
Lokal service, global effekt
Lions program för internationella relationer

INTERNATIONELLT FIRANDE

Internationella läskunnighetsdagen
Den 8 september uppmuntras lionklubbar att utveckla projekt
till minne av Internationella läskunnighetsdagen för att fira
betydelsen av läskunnighet som en grund för utbildning och
social utveckling. Oavsett om du är en lärare med en passion
att hjälpa ett barn att läsa, en entreprenör redo att hjälpa till
att utveckla ett lokalt läsprogram eller någon som helt enkelt
tycker om att läsa för ett barn är ingen insats för liten för att
ha stor betydelse. 

Oktober: Lions internationella relationsmånad
Lionklubbar kan fira FN-dagen (24 oktober) med en
internationell festkväll med mat, musik och underhållning.
Eller också kan lionmedlemmarna anordna ett projekt för
Världssyndagen den andra torsdagen i oktober.

Lions dag med FN
Lions dag med FN, som firas på FN-högkvarteret i New York
varje år, firar det historiska partnerskapet och ett tillfälle till
eftertanke om de två organisationernas gemensamma mål, hur
mycket man uträttat genom att samarbeta och det delade
engagemanget att uppfylla humanitära behov i vårt 
globala samhälle. Besök www.lionsclubs.org/ldun för 
mer information.

För mer information eller resurser, besök vår webbplats 
www.lionsclubs.org och sök på ”internationella relationer” 
eller kontakta oss på programs@lionsclubs.org.

Under decennier har lionmedlemmar

antagit utmaningen att skapa och

upprätthålla en anda av samförstånd

mellan jordens folk. Våra 46 000

klubbar och 1,35 miljoner

medlemmar gör oss till världens

största serviceklubbsorganisation. Vi

är också en av de effektivaste

serviceklubbsorganisationerna. Våra

medlemmar gör vad som krävs för

att hjälpa på sina hemorter.

Ett enskilt projekt i ett enskilt

samhälle kan i sig verka ha liten

betydelse, men när det läggs till

projekt i hundratals samhällen och i

samarbete mellan miljontals

människor, återspeglar totalbilden 

programmets stora betydelse som 

ett instrument för internationell

goodwill och fred.

http://search.lionsclubs.org/search?site=new_en&output=xml_no_dtd&client=lions_site&filter=0&proxystylesheet=lions_site&q=international+relations
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/planning-projects/international-relations/lions-day-with-the-un/index.php


INTERNATIONELLA 
ASSISTANSANSLAG 

Internationella assistansanslag (IAG)

Internationella assistansanslag gör att
lionklubbar i industriländer kan vara partner
till lionklubbar i utvecklingsregioner i
projekt som gör stora insatser i samhället.
IAG:er ger medel till internationella
assistansprogram för grundläggande
sjukvård, utbildning och läsundervisning,
rent vatten och sanitär utrustning, utveckling
i landsbygden och hjälp till självhjälp, hjälp
till blinda och andra personer med
funktionsnedsättning samt miljöskydd.

INTERNATIONELLA UTBYTEN

Internationella ungdomsläger och ungdomsutbyten

Lionklubbar kan sponsra eller stå värd för
en person, mellan 15 till 22 år, som vill delta
i programmet för Lions internationella
ungdomsläger och ungdomsutbyten. Det
finns utmärkelser för ordförande.

Internationella kulturutbyten
Efter en offentlig visning av konst, essäer,
handarbete, poesi eller musikkompositioner 
i hemlandet ordnar andra lionklubbar ofta
en offentlig visning av dessa kulturarbeten
på andra platser i världen. Dessa är
internationella kulturutbyten mellan 
olika lionklubbar.

Vänklubbsverksamhet
Det internationella programmet för
vänklubbsverksamhet är en frivillig och
ömsesidig överenskommelse mellan klubbar i
olika länder. Vänklubbsverksamhet ger
möjlighet att bekanta sig med en annan
klubb och dess kultur. Internationell
vänklubbsverksamhet har till syfte att på 
ett aktivt sätt illustrera föreningens tredje
syfte: Att skapa och upprätthålla en anda 
av samförstånd mellan folk i världen.
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INTERNATIONELLA TÄVLINGAR

Lions internationella fredsaffischtävling

Varje år sponsrar lionklubbar över hela

världen Lions fredsaffischtävling i lokala

skolor och ungdomsgrupper. Konsttävlingen

för barn uppmuntrar ungdomar i hela

världen att uttrycka sin syn på fred. I 25 år

har mer än åtta miljoner barn från nästan

100 länder deltagit i tävlingen.

Lions fototävling om miljö

Bidrag till Lions fototävling om miljö

fokuserar på naturens skönhet. 

Finalisternas foton visas på Lions

internationella kongress. Besök vår

webbplats för information om hur du kan

delta i den här tävlingen.

http://www.lionsclubs.org/SW/index.php

