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Her kan du lese om Polio Plus, samt Intercitymøte i Grimstad

Distriktsguvernør Svein Aanestad

Siden vi stadig er i november måned, Rotary Foundation-måneden, vil 
jeg fokusere på noe av det  Rotarybevegelsen er aller mest kjent for, 
nemlig Polio-Plus. Til tross for en eventyrlig framgang når det gjelder å 
redusere utbredelsen av polio, skal vi være klar over at den ennå ikke er 
fullstendig utryddet! Sykdommen vil fortsette å true barn så lenge den 
finnes ett eller annet sted på jorda. I denne tidsalder av global forflytning 
kan et nytt utbrudd kun være en flyreise borte....

Før innsatsen for å utrydde polio satte inn i 1988, ble mer enn 1000 barn 
lammet av sykdommen hver eneste dag, totalt ca 350 000 på årsbasis. 
Forekomsten av polio har siden gått tilbake med mer enn 99%, og nå er 
det kun  fire land tilbake som er det som kalles "polio endemic", nemlig 
Nigeria, India, Pakistan og Afganistan.

Rotary er, gjennom The Rotary Foundation, kalt spydspissen når det 
gjaldt initiativet til utryddelse av polio, og er også den største donor fra 
privat sektor. TRF har så langt bidradd med mer enn 600 millioner US$ til 
aktiviteter mot polio i 122 land.

Vaksinering er et forholdsvis enkelt tiltak mot polio, og man regner at 
vaksinering har hindret ca 500 000 barn hvert år fra å bli syke. Hver dose 
vaksine koster ikke mer enn 3 - 4 kr. Utfordringen er å få vaksinen ut til 
de minst tilgjengelige områder og til å kjempe mot hindringer lagt av 
byråkratiske myndigheter i de forskjellige land og områder. Her blir 
det ydet en ufattelig innsats av frivillige rotarianere og andre. Felles for 
alle involverte: man nekter å gi opp før man kan konstatere at denne 
forferdelige sykdommen er strøket fra jordas overflate! Kampen mot 
polio kjempes fremdeles, og trenger derfor fremdeles vår støtte som 
Rotarianere.......

Det arrangeres en del Intercitymøter rundt om i distriktet, gledelig nok. 
Den 29. november inviterer således Grøm RK til en slik samling i 
Grimstad. Jo Benkow kåserer over emnet "En norsk jødes syn på Midt-
Østen konflikten".  Dette har jeg planer om å få med meg, og tar derfor 
turen til Grimstad. Jeg benytter samtidig anledningen til et møte med DT 
(District Trainer) Svein-Eirik Jensen. Det gjelder om å få sydd sammen et 
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så godt program som mulig til Presidenttreffet i Arendal 12 - 13 -januar 
2007. Jeg minner nok en gang presidentene på å krysse av de nevnte 
datoer i avtaleboka (dersom du selv er forhindret, send stedfortreder, 
gjerne innkommende president!)
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