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Desperat kris inom synområdet

I en värld där 40 procent av befolkningen är påverkad av  

vattenbrist är det svårt att föreställa sig att människor lämnar 

sina hem och bördig mark intill välfyllda floder och åar. Ibland 

måste de det och detta av goda skäl. 

Onchocerciasis. 

Sjukdomen är mer känd som flodblindhet och det är en  

plågsam sjukdom orsakad av betten av infekterade  

svartflugor som finns i närheten av snabbt flytande floder.  

Svår klåda, utslag, missfärgad hud och ögonsjukdomar som 

kan leda till permanent blindhet är vanliga tecken på denna 

sjukdom, men sjukdomens påverkan är mer än fysisk. 

Från hopplöshet till hoppfull 

Världshälsoorganisationen (WHO) tillhandahåller 

dessa tankeväckande uppskattningar*:

•	Minst	25	miljoner	människor	är	infekterade	av	
flodblindhet	och	123	miljoner	människor	bor	i	
områden där det finns risk att bli infekterad. 

•	Cirka	300 000	människor	är	blinda	och	 
ytterligare	800 000	människor	har	nedsatt	
syn på grund av parasiten. 

•	Nära	99	procent	av	dem	som	är	infekterade	
bor	i	Afrika,	resterade	i	Jemen	och	i	Central-
amerika/Sydamerika.

*Källa: https://www.cdc.gov/parasites/onchocerciasis/gen_info/faqs.html 
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Psykologiska effekter av flodblindhet har redan 

observerats. Om man tar sig bortom sjukdomens 

påverkan och vad ögat kan se, eller inte kan se, är 

konsekvenserna allvarliga. Infekterade svartflugor 

förökar sig snabbt och i stor mängd nära vatten där 

den allra bördigaste marken finns, vilket orsakar att 

människor överger sina hem i floddalarna, sin mark 

och sitt uppehälle, bara för att undvika sjukdomen. 

De negativa effekterna av flodblindhet mångfaldigas 

och orsakar bland annat minskad ekonomisk  

produktivitet för många människor i några av de  

allra fattigaste områdena i världen.

Men	det	finns	hopp.	I	dag	har	smittspridning	av	 

flodblindhet	upphört	i	två	delstater	i	Nigeria,	Plateau 

och	Nasarawa,	vilket	skapar	förutsättningar	för	en	 

ljusare framtid i det land i världen som är mest  

drabbat av flodblindhet. Tack vare stöd från Lions 

Clubs	International	Foundation	(LCIF)	kunde	 

Världshälsoorganisationen (WHO) verifiera att  

Colombia	var	fritt	från	flodblindhet	under	2013,	 

därefter	Ecuador,	Mexiko	och	Guatemala	under	 

2014,	2015	respektive	2016.

Kampen mot flodblindhet

Så hur har detta hopp utvecklats?
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Hittills	har	LCIF	beviljat	nära	USD	45	miljoner	i	anslag	till	 

att	bekämpa	flodblindhet	runtom	i	världen.	Nära	USD	28	

miljoner av dessa medel har beviljats till projekt om  

flodblindhet	där	Lions	har	samarbetat	med	The	Carter	 

Center	(TCC).	

TCC,	bildad	av	USA:s	tidigare	president	(och	lionmedlem)	

Jimmy	Carter	och	hans	hustru	Rosalynn	Carter,	fokuserar	

på att främja fred, bekämpa sjukdomar och skapa hopp. 

Dess	syfte	ligger	strategiskt	i	linje	med	både	Lions	Clubs	

Internationals	och	LCIF:s	uppgift,	vilket	gör	TCC	till	en	

kraftfull partner i Lions insatser att hjälpa mänskligheten. 

Detta partnerskap har hjälpt till att tillhandahålla mer än  

17 miljoner behandlingar till cirka 9 miljoner människor 

tack	vare	insatser	och	framgångar	inom	SightFirst-program-

met.	LCIF	har	distribuerat	275	miljoner	behandlingar	med	

Mectizan®	tack	vare	våra	anslag	(av	vilka	218	miljoner	i	

samarbete	med	The	Carter	Center).

