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BAKGRUND OM LIONS 98:E INTERNATIONELLA KONGRESS I 

HONOLULU, HAWAII, USA 26 - 30 JUNI 

 

Lions Clubs International – Lions Clubs International är världens största 

serviceklubbsorganisation. Våra 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper 

samhällen i mer än 200 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har 

lionklubbar hjälpt blinda och synskadade, lett ungdomsinitiativ och stärkt lokala samhällen 

genom praktiska hjälpinsatser och humanitära projekt.  För mer information om Lions Clubs 

International, besök www.lionsclubs.org. 

Lions Clubs Internationals kongress – I slutet av juni samlas mer än 20 000 lionmedlemmar 

och deras familjer från mer än 120 länder och geografiska områden för att delta i Lions Clubs 

Internationals kongress.  

I fem dagar kommer medlemmarna att arbeta med organisationens verksamhet, uppleva 

kamratskap och njuta av sevärdheterna i denna internationella stad. Lions internationella 

kongress är en av de största årliga kongresserna i sitt slag i hela världen. 

Effekt av kongressen i Honolulu – Det här är fjärde gången som Lions Clubs International 

håller sin populära kongress i Honolulu. Det kommer att bli en av de största kongresser som 

någonsin genomförts i Honolulu. Lions stannar vanligtvis kvar längre, deltar i fler utflykter och 
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tar med sig fler familjemedlemmar än de flesta deltagarna i affärskongresser, och spenderar 

uppskattningsvis mer än USD 90 miljoner. 

Kongressens höjdpunkter – Bland årets höjdpunkter märks: 

 En färgsprakande parad med 10 000 lionmedlemmar från över 120 länder och geografiska 

områden, många i folkdräkt, samt orkestrar och färgglada paradvagnar. Paraden startar 

klockan 09:00 lördagen den 27 juni och hålls i centrala Honolulu på Kalakaua Avenue i 

Waikiki-distriktet. Paradvägen är cirka 1,6 km (1 mile) lång. 

 Presentation av de unga vinnarna i Lions 27:e internationella fredsaffischtävling och 

uppsatstävlingen, vid namn Vår värld, vår framtid, för blinda elever och elever med nedsatt 

syn.  

 En färgsprakande flaggceremoni med flaggor från Lions alla länder runtom i världen på 

söndag 28 juni. 

 Lions humanitära utmärkelse 2015, organisationens främsta utmärkelse, överlämnas till 

Carolyn Miles, VD och högsta chef för Rädda Barnen, tisdagen den 30 juni. Utmärkelsen 

innefattar ett anslag på USD 250 000 från Lions Clubs International Foundation för fortsatta 

humanitära aktiviteter. Tidigare mottagare av utmärkelsen är bland andra kompositör, 

sångare och låtskrivare David Foster, USA:s tidigare president Jimmy Carter och Moder 

Teresa. 

 Val av Dr. Jitsuhiro Yamada från Minokamo, Gifu, Japan, som 2015 - 2016 års president för 

Lions Clubs International på tisdagen den 30 juni.  

Val av kongresstad – Styrelsen i Lions Clubs International väljer ut kongresstäder runtom i 

världen fem år i förväg efter en omfattande budgivningsprocess. Under utvärderingen förklarar 

turistmyndigheter varför deras städer är attraktiva turistdestinationer och presenterar möjligheter 

till boende för det stora antalet kongressdeltagare. 

Lions Clubs International söker efter områden som har en stark tradition av Lions hjälpinsatser. 

Lokala lionmedlemmar visar sitt engagemang genom att bilda en värdkommitté.  



 

 

Lions internationella huvudkontor – Lions Clubs Internationals huvudkontor är beläget i Oak 

Brook, Illinois, USA, där personal arbetar med förberedelse av kongressevenemangen, boende, 

externa leverantörer och utställare. Cirka 100 anställda från internationella huvudkontoret arbetar 

under kongressen. 

Lions runtom i världen – Lions medlemmar är män och kvinnor som ger av sin tid för att utföra 

humanitära insatser. Lionklubbarna utvärderar samhällsbehov och väljer serviceprojekt för att 

tillgodose dessa behov, till exempel:  

 Samlar in och återvinner glasögon samt stödjer ögonundersökningar och 

gråstarroperationer.  

 Sponsrar program för unga människor, till exempel leoklubbar, och tillhandahåller 

stipendier och möjligheter till rekreation.  

 Förbättrar miljön, planterar träd samt bygger och underhåller lekplatser och parker. 

 Stödjer diabetesutbildning, tillhandahåller hörselundersökningar och hjälper äldre.  

 Tillhandahåller katastrofhjälp i nödsituationer, till exempel både kort- och långsiktig 

hjälp efter stormar och jordskred som nyligen drabbade USA, jordbävningen och laviner i 

Nepal och tyfonen Haiyan i Filippinerna . 

Lions i USA – Lions Clubs International startade år 1917 i Chicago, IL, USA, så Lions har en 

långtgående koppling till landet. Med mer än 11 700 klubbar och nästan 330 000 medlemmar är 

Lions närvaro i USA mycket stark och det internationella huvudkontoret finns i Oak Brook, 

Illinois, USA. De lokala lionmedlemmarna är involverade i många olika typer av hjälpinsatser, 

till exempel skydd av miljön, förbättring av hälsovård, stöd till ungdomar och många andra 

lokala hjälpprojekt. 

Värdkommitté – Frivilliga lionmedlemmar från Honolulu och hela USA har tillbringat flera år 

med att förbereda för kongressen. Värdkommittén ansvarar för välkomnande av besökarna, till 

exempel välkomstcentret, banderoller, bokning av lokala paradorkestrar till den internationella 

paraden samt att samordna och hjälpa till vid större evenemang. 



 

 

Lions kommande internationella kongresser 

Fukuoka, Japan     2016 

Chicago, Illinois, USA    2017 

Las Vegas, Nevada, USA    2018 

Milano, Italien      2019 

### 

Information till media:  Presskort för evenemang kommer att finnas på Convention Operations 

Office på Hawaii Convention Center. Inga evenemang på HCC är öppna för allmänheten. För 

mer information om kongressevenemang, besök facebook.com/lcicon.  
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