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Jag fann äntligen mig själv
- när jag förlorade mig själv - 

för att hjälpa andra.
- Mahatma Gandhi

“ ” DEN INDISKA HÄLSNINGEN

“NAMASTE” 
BETYDER ”JAG VÄLKOMNAR DET GUDOMLIGA INOM DIG” 

De flesta människor tillbringar sina liv i jakten på Gud och inre frid.  
Jag tjänar Gud genom att hjälpa hans levande manifestationer på jorden.  
Min frid och inre lycka kommer när människor runt omkring mig är lyckliga 

och upplever frid.

DENNA FILOSOFI HAR FORMAT MITT PROFESSIONELLA OCH PERSONLIGA LIV.



WE SERVE.
Jag växte upp i en stad som heter Batala, i Punjab 
- en delstat i nordvästra Indien. Precis som många 
andra barn drömde jag om att erövra världen. Men 
för mig var tillvägagångsättet viktigast. Jag ville 
leda genom goda gärningar.

Jag drömde inte bara om att ändra Batala, utan 
hela världen. När jag för första gången kom i 
kontakt med Lions 1974 insåg jag att jag hade 
funnit den organisation som faktiskt kunde hjälpa 
mig att uppnå min dröm.

Lions är ett med människorna i världen. På 
sanskrit heter det ”Vasudhaiva Kutumbakam” eller 
”Världen är min familj.”

Nyckeln till att göra världen till en familj, eller 
ett hem, finns inom oss - inom de 1,4 miljoner 
lionmedlemmar som ger av sig själva för att hjälpa 
andra. Om varje lionmedlem hjälper minst 10 
personer i månaden skulle vi enkelt nå vårt mål att 
hjälpa 200 miljoner människor varje år - vi skulle 
tredubba våra nuvarande hjälpinsatser.

Att hjälpa andra definierar vilka vi är. Det är 
anledningen till att vi existerar som en global 
organisation. Vårt motto uttrycker det på ett sätt 
som andra enkelt kan förstå - ”Vi hjälper.” När jag 
förberedde mig inför mitt år som din internationella 
president var de dessa ord som fortsatte att göra 
sig påminda. Därför är jag stolt över att ”Vi hjälper” 
representerar mitt tema. Vårt motto är tidlöst. Det 
är lika relevant idag som för hundra år sedan och 
det kommer att inspirera oss under vårt nästa 
århundrade av hjälpinsatser.

Vid kongressen i Honolulu 2015 nämnde jag att 
”ingenting är mer kraftfullt än en idé vars tid 
har kommit.” Vår mest gynnsamma tid - det nya 
århundradet - är här. 

Låt oss nå ut till andra och berätta om våra ideal - att 
världen är en familj och att inget barn ska behöva gå till 
sängs med en oro inför morgondagen”.

  “



KRAFTEN I HANDLING

SOM EN MÄKTIG FLOD
Många städer växer och utvecklas längs stranden av en flod. I Indien tillber vi vår längsta flod - Ganges. Vi kallar den 
”Ganga Maa” vilket betyder ”Moder Ganges” i likhet med hur svenskarna använder orden ”Moder jord”.

Varför är Ganges vår moder, eller föremål för tillbedjan? 
Eftersom den ger liv. Den vattnar växter. Växter är föda 
för människor och djur. Den möjliggör handel och resor. 
Kontinuerligt förnyar den sig själv och landskapet. I 
Indien lever hundratals miljoner människor på Ganges 
välsignelser. 

Det kan liknas en lionklubb. I över 100 år har vår flod 
format bifloder i mer än 47 000 samhällen. Nu måste vi 
förnya våra klubbar med nya idéer och projekt så att vår 
flod slingrar sig genom varje samhälle i världen.

KRAFTEN I HANDLING.
Vi finns i nästan alla samhällen runt om i världen. För att 
förvandla denna närvaro till kraftfulla 

hjälpsinsatser måste vi uppmuntra alla medlemmar att 
handla.

Nyckeln till handling är att engagera alla medlemmar 
både socialt och professionellt. Det är bara när vi hjälper 
våra medlemmar först som vi kan hjälpa samhället. En 
lionledare har två händer - en för att hjälpa samhället 
och en för att hjälpa lionmedlemmar. Låt oss välja 
projekt som på bästa sätt använder våra resurser, våra 
medlemmar och vår tid, så att vi kan tillgodose så 
många behov som möjligt.

FLER MEDLEMMAR ÄR LIKA MED FLER HJÄLPINSATSER
En lionklubb samlar människor. När människor kommer 
samman, är många bra saker möjliga. Vänskapsband 
bildas, ledare utses, planer sätts i verket och samhällen 
blir bättre. Men i slutändan handlar det om en sak - 
hjälpinsatser. Vårt enda syfte är och har alltid varit att 
tillhandahålla hjälpinsatser till behövande.

