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För omedelbar publicering 
 
Världens största hjälporganisation uppmärksammar 20 lionklubbar och leoklubbar 

med den prestigefulla utmärkelsen Vänlighet har betydelse 
 

(Oak Brook, Illinois, USA.) – Av organisationens 48 000 lionklubbar har 20 klubbar 
uppmärksammats för att ha genomfört enastående hjälpprojekt inom ett av Lions Clubs 
Internationals globala hjälpområden: Diabetes, hungersnöd, syn, miljö eller barncancer. I 
april utdelade Lions Clubs International utmärkelsen Vänlighet har betydelse till 
lionklubbar och leoklubbar. Klubbarna valdes baserat på deras engagemang i 
hjälpinsatser och kreativt genomförande i det lokala samhället.  
 
”Serviceutmärkelsen Vänlighet har betydelse är en utmaning för Lions och Leos att 
skapa enastående, innovativa och kreativa serviceprojekt med målet att efterlämna 
positiv påverkan i samhället”, sade Lions internationella president Dr. Jung Yul Choi. 
”När omtänksamma människor går samman, kavlar upp ärmarna och gör insatser för att 
göra samhället bättre är det något enastående och en härlig känsla för alla inblandade.” 
 
En av vinnarna detta år var Paramaribo Central Lions Club i Surinam. Surinam är 
beläget vid den norra kusten av Sydamerika och är det minsta landet på denna 
kontinent, men Lions medlemmar där har spelat en viktig roll i insatserna att bekämpa 
klimatförändringar, genom att plantera mangroveträd. 
 
”Erosionen av kustlinjen minskar jordbruksmarken”, skriver närmast föregående 
klubbpresident Glenn Tewari. ”Att plantera mangroveträd förhindrar bördig jord från att 
sköljas bort av havet och skyddar landet från naturkatastrofer.” 
 
Paramaribo Central Lions Club har stöttat mangroveprojektet vid Anton de Kom 
University of Suriname under vägledning av hydrologiprofessor S. Naipal sedan 2015. 
Lions medlemmar donerade den speciella typ av vattentåligt trä som krävs för att bygga 
ställningar som fångar upp sediment, så att mangroveträden kan slå rot. De donerade 
även virket till växthusen där plantorna växer och hjälpte till med planteringen av dem. 
Lions Club Paramaribo Central har tagit sig an detta projekt eftersom medlemmarna vet 
hur viktig en frisk kust är för lokala samhällen. Paramaribo Central Lions Club tilldelades 
utmärkelsen Vänlighet har betydelse 2021 med anledning av deras fortlöpande 
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engagemang i hjälpinsatser, arbetet att bevara möjligheterna för Surinams befolkning att 
bo och leva samt insatserna att skydda kusten.   
 
Läs fler berättelser om vinnarna av årets utmärkelse Vänlighet har betydelse på vår 
webbplats www.lionsclubs.org/sv/kindness-matters-service-award.  
 

### 
 

Om Lions Clubs International 
Lions Clubs International är den största serviceklubborganisationen i världen. Mer än 1,4 
miljoner medlemmar i mer än 49 000 klubbar hjälper i 200 länder och geografiska 
områden runtom i världen. Sedan 1917 har Lions medlemmar stärkt lokala samhällen 
genom konkreta hjälpinsatser och humanitära projekt. Vi kan utöka påverkan av våra 
hjälpinsatser genom det generösa stödet från vår stiftelse Lions Clubs International 
Foundation. Vi är fokuserade på att stödja frågor såsom syn, miljö, barncancer, 
hungersnöd, diabetes och andra angelägna humanitära behov, för att ta itu med några 
av de mest angelägna utmaningar vår värld står inför. För mer information om Lions 
Clubs International besöker du lionsclubs.org/sv.  
 


