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FÖR OMEDELBAR PUBLICERING  
 
 

Lions Clubs International hedrar Dr. Helena Ndume med Lions humanitära utmärkelse 
 

(Oak Brook, Illinois den 24 februari 2022) - Dr. Helena Ndume, chefsöverläkare vid den 
oftalmologiska kliniken vid Windhoek Central Hospital i Namibia och partner med SEE 
International, kommer att tilldelas Lions humanitära utmärkelse 2022 för sin hängivenhet för 
humanitära hjälpinsatser och medicinska insatser i världen. Utmärkelsen ska delas ut den 28 
juni 2022 vid den 104:e internationella kongressen.  
 
Vid 15 års ålder tvingades Dr. Ndume att fly sin hemtrakt i Namibias Oshikoto-region. Hon 
bodde i South West Africa People’s Organizations (SWAPO) befrielseläger i Zambia och Angola.  
Organisationen sände henne till Gambia där hon gick ut gymnasiet. Eftersom hon hade 
bevittnat politiska oroligheter som barn och kände sig motiverad att hjälpa andra i samma 
situation fick hon ytterligare stöd av SWAPO, som skickade henne till Tyskland för att studera 
medicin i syfte att hjälpa behövande.  När Dr. Ndume mötte grundaren av SEE International 
1995, började de samarbeta i Namibia för att minska förekomsten av blindhet som kan 
förhindras.  
 
Sedan dess har Dr. Ndume dedikerat sitt liv och sin karriär till att behandla blindhet och nedsatt 
syn i Namibia och andra utvecklingsländer. Hon har utfört mer än 35 000 ögonoperationer utan 
kostnad i Namibia, Angola och andra länder världen över.   
 
”Många som lever med blindhet som kan förhindras lever i ovisshet om de kommer att överleva 
eller svälta”, säger Dr. Ndume.   
 
Lions humanitära utmärkelse är den högsta utmärkelsen i organisationen. Den delas ut till en 

person eller organisation som utfört utomordentliga humanitära insatser och består av ett anslag 

på 250 000 USD från Lions Clubs International Foundation för fortsatta insatser.  Dr. Ndume 
finns nu med på listan över framstående mottagare av denna utmärkelse, såsom Moder Teresa, 
USA:s tidigare president Jimmy Carter och Nobelpristagaren Dr. Denis Mukwege. 
 
”Det är verkligen en stor ära för oss att överlämna den här utmärkelsen till Dr. Ndume, som 
förändrar liv och gör en betydande inverkan på världen genom sitt arbete” säger Lions 
internationella president Douglas X. Alexander.  ”Ända sedan Helen Keller utmanade Lions att 
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vara ’de blindas riddare’ 1925, har vi fortsatt arbeta för att förebygga blindhet som kan 
undvikas och förbättra livskvalitén för människor som är blinda eller synskadade.”   
Dr. Ndume fortsätter att samarbeta med SEE International, vars nätverk av volontärer består av 
mer än 650 ögonläkare och vårdpersonal från 80 olika länder. Hon behandlar huvudsakligen grå 
starr, grön starr och allergisk ögoninflammation i bindhinnan och återställer synen för tusentals 
individer, som annars skulle uppleva smärtor och svårigheter på grund av sin sjukdom.  Dr. 
Ndumes obevekliga drivkraft, orubbliga engagemang och inkluderande vision gör henne till en 
utomordentlig nominerad och en verklig hjälte.   
 
”Jag är mycket hedrad att tilldelas Lions humanitära utmärkelse”, säger Dr. Ndume. ”Mitt 
största mål i livet är att utrota blindhet som kan förhindras och att skapa ett team med 
engagerade unga människor som fortsätter att bekämpa den när jag inte längre är här”. 
 
Lär dig mer om Lions humanitära utmärkelse och se en lista över tidigare pristagare på följande 
webbsida https://www.lionsclubs.org/sv/humanitarian-winners.  
 
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 gör 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. 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. 
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