5 mässlingsfakta
att känna till:

EN SPRUTA,
ETT LIV

• 400 barn dör varje dag från
mässling, eller 16 dödsfall
varje timme.
• De flesta mässlingsdödsfall
inträffar bland ovaccinerade
barn under fem år

LIONS MÄSSLINGINITIATIV

• 30 procent av de överlevande
upplever komplikationer
• När en person har mässling blir 90 % av de personer som
kommer i nära kontakt med personen också smittade, om
de inte är vaccinerade eller om de inte tidigare har haft
sjukdomen.
• För mindre än 1 USD kan ett barn vaccineras mot mässling

VÅRA PARTNERS
Lions är stolta över att vara en partner till organisationer
som leder insatsen för att utrota mässlingen. Tillsammans
skriver vi historia om mässlingen.
Detta nya partnerskap kommer att ta oss ännu ett steg
närmare för att effektivt bekämpa mässling. ”Samarbete med
det enorma nätverket av lionklubbar i hela världen gör att
Gavi kan vaccinera ﬂer barn med mässling-/röda hundvaccin, och så småningom
minska dödligheten från mässling och röda hund.”
– Dr. Seth Berkley, VD på Gavi, vaccinationsalliansen
"En av utmaningarna i kampen mot mässling,
och för vaccinering i allmänhet, är att man hela
tiden måste fortsätta med arbetet. Vi måste vara obevekliga, outtröttliga ... Vi kan
inte bara vaccinera en gång. Vi måste göra det år efter år. Så länge vi gör det är
barn skyddade. Men när vi slutar, dör barn." –William H. Gates Sr., delad
ordförande, Bill & Melinda Gates Foundation, talar inför lionmedlemmar på Lions
Clubs Internationals kongress 2011
”De medel som samlats in av lionmedlemmarna och matchas av
Storbritannien betyder att miljoner barn kan få friskare och lyckligare
liv, och kan bidra mer till sina samhällen.” –Justine Greening,
Storbritanniens utrikesminister för internationell utveckling

För mer information, uppdateringar och insamlingsverktyg,
gå till www.lcif.org.
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Hjälp oss att utrota
mässlingen nu.

PROBLEMET
Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomarna i världen
som enkelt kan förebyggas. Den är fortfarande ett mycket
dödligt hot för människor i områden som saknar tillgång till
vaccinationer. Faktum är att mässling är en ledande orsak
till dödsfall bland barn, som kan förhindras med vaccination.
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 145 000
dödsfall om året fortfarande orsakas av mässling.

EN NY UTMANING
Genom partnerskapet med Gavi fortsätter Lions att ge
ekonomiskt stöd för att tillhandahålla vaccinationer,
social mobilisering och befrämjande arbete för kampen
mot mässling och röda hund. När du ger pengar till
Lions mässlinginitiativ matchas din donation 1-1 av
Gavi Matching Fund som får ekonomiskt stöd av
brittiska Department for International Development

För mindre än 1 USD kan ett barn vaccineras mot mässling
för livet, vilket potentiellt gör det till en av de mest kostnadseffektiva hälsovårdsåtgärderna som finns. Vi kan utrota
mässlingen, men vi behöver din hjälp. Lions har gått in i ett
långvarigt partnerskap med Gavi, vaccinationsalliansen, och har

(DFID) och Bill & Melinda Gates Foundation. Detta
matchingsprogram fördubblar din gåvas inverkan,
och ökar summan till 60 miljoner USD. Genom våra
gemensamma insatser med Gavi och andra partners

satsat 30 miljoner USD på kampen för att utrota mässlingen före

ska vi lionmedlemmar förbättra tillgången till bra

vår 100 årsdag 2017.

vaccinationstjänster på alla nivåer – globalt, nationellt
och lokalt – till förmån för barn över hela världen.

DET FINNS HOPP
År 2000, innan mässlingsinitiativet bildades, dog mer än
562 000 barn varje år på grund av komplikationer från
mässling. Lyckligtvis ledde den ökade tillgången till
vaccinationer mellan 2000 och 2013 till en minskning i
mässlingsdödsfall med 75 procent över hela världen. År
2013 fick ca 84 procent av alla världens barn en vaccination
före sin andra födelsedag. Men 330 barn dör fortfarande
varje dag från mässling. Idag arbetar
Lions, LCIF och våra partners
intensivt för att nå de barn som
ännu inte har vaccinerats. Sedan
vi blev involverade i kampen mot
mässling år 2010 har Lions och
våra partners hjälpt till att
vaccinera miljontals barn.
Genom vårt nya partnerskap
med Gavi får miljontals fler
barn vaccinet.

Din donation till En spruta, ett liv:
Lions mässlingsinitiativ matchas
dollar för dollar. Ge en donation
genom att gå till
www.lcif.org/donate.

