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Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den organisation som
ger mest stöd för förebyggande av blindhet som kan undvikas och för
att återställa synen för människor runtom i världen. I Kina har pro-
grammet SightFirst China Action (SFCA) blivit en av LCIF:s största
och mest framgångsrika kampanjer. De första två SFCA-faserna upp-
fyllde målen för förebyggande av blindhet i stor skala genom behan-
dling av gråstarr och förbättringar av andra tjänster, och Lions
kommer nu att hjälpa ännu fler människor genom att starta en ny
programfas.
Kina har ett stort behov av synpro-

gram. Man räknar med att mer än 20
procent av de som är blinda p.g.a.
gråstarr i världen bor i Kina, och varje
år inträffar 400 000 nya fall. En av an-
ledningarna till den fortsatta ökningen
är att många sjukhus i mindre städer
och kommuner varken har
ögonkliniker eller tillräckligt utbildad
arbetskraft och utrustning.
SFCA har startat ett samarbete

mellan Lions Clubs International och
Kina för att ta itu med behovet av
förebyggande av blindhet på kinesiska
fastlandet. Hittills har LCIF delat ut två
SFCA-anslag och de har visat sig vara
några av de viktigaste i Lions SightFirst-programs historia. Om
man räknar in aktiviteter sedan 1997, har organisationen in-
vesterat mer än USD 30,8 miljoner som har finansierat mer än
5 miljoner gråstarroperationer och stärkt mer än 300 synvård-
skliniker. Medlen matchades med cirka USD 200 miljoner från
kinesiska regeringen. Kina-projektens resultat visas bl.a. i etab-
leringen av Lions-klubbar på kinesiska fastlandet, vilket gör att
LCI är landets första internationella frivilligorganisation. LCI i
Kina och Hong Kong har för närvarande 10 587 medlemmar i
396 klubbar, och antalet växer.
När bandaget togs bort från Ge Sangs ögon, blev hon rörd till

tårar och uttryckte sin tacksamhet. ”Tack för att ni läkte mina ögon”,
utbrast hon. Den 77-åriga kvinnan är bara en av miljontals människor
som har fått tillbaka synen genom SFCA. Sang blev blind p.g.a. grås-
tarr för fem år sedan, och hennes åttioåriga släkting blev tvungen att
sköta om henne. Men tack vare att SFCA erbjuder kostnadsfria oper-
ationer har Sang återfått synen och kan leva ett bra liv igen.
När SightFirsts rådgivande kommitté hade möte i maj 2011, god-

kändes en tredje fas i samarbetet genom ett anslag på USD 2,67
miljoner. I det här beloppet ingår ett inledande anslag på USD 1,6
miljoner för trakom. SightFirst-medlen kommer att användas för att
hjälpa den kinesiska regeringen att eliminera trakom så att det inte
längre är ett så pass omfattande hälsoproblem.
”Vi är glada att vi kan fortsätta och utöka vår vision och våra

humanitära insatser i Kina”, uppgav LCIF-ordförande Sid L. Scruggs,
III. ”Lions i Kina har rykte om sig att minska blindheten, och nu
försöker vi nå ännu fler människor i behov av hjälp, genom flera nya
initiativ.”
En annan komponent i den tredje fasen kommer att involvera

SightFirst och lokala Lions som bygger upp två Lions-synvård-
skliniker i Kina. Statistik från den kinesiska regeringen visar att cirka
20 000 synhjälpmedel och rehabiliteringstjänster tillhandahålls varje

år i Kina, och antalet personer med
dålig syn är 7 miljoner. De nya syn-
vårdsklinikerna kommer att anställa
professionell sjukvårdspersonal som
har utbildats genom anslag från
SightFirst, och utrustas med instru-
ment som kan användas för synun-
dersökningar, synhjälpmedel och
annan synutrustning. Regeringen
planerar ett pilotprojekt som upprät-
tar synvårdskliniker i provinserna
Guangdong och Liaoning. Det man
lär sig av dessa pilotprojekt kommer
sedan att inarbetas i en expansions-
plan som omfattar hela landet. Den

formella invigningen av Lions
synvårdskliniker i Shenzhen
sker under Lions världsyndag
2011.
Slutligen kommer SightFirst
att stödja ett projekt i Liaon-
ing-provinsen som kommer
att förbättra samarbetet mel-
lan primära, sekundära och
tertiära synvårdskliniker. Man
hoppas att projektet kommer
att påvisa att synvård av hög
kvalitet (som för närvarande

är tillgänglig för stadsbefolkningen) även kan tillhandahållas på lands-
bygden. Anslagen kommer att användas för den utrustning som be-
hövs och för utbildning av synvårdspersonal. Regeringen i Liaoning
förväntar sig att provinsregeringen omvandlar det man lär sig till åt-
gärder inom hela provinsen.
De här projekten är möjliga genom medel som har samlats in

genom kampanjen SightFirst II. Lions fortsätter att fokusera sina in-
satser på projekt och program med sikte på de huvudsakliga orsak-
erna till blindhet, men påbörjar även nya projekt som kommer att
åtgärda nya och framtida hot mot synen.

