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Kjære Rotary venner, 

POLIO PLUS - INNSATSEN GIR RESULTATER (MEN VI ER ENNÅ IKKE I MÅL)

Dette ukebrevet skrives i Montreal hvor Rotarys Convention 2010 nettopp er avsluttet. Å dele 

opplevelser og inspirerende foredrag ca 20.000 andre rotarianere er en erfaring jeg vil anbefale dere 

alle. Tro ikke at det bare er Guvernører og lignende som deltar - de fleste deltagerne er 

klubbmedlemmer som bruker anledningen til å møte andre og få nye impulser. Neste Convention er i 

New Orléans 22. - 25. mai 2011. Noe å tenke på? 

For meg er det særlig foredrag og senere gruppe diskusjon om Polio Plus som sitter igjen. Sentral i 

begge var Bruce Aylward, ansvarlig i WHO for Global Polio Eradication. Hans budskap til oss 

rotarianere var klare: 

o JA, det nytter! I de to vanskeligste områdene (Nigeria og Nord-India) er antall     nye poliotilfeller de 

siste 6 månedene dramatisk redusert: 

    o Nigeria hadde første halvår 2009 i alt 300 tilfeller. I år: 3 (tre!) 

    o INGEN nye tilfeller i Uttar Pradesh og Bihar på 6 måneder 

o NEI, vi kan ikke stoppe nå. 

Enten får vi utryddet Polio fullstendig overalt i verden, eller så vil det komme tilbake. De nylige 

utbruddene i Tajikistan (300 smittede - etter 20 år uten Polio! - smitten kom fra India) er et eksempel på 

at vi ikke kan hvile på laurbærene. Men Tajikistan er også et eksempel på at det nytter. I løpet av 48 

timer var nødmidler fra Polio Plus overført og medisiner og frivillige vaksinasjonsteam igangsatt. Denne 

innsatsen stoppet epidemien - det er de siste ukene ikke registrert nye tilfeller. 

Tilsvarende har Polio Plus krisefond med omgående overføring av midler bidratt til å stoppe 

oppblomstring av polio i flere av Nigerias naboland. 

Vi kan være stolte at det Rotary har bidratt til. Men vi må ikke glemme at å utrydde Polio er ikke bare et 

løfte vi har gitt verden - DET ER EN FORPLIKTELSE VI HAR. Dette MÅ vi levere! 

Ha en inspirert uke, 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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