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Epätoivoinen humanitaarinen kriisi

Keskiviikkoaamuna, 20. syyskuuta 2017 hurrikaani Maria iski Puerto Ricoon 

aiheuttaen valtavia tuhoja saarella ja se jätti kaikki 3,4 miljoonaa asukasta 

epätoivoiseen humanitaariseen kriisiin. 

Hurrikaani Maria on voimakkain myrsky Puerto Ricossa yli 80 vuoteen ja se 

iski vain kaksi viikkoa sen jälkeen kun hurrikaani Irma osui saaren pohjoisosiin 

jättäen jälkeensä yli miljoona ihmistä ilman sähköä. Ongelmat perheille - ja 

koko saaren infrastruktuurille - tulevat kestämään useita vuosia. 

Kun Maria lähestyi Puerto Ricoa, lion Miriam Vázquezilla oli monta asiaa 

mietittävänä. Hän oli lionien silmäpankin johtaja San Juanissa ja hän tiesi, että 

klinikalla olevat lahjoituksina saadut sarveiskalvot oli pakattava jäähän, koska 

ne piti säilyttää kylmässä ja siirtää sairaalaan, jossa olisi varageneraattorit. Jos 

Maria olisi niin voimakas kuin mitä oli ennustettu, silmäpankin pieni generaattori 

ei pystyisi toimimaan pidemmän sähkökatkon ajan. 

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 

myönsi US$100 000 apurahan lionien  

moninkertaispiirille 51 tukemaan hätäavun 

antamista Puerto Ricossa. Tutustu  

lcif.org/Grants saadaksesi lisätietoja  

miten apurahat voivat auttaa lionien piirejä 

kehittämään ja toteuttamaan suuren  

mittakaavan humanitaarisia projekteja.
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Hurrikaani Maria lähestyy

Karibian saarilla asuvat tietävät, että ennen myrskyn alkamista  

on tehtävä tietyt varotoimenpiteet. Tankkaa auto. Hae käteistä  

pankkiautomaatista. Osta hyvin säilyviä elintarvikkeita, vettä ja  

pattereita. Varmista, että taloissa ja asunnoissa ei ole irrallisia  

esineitä kuten kukkaruukkuja, puutarhahuonekaluja, sulje ikkuna-

luukut ja tiivistä ikkunat ja ovet pyyheliinoilla. Vazquez teki  

kiireisesti töitä klinikalla ja kotona myrskyn lähestyessä ja samalla  

hän mietti miten tytär Maria voi, koska hän oli kahdeksannella 

kuukaudella raskaana. Oliko pian synnyttävä tytär tehnyt oikean 

päätöksen jäädessään Puerto Ricoon? 

Muu perhe asui Chicagossa ja heidät oli kutsuttu sinne turvaan 

myrskyltä. Mutta Maria epäili, että hänen sairausvakuutuksensa  

ei korvaisi synnytystä Puerto Ricon ulkopuolella. Maria luotti  

siihen, että hän selviytyisi kyllä myrskystä, mutta mahdollinen  

suuri lasku synnytyksestä sai hänet hermostumaan. 

Maria tiesi, että hänen äitinsä oli huolissaan ja sen vuoksi hän  

kutsui äidin ja tämän miehen yöksi hänen luokseen myrskyn  

lähestyessä. ”Voit sitten olla rauhallinen, kun tiedät että minä  

olen kunnossa,” Maria sanoi. Vazquez ja hänen miehensä  

pakkasivat kassin mukaan ja tekivät kuten niin monet muut  

perheet Puerto Ricossa - he kokoontuivat perheen ja ystävien  

kanssa odottamaan mitä oli tulossa ja toivon mukaan he  

pystyisivät nukkumaan edes vähän.

Se oli pelottavaa, todella pelottavaa. Tiesimme, että monet ihmiset olivat menettäneet kotinsa eikä 

heillä ollut ruokaa. Kaupat eivät olleet auki, pankkiautomaatit eivät toimineet ja sähköä ei ollut.

