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”Sverige Lions startar en nationell insamling för att kunna 
ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina. 
 
Tack vare Lions internationella organisation och kontakter 
kommer hjälpen fram till de som behöver den bäst.” 
 
Ovanstående är inledningen på det pressmeddelande som idag har 
skickats ut.  
 

Med anledningen av utvecklingen i Ukraina så ändra vi nu fokus från 
Diabetesforskning till att stödja befolkningen i Ukraina. Därmed inte sagt 
att vi lämnar diabetesforskningen.  
 
Min bedömning är att Lions nu har en möjlighet att synliggöra sin 
verksamhet som en av världens största välgörenhetsorganisationer. 
Även om det sker med den tragiska utvecklingen i Europa som grund, så 
kan vi inte sitta på läktaren och låta andra organisationer kliva fram. 
 
NU kan Lions lokalt, nationellt och internationell visa solidaritet med 
Ukrainas folk och bidra med humanitärt bistånd. 
 
Genom ID Mats Granath så har kontakt tagits med övriga nordiska 
länder för att få en nordisk samlad kraft till stöd för Ukrainas befolkning. 
Samtliga har som jag uppfattat det varit positiva.  
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I ett första steg gäller det nu att komma igång med att samla in pengar, 
därefter kan i samråd med övriga nordiska länder och Lions i Ukraina 
andra organisationer och eventuellt statliga myndigheter tas beslut om 
vad vi bäst kan bidra med, det viktiga är nu att få resurser för att kunna 
bidra. 
 
Med anledning av detta har samråd skett med 
Hjälpfonden, för att använda 90 kontot. Alla 
medel som nu kommer in till Hjälpfonden går nu 
till att stödja insatser i Ukraina.  
 
Som tidigare ska klubbarna skicka in insamlade medel via 
distriktskassören som skickar vidare till Lions MD 101, märk Ukraina.  
MD kommer att lägga upp ett ”konto” i bokföringen för Ukraina 
insamlingen.  
 
Bifogat finns ett underlag till en affisch. Där används 90 kontot, affischen 
har även en QR kod så att det är enkelt att betala med en mobiltelefon.  
 

Det finns nu också en film för Facebook inlägg/annonsering. På Sveriges 
Lions facebooksida finns nu filmen upplagd. Filmen bifogas även denna 
information för spridning på distrikts och klubbsidor. 
 
Det är endast det som blir gjort som räknas, så jag uppmanar nu alla 
klubbar att aktivt agera i frågan, minsta nivån är bössinsamling. 
 
VI KAN ALLA BIDRA på något sätt. Vill man så kan man! 
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