LUKU XIII
KANSAINVÄLISET SUHTEET
A. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ
YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN KANSSA (ECOSOC)
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 71 artiklassa todetaan: "Talous- ja sosiaalineuvosto
voi suorittaa sopivia järjestelyitä neuvotellakseen ei-valtiollisten järjestöjen kanssa, jotka
käsittelevät neuvoston alaan kuuluvia asioita. Tällaisiin järjestelyihin voidaan ryhtyä
kansainvälisten järjestöjen kanssa."
Lioneilla oli johtava rooli YK:n perustamiskonferenssissa San Franciscossa v. 1945.
Vuodesta 1947 lähtien Lions Clubs International on ollut niiden valtiovallasta
riippumattomien järjestöjen joukossa, joilla on neuvottelijan asema YK:n talous- ja
sosiaalineuvostossa (ECOSOC). Ei voi kuitenkaan sanoa, että lioneilla olisi neuvoa-antava
asema koko YK:hon.
Talous- ja sosiaalineuvosto, yksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääelimistä, keskittyy
ensisijaisesti kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. YK:n turvallisuusneuvosto sen
sijaan on suoraan vastuussa YK:n ensimmäisen päämäärän toteuttamisesta: "Pitää yllä
kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta..." Lions Clubs Internationalilla ei ole suhdetta
turvallisuusneuvostoon. Lions Clubs Internationalin toimintaperiaatteisiin ei kuulu tukea
julkisesti Yhdistyneiden kansakuntien sellaisia päätöksiä tai toimenpiteitä, joilla pyritään
edistämään YK:n ensimmäistä päämäärää, "kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden
ylläpitämistä".
YK:n toinen ja kolmas peruspäämäärät ovat: "kehittää ystävällisiä suhteita kansakuntien
välille" ja "työskennellä yhdessä köyhien ihmisten elinolojen parantamiseksi, nälän, tautien
ja lukutaidottomuuden nujertamiseksi..." Näitä voidaan verrata Lionsklubien kansainvälisen
järjestön ensimmäiseen tavoitteeseen: Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman
kaikkien kansojen keskuudessa.
Lions Clubs International tukee Yhdistyneiden Kansakuntien ihannetta maailmasta, jossa
vallitsee rauha. Lionsjäseniä kannustetaan hankkimaan tietoja, tukemaan järjestön toimintaa
ja levittämään tietoja YK:sta, sen ihmisoikeuksiin liittyvistä tavoitteista ja sen järjestöjen
tehtävistä etenkin YK:n päivänä jota vietetään 24. lokakuuta vuosittain.

B. YHTEYDET KANSAINVÄLISIIN JÄRJESTÖIHIN
Liittyessään pitkäkestoiseen yhteistoimintaan muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa
järjestö perustaa päätöksensä seuraaviin seikkoihin:
1. Yhteistyöhön liittymistä harkitaan vain niiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka
voivat tarjota ohjeita, suuntausta ja yhteistyötä määrättyjen projektien toteuttamiseen
seuraavilla perusaloilla:
Voimassa alkaen 17. lokakuuta 2018

LUKU XIII
Sivu 1

a. Kasvatus sen laajimmassa merkityksessä.
b. Humanitääriset palveluohjelmat, joiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä auttamaan
itseään.
c. Hätäapu ja avustukset siellä, missä niitä tarvitaan.
2. Kansainväliselle hallitukselle tulee esittää perusteellinen selvitys yhteistyön eduista ja
yhteisten projektien laadusta harkittavaksi ja keskusteltavaksi sitä kokousta edeltävässä
kokouksessa, jossa yhteistyöstä päätetään.
3. Kansainvälinen presidentti, yhdessä hallintovirkailijoiden kanssa, nimittää joka vuosi
edustajan YK:hon, YK:n järjestöihin ja muihin järjestöihin. Nimitettävien tulee olla
lioneja ja mieluimmin entisiä kansainvälisiä presidenttejä tai entisiä kansainvälisiä
johtajia, jotka asuvat lähellä ko. kansainvälisen järjestön päämajaa. Järjestön edustajat
ovat oikeutettuja saamaan kuluistaan kohtuullisen korvauksen määrärahasta, jonka
talous- ja päämajatoimikunta on hyväksynyt talousarvioon. Järjestön edustajan tulee
antaa määräajoin raportteja kansainvälisen hallituksen ko. toimikunnille. Näissä
raporteissa tulee luoda huolellinen katsaus niihin seikkoihin, joista järjestömme ja sen
kanssa yhteistyössä toimiva järjestö voivat: (1) vaihtaa tietoja ja/tai (2) toimia
yhteistyössä ihmiskunnan hyväksi.
4. Kun yhteistyöstä on sovittu, hallituksen asianomaisen toimikunnan tulee vuosittain
arvioida yhteistyötä ja suositella joko suhteen jatkamista tai sen lopettamista.

C. KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN KUUKAUSI - LOKAKUU
Lokakuu on järjestön "kansainvälisten suhteiden kuukausi". Silloin vietetään
maailmanlaajuisesti Yhdistyneiden Kansakuntien päivää. Niistä tulee tiedottaa hyvissä ajoin
lioneille eri julkaisuissa sekä samalla ehdottaa ajankohtaisia ja menestyksellisiä aktiviteetteja,
joita he voivat toteuttaa kansainvälisten suhteiden alalla.

D. KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN OHJELMAT
1. Kansainvälinen ystävyysklubitoiminta
Kansainvälinen ystävyysklubiohjelma on vastavuoroinen ohjelma eri maissa toimivien
klubien välillä. Sen tarkoitus on antaa eri kulttuureissa eläville lioneille ja leoille tilaisuus
oppia enemmän toisiltaan. Vain samanlaisten klubien tulisi solmia ystävyysklubisuhteet
eli lionsklubien toisten lionsklubien ja leoklubien toisten leoklubien kanssa.
2. Tulevien piirikuvernöörien ystävyysohjelma
Piiri- ja klubihallintojaosto laatii luettelon niistä vastavalituista piirikuvernööreistä, jotka
ovat pareja keskenään seuraavan toimintavuoden ajan. He tapaavat toisensa
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kansainvälisellä lounaalla, joka pidetään uusien piirikuvernöörien seminaarin yhteydessä.
Sen lisäksi kaikki piirikuvernöörit sijoitetaan istumaan "kansainvälisiin pöytiin", joissa
on piirikuvernööripareja mahdollisimman monesta eri maasta.
Tämän menettelyn tarkoituksena on antaa vastavalituille piirikuvernööreille tilaisuus
vaihtaa tietoja henkilökohtaisesti sekä harkita mahdollisuuksia keskinäisen
ystäväpiirisuhteen solmimiseen.
3. Piirin ystävyystoiminta
Piirien ystävyysohjelma on kansainvälisen yhteistyön muoto, jossa jonkin maan piiri
solmii suhteet toisen maan piiriin tehdäkseen yhteistyötä joissakin erikoisprojekteissa
toisessa piirissä tai toimiakseen yhdessä jonkin kolmannen piirin projektin hyväksi ko.
maassa, ja edistääkseen ystäväklubitoimintaa sekä ystäväkaupunki- ja
ystäväpitäjäsuhteita piiriensä kesken.
4. Lionien päivä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa
PÄÄTETÄÄN, että lioneja kehotetaan viettämään "Lionien päivää Yhdistyneiden
Kansakuntien kanssa" pitämällä kokouksia YK:n osastojen edustajien kanssa samana
päivänä, jolloin järjestömme kansainvälinen presidentti ja YK:n pääsihteeri tapaavat.
YK:n talous- ja sosiaalineuvoston virallinen edustaja (viralliset edustajat), jonka (jotka)
kansainvälinen presidentti nimittää vuosittain, toimii vuotuisen Lionien päivä
Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa -ohjelman puheenjohtajana ja koordinoi sen New
Yorkissa.

E. VAROJEN, TARVIKKEIDEN TAI PALVELUJEN PYYTÄMINEN
Päämajaan osoitetut pyynnöt, joissa piiri, klubi tai yksityishenkilö haluaa rahaa, tavaraa tai
palveluksia, tulee lähettää ao. piirikuvernöörin kautta. Piirikuvernöörillä on parhaat
edellytykset arvioida tällaisia pyyntöjä ja myös osoittaa omasta piiristä tai sen läheltä muita
avunsaantimahdollisuuksia. Hän käyttää harkintaansa mutta hän voi myös lähettää pyynnön
jollekin omassa maassaan tai muussa maassa toimivalle piirikuvernöörille. Sellaisten
toimintojen tulee olla luonteeltaan lionien yhteisyrityksiä ja apua pyytävän klubin tai piirin
tulee selostaa, miten ne itse aikovat osallistua yritykseen.

F. KANSAINVÄLINEN LIONSLUPAUS
Suositetaan, että lionit käyttävät uusien jäsenten vastaanottoseremonioissa seuraavanlaista
lupausta:
Lupaan uskollisuutta isänmaalleni ja rauhan asialle kautta maailman.
Uskon lionismin eettisiin periaatteisiin, jotka on esitetty Lionien toimintaperiaatteissa.
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Olen ylpeä lionsjäsenyydestäni ja omistautunut palvelemaan toisia.
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