– Lion Miriam Vazquez, Sabana Llana lionsklubi
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Lionit voivat hakea hätäapurahaa LCIF:ltä luonnonkatastrofin jälkeen. Useimmat 

hätäapurahat ovat suuruudeltaan US$10 000 ja niiden kautta on tarkoitus  

auttaa välittömissä tarpeissa, jotta elämä palautuu normaaliksi  

luonnonkatastrofin jälkeen. Mutta joissakin suurissa tuhoissa LCIF  

voi myöntää suurtuhoapurahana korkeintaan US$250 000. 

LCIF:n Humanitaariset aloitteet -osaston johtaja KaSondra Byrd on 

usein ensimmäinen henkilö, jonka kanssa lionit puhuvat luonnon-

katastrofin jälkeen. ”Tiedän enemmän luonnonkatastrofeista kuin 

mitä olisin koskaan kuvitellut.” Vaikka Byrd ei ollut vielä kuullut 

Puerto Ricon lioneilta, hän tiesi uutisten perusteella, että  

hurrikaani Maria aiheutti suurta tuhoa, johon voitaisiin  

myöntää suurtuhoapuraha. Maailman lionit tiesivät tämän 

myös. Pian Marian jälkeen lionit aloittivat lahjoitusten  

tekemisen LCIF:lle käytettäväksi Puerto Ricon auttamiseen, 

koska he tiesivät miten tärkeää rahoitus oli kun saari olisi 

matkalla kohti uudelleenrakentamista.

Kun Puerto Ricon lionit saivat yhteyn Byrdiin ja hänen 

tiimiinsä, kävi selväksi että varojen siirtäminen olikin  

helpommin sanottu kuin tehty. Varoja oli tarkoitus  

siirtää US$100 000. ”Saaresta iso osa oli täysin  

tuhoutunut. Meidän piti odottaa, että lionien käyttämä  

pankki avattaisiin,” Byrd sanoi. ”Sen jälkeen heidän piti  

löytää kauppoja, joissa myytäisiin tarvikkeita ja välineitä.  

Sama juttu tapahtui bensa-asemilla, joissa heidän piti  

odottaa tuntikausia tankkien täyttämistä. He selvittivät  

yhden esteen ja sitten edessä olikin jo toinen este.”

Toivoa antamassa
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Seuraavana päivänä

Kun aurinko nousi seuraavana päivänä hurrikaani 

Marian jälkeen Puerto Ricossa, piirikuvernööri 

Felíx Camacho Ayala oli järkyttynyt nähdessään 

miten kaikki oli tuhoutunut. ”Kaikki näytti kuolleen,”  

hän sanoi. Kirjaimellisesti. Linnunlaulu, joka oli 

aikaisemmin kaikunut kaikkialla, oli nyt kadonnut. 

Yöllä ei kuulunut Puerto Ricolle niin tyypillistä 

coqui-sammakoiden kurnutusta. 

Kaksi päivää myöhemmin Miriam Vázquez soitti. 

Hän oli jo käynyt San Juanissa kongressikes-

kuksessa, jossa USA:n hätäapuvirastolla (U.S. 

Federal Emergency Management Administration 

FEMA) oli edustajia. ”Kun olin kongressikeskuk-

sessa, kuulin että Puerto Ricolle oltiin antamassa 

välittömästi tukea. Mutta tiesin myös, että  

jakeluverkosto oli lähes kadonnut eikä ollut selvää 

missä tarvikkeet olivat ja kenelle ne tuli lähettää.” 

Kun LCIF:n myöntämät varat saapuivat, Vázquez soitti Puerto Ricon kolmelle piirikuvernöörille - Ayala idässä, Emilio Colón 

Rodríguez saaren keskiosissa ja Cristino Hernández länsirannikolla - jotta he pystyivät organisoimaan tarvikkeiden lähettämisen 

alueellista jakelua varten. ”Kerroin lioneille, että tarvikkeita oli tulossa,” Ayala sanoi. ”Oli aika aloittaa fyysinen työ.” 
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Edistyminen

Jokaisen päivän päätteeksi Ayala palasi takaisin kotiin  

ja katseli miten valot syttyivät uusiin osiin kaupungissa.  

