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Lions International bygger broar i världen genom hjälpinsatser 
En paradvagn i Rose Parade visar världen att tillsammans  

kan vi hjälpa samhällen att ta en ny vändning. 
                                                 
 
(Pasadena, Kalifornien, USA, 27 december 2022) – Lions International hjälper en värld i nöd 
och detta kommer att visas upp med hjälp av en speciell paradvagn under årets Rose Parade.  
 
”Ta en ny vändning” är temat för den 134:e Rose Parade som presenteras av Honda. För Lions 
innebär ”ta en ny vändning” att överbrygga gap mellan behov i lokala och globala samhällen 
och de humanitära hjälpinsatser som kommer att tillhandahålla hopp för miljoner människor 
under 2023. 
 
Bara under förra året kunde mer än 495 miljoner människor i världen leva bättre liv och se en 
ljusare framtid tack vare hjälpinsatser av mer än 1,5 miljoner Lions och Leos samt generositeten 
av Lions Clubs International Foundation. När omtänksamma människor samlas, kavlar upp 

ärmarna och hjälper sina samhällen att ”ta en ny vändning” till det bättre, kan vi klara av alla 
utmaningar vi ställs inför.  
  
För att hjälpa denna vision att bli verklighet kommer en 12 meter lång paradvagn från Lions 
International med temat ”Bygger broar i världen genom hjälpinsatser” att uppmärksamma 
Lions och Leos som hjälper en värld i nöd, genom att genomföra hjälpprojekt som tar sig an 
några av dagens mest angelägna utmaningar, bland annat hungersnöd och att skydda vår miljö. 
  
Längst fram på paradvagnen finns medlemmar som vårdar en trädgård med näringsriktig mat 
som kommer hjälpa lokala samhällen att finna bärkraftiga lösningar på en global kris kring 
hungersnöd. Längst bak på paradvagnen finns medlemmar som planterar träd och plockar upp 
skräp för att skydda vår miljö, skapa friskare samhällen och förbättra livskvalitén för våra 
grannar.  

  
”Inledningen av det nya året är en tid att fira, men även att reflektera. Samtidigt som vi tänker 
på våra nyårslöften uppmuntrar jag alla att göra något bra för mänskligheten”, sade Brian 
Sheehan, Lions Internationals president. ”Små saker som att plocka upp skräp på gatan eller att 
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donera till en matbank gör stor skillnad. Ännu bättre är att du kontaktar din lokala lionklubb om 
du vill vara med i det team som gör skillnad varje dag och på så många olika sätt.”  
  
Några av deltagarna på paradvagnen ”Bygger broar i världen genom hjälpinsatser” är: 

• Brian Sheehan, internationell president för Lions International 
• Lori Sheehan, lionmedlem, partner i hjälpinsatser och hustru till Brian Sheehan 
• Hailey Paisley, vinnare i tävlingen Lions studenttalare 2022  

  
”Vi hjälper miljoner och åter miljoner människor, genom att bygga broar genom hjälpinsatser. 
Det är det allra bästa med Lions International och att vara medlem i Lions”, sade internationell 
president Sheehan. ”Och när vi alla hjälper till kan vi hjälpa lokala samhällen och världen att ta 
en ny vändning, så att fler familjer, barn och människor kan leva gladare och friskare liv.” 

  
  
Lions International. Hjälper en värld i nöd.   
  
Lions International är den största serviceklubborganisationen i världen. Kraften i Lions Clubs 
International består av 1,4 miljoner medlemmar i mer än 49 000 klubbar samt den 
anslagsbeviljande stiftelsen Lions Clubs International Foundation, vilket gör att Lions 
International kan ta sig an några av de största utmaningarna som lokala samhällen och världen 
ställs inför. Genom våra lokala och globala insatser förbättrar vi människors hälsa och 
välbefinnande, stärker samhällen och stödjer människor i nöd. Vi i Lions International formar 
framtiden, en vänlig handling i taget. Lär dig mer om vilka vi är och vad vi gör på webbplatsen 
lionsclubs.org/sv. 
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