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Kjære rotarianere og venner av Rotary!                                   Elverum 01 11 2013 

Rotary er hva Rotary gjør! 

1. November er i følge Rotary kalenderen viet The Rotary Foundation  

 

The Rotary Foundation, eller Rotaryfondet, er det 
viktigste verktøyet for Rotarys serviceinnsats, både lokalt 
og internasjonalt. Service- og tjenesteidealet har preget 
Rotary helt siden den spede begynnelsen i 1905. Allerede 
på Rotarys Convention i Atlanta i 1917, ble det bestemt å 
opprette et fond med formål: 
“Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av 
veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige 
service tiltak.” 
 

Det var imidlertid først etter Paul Harris sin død i 1947 at det virkelig ble oppsving i fondet. Da 

strømmet det inn gaver og bidrag til minne om Rotarys grunnlegger. Helt fra 1911 har setningen 

«Service above Self» inngått som Rotarys motto. TRF sitt mål og mandat er: «Å støtte Rotary 

International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, 

nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program». 

I dag er The Rotary Foundation en av verdens største ikke- statlige “utviklingsbanker” der 

Rotaryklubber over hele verden henter finansiell støtte for å gjennomføre serviceprosjekter som skal 

bidra til at Rotary International skal kunne oppfylle sitt formål.       

Midlene til TRF kommer fra tre ulike kilder; Rotary medlemmenes bidrag, eksterne bidragsytere 

(F.eks Melinda og Bill Gates Foundation og en rekke andre private donatorer) og utbyttet fra 

investeringer. Uten rotarianernes bidrag til TRF, vil ikke Rotary International kunne opprettholde sitt 

aktivitetsnivå og sin innflytelse på den internasjonale arenaen. Skal Rotary bedømmes ut fra sin 

innsats, har den enkelte rotarianers innsats en betydning.  

De seks fokusområdene for Rotarys internasjonale innsats 

 

 

 Fred og konfliktforebygging/-løsning  

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Rent vann og sanitærforhold 

 Mødre - og barnehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 

 Lokal økonomi og samfunnsutvikling 
 

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
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Jeg anbefaler alle om å lese mer om Rotarys seks fokusområder her:   

Areas of Focus.pdf

 

Skal Rotary lykkes i sin omdømmebygging, er vi avhengig av at vi som er rotarianere klarer å formidle 

at Rotary International er en betydelig internasjonal aktør innenfor alle disse seks fokusområdene.   

Mange tusen rotarianere utfører frivillig arbeidsinnsats  ut fra sin yrkeskompetanse innenfor disse 

seks fokusområdene hver eneste dag, mens andre gjør sin innsats i form av økonomiske bidrag til ett 

eller flere av Rotary fondene.   

Dette er lite offentlig kjent i de skandinaviske landene. Kanskje er vi som rotarianere i Skandinavia for 

lite flinke til å fortelle historien om Rotary? Skal vi endre på dette, betinger det at vi søker mer 

kunnskap om Rotarys innsats, både nasjonalt og internasjonalt og at vi deler denne kunnskapen med 

andre. 

På den nye hjemmesiden til Rotary International er det mye interessant og oppdatert informasjon. 

Rotary International er dessuten aktiv på sosiale media så som Facebook, Twitter, Linkedin, You 

Tubeog Flicker. Det er ønskelig at Rotarys innstas innen de seks fokusområdene er tema på klubb 

møtene våre.  

Kan klubb presidenten, i samarbeid med programkomiteen, arrangere tema stafett, der 

medlemmene etter tur forbereder et innlegg om ett av de seks fokusområdene  f.eks i ett 

Rotarymøte i måneden?  

2. Hvorledes blir TRF midlene brukt? 
Rotary International og The Rotary Foundation legger stor vekt på åpenhet og innsynsmulighet for 
sine økonomiske disposisjoner. Rotary International og TRF samarbeider med noen av verdens 
ledende «Charity evaluators», så som: Charity Navigator (4 stars) og American Institute of 
Philanthropy (A+), som begge gir The Rotary Foundation meget god “rating”. Fra Rotarys egen 
hjemmeside sakses:  

We are responsible leaders 

Responsible leadership means being both efficient and trustworthy with our donations. 

