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KAPITEL XIII 
INTERNATIONELLA RELATIONER 

 
A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENTA 

NATIONERNA (ECOSOC) 
 
Artikel 71 i Förenta Nationernas författning lyder: "Det ekonomiska och sociala rådet kan 
inleda och upprätthålla kontakt med icke statliga organisationer som arbetar med frågor som 
är av intresse för detta råd.  Dylik kontakt kan knytas med internationella organisationer.” 
 
Lions Clubs International intog en ledande roll vid konferensen i San Francisco 1945, där 
FN:s stadga tillkom. Lions Clubs International har sedan 1947 varit en av de fristående 
organisationer som innehaft rådgivande ställning i det ekonomiska och sociala rådet 
(ECOSOC). Det är emellertid inte korrekt att säga att Lions för övrigt innehar en rådgivande 
ställning i FN. 
 
Det ekonomiska och sociala rådet är ett av FN:s huvudorgan och arbetar i första hand med att 
förbättra levnadsförhållandena för alla människor. Det är detta råd som bär huvudansvaret för 
FN:s första syfte "Att upprätthålla internationell fred och säkerhet…" Lions Clubs 
International har ingen kontakt med säkerhetsrådet. Det är inte Lions Clubs Internationals 
policy att godkänna speciella resolutioner som FN antagit eller åtgärder som FN vidtagit i 
syfte "att upprätthålla internationell fred och säkerhet". 
 
FN:s andra och tredje mål "att utveckla vänskapliga förhållanden mellan nationer..." 
respektive "att genom internationellt samarbete lösa internationella problem av ekonomisk, 
social, kulturell och humanitär art..." kan jämföras med Lions Clubs Internationals första 
syfte “att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk". 
 
Lions Clubs International stöder FN:s mål att skapa varaktig fred i världen. Organisationens 
medlemmar bör själva inhämta information om och stödja FN samt gå ut till allmänheten 
med information om FN, dess humanitära målsättningar samt hur de olika organen arbetar – 
förslagsvis i samband med firandet av FN-dagen den 24 oktober varje år. 
 
 

B. SAMARBETE MED INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 
 
Följande riktlinjer bör följas som grund för upprättande av samarbete med internationella 
organisationer: 
 
1. Samarbete skall endast beaktas med internationella organisationer som kan erbjuda 

vägledning, tillhandahålla direktiv samt är villiga att samverka vid genomförandet av 
speciella projekt på följande områden: 
 
a. Bildning, i ordets vidaste mening 
b. Speciella humanitära program som avser att ge hjälp till självhjälp. 
c. Katastrofhjälp där sådan behövs. 
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2. En utförlig rapport om fördelarna med och typen av sådant samarbete skall presenteras 

för styrelsen för beaktande och diskussion, senast vid styrelse-sammanträdet som föregår 
det sammanträde där styrelsen skall fatta beslut huruvida dylikt samarbete skall påbörjas. 

 
3. Den internationella presidenten kan varje år utse en lionmedlem att representera 

organisationen i Förenta Nationerna, i samråd med de verkställande tjänstemännen. Dessa 
representanter bör helst vara före detta internationella presidenter eller före detta 
internationella direktorer, bosatta i närheten av respektive organs huvudkontor. De skall 
vara berättigade till skälig ersättning, baserat på en budget antagen av kommittén för 
finanser och huvudkontorets verksamhet. Den allmänna ersättningspolicyn gäller vid alla 
resor och utgifter. Representanterna skall regelbundet avge rapport till vederbörlig 
styrelsekommitté. Rapporterna skall behandla frågor som vår organisation och respektive 
samarbetsorgan kan: (1) utbyta information om och/eller (2) arbeta tillsammans med för 
att främja mänskligheten.  
 

4. Samarbetet skall årligen granskas av tillbörlig styrelsekommitté, som skall lägga fram en 
rekommendation till styrelsen om huruvida samarbetet bör fortsätta eller upphöra. 
 
 

C. OKTOBER – ORGANISATIONENS INTERNATIONELLA RELATIONSMÅNAD 
 
Oktober månad skall vara organisationens internationella relationsmånad. Denna månad firas 
FN-dagen och Världsliondagen. Lionmedlemmarna kommer att få information och förslag 
till lämpliga IR-aktiviteter i organisationens publikationer. 
 
 

D. PROGRAM FÖR INTERNATIONELLA RELATIONER 
 
1. Yrkesutbildningshjälp 

 
Organisationens program för yrkesutbildningshjälp skall genomföras som ett 
internationellt projekt. 
 
Riktlinjer för detta program finns med i vägledningen för distriktets IR-ordförande (IAD-
65) och kommer även att sändas ut till andra lionmedlemmar på begäran. 
 

2. Internationell vänklubbsverksamhet 
 
Det internationella vänklubbsprogrammet innebär att klubbar i olika länder håller kontakt 
med varandra. Syftet är att ge lionmedlemmar och leomedlemmar från olika länder 
tillfälle att lära känna varandra bättre. Vänklubbskontakt skall ske mellan klubbar av 
samma slag, det vill säga en lionklubb måste ha en lionklubb respektive en leoklubb en 
leoklubb som vänklubb. 
 

