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Förslag under coronakrisen  

Vi är många som saknar det personliga mötet med våra medsystrar denna tid av frivillig 

social distansering. Gemenskapen, samtalen den delade måltiden är svåra att ersätta. Många 

av oss tillhör dessutom riskgruppen, vilket begränsar oss ytterligare. I dessa tider känns vårt 

motto Vänskap-Hjälpsamhet-internationell Förståelse än mer angelägna och manande. Hur 

kan vi alla omsätta mottot här och nu? Inom klubbarna görs säkert många insatser för att 

stötta, hjälpa och hålla modet uppe bland våra medsystrar! Följdverkningarna av corona-

viruset kommer att bli omfattande, hjälpbehoven enorma. Våra klubbmöten är inställda men 

vi kan alla göra en insats för att skala upp resurserna för Inner Wheels stöd- och hjälpande 

verksamhet. Förslaget är följande: ersätt ett inställt klubbmöte i april med att sätta in ett 

fritt valt bidrag till er klubbs projektverksamhet nu under april månad! I höst när 

verksamheten kan tas upp igen finns mer kunskap om var resurserna gör mest nytta och 

beslut kan tas om satsningar. Mejla, ring, skypa, gläds åt våren och tro på livet!  

Medmänsklighet och solidaritet ett vinnande koncept  

I nöden prövas vännen. Från olika delar av världen kommer bevis för hur människor på det 

mest kreativa sätt försöker hjälpa, stötta och muntra upp sina medmänniskor. Många ideella 

föreningar och organisationer bedriver fortlöpande hjälpprojekt av olika slag runt om i 

världen där behoven är som störst. Trycket på de organisationerna kommer att öka och 

uppgifterna bli fler. Den världsomfattande kvinnoorganisation jag själv tillhör, Inner Wheel, 

har många projekt igång världen runt nationellt och internationellt fr.a. riktade mot kvinnor, 

barn och gamla för att främja utbildning, hälsa, kvinnors rättigheter och gamlas livsvillkor. 

Svenska Inner Wheel stöder, förutom det nämnda, Tullverkets narkotikabekämpning genom 

penninggåvor till inköp och utbildning av hundar som förutom narkotika även spårar vapen, 

vapendelar och ammunition. Kriminalitet tar aldrig semester. Alla hjälporganisationer har 

upparbetat kanaler och strukturer. för att hjälp skall nå fram. Det underlättar i en svår tid. 

Det finns alla skäl att skala upp insatserna i detta svåra läge. Inner Wheels motto Vänskap-

Hjälpsamhet- Internationell Förståelse tycks sammanfatta vad många spontant och naturligt 

känner och tar till sig. Ansvarstagande. medkännande och viljan att hjälpa ger hopp och 

styrka inför prövningarna. Alla kan bidra med något. Det ger styrka och hopp inför 

morgondagen!  
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