SightFirst China Action påbörjar en ny fas som
fokuseras på dålig syn och trakom



I Filippinerna går mindre än 5 procent av
barn som är synhandikappade i skolan.
SightFirst och Perkins skola för blinda går
samman för att se till att alla barn har
möjlighet att gå i skolan och utveckla sin
potential.
De huvudsakliga hindren i vägen för

möjligheter och oberoende är bristande
förmåga att hantera barn med syn-
handikapp i skolorna och att det råder
en bristande medvetenhet om dessa
barns rättigheter och utbildningsbehov i
samhället. För att anta utmaningarna
samarbetar SightFirst och Lions i Filippin-
erna med Perkins skola för blinda och
lokala samarbetspartners. De vill främja
normal skolundervisning och hjälpa skol-
systemen så att de blir bättre på att ta
hand om blinda och synhandikappade
elever, inklusive elever som har andra
handikapp.
Traditionellt hjälper LCIF:s SightFirst-

program till med att finansiera projekt
som bekämpar de huvudsakliga orsak-

erna till blindhet och förbättrar livet för
personer som är synhandikappade. Som
ett resultat av insamlingsinsatserna från
SightFirst-kampanjen, utvecklar Lions för
närvarande sina SightFirst-program så att
de ska inkludera nya program som riktar
sig till personer med synnedsättning och
som är synhandikappade. Projektet i Fil-

ippinerna, som är fokuserat på Luzon-re-
gionen, har särskild betydelse eftersom
det var det första SightFirst-anslaget or-
ganisationen delade ut för arbete inom
utbildning och rehabilitering.
”Vi känner oss hedrade att delta i det

här projektet med LCIF”, berättade
Steven Rothstein, som är VD för Perkins
skola för blinda. ”Lions har länge haft

gott anseende som ledare för förändring
för synhandikappade människor runt om i
världen. Perkins skola utbildade Helen
Keller och hennes lärare Anne Sullivan,
och Perkins anser att om en person får
chansen är möjligheterna att övervinna
hinder och bidra till samhället som helhet
obegränsade. Vi är mycket glada att få
arbeta tillsammans med Lions och skapa
större möjligheter för barn och deras
familjer i Filippinerna.”
Genom utökade utvecklingsmöjligheter

och föräldrar som kämpar för sina barns
rättigheter, kommer SightFirsts projekt i
Filippinerna att lägga grunden till mer
omfattande social integrering inom hela
regionen. När samhället ser vilka fram-
steg barn med handikapp gör om de får
möjlighet att gå i skolan, kommer stigman
och diskriminering att försvinna.
Föräldrarna är de bästa förespråkarna

för sina barns rättigheter. Marie Alonzo,
vars son John har nedsatt syn och lindrig
autism, har varit medlem i Parent Advo-

Lions, Perkins skola för blinda
hjälper barn i Filippinerna
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”Lions har länge haft gott
anseende som ledare för
förändring för människor i

världen med synnedsättning.”

Här följer några exempel på barn som har fått hjälp genom LCIF och SightFirsts partnerskap med Perkins skola för
blinda. Programmet möjliggjordes tack vare medel som samlades in med SightFirst II-kampanjen, och projektet
representerar det första SightFirst-anslag som delats ut för arbete inom utbildning och rehabilitering.

Jelbert:
Både Jelbert och hans bror Jericho har gråstarr och båda re-
mitterades till Resources for the Blind, Inc. (RBI) - medicinska
samordnare för gråstarroperation i Davao. Medan de väntade
på operation skrevs båda pojkarna in i RBI:s program för tidig
behandling och rehabilitering så att de skulle kunna utveckla
motoriska, kognitiva och kommunikativa färdigheter. När Jel-
bert först kom till RBI kunde han inte delta i aktiviteterna med
kamraterna på förskolan eftersom han saknade färdigheter att
kommunicera och leka. Trots att han bodde i en storstad i Fil-
ippinerna, fanns det knappt några utbildningsmöjligheter för
barn som honom — barn som både är blinda och har andra
handikapp. Genom programmet Perkins Possibilities for Chil-
dren/Philippines (PPCP) har Jelbert fått anpassade undervis-
ningsprogram som främjar förstadiet till tal och kommunikation
med betoning på inlärningsaktiviteter som förbättrar förmågan
att leka. Jelbert har ivrigt lärt sig flera olika verbala anvisningar
och tecken som innebär att han kan delta i gruppaktiviteter
med sina lekkamrater.



Rican, ”Adi”:
Rican Uy, som har fått smeknamnet Adi av sin familj, är en flicka
som verkligen har blomstrat tack vare undervisningen genom
Perkins School for the Blind och Lions lokala samarbetspartners.
En kort tid efter Adis födelse lade hennes mamma ned oändliga
timmar på besök på olika läkarkliniker. Fru Uy var överväldigad av
alla olika diagnoser och hade inga stora förväntningar på Adis
framtid. När Adi var tre år började hon arbeta med en arbetster-
apeut. När hon var 8 år remitterades Adi till Resources for the
Blind, Inc. (RBI). Genom RBI:s program lärde sig Adi de
färdigheter hon behövde i det dagliga livet. Hon behöver knappt
någon hjälp alls med att göra sig i ordning för skolan på mor-
gonen och—till sin mammas stora glädje—har hon t.o.m. bett om
att få hjälpa till med hushållsarbetet. Adi älskar att sjunga och
trumma. Fru Uy säger att Adi trummar med händerna på allt som
hon tycker har ett bra ljud. Eftersom hon utvecklas så snabbt har
hon nu skrivits in i ett specialundervisningsprogram som leds av
en lärare som har utbildats genom RBI. Idag utvecklar hon de
förkunskaper som krävs för att läsa punktskrift.

