
HätäapuHätäapu

lcif.org

VASTOINKÄYMISTEN EDESSÄ

Näemme tuhon vaikutukset 
päivittäin. Joskus se osuu 
omalle kohdallemme. 
Näin kävi Albaniassa, 
jossa asukkaat joutuivat 
kokemaan maanjäristyksen 
aiheuttaman tuhon maan 
pääkaupungissa ja sitä 

ympäröivillä alueilla. Paikoilla, joilla aikaisemmin oli koteja, 
liikeyrityksiä, kouluja, kirkkoja ja leikkikenttiä on nyt vain 
raunioita ja kivimurskaa. Mitä muuta raunioiden lomasta 
löytyy? Kerran kukoistaneita maalaiskyliä ja tulevaisuuden 
toivoa.

Kansalaistensa 
auttamiselle ja 
hyvinvoinnille 
omistautuneet 
lionit ja leot 
varustettuina 10 000 
dollarin suuruisella 
hätäapurahalla 
LCIF:ltä lähtivät liikkeelle aikailematta viedäkseen apua 
maanjäristyksen uhreiksi joutuneille. 

”Loukkaantuneita oli satoja. Lioneita klubeista eri puolilta 
Albaniaa saapuivat avustamaan paikallisia, jotka olivat 
joutuneet pakenemaan romahtaneista kodeistaan 
ja tunsivat suurta pelkoa ja epävarmuutta,” sanoi 
Entinen kansainvälinen johtaja ja projektikoordinaattori 
Elisabeth Haderer. ”Veimme maitoa, vettä ja muita 
hätäaputarvikkeita sadoille perheille tuhoutuneissa kylissä. 
Ehkä tärkeintä oli kuitenkin se, että veimme heille toivoa 
paremmasta elämästä.”

Luonnonkatastrofit 
tekevät vuosittain 
25,3 miljoonasta 
ihmisestä siirtolaisia1

“Ehkä tärkeintä 
oli kuitenkin se, 
että veimme heille 
toivoa paremmasta 
elämästä.”
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Yli kymmenen miljoonan kilometrin levyinen Euroopan manner kattaa vaihtelevaa maastoa idästä länteen ja pohjoisesta etelään. 
Vaikka maasto ja pintamuodostelmat ovat moninaisia, koostuvat Eurooppaa koettelevat katastrofit lähinnä tulvista ja myrskyistä, 

sekä maanjäristyksistä, kuten Albanian kohdalla, ja joistakin muista epätavallisista luonnontuhoista. Luonnonkatastrofit Euroopassa 
viimeisen noin 28 vuoden aikana näyttävät tältä2,3:  

Luonnonkatastrofit 
 eivät tunne kansallisia rajoja

Luonnonkatastrofit:  
1 200

Vaikutuksista kärsineiden 
lukumäärä:  
>33M

Taloudelliset tappiot:  
~267M$

Kuolonuhrit:  
121 644

Vuosittainen keskiarvo 1 139 022

Vuosittainen keskiarvo 9 204 101

Lähempi tarkastelu paljastaa seuraavat 
tiedot4,5:

%-osuus tuhoista:  
26,3 

Tulvat

Myrskyt

%-osuus tuhoista:  
25,5

Taloudellinen vaikutus:  
>91mrd$

Taloudellinen vaikutus:  
>75mrd$

NÄMÄ LUVUT KOSKIVAT EUROOPPAA. MAAILMANLAAJUISESTI TILANNE NÄYTTÄÄ TÄLTÄ:

90% kaikista 
luonnonkatastrofeista   
liittyvät veteen6

25,3 miljoonaa 
Ihmistä päätyvät siirtolaisiksi vuosittain 
 äkkinäisten katastrofien seurauksena7

Vuosittaisten taloudellisten tappioiden 
on arvioitu olevan

250-300mrd$8

LCIF JA LIONIT

Rahoitamme palvelua, toteutamme ratkaisuja
Viimeisen 50 vuoden aikana luonnonkatastrofit ovat lisääntyneet 390%9. LCIF ja lionit ovat olleet paikalla.  
Tähän mennessä LCIF on lahjoittanut 134 miljoonaa US dollaria maailmanlaajuiseen katastrofiapuun seuraavien ohjelmien kautta:

HÄTÄVALMIUSAPURAHAT 
tukevat tuleviin hätäavun 

tarpeisiin valmistautumista 

ENIMMILLÄÄN                        
10 000 USD

HÄTÄAPURAHAT 
tukevat välittömmiä ja 

keskivälin tarpeita 

5 000 -  
10 000 USD

APURAHAT 
PAIKKAKUNTIEN 

TUKEMISEKSI 
tukevat lyhyen aikavälin 
raivaus- ja korjaustöitä 

ENIMMILLÄÄN 
20 000 USD

SUURTUHO- 
APURAHAT 

rahoittavat pitkän aikavälin 
uudelleenrakennusta 

suurtuhojen  
jälkeen 10

LÄHTEET/HUOMAA: 1,6,7,8United Nations; 2,4PreventionWeb; 3,5,9International Disaster Database; 10lahjoituksista päättävät kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja, apurahojen suuruudet 
voivat muuttua.

LCIF on apurahoja myöntävä säätiö, joka tukee lioneita kun he vaikuttavat entistä enemmän paikkakunnilla ja eri puolilla maailmaa. Suurin osa 
LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta; sata prosenttia jokaisesta lahjoituksesta tukee lionien palvelua LCIF-apurahojen ja ohjelmien kautta.

Luonnonkatastrofiapu  on vain yksi kohde, jota LCIF ja Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa.tukevat. Maailman lionien ja klubien taloudellisen 
tuen avulla Kampanja 100 voimaannuttaa lionit lisäämään heidän palvelutyötään seuraavilla alueilla: näkökyky, nuoriso, hätäapu ja 
humanitaariset avustustehtävät; jatkamaan taistelua maailmanlaajuista epidemiaa diabetesta vastaan sekä edistymään lapsuusiän syövän, 
nälän helpottamisen ja ympäristön tukemisen alueilla. 
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TUKEKAA OMAA 
PALVELUANNE TUKEMALLA 
TEIDÄN SÄÄTIÖTÄNNE 

lionsclubs.org/donate


