
 
 
Nykvarns rotaryklubb stöder yrkesskola för 
handikappade barn i Lettland 
 
Nykvarns rotaryklubb har i ett internationellt samarbete medverkat till att 
160.000 kr donerats till en skola för förståndshandikappade barn i Lettland. 
Gåvan överräcktes vid ett besök i Riga nyligen. 
 
Rauda yrkesskola för förståndshandikappade barn ligger långt ute på landsbygden i östra 
Lettland nära ryska gränsen. Det är en internatskola med 45 elever från hela Lettland. 
Eleverna undervisas i olika praktiska yrkeskunskaper. Förhållandena på skolan är ytterst 
enkla och det finns stora eftersatta behov för att verksamheten skall kunna fungera på en 
rimlig nivå. Särskilt angeläget är det att anskaffa en modern kopieringsmaskin. Den befintliga 
ger knappt läsbara kopior. Därtill finns ett stort behov av en minibuss för bl. a. transporter av 
elever till läkarkontroller och för transport av materiel till skolan.  
 
Nykvarns rotaryklubb har två vänklubbar, en i Taunton, England och en i Redon, Frankrike. 
En gång per år träffas medlemmarna i dessa klubbar och normalt äger träffarna rum 
omväxlande i Nykvarn, Taunton och Redon. Detta år ville man göra något annorlunda. Man 
bjöd i augusti in sina rotaryvänner till Riga, en stad som inte så många hade besökt tidigare. 
Totalt blev det nästan 100 personer som deltog i besöket, varav 50 från Sverige.  För att 
planera och genomföra besöket samarbetade man med den lettiska rotaryklubben Riga 
Hansa. Rotary var helt förbjudet i Lettland under Sovjettiden, men har återuppstått efter 
självständigheten 1991, och det finns nu ett 20-tal rotaryklubbar runt om i landet.  Tills vidare 
tillhör man ett distrikt i Sverige, som därigenom medverkar till att stärka de lettländska 
rotaryklubbarna. 
 
I samband med 3-klubbsmötena satsar man alltid på ett gemensamt biståndsprojekt. 
Tidigare har det handlat om inköp av en motorcykel till en yrkesskola för föräldralösa barn i 
Ilemera utanför Bukoba i Tanzania, inköp av ett specialfordon för att utföra drogtester i 
Taunton, bidrag till att bygga ett nytt kök på ett barnhem i Touhon i Togo. I samråd med den 
lokala rotaryklubben i Riga beslutade man att denna gång satsa på yrkesskolan i Rauda. 
Totalt lyckades man i projektet samla ihop drygt 160 000 kr från klubbarna, rotarydistrikten 
och Rotary International. I sammanhanget är detta en mycket stor donation. Gåvan 
överlämnades till skolans rektor Imants Melderis vid en sammankomst under Rigabesöket. 
Han uttryckte skolans stora tacksamhet över den generösa gåvan. Han berättade med 
stolthet vad skolan uträttar för dessa elever och vilka framsteg som ändå är möjliga att 
åstadkomma. Men också med vilka knappa resurser och gammalmodig utrustning som man 
arbetade. Deltagarna vid mötet blev helt övertygade om att donationen kommer att bli till stor 
nytta för skolan. 
 
Lettland var för de flesta deltagarna en ny erfarenhet. Till sammankomsten hade man därför 
bjudit in förre ambassadören Valdis Krastins som berättade om landets historia, nuvarande 
situation och hur man ser på framtiden. Sedan 1991 är alltså Lettland en självständig stat 
och ingår numera i EU. Dessförinnan var landet självständigt enbart under ca 20 år mellan 
första och andra världskriget. I övrigt har Lettland varit styrt av andra makter bl. a. Tyskland i 
olika perioder, Polen-Litauen, Sverige under 1600-talet, Ryssland och senast Sovjetunionen. 
Dagens situation präglas fortfarande starkt av den sovjetiska ockupationen med en stor 
grupp av rysktalande innevånare. I Riga är till och med ryssarna i majoritet. Berättelsen 
gjorde ett starkt intryck på deltagarna. Inte minst på svenskarna som fick anledning att 



reflektera över hur olika förhållandena har varit i Sverige och grannlandet Lettland ända 
sedan medeltiden.  
 
 
Rotarys motto för 2010 är: Utveckla samhällen och förena kontinenter.  Deltagarna kände 
säkert att tre-klubbsmötet i Riga med deltagare från fyra länder och ett gemensamt 
angeläget biståndsprojekt mycket väl uppfyllde det motto som skall prägla årets 
rotaryverksamhet. 
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Rektor Imants Melderis och Gundega Zeltina, Riga Hansa rotaryklubbs projektledare, med  
några av eleverna på skolan  