cates for Visually Impaired Children (PAVIC) sedan 2004 och var
tidigare president för PAVIC. ”Alla föräldrar oroar sig för vad som
ska hända med deras barn om de lämnas ensamma”, säger
Marie. ”Med PAVIC:s program vet jag att jag kan förbereda John
ordentligt.”
Lions i Multiple District 301, PAVIC och Perkins samarbetar

även tillsammans med Resources for the Blind, Inc. (RBI), för att
öka allmänhetens medvetenhet om barn med nedsatt syn. Som
organisation, koordinerar RBI många olika utbildnings-, tränings-
och hälsoprogram för barn och vuxna med synhandikapp. Det är
den främsta icke-statliga organisationen som arbetar för att barn
med nedsatt syn i Filippinerna ska få normal skolundervisning.
RBI samarbetar med föräldrar genom PAVIC och arbetar genom
partnerskap med Perkins, utbildningsdepartementet, lärare, ad-
ministratörer och myndighetsrepresentanter för att främja normal
skolundervisning av hög kvalitet i Filippinerna. Tillsammans
samordnar de tre föräldramöten varje år, som behandlar ämnen
som propaganda, föräldrars ledarskapsförmåga och utbildning
av barn med nedsatt syn.
I skolan är det viktigt att lärarna har erfarenhet och utbildning

för att barn med handikapp ska kunna tillgodogöra sig skolun-
dervisningen. I Filippinerna råder det stor brist på lärare och ad-
ministratörer med lämplig utbildning för att arbeta med elever
med nedsatt syn. Under det här tre-årsprojektet kommer 60
lärare att slutföra en lärarutbildning på universitetsnivå och 60
skoladministratörer kommer att utbildas för att se till att det finns
administrativt stöd för normal skolundervisning i alla skolsystem.
Dessutom kommer 420 lärare att stärka sin kapacitet att assis-
tera barn med synhandikapp, genom korta utbildningskurser.
För att ytterligare förbättra tillgången till kvalitetsutbildning

kommer de anställda och konsulter hos Perkins International att
dela sina kunskaper genom avancerad utbildning för lärare varje
år, inklusive studiebesök och utveckling av läroplaner. En na-
tionell lärarkonferens kommer att sammanföra lärare, adminis-

tratörer, myndighetspersoner och akademiker för att dela med
sig av kunskaper och stärka nätverket med experter inom spe-
cialundervisning i hela regionen. Projektet kommer även att
hjälpa Philippine Printing House for the Blind att öka produktio-
nen av läroböcker med punktskrift, vilket innebär att syn-
handikappade barn kan lära sig samtidigt som sina seende
klasskamrater och inte komma efter i studierna p.g.a. att de inte
har lämpliga läroböcker.
LCIF hjälper till med att åtgärda det här problemet genom

flera nya program som har möjliggjorts tack vare medel som har
samlats in med SightFirst II-kampanjen. Insatserna förbättras
genom att LCIF även arbetar med flera samarbetspartners, både
företag och ideella organisationer.
I Filippinerna har Lions och Johnson & Johnson:s Sight for

Kids-program ett system för tidig upptäckt som undersöker
skolbarnen, hittar de som har nedsatt syn och ser till att de får
den hjälp de behöver. Det som saknas är att hitta de barn som
står utanför skolsystemet. Medlemmar i lokala Lions-klubbar
kommer att spela en viktig roll i utvecklingen och implementerin-
gen av aktiviteter som hittar barn i respektive samhällen. De
hjälper även till med att få myndighetspersoner och samhället att
stödja specialundervisningsprogram i klassrummen på lokal
nivå. Det här projektet kommer även att utbilda 30 lokala per-
soner om synnedsättning, och de kommer sedan att kunna
genomföra kliniska och funktionella synundersökningar av elev-
erna. När lärarna får lämpliga utvärderingar och rekommenda-
tioner angående synnedsättning, kommer de att ha den
information de behöver för att utföra lämpliga förändringar av
klassrummen och hjälpa eleverna att uppnå sin fulla potential.
Före 1990 gick färre än 300 barn med synhandikapp i skolan i

Filippinerna. Förra året skrev nästan 3 000 barn in sig i skolor i
nästan alla provinser i landet, men det finns fortfarande tusentals
barn och familjer som ska nås. Genom sitt samarbete arbetar
Lions och Perkins aktivt med att nå dessa barn.
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I Sri Lanka är gråstarr den viktigaste orsaken till blindhet.
Piyadasa Hewavithana är 63 år och en av 16 500 Sri
Lanka-bor som kan tacka Lions för att de har återfått synen
med hjälp av gråstarroperation. Piyadasa var i stort sett
blind förut, och nu kan han både läsa tidningen och arbeta
igen. ”Jag är så tacksam mot läkarna och personalen på
Lions-sjukhuset i Panadura för att fattiga människor, som
annars skulle bli helt blinda, kan få tillbaka synen kostnads-
fritt. Jag har fått ett nytt liv. Jag hoppas att Lions kommer
att hjälpa många fler fattiga människor att få tillbaka synen.”
Gråstarr gör att ögats lins blir grumlig, vilket hindrar ljus

från att tränga igenom. I de flesta fall har gråstarr med
åldern att göra och sjukdomsförloppet gör att man
långsamt ser allt sämre. Om den inte behandlas kan den
leda till blindhet, och den är ett av de huvudsakliga skälen
till nedsatt syn. Trots de framsteg som gjorts med opera-
tioner i många delar av världen blir 18 miljoner människor
blinda av gråstarr, vilket utgör 48 pro-
cent av alla fall av blindhet. Gråstarr
är den främsta orsaken till blindhet i
utvecklingsländer där operationer
ofta är otillräckliga eller otillgängliga.
Även då operationer är möjliga är
väntelistorna till operation ofta långa,
och brist på material och transport-
problem gör att utsatta inte får denna
möjlighet. I dag går det inte att förhin-
dra gråstarr, men operation är är ett
genomförbart behandlingsalternativ.
I maj 2009, var kriget som pågått i

