Inget vatten- inget liv
Det här är vårt livsviktiga vattenprojekt

Korta fakta om BSL
Baltic Sea Lions bildades 1989
på initiativ av Christer Lemmel,
Sverige och Harald Dräger,
Tyskland. Syftet var att Lions
skulle hjälpa de forna öststaterna att bilda klubbar och
starta ett kulturellt och
humanitärt utbyte mellan de 9
länderna runt Östersjön. Varje
land representeras av ett
distrikt och har en delegat och
en röst.

Stora hjälpinsatser
Bilden ovan: Torkans utbredning. Rymdstyrelsen, sommaren 2018

Under åren har Finland,
Tyskland, Danmark och Sverige
bidragit till ett stort antal
värdefulla humanitära insatser
och otaliga barnhem, äldreboenden, handikapporganisationer och sjukhus har fått
hjälp. Samarbetsgruppen BSL
har gjort värdefulla insatser.

Nya vindar
I takt med den ekonomiska
utvecklingen i de forna
öststaterna restes kraven på ett
större gemensamt projekt, i
vilket alla länder skulle delta.
2011 föreslog DG Mats
Granath att Östersjön var vår
gemensamma nämnare och
vattenprojektet utvecklades
med hjälp av professor Rolf
Hallberg. Efter 2 års förarbete
antogs projektet 2013 i Riga av
samtliga länder. I dag har
Finland tagit täten och kommit
längst i projektet.

”Grundvattenmagasinen, sjöar och vattendrag fylls
oftast på under vinterhalvåret och i samband med
snösmältningen. Det har dock varit lite regn och snö i
de södra och sydöstra delarna av landet under vintern
och våren, varför vattensituationen inför sommaren är
allvarligare än vad den varit på flera decennier. De små
vattenflödena och låga grundvattennivåerna kan ge
effekter på såväl dricksvattenförsörjning, övrigt
nyttjande och vattenekosystemen.
Även om nederbörden faller som under en normalsommar, kommer vattensituationen troligen inte att
förbättras, dock med lokala undantag. Om det blir en
liknande torrsommar som under 2018, riskerar vi att
uppleva den allvarligaste vattenbristen som har
registrerats under drygt 100 år.”
Algblomning sommaren 2018. SMHIs hemsida 16 april 2019

Lions miljötävling för skolbarn
I miljöfrågor är idag barn och ungdomar tongivande
och visar ett stort engagemang. Vi utlyser en tävling
för att ge dem möjlighet att komma med förslag och
nya infallsvinklar när det gäller miljöfrågor, bland
annat att spara vatten.

Miljötävlingen för
barn och ungdomar
Vår miljötävling bygger på det
finska förslaget, där man inriktat
sig på barnen och ställer frågan:
Vill du bli ett vattenLion?
Där har man en mycket större
organisation för projektet och
erbjuder utbildningsdagar för olika
åldersgrupper. Det finansieras av
miljödepartementet och har fått
stämpeln ”Regeringens
spetsprojekt”’

Engagement for Life

Vårt pilotprojekt sker i mindre
skala men ambitionen är givetvis
att sprida det så brett som möjligt.
På Gotland har ZO Sven-Olof
Karlsson satt ihop en marknadsgrupp och tidsramen är inriktad
på att arbeta under sommaren
och hösten, sprida tävlingsformulär under senhösten och
utse vinnare på våren 2020.
Tror du att det här är något även
för din klubb/zon, är du välkommen att höra av dig.
Mona Neppenström,
LC Stockholm/Globen
neppenstrom@gmail.com

Vi ber dem också föreslå aktiviteter på miljötemat.
Det ska vara aktiviteter som de själva och deras
kompisar skulle vilja delta i, och vi hoppas därigenom
få nya, fantasifulla förslag som vi kan bygga vidare på.
Vi lämnar fältet helt fritt för hur ett sådant tävlingsbidrag kan se ut och litar på deras kreativitet och
förmåga att tänka utanför traditionella ramar.
Vi hoppas att pilotprojektet, som kommer att omfatta
Gotland och genomförs med hjälp av zon 8, ska
stimulera nästa generation till att bli medlemmar i
Lions, samt även engagera deras föräldrar som
därigenom kan bli intresserade av medlemskap i
Lions. Vi tror att det här är ett projekt som kan ge nya
Leoklubbar och vi vet redan nu att befintliga Leoklubbar är intresserade av att vara med och föra Lions
miljöarbete vidare.
Miljö är ett aktuellt ämne som bör kunna skapa
intresse hos olika medier. Projektet kommer att
marknadsföras genom kontakter med lokala medier
och i skolorna.
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