
Miljoner människor kan se och försörja 
sina familjer idag tack vare Lions och 
Lions Clubs International Foundation.

—USAs f.d. president Jimmy Carter

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Gör det möjligt för miljoner människor
runtom i världen att se



SightFirst i industriländerna
Diabetesrelaterade ögonsjukdomar och glaukom utgör
de vanligaste orsakerna till blindhet i industriländerna.
Lions Eye Health Program (LEHP) sprider information
om dessa två "lömska syntjuvar" i USA, Australien,
Japan, Storbritannien, Irland, Kanada och Turkiet. LEHP
har hjälpt till att sprida information om symptom på
ögonsjukdomar och därigenom räddat synen på
många människor..

Vi anser att LCIF är en av världens mest inflytelseri-
ka och betydelsefulla organisationer som arbetar
med att upplysa allmänheten om ögonsjukdomar.
Lions kan ge andra organisationer värdefull hjälp,
eftersom de känner sina kommuner väl och kan
medverka till att den här viktiga informationen når
allmänheten.

—Rosemary Janiszewski, vicedirektor, National Eye Health 
Education Program

Hur anslag kan beviljas
Lions skänker i genomsnitt 23,5 miljoner USD till LCIF
varje år. Lions samlade också in 143,5 miljoner USD
under sin treåriga insamlingskampanj för storskaliga
projekt för att förebygga blindhet.

Samarbete med företag
LCIF samarbetar med ett dussintal stora företag för att
bekämpa blindhet. Tack vare detta samarbete har
stiftelsen både kunnat utveckla sina program och starta
nya som haft som följd att man kunnat hjälpa ännu fler
behövande människor.
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For more information call: 

Lions Eye Health Program • 1-800-982-0356

This message from the Lions Clubs International
Foundation and your local Lions club.
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LEHP har som mål att
upplysa allmänheten
om vikten av att man
regelbundet har sina
ögon undersökta med
pupillutvidgning och att
man vid behov följer
upp med behandling.

James J. Plantner, filosofie doktor, är en av de
forskare som tack vare ett anslag från LCIF, kan
arbeta med forskning kring diabetesretinopati, som
är en vanlig orsak till blindhet hos diabetiker.

LCIF har överlämnat mer än 310 miljoner
USD till humanitära projekt för att förbättra
livskvaliteten för människor och kommuner

runtom i världen.



Enligt beräkningar finns det idag 45
miljoner blinda. Minst 80 procent av all
blindhet går att bota eller hade kunnat
förebyggas.

Det är därför som Lions Clubs Internatio-
nal Foundation (LCIF) och 1,4 miljoner
Lions är involverade i en global kampanj
för att eliminera onödig blindhet.

Helen Keller utmanade år 1925 Lions att
bli "De blindas riddare". Genom LCIF
bekämpar Lions blindhet med positivt
resultat. Från Kina till Chile och Etiopien
till Ecuador gör LCIF en skillnad genom
att ge blinda synen tillbaka och före-
bygga att miljoner människor blir blinda.

SightFirst-programmet
LCIF, Lions Clubs Internationals välgörenhetsorgan,
bekämpar aktivt onödig blindhet i första hand genom
sitt SightFirst-program. SightFirst når miljoner människor
som är blinda i onödan och som annars inte skulle ha
tillgång till ögonvård.

■ Nio av tio blinda lever i utvecklingsländerna. LCIF
koncentrerar därför sina insatser på de områden där
ögonvården är bristfälligast eller obefintlig.

■ Miljoner människor är blinda på grund av grå starr,
som är orsaken till 50 procent av all blindhet.

I en del länder i Asien och Afrika är de mest trängande
behoven brist på utbildad ögonvårdspersonal,
avancerad utrustning och moderna sjukhus.
För att hjälpa till att tillgodose dessa behov har LCIF:
■ Finansierat över 3,5 miljoner gråstarroperationer
■ Bekostat utbildning av 13 000 personer som arbetar

inom ögonvården
■ Finansierat uppförande eller upprustning av 

136 ögonsjukhus

Offensiv mot grå starr
Världsbanken hävdar att "gråstarroperationer är det
kostnadseffektivaste ingreppet i världen idag".
Varför? Därför att operationer av hög kvalitet kan
genomföras i en del utvecklingsländer för bara 30 USD.
Genom SightFirst går Lions i spetsen för kampen mot
grå starr och hjälper på så sätt människor som har
nedsatt syn eller redan har förlorat sin syn.

