
LCICON 2021 RELEASE TLN.SW 

 

Lions firar ett framgångsrikt år vid  
Lions Clubs Internationals första virtuella kongress  

 
Närmare 20 000 lionmedlemmar från 152 länder deltog i Lions Clubs Internationals 103:e kongress, som 
hölls virtuellt för första gången den 25-29 juni. Den här kongressen, som ofta kallas för LCICon, är Lions 
största evenemang under året och ett tillfälle att fira det gångna årets humanitära hjälpinsatser.  
 
Från 1 juli 2020 till 30 juni 2021 fick 375 miljoner människor hjälp tack vare insatser och stöd från 
lionmedlemmar i hela världen. Dessutom tillhandahöll Lions Clubs International Foundation (LCIF) anslag 
till ett totalt värde av USD 33,5 miljoner under 2020-2021 för att stödja lionmedlemmarnas 
passionerade insatser när de tar itu med angelägna behov i sina samhällen både lokalt och globalt.  
 
Under de två månaderna precis före den internationella kongressen firade lionmedlemmarna såsom de 
firar bäst – genom mer hjälparbete. Lions deltog i utmaningen En miljon måltider, ett globalt 
hjälpprojekt som hjälper till att bromsa hungerkrisen i världen. Genom viljan att hjälpa överträffade 
4 700 lionklubbar i över 110 länder med råge miljonen måltider, genom att tillhandahålla över 8,3 
miljoner måltider för att hjälpa till att bromsa hungerkrisen i världen. 
 
På grund av att LCICon var virtuell i år, var det många nya medlemmar som fick chansen att uppleva allt 
det spännande med kongressen från hemmets säkra vrå. Höjdpunkter inkluderade underhållning i 
världsklass från musiker och artister från hela världen samt en internationell parad med representanter 
från de dryga 200 länder och geografiska områden där Lions klubbar finns. Intressanta seminarier och 
ett inspirerande tal från Nobelpristagaren Malala Yousafzai inspirerade lionmedlemmarna att fortsätta 
sitt humanitära arbete.  
 
Att träffa lionmedlemmar från hela världen och att samlas för att utbyta idéer och berättelser är några 
av de främsta orsakerna till att lionmedlemmar deltar i kongressen. ”Att hålla våra samhällen friska var 
vår främsta prioritet och pandemin utmanade oss att hitta innovativa sätt att anpassa vår traditionella 
kongress till ett globalt virtuellt evenemang”, sa Frank Moore, tidigare administrativ chef för Lions Clubs 
International. ”Vi har som ett resultat av detta utökat våra sätt att hålla kontakt, samarbeta och 
engagera oss i vår globala uppgift att hjälpa.”   
 
Lions Clubs Internationals president, Dr Jung Yul-Choi, som valdes till posten 2019 och fortsatte vara 
internationell president under COVID-19-pandemin, sa: ”Trots alla hinder och svårigheter som världen 
har mött under det här unika året, fanns våra lionmedlemmar där och hjälpte till på säkra sätt i våra 
samhällen när de behövde det som allra mest. Jag känner mig hedrad att ha tjänstgjort som 
internationell president och Lions medlemmar har verkligen visat vad som kan hända när vi hjälper med 
vänlighet och firar vår mångfald.” Dr Jung Yul-Choi kommer att inneha ordförandeposten i LCIF under 
året 2021–2022.  
 
Under LCICon valdes Lions Clubs Internationals första vice president Douglas X. Alexander till ny 
internationell president för organisationen. Douglas X. Alexander, pensionerad vice president för J.P. 
Morgan Chase Bank, har varit medlem i Brooklyn Bedford Stuyvesant Lions Club sedan 1984 och har 
innehaft många poster inom organisationen, såsom distriktsguvernör och internationella direktor. 
 
Förutom att uppmärksamma lionmedlemmar som har utmärkt sig med sina hjälpinsatser, hedrade Lions 
professor Choi Youngsick med Lions humanitära utmärkelse, organisationens högsta utmärkelse som 

https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-foundation/mission
https://lcicon.lionsclubs.org/experience/service-challenge/?utm_content=%23LCICon,Hunger,Million+Meal+Challenge&utm_medium=Lions+Clubs+International,lionsclubs&utm_source=facebook,linkedin,twitter&fbclid=IwAR1HlMqn0GzxnaaEUVW10FHN7o5gS8gWRaCKIVqJwDwVABvxalfjJC255eA
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utdelas till en enskild person eller en organisation för exemplariska humanitära insatser. Professor Choi 
Youngsik från Busan i Sydkorea fick denna prestigefyllda utmärkelse för sitt livslånga engagemang och 
sina viktiga bidrag inom utbildning, medicinsk innovation och forskning, och sitt engagemang för frivilliga 
insatser och för att hjälpa andra människor i nöd. 
 
Även om det fanns mycket att fira under Lions Clubs Internationals 103:e kongress tänker 
lionmedlemmarna alltid på framtiden. Medan världen fortsätter att fokusera på att möta de utmaningar 
som COVID-19-pandemin medför, är lionmedlemmarna redo att hjälpa – varhelst det finns ett behov, 
finns det en lionmedlem.  
 
Foton, inspelningar och mer information om Lions Clubs Internationals 103:e kongress finns på 
https://lcicon.lionsclubs.org. 
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