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Vi må få til bedre informasjonsflyt!
Det skjer mye godt og spennende arbeid i klubbene i distrikt 2250.

Så hvorfor skal ingen utenom den enkelte klubb få
vite noe om dette?

Dersom ”Rotary i Vest” skal ha en misjon må klubbene være mer
aktive med å formidle det som skjer i klubb og distrikt.  Skal vi bli synli-
ge i samfunnet slik at folk blir klar over hva Rotary står for og derigjen-
nom også kunne rekruttere nye medlemmer, er det helt nødvendig å

spre informasjon så vel klubbene imellom, som i de ulike lokalsamfun-
nene rundt om i vårt langstrakte distrikt.  Jeg minner om tidligere hjer-
tesukk angående dette og ber om at klubbene sender redaktøren mel-
dinger, ukebrev, månedsbrev, pressemeldinger og informasjon av ulikt

slag.  Heller for mye enn for lite.
Det er og viktig at president og sekretær bidrar til at alle medlem-
mene får tilsendt ”Rotary i vest” via e-post.  Den interne distribu-

sjonen er helt nødvendig selv om den enkelte også kan finne
”Rotary i vest” på distriktets hjemmeside.

La oss dele - for å gjøre drømmene til virkelighet!
La oss kommunisere og informere bedre!

Rotary 107 år den 23. februar

Lyste
opp
Grand
hotell i
Oslo

”Peace through service”
Nytt motto for neste rotaryår
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Fra redaktørens side

Er informasjon viktig i Rotary?

”Rotary i vest” er magasinet som skal binde klubbene i distrikt 2250 sammen.  Være
”limet” i organisasjonen, slik lignende informasjonskanaler gjerne er det i bedrifter og
organisasjoner.

Det er bl.a. gjennom slike informasjonskanaler vi kan nå frem til ALLE medlemmene
med nyttig og viktig informasjon og budskap som vi mener alle medlemmene bør få.
Det er gjennom suksessiv informasjon klubbene og medlemmene får rotaryidentiteten
befestet.  Det er gjennom informasjon og kjennskap vi legger grunnlaget for markeds-
føring og rekruttering.

Vi er en del av en stor og verdensomspennende organisasjon.  Det er viktig, ja, av-
gjørende dersom organisasjonen skal vokse, at alle medlemmer får kunnskap om
hva som rører seg i de andre klubbene - både i eget distrikt men og langt ut over
dette.

Redaktøren opplever for tiden nesten fullstendig ”stofftørke” og stiller derfor spørsmå-
let om hvor engasjementet og entusiasmen er blitt av?  Samtidig får jeg meldinger
som tyder på at det er noe galt med distribusjonen av Rotary i vest.  Får klubbene
magasinet? Får det enkelte medlem tilgang til magasinet via e-post?  Har klubbene
organisert distribusjonen internt?  Vet medlemmene av klubbene at Rotary i vest
også legges ut på distriktets hjemmeside?

Det er grunn til å se nærmere på dette og gjerne stille spørsmålet om vi i det hele tatt
trenger Rotary i vest!??  Særlig i lys av en opplevelse jeg nylig hadde.  Et mangeårig
medlem av en sentral rotaryklubb og tidligere president som jeg nylig ble kjent med,
fortalte at han aldri hadde hørt om magasinet - verken under navnet Rotary vest,
Vestlendingen eller Rotary i vest, som er det nåværende navnet.

Sjokkerende, frustrerende og en smule deprimerende.  Da er det store mangler ved
den interne informasjonen i distrikt 2250.

Hva skal vi gjøre med dette?   Legge ned?

Per Ove Askeland
Red.
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NORFO
Den 23. februar var Rotary 107 år.

I uke åtte feiret rotarianere over hele verden Rota-
rys stiftelsesdag.

Mange har spesielle arrangement på selve dagen
23.februar, mens andre legger ulike arrangement
til nærmeste helg eller den ukentlige møtedagen.

