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För omedelbar publicering 
 

Elev i 8:e klass från Brisbane tar hem första pris i Lions internationella 
uppsatstävling om fred  

 
(Oak Brook, Illinois, USA) – Joshua Wood, en 13-årig pojke från Brisbane, 

Australien, har en idé om vad fred skulle innebära för världen. Joshua bringade 

denna idé till liv genom en kraftfull uppsats, vilken gjorde honom till 

förstapristagare i Lions internationella uppsatstävling om fred. 

 

”Lions internationella uppsatstävling om fred lyfter rösterna bland enastående 

unga människor som har kraftfulla idéer om hur vi kan skapa en vänligare och 

fridfullare värld”, säger Lions internationella president Dr. Jung-Yul Choi. ”Vi är 

stolta över att stödja den kreativa processen bland barn i hela världen. Det är 

genom ödmjuka hjälpinsatser i samhället vi kan uppnå fred.”  

 

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 samarbetar med lokala 

skolor och familjer, för att finna unga människor som är intresserade av att delta 

och som skulle kunna ha nytta av detta program.  

 

”Jag föddes med en ovanlig skada på näthinnan och jag använder blindskrift för 

att läsa”, sade Joshua. ”Jag vill att andra människor ska veta att även om man 

har en funktionsnedsättning kan man ändå uppnå enastående saker och vara en 

positiv förebild för andra människor.”  
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Den vinnande uppsatsen vid namn ”Fred och hjälpinsatser går hand i hand” 

valdes för sin originalitet, konstnärlig utformning och tolkning av tävlingens tema 

”Fred genom hjälpinsatser.” Brisbane Camp Hill Carindale 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. 

 

”Medlemmarna i Brisbane Camp Hill Carindale Lions Club är så glada över 

Joshua Woods prestation att vinna första pris i Lions internationella 

uppsatstävling om fred”, sade klubbpresident Bill Dahl. ”Joshua har visat 

beslutsamhet genom att delta och ödmjukhet i sina framgångar. Stödet från hela 

hans familj har varit utmärkt.” 

 

I denna uppsats utforskar Joshua idén om fred genom sin farfars ögon och de 

berättelser hans farfar framförde för Joshua om vad det innebär att hjälpa andra. 

Joshua hoppas att hans uppsats kommer att uppmuntra andra att hjälpa sina 

medmänniskor, oavsett funktionsnedsättning eller svårigheter de har.  

 

”Uppsatstävlingen om fred är viktig för den uppmuntrar människor att inte endast 

tänka på fred, utan även hur man uppnår den”, sade Joshua. ”Jag skulle vilja 

leva i en värld där det är fred och där människor finner inre frid. Jag anser att 

många problem och dispyter kan lösas med en mer fredlig inriktning, där 

människor även tänker på varandra och på sig själva. Med mer tålamod, 

vänlighet och vilja att hjälpa andra anser jag att vi kan uppnå ett mer fredligt 

samhälle.” 

 

Som vinnare i tävlingen kommer Joshua att erhålla USD 5 000 i prispengar. 

Besök Lions Clubs Internationals webbplats lionsclubs.org/sv/peace-essay, för 

att läsa Joshuas 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 
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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.  

 

 
Fred och hjälpinsatser går hand i hand  

Av: Joshua Wood 
 

Jag kommer ihåg när jag gick hand i hand med min farfar när jag var en liten 
pojke. Han var en mycket vis man och hans gråa hår betonade hans visdom. 
Hans händer kändes torra och grova, speciellt för ett barn som använder 
fingrarna för att läsa. 
 
Det var först många år senare när jag var med vid hans begravning som jag 
insåg betydelsen av dessa torra och grova händer. De var händerna som höll i 
mina och vägledde mig när jag var ung. De var händerna hos en ung man som 
gick ut i krig, som offrade sin egen trygghet för att bevara friheten i vårt land. De 
var händerna hos en man som höll sin döende kamrat i armarna under slaget. 
De var händerna hos en man som klippte gräset hos äldre människor i området. 
De var händerna hos en man som hade tilldelats medaljer, men som inte bar 
dem eftersom han kände att han inte behövde någon erkänsla för sina insatser. 
De var händerna hos en man som verkligen förstod vad hjälpinsatser innebär. 
 
Min farfar sådde ett frö i mitt sinne för många år sedan om betydelsen av 
hjälpinsatser och dess enorma bidrag, inte endast till fred i världen, utan även att 
tillhandahålla inre frid. Jag tänker ofta på konflikter, krig och strider i världen och 
sorgen i många människors liv. 
 
Jag tänker också ofta på hur osjälvisk min farfar var, genom att hjälpa andra utan 
att förvänta sig något tillbaka från dem. Min farfar brukade säga till mig: ”Du har 
inte synen, men du har insikten och det är mycket viktigare.”  
 
Vi kan finna inspiration av så många som har föregått med gott exempel. Moder 
Theresa som hjälpte de fattiga i Indien. William Booth, grundare av 
Frälsningsarmén, som under hela sitt liv hjälpte de fattiga. Den mest inspirerande 
personen för mig är Helen Keller, som själv var blind och döv, men som ändå 
hjälpte andra. Trots sin funktionsnedsättning hjälpte hon veteraner som hade 
blivit blinda i första världskriget, grundade hjälporganisationer, talade på vägnar 
av blinda och fattiga samt ledde American Foundation for the Blind i mer än 40 
år. Alla dessa enastående människor hjälpte andra och genom att göra det 
bringade de frid till de fattiga, skadade och hungriga.  
 
Jag gillar verkligen ett citat av Albert Schweitzer: ”De enda riktigt lyckliga 
människorna är de som har lärt sig att hjälpa andra.” 
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Jag gav ett löfte till min farfar. Att jag kommer att informera om att hjälpa andra 
och hur detta inte endast främjar fred bland människor, utan även skapar en inre 
frid som så många människor strävar efter. Jag kan hjälpa andra trots min 
funktionsnedsättning. Jag vill inte fokusera på mig själv, utan på andra. Jag 
hoppas kunna inspirera andra att skapa fred genom hjälpinsatser.  
 
På samma sätt som Moder Theresa sa: ”Frukten av hjälpinsatser är fred.” Jag vill 
plantera frön av fred i mitt liv och uppmuntra andra att göra detsamma. Fred och 
hjälpinsatser går hand i hand, precis på samma sätt som när min farfar och jag 
gick hand i hand för många år sedan. 