Sri Lanka i 26 år äntligen över. Bristen
på resurser inom sjukvården var
enorm. Trots detta kunde SightFirst spela en positiv roll i utveck-
lingen av landets synvårdssystem. Mellan 1993 och 2008, gav
SightFirst nästan USD 1,8 miljoner till Lions som skulle användas
till att förbättra livet för de fattiga i deras samhällen. Förutom op-
erationer, byggdes synvårdskliniker upp på tre statliga sjukhus,
fyra statliga ögonkliniker uppgraderades och tre av Lions ögon-
sjukhus fick stöd genom utveckling av infrastruktur, personalut-
bildning och anslag för gråstarr.
Dr S. Chandrashekar Shetty, SightFirsts tekniska rådgivare på

Sri Lanka, berättar om utvecklingen under de senaste två decen-
nierna: ”Lions på Sri Lanka har börjat samarbeta med de na-
tionella och provinsiella myndigheterna på Sri Lanka, andra
nationella och internationella icke-statliga organisationer och
samhället för att tillhandahålla behovsbaserade, omfattande,
synvårdstjänster av hög kvalitet för de fattigaste invånarna på Sri
Lanka.”
Eftersom gråstarr är den viktigaste orsaken till blindhet på Sri

Lanka, fortsätter Lions att koncentrera sig på gråstarropera-

tioner. En indikator som används
för att bestämma hur väl man ly-
ckas behandla gråstarr är att räkna
hur många gråstarroperationer som
genomförs per miljoner invånare på
alla synvårdskliniker. Enligt ny infor-
mation är genomsnittet på Sri
Lanka 3 804, men antalet fluktuerar
dramatiskt mellan 571 och 8 889 i
Sri Lankas 25 olika distrikt. Dessa
siffror vägleder Lions-ögon-

sjukhusen för att nå de fattigaste områdena.
Lions har planer på att även försöka nå ut till området utanför

Colombo-området på Sri Lanka och har börjat samarbeta med
hälsovårdsmyndigheterna och VISION 2020, ett globalt samar-
bete med icke-statliga synvårdsorganisationer, för att kunna ar-
beta proaktivt med uppbyggnaden av synvårdssystem i andra
delar av landet. De har utforskat möjligheten till ett samarbete
med de statliga sjukhusen i Jaffna, Trincomalee och Batticaloa
för att uppgradera dessa statliga sjukhus. Ett nybyggt Lions-
ögonsjukhus i Ratnapura, som finansierades med ett SightFirst-
anslag och en generös donation av Lions i Finland och finska
staten, kommer att arbeta med behov av synvård i andra fattiga
delar av landet.
Genom de här ansträngningarna kan Lions uppfylla

Hewavithanas önskan genom att ”hjälpa många fler fattiga män-
niskor att få tillbaka synen”.

Lions fortsätter att fokusera på
gråstarrprogram i Sri Lanka
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SightFirst-medel hjälper

Ett anslag till Lions i Kansas, USA, Multiple
District 17 kommer att öka tjänsterna för ned-
satt syn i hela delstaten. Medlen kommer att
utökas och stärka Kansas State School for the
Blinds synnedsättningsprogram för spädbarn
och barn genom utveckling av infrastrukturen,
personalutbildning, målinriktade tjänster och
en informationskampanj för att öka medveten-
heten om nedsatt syn. Det finns ett stort behov
av dessa tjänster eftersom det största sjukhuset
med en synvårdsavdelning, University of
Kansas Medical Center, inte har någon
ögonklinik för barn och deras synnedsättning-
sprogram riktar sig endast till vuxna. Man räk-
nar med att över 400 barn kommer att kunna
dra nytta av projektet och att fler än 1 400
lokala intressenter kommer att kunna utbildas.

”Elever med synnedsättning i hela Kansas
kommer omedelbart att ha glädje av det
senaste SightFirst-anslaget från LCIF. Kansas
består till stor del av landsortsbefolkning som
är spridd över hela delstaten. Därför fungerade
det inte att tillhandahålla synnedsättningstjän-
ster av hög kvalitet enligt den föråldrade cen-
traliserade metoden, när vi ville nå ut till
majoriteten av eleverna i Kansas med nedsatt
syn”, berättade Dr Kendall Krug, en av de op-
tiker som deltar i programmet. ”Med stödet från
Kansas Lions och det här anslaget har det här
viktiga programmets framtid tryggats. Det kom-
mer att fungera som en modell som andra
stater och länder kan använda när de utveck-
lar den här typen av tjänster.”

Medlen, som samlades in under SightFirst
II-kampanjen, innebär att SightFirst-program-
met nu inriktar sig på utveckling och utökning
av program för synnedsättning. Anslaget är det
första i sitt slag i USA.

