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från mässling
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Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar i världen och
som enkelt kan förebyggas. Årliga dödsfall från mässling har
nått historiskt låga siffror, men trots imponerande resultat 
fortsätter mässling att vara ett globalt hot där olika regioner i
världen fortfarande upplever stora utbrott. 

Mässling:

n Är en ledande orsak till dödsfall bland barn som kan 
förhindras via vaccination

n Dödar 335 barn om dagen och kan ge svåra biverkningar, 
såsom förlust av syn och hörsel, lunginflammation och 
hjärnskador.

n Kan förebyggas med en vaccination som kostar mindre 
än 1 USD

En spruta, ett liv – historisk tidslinje 

n 2010: Lions och LCIF gick samman med Measles & Rubella 
Initiative (initiativet mot mässling och röda hund) och 
Bill & Melinda Gates Foundation för att utföra pilotprogram i 
afrikanska länder, där man vaccinerade mer än 41 miljoner barn. 

n 2011: Efter ett framgångsrikt pilotprogram utmanades 
Lions av Bill & Melinda Gates Foundation att samla in 
10 miljoner USD till kampen mot mässling. 

n 2012: Lions uppnådde sitt mål att samla in 10 miljoner USD 
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n 2013: LCIF och Lions presenterade ett nytt partnerskap med 
GAVI Alliance. Som en del av partnerskapet har Lions åtagit 
sig att samla in 30 miljoner USD före Lions Clubs Internationals
100-årsdag år 2017. 

GAVI Alliance etablerades år 2000 som Global Alliance for 
Vaccines and Immunizations (GAVI), för att finansiera vacciner 
åt barn i mer än 70 av världens fattigaste länder. 

n GAVIs målsättning är att rädda barnens liv och värna om 
människors hälsa genom ökad tillgång till vaccinering i 
världens fattigaste länder.

n Sedan 2000 har 440 miljoner barn vaccineras mot de främsta
dödsorsakerna som kan förebyggas med vacciner, inklusive
mässling.

n Före 2020 förväntas mer än 700 miljoner barn att vaccineras 
mot mässlingen och röda hund. 
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En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ

n En möjlighet för LCIF och Lions att öka stödet av 
vaccinationer och hjälpa till att rädda mer än 
114 miljoner barn 

n Utmanar lionmedlemmar över hela världen att samla 
in 30 miljoner USD före vår 100-årsdag 2017.

n För varje dollar som samlas in av Lions matchar 
Storbritanniens Department of International 
Development och Bill & Melinda Gates Foundation 
med en dollar.

n Med de matchande medlen kommer 60 miljoner USD 
att samlas in för att stöda vaccinationsarbetet.

Förutom att stödja GAVI Alliance kommer LCIF att stödja Lions
sociala mobiliserings och arbete i mässlingsprioriterade länder.
Lions aktiviteter inkluderar:

n Spela en viktig roll i socialt mobiliseringsarbete:

n Fortsätta att arbeta för att uppnå rutinmässiga 
vaccinationsprogram på nationell nivå efter behov.

n Marknadsföra världsvaccinationsveckan och 
vaccinationsevenemang

• TV och radioreklam
• Broschyrer och flygblad
• Speciella evenemang
• Utbilda familjer genom att gå dörr till dörr

Kom ihåg att:

R Tacka klubbar för deras tid och generositet

R Be klubbar och individer att skänka pengar 
online på www.lcif.org

R Lova att besvara alla frågor

R Kontakta klubben inom en vecka efter din 
presentation för uppföljning
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