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För omedelbar publicering 
 

Shreya Zoy, elev i 8:e klass från Kerala tar hem första pris  
i Lions internationella uppsatstävling om fred 

 
(Oak Brook, Illinois, USA) – Shreya, en 13-årig flicka från Kerala, Indien, har en idé om 
vad fred skulle innebära för världen. Hon bringade denna idé till liv genom en kraftfull 
uppsats, vilken gjorde henne till förstapristagare i Lions internationella uppsatstävling 
om fred. 
 
”Ibland krävs perspektiv från en enastående ung person för att hjälpa världen inse att vi 
alla hör ihop samt att fred och internationell förståelse kan existera om vi tar oss tid att 
lyssna”, säger Lions Clubs Internationals president Douglas X. Alexander. 
”Uppsatstävlingen om fred lyfter rösterna bland enastående unga människor, såsom 
Shreya, som har kraftfulla idéer om hur vi kan skapa en vänligare och fredligare värld.” 
 
Den internationella uppsatstävlingen om fred skapades för att ge unga människor med 
nedsatt syn möjlighet att uttrycka sina känslor om fred och tävlingen genomförs av 
många klubbar runtom i världen. Lions medlemmar samarbetar med lokala skolor och 
familjer, för att hitta unga människor som är intresserade av att delta och som skulle 
kunna ha nytta av detta program.  
 
”Trots min synnedsättning vill jag bli läkare när jag växer upp”, Sade Shreya. ”Till dem 
som liksom jag har nedsatt syn säger jag att fokusera inte på det som smärtar, fokusera 
på framsteg istället. Det kan vara svårt, men det betyder inte att det är omöjligt.”              
 
Den vinnande uppsatsen vid namn ”Vi är alla sammankopplade” valdes med anledning 
av dess originalitet, utformning och tolkning av tävlingens tema ”Vi är alla 
sammankopplade.” Mannuthy Agri City Lions Club sponsrade den lokala tävlingen och 
gav denna åttondeklassare möjlighet att delta i detta globala evenemang och dela sina 
ord om fred med världen. 
 
”Idén med uppsatstävlingen om fred är mycket relevant i dagens värld där vi alla är 
mycket upprörda över oron i Europa och i andra delar av världen i en tid när broarna 
mellan länder blir smalare varje dag”, sade P V Surendranadh, president i Mannuthy Agri 
City Lions Club. ”Vi är oerhört glada över att vara en del av Shreyas prestation och vi alla, 
inklusive Shreya och hennes familj, är glada över denna historiska prestation. Hennes 
tankar är inspirerande och överensstämmer med den syn på världen unga människor 
har om att forma framtiden:” 
 
I sin uppsats delar Shreya idén att världen är en familj. Även om vi är från olika etniska 
grupper, lever i olika kulturer eller följer olika religioner är vi alla människor som 
förtjänar glädje och kärlek. Shreya skriver om pandemin COVID-19 och att ur en allvarlig 
global kris har människor kunnat samlas och hjälpa varandra under en tid av stora 
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behov. Avslutningsvis förklarar Shreya att vi måste komma ihåg det vi har lärt oss av 
pandemin samt inse att vi verkligen hör ihop och att vi är beroende av varandra.  
 
”Uppsatstävlingen om fred är viktig, för den kan hjälpa oss förstå att människan endast 
kan överleva kollektivt”, sade Shreya. ”Vi är sammankopplade och är beroende av 
varandras vänlighet. Den pågående pandemin lär oss att ingen kan överleva på egen 
hand.” 
 
Som vinnare i tävlingen kommer Shreya att erhålla USD 5 000, en utmärkelse och en 
inbjudan att delta i en utmärkelseceremoni. Besök Lions Clubs Internationals webbplats 
lionsclubs.org/sv/peace-essay, för att läsa Zoys uppsats och för att lära dig mer om 
tävlingen. 
 
