
En spruta, ett liv:
LCIF och Lions arbetar för att 

stoppa spridningen av mässling

Tillsammans med våra
samarbetspartner strävar vi 

efter att vaccinera över 

87,8 miljoner 
barn

Med stöd från LCIF 
har Lions arbetat i 

21länder
där mässling är ett 
stort hot mot hälsan

Mässlingvaccin förhindrade 

17,1 miljoner 
DöDSfall
mellan 2000-2014

Lions Clubs International 
Foundation kommer att samla in

USD 30 miljoner
till mässlingsinsatser senast 

år 2017

Källa: Världshälsoorganisationen
och center för förebyggande och
kontroll av sjukdomar



n
  Vad är mässling?

  • En smittsam virusinfektion som orsakar infektioner i luftvägarna 
     och utslag på kroppen. 90 % av dem som inte har vaccinerats 
     kommer att smittas om de utsätts för viruset. 
  • 30 % av dem som överlever drabbas av följdsjukdomar, vilka 
     kan leda till permanent hörselförlust, blindhet och dödsfall.
  • En sjukdom som kan förebyggas med vaccin
  • Finns i alla delar av världen

n
  Hur världen drabbas av mässling

  • Mässling orsakar 145 000 dödsfall varje år
  • Sjukdomen tar livet av cirka 335 barn varje dag
  • Ledande orsaken till dödsfall, som kan förhindras med hjälp av 
     vaccin, bland barn
  • Mässling är 6 gånger mer smittsam än influensan

n
  Att utrota mässling

  • Informera, samla in pengar, tillhandahålla vaccin 

n
  Vår handlingsplan

  • Samarbeta med våra partner och lionmedlemmar överallt för 
     att säkerställa att vaccinen når alla barn och att alla barn får 
     möjlighet att vaccineras 

n
  Våra partner 

  • GAVI, global allians för vaccination
  • Bill & Melinda Gates Foundation
  • Brittiska departementet för internationell utveckling

n
  Hur kan Lions hjälpa?

  • Som klubb
     º Genomför insamlingsaktiviteter, som till exempel konserter, 
       middagar, galor, idrottsevenemang och donera insamlade 
       pengar till LCIF
     º Be klubbens LCIF koordinator att hålla en föreläsning om 
       mässling

  • Enskilda lionmedlemmar
     º Sprid ordet via sociala medier, muntligen eller i publikationer 
       som till exempel en lokal tidning
     º Hjälp till vid ett vaccinationscenter
     º Donera i dag! En dollar kan rädda ett liv

n
    LCIF inledde ett samarbete med GAVI och deras partner, Bill &
Melinda Gates Foundation och det brittiska departementet för 
internationell utveckling, år 2013. De kommer att matcha varje 
dollar som skänks till LCIF:s mässlingsinitiativ (En spruta, ett liv). 
I mars 2017 hade vi samlat in USD 22,5 miljoner av de USD 30
miljoner som vi lovat GAVI. När vi når vårt mål på USD 30 miljoner
kommer GAVI att matcha våra insamlade medel, dollar för dollar,
vilket kommer att resultera i USD 60 miljoner.

n
    Vid slutet av 2017 uppskattar man att Lions och LCIF kommer att
ha samlat in över USD 85 miljoner för att bekämpa mässling.
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