
Vi hjälper 
alla människor på alla platser. Lions är 
ett lysande exempel på vad som kan 
åstadkommas genom harmoni. Vi är kända 
för vår styrka och förmåga att hjälpa andra 
— och detta uppnås 

genom mångfald.



Hårt arbete. Betydelsen av att konsekvent ge allt med vision och 
passion. Att aldrig låta någon i kris stå utan hjälp. Dessa värdefulla 
ord sa en kärleksfull mamma till sin son — Lions 103:e internationella 
president, Dr. Jung-Yul Choi. 

Som medlem i Lions Club Busan Jae-il, i Republiken Korea, i över 40 
år föregår internationella president Choi med gott exempel. Hans 
karriär och liv har definierats av den arbetsmoral som ingöts i honom 
som barn, tillsammans med en passion för att överbrygga skillnader, 
skapa kontakt mellan människor och genom mångfald skapa harmoni 
för alla. 

Som ung löjtnant i det militära arbetade han som översättare och gav 
sina kamrater och sitt land en större förståelse för andra länder. Som 
företagsägare arbetade han över landsgränser och skapade förtroende 
internationellt. Som make och pappa har han varit kärleksfull, stark och 
hängiven. Och nu, som internationell president, är Dr. Jung-Yul Choi 
redo att hjälpa Lions att samarbeta som aldrig förr. 

Han kommer att leda Lions med samma visdom som hans mamma 
gav sin familj: Om du arbetar hårdare än vad du förväntas göra 
kommer resultaten att vara extraordinära.

Mångfald överbryggar  
alla klyftor 

Skapa harmoni genom hjälpinsatser med  
vår internationella president,

Dr. Jung-Yul Choi



Utvecklar våra hjälpinsatser
Förenar klubbar och samhällen 

runt om i världen

Världen står inför många 
utmaningar. Naturkatastrofer, 
hungersnöd och sjukdomar. 
Konflikter, fördomar och 
pengabegär. Den olyckliga 
verkligheten är att det alltid kommer 
att finnas svårigheter för oss globala 
medborgare att övervinna. Men 
historien har visat att det finns 
potential för kreativa och fredliga 
lösningar på dessa problem, en 
väg till en mer harmonisk tillvaro. 
Även om problemen framstår som 
oöverkomliga när du bemöter 
dem ensam kan vi alla finna mod 
i vår styrka, våra nära 1,4 miljoner 
medlemmar, och vår fantastiska 
förmåga att skapa lösningar.

Kärlek. Medkänsla.  
Inkludering. Kontakt.

Endast genom mångfald kan vi 
förverkliga Lions potential och 
tillgodose olika behov i våra 
samhällen och runt om i världen. 
Det finns en anledning till varför var 
och en av oss har valt att vara en 
del av Lions Clubs International. Vi 
värdesätter kunskapen, åsikterna 
och hjärtat hos andra, vi arbetar för 
allas bästa och det kan vi endast 
göra tillsammans.
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Alla våra 1,4 miljoner medlemmar är olika.  
Det är dessa olikheter som gör oss starka. De gör oss 

fantastiska. De gör oss till Lions.

Internationell president, Dr. Jung-Yul Choi



Att ge tillbaka 
Stunden som inledde ett 
helt liv av hjälpinsatser 

En Lion föds 
Betydelsen av att berätta om 
våra hjälpinsatser  

Det är morgon i Busan 
och en ung Jung-Yul Choi 
sitter och arbetar. Det är 
tyst, förutom de vanliga 
kontorsljuden — smattret 
från skrivmaskinerna, papper 
som vänds, skrivbordslådor 
som öppnas och stängs. 

Men så händer något. En 
högljudd krasch hörs från 
gatan nedanför. Vid fönstret 
ser Choi ett cykelbud 
som har ramlat med sin 
mjölkleverans, pojken kan 
inte ha varit äldre än 18 
år. Mjölkflaskorna ligger 
krossade och mjölken rinner 
utmed trottoaren medan 
pojken hjälplöst ser på.

I Republiken Korea finns 
det en övertygelse bland 
landets 51 miljoner invånare. 
En övertygelse om att alla 
människor bör leva med 
värdighet och att varje 
människas grundläggande 
behov ska tillgodoses. Det 
finns en underliggande 
idé om att vänliga 
handlingar är en viktig del 
av det dagliga livet, inte en 
engångsföreteelse.

Att hjälpa andra att leva 
med värdighet är kanske 
grundläggande för koreaner, 
men denna berättelse är 
stunden då Dr. Choi inser 
att hjälpinsatser var mer 

Choi rusar ut och frågar,  
- Hur gick det?

- Bra, säger pojken. Men 
Choi ser att pojken är orolig. 
Mjölk är dyrt och pojken 
har precis förlorat allt han 
hade. Han kommer med 
all säkerhet inte att få betalt 
och kommer kanske till och 
med att behöva betala av sin 
skuld. 

- Hur mycket kommer det 
här att kosta? frågar Choi. 

Pojken är stolt och försynt 
men svarar tveksamt,  
- 300 dollar. 

än en plikt — det var hans 
stora intresse. Och det var 
nära att hans berättelse 
förblev okänd eftersom 
att hjälpa andra anses vara 
en personlig och ödmjuk 
handling i Korea, ingenting 
att skryta om. 

