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Kjære rotarianere og venner av Rotary!                                   Elverum 27 03 02 

2014 

Rotary er hva Rotary gjør! Hva gjør vi? 
Rotary International er i dag representert med Rotaryklubber i nesten alle verdensdeler og nesten i 

alle land i verden. Internasjonal forståelse og samarbeid over landegrenser er et viktig grunnlag for 

fred og i engasjement for menneskerettigheter og for en mer rettferdig verden. Deltakelse i 

internasjonale Rotary arrangement, i internasjonale prosjekter, besøk i Rotaryklubber i andre land, 

det å være aktiv organisator i ungdomsutveksling og  det å være fadder eller organisator av en 

internasjonal sommerleir,  gir spennende internasjonal kontakt og styrker den forståelsen. Mottoet 

«Engage Rotary – Change lives» har så absolutt relevans for Rotarys internasjonale arbeid. Gjennom 

internasjonal kontakt og forståelse styrker vi engasjementet for å slutte opp om internasjonale 

prosjekter, der hensikten er å bedre forutsetningene for levekårene for medmennesker som ikke er 

så heldige som oss.    

Hva går kontingenten til RI til? 

 

Kilde: The Rotarian feb. 2014 

Som dere ser, går 34% av kontingenten vår til å gjennomøre Rotarys internasjonale programmer. I 

tillegg går nær 90% av bidragene våre til TRF, eller Rotaryfondet direkte til internasjonalt 

hjelpearbeid, inklusive kampen mot poliospredning. 

 

I dag, den 27. mars 2014, kunne Verdens Helseorganisasjon erklære Sør-Øst Asia poliofri! Se teksten 

på WHO sine hjemmesider: 

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
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WHO South-East Asia Region certified polio-free  

 

WHO-SEARO/Vipul Sharma 

27 March 2014 -- WHO South-East Asia Region, home to a quarter of the world’s population, 

was certified polio-free today by an independent commission under the WHO certification 

process. This is the fourth of six WHO Regions to be certified, marking an important step 

towards global polio eradication. With this step, 80% of the world’s population now lives in 

certified polio-free regions. 

 Press release on the polio-free certification 
 Polio-free certification: South-East Asia Region 
 Read how Nepal stays vigilant to prevent polio’s return 

Dette er en viktig milepæl i den verdensomspennende kampen for å utrydde polio. Rotarianere over 

hele verden har en stor del av æren for dette framskrittet. Det er all grunn til å markere og feire 

dette. 

 

Fortsatt er det dessverre mange viktige utfordringer igjen før denne ødeleggende sykdommen er 

utryddet fra kloden vår. Konfliktene i Syria, Afghanistan, deler av Pakistan, Nigeria, Sentral Afrika og 

Somalia minner oss om hvor raskt dette viruset kan blusse opp igjen og forårsake ny frykt for 

spredning over andegrensene. Derfor er det viktig at vi fortsetter det gode arbeidet, både med 

vaksinasjoner, opplysning om smittespredningen og utbygging av gode vannkilder og sanitæranlegg. 

 

Rotary International er fast bestemt på at vi skal delta i dette arbeidet helt til hele verden kan 

erklæres for poliofritt.  

 

Klubbene i Rotary distrikt 2305 har vist at vi er villige til å delta i dette viktige arbeidet! 

 

La oss ønske hverandre lykke til! 

Vennlig hilsen 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør 2013 – 2014 

Rotarydistrikt 2305 

Mob 913 81 309  

http://www.searo.who.int/mediacentre/releases/2014/pr1569/en/index.html
http://www.searo.who.int/entity/campaigns/polio-certification/en/index.html
http://www.who.int/features/2014/polio-nepal/en/index.html

