
Lions International tarjoaa tukea ja toivoa ukrainalaisille pakolaisille  

Lions International, joka on maailman suurin humanitaarisen avun palvelujärjestö, pyrkii 

tarjoamaan apua yli kahdelle miljoonalle miehelle, naiselle ja lapselle, jotka ovat paenneet 

kodeistaan Ukrainassa jatkuvan konfliktin vuoksi. Yhä useampien ihmisten odotetaan poistuvan 

Ukrainasta konfliktin jatkuessa, mikä lisää entisestään humanitaarisen kriisin laajuutta. Tämän 

suuren tarpeen hetkellä maailman lionit toimivat yhdessä auttaakseen perheitä, jotka tarvitsevat 

kipeästi apua. 

Jotta voimme varmistaa, että Ukrainan lionit ja naapurimaissa toimivat lionit pystyvät tukemaan 

pakolaisia ja kodeistaan paenneita ihmisiä, Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) myöntää 

apurahoja, joiden kautta lionit pystyvät tarjoamaan välitöntä hätäapua ihmisille.  

Säätiö on jo myöntänyt yli $100 000 apurahoina lioneille, jotka palvelevat Puolassa, Unkarissa, 

Romaniassa, Itävallassa ja Slovakian tasavallassa auttaakseen Ukrainan pakolaisia, jotka ovat 

ylittäneet nämä rajat. Ukrainan lionit ovat myös saaneet LCIF:n apurahoja maassa asuvien 

ihmisten kriittisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Lionit käyttävät varoja lääkkeiden ja 

terveydenhuollon välineiden sekä muiden perustarvikkeiden, kuten ruoan ja veden, vaatteiden ja 

muiden tarvikkeiden hankkimiseen. Lisätukea myönnetään kriisin jatkuviin tarpeisiin 

vastaamiseksi. 

”Lionit ja leot ympäri maailmaa surevat edelleen ihmisiä, joihin Ukrainan meneillään oleva 

konflikti vaikuttaa”, LCIF:n puheenjohtaja Dr. Jung-Yul Choi sanoi. ”Nämä LCIF:n apurahat 

antavat jäsenillemme mahdollisuuden auttaa kodeistaan paenneita perheitä löytämään turvaa tänä 

äärimmäisen haastavana aikana.”  

Lions Internationalin maailmanlaajuisen säätiön lisäksi tukea antavat myös lionsklubit. Lionit 

näillä alueilla keräävät suuria määriä lahjoitettuja elintarvikkeita, vaatteita ja 

terveydenhoitotuotteita; he järjestävät varainkeruuaktiviteetteja ja hyväntekeväisyyskonsertteja 

sekä kuljettavat miehiä, naisia ja lapsia rajalta turvavyöhykkeille. Maailman toisella puolella 

sijaitsevat lionsklubit hankkivat varoja, järjestävät ruoka- ja tarvikekeräyksiä ja osoittavat 

tukensa kampanjoiden ja yhteydenpidon avulla. 

”Ukrainan tapahtumat ovat järkyttäneet maailmaa, mutta Ukrainan kansan rohkeus ja sinnikkyys 

ovat inspiroineet sitä”, sanoi Lions Internationalin presidentti Douglas X. Alexander. ”Seisomme 

yhdessä lionien ja yhteisöjemme kanssa Ukrainassa. Lionit palvelevat sydämestä, ja lionien 

sydän loistaa läpi tänä aikana, jolloin on tarve on erittäin suuri.” 



Voit tukea LCIF:n pakolaisten ja kodeistaan paenneiden ihmisten rahastoa täällä: 

lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

Lions International 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Yli 1,4 miljoonaa jäsentä yli 

48 000 klubissa palvelevat yhteisöjään 200 eri maassa ja maantieteellisellä alueella, kaikkialla 

maailmassa. Vuodesta 1917 lionit ovat vahvistaneet paikallisyhteisöjä käytännön palvelu- ja 

humanitaarisilla hankkeilla, ja laajennamme palvelumme vaikutusta Lions Clubs Internationalin 

säätiön anteliaalla tuella. Yhdessä keskitymme tukemaan eri kohteita: näkökyky, ympäristö, 

lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja diabetes. Lisäksi tuemme muita tärkeitä humanitaarisia 

kohteita vastataksemme joihinkin ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin. Lisätietoja Lions 

Internationalista saa osoitteesta lionsclubs.org. 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement