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation som består av mer 
än 1,4 miljoner män och kvinnor i 200 länder och geografiska områden runtom i världen. 
Lions skapade uppsatstävlingen om fred, för att skapa en anda av fred och internationell 
förståelse bland unga människor i hela världen.  
 

 
Vi är alla sammankopplade 

Bidrag av Shreya Zoy i Lions uppsatstävling om fred 
 
Vi känner alla igen den där trygga känslan när vi blir omfamnade, känner oss hörda, 
känslomässigt förstådda och stöttade av en annan person. Denna varma mänskliga 
kontakt är mycket viktig för att kunna upprätthålla vår känslomässiga och fysiska hälsa.  
 
Det finns ett ordspråk på sanskrit ”Vasudhaiva Kutumbikam” som betyder ”världen är en 
familj.” Vi kan se att världen är befolkad av människor som arbetar för att uppnå samma 
saker: Lycka, fred, säkerhet, resurser såsom mat och boende samt en hoppfull framtid.  
 
Vår faktiska identitet handlar inte om vi tillhör en specifik etnisk grupp eller en kultur. 
Ja, vi kanske följer olika vägar eller religioner, men dessa kan förändras och själen är 
framför allt en sådan tillfällig destination och en egenskap för själen är att älska och vara 
älskad. Glädje finns i relationer och ingen glädje är större än en djup älskvärd relation, 
men den bästa relationen är den när vi är spirituellt hängivna till ett högsta väsen, det 
ultimata väsen som kan älskas. Det är den eviga spirituella vägen.  
 
Genom att ha god kännedom om spirituell kunskap respekterar vi automatiskt alla 
andra, oavsett deras bakgrund, kön eller folkgrupp. Detta bringar moral och fredliga 
sociala beteenden i alla människor gentemot alla människor. Genom att ha respekt för 
alla människors spirituella identitet och Herrens betydelse ger oss även en naturlig 
glädje. Vi inser att vi alla besöker denna planet under en kort tid och att vi alla är 
beroende av varandra.  
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Det är efter tusentals destruktiva krig som människan inser betydelsen av fred. Det 
gäller alla delar såsom krig, förorening, naturkatastrofer med mera.  
 
När fred och harmoni upprätthålls kommer saker att gå smidigt utan någon försening. 
Dessutom är det en frälsare för många som vill engagera sig i destruktiva handlingar.  
 
Jag anser att det finns en annan och djupare lärdom av COVID-19. En lärdom om 
samhörighet och ömsesidigt beroende: Det är nu tydligt att om vi följer de rätta 
åtgärderna på egen hand, om vi tvättar våra händer, om vi använder munskydd, utövar 
social distansering, då kan vi undvika att vi smittas av COVID.  
 
Såvida vi inte arbetar med att fatta dessa beslut och göra dessa val, då kan vi inte öppna 
skolorna, arbetsplatser kan inte starta upp igen, vår hälsovård kommer fortsätta vara 
överbelastad och samhället kan inte blomstra. 
 
En av dessa lärdomar av COVID är att vi inte kan göra det själva, så vi måste skapa ett 
förenat och omtänksamt svar. Enighet gäller inte bara ett land, utan även mellan länder. 
Vi måste kunna arbeta tillsammans och sätta vår gemensamma välfärd främst och före 
våra individuella val. 
 
Om vi vill skapa ett förenat svar mot COVID och framtida pandemier måste vi inse att vi 
verkligen är sammankopplade och att vi är beroende av varandra. 
 
Som avslutning, vi är fåglar från samma bo, med olika hudfärg, talar olika språk, följer 
olika religioner och tillhör olika kulturer, men ändå befinner vi oss i samma hem, vår 
jord. Vi är födda på samma planet, är täckta av samma moln, ser samma stjärnor och 
andas samma luft, så vi måste lära oss att göra framsteg tillsammans i glädjens tecken. 
För människan kan leva individuellt, men kan endast överleva kollektivt. ”JA, VI ÄR ALLA 
SAMMANKOPPLADE.” 


