
Lions verkar inom 11 av FNs 17 
hållbarhetsmål. 

De miljöutmaningar som forskare 
identifierat för Jordens hav och 
natur riskerar inte bara tillgången på 
mat och vatten, utan även många 
mänskliga samhällens och 
människors välfärd.  

Detta gör vi på miljöområdet 
Inom organisationen för Lions 
Sverige ser vi över våra möten, 
resor, aktiviteter och projekt för att 
minska utsläpp av växthusgaser, 
sortera avfall, välja svensk mat och 
erbjuda kranvatten. 

Många lokala Lions klubbar 
genomför bra miljöaktiviteter i 
Sverige som att plocka skräp, 
burkar mm, samla in granar efter jul, 
driva loppis och second hand - 
butiker, tillverka insektshotell mm, 
mm.  

Lions Sveriges årliga miljöpris på 
upp till 100 000 kr premierar och 
uppmuntrar personer, 
organisationer och företag som 
bidrar till minskade utsläpp av 
växthusgaser, hållbar mat och 
renare vatten. 

Förändringarna är redan tydliga och 
konsekvenserna är att människor 
inte kan bo kvar och försörja sig 
med mat och vatten. Enligt FN kan 
det handla om 1 miljard människor 
år 2050. Det är 15 gånger fler än 
idag. 

Torka, smältande glaciärer och höjd 
havsnivå kan tvinga 1 miljard människor 
att fly från sina hem. 

Därför arbetar Lions för att minska 
risken för storskaliga ändringar av 
klimat och natur och för att 
underlätta för människor att bo kvar 
i sina hemtrakter. 



Lions Sverige driver projekt för 
rent vatten i Somalia och 
Tanzania. 

Världen över dör varje dag 800 barn 
på grund av dåligt eller inget vatten. 

Rent vatten är en förutsättning för 
att ett samhälle ska kunna 
utvecklas samt för att minska 
barndödlighet och flera andra 
sjukdomar. 

Katastrofberedskap 

Om katastrofen ändå inträffar kan 
Lions med kort varsel bistå med 
hjälp som tält och filtar. 

Om Lions: 
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer 
våld och förtryck i alla dess former.  
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid 
återuppbyggnad. 
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av 
stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom 
ungdomsutbyte och stipendier. 
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom 
att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut 
Lions miljöpris. 
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra 
människor 
Lions organisation och administration betalas helt av 
medlemsavgifter. 
Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och 
livskvalitet. 

Vill du också hjälpa till? 
Ta kontakt med en Lions klubb i närhet eller skicka 
ett mail till kansli@lions.se. 

www.lions.se 

Hur arbetar Lions Sverige för 
en mer hållbar värld? 

Lions Sverige har som 
miljömedveten hjälporganisation 
sin tyngdpunkt på social 
hållbarhet, det vill säga: hälsa,  
välfärd, bildning och relationer  
mellan människor.  

mailto:kansli@lions.se