Verdens første serviceorganisasjon har gjort seg
positivt bemerket i årenes løp. Da FN’s charter ble undertegnet had-
de 49 rotarianere vært med i det forberedende arbeidet.

Carlos P. Romulo var visepresident i Rotary International og ble en
av de første formenn for FNs Hovedforsamling. Han sa i et av sine
foredrag at:

”Det er en bekreftelse
på Rotarys idealer at en
rotarianer nå presiderer
over FNs Hovedforsam-
ling. Til dette høye verv
bringer jeg med meg
Rotarys stolte tradisjo-
ner. Her utøver jeg Ro-
tarys misjon for men-
neskelig forståelse og
Rotarys strålende hold-
ning til godvilje, som er
hovedhensikten med
FN. Jeg sier åpent at
Rotary har styrket mitt
internasjonale perspek-
tiv og min menneskefor-

ståelse og derved forberedt meg for det store ansvar som ligger i å harmoni-
sere alle regjeringers anstrengelse for å oppnå fred og sikkerhet for mennes-
keheten.”

Rotary var den første og har som sådan vært et forbilde for andre serviceorganisasjoner.

Rotarys prosjekter rundt om i verden bidrar til å skape bedre vilkår for enkeltmennesker, alle
utvekslingsprogrammer gjør at mennesker har møteplasser og kan bygge vennskap og
fred. Samarbeidet med andre store organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna, Kirkens
Nødhjelp, NORAD og andre har gitt gode resultater.

En livskraftig 107 åring som samarbeider nært med WHO og andre organisasjoner for å ut-
rydde polio. Unge mennesker får gratis utdannelse i konfliktløsning, og utvekslingsprogram-
mene for ungdom er i særklasse.

Gratulerer med dagen, Rotary!

Paul Harris

De første rotarianerne.  Paul Harris nr. 2 f.v.
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Klipp fra klubber
Stavanger Rotary Klubb støtter skole i Kambodsja.

Gjennom flere år har Stavanger Ro-
tary bidratt med økonomisk støtte
til et skoleprosjekt i Mongkol Borei,
nord-vest i Kambodsja. Den gir un-
dervisning for de aller fattigste fra
landsbyer i nærheten.

Det er den  utvandrede Suldal man-
nen, Hans Eide (bosatt i USA) som har
dedikert penger og innsats for denne
skolen gjennom mange år og Stavang-
er Rotary Klubb har støttet bygge- pro-
sjektet med midler.  I tillegg har mange
av klubbens medlemmer også
”adoptert” fadderbarn (25 )  som får
årlig støtte til å gå på skolen.

I fjor ga klubben også midler til innkjøp
av en ”buss” for transport av elevene
til/fra skolen.

I år inngikk klubben et samarbeid med
Rogaland Kunstsenter. Klubben ga et
reisestipend  til Kambodsja for en
kunstner som Kunstsenteret selv ut-
pekte. Formålet var bl.a. å vise hva
klubben er engasjert i der borte, noe
som bør kunne resultere i  kunstneris-
ke uttrykk og vises her hjemme.

Tove Sundt-Hansen ble tildelt dette
stipendet. Hun foretok reisen til Kam-
bodsja  i januar/februar og vendte
hjem rik på inntrykk.  Det skal bli spen-
nende å se hva denne reisen kan føre
til av kunstneriske arbeider.

Totalt har Stavanger Rotary Klubb gjennom årene
bidratt med 140.000 kroner til skoleprosjektet i
Kambodsja.