Ett steg närmare att utrota flodblindhet

Lions	ledare	träffar	president	Carter	och	personal	vid	The	Carter	Center.
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Hävstångseffekt av resurser med en större partner 

The	Carter	Center	(TCC)	har	

varit en värdefull partner till 

Lions	Clubs	International	

Foundation	(LCIF)	sedan	

1994	och	i	mer	än	25	år	har	

arbete utförts tillsammans 

med	regeringen	i	Nigeria	för	att	bekämpa	flodblindhet.	

Tack vare dessa insatser kan massdistribution av den 

parasitbekämpande	medicinen	Ivermektin	(Mectizan®  

donerad	av	USA-baserade	Merck	&	Co.)	slutligen	 

upphöra	i	Plateau	och	Nasarawa.	Detta	är	den	största	

massdistributionen av medicin i kampen mot flodblindhet.

LCIF	har	stöttat	TCC	med	USD	63	miljoner	i	anslag	 

till program som bekämpar ett krig mot flodblindhet  

och trakom, vilken är en bakterieinfektion som kan  

förhindras,	i	Afrika	samt	Centralamerika/Sydamerika.	 

Totalt	har	LCIF:s	samarbete	med	TCC	resulterat	i	 

distribution	av	mer	än	214	miljoner	behandlingar	med	

Mectizan® i 11 länder. 

Att kunna upphöra med massdistributionen av medicin i delstaterna Plateau och Nasarawa är en 

stor prestation”, sade Dr. Frank Richards, chef för The Carter Centers program att utrota flodblindhet. 

”Men vi måste vara försiktiga och följa upp noggrant under de kommande åren, för att vara säkra på 

att den inte kommer tillbaka. Detta kommer kräva fortsatta insatser och uppmärksamhet.
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Tidigare	i	år	besökte	LCIF	Mary	Ann	Peters,	administrativ	chef	och	ambassadör	

(pensionerad),	vid	The	Carter	Centers	huvudkontor	i	Atlanta,	Georgia,	USA.	De	två	

organisationerna	firar	ett	nära	25-årigt	partnerskap	och	diskussionen	inriktades	på	

den delade visionen att utrota flodblindhet samt även trakom (en bakterieinfektion 

som kan förhindras) i Etiopien. 

Både	LCIF	och	Peters	framförde	information	om	kraften	i	samarbetet	mellan	The	

Carter	Center	och	LCIF och allt som redan har uppnåtts och kommer att uppnås 

tack vare det. 

Firandet	avslutades	med	undertecknandet	av	en	överenskommelse	där	LCIF	

utfäste	sig	att	bevilja	ytterligare	USD	16	miljoner	till	stöd	av	The	Carter	Centers	

insatser	mot	flodblindhet	och	trakom	till	och	med	år	2020.

Tack	vare	stödet	från	LCIF	kan	Lions	och	The	Carter	Centers	program	att	utrota	

flodblindhet i Etiopien fortsätta sitt arbete och det beräknas att spridningen ska 

ha	upphört	senast	i	slutet	av	år	2020.	

De	anslagsmedel	som	LCIF	beviljar	kommer	hjälpa	The	Carter	Center,	Lions	och	

regeringen i Etiopien att fortsätta insatserna att utrota flodblindhet och trakom. 

Dessutom kommer stödet att hjälpa nationella program som bekämpar trakom i 

Mali	och	Niger.

Fira framgångar och förnya åtaganden

66Tar sig an utmaningen 



Framsteg

Nigerias	framgångar	i	Plateau	och	Nasarawa	visar	att	flodblindhet	kan	

utrotas i Afrika. Det hårda arbetet måste fortsätta, eftersom sjukdomen 

fortfarande	infekterar	människor	i	flera	andra	delstater	i	Nigeria	och	i	

andra delar av Afrika. 

Utrotning av flodblindhet är nu fokuserad på Yanomamifolket, vilka lever 

på gränsen mellan Brasilien och Venezuela. I 11 av 13 områden har 

smittspridningen upphört under 2017. I Afrika har det framgångsrika 

arbetet mot sjukdomen resulterat i att massdistribution av medicin mot 

flodblindhet upphört i delar av Sudan, Uganda och Etiopien.

Besök lcif.org/Grants för att lära dig mer om anslag som hjälper Lions 

att utveckla och genomföra storskaliga humanitära projekt.

