
 
Julkaistavaksi välittömästi 
 

Keralassa, Intiassa, asuva 8. luokalla opiskeleva Shreya Zoy voittanut pääpalkinnon 
Lions Clubs Internationalin rauhanesseekilpailussa 

 
(Oak Brook, Ill.) – Keralasta, Intiasta kotoisin olevalla 13-vuotiaalla Shreyalla on käsitys 
siitä, mitä rauhan pitäisi merkitä maailmalle. Hän toteutti oman ideansa vaikuttavalla 
esseellä, jonka ansiosta hänelle myönnettiin pääpalkinto Lions Clubs Internationalin 
rauhanesseekilpailussa. 
 
”Joskus uskomattoman nuoren näkökulma auttaa maailmaa ymmärtämään, että 
olemme kaikki yhteydessä toisiimme ja että rauha ja kansainvälinen yhteisymmärrys 
voivat olla olemassa, jos vain maltamme kuunnella”, Lions Clubs Internationalin 
presidentti Douglas X. Alexander sanoo. ”Rauhanesseekilpailu esittelee sellaisten 
uskomattomien nuorten, kuten Shreyan äänen, jonka kautta esitellään voimakkaita 
ajatuksia siitä, miten voimme saada aikaan ystävällisemmän ja rauhallisemman 
maailman.” 
 
Jotta myös näkövammaiset nuoret voivat ilmaista ajatuksensa rauhasta, lionsklubit eri 
puolilla maailmaa järjestävät kansainvälisen esseekirjoituskilpailun. Lionit tekevät 
yhteistyötä paikallisten koulujen ja alueen perheiden kanssa tunnistaakseen nuoret, 
jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ja jotka voisivat hyötyä tästä ohjelmasta.  
 
”Näkövammastani huolimatta haluan olla aikuisena lääkäri”, Shreya sanoo. "Haluan 
sanoa muille näkörajoitteista kärsiville, että älä keskity kipuun, keskity edistymiseen. Se 
voi olla vaikeaa, mutta se ei tarkoita, että se olisi mahdotonta.”              
 
Voittanut essee, nimeltään ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme” valittiin sen 
omaperäisyyden, luovuuden ja teeman ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme” 
tulkinnan ansiosta. Mannuthy Agri City -lionsklubi sponsoroi paikallista kilpailua, joka 
antoi 8.-luokkalaisille mahdollisuuden osallistua tähän maailmanlaajuiseen tapahtumaan 
ja edistää sanoillaan rauhaa. 
 
”Ajatus Rauhanesseekilpailusta on hyvin merkityksellinen nykyisessä tilanteessa, jossa 
me kaikki olemme järkyttyneitä Euroopan ja maailman muiden osien levottomuuksista 
aikana, jolloin kansojen välinen silta kaventuu päivittäin”, sanoi P V Surendranadh, 
Mannuthy Agri City -lionsklubin klubipresidentti. ”Olemme äärimmäisen innostuneita 
Shreyan saavutuksesta ja me kaikki, mukaan lukien Shreya ja hänen perheensä, olemme 
onnellisia tästä historiallisesta saavutuksesta. Hänen ajatuksensa ovat inspiroivia ja ne 
edustavat nuorten näkemystä tulevaisuudesta.” 
 
Esseessään Shreya on samaa mieltä siitä, että maailma on yksi perhe. Vaikka olemmekin 
eri etnisistä ryhmistä, kulttuurimme tai uskontomme ovat erilaiset, olemme kaikki 



ihmisiä, jotka ansaitsevat onnea ja rakkautta.  Shreya keskustelee COVID-19-
pandemiasta ja siitä, että merkittävän maailmanlaajuisen kriisin aikana ihmiset ovat 
pystyneet tulemaan yhteen auttamaan toisiaan vaikeissa tilanteissa. Lopuksi Shreya 
selittää, että meidän on muistettava pandemiasta saadut kokemukset ja myönnettävä, 
että olemme aidosti yhteydessä toisiimme ja riippuvaisia toisistamme.  
 
”Rauhanessee on tärkeä, koska se voi auttaa muita ymmärtämään, että ihmiset voivat 
selviytyä vain yhdessä”, Shreya sanoo. Olemme yhteydessä toisiimme ja riippuvaisia 
toistemme ystävällisyydestä. Äskettäinen pandemia opettaa meille, ettei kukaan voi 
selviytyä yksin.”  
 
Kilpailun voittajana Shreya saa 5000 dollarin käteispalkinnon, muistopalkinnon ja kutsun 
osallistua palkintoseremoniaan. Vieraile Lions Clubs Internationalin verkkosivulla 
lionsclubs.org/peace-essay lukeaksesi Zoyn esseen ja lisätietoja tästä kilpailusta. 
 
