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Lions Clubs Internationals paradvagn med titeln ”Resa i vänlighet” hjälper elever 
att navigera ett hav av känslor samt drömma, tro på och uppnå sina mål 

         
(Pasadena, Kalifornien, USA, 28 december 2021) – Mer än 20 procent av eleverna i 
USA rapporterar att de har blivit mobbade i skolan1 och 33 procent av eleverna 
rapporterar att de har blivit mobbade på nätet utanför skolan2. Barn som mobbas lider 
fysiskt, mentalt, emotionellt och akademiskt, men det finns hopp vid horisonten.  
 
Vid den 133:e Rosparaden fanns en paradvagn som bar ett särskilt budskap till elever 
som strävar efter att drömma, tro på och uppnå sina mål samt lärare som är 
engagerade i att förhindra mobbning i sina skolor. Lions Clubs Internationals 
uppmärksammade paradvagn med titeln ”Resa i vänlighet” innehöll tre båtar med 
framgångsrika elever, lärare och lionmedlemmar som är på en resa att hjälpa unga 
människor att utveckla sina sociala och emotionella färdigheter genom Lions Quest-
programmet.  
 
Lions Quest - Tillsammans är ett evidensbaserat program om socialt och emotionellt 
lärande (SEL) för elever från och med förskolan till och med gymnasiet samt för 
idrottsledare i idrottsklubbar. Programmet stöds av Lions Clubs International 
Foundation. SEL är en process där elever effektivt inhämtar och använder de 
kunskaper, attityder och färdigheter som krävs för att förstå och hantera känslor, uppnå 
mål, visa empati för andra, skapa positiva relationer och fatta ansvarsfulla beslut.  
 
Studier har visat att elever som har deltagit i SEL-program uppvisar en höjning av sina 
betyg på 11 procent och hade högre närvaro. Dessutom är människor som har 
färdigheter att hantera problem som påverkar dem personligen bättre rustade att 
navigera under vuxenlivet, vilket i sin tur gör att de har en bättre förmåga att hjälpa 
människor i nöd. 
 
”Att tillhandahålla barn med en säker och trygg utbildningsmiljö är ett av de många sätt 
Lions medlemmar bidrar med hjälpinsatser från hjärtat”, sade Douglas X. Alexander, 
internationell president i Lions Clubs International. ”Lions Quest-programmet är aktivt i 
mer än 105 länder runtom i världen. Genom att samarbeta med utmärkta lärare, vilka 
förstår den stora betydelse socialt och emotionellt lärande spelar i elevernas 
övergripande framgångar och välbefinnande, har unga människor bättre möjligheter att 
drömma, tro på och uppnå sina mål.”  
 
Lions Clubs Internationals paradvagn ”Resa i vänlighet” och deltagare 
 
Dussintals vackra blommor och andra naturliga dekorationer pryder den 12 meter långa 
paradvagnen ”Resa i vänlighet.” Båtar utrustade med flytvästar når ovan vågorna som 

 
1 Utbildningsdepartementet i USA. (Juli 2019). Elever rapporterar om resultat av mobbning 2017. Elever rapporterar om mobbning: Resultat från 

enkäten School Crime Supplement to the National Crime Victimization 2017. Inhämtad den 17 november 2021 från 

https://nces.ed.gov/pubs2019/2019054.pdf.  

2 UNICEF och Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). En granskning av forskning om skolklimat. Granskning av 

forskning om utbildning, 83(3), 357-385 

https://www.lions-quest.org/
https://www.lions-quest.org/
https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-foundation/mission
https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-foundation/mission


ROSE PARADE 2021.SW 

symboliserar det tumultartade havet av känslor och illustrerar hur utbildning kan 
förändra liv. En fyr inger en strimma av hopp för unga människor som kämpar med sina 
känslor och sociala färdigheter samt lyser upp vägen framåt. Två lionmedlemmar 
flankerar fyren. Den ena använder nät för att fånga vänlighet samt positiva sociala och 
emotionella färdigheter och den andra använder en kikare för att alltid hålla utkik efter 
människor i nöd. 
 
Några av deltagarna: 

• Douglas X. Alexander, internationell president i Lions Clubs International. 

• Jim Klipfel, lärare i samhällskunskap vid Saugus gymnasieskola och årets lärare i 
Kalifornien 2021. 

• Alexandre Widman, Lions talare till elever och tävlingsvinnare 2021. 
 
”Jag är hedrad att delta tillsammans med dessa enastående elever och lärare, vilka på 
samma sätt som våra medlemmar, inspirerar andra och genomför hjälpinsatser från 
hjärtat”, sade internationell president Alexander. ”När människor deltar i hjälpinsatser 
från hjärtat finns det inget vi inte kan uppnå.” 
 
 
Om Lions Clubs International  
Lions Clubs International är den största serviceklubborganisationen i världen. Mer än 
1,4 miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar hjälper i 200 länder och geografiska 
områden runtom i världen. Sedan 1917 har Lions medlemmar stärkt lokala samhällen 
genom konkreta hjälpinsatser och humanitära projekt. Vi kan utöka påverkan av våra 
hjälpinsatser genom det generösa stödet från vår stiftelse Lions Clubs International 
Foundation. För mer information om Lions Clubs International besöker du 
lionsclubs.org/sv.  
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