Tack vare Lions har 16 500 människor i Sri Lanka fått tillbaka synen genom gråstarrop-
erationer. Här följer några intervjuer med patienter som har genomgått SightFirsts
gråstarroperationer på Lions Gift of Sight-sjukhuset i Panadura, Sri Lanka:

E. W. David, jordbrukare:
Jag är jordbrukare och har arbetat på en arrenderad bondgård
de senaste 35 åren. Förra året började jag se sämre och jag blev
nästan blind. För sex månader sedan tog min son med mig till
det statliga sjukhuset i Matara. Sjukhusets ögonläkare ville att jag
skulle köpa en lins och en lista med andra artiklar som jag inte
hade råd med. Min son hade sett en affisch vid huvudtemplet i
Matara, om att ett kostnadsfritt gråstarrläger skulle organiseras
av ett Lions-sjukhus i Panadura och Lions Club of Millennium
Ladies.
Min son tog med mig till lägret. Efter flera olika tester valde ögonläkaren ut mig och

ville veta om jag ville operera mig i början av september. Jag var överlycklig.
På morgonen kom bussen och tog med oss alla (26 personer) till Lions-sjukhuset i

Panadura. Jag kan inte uttrycka i ord hur väl omhändertagna vi blev av läkarna och
sköterskorna. Maten och boendet på sjukhuset var gratis. När bandaget togs bort och
sedan sattes på igen, föll jag på knä och tackade läkaren, personalen och medlem-
marna i Lions. Jag kunde se. Läkaren förklarade hur jag skulle sköta om mig och gav
mig ögondroppar. Detta var också gratis.
Det var först då jag insåg att Lions stödjer kostnadsfria gråstarroperationer. Läkaren

berättade att jag skulle ha blivit blind inom sex månader om operationen inte hade
utförts.
När jag åker hem idag kommer min familj inte att tro på att jag kan se igen. Jag var

en börda för mina barn och min fru. Gud såg att jag led, genom Lions, och gav mig den
värdefullaste gåva en man kan få. Var snäll och tacka Lions som gjorde att jag kan se
igen och leva ett lyckligt liv. Gud välsigne Lions.

Piyadasa Hewavithana, tillfällighetsarbetare:
Jag är en arbetare från Akurassa. Jag är 63 år gammal och måste
försörja tre familjemedlemmar.
Förut var jag nästan helt blind. Jag kunde inte ens läsa en tid-

ning eller resa ensam längs vägen. Jag började arbeta i templet.
Prästen kände till min situation och såg till att jag och barnen fick
mat. Jag var tillräckligt stark fysiskt för att arbeta, men det var
ingen som ville anställa mig eftersom de ansåg att jag var blind.
Prästen hade fått information från Lions-klubben i Akurassa, och såg till att jag fick

åka till det här Lions-lägret i Matara, som låg 55 kilometer hemifrån.
Lions ordnade så att jag fick åka till Lions-sjukhuset i Panadura. Så här är jag nu i

Lions-sjukhusets generösa famn. Jag hade ingen aning om att Lions, läkare och sjuk-
sköterskor gjorde en sådan enorm humanitär insats. Alla måltider, boende, sjukvård och
operation är helt gratis.
Jag hittar inte ord att tacka alla. Jag kan se nu. När bandaget togs bort och sedan

sattes på igen i morse fick jag gratis ögondroppar. De sa att jag måste vara försiktig i
minst en månad. Synen kommer att förbättras och jag kommer att kunna se väldigt bra.
Jag är så tacksam mot läkarna och personalen på Lions-sjukhuset i Panadura för att

fattiga människor som annars skulle bli helt blinda kan få gratis synvård. Jag har fått ett
nytt liv. Jag hoppas att Lions kommer att hjälpa många fler att få tillbaka synen. Lions
ingripande i rättan tid räddade min syn. Tack.

Genom medel insamlade under kampanjen SightFirst II kan många fler människor i
världen, som E. W. och Piyadasa, få hjälp med att förbättra synen. Sedan programmet
startade 1990, har SightFirst hjälpt till med att rädda synen hos över 30 miljoner män-
niskor runtom i världen.

Utökade insatser
för människor
med nedsatt syn i
Kansas, USA
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SightFirst Nyheter i korthet

På global nivå orsakas nästan hälften av all synnedsättning av
okorrigerade brytningsfel. På global nivå beräknas 153 miljoner
människor ha synnedsättning som beror på okorrigerade bryt-
ningsfel, 8 miljoner är blinda.

Brytningsfel inträffar när ögat inte riktigt kan fokusera bilder på
näthinnan, vilket gör att man ser suddigt. Exempel på detta är
myopi (närsynthet), hyperopi (långsynthet), astigmatism och pres-
byopi (ålderssynthet). Om brytningsfelet inte korrigeras kan det

Lions markerar världsyndagen i Kina

Lions markerade Lions 13:e årliga världsyndag i Shenzhen i Kina
den 9:e oktober 2011, med Lions Clubs Internationals president
Wing-Kun Tam som ordförande. Lions utförde synundersökningar
och delade ut glasögon till barn, äldre och gästarbetare, och in-
vigde Lions synvårdsklinik på Shenzhen-sjukhuset. Lions tillkänna-
gav även resultatet av sina många år av SightFirst-aktiviteter i Kina
och lanseringen av SightFirst China Action III. President Tam,
medlemmar i LCIF:s förtroenderåd, Lions i hela Kina och represen-
tanter från kinesiska myndigheter, hälsovårdsmyndigheten, China
Disabled Person’s Federation och Världshälsoorganisationen med-
verkade, såväl som Lions samarbetspartners i Kina.

