Gemensamt uttalande från Kiwanis International, Lions Clubs
International, Optimist International och Rotary International
(7 april 2020) - Invävt i praktiskt taget alla samhällen på jorden finns medlemmar i hjälporganisationer
såsom Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International och Rotary International,
vilka arbetar på ett säkert och enträget sätt för att upprätthålla kontakten med varandra och sina grannar,
så att vi tillsammans kan klara av effekterna efter COVID-19. Vi drar nytta av styrkan i vårt kombinerade
nätverk av 3,2 miljoner medlemmar, för att tillhandahålla trygghet och hopp till dem som har drabbats av
isolering och rädsla och vi fokuserar våra gemensamma färdigheter, resurser och idéer, för att stödja
hälsovårdspersonal och utryckningspersonal när de bekämpar sjukdomen och räddar liv.
I dessa tider av osäkerhet förblir de lokala klubbarna engagerade i att ta sig an utmaningen och finna
innovativa sätt att göra insatser tillsammans, för att hjälpa samhällen runtom i hela världen att läka och
blomstra samt bli mer förenade än någonsin.
”Den globala insatsen mot COVID-19 är beroende av de insatser som görs i varje land. Eftersom
vi är människor som gör insatser är detta vår tid att skapa kontakt med varandra, för att
erbjuda omedelbar hjälp till människor i nöd.” – Mark Daniel Maloney, president i Rotary
International 2019-2020.
”Omfattningen och magnituden för denna globala pandemi kräver att världens medborgare
beaktar råd och rekommendationer från experter. Planer och insatser av alla våra medlemmar
och frivilliga får inte upphöra! Våra omedelbara insatser efter denna kris är nödvändiga, för
att stödja lokala myndigheter som hjälper till med många sociala och ekonomiska utmaningar
som uppstår i dess efterdyningar.” – Adrian Elcock, president i Optimist International 20192020.
”Stora utmaningar testar oss, men de för oss även närmare varandra. Lions medlemmar finner
nya sätt att genomföra säkra hjälpinsatser. Vår stiftelse Lions Clubs International Foundation
har beviljat mer än en miljon US-dollar, för att hjälpa de samhällen som är värst drabbade av
COVID-19 och nya ansökningar erhålls dagligen. Våra samhällen förlitar sig på serviceklubbar
och vi kommer att finnas där, för att stödja och stärka dem tillsammans.” – Dr. Jung-Yul Choi,
president i Lions Clubs International 2019-2020.
”Under dessa svåra tider ser vi varje dag vardagshjältar runtom i världen. Jag uppmuntrar
alla att visa uppskattning för personal inom hälsovård och säkerhet, vilka riskerar sin egen
hälsa för allas bästa. Kiwanis familj vill tacka lärare, butikspersonal, chaufförer och alla andra
yrkesarbetande som inte kan stanna hemma. Vi kommer alla att spela en viktig roll när det
gäller att hålla våra vänner och grannar trygga. Vänligen följ råd från
Världshälsoorganisationen och lokala hälsovårdsmyndigheter samt instruktioner från din
regering. Gör det du kan för att vara trygg.” – Daniel Vigneron, president i Kiwanis
International 2019-2020.
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