Vaalipiiri IV

Yli 820 miljoonalla
ihmisellä ei ole
riittävästi ruokaa1
RUOKIMME SEKÄ VATSOJA ETTÄ AIVOJA
Ihmiset, jotka ovat niin
onnellisessa asemassa,
että heillä on aina riittävästi
ruokaa ja hyvin varustettu
keittiö korkeatasoisen
ravinnon valmistamiseksi,
eivät ehkä ymmärrä, että
on ihmisiä, jotka eivät ole
samassa tilanteessa. Namibian Khomasdalin peruskoulun
lasten onneksi yli 12 000 kilometrin päässä olevat lionit
huomasivat tarpeen ja olivat valmiina auttamaan.
Lions Clubs
Internationalin säätiön
(LCIF) myöntämällä yli
25 000 Yhdysvaltain
dollarin apurahalla,
joka vastasi heidän
omaa rahallista
panostaan, Saksan
lionit auttoivat
rakentamaan ja
varustamaan korkeatasoisen keittiön ja varaston kouluun.
Koulua käyvät lapset ovat vähävaraisista perheistä.
Kouluun rakennettiin myös ulkona oleva ruokailutila, jossa
oppilaat voivat viettää aikaa ystävien kanssa ja samalla
syödä ravitsevan lounaan.

LCIF:n ja lionien
anteliaisuuden
kautta lapset
voivat nyt keskittyä
oppimiseen.

Nälän
helpottaminen

lcif.org

”Koulun keittiö oli riittämätön ja epähygieeninen," kertoi
eräs saksalainen lionjäsen. ”Lionien ystävällisyys ei
tunne rajoja. Kun saimme tietää, että Namibian lapset
eivät saaneet riittävästi ruokaa äärimmäisen köyhyyden
vuoksi, haimme rahoitusta säätiöltämme. Palvelua on
monenlaista. Kotimaani lionit auttoivat mielellään kaukaa
ja he pystyivät luomaan terveellisemmän ympäristön
Namibian lapsille.”

Maanosa kriisissä
Aivan kuten joillakin alueilla Afrikassa, ruoan niukkuus ja muut aliravitsemukseen vaikuttavat tekijät ovat
ilmeisiä kouluissa, päivällispöydissä ja ruokapankeissa kaikkialla Euroopassa.

Itä-Euroopan alle 5-vuotiaista lapsista

8%

22% kärsii fyysisestä alikehittymisestä tai he
ovat ylipainoisia3

Euroopan väestöstä kärsii vakavasta tai
kohtalaisen vakavasta ruoan puutteesta2

Lasten lihavuus % Ongelmia ruoan saamisessa %
Irlanti 14 7,5

noin 1,3 miljoonaa

Iso-Britannia 16 11

yli 65-vuotiaat Ison-Britannian asukkaat,
jotka kärsivät aliravitsemuksesta tai ovat
riskiryhmässä4

Belgia 12

45

TÄMÄ ON TILANNE EUROOPASSA. MAAILMANLAAJUISESTI
RUOAN PUUTTEESEEN LIITTYVÄ TILANNE NÄYTTÄÄ TÄLLAISELTA:
Vähintään

Yksi yhdeksästä

ihmisestä kärsii kroonisesti nälästä6
Naisten ruoka-epävarmuuden
todennäköisyys on noin 10% suurempi7

50% alle 5-vuotiaista

2 miljardia

lapsista kärsii

ihmistä ei saa säännöllisesti ravitsevaa ja
tarpeeksi ruokaa9

välttämättömien ravintoaineiden
puutteesta8

25% lapsista kärsii kasvuun liittyvistä ongelmista
ravitsevien ruokien puutteen takia10

lcif.org/hunger

LCIF JA LIONIT

Rahoittavat palvelua, toteuttavat ratkaisuja
Nälkä on yhä suurempi ongelma. LCIF, joka on rahoittanut lionien maailmanlaajuista humanitaarista työtä vuodesta 1968, on
paikalla ja osa ratkaisua.

NÄLÄN
HELPOTTAMISEEN
TARKOITETUT APURAHAT

VASTAAVAN
SUMMAN
APURAHAT

tukevat ruokailua kouluissa,
ruokapankkeja, jne.

rahoittavat rakennus- ja
laitekustannuksia

US$10 000 US$100 000

US$10 000 US$100 000

PIIRIN JA
KLUBIN APURAHAT
PAIKKAKUNNAN TUKEMISEKSI

LEOJEN
PALVELUAPURAHAT

rahoittavat leojen johtamia
projekteja

käytetään tukemaan piirin ja
klubin suorittamia projekteja

KORKEINTAAN US$1500

APURAHAN MÄÄRÄ
VAIHTELEE

KORKEINTAAN US$5000

PIIREILLE

MONINKERTAISPIIREILLE

LÄHTEET/HUOMAA: 1,2Food and Agriculture Organization of the United Nations; 3,8,10UNICEF; 4,5foodfoundation.org; 6World Health Organization; 7WhyHunger; 9United Nations; grant limits subject to change

LCIF myöntää apurahoja tukemaan lioneita, jotta he voivat tehdä entistä enemmän paikkakuntien ja koko maailman tukemiseksi. Suurin osa
LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta; sata prosenttia jokaisesta lahjoituksesta tukee lionien antamaa palvelua LCIF-apurahojen ja ohjelmien kautta.
Nälän helpottaminen on vain yksi alueista, joita Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -aloitteen kohteista. Lionien ja klubien taloudellisella tuella
maailmanlaajuisesti, Kampanja 100 pystyy tukemaan lioneita, kun he kasvattavat palvelun vaikutusta näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja
humanitaarisen työn tukemisessa. Tätä kautta myös taistellaan maailmanlaajuista diabetesepidemiaa vastaan ja edistytään alueilla kuten
lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja ympäristö.
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TUKEKAA PALVELUANNE
TUKEMALLA TEIDÄN
SÄÄTIÖTÄNNE
lionsclubs.org/donate