Förebygger och botar blindhet

För att den långa kön av människor som väntar på att få
genomgå gråstarroperationer ska bli kortare, är det
nödvändigt att utbilda ögonvårdspersonal. LCIF finansierar
utbildning av ögonläkare, hälsovårdsadministratörer, ledare
för program för att förebygga blindhet och annan personal
som kan utveckla och påverka insatserna för att förebygga
blindhet i respektive länder.

Enligt beräkningar finns det 15 miljoner blinda i
Indien, en tragedi som kostar landet omkring 

10 miljarder USD varje år.

LCIF har i många år samarbetat med
Världshälsoorganisationen (WHO). Sedan SightFirst
lanserades har detta samarbete stärkts ytterligare…
WHO värdesätter Lions förmåga att mobilisera ett stort
antal medlemmar som arbetar tillsammans, ofta i
fattiga länder och problemområden.

—Serge Resnikoff, med. dr, koordinator, Prevention of Blindness 
and Deafness/WHO



■ LCIF har överlämnat mer än 32,5 miljoner USD till
ögonvård i Kina. Hitintills har två miljoner gråstarrope-
rationer genomförts. Kliniker som utför gråstarropera-
tioner har startats i 104  landsbygdsområden som
saknade sådana och 12 000 ögonläkare har
genomgått vidareutbildning.

■ LCIF har genomfört gråstarrprojekt i ett dussintal
länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Resultaten har
varit förvånansvärda. På Madagaskar har sex gånger
så många operationer som tidigare genomförts. Lion
Philippe Hein, som verkar som SightFirst-administratör
där, berättar att det inte är en överdrift att säga att
Lions i många områden associeras med grå starr.

■ LCIF är speciellt aktiv i Indien, som är det land som
har de flesta blinda. SightFirst har finansierat mer än
800 000 gråstarroperationer, uppfört eller rustat upp
mer än 100 ögonkliniker och utbildat personal på 80
ögonsjukhus.

Lions samarbetspartner

■ Världshälsoorganisationen
■ The Carter Center
■ Habitat for Humanity International
■ LensCrafters, Inc.
■ Christoffel-Blindenmission
■ National Eye Institute/National Institutes 

of Health
■ Special Olympics
■ International Agency for the Prevention 

of Blindness
■ The American Diabetes Association
■ Pfizer Inc.
■ Ely Lilly and Company
■ Merck and Co. Inc.
■ Johnson & Johnson
■ Kraft Foods International
■ Ronald McDonald House Charities
■ Regeringsorgan i många länder

Lions insatser för att förebygga och bota blindhet hos
miljoner människor, oberoende av hudfärg,
trosbekännelse och nationalitet, är lysande exempel
på Lions motto "Vi tjäna" omsatt i handling.

—-R. Pararajasegaram, med. dr och närmast föregående president,
International Agency for the Prevention of Blindness

I varje land där LCIF ger ekonomiskt stöd,
arbetar Lions oräkneliga timmar med att
genomföra projekt, skydda stiftelsens och
dess partners investeringar och följa upp
framstegen, för att försäkra sig om att
bästa möjliga resultat uppnås.

LCIF finansierar upprustning av sjukhus och kliniker som en
del av Lions omfattande program för att förebygga blindhet.

LCIFs administrativa kostnader är
lägre än 9 procent, vilket är ovanligt
lågt för en välgörenhetsorganisation.



Flodblindhet
Enligt beräkningar lider 18 miljoner människor av flod-
blindhet (onchocerciasis), som är en endemisk sjukdom
i ett 30-tal länder i Afrika. Med en enkel behandling kan
dock deras syn räddas och sjukdomen hållas under
kontroll. Allt som behövs är att de tar en ivermectin-
tablett en gång om året under tio år.

