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Kjære rotaryvenner! 

I dette brevet vil jeg gjerne informer litt om den videre satsingen for å utrydde polio. Vil dere lese mer 

om dette? Se www.rotary.org. 

Som dere alle vet er vi svært nære målet om en poliofri verden. Bare tre land gjenstår Nigeria , 

Pakistan og Afganistan. I tillegg utfordres suksessen av  nye spontane utbrudd i land som nå er 

poliofrie.  Når det gjelder utfordringen Bill og Melinda Gatses foundation ga oss, har vi nådd målet om 

å samle 200 milioner US$. Svært mye er med andre ord oppnådd, og vi har god grunn til å glede oss 

over det. Men målet er ikke nådd før verden er totalt poliofri, og siste skritt er krevende. 

 Verdens helseorganisason (WHO) vedtok på sitt møte i Genev 25. mai en aksjonsplan for det 

gjenstående arbeidet. Planen er utarbeidet  av  Global Polio Erediction Initiativ (GEPI), og  laget i tråd 

med de berørte landenes egne beredskapsplaner. Den bygger i vesentlig grad på suksess-erfaringene 

fra India. De nye strategiene og tiltakene er blant annet: 

Økt vaksinering i de smittede områderne av Nigeria, Pakistan, og Afghanistan 

Nye tilnærminger tilpasset hvert enkelt land, for å takle vedvarende utfordringer og forbedre 

resultatene av poliovaksinasjonskampanjene 

Forbedre administrasjonen og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammene på alle nivåer i frivillig og 

offentlig sektor. 

Økt antall personer som kan bidra og mer teknisk utstyr for å gjennomføre programmene. 

Planen har som mål å øke vaksinasjonsdekningen i de tre gjenværende polio-endemiske land til det 

nivået  som er nødvendig  for å stoppe poliosmitten. Gjør vi ingen ting, vil sykdommen innen et tiår føre 

til til lammelse av så mange som 200 000 barn hvert år på verdensbasis. 

Vår RI-pesident  Kalyan Banerjee sier: «Det er nå et spørsmål om politisk og sosial vilje. Velger vi å 

levere en poliofri verden til kommende genererasjoner eller vil vi tillate at 55 tilfeller i år skal bli 200,000 

barn lammet for livet, hver eneste år?" 

I begynnelsen av 2012, satte GPEI sin virksomhet i alarmberedskap. Det amerikanske Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) har aktivert sitt Emergency Operations Center, UNICEF har 

offisielt aktivert et Interdivisional Emergency samarbeidsutvalg som opererer direkte under 

viseadministrerende direktør, og WHO har flyttet sin poliodriften til sitt strategiske Health Operations 

Centre. Slike tiltak er reservert for å møte global helse-nødsituasjoner, for eksempel H1N1 pandemien 

og 2004 tsunamien, og vil gi en massiv økning av teknisk kapasitet, planer, sanntids sporing av 

programmet ytelse, og umiddelbar gjennomføring av de korrigerende tiltak som er nødvendige. 

I mars bekreftet Rotary Foundation Trustees at utryddelse av polio har stiftelsens største prioritet. I 

tillegg har Rotary ledere lansert en serie med en-til-en møter med statsoverhoder i  polio-endemiske 

land. 

Som dere ser: Her er det handling på alle plan! 

Nye rutiner for halvårsrapportene fra Zürich. Rotary International kommer fra og med juli 2012 til å 

sende ut halvårsrapporteren vi a epost  til rotaryklubbene. Hvis klubbene ikkelenger ønsker å få den 

trykte versjonen av halvårsrapporten bør de logge seg inn på medlemswebben for å oppdatere sine 

preferanser. 

Med vennlig hilsen 

DG Ingrid 
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