Från 1917 till och med 1987 ökade vi antalet medlemmar 
till 1,4 miljoner. Det är lika med 54 nya medlemmar 
om dagen - en fenomenal tillväxt och ett bevis på 
kraften i Lions. Vi har fortsatt vår tillväxt, om än i en 
långsammare takt, över de senaste 30 åren, och vi har 
spridit oss till nya länder. Vi kan fortfarande göra mer.

NYA MEDLEMMAR: KVINNOR OCH UNGDOMAR.

Hälften av världens befolkning är kvinnor, och över 
hälften av världens befolkning är under 30 år. Ändå  
är de flesta av våra medlemmar män över 30 år. 

Att minsta denna klyfta är nyckeln till att få vår 
organisation att växa så att vi kan hjälpa fler människor 
i nöd. 

Även om kvinnor är den snabbast växande gruppen av 
medlemmar har vi fortfarande bara 27 % kvinnliga 
medlemmar, trots att vi öppnade våra dörrar för 
kvinnor för över 30 år sedan. Vi har också för få unga 
medlemmar och inte tillräckligt med medlemmar i 
kontinenter med en rik historia som Afrika, Sydamerika 
och Europa. Vi måste finna lösningar på var och en av 
dessa utmaningar.

Vi måste fortsätta tillhandahålla ledarmöjligheter för 
kvinnor och säkerställa att våra projekt tillgodoser deras 
förväntningar och prioriteringar. Vi måste nå ut till unga 
medlemmar genom att sätta oss in i vad som motiverar 
dem att utföra hjälpinsatser, och berätta att vi kan 
hjälpa dem att nå sitt mål att göra världen en bättre 
plats.

FÖR VARJE NY MEDLEM KAN VI HJÄLPA YTTERLIGARE 70 
PERSONER. 
För att nå vårt mål om att hjälpa 200 miljoner människor 
varje år innan 2021 måste vi fortsätta att ta upp nya 
medlemmar. 



Under vårt första århundrade växte antalet medlemmar 
till den nuvarande nivån på 1,4 miljoner. Jag bugar mig 
för de många ledare som har arbetat hårt för att sprida 
vårt budskap, från en klubb i Chicago till 47 000 klubbar i 
mer än 200 länder och geografiska områden.

SÅ VAD KAN 1,4 MILJONER LIONMEDLEMMAR GÖRA? 
Om var och en av oss gav ytterligare USD 10 till våra 
projekt varje månad skulle det resultera i USD 170 
miljoner per år. Om var och en av oss hjälper 1 timme 
mer i veckan skulle det resultera i ytterligare 73 miljoner 
timmar av hjälpinsatser varje år.

VAD SOM KRÄVS ÄR EN FÖRÄNDRING INOM OSS. 
Varje dag presenteras nya idéer inom teknik, medicin, 
ekonomi och andra områden som gör våra liv enklare. 
Trots detta går 795 miljoner människor hungriga (11 % 
av världens befolkning). 

Mat för en person i ett låginkomstland kostar bara USD 
160 per år. Detta belopp (795 miljoner människor x USD 
160) kan uppnås om en miljard människor på toppen 
skulle ge endast USD 0,35 om dagen. Det är kraften i oss.  
 
Att lösa världens största problem är inom räckhåll om 
människor arbetar tillsammans för allas bästa.

MITT FOKUS I ÅR ÄR ATT HYLLA VÅR ORGANISATIONS 
MOTTO ”VI HJÄLPER.”  
Det är ett kraftfullt uttryck. ”Vi” symboliserar kraften i 
våra 1,4 miljoner medlemmar och ”hjälper” uttrycker 
våra tydliga och beslutsamma insatser - hur vi förvandlar 
varje dollar till hjälpinsatser för de mest behövande runt 
om i världen.  
 
KRAFTEN I OSS ”Kraften i oss” understryker att min kraft 
kommer från dig och din kraft kommer från mig.  
Jag kan inte lyfta en bil, men tillsammans kan vi. En 
person kan inte utbilda ett samhälle, men en grupp 
likasinnade människor kan. När fler av oss kommer 
samman blir världens problem mindre.   
 
 Om alla av oss kommer samman blir det omöjliga 
möjligt.

”VI HJÄLPER” FOKUSERAR OCKSÅ PÅ VÅR VIKTIGASTE 
KVALITET - ATT VI ÄR SAMMANKOPPLADE.  
Vi är sammankopplade som lionmedlemmar och till 
de samhällen vi hjälper. I en kedja kopplas varje länk 
samman för att forma en oförstörbar länk. Om vår kedja 
består av 1,4 miljoner länkar blir det en mäktig kraft att 
räkna med.