LCIF och the Carter Center behandlar varje år 10 miljo-
ner människor i Afrika, som riskerar att bli smittade. Men
vi behöver er hjälp för att kunna behandla många fler
miljoner människor, som utan tvivel kommer att smittas
om vi inte ingriper.

De här barnen kommer sannolikt att smittas av
den parasit som orsakar flodblindhet, om vi inte

utökar våra insatser.

Barnblindhet är
en tragedi som
ofta kan förebyg-
gas. Den påverkar
barnen och
samhället. Antalet
blinda i världen kom-
mer sannolikt att
fördubblas inom 25 år om inte
organisationer som Lions Clubs International och
LCIF utökar sina insatser.

—Serge Resnikoff, med. dr, koordinator, Prevention of Blindness and
Deafness/Världshälsoorganisationen

Trakom
Att eliminera trakom, som är en av de vanli-
gaste orsakerna till onödig blindhet i Sudan,
Etiopien och Mauritanien, är en annan av
LCIFs prioriteter. Denna ögonsjukdom är van-
lig i utvecklingsländerna och förknippad med
fattigdom, dålig hygien och trångboddhet.

SightFirst samarbetar med the Carter Center
och ITI, en satsning av Pfizer och Edna
McConnell Clark Foundation, för att eliminera
denna fruktade sjukdom. Förhoppningen är
att trakom, som har varit mänsklighetens
nemesis sedan faraonernas tid i antikens
Egypten och som utgör en speciell fara för
mödrar och små barn, ska vara eliminerad år
2020. 

En distributionsstation för ivermectin i Nigeria.
Dosen bestäms genom att man mäter personens
längd med hjälp av en stolpe med målade
markeringar.

Bekämpa barnblindhet
Varje minut förlorar ett barn någonstans i världen
synförmågan. Hälften av dem hade inte behövt bli
blinda eller kan få synen tillbaka. Det innebär att syn-
förmågan hos 250 000 barn kan räddas varje år. LCIF
samarbetar med Världshälsoorganisationen för att
förebygga blindhet i 30 utvecklingsländer och bryter
på så sätt fattigdomens kretsgång.
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LCIF får toppbetyg
■ Charity Navigator, ett icke vinstgivande organ i New Jersey, USA som

utvärderar välgörenhetsorganisationer, gav LCIF toppbetyg, dvs. fyra
stjärnor, för dess investeringspolicy på både kort och lång sikt.

■ LCIF erhåller inte någon del av medlemsavgifterna och alla donationer går
oavkortat till anslag. Alla administrativa kostnader betalas med avkastningen
på investeringarna.

■ LCIF beviljar anslag som hjälper Lions att tillgodose lokala behov.
■ LCIF företräder hälsa, läkande och hopp. Lions kan tack vare stiftelsen lindra

smärta och lidande och inge hopp och glädje till människor runt om i
världen.

Fördelar för LCIFs partner
■ Som en partner till LCIF har ni nytta av den goodwill som skapats av

medlemmarna i världens största serviceklubborganisation.
■ Lions har rykte om sig att "uträtta saker",

vilket kommer att gagna er organisation.
■ Ert stöd kommer att offentliggöras i olika

media, inklusive i Lions tidning THE
LION, som kommer ut varje månad.
LCIFs webbsida kommer att ha en länk
till er webbsida.

■ Er organisation kommer att förknippas
med en av de mest omfattande
satsningar för att bekämpa blindhet som
någonsin gjorts.

■ Ni kommer att ha tillfredsställelsen att
veta att ni hjälper världens mest
eftersatta människor.

Vi hoppas att ni ansluter er till
kampen för att rädda synen på
miljoner människor som kommer
att bli blinda eller få nedsatt syn
utan LCIFs och er hjälp.

För varje dollar som LCIF beviljar i anslag investerar lokala Lions tid och i regel också
pengar, som gör anslaget avsevärt mer värt. Det gör gåvor från stiftelsens partner ännu
värdefullare.