Tove Sundt-Hansen ” i arbeid”  omgitt av interesserte

Åpning av ny skole. Grunnlegger og hovedbidragsyter Hans
Eide bivåner

Skolebussen

Klasserom i Ny skole
donert av Stavanger
Rotary Klubb. Ole
Nordbø, John Olav
Høgalmen og Louis
Meisland er glade for
at dette nå er blitt en
realitet

Ove Sembsmoen
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ShelterBOX

ShelterBox er en internasjonal nødhjelpsorganisasjon som spesialiserer seg på å gi
mennesker som har mistet hus og hjem på grunn av konflikter eller katastrofer, mid-
lertidig tak over hodet og nødvendig utstyr for å kunne fortsette og gjenoppbygge
livet. ShelterBox responderer umiddelbart ved naturkatastrofer og konflikter ved å
levere bokser med nødhjelpsutstyr helt frem til de som er rammet.

Hver enkelt ShelterBox gir en familie på opp mot 10
personer ett telt med nødvendig utstyr mens de er
ufrivillig forflyttet eller hjemløse. Utstyret er skredder-
sydd etter hvor innsatsen er og hvilke behov motta-
kerne har. Utstyret er av god kvalitet, er robust og
det er konstruert med tanke på belastningene det vil
bli utsatt for.

Hvordan det hele startet
ShelterBox ble startet i 1999 av rotarianeren Tom
Henderson. Han presenterte ideen om ShelterBox
for sin lokale rotaryklubb i Cornwall i 1999. Den 15.
april 2000 ble ShelterBox første gang presentert på
en Rotarykonferanse i Wales, som Rotary Club of
Helston-Lizard sitt millennium-prosjekt. Lite visste de
den gang om at i løpet av få år ville ShelterBox bli
det største Rotary prosjektet i verden, med nasjona-
le organisasjoner i 20 land.

Tom så at nødhjelpen ved de fleste katastrofer kom i
form av mat og medisiner. Lite eller ingen hjelp ble gitt i forhold til husly og beskyttelse mot
vær og vind i akuttfasen,  mens man prøvde å gjenoppbygge et mest mulig normalt liv.
ShelterBox ble lansert for å fylle dette tomrommet.

Den første forsendelsen med 143 bokser ble sendt til den indiske delstaten Gujarat etter et
kraftig jordskjelv i januar 2001. I løpet av de neste 3 årene vokste prosjektet gradvis og ved
utgangen av 2004 hadde nesten 2.600 bokser blitt utplassert i kjølvannet av 16 katastrofer.
Den 26. desember 2004 kom nyhetene om den katastrofale tsunamien i Det indiske hav og
ShelterBox stod ovenfor sin mest omfattende utfordring til da. Innsatsen etter tsunamien
kom til å forandre organisasjonen for all tid. Donasjoner og frivillige hjelpere strømmet til og
vi ble i stand til å utvide kapasiteten i en skala som var helt utenkelig bare få måneder tidli-
gere.

I 2005 sendte ShelterBox ut over 22.000 bokser, nesten 10 ganger så mange som i de fore-

Redningen kan være en shelterbox
Ved jordskjelv, flom og krig blir mennesker fratatt det meste.  Uten tak over hodet, vann, sani-
tærforhold og ly mot vær og vind kan sjebnen være beseglet.  Shelterboxer har bidradd til at

mange liv kan være reddet.  Men hva er  shelterBOX?

Artikkelen nedenfor er skrevet av
Torstein Nielsen

mailto:paske@broadpark.no
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ShelterBOX
gående 3 årene. Ikke bare sendte vi hjelp til dem som var rammet av tsunamien, men vi
sendte hjelp til dem som hadde mistet hjemmene sine under Katrina orkanen i USA og det
voldsomme jordskjelvet i Kashmir regionen i Pakistan. I løpet av få måneder hadde Shelter-
Box blitt en stor og viktig hjelpeorganisasjon innenfor internasjonal katastrofehjelp. Bare i
2011 ble det levert ut 15.000 Shelterboxer etter 25 ulike katastrofer i 20 ulike land, med
nødhjelp til 15.000 familier. Siden starten i 2000 har ShelterBox levert ut over 113.000 Shel-
terBoxer til i overkant av 170 deployeringer over hele verden.

