
         DEN AFRIKANSK REGION SERTIFISERT SOM POLIOFRI AV WHO 

Kjære rotarianere, 

Det er vår glede å kunngjøre at den afrikanske regionen nettopp har blitt sertifisert som poliovirusfri. 

Rotarymedlemmer har spilt en uvurderlig rolle i arbeidet med å kvitte den afrikanske regionen med vill 

polio. Vi bør være stolte av alt det harde arbeidet vi har gjort for å eliminere den ville poliovirusen i hele 

Afrika og i nesten alle land i verden. 

Denne fremgangen er et resultat av en tiårelang innsats over de 47 landene i den afrikanske regionen. 

Det har involvert millioner av helsearbeidere som reiser til fots, båt, sykkel og med buss, innovative 

strategier for å vaksinere barn midt i konflikt og utrygghet, og et stort overvåkingsnettverk for 

sykdommer for å teste tilfeller av lammelse og sjekke kloakkvann for viruset. 

I løpet av de siste to tiårene har utallige Rotary-medlemmer i land over hele den afrikanske regionen og 

rundt om i verden jobbet sammen for å skaffe midler, immunisere barn, forhandle med lokale og 

nasjonale ledere og øke bevisstheten om viktigheten av vaksinasjon, noe som muliggjør Global Polio 

Eradication Initiativ (GPEI) for å effektivt svare på og stoppe utbrudd av polio. 

Denne milepælen er en utrolig folkehelseoppnåelse for Rotary-medlemmer, den afrikanske regionen og 

våre GPEI-partnere, og et stort skritt videre på veien mot global polio-utryddelse. Men vi har fremdeles 

viktig arbeid å gjøre for å utrydde villpolo i de to siste endemiske landene. 

Vi har møtt mange utfordringer i reisen vår for å utrydde polio. Men vi har gjort bemerkelsesverdige 

fremskritt, og polioinfrastrukturen som rotarianere hjalp til med å bygge, vil tjene som en varig arv som 

vil fortsette å bidra til å beskytte utsatte barn mot andre sykdommer i flere tiår fremover. 



Vi ber deg i dag om å fortsette kampen for å avslutte polio. Vi trenger at hver og en av dere hjelper med 

å fullføre denne kampen og fortsette å samle inn 50 millioner dollar hvert år til PolioPlus. Utryddelse av 

vill polio i den afrikanske regionen viser at utryddelse av polio er oppnåelig, og viser også hvordan vårt 

harde arbeid, partnerskap og økonomiske engasjement fortsetter å drive oss fremover, selv under en 

global pandemi. 

Takk for din fortsatte innsats, for å oppnå en poliofri afrikansk region, og for at du fortsatt er opptatt av å 

oppfylle vårt løfte om en poliofri verden. 

 

Vennlig hilsen, 

Holger Knaack     K.R. Ravindran 

President, Rotary International President, Rotary Foundation 

 

Rotarys internasjonale president Holger Knaack og Nigeria National PolioPlus-leder Dr. Tunji Funsho 

gratulerer rotarianere med å utrydde polio i den afrikanske regionen. 
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