
 

 

Lions Clubs Internationalin 37. päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa 

7. MAALISKUUTA 2015, OAK BROOK, ILLINOIS, USA – Lions Clubs International järjesti 
37. jokavuotisen Lionien päivän Yhdistyneissä Kansakunnissa  YK:n päämajassa New York 
Cityssä. Lähes 500 lionia eri puolilta maailmaa matkusti New Yorkiin tavatakseen YK:n 
johtajia tämän yhden päivän kestävän tilaisuuden aikana. 

"Lionit ovat toimineet yhdessä YK:n kanssa jo 70 vuoden ajan edistääkseen ihmisten 
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia eri puolilla maailmaa," sanoi Lions Clubs 
Internationalin presidentti Joe Preston. "Olen todella iloinen että voimme kokoontua 
yhteen jälleen kerran ja keskustella ratkaisuista haasteisiin, joita kohtaamme kun 
pyrimme valoisampaan tulevaisuuteen." 

Osana tämän vuoden teemaa, "Apua tarvitsevat lapset," lionit ja YK:n johtajat 
käsittelivät lapsiin ja nuoriin liittyviä aiheita. Huumeiden vastaisesta taistelusta 
koulutukseen, näöntarkastuksiin ja yleiseen apuun kriisiaikoina, lionit ovat yhdessä 
keskustelemassa tavoista auttaa tätä yhtä maailman heikompiosaisista ihmisryhmistä. 

"Yhdistyneet Kansakunnat tekee yhteistyötä lionien kanssa kun te pyritte parantamaan 
nuorten lasten elämää," sanoi Cristina Gallach, Viestinnän ja tiedotuksen 
apulaispääsihteeri. "Maailmassa on jatkuvasti useita konflikteja ... mutta meidän 
aikamme näyttää myös turvallisemman, vauraamman, tasa-arvoisemman ja 
kestävämmän tulevaisuuden mahdollisuudesta kaikille." 

Lionit keskustelivat myös strategioista, joilla jatkaa tärkeiden humanitaaristen toimien 
tukemista YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden puitteissa. Yli 20 YK-suurlähettilästä 
osallistui tilaisuuteen lionien lisäksi, mukaan lukien Macharia Kamau Keniasta, joka veti 
keskustelun vapaaehtoistyön merkityksestä vuoden 2015 kestävän kehityksen 
tavoitteissa, joiden mukaan pyritään lopettamaan äärimmäinen köyhyys vuoteen 2030 
mennessä. 

"Olen ollut UNIFEC:in työtehtävissä kaikkialla maailmassa ja olemme olleet missä 
tahansa, siellä on lioneita," sanoi suurlähettiläs Kamau. "Lionien tekemä työ on erittäin 
hienoa kun he tulevat yhteen ja muuttavat ihmisten elämän eri puolilla maailmaa, 
erityisesti kaikkein eniten apua tarvitsevien ryhmien keskuudessa."  

Tilaisuuden yksi kohokohdista oli ilmoitus tämän vuoden Lionien rauhanjuliste- ja 
esseekirjoituskilpailun voittajista. Wei Jin Qian, 13-vuotias tyttö Lioaoningista, Kiinasta, 
sai pääpalkinnon rauhanjulistekilpailussa ja Jalen Ballard, 12-vuotias poika Toledosta, 
Ohion osavaltiosta, voitti pääpalkinnon esseekirjoituskilpailussa. Molemmat 



 

 

pääpalkintojen voittajat saavat US$5000 ja he saavat palkinnot virallisesti Lions Clubs 
Internationalin vuosikokouksessa Honolulussa, Havaijilla. 

Lionien yhteistyö YK:n kanssa alkoi jo vuonna 1945 kun lionjohtajia pyydettiin 
osallistumaan YK:n perustamisasiakirjan vapaaehtoistyötä koskevan luvun 
kehittämiseen. Sen jälkeen lionit ovat tehneet yhteistyötä monissa menestyksellisissä 
humanitaarisissa projekteissa, jotka ovat auttaneet näkökyvyn palauttamisessa, 
estäneet sokeutumista ja tarjonneet näköhuollon palveluja miljoonille ihmisille. Lionien 
päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa on jokavuotinen tilaisuus, johon lionit, YK:n 
johtajat ja tärkeät yhteistyökumppanit voivat osallistua. 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Meidän yli 1,35 
miljoonaa jäsentämme yli 46 000 klubissa 200 maassa ja maantieteellisellä alueella 
palvelevat paikkakuntia eri puolilla maailmaa. Vuodesta 1917 lionit ovat auttaneet 
sokeita ja näkövammaisia, edistäneet nuorisoaloitteita ja tukeneet paikallisia yhteisöjä 
käytännön palvelulla ja humanitäärisillä projekteilla. Lisätietoja Lions Clubs 
Internationalista voit lukea osoitteessa lionsclubs.org. 
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