I dag samarbeider Shelterbox med mange andre organisasjoner, blant dem både FN og
Røde Kors.

Hva inneholder en ShelterBox?
I hjertet av hver ShelterBox
finner man et familietelt
med plass for inntil 10 per-
soner. Teltet er spesialde-
signet for ShelterBox og
blir produsert av Vango, en
av verden største teltpro-
dusenter.

Teltet er designet for å
motstå ekstreme tempera-
turer, høy vind og store
nedbørsmengder. Boksen
inneholder ellers bla. en
vedovn eller et mulitifuel
kokeapparat, utstyr for
matlaging og bespisning,
vannrenseutstyr, vannkan-
ner, verktøysett, tepper,
moskitonett og en aktivi-
tetspakke for barn.

I tillegg kan ytterligere ut-
styr pakkes i kassen, alt
etter hvor i verden hjelpen
skal sendes. Eksempler på
slikt kan være solcellelykt
eller sett med lue/votter/
skjerf.

Hver boks koster kr 6.000,-
inkludert levering til dem
som trenger det. Hver boks

har et unikt sporingsnummer slik at giveren kan følge boksen helt frem til mottakeren. Dette
kan gjøres via vår nettside (www.shelterbox.no).

ShelterBox og Rotary
Etter en rotarianers ide, med hjelp fra hans Rotary klubb, har ShelterBox vokst til å bli det

mailto:paske@broadpark.no
www.shelterbox.no
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ShelterBOX
største klubbprosjektet i Rotarys 100 år lange historie. Bidrag fra Rotary klubber i verden
utgjør ca 50 % av alle donasjoner til ShelterBox. Tusenvis av rotaryklubber har støttet Shel-
terBox siden starten i 2000. Støtten fra rotarianere og Rotary klubber er svært verdifull. På
verdensbasis finnes det 32.000 Rotary klubber med i overkant av 1.2 mill medlemmer. Få,
om noen, organisasjoner har et slikt fundament å bygge på.

ShelterBox er anerkjent som et globalt Rotary klubbprosjekt og
alle bokser, telt, tepper og mye annet utstyr er merket med Rota-
ry logoen.
I tillegg til å samle inn penger og donasjoner til ShelterBox, gir
Rotary og rotarianere uvurderlig støtte i form av:
• Informasjon om hva ShelterBox er og hva vi driver med.
Rotarianere og rotaractere informerer klubber, skoler, lokalsam-
funn og resten av samfunnet gjennom presentasjoner og de-
monstrasjoner av bokser og utstyret.
• Frivillig hjelp i alle deler av vårt arbeid, fra pakking av bok-
ser, administrasjonsarbeid og fundraising.
• Deltagelse som frivillige i ShelterBox Response Teams
(SRTs), som ved katastrofer vurderer behovet og leverer hjelpen
over hele verden.
• Uvurderlig lokal hjelp på bakken når SRT-lag ankommer et
katastrofeområde. Hjelpen kan ofte være ifm fortolling, logistikk,
transport, eller ved å innkvartering. Ikke minst gir lokale rotariane-
re oss verdifull lokalkunnskap slikt at hjelpen kommer dit nøden
er størst.

ShelterBox bistår også Rotary med å nå sine mål. ShelterBox er
et godt virkemiddel for å gjøre Rotary mer kjent, utvide medlemsmassen og ikke minst møte
Rotarys mål om å yte hjelp med mottoet «Service above Self». Mange Rotary klubber fortel-
ler om økt interesse for Rotary etter at klubben engasjerte seg i ShelterBox.

Mer informasjon
Ønsker din klubb mer informasjon om ShelterBox eller en demonstrasjon/foredrag på en
klubbkveld, ikke nøl med å ta kontakt med en av oss:

Tove Ragna Reksten, e: tove.ragna@shelterbox.no
m: 992 73 397

Torstein Nielsen, e: torstein.nielsen@lyse.net m: 911 13 145

Du kan også følge ShelterBox på facebook (https://www.facebook.com/groups/
shelterboxnorge/) og selvsagt på nettsidene (www.shelterbox.no og www.shelterbox.org).

