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Lions Clubs International väljer Douglas X. Alexander till sin nya 
internationella president 

 
(1 juli 2021, Oak Brook, Illinois, USA) – Lions Clubs International, världens 

största serviceklubborganisation, valde Douglas X. Alexander till organisationens 

internationella president för verksamhetsåret 2021-2022 vid dess 103:e 

internationella kongress. 

 

President Alexander är pensionerad vice president i J.P. Morgan Chase Bank. 

Han kommer fokusera på att öka antal medlemmar globalt, öka hjälpinsatsernas 

påverkan i de samhällen vi hjälper samt stödja det sista året för Kampanj 100, 

vilken är Lions Clubs International Foundations kampanj att samla in USD 300 

miljoner. 

 

”Vi har en vision att skapa en bättre värld för alla människor och den visionen 

börjar med oss på hemmaplan i våra egna samhällen”, sade president 

Alexander. ”Jag ser fram emot att uppmuntra våra 1,4 miljoner medlemmar 

runtom i världen att visa vad vi kan uppnå med hjälpinsatser från hjärtat.” 

 

President Alexanders budskap för året är ”Hjälpinsatser från hjärtat”, vilken är en 

uppmaning till Lions medlemmar och människor runtom i världen att leva ut de 

hjälpinsatser de har i hjärtat.  

 

Han har varit medlem i Lions Club Brooklyn Bedford Stuyvesant sedan 1984 och 

har innehaft många poster inom organisationen, bland annat klubbpresident, 

regionordförande, zonordförande, vice distriktsguvernör, distriktsguvernör, 

distriktssekreterare, distriktskassör och gruppledare vid DG Elect-seminariet.  

 

Han har även varit transportör för en Lions ögonbank, medlem i distriktets och 

multipeldistriktets PDG-organisation, förtroenderådsmedlem i New York State 

and Bermuda Lions Foundation och utsågs till Lions representant i UNICEF-New 

York från 2012-2014. Han har suttit med i planeringskommittén och 

värdkommittén för USA/Kanada Forum och varit presentatör vid flera av dessa 

forum.  
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Som erkänsla för sina insatser i organisationen har han mottagit ett flertal 

utmärkelser, till exempel årets klubbmedlem, klubbpresidentens utmärkelse, 

Robert J. Uplinger utmärkelse för hjälpinsatser, flera distriktsguvernörens 

uppskattningsutmärkelser samt utmärkelsen för medlemstillväxt i multipeldistrikt. 

Han är också mottagare av många internationella presidentens 

uppskattningscertifikat och sju internationella presidentutmärkelser samt 

utmärkelsen Ambassador of Good Will, vilken är organisationens högsta 

hedersbetygelse. Han är även en Dr. Franklin G. Mason Fellow, en W.P Woods 

Fellow och en progressiv Melvin Jones Fellow. 

 

Utöver sitt engagemang i Lions är president Alexander aktiv i många yrkes- och 

samhällsorganisationer. Han har varit ordförande för New York Urban League 

och styrelsemedlem i St. Francis DeSales skola för döva. Han har också mottagit 

utmärkelsen Congressional Record. 

 

President Alexander har två döttrar och hans hustru Shabiki Cazabon är 

lionmedlem och progressiv Melvin Jones Fellow. 

 

Om Lions Clubs International 

Lions Clubs International är den största serviceklubborganisationen i världen. 

Mer än 1,4 miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar hjälper 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 våra hjälpinsatser genom det generösa stödet från vår 

stiftelse Lions Clubs International Foundation. Vi är fokuserade på att stödja 

frågor såsom syn, miljö, barncancer, hungersnöd, diabetes och andra angelägna 

humanitära behov, för att ta itu med några av de mest angelägna utmaningar vår 

värld står inför. För mer information om Lions Clubs International besöker du 

www.lionsclubs.org. 
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