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FÖR OMEDELBAR PUBLICERING
Lions Clubs International hjälpte mer än 200 miljoner människor förra året
(Oak Brook, Illinois, USA, 22 juni 2020) – För fem år sedan satte Lions Clubs International upp målet att
tredubbla sin globala påverkan, genom att hjälpa 200 miljoner människor runtom i världen varje år. Tack
vare den vänlighet organisationens 1,4 miljoner medlemmar uppvisat har de uppnått detta mål, vilket
har bringat fler goda insatser till världen än någonsin tidigare.
”I dag kan Lions medlemmar i hela världen verkligen fira”, sade Lions Clubs Internationals president Dr.
Jung-Yul Choi. ”Lions medlemmar har inte endast uppnått målet att hjälpa 200 miljoner människor detta
år, utan vi har överträffat det genom att tillsammans hjälpa 275 miljoner människor. Det är tack vare det
generösa stödet från vår stiftelse och insatserna av enastående män och kvinnor i hela världen som har
satt sin vänlighet i första rummet, genom att hjälpa till i samhället som medlemmar i Lions.”
I mer än ett århundrade har Lions medlemmar stärkt lokala samhällen, genom konkreta hjälpinsatser
och humanitära projekt. Påverkan av dessa hjälpinsatser förstärks av det generösa stödet från Lions
Clubs International Foundation som har beviljat mer än USD 1 miljard i anslag sedan den bildades, vilket
stärker medlemmarnas insatser och bringar hopp till de människor i världen som behöver oss allra mest.
Här följer exempel på några av de sätt Lions medlemmar har hjälpt till i samhället under ett historiskt år
av hjälpinsatser:
•

Tillhandahållit diabetesundersökningar till mer än 13,3 miljoner människor

•

Samlat in mat och distribuerat måltider till mer än 14,7 miljoner människor

•

Planterat träd till förmån för mer än 5,7 miljoner människor

•

Stöttat behandlingar av flodblindhet, vilket har hjälpt mer än 8,5 miljoner människor

•

Tillhandahållit synundersökningar till mer än 5,7 miljoner människor

•

Erbjudit stöd till mer än 2,2 miljoner människor som har berörts av barncancer

•

Skapat möjligheter till utbildning för mer än 2,9 miljoner människor
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”Det antal människor vi har hjälpt är inspirerande”, sade president Choi. ”Men det som verkligen
inspirera mig är när jag tänker på var och en av de människor dessa siffror representerar. De är liv som
Lions medlemmar har berört, både i stort och smått. Varje medlem gör skillnad och medlemmarnas
insatser visar hur viktig medkänsla och vänlighet är i världen, speciellt under tider som dessa.”
Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Dess 1,4 miljoner medlemmar i
mer än 48 000 klubbar hjälper i 200 länder och geografiska områden runtom i världen. Lions Clubs
International Foundation har finansierat humanitära hjälpinsatser tack vare finansiella gåvor från Lions
medlemmar, allmänheten och samarbetspartner - från företag, regeringar och ideella organisationer.
Lions fokuserar på att stödja frågor såsom syn, ungdomar, diabetes, miljön, barncancer, hungersnöd,
humanitära behov och katastrofhjälp, för att ta itu med några av de mest angelägna utmaningar som vår
värld står inför.
För mer information om Lions Clubs International besöker du lionsclubs.org.
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