We’re committed to making the most out of every dollar we receive—that’s why we use 

nearly 90% of our funding for program expenses in an industry where the average is 

only 65%. This commitment has earned us some of the highest ratings among the 

charity evaluators. 

 

http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553
http://www.bbb.org/charity-reviews/national/education-and-literacy/rotary-foundation-of-rotary-international-in-evanston-il-3656
http://www.bbb.org/charity-reviews/national/education-and-literacy/rotary-foundation-of-rotary-international-in-evanston-il-3656
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Dette innebærer at vi kan være trygge på at bidrag gitt til Rotary Foundation, blir brukt til formålet og 
ikke forsvinner på veien.  Enkelte Rotaryklubber har tidligere opplevd at søknads-, kontroll- og 
rapporteringsrutinene for å få bidrag fra TRF er svært detaljerte og «byråkratiske». Fra og med 01 07 
2013 har det skjedd vesentlige forenklinger, spesielt når det gjelder tildeling av District Grants, men 
fortsatt kreves det full kontroll med at retningslinjene for tildelinger følges. 

Les mer om tildelinger og bruk av de uliketilskuddene fra TRF,  ”TRF-grants” her: 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=218 

Jeg tror at vi alle skal være glade for at det er slik kontroll, - i en verden der korrupsjon, svindel og 
misbruk av bistandsmidler dessverre er utbredt. Det skal stilles strenge kvalitetskrav til de service- og 
bistandsprosjekter som bærer Rotarys navn og symboler. Dette gjelder så vel lokalt og nasjonalt som 
internasjonalt. Rotary International og alle som har behov for hjelp og bistand fra Rotary, er helt 
avhengige av at Rotary har et positivt omdømme.  

Kvalitetssikring og evaluering av bistandsprosjekter var et tema på årets distriktskonferanse, der 
seniorkonsulent Inger Brodal fra Norad holdt et viktig innlegg.  Hun viste til to praktiske hefter for alle 
som planlegger bistandsprosjekter: 

 Assessment of Sustainability Elements/Key Risk Factors. A practical guide 

 Result Management in Norwegian Development Cooperation. A practical guide 

 

Begge disse publikasjonene kan bestilles fra NORAD; postmottak@norad.no. 

3. Hvorledes blir TRF midler brukt i distriktet i dette Rotaryåret?  
I møte den 25. oktober behandlet TRF komiteen søknader om District Grants og har innvilget 

følgende:    

INNVILGEDE DISTRICT GRANTS 2013. ROTARYDISTRIKT 2305 

Rotaryklubb Prosjekt 
Antatt 
samlet 
kostnad 

Søknad Innvilget 

Alvarheim Rk Skolebarnsprosjekt 6 000          3 000               3 000  

Hamar Vest Rk Bi prosjekt 70 000       10 000               8 000  

Lillehammer Rk Helseklinikk i Pakistan (LAM) 30 000       10 000               7 000  

Sula Rk Tursti/lysløype 40 000       15 000               5 000  

Volda Rk Gapahuker ved tursti 60 000       15 000               5 000  

Volda Rk Sierra Leone, utd. Stipend 45 000       20 000             15 000  

Ålesund Øst Rk Ungdom og mestring 10 000          5 000               5 000  

Brumunddal Rk India. Syskole for kvinner 15 000       12 000               7 000  

Sum   276 000       90 000             55 000  

 

Som dere er klar over, er størrelsen på de midlene Distrikt 2305 disponerer til District Grants 

avhengig av den samlede summen av TRF-bidrag fra Rotary klubbene i distriktet. Vi ønsker at flere 

klubber etterhvert kan få bidrag til gode nasjonale og internasjonale prosjekter, - men da må 

medlemmenes bidrag til TRF øke. 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=218
mailto:postmottak@norad.no
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4. Hvorledes brukes ellers midler fra Global Grants? 
Blant de største prosjektene som ble delfinansiert av TRF midler i 2011 -2012 er: 

 102.8 million USD ble brukt i kampen mot polio, ”End Polio Now!” 

