
Katastrofhjälp:
Hopp för framtiden



Desperat humanitär kris

Onsdagen den 20 september 2017 slog orkanen Maria till mot Puerto Rico, ön ödelades och 

dess 3,4 miljoner invånare befann sig i en desperat humanitär kris. 

Orkanen Maria, som var den värsta stormen att drabba Puerto Rico på över 80 år, slog till 

två korta veckor efter det att orkanen Irma hade passerat norr om ön, och lämnat över en 

miljon människor utan elektricitet. Det kommer att ta många långa år innan öns familjer och 

infrastruktur har återhämtat sig. 

Medan Maria ödelade Puerto Rico hann Lion Miriam Vázquez tänka många tankar. Som 

verkställande chef vid Lions ögonbank i San Juan visste hon att klinikens lager av donerade 

hornhinnor behövde paketeras i is (den känsliga vävnaden måste förvaras i en temperatur 

mellan 1-7oC) och förflyttas till ett sjukhus med bättre generatorer. Ögonbankens lilla generator  

skulle inte vara tillräcklig för ett längre strömavbrott om Maria visade sig vara lika kraftfull som  

man förutspådde. 

Lions Clubs International Foundation (LCIF) 

beviljade ett anslag på USD 100 000 till 

Lions i multipeldistrikt 51 för att stödja  

katastrofinsatserna i Puerto Rico. Besök 

lcif.org/Grants för att lära dig mer om 

anslagsmedel som hjälper Lions distrikt  

att utveckla och genomföra storskaliga 

humanitära projekt.
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https://lionsclubs.org/sv/start-our-approach/grant-types?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico


Förberedelser inför orkanen Maria

Människor i Karibien följer en lista med rutinmässiga förberedelser 

inför en katastrof. Tanka bilar. Ta ut kontanter. Fyll på med konserver, 

vatten och batterier. Stormsäkra bostäder och lägenheter genom att 

ankra eller ta in lösa föremål utomhus, låsa eller tejpa fönsterluckor 

och lägga handdukar kring fönster och dörrspringor. Samtidigt som 

Vázquez arbetade febrilt med att förbereda kliniken och hennes hem 

tänkte hon på sin dotter som var gravid i åttonde månaden. Hade 

den blivande mamman tagit rätt beslut att stanna i Puerto Rico? 

Släktingar i Chicago hade erbjudit henne att komma och bo hos 

dem. Men Maria tvivlade på att hennes sjukförsäkring skulle täcka 

kostnaden om hon födde barnet på ett sjukhus som inte låg på ön. 

Maria kände att hon kunde bemöta en naturkatastrof, men tanken  

på en sjukhusräkning som skulle innebära en betydande finansiell 

skuld gjorde henne orolig. 

Med vetskapen om att hennes mamma skulle oroa sig bjöd Maria  

in Vázquez och hennes make att bo hos dem under stormnatten. 

”Du kan slappna av om du vet att jag är okej”, sa Maria. Vázquez 

och hennes make packade en väska och gjorde som så många  

andra familjer runt om i Puerto Rico, samlades för att laga mat, titta 

på vädret och försöka sova.

Det var skrämmande, verkligen skrämmande. Vi visste att många människor hade förlorat sina 

hem och stod utan mat. De hade inga mataffärer, inga bankomater och ingen elektricitet.

- Lion Miriam Vazquez, Sabana Llana Lions Club
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När en katastrof inträffar kan Lions ansöka om ett nödfallsanslag genom LCIF. De 

flesta nödfallsanslag är på USD 10 000 och har för avsikt att tillgodose offrens 

omedelbara behov och hjälpa dem tillbaka till vardagen. Men vid extrem 

förödelse beviljar LCIF större katastrofanslag på upp till USD 250 000. 

KaSondra Byrd är LCIF:s chef för humanitära initiativ och oftast den 

person som Lions medlemmar ringer när en naturkatastrof har  

inträffat. ”Jag vet mer om katastrofer än jag någonsin trodde att 

jag skulle göra.” Även om Byrd ännu inte hade hört något från 

Lions i Puerto Rico visste hon genom nyhetsrapporteringen 

att orkanen Maria hade orsakat en förödelse som förtjänade 

ett större katastrofanslag. Och Lions runt om i världen var 

tydligen också väl medvetna. Det tog inte lång tid innan 

Lions började skicka donationer till LCIF, öronmärkta för 

Puerto Rico, med vetskapen om att dessa donationer var 

ett säkert sätt att bidra i ett överväldigande återuppbygg-

nadsarbete.

När Lions i Puerto Rico äntligen kunde kontakta Byrd och 

hennes team av specialister, som var ivriga att hjälpa till 

med anslagsprocessen, visade det sig att det var enklare 

sagt än gjort att överföra USD 100 000. ”Så mycket av ön 

låg i ruiner. Innan vi kunde skicka några pengar till Lions var 

vi tvungna att vänta på en bank som kunde öppna dörrarna”, 

säger Byrd. ”De var tvungna att hitta butiker för att köpa det mest 

nödvändiga. Samma sak var det vid bensinstationerna, människor 

fick vänta i flera timmar för att tanka. De röjde undan ett hinder medan 

nästa hinder väntade runt hörnet.”