ShelterBox Norge er medlem av Innsamlingskontrollen samt registrert i Enhetsregisteret og
Frivillighetsregisteret

Ukens sitat:
RLI PHILOSOPHY
”Having leadership skills does not alone assure good Rotary leadership.  An effective
Rotary leader must also have knowledge, perspective about where Rotary has been, where
it is now going and a vision of what Rotary can be.”

mailto:paske@broadpark.no
mailto:ragna@shelterbox.no
mailto:nielsen@lyse.net
www.facebook.com/groups/
www.shelterbox.no
www.shelterbox.org
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NORFO
Rotary lyste opp Grand Hotels fasade i Oslo

den 23. februar
Grand Hotels fasade mot Karl Johan i Oslo ble 23. februar opplyst med Rotarys End
Polio Now-budskap. Slik markerer Rotary at de fortsetter sin kamp for å utrydde polio
i verden. Siden 1988 har dette vært Rotarys største humanitære prosjekt. Rotarianere
har bidratt med ca 6 milliarder kroner til denne kampen, og tusenvis av rotarianere
har deltatt i vaksineringer verden over.

Rotary klubber rundt om i verden har tidligere markert sin kamp mot polio ved å lyssette Co-
losseum i Roma, Big Ben i London, operaen i Sydney og andre historiske bygninger (se  s. 12).

Lyssettingen av Grand Hotel i Oslo markerer Rotarys 107. årsdag og arbeidet for å
"gagne andre". Det er også et løfte om at polio skal utryddes.

Rotarys kamp for å utrydde polio i verden ble markert også hele uken i forbindelse med VM
i Skiflyging i Vikersundbakken.

Rotarys imponerende og standhaftige innsats for å utrydde polio, er kanskje den viktigste
grunnen til at jeg ble rotarianer for fem år siden, forteller Anne Torsvik, leder for Rotarys
End Polio Now-kampanje i Oslo og store deler av østlandsområdet.

- Spesielt inspirerende var det å delta i den månedlige vaksinasjonsrunden i de fattigste de-
lene av Agra i India for tre år siden. Vi var der bare som hjelpere noen få dager, mens de

Anne Torsvik, leder for Rotarys End Polio Now-kampanjen i store deler av østlandsområdet, gir dråpevaksi-
ne til barn i Agras fattigstrøk i India.

mailto:paske@broadpark.no
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NORFO
lokale helseteamene og landets egne myndigheter jobber jevnt og trutt året rundt. India er
fortsatt et av de fire landene som betegnes som epidemiske. Men i 2011 brøt de den onde
sirkelen. Det året hadde de bare 1 nytt tilfelle, mot 42 i 2010 og 741 nye tilfelle i 2009. Siste
gang polio rammet et indisk barn var 13. januar i 2011. Det er en fantastisk gledelig ny-
het og viser at innsatsen nytter!

Utryddelse av poliosmitten i verden har vært Rotarys første prioritet siden 1988. Organisa-
sjonen er en av spydspissene i det internasjonale polio samarbeidet Global Polio Eradica-
tion Initiative. Andre deltagere er blant annet Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Ver-
dens Barnefond (Unicef).

For snaut fem år siden mottok Rotary 355 millioner US dollar fra Bill & Melinda Gates Foun-
dation til kampen mot polio, under forutsetning av at Rotary selv samlet inn ytterligere 200
millioner dollar innen juli 2012.
Allerede i januar i år innfridde Rotary dette målet, men arbeidet for å utrydde denne forkrøp-
lende og dødelige sykdommen fortsetter til polio er utryddet.