Precis som Lions gjorde 
Dr. Choi inte en insats för 
att få uppmärksamhet. Han 
hjälpte eftersom det var det 
enda rätta. Berättelser om 
osjälviska hjälpinsatser är 
vanliga inom Lions. Vi är alla 
en del av något större än 
oss själva. Vi har valt att göra 
insatser för allas bästa. Och 
tack vare det är världen en 

Choi tar fram sin plånbok 
och ger pojken pengarna 
som han har förlorat. Pojken 
tvekar, men tar emot dem.  
- Tack, säger han.  
- Hur kan jag någonsin betala 
tillbaka? 

- Du kan inte betala tillbaka 
med pengar, men du kan 
hjälpa någon annan i nöd, 
säger Choi.  
- Du kan betala mig genom 
att arbeta hårdare än du tror 
att du kan varje dag av ditt 
liv, säger Choi.

Pojken nickade, hoppade 
upp på sin cykel och vinkade 
hejdå. Den unga Choi 
ser pojken cykla iväg mot 
centrum och undrar vart han 
egentligen är på väg.    

bättre plats.

Samtidigt som det 
ligger i hans och Lions 
natur att hjälpa utan att 
uppmärksamma sina goda 
insatser är det viktigt att vi 
berättar om och firar dem. 

Berättelsen som tände 
intresset för hjälpinsatser 
hos president Dr. Choi 
liknar säkert berättelsen hos 
många andra Lions runt om 
i världen. Det är viktigt att vi 
berättar om våra insatser så 
att vi kan stärka fantasin —   
och andan av hjälpinsatser 
— i våra samhällen och runt 
om i världen.

Dominoeffekten av 
en vänlig handling



Specialklubbar
Samtidigt som Lions tillgodoser många olika behov i sina samhällen 
bildas fler och fler klubbar kring ett specifikt intresse, en hjärtefråga eller 
en gemensam bakgrund. Specialklubbar skapar möjlighet för människor 
att fokusera på en gemensam fråga eller ett gemensamt intresse — vilket 
leder till fler medlemmar och vår organisation kan göra ännu fler insatser. 

Medlemmar i alla åldrar
Våra medlemmar representerar människor från alla kulturer, bakgrunder och 
generationer. I år kan vi stärka våra klubbar inför morgondagen genom att 
bjuda in unga människor och äldre till våra hjälpinsatser. Medlemmar från många 
generationer är mycket viktigt för att förena människor, dra nytta av färdigheter 
och erfarenhet och skapa klubbar som välkomnar alla.   

Globala frågor
Våra nya globala frågor ger medlemmar runt om i välden nya möjligheter att tillgodose 
några av de mest angelägna problemen som mänskligheten står inför. I år uppmuntrar 
vi alla klubbar att utöka sina hjälpinsatser och använda de resurser som finns 
tillgängliga för att göra en ännu större skillnad i sina samhällen.

En resa i hjälpinsatser
Lära, upptäcka, agera och fira. Vår nya resa i hjälpinsatser består av fyra steg och är ett 
omfattande sätt för medlemmar att öka sina hjälpinsatser med hjälp av resurser som 
stödjer våra globala frågor. När vi hjälper växer vi, och tanken är att vi aldrig ska sluta.

Stödja vår stiftelse 
Kampanj 100 är en LCIF-insamling som sträcker sig över tre år med målet att samla in 
USD 300 miljoner för att stärka Lions hjälpinsatser runt om i världen. Under det att vi 
inleder det andra året av kampanjen vill vi hålla farten uppe genom att uppmuntra alla 
att ge vad de kan. Tillsammans kan vi skapa långsiktig förändring och ett hopp som 
består i de samhällen som behöver oss allra mest.  

De många sätt på 
vilka vi hjälper
Årets globala prioriteringar
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Fantastiska hjälpinsatser kräver 
balans. Det krävs lika stora insatser 
av många för att förbättra världen. 
Allas perspektiv krävs för att vi ska 

nå framgång. 

Hjärtan som slår i takt 

Lions hjälper världen
Genom mångfald 
stärker vi våra klubbar och samhällen 

Mångfald är mer än ett definierande 
kännetecken för Lions. Det är också nyckeln till 
framgång. Så här kan vi skapa mångfald bland 
våra ledare, medlemmar och hjälpinsatser, så 
att våra klubbar blir starka och kan göra en 
ännu större skillnad i våra samhällen. 

Föregå med gott exempel

Bra ledare har alltid stått bakom stora 
framgångar. I år vill vi rikta ett ännu större 
fokus på att utveckla ledare. Varje medlem 
är en ledare, och vi vill säkerställa att alla får 
möjligheten att utvecklas som ledare och att 
alla ledare får utbildning och stöd.  

Våra medlemmar är våra samhällen 

Varje person som vill hjälpa har unika 
erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Och 
varje ny medlem kan hjälpa oss att göra ännu 
mer i våra samhällen. Låt oss uppmärksamma 
det goda hos alla och se till att de som är redo 
att göra skillnad har en möjlighet att göra det 
som medlemmar i Lions.

Utöka våra hjälpinsatser

Behoven hos våra grannar, i våra samhällen 
och i världen är stora. Därför har vi satt upp ett 
mål om att årligen hjälpa över 200 miljoner 
människor. Överväg att stödja en av våra 
globala frågor eller påbörja ett nytt projekt som 
tillgodoser ett angeläget behov i ert samhälle.



Utveckla era hjälpinsatser

Det finns många sätt att hjälpa.
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