FLER MEDLEMMAR = FLER 
HJÄLPINSATSER

EN UTVECKLING ÖVER 100 ÅR 
KRAFTEN I OSS

KRAFTEN I 
HJÄLPINSATSER.

KRAFTEN I OSS.

1,4 miljoner medlemmar  
x 1 timme av hjälpinsatser  

73 miljoner timmar av 
hjälpinsatser/ år

Vi måste vara den förändring vi 
vill se i världen. När fler av oss kommer samman blir 

världens problem mindre.

1,4 miljoner 
medlemmar

x USD 2 i veckan 

USD 145 miljoner/
år

40 % av jordens 
befolkning lever i 
fattigdom. Vi kan 
förändra detta.

KRAFTEN I OSS
Vi står tillsammans för att hjälpa behövande.



NAMASTE LIONS. 
NAMASTE.

TILLSAMMANS: Kommer vi att dra  
nytta av kraften i oss.  

Vi kommer att göra en insats. Vi kommer att 
lämna världen en bättre plats för alla.“

”

När vi inleder vårt andra århundrade av globala 
humanitära hjälpinsatser fortsätter vi att utvecklas för 
att tillgodose de ständigt föränderliga behoven.  Det är 
en spännande tid att vara medlem i Lions.

Vår nya strategi - LCI framåt - utvecklades som en 
vägkarta för att hjälpa Lions att planera, genomföra 
och uppnå vår vision för framtiden och tillgodose 
de växande behoven i vår värld.  Denna nya strategi 
kommer att förbättra våra hjälpinsatser, omforma den 
allmänna opinionen och förbättra synligheten, förbättra 
verksamheten i klubbar och distrikt och förbättra 
medlemsupplevelsen samtidigt som vi når  
nya marknader.

Nya produkter, som till exempel Lions nya mobilapp, 
kommer att ge våra medlemmar möjlighet att kontakta 
varandra som aldrig förr - dela projektidéer, bilder, videor 
och information. Den kommer att förena lionmedlemmar 
oavsett var de befinner sig.

Vi måste göra världen medveten om hur stora världens 
problem är, och att de relativt enkelt kan lösas om alla 
arbetar tillsammans.

Jag känner mig stolt och välsignad över att få vara din 
ledare i en tid av möjligheter och under det att vi inleder 
vårt andra århundrade av humanitära hjälpinsatser.

Den 7 juni 1917, på LaSalle hotell i Chicago, 
presenterade affärsmannen Melvin Jones ett ambitiöst 
initiativ - en organisation med den centrala uppgiften 
att hjälpa andra. Många var skeptiska. Det fanns 
många som ansåg att det var omöjligt. Men idag är det 
verklighet. Idag vandrar 1,4 miljoner medlemmar i hans 
fotspår.

Det finns inget bättre i livet än att förverkliga en dröm. 
Att utföra mirakel. Välj den mest osannolika drömmen 
och ägna ditt liv åt att förverkliga den. Välj en dröm 
som gör varje ögonblick värt att leva. Att bli din 
internationella president är en dröm som blivit verklighet 
för mig. Men det är bara en del av min dröm. Resten av 
min dröm är något som alla vi lionmedlemmar drömmer 
om - att alla barn i världen föds in i en trygg och 
omsorgsfull familj med alla möjligheter att utvecklas. 
Precis som Gandhi, låt oss förlora oss själva i denna 
dröm, det är där vi kommer att finna oss själva.

Med en ny ram för hjälpinsatser, diabetes som nytt 
hjälpområde, omarbetade serviceprogram, ett nytt 
teknologisk marknadsföringsinitiativ, LCI framåt som 
en levande global strategi och med ett nytt århundrade 
framför oss är framtiden vår, och framtiden är nu.

Jag har alltid ansett att det är viktigt att lämna världen 
bättre än vi hittade den, en bättre plats för våra 
barn och barnbarn. Den filosofin har hjälpt mig - som 
klubbpresident, som distriktsguvernör, som internationell 
styrelsemedlem och som internationell vicepresident. 
Med er hjälp kommer den fortsätta att hjälpa mig som er 
internationella president. Och tillsammans kommer vi att 
utöka vårt arv av hjälpinsatser.

Det är nu vi kan göra en insats. Vi kan hjälpa och 
vi KOMMER att hjälpa. Var och en av er kan göra en 
bestående skillnad. Tillsammans kan vi hjälpa 200 
miljoner människor varje år under vårt nya århundrade 
av hjälpinsatser.

FRAMTIDEN ÄR NU. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL
2017 - 2018
WE SERVE.