Fordi Rotary nådde sitt delmål på 200 millioner US dollar et halvt år før tiden, ga Bill Gates
ytterligere 50 millioner US dollar i gave til Rotarys kamp mot polio. Slik er det blitt skaffet
tilveie til sammen 605 millioner US dollar (ca 3,6 milliarder norske kroner) i løpet av de siste
fem årene. Disse pengene går i sin helhet til kampen for å utrydde polio.

Denne innsatsen har gitt store resultater. Antallet nye poliotilfeller har rast fra ca 350 000 i
1988 til 649 nye tilfelle i 2011. Mer enn to milliarder barn er blitt vaksinert i 122 land. Dette
har forhindret 250 000 barnedødsfall. Ca 5 millioner barn har sluppet å få de forkrøplende
lammelsene som følger med polio. Nye tilfelle av polio i verden er redusert med mer enn
99% siden 1988. Men blir ikke smitten utryddet for godt, kan nye epidemier spre sykdom-
men som ild i tørt gress.

Det har ikke vært utbrudd av polio i India siden 11.januar 2011, mot 741 nye poliotilfelle i 2009 og 42 tilfeller i
2010. Systematisk og gjentatt vaksinering gir resultater!

mailto:paske@broadpark.no
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NORFO
Siden Rotary engasjerte seg i denne kampen mot polio, har Rotaryklubber verden over
samlet inn nærmere 6 milliarder norske kroner, og tusenvis av rotarianere har deltatt som
frivillige (og for egen kostnad) i vaksinasjonsarbeidet.

Rotary-klubbene i Norge arrangerer jazz- og kirkekonserter, auksjoner, turvandringer, lop-
pemarkeder og andre former for innsamlinger året rundt til inntekt for kampen mot polio ˆ i
tillegg til de andre humanitære prosjektene klubbene driver lokalt og internasjonalt.

Vaksinering av ett barn mot polio koster ca 3,60 kr. Det betyr at fem barn kan vaksineres
for prisen av en eneste halvflaske coca-cola

Copyright Norsk Rotary Forum 2008
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NORFO

Historisk dag for Rotary i Norge
Første kvinne som leder av NORFO!

For aller første gang ble et NORFO- møte ledet av
en kvinne. Neste års leder i NORFO, PDG Lena
Mjerskaug, hadde en trygg hånd om budsjettmøte
med de innkommende guvernører. Det er en aktiv
og arbeidsvillig gruppe som står klar til å overta dist-
riktsansvaret 1. juli, og en vel forberedt leder som
fører arven videre. Vi ønsker alle lykke til med arbei-
det kommende rotaryår.

Tilbake fra guvernørskolen
Imponert, informert, inspirert og internasjonalisert, sier DGE

Njål Gjennestad i Distrkt 2290.
Neste års rotaryledere er allerede tilbake fra sin guvernøropplæring i San Diego. Sammen
med neste års RI-president Sakuji Tanaka og over 520 medguvernører fra hele verden er
de klare for et nytt år der "Peace through service" skal stå i fokus.

Fra venstre på bildet: DGE 2290 Njål A. Gjennestad, DGE 2275 Jon Eidsvik, DGE 2250 Johannes Hausken,
DGE 2305 Margit Bjugstad, DGE 2310 Arild Wilberg og DGE 2260 Jan Eddie Tinlund.

PDG Lena Mjerskaug—ny leder av NORFO

VELKOMMEN TIL SUNDSVALL

mailto:paske@broadpark.no
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POLIO

