
1917: Vår början En affärsman från Chicago vid namn Melvin Jones ställde en enkel och världsomvälvande
fråga – Skulle inte människor kunna använda sitt engagemang för att förändra samhället? 100 år senare är Lions
Clubs International världens största serviceklubborganisation med 1,4 miljoner medlemmar i över 46 000 klubbar
och otaliga historier om lionmedlemmar som agerar utifrån samma enkla idé: när Lions samarbetar för
mänsklighetens bästa finns det inte något vi inte kan uppnå! 

1920: Vi blir internationella Bara tre år efter det att Lions bildades blev organisationen internationell i
och med att den första klubben i Kanada bildades. Mexiko följde år 1927. På 1950- och 1960-talen ökade den
internationella tillväxten med nya klubbar i Europa, Asien och Afrika. 

1925: Utrota blindhet Helen Keller talade inför Lions internationella kongress i Cedar Point, Ohio, USA,
och utmanade Lions att bli “de blindas riddare”. Sedan dess har vi arbetat oförtröttligt för att hjälpa blinda och
synskadade.

1945: Förenta Nationerna Ett exempel på våra ideal som internationell organisation är vår bestående
relation med Förenta Nationerna. Vi var en av de första icke-statliga organisationerna som bjöds in att utveckla FN:s
deklaration och sedan dess har vi stöttat FN:s arbete.

1957: Genomföra ungdomsprogram I slutet av 1950-talet skapade vi leoprogrammet för att ge
världens ungdomar möjlighet till personlig utveckling genom frivilliginsatser. Det finns 168 000 leomedlemmar och
6 700 leoklubbar i mer än 140 länder och geografiska områden runtom i världen.

1968: Vår stiftelse bildas Lions Clubs International Foundation (LCIF) hjälper Lions med globala och
storskaliga humanitära projekt. Tack vare vår stiftelse har Lions erhållit över 949 miljoner dollar i anslag för att
tillgodose både lokala och globala behov.  

1990: SightFirst lanseras Genom LCIF och programmet SightFirst kan Lions återställa syn och förhindra
blindhet i stor skala. Sedan starten 1990 har Lions samlat in mer 415 miljoner dollar till detta ändamål. SightFirst
bekämpar de viktigaste orsakerna till blindhet: nedsatt syn, trakom, flodblindhet, blindhet bland barn,
diabetesretinopati och grön starr.

2014: Hundraårsjubileets hjälputmaning Lions Clubs International inledde sitt 100-årsfirande
med ett löfte om att hjälpa över 100 miljoner människor genom projekt inom områdena ungdom, syn, hunger och
miljö. Lions medlemmar hedrar vår långa tradition av hjälpinsatser och blickar framåt genom att komma samman
för att stärka det lokala och globala samhället.

2017: Hundraårsjubileet och därefter Lions medlemmar firar vårt 100-årsjubileum och förbereder
sig på att lansera ett nytt globalt fokusområde inför vårt kommande århundrade av hjälpinsatser!
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