Lions Clubs International Foundation firar 30 år av synräddande insatser genom
SightFirst
Lions Clubs International Foundation (LCIF) firar 30 år av synräddande insatser och utökade
synundersökningar tack vare anslagsmedel från SightFirst-programmet.
Detta program lanserades 1990 och stärker ögonvård i områden där det råder brist på sådan vård,
vilket gör det möjligt att bekämpa blindhet och synnedsättning samt ge stöd till dem som är
blinda eller har nedsatt syn. Lions, i samarbete med hälsovårdsföretag och partnerorganisationer,
har förbättrat synen för mer än 488 miljoner människor runtom i världen genom SightFirst,
genom att hjälpa till att leverera synvårdstjänster, utbilda ögonvårdspersonal, uppgradera
befintlig infrastruktur inom ögonvård samt genom att förbättra tillgång till både utbildning och
rehabilitering.
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Mer än USD 370 miljoner har beviljats i SightFirst-anslag till mer än 1 330 projekt i 112
länder.
Mer än 9 miljoner gråstarroperationer har genomförts.
Mer än 2 miljoner ögonläkare och annan hälsovårdspersonal har utbildats.
Mer än 1 350 ögoncenter har byggts, expanderats eller utrustats.
Mer än 185 miljoner doser av medicin har distribuerats och nära 950 000 operationer har
genomförts för att behandla trakom, vilken är en smärtsam ögonsjukdom som
förekommer i områden som lider brist på rent vatten samt kan resultera i permanent
blindhet om den inte behandlas.
Mer än 325 miljoner doser av medicin har distribuerats, för att stoppa spridningen av
flodblindhet, vilken är en parasitsjukdom som sprids genom bett av infekterade flugor.

Tack vare samarbete med SightFirsts världsledande partner Världshälsoorganisationen (WHO)
och The Carter Center samt med LCIF:s synpartner Special Olympics och Johnson & Johnson
Vision kan LCIF, Lions och SightFirst leverera förebyggande, terapeutisk och rehabiliterande
ögonvård till miljoner människor i hela världen.
”Lions överallt är stolta över den enorma påverkan vi har gjort inom synområdet runtom i
världen”, sade ordförande Gudrun Yngvadottir. ”Tack vare SightFirst-anslag från LCIF har vi
lyssnat till Helen Kellers uppmaning från 1925 att bli de blindas riddare. Vi har gjort så mycket
under SightFirsts första 30 år. Med fortlöpande finansiering kommer vi fortsätta SightFirsts arv
och skapa mer historisk förändring inom synområdet”, sade hon.
Samtidigt som Lions insatser inom synområdet har varit enastående, detta tack vare stödet från
LCIF via anslagsprogram såsom SightFirst, rapporterar WHO att det globalt finns minst 2,2
miljarder människor med nedsatt syn eller blindhet.
”LCIF:s och Lions insatser inom synområdet, speciellt under de senaste 30 åren genom
stiftelsens SightFirst-program, har förändrat liv runtom i världen”, sade Yngvadottir. ”Vi är
tacksamma över att LCIF fortsätter stödja Lions hjälpinsatser och jag uppmuntrar alla
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medlemmar och andra att fortsätta eller börja stödja LCIF och SightFirst, så att vi kan fortsätta
att tillgodose dessa angelägna behov.”
För mer information om LCIF:s SightFirst-program besöker du webbsidan
lionsclubs.org/sv/SaveVision.
Om Lions Clubs International Foundation (LCIF):
Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den del av Lions Clubs International som tar
emot donationer och beviljar anslag. Stiftelsen bildades 1968 och tillhandahåller anslag, för att
stödja de passionerade insatserna av Lions medlemmar, vilket stärker deras hjälpinsatser samt tar
itu med angelägna behov både lokalt och globalt. LCIF är mycket stolt över det utomordentliga
betyg som har tilldelats av Charity Navigator, vilken är den mest anlitade organisationen i USA
som utvärderar ideella organisationer.
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