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Kjære Rotaryvenner 

GRATULERER MED DAGEN

Som nevnt i et tidligere ukebrev feirer Rotary sin fødselsdag denne uken. 23. februar er det 105 år 

siden Paul Harris og venner møttes til det første Rotary møtet. 105 år er en betydelig alder, men 

jubilanten er fortsatt sprek og oppegående. I det første møtet i Chicago 23. februar 1905 var det 4 til 

stede - et frø som er blitt til en verdensomspennende organisasjon med over 1.2 millioner medlemmer. 

Øverst på bursdagsbarnets ønskeliste står END POLIO NOW. Vi må erkjenne at gaven ikke kan 

hentes øyeblikkelig. Det vil fortsatt ta tid og kreve store ressurser både i pengebidrag og innsats av 

utallige frivillige - en innsats som i særdeleshet kommer innenfor de landene som fortsatt er hardest 

rammet. 

Bidragene fra Rotary har nå matchet den første Gates-utfordringen. Vi i distrikt 2290 har snart bidratt 

med vår del av denne. Men det er viktig at vi fortsetter å holde fokus på at jobben MÅ fullføres. Dette 

kan vi gjøre ikke bare ved bidra med penger, men også ved å spre informasjon om polio og hvordan 

denne svøpen bekjempes. 

Ett av virkemidlene er NID (National Immunisation Day) hvor det systematisk jobbes med vaksinering i 

de landene som ennå har fare for epidemier. For å få mest mulig blest om poliobekjempelsen 

arrangeres det massevaksinering ved å sette opp stands, fulgt opp med dør-til-dør aksjoner de neste 

dagene. I tillegg til lokale Rotarianere med hjelpere, deltar grupper av Rotarianere fra hele verden. Den 

internasjonale innsatsen er viktig for å øke oppmerksomheten om poliobekjempelse både i 

vaksinasjonslandet og i deltagernes hjemland. 

India er et av de fire landene som fortsatt har epidemifare. I fjor ble det over hele verden konstatert 

1.595 nye poliotilfeller. Nær halvparten av disse var i India. 7. februar var National Immunisation Day i 

India. I NID aksjonen i byen Chandigarh i Punjab deltok 41 utenlandske Rotarianere/ekteeller fra 

Argentina, Australia, Finland, Norge, UK og USA sammen med Chandigarh RK. Denne dagen ble 

77.632 barn i Chandigarh vaksinert. 

I tillegg til vaksinering inkluderte programmet også besøk ved WHO, en fabrikk for produserte Polio 

vaksine, sykehus/skole for døv/stumme, for hjertepasienter og ikke minst et sykehus hvor 

poliorammede barn og voksne fikk behandling og proteser. Et program som bidro til innsikt og 

forståelse for det arbeid som utføres lokalt både av myndigheter og av Rotary, ved siden av å gjøre 

nytte ved å delta i selve vaksineringen. 

Ha en omsorgsfylt uke. 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER
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