Det er ett år siden det siste tilfelle av polio
ble oppdaget i India. Det er ikke lang nok
tid til å kunne si at landet er blitt poliofritt.
Tre  år uten nye utbrudd, er den konven-
sjonelle perioden det tar for å kunne si at
så har skjedd. Men det er en god start. Og
hvis India, som en gang var en global svø-
pe i polio sammenheng, virkelig er blitt po-
liofritt, vil polio nå kun være endemisk i tre
land: Afghanistan, Nigeria og Pakis-
tan. Antallet smittede, har i mellomtiden
sunket fra 350 000 i 1988 til 650 i fjor.
Alt dette i stor grad takket være innsatsen til
Rotary International. I 1985, etter en vellykket
pilot studie på Filippinene, presenterte Rotary
en plan for å utrydde polio, ved å vaksinere
alle barn under fem år i områder der de sto i
fare for å kunne få sykdommen.  Anslaget var
da at dette ville koste $ 120 mill. Etter å ha
brukt mer enn $ 800 mill. av Rotaryinnsamle-
de penger (pluss mye fra andre kilder), er vi-
ruset fortsatt eksisterende der ute, men de
resterende stedene fortelle sin egen historie:
der sivil lidelse er utbredt, er medisin vanske-
lig tilgjengelig.

Den 17. januar kunngjorde Rotary  at organi-
sasjonen hadde skaffet til veie enda  $ 200
mill. Bill Gates i ”Bill & Melinda Gates Foundation” kunngjorde deretter at de ville bidra med
ytterligere $ 405 mill.  Dermed kan trykket i arbeidet for å utrydde polio totalt fortsatt holdes
oppe. John Germ, en av RI ´s ledere, mener at hvis alt går bra kan 2016 kan bli det første
året uten nye poliotilfeller.
Rotary sin kampanje mot polio ble inspirert av kampen for å utrydde kopper. Som polio, var
kopper en virussykdom som det eksisterte en lett administrerbar vaksine mot. Og helt av-
gjørende, som for polio, hadde kopper bare en aktuell smittebærer: Homo sapiens - men-
nesket. I prinsippet skulle derfor utryddelse være mulig.  Praksisen har imidlertid vist seg
ganske annerledes.
For det første kan polio, i motsetning til kopper, overleve i lange perioder utenfor en smitte-
bærer (vert), for eksempel i kloakk. For det andre; da kampanjen startet for alvor var det tre
varianter av polio som hver krevde en skreddersydd vaksine. Fokusering og innsats på en
av disse virusstammene førte ofte til oppblomstring av en annen. For det tredje; foruten de
uunngåelige vanskelighetene på steder som har dårlig medisinsk infrastruktur, støtte kam-
panjen på noen helt spesielle menneske skapte problemer. Den mest notoriske  av disse
oppsto ved ryktespredning fra visse religiøse ledere i Nigeria, som påsto at vaksinen ville

En Rotary motor..
Kan en klubb som i utgangspunktet består av forretningsmenn

utrydde polio?

Artikkelen er hentet fra magasinet The economist, utgitt i New York den 21. januar 2012, oversatt og
tilrettelagt fra den trykte utgaven av P.O. Askeland
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sterilisere jenter og at den var en del av en amerikansk plan om å befri verden for musli-
mer. Dette forklare langt på vei hvorfor polio vedvarer i Nigeria.

At polio faktisk kan utryddes ser vi av at en av de tre poliovariantene nevnt tidligere, ble ut-
ryddet allerede i 1999. Hvorvidt de ressursene som trengs for å gjøre det heller bør brukes

andre steder, er imidlertid et spørsmål som diskute-
res. Noen synes å foretrekke å se et skifte til en strate-
gi som bedrer generell helse i områdene, herunder in-
vestere i anstendig renovasjon, sanitære forhold og
rent vann.

Responsen på dette er at hvis du fjerner det spesifikke
presset på polioutryddelse vil bare sykdommen vende
tilbake. Videre, i praksis er en syntese mellom de to
strategiene voksende. Ifølge Mr. Germ er det allerede
en debatt i Rotary om hva de skal gjøre videre. Skaffe
rent vann og bedre mødres og barns helse er populæ-
re alternativer.