Lions Clubs International, maailman suurin palveluklubijärjestö, koostuu 1,4 miljoonasta 
jäsenestä yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Lionit perustivat 
rauhanesseekilpailun edistääkseen rauhan ja kansainvälisen yhteisymmärryksen henkeä 
nuorten keskuudessa ympäri maailmaa.  
 

 
Olemme kaikki yhteydessä toisiimme 

Shreya Zoyn rauhanessee  
 
Me kaikki tiedämme, miten lohdullista on, kun meitä halataan, meitä kuunnellaan ja 
ymmärretään sekä tuetaan. Tällainen lämmin yhteys ihmisten välillä on erittäin tärkeä 
yleisen emotionaalisen ja fyysisen terveytemme ylläpitämisessä.  
 
Sanskriitissä on sanonta 'Vasudhaiva Kutumbikam', joka tarkoittaa: 'maailma on yhtä 
perhettä`. Voimme varmasti nähdä, että koko maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluavat 
samoja asioita - onnea, rauhaa, turvallisuutta, resursseja, kuten ruokaa ja suojaa, sekä 
tulevaisuuden toivoa.  
 
Todellinen identiteettimme ei ole se, kuulummeko tiettyyn etniseen ryhmään tai 
kulttuuriin. Kyllä, voimme kulkea eri polkuja tai tukea eri uskontoja, mutta ne voivat 
muuttua, ja sielu on kaiken tällaisen väliaikaisen merkityksen yläpuolella. Ja sielun 
tarkoitus on rakastaa ja olla rakastettu. Onni löytyy ihmissuhteista eikä ole olemassa 
suurempaa onnea kuin onni, joka tulee rakastavasta ihmissuhteesta. Mutta ylin suhde 
on se, kun olemme henkisesti omistautuneet Jumalaan, ylimpään rakastettavaan 
kohteeseen. Se on iankaikkinen hengellinen polku.  
 
Kun meillä on vankka tietoisuus hengellisestä tiedosta, kunnioitamme automaattisesti 
kaikkia muita rodusta, sukupuolesta tai lajista riippumatta. Tämä tuo moraalisen ja 
rauhanomaisen sosiaalisen käyttäytymisen kaikkia muita kohtaan. Kunnioittamalla 



jokaisen hengellistä identiteettiä, osia ja Jumalan osapuolia, se antaa meille myös 
sisäistä onnea. Voimme ymmärtää, että vierailemme tällä planeetalla lyhyen aikaa, ja 
me kaikki olemme täällä yhdessä.  
 
Ihmiset ovat ymmärtäneet rauhan merkityksen tuhansien tuhoisien sotien jälkeen. Se 
koskee kaikkia näkökulmia, kuten sotia, saasteita, luonnonkatastrofeja ja paljon muuta.  
 
Kun rauhaa ja harmoniaa pidetään yllä, asiat sujuvat edelleen kitkattomasti ilman 
viivettä. Lisäksi tämä vapauttaa monet, jotka eivät halua osallistua tuhoavaan 
toimintaan.  
 
Mielestäni voimme oppia jotain syvempää Covid-19-pandemiasta. Opimme 
keskinäisestä riippuvuudestamme: nyt on selvää, että jos me noudatamme oikeita 
toimenpiteitä, pesemme kätemme ja käytämme kasvomaskeja, ylläpidämme 
turvavälejä, silloin me ehkä emme sairastu covidiin.  
 
Jos emme tee näitä päätöksiä ja valintoja, emme voi avata kouluja, työpaikat eivät toimi, 
terveydenhuoltojärjestelmiämme verotetaan edelleen liikaa ja yhteiskunta ei 
periaatteessa toimi. 
 
Ja yksi Covidin opetuksista on se, että emme voi vastata siihen yksin. Meidän on siis 
vastattava yhtenäisesti ja harkitusti. Yhtenäisyys ei koske vain maan sisällä, vaan myös 
eri maiden välillä. Meidän on voitava tehdä yhteistyötä ja asettaa yhteinen 
hyvinvointimme henkilökohtaisten valintojemme edelle.  
 
Jos haluamme rakentaa yhtenäisen vastauksen covidiin ja tulevien pandemioiden 
varalle, me huomaamme olevamme oikeasti yhteydessä toisiimme ja riippuvaisia 
toisistamme. 
 
Lopuksi totean, että olemme saman pesän lintuja, meillä on erilainen iho, puhumme eri 
kieliä, uskontomme eroavat toisistaan ja kuulumme eri kulttuureihin - kuitenkin meillä 
on sama koti - maapallomme. Olemme syntyneet samalle planeetalle, yllämme on sama 
taivas, katsomme samoja tähtiä, hengitämme samaa ilmaa ja meidän on opittava 
edistymään onnellisesti yhdessä. Ihmiset voivat elää yksin, mutta he voivat selviytyä vain 
yhdessä. ”KYLLÄ, OLEMME KAIKKI YHTEYDESSÄ TOISIIMME”. 


