
Lions Clubs International och Gavi Alliance

samarbetar för att skydda barn

Under 2013 presenterade Lions Clubs International och GAVI Alliance ett unikt 

samarbete för att skydda tiotals miljoner barn i världens fattigaste länder mot

mässling, en mycket smittsam sjukdom som uppskattningsvis dödar 335 

personer varje dag. 

n Lions Clubs International har lovat att samla in USD 30 miljoner och mobilisera sina

medlemmar för att, genom GAVI Alliance, förbättra den lokala tillgången på vaccin.

n Genom GAVI Alliance fond för matchande medel kommer det brittiska departementet

för International Development och Bill and Melinda Gates Foundation att matcha 

Lions insamlade medel, vilket resulterar i totalt USD 60 miljoner. 

n Mer än 114 miljoner barn har vaccinerats genom samarbetet.

Mässling är en global och lokal kamp

GAVI Alliance samlar globala partners för att säkerställa hållbara finansiella medel

och tillräckliga lager vaccin av god kvalitet, samtidigt som Lions Clubs Internationals

tillhandahåller finansiella medel och ett globalt nätverk av 1,35 miljoner medlemmar

som spelar en betydande, social, mobiliseringsroll i de berörda samhällena. 

n GAVI och lokala lionmedlemmar arbetar tillsammans med utvecklingsländernas 

hälsoministerier för att säkerställa att barnen vaccineras mot mässling och röda hund.

n Lionmedlemmarna arbetar med lokala ledare, koordinerar lokal information, och hjälper

till som frivilligarbetare vid vaccinationscentrerna under vaccinationskampanjerna.

n Lokala lionmedlemmar har varit aktiva under GAVI-stödda vaccinationskampanjer, mot

mässling och röda hund, som genomförts i Ghana, Nigeria, Senegal och Bangladesh.

Lions medlemmar kommer senare i år att vara aktiva i  kampanjer mot mässling och

röda hund i Tanzania och Burkina Faso.

Mässling dödar men sjukdomen går att förebygga

Lions samarbete med GAVI fokuserar på att förbättra tillgången till vaccinationer

genom Lions sociala mobiliseringsinsatser och genom att stärka den rutinmässiga

sjukvården, bland annat genom att introducera en andra dos av mässlingsvaccinet

för att tillhandahålla bästa skydd. GAVI tillhandahåller vaccin mot både mässling och

röda hund i en enda spruta.

n Mässling dödar årligen 122 000 människor, varav de flesta är barn under fem år.

n Mässling kan förhindras genom ett säkert och billigt vaccin.

n Det mässling- och röda hundvaccin som GAVI tillhandahåller kostar cirka USD 0,50

per dos.


