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Mer än 820 miljoner
människor har inte
tillräckligt med mat1
FÖDER BÅDE MAGAR OCH HJÄRNOR
För dem som har god
tillgång på mat samt ett
välutrustat kök att tillaga
livsviktig och näringsriktig
mat i kan ha svårt att
förstå att alla inte har
detta. Lyckligtvis för
barnen i Khomasdal
grundskola i Namibia har Lions medlemmar mer än
12 000 km bort insett behovet och har gjort insatser att
tillgodose det.
Tack vare ett anslag på mer än USD 25 000 från
Lions Clubs International Foundation (LCIF), vilket
matchade deras
egna insamlade
medel, har Lions
i Tyskland byggt
och utrustat ett
hygieniskt kök och
ett separat förråd
i skolan, vilken tar
emot många barn
från ekonomiskt
utsatta familjer. Där
byggdes även en
matsal där eleverna kan träffa sina vänner samtidigt som
de laddar sina hjärnor tack vare en näringsriktig lunch.

Tack vare
generositet från
LCIF och Lions
kan barnen nu
koncentrera sig
på lärande.

Hungersnöd

lcif.org

”Skolans kök var bristfälligt och ohygieniskt”, sade en
lionmedlem från Tyskland. ”Lions vänlighet har inga
gränser. När vi fick information om att barnen i Namibia
inte fick näringsriktig mat på grund av extrem fattigdom
ansökte vi om anslag från vår stiftelse. Hjälpinsatser sker
på många olika sätt. Lions medlemmar i Tyskland var
glada över att kunna hjälpa till och att skapa en bättre
miljö för barnen i Namibia.”

En kontinent i kris
På samma sätt som i Afrika orsakar brist på mat och andra faktorer undernäring, vilket är tydligt i skolor,
vid middagsbord och vid soppkök även runtom i Europa.

Bland barn under fem år i Östeuropa är

8%

22 % hämmade i sin tillväxt, utmärglade
eller överviktiga3

Europas befolkning som lever med
någon eller allvarlig brist på mat2

% övervikt bland barn % brist på mat
Irland 14 7,5

~ 1,3 miljoner

Storbritannien 16 11

Personer i Storbritannien över 65 år som
lider av, eller riskerar, undernäring4

Belgien 12

45

DET ÄR I EUROPA. GLOBALT SER HUNGERSNÖD UT SÅ HÄR:

1 av 9

2 miljarder

Minst

är kroniskt hungriga6

50 % av barnen

Risken för brist på mat är cirka
10 % högre för kvinnor7

brist på väsentliga näringsämnen8

under 5 år har dold hungersnöd

människor saknar regelbunden tillgång till
näringsriktig och tillräcklig mat9
25 % av barnen är hämmade i sin tillväxt, på
grund av brist på näringsriktig mat10

lcif.org/sv/hunger

LCIF OCH LIONS

Finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Hungersnöd ökar stadigt. LCIF har finansierat Lions globala humanitära insatser sedan 1968. Stiftelsen finns där och är en del av lösningen.

ANSLAG TILL
HUNGERSNÖD

stödjer matprogram
i skolor, matbanker,
soppkök etc.

USD 10 000 USD 100 000

MATCHANDE ANSLAG

finansierar byggnation och
kostnader för utrustning.

USD 10 000 USD 100 000

ANSLAG TILL DISTRIKT
OCH KLUBBAR SOM
PÅVERKAR SAMHÄLLET

LEO SERVICEANSLAG
finansierar leoprojekt

kan sökas till lokala projekt i
distrikt och klubbar.

UPP TILL USD 1 500

ANSLAGSBELOPP
VARIERAR

UPP TILL USD 5 000

I DISTRIKT

I MULTIPELDISTRIKT

KÄLLOR/NOTERINGAR: 1,2Food and Agriculture Organization of the United Nations, 3,8,10UNICEF, 4,5foodfoundation.org,
6
Världshälsoorganisationen, 7WhyHunger, 9Förenta Nationerna. Anslagsbelopp kan ändras.

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. En majoritet av de donationer
LCIF erhåller kommer från Lions medlemmar. 100 procent av varje donation stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.
Hungersnöd är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions
medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära
insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.
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STÖD ERA HJÄLPINSATSER
GENOM ATT STÖDJA ER
STIFTELSE
lionsclubs.org/sv/donate