Lions stödjer Pan American Ophthalmological Foundation
(PAOF) genom ett pris

Vid LCIF:s förtroenderådsmöte i april 2011, godkändes ett pris
som ska delas ut årligen i samband med Pan American Ophthal-
mological Foundation (PAOF). Priset ska ges till en latinamerikansk
ögonläkare som hängivet kämpar för att förhindra blindhet. Priset
på USD 1 000 kommer att inkludera en resebudget så att vinnaren
kan medverka i en regional oftalmologikurs i Nord- eller
Sydamerika. Vinnaren utses av en kommitté som väljer mellan en
grupp nominerade personer som arbetar i det land där den region-
ala kursen kommer att hållas.

Partnerskapet med Bausch + Lomb fortsätter

Bausch + Lomb Early Vision Institute och Lions Clubs International
Foundation har förnyat sitt partnerskap i syfte att identifiera, finan-
siera och främja innovativa sätt att behandla barn som har grås-
tarr. Partnerskapsprogrammet startades i juni 2010 och inriktar sig
på förhindrande och behandling av gråstarr hos spädbarn och
barn och främjar synundersökningar i tidig barndom. Bausch +
Lomb gav LCIF USD 350 000 under pilotprojektets första år för att
starta upp partnerskapsprogrammet. Under det första året kon-
centrerades PCI:s insatser främst på att hjälpa barn i Kina, där det
uppskattas att 40 000 barn lider av gråstarr. PCI bekostar även
grundforskning som syftar till att identifiera orsaken till sjukdomen
och/eller dess behandling. Efter ett mycket aktivt första år fortsät-
ter LCIF och Bausch + Lomb det viktiga arbetet under 2012 med
ett nytt anslag från Bausch + Lomb på ytterligare USD 350 000.

Mer information om PCI, finns på www.pediatriccataract.org.

Forskningsanslag från Pediatric Cataract Initiative

Pediatric Cataract Initiative (PCI) delar ut två anslag på USD
50 000 vardera till en kvalificerad person, institution eller organisa-
tion som undersöker orsakerna till gråstarr bland barn och/eller
förbättrade behandlingsverktyg och protokoll. Anslaget är avsett
att stödja innovativ forskning som kan genomföras under 12 må-
nader med begränsade resurser. Förslag ska lämnas in senast den
14 oktober och PCI:s rådgivande kommitté kommer att fatta det

slutgiltiga beslutet i december. Startdatumet för projektet och
anslaget beräknas till januari 2012. Förra året gick priserna till :
Lumbini Eye Institute för studier av kostnader och klinisk effek-
tivitet av ett omfattande system för uppföljning av gråstarropera-
tioner hos barn i västra Nepal och Indien, och Calabar Teaching
Hospital för undersökning av effekterna av och orsakerna till
barnblindhet i Nigeria.

Ytterligare information finns på www.lcif.org.

Flodblindhet utrotas i Colombia

Sedan 2004 har SightFirst varit en bidragspartner i Onchocercia-
sis Elimination Program of the Americas, som gör insatser för att
utrota sjukdomen och smittspridningen av flodblindhet (onkocer-
ciasis) i Brasilien, Colombia, Ekvador, Guatemala, Mexiko och
Venezuela. Tack vare hälsoutbildningsaktiviteter och distribution
av Mectizan® har inga nya fall av flodblindhet upptäckts hittills i de
påverkade områdena. Världshälsoorganisationen (WHO) kommer
att kungöra att flodblindhet har utrotats i Colombia vid Inter-Amer-
ican Conference of Onchocerciasis i november 2011, vilket in-
nebär att Colombia blir det första landet som får detta utlåtande.
Representanter från de sex deltagande länderna kommer att vara
närvarande under konferensen för att fira Colombias insatser. On-
chocerciasis Elimination Program of the Americas arbetar mot sitt
mål att smittspridning av flodblindhet ska vara utrotad år 2012.

Trakombehandlingar i Etiopien

Lions i Etiopien arbetar aktivt med att
bekämpa trakom, särskilt i området
Amhara som är mest drabbat av
trakom. MalTra, en kombinerad behan-
dlingskampanj på en vecka, som siktar
på att få både malaria och trakom under
kontroll, genomförs i november i år. An-
tibiotikan Zithromax®, som donerades
av programpartnern Pfizer Inc, är en viktig ingrediens i Lions och
deras samarbetspartners strategi för att bekämpa sjukdomen
som leder till blindhet i underutvecklade områden på landsbyg-
den. Under den femte MalTra-veckan, i november 2010, behand-
lades 10 miljoner människor. Samtidigt försöker Lions och
partners söka efter nya sätt att öka medvetenheten och förbättra
behandlingen genom att förmedla samhällsinformation om hur in-
vånarna kan undvika malaria och trakom och genomföra malari-
aundersökningar. Enligt Världshälsoorganisationen är trakom den
främsta orsaken till blindhet som kan undvikas i världen och leder
till en obotlig blindhet hos cirka 8 miljoner människor, medan yt-
terligare 84 miljoner har en aktiv sjukdom som behöver behand-
las. Ytterligare 500 miljoner löper risk att bli infekterade av
sjukdomen. Amhara-regionen har drabbats hårdast av trakom,
med 17 miljoner människor som riskerar att smittas.

