Bjørg Månum Andersson
Groruddalen Rotary klubb
President 2010-2011
Guvernør 2014-2015, D2310
PolioPlus National Advocacy
Adviser Norway 2016-2018
EndPolioNow Zone Coordinator
Mobil: + 47 90855025
E-post: bjorgmanum.andersson@gmail.com

Til
Guvernører i D 1440, D 1450, D 1461, D1470, D1480,
D 2250, D 2260, D2275,D 2290, D2305, D2310, D2360, D2390

End Polio Now: Countdown to History Campain – Mål: USD 50 millioner.
Kjære Guvernør
Rotaryåret 2017-2018 er innledet med «End Polio Now Countdown to History Campain». Kampanjen kan bare
lykkes ved at klubbene og distriktet prioriterer det. Jeg anmoder derfor om at dette brevet formidles videre til
klubbene. Polio er sykdommen som ikke kan behandles, men kan forebygges ved hjelp av vaksiner. «Polio will not
end everywhere until everywhere ends it» (WHO Global Eradication iniative). Vi er nesten i mål med å ha utryddet Polio
globalt. I epidemiske land er det pr. juli d.å. rapportert ialt 8 tilfeller (Afghanistan 5 og Pakistan 3 tilfeller). Samtidig
er det helt nødvendig fortsatt å vaksinere, ellers kan vi risikere å ha 200.000 nye tilfeller de neste 10 årene. I MidtØsten er det enkelttilfeller av Polio. For å utrydde Polio er det behov for å vaksinere/revaksinere 400 millioner
barn. Derfor bygges det nå opp et nytt fond i regi av GPEI og GAVI. Skal vi lykkes med å komme i mål som er 0tilfeller i verden, så må det skaffes nok vaksiner og utstyr/personell til alle. Til dette er det behov for et Fond på
USD 1,5 mrd,
Hvordan vil Rotary International bidra til at vi når målet?
«Rotarys innsats gjennom 30 år har reddet millioner av barn», sa Bill Gates i en tale han holdt under Rotary
Covention i Atlanta i juni. Han berømmet Rotarys innsats og samarbeide med Bill & Melinda Gates Foundation og
alle involverte parter. Han understreket at innsatsen nå blir helt avgjørende. Derfor ville han øke sitt bidrag 2-to-1 i
de neste 3 årene med opptil USD 150 millioner hvert år, dvs totalt USD 450 millioner for å utrydde Polio, forutsatt
at Rotary skaffer USD 50 millioner i samme periode.
RI president Ian H.S. Riseley forsikret i sin tale under Convention i Atlanta at Rotarys engasjement i å bekjempe
Polio har vært og er prioritet nr. 1, og Rotary International vil forplikte seg til å skaffe disse midlene.
Hvordan kan Rotary distrikter og klubber hjelpe? Det viktigste er at alle nå setter End Polio Now på dagsorden og
gir det 1. prioritet i rotaryåret. «End Polio Now Countdown to History Campain» har satt fire aksjonaktiviteter :
1. Klubbene setter mål i Rotary Club Central om USD 1.500 pr. klubb og bidrar økonomisk med beløpet.
2. Distriktet overfører 20 % av sine DDF-midler.
3. Distrikt/klubber organiserer aktiviteter i uke 43/ Verdens Polio Dag 24. oktober (kampanje/intercitymøte)
4. Finne donorer som inviteres til «Major Gifts to Polio).
Bruk denne anledningen i Rotary lokalt til å fremme forståelse av å bekjempe livstruende sykdommer gjennom
forebyggende tiltak, og å skape forståelse for betydningen av å vaksinere barna. Den siste tiden har vist at når vi lar
være å vaksinere, så kommer sykdommer tilbake. Eksempel meslinger, utbrudd som nå skjer flere steder i verden.
Bruk anledningen til å informere om sykdommen Polio og ikke minst lyse opp i omgivelsene hva Rotary står for i
den forbindelse. Vi har gjort mye, men har også mye ugjort i Rotary. Benytt anledningen til å skape ny entusiasme i
distrikt og i klubber gjennom å stimulere til «End Polio Now Countdown to History Campain». Som End Polio Now
Zone Coordinator for zone 16 i 2017-2018, så ønsker jeg å bidra med informasjon, råd og erfaringsdeling. Jeg
kommer gjerne på distrikts- og klubbarrangementer. Sammen med RRFC Bjørn Jahren Aas ser jeg frem til en god
dialog med distriktene innen zone 16.
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