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Lions Clubs International hedrar Dr. Lee Gil Ya med Lions humanitära utmärkelse
(Oak Brook, Illinois, USA, 29 juni 2020) - Den prisbelönta filantropisten Dr. Lee Gil Ya har hedrats av Lions
Clubs International, genom att tilldelas den eftertraktade Lions humanitära utmärkelse. Under en
ceremoni i Seoul, Sydkorea, den 29 juni 2020 mottog Dr. Lee Gil Ya ödmjukt den humanitära
utmärkelsen, för hennes livslånga arbete inom medicin, utbildning, social rättvisa och humanitära
insatser i hela Sydkorea.
Efter att ha tagit examen från läkarlinjen samt startat sin egen klinik inom obstetrik och gynekologi
uppmärksammade Dr. Lee Gil Ya att ett oräkneligt antal människor behövde medicinsk vård, men fick
inte lämplig behandling på grund av höga kostnader. Hon började ta emot kvinnor som inte hade råd
med den avgift andra kliniker krävde och erbjöd undersökningar av livmoder och cancer utan kostnad.
För att hålla sitt löfte att stödja kvinnors hälsovård tillhandahåller hon fortfarande dessa undersökningar
och hittills har mer än 130 000 kvinnor genomgått dem.
”Varje liv är ett värdefullt liv och alla har rätt att leva”, sade Dr. Lee Gil Ya. ”Hälsovård bör inte vara
begränsad bara till dem som kan betala för den, så jag har gjort det till min uppgift och vision att
tillhandahålla alla möjligheten att leva ett sunt och friskt liv.”
1958 grundade hon Gachon University Gil Hospital i Incheon, vilket har utvecklats till ett av de största
sjukhusen i Sydkorea med mer än 1 500 vårdplatser. Dr. Lee Gil Ya har utfört humanitärt arbete i hela
världen. 1993 grundade hon Hansen International Association of Supporters och hjälpte patienter med
Hanses sjukdom i Vietnam. Hon har även öppnat en yrkesskola i Vietnam, för att stödja krigsveteraner i
Vietnam. Hennes arbete i Vietnam ledde henne till att även hjälpa patienter med hjärtsjukdom, så i mer
än 30 år har hon tillhandahållit gratis hjärtoperationer till 432 barn från 17 utvecklingsländer såsom
Mongoliet, Filippinerna och Kazakstan. Hon är även ordförande i Gachon Gil Foundation.
Dr. Lee Gil Ya uppmärksammas av Lions Clubs International för hennes insatser att främja kulturell
utveckling, främja kvinnors rätt till utbildning och sjukvård samt för hennes stipendier till studenter som
vill arbeta inom medicin. Hon har erhållit ett flertal utmärkelser, bland annat Orders of Merit och
Medals of Honor, vilka utdelas av presidenten i Sydkorea till människor som har ”tillhandahållit
framstående insatser” i landet.
”Jag anser att vi bör sträva efter att göra fortlöpande insatser inte bara för oss själva, utan även för
människor i nöd”, sade Dr. Lee Gil Ya. ”Frivilliga insatser bör baseras på den enkla motivationen att tänka
på andra först. Respekt för familjen, grannskapet och mänskligt liv är själva grundstenen för mitt arbete
inom det medicinska området. Oavsett område, religion eller etnicitet bör de som arbetar inom
hälsovård nå ut med kärlek och andan i frivilliga insatser.”
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Lions Clubs Internationals president, Dr. Jung-Yul Choi, överlämnade utmärkelsen till Dr. Lee Gil Ya. ”Det
är en ära för mig att överlämna denna utmärkelse på vägnar av mer än 1,4 miljoner medlemmar runtom
i världen”, sade han. ”Ditt arbete förändrar liv, på samma sätt som Lions, och vi är stolta över att kunna
stödja dig och dina viktiga humanitära insatser.”
Lions Clubs Internationals humanitära utmärkelse utdelas i form av USD 250 000 från Lions Clubs
International Foundation. Hon finns nu med på listan över celebra mottagare av denna utmärkelse, till
exempel Moder Teresa, USA:s tidigare president Jimmy Carter och Nobelpristagaren Dr. Denis
Mukwege. Lär dig mer om Lions humanitära utmärkelse och se listan över tidigare mottagare på
https://www.lionsclubs.org/sv/humanitarian-winners.
Om Lions Clubs International
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Dess 1,4 miljoner medlemmar i
mer än 48 000 klubbar hjälper i 200 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har
Lions stärkt lokala samhällen genom konkreta hjälpinsatser och humanitära projekt och vi kan utöka
påverkan av våra hjälpinsatser genom det generösa stödet från vår stiftelse Lions Clubs International
Foundation. Vi fokuserar på att stödja frågor såsom syn, ungdomar, diabetes, miljön, barncancer,
hungersnöd, humanitära behov och katastrofhjälp, för att ta itu med några av de mest angelägna
utmaningarna som vår värld står inför. För mer information om Lions Clubs International besöker du
lionsclubs.org.
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