
 50% 

2,2 miljarder
människor har  nedsatt syn 
eller är blinda1

En värld i nöd

Nästan en tredjedel 
av unga  tonåringar runtom i 
världen har nyligen  blivit utsatta      
mobbning2

1 av 11
människor har 
 diabetes3

300 000 barn
mellan 0-19 år                
diagnostiseras  med    
cancer varje år4

~1 av 9 människor 
får inte tillräckligt med 
mat för att kunna hålla sig 
 friska och aktiva5

Varje dag dör 300 
 människor av  mässling6

Väderrelaterade  katastrofer 
har  ökat med mer än                                
de senaste 40 åren7

Innan år 2025 kan 2 av 3  människor 
uppleva  vattenbrist8

LIONS OCH LCIF HJÄLPER

Förödelse finns över allt, varje dag. Många säger  att behoven i världen är 
för stora för att övervinna, men över 1,4 miljoner Lions runtom i världen 
säger  ”Vi hjälper”. Med pengar och expertis från Lions Clubs International 
Foundation (LCIF)  tillhandahåller Lions hopp och påverkar liv på ett 
positivt sätt.

Lions och LCIF, den enda stiftelsen som stärker  Lions hjälpinsatser på en 
global nivå, fortsätter sitt gemensamma engagemang för vår värld i nöd 
 genom Kampanj 100:  LCIF stärker hjälpinsatser.  
LCIF:s omfattande  insamlingskampanj säkerställer att Lions 
kan öka sin påverkan av hjälpinsatser,  bekämpa diabetes och 
göra betydande framsteg för att utöka våra  globala frågor.                                                      
Vänd på sidan för att lära dig mer. 



Öka hjälpinsatsernas påverkan

LCIF stödjer Lions arbete i deras  samhällen för 
att göra ännu större skillnad inom  områdena syn,   
ungdom, katastrofhjälp och  humanitära insatser.

SYN
Vi leder kampen att utrota världens  blindhet orsakad 
av infektioner, minska blindhet och synnedsättning 
som kan undvikas samt förbättra livskvaliteten genom 
att tillhandahålla tjänster för dem som är  blinda eller 
har nedsatt syn.

UNGDOMAR
Vi hjälper ungdomar i hela världen genom förbättrad 
tillgång till utbildning av hög kvalitet, viktig hälsovård, 
social samvaro, möjligheter till rekreation och positiva 
utvecklingsprogram.

KATASTROFHJÄLP
Vi är djupt engagerade i katastrofhjälp samt förbere-
delser och insatser efter naturkatastrofer.

HUMANITÄRA INSATSER
Vi stödjer och tillhandahåller program som fokuserar 
på angelägna behov i riskgrupper och utsatta grupper 
som är påverkade av sociala och ekonomiska faktorer  
och som behöver särskilt stöd.

Bekämpa diabetes

LCIF hjälper Lions att minska förekomsten  av    
diabetes och förbättra livskvalitén för  dem som 
har diagnostiserats.

DIABETES
Vi spelar en stor roll i arbetet med att bekämpa 
 den globala diabetesepidemin. Vi fokuserar på 
de samhällen där vi bor och genomför  hjälpin-
satser, vi bekämpar diabetes genom omfattande                     
hälsovårdsinitiativ.

Utöka till fler globala frågor

LCIF hjälper Lions att finna områden med stora 
 behov och möjligheter inom frågorna  barncancer, 
hungersnöd och miljön,  genomföra pilotprojekt för 
att utveckla expertis samt  utveckla hållbara och 
långsiktiga lokala  och globala program.

BARNCANCER
Vi stärker medicinsk och social service för att öka 
livslängden för barn med cancer runtom i världen 
samt förbättra livskvaliteten för patienter och deras 
familjer.

HUNGERSNÖD
Vi gör insatser för att skapa en värld där ingen 
behöver  vara kroniskt hungrig, detta genom att utöka 
resurser och infrastruktur som behövs för att ta itu 
med matbrist runtom i världen.

MILJÖ
Vi skyddar miljön i våra samhällen, genererar långsik-
tig och positiv ekologisk påverkan runt om i världen.

KÄLLA: 1,3,4,6World Health Organization; 2,7United Nations; 5Food Aid Foundation; 8World Wildlife Fund LCI och LCIF är fria från diskriminering
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VÅR UPPMANING
Under det senaste 100 åren har Lions samlade hjälpinsatser förändrat 
många människors liv. Sedan 1968 har vi gjort det med resurser och 
anslagmedel från Lions Clubs International Foundation. 

Besök lionsclubs.org/campaign100 för att lära dig mer. 

VISA DITT STÖD

lionsclubs.org/sv/donate 


