
Lions International ger stöd och hopp till ukrainska flyktingar  

Lions International, världens största humanitära serviceklubborganisation, arbetar med att stödja 

de mer än två miljoner män, kvinnor och barn som flytt sina hem på grund av den pågående 

konflikten i Ukraina. Fler flyktingar förväntas lämna Ukraina, vilket kommer att skapa en större 

humanitär kris. Under den här svåra perioden förenas Lions världen över genom vänlighet för att 

hjälpa behövande familjer. 

För att säkerställa att Lions i Ukraina och dess grannländer hjälper dessa flyktingar, beviljar 

stiftelsen Lions Clubs International Foundation (LCIF) anslag så att Lions kan ge omedelbar 

hjälp till de flyktingar som kämpar med att tillgodose basbehoven.  

Mer än 100 000 USD i anslag har redan beviljats till Lions i Polen, Ungern, Rumänien, Österrike 

och Slovakien för att stödja ukrainska flyktingar som kommit till deras landgränser. Lions i 

Ukraina har också erhållit anslag för att ta itu med omedelbara behov för de personer som är kvar 

i landet. Anslagen kommer att användas för att köpa mediciner och medicinsk utrustning samt 

andra förnödenheter som mat, vatten, kläder och andra tillbehör.  Ytterligare anslag kommer att 

beviljas för att tillgodose de pågående behoven i den här krisen. 

”Lions och Leos världen över fortsätter att sörja alla som drabbas i den pågående konflikten i 

Ukraina”, säger Dr. Jung-Yul Choi, LCIF:s ordförande. ”LCIF-anslagen stärker våra medlemmar 

så att de kan hjälpa familjer som flytt sina hem att hitta trygghet och säkerhet i dessa oerhört 

svåra tider”.  

Utöver den globala stiftelsens anslag, visar Lions klubbar sitt stöd på olika sätt.  Vi fortsätter att 

ta del av berättelser om hjälpinsatser som görs i de drabbade områdena: lastbilar som fylls med 

donerade matvaror, kläder och hygienartiklar, organisering av insamlingsaktiviteter och 

välgörenhetskonserter, och transporter av män, kvinnor och barn från gränsen till säkra zoner. 

Lionklubbar på andra håll i världen samlar in pengar, anordnar insamlingskampanjer för mat och 

andra förnödenheter, och visar sitt stöd genom att sprida information.  

”Händelseutvecklingen i Ukraina har chockat världen, men ukrainarnas mod och motstånd har 

också inspirerat den”, säger Douglas X. Alexander, Lions internationella president.  ”Vi står sida 

vid sida med våra lionmedlemmar och samhällena i Ukraina. Lions genomför hjälpinsatser från 

hjärtat, och deras hjärtan sprider ljus nu när behovet är så stort”. 

För att stödja LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer besöker du 

lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement


Om Lions International 

Lions Clubs International är den största serviceklubborganisationen i världen. Mer än 1,4 

miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar gör hjälpinsatser i 200 länder och geografiska 

områden runtom i världen. Sedan 1917 har Lions medlemmar stärkt lokala samhällen genom 

konkreta hjälpinsatser och humanitära projekt. Vi kan utöka påverkan av hjälpinsatser genom det 

generösa stödet från vår stiftelse Lions Clubs International Foundation. Tillsammans fokuserar vi 

på att stödja frågor som syn, miljö, barncancer, hungersnöd, diabetes och andra angelägna 

humanitära behov, för att ta itu med några av de största utmaningarna som vår värld står inför. 

För mer information om Lions International besöker du www.lionsclubs.org. 