Angelägna insatser som förväntas fortsätta är bland annat: 

•	Utbildning	och	kapacitetsbyggande	insatser	för	projektpersonal,	
frivilliga, läkemedelsdistributörer och hälsovårdsarbetare.

•	Fortsatta	entomologiska	och	epidemiska	undersökningar	samt	
laboratorieanalys av resultat, för att kunna fatta beslut inom  
programmet.

•	Fortsättning	av	årliga	Ivermectin-behandlingar	i	alla	de	områden	
som	Lions	och	The	Carter	Center	stödjer	samt	nya	behandlingar	i	
riskgrupper i nya endemiska områden.

•	Hälsovårdsutbildning	och	informationsspridning	i	regioner	och	
projektområden.

•	Bedömningar	av	påverkan	i	distrikt	som	har	genomfört	8-10	 
omgångar av behandling.
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Smärta, vanställdhet och synförlust orsakad av flodblindhet kan förhindras. 

Tack	vare	samarbeten	som	det	mellan	The	Carter	Center	och	LCIF	samt	

generösa	donationer	av	stora	läkemedelsföretag	som	Merck	kan	global	

utrotning av flodblindhet siktas. 

Stödjer Lions. Hjälper mänskligheten. Ger hopp.

•	Leda världen i insatserna att inleda och stärka  
omfattande ögonvård, genom att tillföra kapital,  
tillhandahålla utrustning och utbilda av personal. 

•	På nytt bekräfta Lions globala ledarskap när  
det gäller ögonvård för barn, detta i samarbete  
med Världshälsoorganisationen (WHO). 

•	Stödja nationella insatser att utrota ögonsjukdomar 
såsom flodblindhet och trakom, vilka är de största 
orsakerna i världen till blindhet och synnedsättning  
på grund av infektioner, detta genom utbildning och 
ledning av frivilliga, information, operationer samt  
distribution av mediciner. 

•	Leda de globala insatserna när det gäller ej  
korrigerade brytningsfel genom att stödja projekt  
som tillhandahåller högkvalitativa, bärkraftiga och  
högpåverkande insatser. 

•	 Inrätta SightFirst utmaningsanslag som stärker  
och inspirerar Lions medlemmar och deras partner  
att skapa innovativa och nyskapande insatser i  
områden som behöver stöd. 

•	Förbättra och utöka Lions omfattande  
synundersökningsprogram	för	vuxna	och	barn.	

Nära	75	procent	av	synnedsättning	kan	förhindras	eller	botas	och	kostar	
ofta	bara	några	kronor.	LCIF	kommer	genom	Kampanj	100	fortsätta	vår	
stiftelses	mer	än	25-åriga	åtagande	att	utrota	blindhet	i	världen	som	kan	
förebyggas, så att insatser som dessa kan fortsätta:

•	Hjälpa	30	miljoner	människor	att	förbättra	eller	återställa	deras	syn.

•	Investera	USD	415	miljoner	för	att	utöka	vårdinsatserna	till	ännu	fler	
människor i världen.

Med	ditt	stöd	kommer	vår	stiftelse	kunna:

Ett åtagande att utrota flodblindhet
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Besök lcif.org/BE100 för att lära dig mer om hur Kampanj 100 kommer 
att leda insatserna att utrota blindhet på grund av infektioner, minska 
synnedsättning och blindhet som kan undvikas samt förbättra livskvaliteten 
genom att tillhandahålla vård till dem som är blinda eller har nedsatt syn.

Med din donation på USD 100 kan du finansiera två gråstarroperationer.

För	att	stödja	Lions	medmänskliga	insatser	runtom	i	världen	klickar	du	på	
knappen	Donera	nedan,	för	att	göra	stor	påverkan	på	LCIF:s	fond	som 
stödjer hjälpinsatser.

Donera i dag!

Lions Clubs International Foundation
300	W.	22nd	Street		|		Oak	Brook,	IL	60523-8842	USA
630-571-5466  |  lcif.org/BE100 LCIF_EBOOK_VISION_SW   2/19

LCI och LCIF är fria från diskriminering

Tillsammans kan vi göra det, för vårt motto är Vi hjälper.

https://lionsclubs.org/sv/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
http://www.lcif.org/SW/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://lionsclubs.org/sv/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc

