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1 av 11 vuxna
i världen har
diabetes
1

BALANSEN MELLAN DIABETES OCH ATT VARA
BARN
”På lägret lärde jag känna
nya vänner som har
samma sjukdom som jag.
Tillsammans med dem
kunde jag enkelt tala om
diabetes och jag känner
mig inte lika ensam med
mina problem.”

Diabetes

Dessa ord av lättnad kommer från Thomas, en ung
tonåring som deltog i Lions diabetesläger i Österrike. En
upplyftande upplevelse som möjliggjordes genom ett
anslag på nästan USD 34 000 från Lions Clubs
International Foundation
(LCIF).

”På lägret lärde
jag känna nya
vänner som
har samma
sjukdom som
jag.”

Lägret fokuserade på både
diabetesundervisning och
att låta barnen vara barn,
deltagarna fick lära sig mer
om att reglera sin
energiomsättning vilket är
mycket viktigt för dem
som lever med diabetes.
Lägret tillhandahöll också
något lika viktigt —chansen för deltagarna att få känna
sig som andra barn genom simning, utomhusidrott och
andra aktiviteter. Lions hjälpte till att genomföra det
veckolånga lägret tillsammans med sjukvårdspersonal
som hjälpte till att mäta lägerdeltagarnas
blodsockervärden under hela veckan.

Att lära sig räkna kolhydrater, beräkna insulindoser och
ge sig själv injektioner är verkligheten för så många med
diabetes. Men ungdomar med sjukdomen förtjänar en
bekymmerfri barndom fylld av glädje. Tack vare LCIF kan
barn som Thomas i Österrike och de som besöker Lions
diabetesläger i andra delar av Europa och runt om i
världen leva lyckligare och hälsosammare liv.

lcif.org

En mycket utbredd sjukdom
60 miljoner.

Det är antalet människor i denna del av världen som har diabetes2. Men det är bara början. Världshälsoorganisationen
säger sjukdomen är den åttonde ledande dödsorsaken runtom i världen 3:

9,5 miljoner

diabetesutgifterna
Europa
21,2% avfinnsde iglobala

vuxna i Tyskland har
diabetes

Förväntade antal fall år 2030: 10,1 miljoner4

Utgifter 2019:
USD 161.4MD

I Storbritannien orsakar diabeteskomplikationer 3,5x fler dödsfall bland de
fattigaste jämfört med de rikaste5

Förväntade
utgifter 2030:
USD 168MD6

DET ÄR HÄR.
GLOBALT SÅG DIABETES UT SÅ HÄR 2019:

~463 miljoner

i åldrarna 20-79 år hade diabetes
Förväntade antal fall år 2045: 700
miljoner

4,2 miljoner
dödsfall
orsakades
av diabetes

50%

av diabetesfall 
var odiagnostiserade

10% av alla 

hälsoutgifter för vuxna
berodde på diabetes

374 miljoner

människor hade en ökad
risk för typ 2-diabetes

Diabetes typ 1 har ingen känd orsak och det finns inget botemedel;

Diabetes typ 2 orsakas ofta av dålig kost och brist på motion, och kan bekämpas genom undervisning och program som hjälper till att förändra beteenden. Obehandlad diabetes leda till blindhet,
nervskada, njursvikt, stroke, hjärtattack och mer7.

LCIF OCH LIONS

Finansierar hjälpinsatser,
levererar lösningar
Sedan år 2000 har förekomsten av
diabetes ökat med mer än 300%8.
LCIF och Lions finns där, och är
en del av lösningen på denna
globala epidemi.

MATCHANDE
ANSLAG

finansierar omfattande
byggnations- och
utrustningskostnader

DIABETESANSLAG

stödjer undersökningar,
tillgång till vårdcentraler,
undervisning, läger

USD 10 000 USD 100 000

UPP TILL
USD 250 000

ANSLAG TILL
DISTRIKT OCH
KLUBBAR

ansök för distriktsoch klubbprojekt

ANSLAGSBELOPP
VARIERAR

lcif.org/diabetes

KÄLLA/NOTERING: 1,4,6,7,8International Diabetes Federation; 2,3,5Världshälsoorganisationen; anslagsbegränsningar kan komma att ändras

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runt om 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.
Diabetes är bara ett av de hjälpområden 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 miljön.
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STÖD DINA HJÄLPINSATSER
GENOM ATT STÖDJA DIN
STIFTELSE
lionsclubs.org/sv/donate

