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Lions firar ett framgångsrikt år av hjälpinsatser vid  
Lions 104:e internationella kongress 

 
(Oak Brook, Illinois, USA, 15 juli 2022) – Världens största humanitära hjälporganisation firade flera 
milstolpar under Lions 104:e internationella kongress i Montréal, Québec, Kanada. Mer än 6 700 
medlemmar från 127 länder deltog i denna höjdpunkt under året, vanligen kallad LCICon, för att 
återknyta kontakt med medlemmar från hela världen, upptäcka innovativa sätt att växa och stödja 
klubbarna samt uppmärksamma ytterligare ett år av hjälpinsatser till samhällen i nöd.  
 
Från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2022 fick mer än 483 miljoner människor hjälp tack 
vare hjälpinsatser och stöd från medlemmar i hela världen. Detta är en ökning med mer än 100 miljoner 
människor jämfört med föregående år tack vare det orubbliga engagemanget från Lions 1,4 miljoner 
medlemmar globalt. 
 
”Lions och Leos följde passionen i sina hjärtan, genom att hjälpa sida vid sida med andra medlemmar 
och nådde därmed ut till fler samhällen för att tillgodose angelägna behov”, sade Douglas X. Alexander, 
internationell president 2021-2022. ”Nu lever mer än 483 miljoner människor runtom i världen bättre 
och ljusare liv tack vare omtänksamma män och kvinnor som tog sig an den stora uppgiften att utföra 
hjälpinsatser, en uppgift vi alla delar.”  
 
Lions Clubs International Foundation (LCIF) presenterade resultatet för Kampanj 100, ett initiativ som 
lanserades 2018 för att samla in USD 300 miljoner till att stödja passionerade insatser av Lions 
medlemmar med fokus på angelägna behov i både lokalt och globalt. LCIF överträffade målet, genom att 
samla in totalt USD 324,6 miljoner under denna historiska kampanj.   
 
I ett tal till kongressdeltagarna uttryckte tidigare internationell president och kampanjens ordförande 
Dr. Jitsuhiro Yamada sitt tack och sade: ”Tack vare ert stöd kan vi fortsätta stärka medlemmar som 
förbättrar människors hälsa och välbefinnande, stärker samhällen och skyddar de mest utsatta under 
kommande år och decennier.” 
 
Höjdpunkter från kongressen var bland annat underhållning i världsklass från musiker och artister samt 
en parad som uppmärksammade kultur och mångfald bland Lions och Leos från hela världen. 
Engagerande seminarier, ett kraftfullt tal av tidigare barnsoldaten och humanitära talaren Michel 
Chikwanine samt ett särskilt budskap från Ellen Johnson Sirleaf, tidigare president i Liberia, inspirerade 
medlemmarna att fortsätta sina humanitära insatser.  
 
Kongressens deltagare berördes när Lion Philipp Blobel från Augsburg Elias Holl Lions Club delade sin 
berättelse om hur medlemmar i Tyskland förde flyktingar från Ukraina till säkerhet. Lions 
uppmärksammade Dr. Helena Ndume, genom att utdela Lions humanitära utmärkelse, den högsta 
hedersbetygelse organisationen kan dela ut till en person eller organisation som har gjort utmärkta 
humanitära insatser. Dessutom firade medlemmarna vinnarna i 2021-2022 års upplaga av 
fredsaffischtävlingen och uppsatstävlingen, där unga personer i åldern 11-13 år delar sina idéer om en 
värld i fred.  
 
Brian E. Sheehan, grundare av och VD i företaget Rural Computer Consultants samt boende i Bird Island, 
Minnesota, USA, valdes till internationell president 2022-2023 i Lions Clubs International. Sheehan har 
varit medlem i Bird Island Lions Club sedan 1991 och han kommer att leda den största humanitära 
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organisationen i världen. I denna roll kommer han att ansvara för global medlemstillväxt, stöd till LCIF 
och inspirera klubbarna att tillgodose växande behov i samhällen runtom i världen genom hjälpinsatser. 
 
Du finner bilder, inspelningar och med information om Lions 104:e internationella kongress på 
webbplatsen https://lcicon.lionsclubs.org/sv. 
 
 

Om Lions Clubs International 
Lions Clubs International är den största serviceklubborganisationen i världen. Mer än 1,4 miljoner 
medlemmar i mer än 48 000 klubbar genomför hjälpinsatser 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 (LCIF). Vi är fokuserade på att stödja frågor 
som syn, miljö, barncancer, hungersnöd, diabetes och andra angelägna humanitära behov, för att ta itu 
med några av de största utmaningarna som vår värld står inför. För mer information om Lions Clubs 
International besöker du www.lionsclubs.org/sv. 
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