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Lions Clubs International anordnar sin 37:e årliga Lions dag med FN 

7 MARS 2015, OAK BROOK, ILLINOIS, USA – Lions Clubs International anordnade sin 37:e 
årliga Lions dag med FN på FN:s högkvarter i New York City. Nästan 500 lionmedlemmar 
från mer än 30 länder reste till New York för att träffa FN-ledare för ett toppmöte. 

”Lionmedlemmar har arbetat tillsammans med FN i sjuttio år för att främja hälsa, 
säkerhet och välmående bland människor runtom i världen”, sa Lions Clubs 
Internationals president Joe Preston. ”Jag är glad att vi åter kan samlas och diskutera 
lösningar på de problem vi har i vårt arbete för en ljusare framtid.” 

Som en del av årets tema för behövande barn, diskuterade lionmedlemmar och FN-
ledare frågor som gäller ungdomar i hela världen. Man tog upp allt från utbildning i 
drogprevention till ögonsjukdomar och tillgång till utbildning i krissituationer, och 
tillsammans diskuterade medlemmarna hur man kan förbättra villkoren för några av de 
mest utsatta befolkningsgrupperna. 

”FN ger [Lions] stöd i arbetet att förbättra livet för små barn”, sa Cristina Gallach, vice 
generalsekreterare för kommunikation och offentlig information inom FN. ”Världen står 
inför en mängd konflikter … men vi lever också i en tid med en säkrare, rikare, rättvisare 
och mer hållbar framtid för alla.” 

Lionmedlemmarna diskuterade också strategier för att fortsätta att gå i bräschen för 
viktiga humanitära insatser till stöd för FN:s millennieutvecklingsmål. Tillsammans med 
Lions deltog mer än 20 FN-ambassadörer, såsom Macharia Kamau från Kenya, som 
ledde en diskussion om statsförvaltningars roll vad gäller 2015 års mål för hållbar 
utveckling, att utrota extrem fattigdom till år 2030. 

”Jag har samarbetat med UNICEF runtom i världen, och vart vi än kommer finns där 
alltid lionmedlemmar”, sa ambassadör Kamau. ”Det arbete de uträttar, och de insatser 
som görs för att förbättra livet för folk runtom i världen, speciellt de mest utsatta, är 
underbart att se.” 

Som avrundning på evenemanget tillkännagav Lions vinnarna i årets Lions fredsaffisch- 
och uppsatstävlingar. Wei Jin Qian, en 13-årig flicka från Liaoning, Kina, vann 
förstapriset i fredsaffischtävlingen, medan Jalen Ballard, en 12-årig pojke från Toledo, 
Ohio, USA, tog hem förstapriset i uppsatstävlingen. Båda förstapristagarna får 
USD 5 000 och hedras i juni under Lions Clubs Internationals kongress i Honolulu, 
Hawaii, USA. 



 

LDUN15.SW

 

Lions samarbete med FN går tillbaka till 1945 när Lions ledare ombads hjälpa till att 
utveckla en deklaration för en icke-statlig organisation för FN. Sedan dess har Lions 
samarbetat i många framgångsrika humanitära projekt, såsom SightFirst-programmet 
som hjälpt till att återställa syn, förhindra blindhet och ge synvårdshjälp till miljoner 
människor i hela världen. Lions dag med FN är ett årligt tillfälle för Lions, FN-ledare och 
viktiga partner att bedöma vilka problem det globala samhället står inför. 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Våra 1,35 
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 
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