 2 millioner USD fra Rotary i Korea ble brukt for å etablere mor-barn klinikker i Tanzania. Disse 

klinikkene dekker mer enn en million innbyggere. 

 0,4 millioner USD til rent vann og sanitærforhold i India. 

 

Rotary International og The Rotary Foundation  samarbeider også med andre organisasjoner, der 

disse deler det samme verdigrunnlag som Rotary International og der disse organisasjonene har 

egnet kompetanse og distribusjonssystem for å kunne oppnå gode resultater. Eksempler på dette 

finner vi i vedlagte klipp fra hjemmesiden til Rotary International; https://www.rotary.org. Bruk CTRL 

knappen og ”klikk” for å lese mer om den enkelte organisasjon som RI har inngått formelt 

partnerskap med. 

OUR PARTNERS 

When Rotary partners with other organizations, we multiply the impact made by either 

group on their own. We call this “the Rotary effect.” From local food banks to global 

humanitarian organizations, we work with a wide variety of partners, including: 

 Aga Khan University 

 Bill & Melinda Gates Foundation 

 Centers for Disease Control and Prevention 

 Global FoodBanking Network 

 Goodwill 

 Mercy Ships 

 ShelterBox 

 UNESCO-IHE 

 UNICEF 

 United Nations 

 World Health Organization 

Looking to partner with a local club, or even the global organization? 

Visit My Rotary to learn more about becoming a Rotary partner 

Les mer om Rotarys innsats på Rotary.org 

https://www.rotary.org/
http://www.aku.edu/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.foodbanking.org/
http://www.goodwill.org/
http://www.mercyships.org/
http://www.shelterbox.org/
http://www.unesco-ihe.org/
http://www.unicef.org/
http://www.un.org/en/
http://www.who.int/
https://www.rotary.org/myrotary/en/partners
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5. Eksempler på rotarianeres øvrige innsats 
I tillegg til dette, utføres det mye frivillig Rotary arbeid i mange land, der Rotaryklubber på tvers av 

landegrenser går sammen om ulike samfunnsnyttige og humanitære prosjekter. Under Rotary 

International er det etablert en rekke innstasgrupper som arbeider innenfor de seks fokusområdene. 

Eksempler på dette er;  

 Innsatsgrupper for å frigi og rehabilitere barnesoldater 

 Innsatsgrupper for å hindre at barn brukes som sex-slaver 

 Den svenske ”Läkarbanken” som består av rotarianere som er autorisert helsepersonell og 

som yter frivillig innsats i land der mangelen på kvalifisert helsepersonell er stor 

  Jordmødre og sykepleiere som arbeider for trygg fødselshjelp for kvinner i land og områder 

der barseldødligheten er stor 

 Lærere som arbeider som frivillig i land og områder der skoletilbudet er mangelfullt   

 Distribusjon av vannrensingsutstyr og andre nødvendighetsartikler beregnet på akutte 

nødssituasjoner. Les mer på: http://www.worldwaterworks.org 

6. Top Three Per Capita Anual Giving Banner Rotary year 2012 -

2013 
Fra The Rotary Foundation of Rotary International har jeg nettopp mottatt melding om at følgende 

tre Rotaryklubber i Distrikt 2305 er tildelt The Annual Fund Banner for det høyeste bidraget/pr 

registrert medlem til The Annual Fund for Rotary året 2012 – 2013: 

Club ID Club Name Top Per capita Rank AF Per capita, USD 

12703 Aalesund-Øst Rk 1 86,74 

12832 Raufoss Rk  2 82,97 

12795 Brumunddal Rk 3 79,28 

  

Vi gratulerer de tre Rotaryklubbene med banneret for bidraget i 2012 – 2013. Vil samtlige klubber i 

Distrikt 2305 strekke seg etter et bidrag på USD 100,- pr medlem i 2013 – 2014? Noen klubber har 

lagt inn et fast bidrag pr medlem i medlemskontingenten. Andre sørger for at inntektene fra 

utlodningen på hvert klubbmøte går uavkortet til TRF fondet. 

