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Rotary Internasjonal vil hedre den norske regjering med Polio Eradication Champion Award for Norges

bidrag til en polio fri verden. 

Det er nylig avgått helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre som på vegne av den forrige 

regjeringen vil motta prisen på en Rotary konferanse i Oslo Konserthus lørdag 19. oktober.  Rotary 

etablerte denne prisen i 1995 for å hedre statsoverhoder og andre som har gitt betydningsfulle bidrag 

til den globale utryddelsen av polio.  Siden 1980-tallet har den norske regjering bidratt med mer enn 

110 millioner dollar til utryddelse av polio.

I april ble det kjent at Norge vil støtte planen for å utrydde polio med 240 

millioner i 2014, og at det fortsatt vil bli gitt sterk støtte til det viktige 

initiativet over de neste fem årene.  Norge er ledende i å bidra til helse og 

utvikling i verden, og bidraget til å utrydde polio er et eksempel på Norges 

generøse vilje til å gi barn i verden bedre helse.   Det var en enorm 

fremgang i 2012, og derfor ser man nå en unik mulighet til å lage historie 

og utrydde polio innen fem til seks år.

«Blant annet takket være de store bidragene fra den norske regjering 

er verden i ferd med å bekjempe polio en gang for alle» sier Carl-

Wilhelm Stenhammar, tidligere president i Rotary Internasjonal. 

«Verden må være forent i arbeidet med å sikre at ingen barn skal bli forkrøplet av polio».

Tidligere mottagere av denne prisen inkluderer Angela Merkel, Kanseler i Tyskland, Storbritannias 

statsminister David Cameron, Statsminister Manmohan Singh i India, President Asif Ali Zardari i 

Pakistan og FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon.

Til konferansen kommer vise administrerende direktør Bruce Aylward fra WHO, Verdens 

Helseorganisasjon.  Han er verdens ledende ekspert på utryddelse av polio, og det er den første 

distriktskonferanse han deltar på.  Han ankommer Norge fredag og skal ha møter i 

Utenriksdepartementet.

Poliomyelitt er en sykdom som utløses ved at et virus angriper nervesystemet og dette kan føre til 

større eller mindre lammelser.

Arbeidet mot polio har gjort store fremskritt.  I 1985 fantes polio i 125 land, men i dag finnes smitten i

bare tre land: Pakistan, Afghanistan og Nigeria.  Det siste året har det også vært utbrudd av den 

muskel-lammende sykdommen i Somalia, Kenya og Etiopia.  Dette innebærer at faren for nye 

epidemier bare er en flyreise unna.  Men et lyspunkt er at tallet på nye poliotilfeller i verden er lavere 

nå enn for ett år siden.

Arbeidet med global utrydding anses å være i en sluttfase, men har store 

utfordringer. Polio-viruset finnes fortsatt, og epidemier har oppstått i land 

der man sluttet med vaksinasjon.  Hovedutfordringen er å nå barn med 

vaksinasjon i fattige og tett befolkede områder i Pakistan og Nigeria og i 

konfliktområder i grenseområdet mellom Pakistan og Afghanistan.  Det 

kreves fortsatt stor innsats av det internasjonale samfunn for å nå målet 

om en polio-fri verden.

Siden Rotary tidlig på 1980-tallet satte seg som mål å utrydde polio har 

over to milliarder barn blitt vaksinert.  Rotary har sammen med WHO, 

UNICEF, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention and Bill & 

Melinda Gates Foundation jobbet intenst for å utrydde polio.  Så lenge 

polio viruset ikke er helt utryddet er det fare for nye epidemier, og derfor er kampanjen mot polio

forlenget til 2018.

Rotary er et globalt nettverk som forener ledere slik at de kan utveksle ideer og gjøre tiltak 

lokalt og internasjonalt for derved å skape en bedre og mer fredfull verden.  Det er 1,2 millioner 

rotary medlemmer fordelt på 35.000 klubber i mer enn 200 land og geografiske områder.  I 

Norge er det 11.500 rotary medlemmer.

18.10.2013

Side 1 av 1News Detail

09.06.2015http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=274


