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Starta insamling av mynt via kollekt och bössor för bidrag till drabbade i svältkatastrof
– hjälp samtidigt svenska folket bli av med sina gamla mynt
Samtidigt som krig och förföljelse drabbar oskyldiga människor på allt fler platser runt om i
världen, tvingas människor fly från sina hem. I kombination med svåra väderfenomen som
framkallar och förstärker hungersnöd och svältkatastrofer drabbas just nu många hårt och
skoningslöst. Hungersnöden i exempelvis Sydsudan, i Syrien och i Centralafrikanska
republiken håller på att växa sig allt större.
Här i Sverige kliar sig många människor i huvudet och undrar hur de enklast ska bli av med
sina gamla mynt, som snart ersätts av nya och blir obrukbara.
Eftersom Svenska kyrkan har en utbyggd organisation för att hantera kontanter, främst i
samband med kollekten i olika gudstjänster, föreslår vi en för oss självklar lösning på
ovanstående, i sig helt olika problem:
Vi vill uppmana Svenska Kyrkan i Sollentuna att hjälpa kommunens invånare att på ett enkelt
sätt bli av med alla de mynt som ligger och skramlar i byrålådor och plastpåsar. Banker och
butiker tycks mest se myntmottagningen som ett problem och en svårighet. För kyrkan är det
enkelt att vid ett antal kollekter framöver och även med hjälp av insamlingsbössor på
strategiska platser i köpcentrum och på andra ställen, erbjuda kommuninvånarna att bli av
med mynten. Samtidigt som mynt lämnas, bidrar alla givare på ett enkelt och självklart sätt till
att hjälpa sina medmänniskor i nöd.
Denna insamling skulle kunna genomföras som en kampanj under våren, då det är aktuellt att
lämna in och byta ut en rad gamla mynt. Med tanke på den goodwill som givandet skulle ge i
detta sammanhang, borde det inte vara något problem att få in ett rejält ekonomiskt tillskott
som skulle kunna bidra till att dämpa lidandet och svälten i de hungersdrabbade områdena.
Kyrkan har kunskapen, redskapen och organisationen att både samla in och fördela bidrag.
”Hjälp oss hjälpa.
Lämna dina gamla mynt i kollekt eller insamlingsbössor.
Stöd samtidigt Svenska kyrkans insamling för de svältdrabbade”
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