SightFirsts projekt i Afrika satsar på att förbättra
tjänster för okorrigerade brytningsfel
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Kamerun, distrikt 403-B
USD 162 409 för att hjälpa till med att
förbättra tillgången till tjänster för korrigering
av brytningsfel i Douala genom att bygga
upp en optisk verkstad på Hôpital Central

Etiopien, distrikt 411-A
USD 172 229 för ett två-årsprojekt för att
hjälpa till med att förbättra tillgången till
tjänster för korrigering av brytningsfel i
Addis Ababa genom att etablera en optisk
verkstad på All African Leprosy
Rehabilitation and Training-sjukhuset
(ALERT)

Etiopien, distrikt 411-A
USD 285 264 i stipendier för ögon-
sköterskeutbildning på All African Leprosy
Rehabilitation and Training-sjukhuset
(ALERT) i Addis Ababa

Etiopien, distrikt 411-A
USD 2 000 000 i partnerskap med The Carter
Center för att fortsätta att hjälpa Amhara Re-
gional Health Bureau att implementera hela
SAFE-strategin (Surgery, Antibiotics, Face
washing and Environmental change) i alla 10
administrativa zonerna i Amhara-regionen

Guinea, distrikt 403-A1
USD 251 380 i stipendier för ögon-
sköterskeutbildning på Centre Hospitalier
Universitaire de Donka i Conakry

Indien, multipeldistrikt 321
USD 17 045 för att subventionera 1 000
gråstarroperationer vid Late Dr Veena
Chowdhry Lions-ögonsjukhus i Shahbad

Indien, multipeldistrikt 322
USD 180 681 för att subventionera 10 600
gråstarroperationer i 34 behovsbaserade
distrikt i Indien

Indien, distrikt 322-C1
USD 7 500 för att stödja arbetskrafts- och
ledarskapsutbildning för representater som
arbetar på Lions ögonsjukhus i Midnapore

Indien, distrikt 322-C3
USD 57 831 för att uppgradera Lions
Seva-ögonsjukhus så att det kan öka
antalet utförda gråstarroperationer

Indien, distrikt 322-E
USD 155 045 för att uppgradera Sri Sai Lions
Netralaya-ögonsjukhuset och upprätta 20
synkliniker i delstaten Bihar

Nepal, distrikt 325-A
USD 253 750 för att subventionera 9 750
gråstarroperationer i östra Nepal

Nepal, distrikt 325-B
US 390 000 för att subventionera 14 000
gråstarroperationer i västra Nepal

Pakistan, distrikt 305-N2
USD 144 000 för att för att stödja utbildning
av synvårdspersonal vid Al-Shifa Trust
Institute of Ophthalmology i Pakistan

Sri Lanka, multipeldistrikt 306
USD 210 000 för att subventionera 7 000
gråstarroperationer på fem av Lions
ögonsjukhus i sydvästra Sri Lanka

Uganda, distrikt 411-B
USD 250 000 för ett program som bekämpar
och skyddar mot flodblindhet i norra Uganda

Kansas, USA, multipeldistrikt 17
USD 71 137 för att skapa ett permanent
nätverk för människor med nedsatt syn i hela
delstaten, genom att upprätta 10 sekundära
synkliniker och stödja det utökade Kansas
Lions-projektet för barn med nedsatt syn i
hela delstaten

Lions världssyndag, Kina, distrikt 380
USD 75 000 för att stödja Lions aktiviteter
under världssyndagen i Shenzhen i Kina.
Aktiviteterna inkluderar synundersökningar
och utdelning av glasögon, invigning av
Lions synklinik och starten på SightFirst
China Action Fas III.

• USD 255 miljoner beviljades för 1 005 projekt i 102 länder
• 7,68 miljoner människor fick tillbaka synen genom gråstarroperationer
• 147 miljoner människor behandlades för flodblindhet
• 315 ögonsjukhus/-kliniker/-avdelningar byggdes eller utökades
• 389 synkliniker uppgraderades med utrustning
• 186 inrättningar fick ledarskapsutbildning
• 659 000 ögonläkare, ögonsjuksköterskor, annan synvårdspersonal och
bysjukvårdare utbildades

• Inledde världens första initiativ att bekämpa blindhet bland barn i samarbete
med Världshälsoorganisationen. De 35 synvårdskliniker för barn som
etablerats eller förstärkts har haft betydelse för 121 miljoner barns liv

Lions ger USD 415 miljoner genom två insamlingskampanjer som stödjer
SightFirst. Programmets framgångar sedan 1990 är mycket betydelsefulla:

leda till allvarlig synnedsättning och blindhet.
Det är lätt att behandla brytningsfel med

glasögon eller andra synhjälpmedel. Trots att
behandlingen är så enkel finns det flera skäl till
att brytningsfel inte alltid åtgärdas. Det kan
bero på brist på kunskap om problemet eller
att personen eller familjen inte märker det, be-
gränsad tillgång till eller att man inte har råd
med korrigerande tjänster och glasögon, samt
kulturella värderingar som motarbetar använd-
ning av glasögon.
SightFirst har godkänt tre nya SightFirst-

projekt i Afrika för att identifiera och behandla
okorrigerade brytningsfel. Programmet kom-
mer att skapa Lions synkliniker i Kamerun,
Kenya och Etiopien som pilotprojekt.
”Kamerunska myndigheter är redo att stödja

det här projektet och kommer att deltaga lo-
gistiskt tillsammans med LCIF”, berättade
Andre Mama Fouda, Kameruns hälsominister.
Syftet med SightFirst-projekten i Afrika är

att göra det lättare att tillhandahålla tjänster för
brytningsfel genom förbättring av infrastruktur,
utrustning, förbrukningsvaror och utbildning.
När infrastrukturen har uppgraderats kommer

