KO IV

Halva världen
kommer snart att
leva i områden som
har brist på vatten1
TILLHANDAHÅLLA HJÄLP FRÅN FJÄRRAN LÄNDER
Valentina Matiku tillbringade
större delen av sina unga
år med att vandra på den
kokande heta savannen
för att finna vatten, även
smutsigt, så att hennes familj
kunde dricka, odla och bada.
Den tid som tillbringades på
denna livsviktiga uppgift innebar mindre tid till studier som
skulle kunna bringa en bättre framtid.

Miljö

Tyvärr är
Matikus
berättelse
inte unik. I
dag går hon
emellertid i
skolan och
behöver
inte tyngas av att hämta vatten varje dag. Hennes liv
har förändrats tack vare 18 lionklubbar Österrike, vilka
använde ett matchande anslag på USD 77 000 från Lions
Clubs International Foundation (LCIF), för att hjälpa Lions
i Tanzania att förbättra tillgången på vatten i samhällen
runtom i Tanzania, bland annat Matikus.

Projektet minskade
bristen på vatten
och ökade
jordbruksproduktionen.

Detta projekt tillförde tre nya brunnar och sex nya
vattentankar till Mara-regionen. Byggnadsarbetare
fokuserade på infrastrukturen och andra medlemmar i
projektet utbildade de boende att använda ny utrustning
till jordbruk och fiske. Projektet har lindrat bristen på
vatten och ökat jordbruksproduktionen för nära 5 000
människor, vilket bevisar att det är viktigt att hjälpa våra
grannar även när de bor långt bort.

lcif.org

En förutsättning att existera
Brist på vatten är vanligt förekommande i Afrika. Även Europa står inför utmaningar gällande vatten och
upplever samtidigt ett varmare klimat, föroreningar och andra utmaningar gällande miljö, bland annat dessa:

Klimatpåverkan har orsakat
mindre skördar och högre
produktionskostnader

Befolkning som har tillgång till
grundläggande service
i vissa länder i Europa

- Dricksvatten ≥ 51 %
- Sanitet 34 %
- Hygien 26 %2

pris, kvantitet och kvalitet
påverkas3

~90 %
av dem som bor i städer utsätts för
föroreningar i koncentrationer som
är högre än den luftkvalitet som
anses skadlig4

DETTA ÄR I EUROPA. GLOBALT SER PÅVERKAN UT SÅ HÄR:

Temperatur
upp/BNP ner

Genomsnittlig årlig ökning
av global temperatur med
0,4˚C = 7,22 % minskad
BNP i världen per capita

>500 miljoner
människor

lever i områden
påverkade av
erosion orsakad av
klimatförändring6

~7 miljoner
dödsfall

varje år på grund av
luftföroreningar7

år 21005

LCIF OCH LIONS

Finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Att skydda vår miljö skyddar våra barn, familjer
och samhällen. LCIF har finansierat Lions
globala hjälpinsatser sedan 1968. Stiftelsen
finns där och är en del av lösningen.

MATCHANDE
ANSLAG
finansierar byggnation
och utrustning
USD 10 000 USD 100 000

ANSLAG TILL
DISTRIKT
OCH KLUBBAR SOM
PÅVERKAR SAMHÄLLET
ansök för projekt i
klubbar och distrikt
ANSLAGSBELOPP
VARIERAR

LEO
SERVICEANSLAG
finansierar Leo-projekt
UPP TILL USD 1 500
I DISTRIKT

UPP TILL USD 5 000
I MULTIPELDISTRIKT

lcif.org/sv/environment
KÄLLOR/NOTERING: 1,2,7Världshälsoorganisationen, 3Europeiska miljöbyrån, 4Europeiska nätverket för
miljöinformation och miljöövervakning, 5CNBC; 6Förenta Nationerna. Anslagsvillkor kan ändras

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. Majoriteten av alla donationer
till LCIF kommer från Lions medlemmar. 100 % av alla donationer går till att stödja medlemmarnas hjälpinsatser genom anslag och program.
Miljön är bara ett av de områden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar
och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp, diabetes, barncancer,
hungersnöd och miljö.
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STÖD DINA HJÄLPINSATSER
GENOM ATT STÖDJA DIN
STIFTELSE
lionsclubs.org/sv/donate

