
 
 

Gemensamt uttalande från Kiwanis International, Lions Clubs 
International, Optimist International och Rotary International 

 

Kwanis Internationals, Lions Clubs Internationals, Optimist Internationals och Rotary Internationals 
serviceklubbar löper som en tråd genom i stort sett varje samhälle i världen och de arbetar för att 
upprätthålla kontakten med varandra och hjälpa människor i nöd, så att vi kan hantera och övervinna 
följderna av COVID-19. Vi drar nytta av vårt gemensamma nätverk av 3,2 miljoner medlemmar för att 
tillhandahålla tröst och hopp till dem som känner effekterna av isolering och rädsla. Och vi fokuserar våra 
kollektiva färdigheter, resurser och idéer för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal på frontlinjen samt vår 
blåljuspersonal under de att kämpar mot denna sjukdom och räddar liv.  

I tider av osäkerhet fortsätter dina lokala serviceklubbar att ta itu med utmaningen att finna innovativa sätt 
att göra insatser tillsammans för att hjälpa människor runt om i världen återhämta sig och blomstra. 

”Den globala insatsen mot COVID-19 är beroende av de insatser som vidtas i alla länder. Vi är 
människor som tillhandahåller hjälpinsatser och detta är vår tid att samarbeta för att erbjuda 
omedelbar hjälp till människor i nöd.” – Mark Daniel Maloney, Rotary Internationals president 
2019–2020. 

”Omfattningen och storleken på denna globala pandemi kräver att världens medborgare följer 
experternas råd och varningar.  Våra medlemmars och frivilligas insatser och planer får inte 
upphöra!  Våra omedelbara hjälpinsatser efter krisen kommer vara nödvändiga för att stödja 
lokala myndigheter i deras arbete att ta itu med de sociala och ekonomiska utmaningar som 
kommer att följa krisen." - Adrian Elcock, Optimist Internationals president 2019–2020. 

”Stora utmaningar prövar oss, samtidigt som de förenar oss. Lions medlemmar finner nya sätt 
att hjälpa på ett säkert sätt. Lions Clubs International Foundation har beviljat över USD 1 miljon 
för att hjälpa samhällen som har extremt många fall av COVID-19, och nya anslagsansökningar 
mottas dagligen. Våra samhällen behöver våra serviceklubbars hjälp, och vi kommer att finnas 
där för att stödja och stärka dem tillsammans.” - Dr. Jung-Yul Choi, Lions Clubs Internationals 
president 2019–2020. 

”Under dessa svåra tider ser vi vardagens hjältemod över hela världen. Jag uppmuntrar oss alla 
att uppmärksamma vår sjukvårds- och blåljuspersonal, som sätter andras hälsa framför sin 
egen. Kiwanis vill tacka lärare, butikspersonal, lastbilschaufförer och de oräkneliga 
yrkesverksamma som inte har möjlighet att stanna hemma. Vi spelar alla en viktig roll för att 
skydda våra vänner och grannar. Följ råden från Världshälsoorganisationen, lokala 
hälsomyndigheter och anvisningar från din regering. Var rädd om dig. ” - Daniel Vigneron, 
Kiwanis Internationals president 2019–2020. 

För mer information kontaktar du: 
Chanele Williams, chanele.williams@rotary.org 
Shauna Schuda, shauna.schuda@lionsclubs.org 
Rachel Webb, Rachel.webb@optimist.org 
Ben Hendricks, bhendricks@kiwanis.org 
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