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Kampen mot Polio fortsetter – og det nytter!

Robert S. Scott, Rotary’s International PolioPlus Committee-leder har sendt oss denne rapporten:

Verdens poliofrie dag nærmer seg raskt og vi har mye å feire! Ikke bare har innsatsen fra Global Polio

Eradication Initiative ledet oss 99% på vei mot utryddelse av Polio, men vi fortsetter å gjøre fremskritt.

Her er hvorfor:

1) Poliotilfeller i de tre gjenværende landene med smitte (Afghanistan, Pakistan og Nigeria) er lavere 

enn de var på denne tiden i fjor.

2) Ingen tilfeller av vill poliovirus er blitt rapporter siden 2012.

3) Rotarianeres generøsitet hjelper oss å holde momentumet i Global Polio Eradication Initiativet, 

spesielt gjennom Rotarys kontinuerlige økonomiske støtte. Rotary og Bill & Melinda Gates Foundation 

har utvidet partnerskapet gjennom prosjektet “End Polio Now: Make History Today” kampanjen, som 

nå lover at 1US$ brukt av Rotary, resulterer i 3US$ til initiativet. (Oppad begrenset til US$35 millioner

pr år frem til 2018) fordi to dollar blir lagt til av Gates Foundation.

Til tross for denne fremgangen, står vi fortsatt overfor store utfordringer for å oppnå en poliofri verden. 

De tidligere Poliofrie landenen Somalia, Kenya og Etiopia har opplevd nye utbrudd. Vi vet at slike 

utbrudd vil fortsette å true de polio-frie landene inntil spredningen er stoppet i de landene som fortsatt 

har smitten (enidemic) en gang for alle. Og helsearbeidere i noen områder i Pakistan og Nigeria er 

fortsatt i fare på grunn av politisk ustabilitet. Disse modige arbeiderne fortsetter likevel sitt dedikerte 

arbeid for å bekjempe polio.

Som styreleder for Rotarys International PolioPlus komité, ber jeg dere om å opprettholde 

engasjementet for å nå Rotarys mål om en poliofri verden. For å gi økonomisk støtte kan dere gå inn 

på endpolionow.org for å bidra eller klikk på den røde knappen under.

Se Rotarys Livestream  arrangement 24. oktober 2013. På verdens poliofrie dag ønsker vi at du skal 

støtte og forsvare , gi penger og dele din stemme. Vi er virkelig «This close» (SÅ nære) å lage historie.
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