Vaikka edistymistä tapahtui, kaupungissa oli monia  

alueita ilman sähköä ja se muistutti hänelle miten paljon  

oli vielä tehtävää. Syyskuusta joulukuuhun 2017, hurrikaani 

Maria aiheutti tuhoja yli US$91,61 miljardin edestä ja  

aiheutti 2 098 kuolemantapausta. Valitettavasti tämä luku  

kasvoi vielä entisestään ja 2 975 ihmistä oli menehtynyt  

helmikuuhun 2018 mennessä. Puerto Ricon lioneille nämä 

luvut olivat konkreettisia.

Kaksi viikkoa myrskyn jälkeen Vázquezin tyttären Marian  

synnytys käynnistyi, mutta hän kärsi vakavasta verenvuo-

dosta. Vauva, Juaquin-niminen poika, oli ensimmäiset kuusi 

viikkoa teho-osastolla. Maria ei selviytynyt synnytyksestä. 

Lionit matkustivat kaikkialta Puerto Ricoa osallistuakseen 

Marian muistotilaisuuteen San Juanissa. Kirkko oli ääriään 

myöten täynnä. 

”Maria oli lion,” Vázquez sanoi, ”ja ihmiset kertoivat  

minulle miten hän oli auttanut heitä. Oli hänen tapaistaan  

auttaa aina muita. Tunsin että olin kasvattanut hänet hyvin  

ja se lohdutti minua vähän.”

Paras tapa, jolla Vázquez ajatteli voivansa kunnioittaa  

Marian muistoa oli palvella mahdollisimman ahkerasti  

lionina ja auttaa maata selviytymään myrskystä. 
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Vuotta myöhemmin

Vuotta myöhemmin yli 300 000 ihmistä on 

muuttanut pois Puerto Ricosta. Jotkut  

perheet asuvat yhdessä huoneessa  

eivätkä he pysty korjaamaan talon muita 

osia. Monien on nyt asuttava sukulaisten 

luona. Mutta ihmisten kestävyys on hyvin 

voimakas ja selvästi nähtävissä. 

He auttavat muita vaikka he ovat itse vielä 

vaikeuksissa. Lionit ovat intohimoisia  

muiden palvelemisessa ja he ovat  

auttaneet muita uskomattomilla tavoilla. 

Paljon on vielä tehtävää. Ja lionit jatkavat 

Puerto Ricon asukkaiden palvelemista.

Moninkertaispiirin 51 lionit jatkavat työtä löytääkseen alueet, joissa ihmisillä on vielä vaikeaa ja he etsivät yhteistyökumppaneita auttamaan hurrikaani Marian 

uhreja. Puerto Ricon asukkaat, aivan kuten heidän maansa, ovat kauniita, ystävällisiä ja lämpimiä. LCIF odottaa parempaa tulevaisuutta heille kun jatkamme 

työtämme muiden auttamiseksi.
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lcif.org/BE100  

Tutustu lcif.org/BE100 -sivuihin nähdäksesi miten  
Kampanja 100 auttaa hätäaputyössä ja luonnonkatastrofeihin 
valmistautumisessa ja niiden jälkeisessä avustustyössä.

Tue maailman lionien intohimoista työtä ja lahjoita LCIF:n 
hätäapurahastoon jo tänään.

Lahjoita tänään!

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100  LCIF_Ebook_Disaster_FI 11/18

LCI and LCIF are Equal Opportunity Providers

LCIF Palveluvoimaa: Puerto Rico

Tulevaisuuden toivoa

https://lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
http://www.lcif.org/EN/apply-for-a-grant/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
http://www.lcif.org/EN/support-our-work/donate-now.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=sensory-courtyard
https://lionsclubs.org/fi/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
http://www.lcif.org/FI/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://www.youtube.com/watch?v=E7PWbJZUeME&index=5&list=PLD59FDFE87A862ECF



