
 
 
 
 

 

Til: President, TRF-ansvarlig og sekretær for hver klubb i D 2310 

Kopi: DG Baard, Distriktssekretær, webansvarlig og assisterende guvernører 

Fra: Distriktets Rotary Foundation komite 

28. august 2019 

 

VERDENS POLIODAG ER 24. OKTOBER  

BLI MED PÅ EN AV DE VIKTIGSTE DAGER I ROTARY-ÅRET 

Rotary-klubber over hele verden benytter Verdens Poliodag eller en dag i uke 43 til å 

markere sitt engasjement for «En poliofri verden».  

Aldri har vi vært nærmere å lykkes. Pr. 22. august 2019 var det registrert 66 wild polio virus 

(WPV) tilfeller fordelt på 13 i Afghanistan og 53 i Pakistan. I august er det mer enn tre år 

siden det sist var registrert WPV i Nigeria. Myndighetene og GPEI (Global Polio Eradication 

Initiative) gjør nå en storoffensiv for å vaksinere og revaksinere barn og ungdom. Vi håper og 

tror at Nigeria vil bli erklært poliofritt i løpet av 2020. Det er fantastisk. Da er 5 av 6 

verdensregioner poliofri. Samtidig vil det i år fremover måtte skje en stor innsats med 

kontroller, vaksinasjon av nye barn og revaksinering av barn/ungdom/voksne for å holde 

viruset borte. WHO har erklært at ca. i 50 land lever mennesker innen risikosoner for nye 

utbrudd. Mer enn 400 millioner barn må vaksineres ellers så vil vi i løpet av de neste årene 

ha 200.000 nye utbrudd årlig.  

Rotarys frivillige innsats er viktig for å nå målene. Kostnadene blir nærmere 4 mrd. dollar. 

Dette krever et siste krafttak fra GPEI, verdens største privat/offentlig samarbeide. Rotary 

Internasjonal er en viktig aktør sammen med B&M Gates Foundation. Du husker vel avtalen 

PRIP Ian Risley og Bill Gates inngikk i juni 2017: Rotary forplikter seg til å skaffe 50 millioner 

dollar årlig, Bill Gates vil da doble med 100 millioner dollar. I alt 150 millioner dollar årlig til 

arbeidet. Rotary har klart dette målet i 2 år, og det er veldig viktig at alle distrikter, klubber 

og medlemmer nå er med og bidrar. Rotary International president Mark Daniel Maloney 

ber alle Rotary-klubber å bidra med US$ 1 500,-.  

Mange klubber vegrer seg og synes dette er vanskelig å klare. Derfor har Rotary 

International sendt en oppfordring fra PRIP John Germ om å realisere følgende mål i hver 

klubb world wide:  

Hold an event to raise funds for, or to increase awareness of, Rotary’s work toward 

polio eradication».  

«Take Action»! End Polio Now er fortsatt Rotary Internationals høyest prioriterte prosjekt 

inntil målet er nådd! 



 
 
 
 

 

Det er fortsatt tid til å planlegge et arrangement i uke 43/ 24.oktober. La oss lage en bølge i 

hele distriktet fra Hallingdal, via Buskerud til Asker, Bærum og Oslo!  

Sett polio på dagsorden og vær med på å feire Verdens Poliodag og ikke minst 

Rotarys formidable innsats siden 1987.  

Rotary fortjener å bli sett i samfunnet for det vi står for. Vi har reddet millioner av barn fra 

død og lammelser. Vi har bidratt til at barn har fått et verdig liv uten de begrensinger som 

sykdommen gir. Polio er et virus som angriper nervesystemet. Den som smittes kan aldri bli 

frisk. Det finnes ingen behandling. Vaksine er det eneste som kan hindre et barn fra å bli 

smittet, den koster US$ 3,-. Det er nok til å beskytte et barn.  

Kjære PRESIDENT  

– Grip muligheten dette er til å gjøre en innsats. Vi stiller gjerne opp med råd eller 

andre ting vi kan bidra med. 

 

Lykke til! 

 

Med vennlig hilsen 

Svein Eystein Lindberg                                                   Bjørg Månum Andersson 

Past Distriktsguvernør og    Past Distriktsguvernør og  

leder av Distriktets TRF-komite   Polio-koordinator for Distrikt og Sone 


