
Norwegianin konsernijohtaja Bjørn Kjos ja yhtiön työntekijöitä lähdössä Jemeniin.

2017-09-25 18:23 EEST

Norwegianin ja UNICEFin neljäs
humanitaarinen lento on matkalla
Jemeniin

Norwegian lentää ensimmäisen kerran hätäapua UNICEF Dreamlinerillaan.
Tämä on yhtiön kaikkien aikojen suurin humanitaarinen panostus.
Yhteistyössä UNICEFin kanssa Norwegian lentää hätäapua täynnä olevan
koneen Jemeniin auttaakseen lapsia, jotka kärsivät sodasta ja konflikteista.

Yhtiölle viime viikolla toimitettu ja UNICEF-tunnuksilla varustettu uusi
lentokone on Boeing 787-9 Dreamliner. Lento on matkalla Kööpenhaminasta



Djibutiin, jonne se laskeutuu tänä iltana. Sieltä hätäapu kuljetetaan edelleen
Adeninlahden yli Jemeniin. Tänä vuonna Norwegian lahjoittaa lähes 28
tonnia hätäapua, muun muassa lääkkeitä ja välttämättömyystarvikkeita,
auttaakseen avuntarpeessa olevia lapsia Jemenissä. Maata koettelevat
konfliktit ja laaja koleraepidemia.

– Signature-kumppanuus UNICEFin kanssa on tärkein
yhteistyökumppanuutemme. Jemenissä jatkuva kriisi ja koleraepidemia
tekevät tästä tehtävästä tärkeämmän kuin koskaan aiemmin. Tämä on myös
suuri mahdollisuus näihin asioihin intohimoisesti suhtautuvan
henkilöstömme sitouttamiseksi. Odotamme, että voimme tulevaisuudessa
toteuttaa lisää vastaavia tehtäviä UNICEFin kanssa, sanoo Norwegianin
konsernijohtaja Bjørn Kjos.

Tämä on neljäs kerta, kun Norwegian ja UNICEF lähettävät lääkkeillä ja
muilla välttämättömyystarvikkeilla täyteen lastatun koneen auttaakseen
avuntarpeessa olevia lapsia. Norwegian ja UNICEF ovat vuodesta 2014
lähtien lentäneet hätäapua myös Maliin, Keski-Afrikan tasavaltaan ja
syyrialaispakolaisille Jordaniaan. Hätäavulla on tähän mennessä pelastettu yli
100 000 lasta.
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Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi
maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

Sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 matkustajat valitsivat Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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