3. DG Elect-vän 
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Kommittén för distrikts- och klubbadministration kommer att sammanställa en lista där 
samtliga tillträdande distriktsguvernörer anvisas en vänguvernör för det kommande 
verksamhetsåret. Dessa guvernörer skall sitta bredvid varandra vid en internationell lunch 
som arrangeras i samband med DG Elect-seminariet. Vän-guvernörerna kommer att 
placeras vid ett internationellt bord med representanter från så många länder som möjligt. 
 
Syftet med DG Elect-vän är att ge de tillträdande guvernörerna tillfälle att personligen 
utbyta information och diskutera möjligheten av att starta vänverksamhet på distriktsnivå. 
 

4. Vänprogram för distrikt 
 
Detta vänprogram är en form av internationellt samarbete vid vilket ett distrikt i ett land 
knyter kontakt med ett distrikt i ett annat land i syfte att starta samarbete med ett speciellt 
projekt antingen i det egna distriktet eller också ett distrikt i ett annat land, och att skapa 
intresse för vänverksamhet mellan klubbar och kommuner i respektive distrikt. 
 

5. Lions Dag med Förenta Nationerna 
 
BESLUTAS, att lionklubbarna i syfte att offentliggöra Lions Dag med Förenta 
Nationerna uppmuntras att arrangera möten med representanter för FN-organ, samma dag 
som organisationens internationella president sammanträffar med FN:s 
generalsekreterare. Lions officiella kontaktperson för FN:s ekonomiska och sociala råd 
skall koordinera programmet och verka som ordförande för Lions Dag med Förenta 
Nationerna i New York. 
 
 

E. FÖRFRÅGNINGAR OM PENGAR, MATERIEL ELLER SERVICE 
 
Förfrågningar om pengar, materiel eller service, som anländer till det internationella 
huvudkontoret från lionklubbar, distrikt eller individer, skall vidarebefordras till respektive 
distriktsguvernör, eftersom denna har bäst förutsättningar att utvärdera dylika förfrågningar. 
Guvernören känner till tillgängliga resurser och skall avgöra huruvida förfrågan skall 
vidarebefordras till en annan guvernör, inom det egna landet eller i ett annat land. Dylika 
åtaganden måste genomföras i lionistisk samarbetsanda och klubben respektive distriktet som 
sänder in förfrågan måste uppge hur de själva kommer att medverka. 
 
 

F. INTERNATIONELLT LÖFTE 
 
Följande löfte bör avges av Lions i samband med intagningsceremonin: 
Jag lovar vara mitt land trogen och att arbeta för fred i världen. 
 
Jag tror på Lionismens målsättningar innefattade i Lions etik. 
 
Jag är stolt över att vara medlem i Lions, hängiven att hjälpa andra. 
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G. ERKÄNSLA FÖR INTERNATIONELLA RELATIONER 
 
1. Syfte: 

 
Att uppmuntra varje lionklubb att delta i aktiviteter som främjar organisationens första 
syfte "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk". 
 

2. Utmärkelsen för Lions internationella relationer 
 
En årlig utmärkelse skall tillhandahållas distriktsguvernörerna för utdelning till en 
lionmedlem i distriktet som har genomfört utomordentliga aktiviteter avseende 
internationella relationer inom ett eller fler av följande kvalificeringsområden: 
 
a. Framstående LCIF-aktiviteter 
b. FN-projekt och insatser 
c. Insatser för fred och samverkan mellan människor från olika länder och kulturer 
d. Ledarskap inom internationella assistansprojekt 
e. Andra framstående insatser inom området internationella relationer 

 
3. Utmärkelser till klubbar 

 
a. Utmärkelse för vänklubbsverksamhet 

 
Klubbar som rapporterar att de har inlett ett vänklubbsamarbete skall erhålla ett 
tygmärke som erkänsla. Endast ett tygmärke kommer att utdelas varje verksamhetsår, 
oavsett antal vänklubbskontakter som har knutits under året. Årliga utmärkelser 
utfärdas inte för vänklubbskontakter som upprätthålls under flera år. 
Vänklubbsverksamhet bör endast ske mellan klubbar av samma slag, det vill säga 
lionklubb med lionklubb respektive leoklubb med leoklubb. 
 

b. Tygmärke till framstående lionklubb 
 
För att intressera klubbarna för att delta i aktiviteter som syftar till att förbättra den 
internationella förståelsen, utfärdar den internationella presidenten varje år en 
utmärkelse till en lionklubb i varje distrikt. Denna skall nomineras av 
distriktsguvernören grundat på deltagande i internationella aktiviteter. 
 

4. UNICEF:s program Skollådan 
 
Lionklubbar som donerar USD 500 eller mer genom LCIF till UNICEF:s program 
Skollådan får Lions/UNICEF skollådeutmärkelse i form av ett tygmärke. Lionklubbar 
som donerar USD 500 eller mer påföljande år genom LCIF till UNICEF:s program 
Skollådan skall erhålla ett Chevron-märke. 
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5. Utmärkelse till ordförande för internationella relationer 
 
a. Utmärkelse till distriktets ordförande för internationella relationer 

 
En lämplig utmärkelse skall varje år skickas till distriktsguvernören för överlämnande 
till den distriktsordförande som har uppnått kraven för denna post. 
 

b. Utmärkelse till multipeldistriktets ordförande för internationella relationer 
 
En lämplig utmärkelse skall varje år skickas till guvernörsrådsordföranden för 
överlämnande till den multipeldistriktsordförande som har uppnått kraven för denna 
post. 
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