Jeg minner også om at den enkelte rotarianer kan bidra til at klubben når dette målet ved å inngå en 

avtale om et fast trekk på minimum kr 50,- pr måned. Det gir skattefradrag på 28 %.  Det er selvsagt 

opp til den enkelte å sette trekket til 100,- pr måned eller mer, men minimumstrekket for å oppnå 

skattefradrag er kr 50,- pr måned. 

http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf   

http://www.worldwaterworks.org/
http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf
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7. Situasjonen for Rotarys kamp mot spredning av poliomyelitt 
Fra 125 land med ”vill spredning” av poliovirus i 1988 kunne Rotary International og WHO i desember 

2012 erklære at det kun var tre land tilbake med såkalt ”vill poliospredning”; nemlig Pakistan, 

Afghanistan og Nigeria. At India kunne erklæres fritt for spredning av polio i løpet av 2012, ble sett på 

som en stor seier for det samarbeidet som Rotary International har med WHO og myndighetene i de 

fleste land i verden. Utfordringene i enkelte land, er imidlertid at myndighetene ikke har full kontroll 

over hele landet. Ulike opprørsgrupper og religiøse fundamentalister har stor innflytelse i enkelte 

land og noen av disse ser på vaksinasjonsprogrammene fra Rotary og fra WHO som vestlig 

innblanding som truer deres makt og innflytelse.  Vaksinatører både i Pakistan og i Nigeria utsettes 

for brutale drap og de organisasjonene som gjennomfører vaksinasjonsprogrammene utsettes for 

alvorlige trusler. Dette gjør at vaksinasjonsdekningen fortsatt er for lav i flere land til tross for en 

enorm innsats fra både myndigheter og fra frivillige. Kampen mot spredning av poliovirus kan 

sammenlignes mot kampen mot store skogbranner; dersom man ikke får slukket de siste glørne, er 

faren for en ny oppblussing stor!  

Poliosmitte fører ikke alltid til utbrudd av poliomyelitt. Voksne kan være smittebærere uten selv å 

være smittet. Smitten kan da spres gjennom avføring og mangelfulle hygienetiltak. Drikkevann og 

matvarer kan dermed spre smitte til andre. Økt reisevirksomhet medfører økt risiko for rask 

spredning. Dette gjør at WHO i samarbeid med myndighetene i en rekke land overvåker bla. 

kloakksystemene. I siste del av september varslet WHO at det var funnet poliovirus i mange prøver 

fra kloakkvann i Midtøsten. De siste dagene av oktober varsles det om at stort antall barn med ulike 

typer lammelser i grenseområdene mellom Syria og Irak.  

Dr Bruce Aylward i WHO sier: 

“The virus is the kind of virus that finds vulnerable populations,” he said, “and the 

combination of vulnerability and low immunization coverage, that is a time bomb. There is a 

real risk of this exploding into an outbreak with hundreds of cases.”  

The World Health Organization, working with Unicef and other aid groups, has organized a 

plan to administer repeated oral doses of polio vaccine in concentric geographical circles, 

starting with children in Deir al-Zour and eventually reaching western Iraq, southern Turkey, 

Jordan, Israel, the Palestinian territories and Egypt. In Lebanon, home to more than 700,000 

Syrian refugees, public health officials said Friday that they were undertaking a related effort 

to vaccinate all children under age 5.  

Altogether, Dr. Aylward said, more than 10 million young children in the Middle East would 

get polio vaccinations over the next several weeks.  

