
Vi hjälper i stora och små samhällen. 

Att tillgodose unika lokala behov är precis vad 

Lions gör. Det är vad vi har gjort i över 100 år. 

Det är därför Lions finns på plats när världen står 

inför utmaningar. Genom våra aktiva och globala 

medlemmar, vår innovation och vårt hårda arbete 

tillhandahåller Lions efterlängtat hopp till så många 

samhällen. Vi är stolta över att vara

Förenade i vänlighet 
och mångfald.



Nu är det rätt tid att komma 
samman. 

Det har varit en ära att få vara Lions Clubs internationals 103:e 
internationella president. Under det senaste året har jag fått uppleva Lions 
överväldigande hjälpinsatser till över 275 miljoner människor — fler än 
någonsin tidigare. Även om jag har varit medlem i Lions i över 40 år har 
jag med ödmjukhet fått se hur Lions klubbar hjälper samhällen över hela 
världen på olika och innovativa sätt.

Mina erfarenheter som internationell president har påmint mig om hur 
viktiga våra insatser är för människor överallt, och för vår framtid. Samtidigt 
som det senaste året har tillhandahållit stora framgångar har vi, som vi 
alla känner till, sett många förändringar i världen. Nya globala utmaningar 
har vuxit fram, som påverkar våra liv, vår möjlighet att arbeta, umgås, och 
kommunicera på de sätt vi är vana vid.  

Trots dessa utmaningar har Lions hjälpt på samma sätt som alltid, med 
vänlighet, passion och övertygelse genom att lyfta upp andra genom 
mångfalden i våra hjälpinsatser. Jag är så stolt över alla våra medlemmar. 

Jag har blivit tillfrågad att inneha posten som internationell president 
under ytterligare ett verksamhetsår. Det är en ära för mig att få fortsätta 
leda oss genom detta föränderliga landskap och jag är tacksam för 
förtroendet. Men det är det förtroende som jag har för varje lionmedlem 
som ger mig hopp och tilltro till vår förmåga att leda, tillhandahålla säkra 
hjälpinsatser och återställa världens hopp under denna historiska period.  

Tack till er alla, 

Dr. Jung-Yul Choi





Vår mångfald stärker vår vänlighet.

Förenar världens lionmedlemmar att hjälpa samhällen 
överallt. 

Vänlighet är hjärtat i hjälpinsatser. För Lions medlemmar har detta varit sant sedan 
den första klubben bildades för över 100 år sedan. Men under de senaste åren har frasen 
”Vänlighet har betydelse” vuxit till något mer — något vi säger och något som vi lever ut. 
Och det hör väldigt bra ihop med vårt motto, "Vi hjälper." Varför hjälper Lions? Det är enkelt. 
Vänlighet har betydelse.

Förenade i mångfald. Det finns över 1,4 miljoner medlemmar runt om i världen och 
över 48 000 klubbar. Lions finns i mer än 200 länder och regioner. Vår frivilligorganisation 
är en av de mest inkluderande i världen, med stor mångfald. Vi hjälper alla människor, på alla 
platser, och det är vår stora mångfald som möjliggör våra exceptionella hjälpinsatser. Genom 
att samla människor från olika kulturer, perspektiv och bakgrunder har vi möjlighet att ta itu 
med utmaningar på ett unikt sätt. Vi bidrar bokstavligen med en hel värld av hjälpinsatser vid 
varje projekt som Lions tar sig an.

Harmonin i hjälpinsatser. Genom den mångfald av hjälpinsatser som Lions 
tillhandahåller i samhällen runt om i världen har vi möjlighet att utöka vår vänlighet till 
hundratals miljoner människor varje år. Det är en enastående prestation. När vi samlar 
empatiska män och kvinnor — var och en unik, men fortfarande enade för allas bästa — 
skapar vi en mycket speciell form av harmoni. Det är harmonin i hjälpinsatser. Och den kan 
nå alla människor, i goda tider och i tider med stora behov.



Hjälper vår värld på ett säkert sätt.

Våra globala prioriteringar 2020-2021

Våra globala och lokala frågor 
Lions klubbar är skapade för att hjälpa sina 
lokalsamhällen. De litar på att vi tar itu med 
många lokala behov. Dessa behov växer och 
förändras beroende på de utmaningar vi står 
inför. Vi kommer fortsätta att tillgodose lokala 
behov och vi kommer också fortsätta att 
driva våra globala frågor. Vi kommer att förse 
klubbarna med resurser, hjälp och verktyg 
för att tillhandahålla både lokala och globala 
hjälpinsatser genom det globala arbetsteamet 
och Lions Clubs International. 

