
Lions i Turkiet tillhandahåller katastrofhjälp genom anslag från LCIF 
 
Oak Brook, Illinois, 8 februari 2023 – När en kraftfull jordbävning drabbade Turkiet och Syrien 
den 5 februari,  slogs hem till spillror, hundratals andra byggnader kollapsade, tusentals 
människor miste livet och dödssiffrorna steg dagligen, tiotusentals andra blev hemlösa och 
samhällen förändrades för evigt.   
 
När katastrofer inträffar är Lions bland de första att ingripa. Lions Clubs International 
Foundation (LCIF) svarade snabbt med att förstärka hjälpinsatserna genom att bevilja ett större 
katastrofanslag på USD 200 000 till Lions i Turkiet. Anslagsmedel gör det möjligt för 
lionmedlemmar att ge omedelbar, kortsiktig och långsiktig hjälp till offren för en av de största 
jordbävningarna i området på mer än 100 år.  
 
”Ödeläggelsen som denna jordbävning och dess efterskalv orsakat är hjärtskärande och de som 
har drabbats av denna katastrof kommer att behöva hjälp med återuppbyggnaden under många 
dagar, veckor, månader och till och med år framöver”, sa LCIF:s ordförande Douglas X. 
Alexander. 
 
Med detta anslag kommer Lions att medverka i omedelbara och kortsiktiga uppröjnings- och 
reparationsinsatser och hjälpa lokala organisationer med långsiktiga återuppbyggnadsprojekt för 
att fylla behov som finns.   
 
”Lionmedlemmar bor och verkar i de samhällen som drabbats hårdast, och vi kommer att vara 
där för att stödja dem så länge som de behöver oss”, sa Alexander. ”LCIF:s anslag hjälper oss att 
skapa en ännu större skillnad för de människor som upplevt så många förluster under denna 
ofattbara katastrof.” 
 
Enligt International Disaster Database har naturkatastrofer ökat i världen med nära 400 % de 
senaste 50 åren. LCIF:s anslag till katastrofhjälp är utformade att stödja Lions hjälpinsatser under 
olika faser i katastrofhjälpen. Lions är nyckelfigurer i sina samhällen och spelar en viktig roll i 
den här processen. De ansvarar för att bedöma behoven i sitt distrikt så att de kan maximera sina 
hjälpinsatser. LCIF:s anslag gör det möjligt för Lions frivilligarbetare att skapa en större 
påverkan i sina samhällen. 
 
För att stödja Lions insatser att hjälpa de som drabbats av dessa jordbävningar samt kommande 
naturkatastrofer går du till lionsclubs.org/sv/donate eller kontakta din lokala klubb i Lions. 
 
Om Lions Clubs International Foundation: 
Lions Clubs International Foundation är den del av Lions Clubs International som tar emot 
donationer och beviljar anslag. Stiftelsen bildades 1968 och tillhandahåller anslag för att stödja 
de passionerade insatserna av Lions medlemmar, vilket stärker deras hjälpinsatser samt tar itu 
med angelägna behov både lokalt och globalt. Sedan 1968 har LCIF beviljat mer än 18 000 
anslag till ett totalt belopp på mer än USD 1,2 miljarder. Skapa kontakt med LCIF på 
Facebook eller gå till webbplatsen lionsclubs.org/sv/LCIF. För att lära dig hur du kan stödja 
LCIF går du till lionsclubs.org/sv/donate. 
 

https://www.lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=us-tornado-2021&a=lionsclubs.org%2Fdonate
https://www.lionsclubs.org/sv/start-our-approach/club-locator
https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-foundation/mission?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=us-tornado-2021
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