I tillegg til denne situasjonen, ga WHO ut dette kartet over situasjonen i Afrika og 

Pakistan/Afghanistan så seint som den 15. Oktober i år:  
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Dette viser at innsatsen mot spredning av polio på ingen måte kan avsluttes. Nå er det svært viktig at 

alle gode krefter settes inn for en massiv innsats ikke bare ved vaksinering, men også ved å spre 

opplysning om hvorledes polioviruset spres og for å bedre hygiene- og sanitærtiltak i områder som er 

utsatt for smitte. Så langt har Rotary International bidratt med mer enn 1,2 milliarder USD og hundre 

tusenvis av frivillige arbeidstimer for å stanse spredning av poliomyelitt. Skal denne innsatsen ikke 

være forgjeves, kreves det nå en virkelig kraftsamling både fra Rotaryklubber over hele verden, men 

også fra offentlige myndigheter, WHO og andre frivillige organisasjoner.  

Den 23. oktober kom statsledere fra 23 afrikanske land sammen for å undertegne et dekret som sier 

at de vil samarbeide med WHO, Rotary International og andre frivillige organisasjoner i kampen mot 

spredning av polio.   

Folkehelseinstituttet her hjemme oppfordrer alle som skal reise til Afrika, Midt-Østen eller til 

Pakistan om å sjekke sin vaksinasjonsstatus. Alle reisende til land der poliosmitte er påvist, 

oppfordres til å oppsøke helsestasjonene eller fastlegene for revaksinering. Å sørge for 

tilfredsstillende reisevaksiner bør være minst en like stor selvfølge som å beskytte PC en mot 

datavirus!   
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8. Hva gjør Rotaryklubbene i D-2305 for å vinne denne kampen? 
Så langt har jeg mottatt bestillinger på 1 331 End Polio Now pins, der hver av rotarianerne som 

mottar en slik pins har forpliktet seg til å donere NOK 100,- til End Polio Now aksjonen. Det er fortsatt 

elleve Rotaryklubber i distriktet som ennå ikke har levert sin bestilling på slike pins. Dessverre har 

kontoret i Zurich gått tom for slike pins så det er bestilt et nytt opplag fra USA. I forbindelse med ny 

profilering av Rotarysymboler, tar dette lenger tid enn forutsett, så vi må fortsatt smøre oss med 

tålmodighet. 

I mellomtiden er det enkelte Rotaryklubber som har arrangert lotteri og auksjoner for å samle inn 

penger til End Polio Now. Nå i høstjakta har enkelte rotarianere loddet ut viltstek og annet for å få 

inn penger, andre har arrangert turmarsjer der inntekten går til End Polio Now.  

Målet er at rotarianerne i Rotarydistrikt 2305, før jul 2013, skal kunne overføre et samlet bidrag på 

minst NOK 150 000,- eller mer enn USD 25 000,- til kampen mot polio.   

Bidragene samles inn i de enkelte Rotaryklubbene og overføres i god tid før jul til : 

Rotarydistrikt 2305 v/kasserer Marianne Johanstuen, Nerengbakken 5a, 2816 

Gjøvik, Bankkonto i Sparebanken Hedmark 1822 29 90 005  

 

I forslaget til Statsbudsjett for 2014, la den forrige Regjeringen inn en øking på NOK 330 millioner til å 

bekjempe epidemiske sykdommer i verden.  Den største andelen av dette beløpet går til den 

internasjonale alliansen GAVI som arbeider for å redusere prisene på vaksiner og livsviktige 

medikamenter til de fattige land i verden. I tillegg økte de bidraget til kampen mot poliospredning 

med 240 millioner kroner. Den 19. september i år ga Rotary International en internasjonal pris til den 

norske Regjeringen for Norges innsats i bekjempelsen av Polio. Av alle verdens land er Norge nr 2 av 

de land som bidrar mest per capita for å utrydde polio. Luxemburg er fortsatt nr en. 

 

Så vil jeg ønske alle Rotaryvenner en fortsatt god høst! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Roy Heine Olsen 
Distriktsguvernør D-2305 

2013 - 2014 
 
 

Vedlegg: Rotarys areas of focus 


