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I TIDER AV MOTGÅNG

Vi ser dagligen effekterna 
av förödelse. I bland 
måste vi leva mitt i 
förödelsen. Så var fallet 
för invånare i Albanien 
som med egna ögon fick 
se ofattbar förstörelse när 
en jordbävning skakade 

landets huvudstad och närliggande områden. Bostäder, 
företag, skolor, kyrkor och lekplatser låg i ruiner. I ruiner 
låg också de små byarnas hopp för framtiden.

Lions och 
Leos samlades 
snabbt för att 
tillhandahålla 
katastrofhjälp 
till de drabbade 
med hjälp av ett 
nödhjälpsanslag 
från Lions Clubs International Foundation (LCIF). 

”Hundratals var skadade. Lionmedlemmar från flera 
klubbar i Albanien samarbetade med lokalinvånarna, 
varav många var rädda och otrygga och hade tvingats 
överge sina förstörda hem”, säger tidigare internationella 
direktor och projektkoordinator Elisabeth Haderer. ”Vi 
tillhandahöll hjälp i form av mjölk, vatten och andra 
förnödenheter till hundratals familjer i de byar som hade 
drabbats av jordbävningen. Vi gav dem hopp om ett 
bättre liv, vilket kanske var viktigast av allt.”

25,3 miljoner 
människor tvingas 
flytta varje år 
på grund av 
katastrofer1

”Vi gav dem hopp 
om ett bättre liv, 
vilket kanske var 
viktigast av allt.”

KO IV



lcif.org/disasterrelief

Den europeiska kontinenten sträcker sig över 10 miljoner kilometer och dess terräng varierar från öst till väst, norr till söder. Trots 
stora skillnader i terräng består Europas naturkatastrofer oftast av översvämningar och stormar, jordbävningar som den i Albanien 

och andra naturkatastrofer är inte lika vanliga. Detta är en översikt av katastrofer i Europa över en period på 28 år2,3:  

Naturkatastrofer 
 har inga gränser

Naturkatastrofer:  
1 200

Antal drabbade:  
>33 miljoner

Ekonomisk skada:  
~USD 267 miljoner

Dödsfall:  
121 644
Årligt genomsnitt: 4 195

Årligt genomsnitt: 1 139 022

Årligt genomsnitt: 9 204 101

En närmare titt avslöjar följande statistik4,5:

% av  
katastrofer:  
26,3 

Översvämningar

Stormar
% av  
katastrofer:  
25,5

Ekonomisk påverkan:    
>USD 91 miljarder

Ekonomisk påverkan:             
>USD 75 miljarder

DETTA ÄR I EUROPA. GLOBALT SER NATURKATASTROFER UT SÅ HÄR:

90 % av alla 
naturkatastrofer  
är vattenrelaterade6

25,3 miljoner 
tvingas flytta varje år på grund av  
plötsliga katastrofer7

Årliga ekonomiska 
förluster uppskattas till 

USD 250 - 300 miljarder8

LCIF OCH LIONS

Finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Under de senaste 50 åren har antalet naturkatastrofer ökat med 390% runt om i världen9. LCIF och Lions har funnits på plats.  
Per dagens datum har LCIF beviljat USD 134 miljoner till katastrofhjälp runtom i världen genom:

KATASTROFBEREDSKAP 
stödjer förberedelse 

för framtida  
katastrofinsatser 

UPP TILL                       
USD 10 000

                      
NÖDHJÄLPSANSLAG 

stödjer omedelbar, 
kortsiktig hjälp 

USD 5 000 -  
USD 10 000

SAMHÄLLSÅTERUPPBYGGNAD 
stödjer kortsiktig 

uppstädning och reparationer 

UPP TILL 
USD 20 000

STÖRRE 
KATASTROFANSLAG 

stödjer långsiktig 
återuppbyggnad efter  

storskaliga katastrofer10

ANSLAG TILL

KÄLLA/NOTERING: 1,6,7,8Förenta Nationerna; 2,4PreventionWeb; 3,5,9International Disaster Database; 10beviljas enligt beslut av Lions internationella president och LCIF:s ordförande, 
anslagsbegränsningar kan komma att ändras.

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. LCIF mottar majoriteten av 
alla donationer från lionmedlemmar. 100 % av alla donationer går till att stödja medlemmarnas hjälpinsatser genom anslag och program.

Katastrofhjälp är bara ett av de områden 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, diabetes, 
barncancer, hungersnöd och miljön. 
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STÖD DINA HJÄLPINSATSER 
GENOM ATT STÖDJA DIN 
STIFTELSE 

lionsclubs.org/sv/donate