Kampanj 100  
I år kommer vi att fortsätta att stödja Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) 
och Kampanj 100, vår insamlingskampanj 
för att samla in USD 300 miljoner för att 
stärka Lions hjälpinsatser. Vi kommer att 
förlänga kampanjen till juni 2022 på grund 
av de globala utmaningar vi står inför. Er 
generositet hjälper till att säkerställa att 
Lions har tillgång till medel för att ta sig an 
omfattande projekt i sina samhällen. Att ge 
en donation är bara ett annat sätt att hjälpa, 
så omsätt din generositet till handling genom 
att stödja denna kampanj som stödjer dina 
hjälpinsatser.

Berättelser  
Berättelser ger dina hjälpinsatser liv. I år är 
det viktigt för Lions att berätta om hur vi 
hjälper i dessa utmanande tider. Med hjälp av 
sociala medier och lokalmedia kan Lions hålla 
kontakt med sina samhällen samtidigt som de 
främjar sina klubbar. Berättelser kan inspirera 
ditt samhälle och de män och kvinnor som 
letar efter möjligheter att hjälpa andra.

Starka klubbar  
Starka klubbar är fortfarande mycket viktigt, 
även om det ser annorlunda ut idag än 
tidigare. Idag hittar starka klubbar sätt att 
tillhandahålla hjälpinsatser på säkra sätt och 
engagera så många medlemmar som möjligt. 
En stark klubb håller fortfarande möten, men 
de genomför dem digitalt. En stark klubb 
engagerar medlemmar via e-post, sociala 
medier och regelbunden kontakt. Vi kommer 
att återvända till de otroliga, praktiska, 
hjälpinsatser som vi är kända för och tycker 
så mycket om. Men tills dess måste vi skapa 
en klubbupplevelse som får alla medlemmar 
att känna sig som en del av klubben, så att vi 
är redo att hjälpa idag och imorgon.



Vi fortsätter framåt, 
tillsammans.

Det är till nytta för våra samhällen när 
Lions håller kontakt.  

I tider av minskade sociala kontakter är det viktigt för Lions att 
finna sätt att kommunicera — med varandra och sina samhällen. 
En av de största styrkorna hos våra klubbar är att de främjar 
genuina och bestående kontakter med andra godhjärtade frivilliga. 
Det är dags för klubbar och medlemmar att finna innovativa och 
kreativa sätt att arbeta med varandra och sina samhällen. Trots alla 
hinder finner Lions sätt att tillgodose behoven i sina områden och 
runt om i världen.

Att hjälpa på säkra sätt. Världen har förändrats det senaste året 
och det har även Lions. Vi finner innovativa sätt att hjälpa på säkra sätt 
och ta itu med nya behov som vi inte har arbetat med tidigare. Lions 
Clubs International har skapat nya resurser på lionsclubs.org för att hjälpa 
dig att tillhandahålla hjälpinsatser på säkra sätt. Vi har gjort andras hälsa och 
välbefinnande till vår uppgift, men det är också viktigt att säkerställa att vi tar 
hand om våra medlemmar och oss själva.

Vår personal och våra ledare finns här för dig. En av de 
stora fördelarna med att vara medlem i Lions är det globala stöd som 
tillhandahålls av personalen vid ditt internationella huvudkontor, de är alla 
redo att hjälpa dig tillhandahålla hjälpinsatser. Nu är den perfekta tiden att 
använda de verktyg och resurser som finns på lionsclubs.org samt dra nytta 
av ditt globala arbetsteam (GAT) för att förbättra ditt ledarskap, medlemskap 
och dina hjälpinsatser.



Tillsammans, mer än någonsin.  

Om vår 100-åriga historia har bevisat någonting är det att Lions alltid är redo att 
hjälpa. Det är nu dags för oss att bygga vidare på denna ädla tradition. Lions har 
visat så mycket mod det senaste året och kommer utan tvekan fortsätta att hjälpa 
med samma styrka och stolthet, förenade i vänlighet och mångfald, under det 
kommande året.



Vi står tillsammans. 
Förenade i vänlighet 

och mångfald
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