Vår historia
1917: Inledningen En affärsman från Chicago vid namn Melvin Jones ställde en enkel och världsomvälvande
fråga – Skulle inte människor kunna använda sin förmåga och arbeta för att förändra samhället? Nästan 100 år senare är Lions
Clubs International världens största serviceklubborganisation med mer än 1,35 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar och alla medlemmar arbetar med samma enkla idé: Att förbättra våra lokala samhällen.

1920: Blev internationell Bara tre år efter det att Lions bildades blev organisationen internationell när den
första klubben i Kanada bildades. Mexiko följde 1927. Under 1950-talet och 1960-talet växte organisationen snabbt 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 i kampen mot mörkret”. Sedan dess har vi outtröttligt arbetat för att hjälpa blinda
och människor med nedsatt syn.

1945: Förena nationer 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 till att hjälpa till med bildandet av
Förenta Nationerna och vi har stöttat FN:s arbete sedan dess.

1957: Genomföra ungdomsprogram I slutet av 1950-talet skapade vi leoprogrammet för att ge all
världens ungdomar möjlighet till personlig utveckling genom frivilliginsatser. Det finns cirka 157 000 leomedlemmar och 6 000
leoklubbar i mer än 140 länder och geografiska områden runt om i världen.

1968: Vår stiftelse bildades Lions Clubs International Foundation hjälper lionmedlemmarna med globala
och storskaliga humanitära projekt. Tack vare vår stiftelse kan medlemmarna tillgodose både lokala och globala behov.

1990: SightFirst inleds Genom SightFirst kan Lions återställa synen och förhindra blindhet i stor skala.
Sedan starten 1990 har Lions samlat in mer än USD 415 miljoner till detta ändamål. SightFirst bekämpar de största orsakerna
till blindhet: Nedsatt syn, grå starr, trakom, flodblindhet, blindhet bland barn, diabetesretinopati och glaukom.

I dag: Utökar vår omfattning Lions Clubs International har förbättrat tillvaron för miljontals människor
över hela världen. Genom våra huvudprojekt har vi möjlighet att genomföra hjälpinsatser inom områdena, syn, hälsovård, ungdom, äldre, miljö och katastrofhjälp. Vi tillhandahåller hjälp i över 200 länder och geografiska områden runt om i världen.
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