Hopp
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Dagen efter

När solen gick upp morgonen efter orkanen Maria 

var Puerto Rico förändrat. Distriktsguvernören Felíx 

Camacho Ayala var djupt bedrövad över hur hans 

kära hemland hade förstörts. ”Allt verkade dött”, 

sade han. Faktiskt. Morgnar som en gång hade  

ekat av fågelsång var nu tysta som en katedral.  

På nätterna hördes inte längre lätet av Puerto  

Ricos antillgrodor. 

Efter två dagar fick han ett telefonsamtal från Miriam 

Vázquez. Hon hade redan besökt nödcentret vid San  

Juans kongresscenter och träffat representanter 

från Federal Emergency Management Agency 

(FEMA). ”Jag fick reda på att hjälpsändningarna till 

Puerto Rico strömmade in. Men jag fick också reda 

på att arbetet med att distribuera sändningarna tog 

tid eftersom man inte visste till vem hjälpen skulle 

distribueras.” 

Pengarna från LCIF:s nödfallsanslag hade kommit fram och Vázquez ringde de tre distriktsguvernörerna, Ayala i öster, Emilio 

Colón Rodríguez i de centrala bergen och Cristino Hernández på västkusten, för att planera frakt av hjälpsändningar för regional 

distribution. ”Jag berättade för mina medlemmar att hjälpsändningar var på väg,” säger Ayala. ”Det var dags för oss att svettas i 

våra västar.” 
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Framsteg

Vid slutet av varje dag återvände Ayala hem, han 

såg hur lampor tändes i nya delar av staden. Det var 

tecken på framsteg, men de många mörka delarna 

utan elektricitet påminde honom om att det fanns 

mycket kvar att göra. Orkanen Maria vållade skador 

på över USD 91,61 miljarder och orsakade 2 098 

dödsfall under perioden september till december 

2017. Tyvärr steg antalet dödsfall till 2 975 i slutet 

av februari 2018. För Lions i Puerto Rico blev det nu 

personligt.

Två veckor efter det att stormen hade avtagit började 

Vázquezs dotter Maria få värkar, men drabbades 

samtidigt av allvarliga blödningar. Bebisen, en pojke 

vid namn Juaquin, fick spendera sina första sex 

veckor på sjukhusets NEO-avdelning. Men tyvärr 

kunde Marias liv inte räddas. Lions reste från hela ön 

för att delta vid Marias begravning i San Juan. Kyrkan 

var full med folk. 

Maria var medlem i Lions,” säger Vázquez, ”och  

människor berättade hur hon hade hjälpt dem. Att 

sätta lokalsamhället före sig själv var en del av  

hennes person. Det fick mig att må bra och jag  

kände att jag i alla fall hade uppfostrat henne rätt.

Vázquez kände också att det bästa sättet för henne 

att bearbeta sin sorg var att hjälpa sitt land ut ur bråten 

genom Lions. 
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Ett år senare

Ett år senare har över 300 000 invånare 

lämnat Puerto Rico. Några familjer bor 

i ett rum utan möjlighet att bygga upp 

resten av sitt hem. Många måste bo hos 

släktingar. Men uthålligheten hos dem 

som sattes på prov under denna kraftfulla 

orkan är tydlig. 

De fortsätter att hjälpa andra trots att de 

själva kämpar. Passionerade Lions fanns 

på plats och ställde upp när människor 

bad om hjälp. De finns fortfarande mycket 

att göra. Och Lions hjälper fortfarande 

behövande i Puerto Rico.

Lions i multipeldistrikt 51 fortsätter att finna områden där människor kämpar, och samarbetar med andra organisationer för att hjälpa dem som drabbades av 

orkanen Maria att återuppbygga sina liv. Invånarna i Puerto Rico är lika fina, vänliga och varma som sitt land. LCIF ser framemot en ljusare morgondag för dem 

under det att vi fortsätter vårt arbete och engagemang för att hjälpa andra.
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lcif.org/BE100  

Besök lcif.org/BE100 för att lära dig mer om hur Kampanj 100 
är djupt engagerad i katastrofhjälp samt i förberedelser och 
insatser efter naturkatastrofer närhelst och varhelst de slår till.

För att stödja Lions passionerade insatser runt om i världen, 
ge en donation till LCIF:s fond för katastrofhjälp redan idag.

Donera i dag!

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 USA
630.571.5466  |  lcif.org/BE100  LCIF_Ebook_Disaster_SW  11/18

LCI och LCIF är fria från diskriminering

LCIF stärker hjälpinsatser: Puerto Rico
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