En ting alle ønsker å unngå, er det som skjedde etter
at kopper ble utryddet. Da ble nemlig den infrastruktu-
ren av helsepersonell og klinikker som ble opprettet for

Polio

Flott markering
Rotary klubber rundt om i verden har markert sin kamp mot polio ved å lyssette Colosseum
i Roma, Big Ben i London, operaen i Sydney og andre historiske bygninger.  I Oslo ble kam-

pen mot polio markert på 107 års dagen til Rotary ved lysseting av Grand Hotell.

Oslo
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WHAT’S ROTARY
Rotary International is a volunteer organization of business and professional leaders who provide
humanitarian service, and help to build goodwill and peace in the world. There are approximately 1.2
million Rotary club members belonging to 34,000 Rotary clubs in more than 200 countries and
geographical areas.
Founded in Chicago in 1905, Rotary celebrated 100 years of service in 2005. The Rotary Foundation
has awarded more than US$2.1 billion in grants, which are administered at the local level by Rotary
clubs.

What is the purpose of Rotary?
Rotary clubs exist to improve communities through a range of humanitarian, intercultural and educa-
tional activities. Clubs advance international understanding by partnering with clubs in other coun-
tries. Rotary also encourages high ethical standards in all vocations.

What do Rotary clubs do?
Rotary clubs address critical issues at home and abroad by providing health care and medical
supplies, clean water, food, job training, youth development, and education to millions of people in
need. Examples of Rotary’s focus areas include:
Polio Eradication - In 1985, Rotary International created PolioPlus – a program to immunize all the
world’s children against polio. To date, Rotary has contributed more than US$1 billion and countless
volunteer hours to the protection of more than two billion children in 122 countries. Rotary is cur-
rently working to raise an additional US$200 million toward a US$355 million challenge grant from
the Bill & Melinda Gates Foundation. These efforts are providing much needed polio vaccine, opera-
tional support, medical personnel, laboratory equipment and educational materials for health workers
and parents. In addition, Rotary has played a major role in decisions by donor governments to contri-
bute over $6 billion to the effort. With its community-based network worldwide, Rotary is the volun-
teer arm of the global partnership dedicated to eradicating polio. Rotary volunteers assist in vaccine
delivery, social mobilization and logistical help in cooperation with the national health ministries, the
World Health Organization (WHO), UNICEF, and the U.S. Centers for Disease Control and Preven-
tion.

Peace - In an effort to educate tomorrow’s peacemakers and ambassadors, up to 110 Rotary World
Peace Fellows are sponsored each year to study at one of the eight universities for International Stu-
dies in peace and conflict resolution. Since 2002, 431 fellows from over 75 countries have partici-
pated at a cost of more than $23 million.

International Education - Rotary is the world’s largest privately-funded source of international
scholarships. Each year, about 1,000 university students receive Rotary scholarships to study abroad.
Rotary clubs also coordinate a high school-age student exchange program that has sent nearly 8,000
students abroad for three months to a year.

Humanitarian Projects - Rotary clubs initiate thousands of humanitarian service projects every
year. These volunteer-driven projects address the root causes of conflict, such as hunger, poverty,
disease and illiteracy.

Literacy - Rotary clubs work to improve literacy rates worldwide. A unique, Rotary-pioneered ap-
proach called the Concentrated Language Encounter (CLE) has proven very effective in resource-
strapped developing countries. It was so successful in Thailand, that the Thai government adopted
the program nationwide.

Water Management - Recognizing the importance of clean water, many Rotary clubs help to install
wells and develop water treatment and distribution systems to increase access to fresh drinking water
for communities in need, especially in developing countries.

Hva er Rotary?

ROTARY AN ORGANIZATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL LEADERS • UNITED WORLDWIDE • 1.2 MILLION MEMBERS • IN MORE
THAN 200 COUNTRIES AND GEOGRAPHICAL AREAS • PROVIDING HUMANITARIAN SERVICE •

BUILDING GOODWILL AND PEACE IN THE WORLD
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