samtliga kliniker att ha optikverkstäder där ar-
betare kan utbildas i ett synundersökningsrum
och lära sig använda viktig utrustning. Dessa
kliniker kommer även att få utrustning som inte
är medicinsk, t.ex. glasögonmontrar, förvar-
ingsskåp och andra möbler som behövs för att
driva verksamheten. International Centre for
Eyecare Education (ICEE) kommer att utbilda
en glasögontekniker och en optisk assistent
för att se till att verkstäderna drivs på ett effek-
tivt och ansvarsfullt sätt.
Lions i Kamerun, Kenya och Etiopien blir

medlemmar i projektkommittéer, förespråkare
för bättre tillgång till synvårdstjänster och kom-
mer även att bygga upp aktiviteter runt dessa
Lions-synkliniker, t.ex. synundersökningar i
skolorna. ”Vi är verkligen glada att höra att
Lions synklinikprojekt är på god väg. Jag ser
fram emot att medverka i projektet”, berättade
Stephanie Looi, projektledare för ICEE.
De här senaste projekten i Afrika bygger på

framgångsrika SightFirst-kampanjer, som har
åstadkommit mycket. LCIF och SightFirst ar-
betar tillsammans för att ta itu med blindhet
och synnedsättning i fattiga samhällen i
världen. Pilotprojekten i Afrika för att bekämpa
okorrigerade brytningsfel är nästa steg mot att
utrota blindhet som kan undvikas.

SightFirst-anslag som beviljades när SightFirsts
rådgivande kommitté hade möte i augusti 2011
17 anslag på totalt USD 4 683 271

SightFirst-statistik

Anslag

LCIF och SightFirst arbetar
tillsammans med att ta
itu med blindhet och

synnedsättning i fattiga
samhällen runtom i världen.
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SightFirst gör framsteg i Afrika
Jacqueline, som är sjutton år och bor i den västra regionen av
Burundi i Afrika, har varit blind i ett år. Läkarna ansåg att
hennes synförlust berodde på diabetes, som hon diagnostiser-
ades med när hon var 5 år. Sedan hon förlorade synen tap-
pade Jacqueline greppet om livet och slutade ta hand om sin
diabetes, som snabbt blev sämre. Jacqueline tappade hoppet.
Tack vare ett nytt Lions Clubs International Foundation

(LCIF) SightFirst-projekt i Östafrika, undersökte en ögonläkare
Jacqueline och upptäckte att hon inte var blind p.g.a. diabetes
utan att hon istället hade dubbelsidig gråstarr. Redan nästa
dag gjordes en gråstarroperation och hon återfick synen.
Jacquelines liv gjorde genast en helomvändning och hon bör-
jade tro på livet igen.

SightFirst och VISION 2020: Förändrar
framtiden för synvården i Afrika

Jacqueline är en av tusentals människor i
Östafrika som har fått synundersökning, uppföljande behan-
dling och opererats för gråstarr sedan SightFirst startade det
regionala utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsprogram-
met på synvårdskliniken vid Kilimanjaro Center for Community
Opthamology (KCCO) 2008. Det treåriga projektet bygger upp
kapaciteten vid 10 synvårdskliniker i regionen med hjälp av ut-
bildning, genom att nå ut till områden på landsbygden, förbät-
tringar av klinikerna och forskning. Projektet koordineras av
KCCO och stöds av Lions i Schweiz, och får även lokalt stöd
av Lions i Tanzania. De länder som ingår i projektet är Burundi,
Djibouti, Eritrea, Etiopien, Madagaskar, Malawi, Tanzania,
Uganda och Zambia. Det omfattande projektet finansieras
genom ett anslag från LCIF SightFirst på USD 1,5 miljoner.
Projektet hjälper Lions att uppfylla målen för VISION 2020,

som strävar mot att de huvudsakliga orsakerna till blindhet
som kan undvikas ska ha eliminerats år 2020. VISION 2020 är
ett samarbete mellan International Agency for the Prevention
of Blindness och Världshälsoorganisationen, som har interna-
tionella medlemmar som icke-statliga organisationer,
yrkesföreningar, synvårdsinstitutioner och företag. SightFirst är
en ledande partner i arbetet att uppfylla målen i VISION 2020.

Burundi: En pågående framgångssaga

Burundi har, liksom de andra länderna i det här projektet, stora
behov av större kapacitet inom synvård. Enligt Världshälsoor-
ganisationen beror nästan 50 procent av alla fall av blindhet i
Afrika på gråstarr. I Burundi utfördes dock endast 342 gråstar-
roperationer under 2008, och det fanns bara två ögonkirurger
för hela landets befolkning på 8,5 miljoner människor. -Tack
vare stöd från Lions och SightFirst-kunde 2 650 gråstarropera-
tioner genomföras under 2010. Antalet kommer att öka all-
teftersom synvården i regionen fortsätter att utvecklas.
De som är direkt involverade i projektet märker av de

långsiktiga effekterna
av det grundläg-
gande arbete som
utförs för att främja
regionens synvård i
framtiden. ”Synvår-
den har förändrats
från en abstrakt idé
till ett genomförbart
nationellt program.
Genom att bygga
upp lokal kapacitet
och genom noggrann
planering är Burundi
på god väg att upp-
fylla VISION 2020”,
berättade Dr Paul Courtright, en
av chefsläkarna på KCCO.
Med Lions stöd kommer

SightFirst att fortsätta att bygga
upp omfattande synvårdstjän-
ster i hela världen. Lions har
bidragit med USD 415 miljoner
för att finansiera SightFirst-pro-
grammet och ger miljontals människor gåvan att kunna se.




