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Lionsmedlemmar! 
 
Inför stora kriser samlas Lionsrörelsen för att ge sitt stöd. Med anledning av kriget i 
Ukraina har våra europeiska direktorer (styrelseledamöter) gjort följande uttalande: 

 

”Lions Europa står enade för det Ukrainska folket och står 
upp för frihet, fred och internationellt samförstånd.” 
 
Lions Sverige har startat en nationell insamling till stöd för Ukrainas folk och det 
medför naturligt en del frågor. Nedan försöker vi besvara en del av dem. 

 

Fokus just nu, är att samla in medel så att det finns medel 
att fördela!  
 
Hur sker insamlingen? 
Insamlingen sker via två kanaler, 

Sveriges Lions och LCIF.  

Vid insamling från allmänheten kan 

antingen Sveriges Lions Hjälpfonds 90-

konto användas eller klubbens eget. Det är viktigt att inbetalningar märks 

med ”Ukraina”. 

 

Aktiviteter/insamlingar som görs i klubbarna ska skickas via 

distriktskassören till Lions Sverige, som har upprättat ett särskilt Ukraina-

konto. Alla distriktskassörer har instruerats att minst en gång per vecka 

skicka vidareinsamlade medel till Lions Sverige så att vi kan följa 

insamlingsresultatet. I första hand ska vi vid detta tillfälle göra insamling 

till Lions Sverige. 

 

Vad händer med dessa insamlade medel? 
Medel från Hjälpfonden och de från klubbarna samlas på ett konto. 

Dessa kommer sedan att användas till projekt/behov beslutade av 

guvernörsrådet. I det akuta skedet i Ukraina kommer det främst att röra 

sig om stöd till flyktingmottagande via lionsklubbar i grannländerna, 
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exempelvis Polen, Rumänien och Ungern, men även till flyktingprojekt i 

Sverige. På sikt kan det bli aktuellt med stöd till återvändande. Ansökan 

om medel till sådana egna projekt kan ställas till Lions kansli. 

 
Kommer insamlade medel fram?  
Det är ingen skillnad på denna katastrof och andra som Lions stött under 

åren. Samarbete med lokala klubbar, distrikt och multipeldistrikt kommer 
att ske. Hjälp till flyktingmottagande i grannländerna samordnas genom 
våra internationella direktorer. Insamlade medel kommer att användas 
för att hjälpa ukrainska folket. 
 
Hur gör vi där? 
Lions Internationell Foundation, LCIF, har skapat ett 
särskilt konto för “Flyktingar och fördrivna människor”.  
Det är frivilligt att lämna bidrag även till denna fond, men 
guvernörsrådet har beslutat att just nu prioritera insamling 
via eget konto för att kunna ha snabbast möjlig hantering av bidrag.  
 
Behoven är nu enorma, Europa har inte sedan andra världskriget upplevt 
en större humanitär flyktingvåg. Alla hjälporganisationer och 
privata/enskilda gör nu stora insatser för att stödja/hjälpa människor på 
flykt, äldre, sjuka, kvinnor och barn. Vi har nu alla en möjlighet att bidra, 
ekonomiskt eller på annat sätt.  
 

Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra underverk! 
För att få en samlad bild av vad Lions Sverige gör, är det viktigt 
att klubbarna rapporterar i MyLion samt till distriktets GST, 
gör det enkelt, VAD gör Ni och hur mycket bidrar ni med 
ekonomiskt! 
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