PARTNERLER
NEDEN
ÖNEMLİDİR
'Çocuk Felcine Son' partnerlerinin
liderleri Rotary'nin kritik rolünü
tartışıyor
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988'den beri bir milyondan fazla Rotaryen "Çocuk Felcine Son" için zaman ve
kaynaklarını gönüllü olarak sundular.
Toplum liderleri olarak, Rotaryenler
bilinç oluşturma, fon yaratma ve ulusal
hükümetleri çocuk felcini yok etme
konusunda destek olmaya ve bağış
yapmaya teşvik edyor.
Ama çocuk felcini yoketmek karmaşık bir olay
ve ve bunu Rotary tek başına yapamaz. Küresel
Çocuk Felci Arındırma Girişimi partnerlerimiz
(GPEI) teknik destek verip, salgınları araştırıyor
aşı dağıtımı ve benzeri şeyleri yapıyorlar. Seattle
Rotary Kulübü üyesi Mark Right "Çocuk felcini
yoketme ve odak alanlarımızdaki çalışmalarımızdan
partnerlerimizin uzmanlığını da kullandığımızda
etkimizin daha fazla olduğunu görüyoruz" diyor.
Wright, Rotary'nin GPEI partnerlerinin liderleriyle konuşarak son bir kaç aydır, COVID-19
pandemisile ilgili çalışmalarından neler öğrendiklerini anlamak ve Rotary'nin çocuk felci ile savaşta
kendi tecrübesini dünyadaki toplumları nasıl koruyabileceğini araştırmak için düzenlediği oturumda
moderatör idi. Konuşmalar Haziran ayındaki sanal
konvansiyonun parçası idi ve yoğunlaştırılıp edit
edildi.

“Her Rotaryen, oluşturduğumuz
altyapının şimdi COVID-19'a karşı
kullanılmasından gurur duymalıdır.”

MARK WRIGHT: Çocuk felci arındırma çalışmalarının
başarısı COVID-19 küresel sağlık müdahalesini nasıl
bilgilendirdi?
HENRIETTA FORE: Bir örnek vereyim: Rotaryenler,
UNICEF ve diğer partnerlerin ortak çalışmaları toplumda sağlık çalışanlarını eğitmek oldu.Toplumun
omurgasını oluşturan bu durum çocuk felcindeki çalışmalarımızdan esinlendi. Her Rotaryen, halen mevcut olan altyapının COVID-19'a karşı kullanılmasından
gurur duymalıdır.
CHRISTOPHER ELIAS: 35 yıldır çocuk felcinden arındırma çalışmaları müthiş bir varlık oluşturdu: laboratuarlarda test, gözlem, dünyanın her tarafına çocuk
felci kampanyalarında aşıyı götüren binlerce ön safta
çalışanlar. Çocuk felci girişiminin aktif olduğu yaklaşık
50 ülkede, filyasyon (temas takibi), gözlem ve COVID-19
vak'a tespiti yapanlar hep çocuk felci için çalışanlar.
Geçtiğimiz hafta Pakistan Sağlık Bakanı ile bir toplantıdaydım. Bana, Rotary ve diğer çocuk felci partnerlerine ülkesindeki COVID-19 salgınına karşı çocuk felci
ekibinin yaptıkları için teşekkür etti. Dünyada, özellikle
çocuk felcinin peşinde olduğumuz fakir ülkelerde, Çocuk Felci Girişiminin son 30 yıldır oluşturduğu altyapı
sayesinde büyük fayda elde ediliyor.

REBECCA MARTIN: Stop Transmission of Polio (STOP)
(Çocuk Felci Bulaşımını Durdur) ekipleri bizim sahaya
yerleştirdiğimiz ve gözlem konusunda yardımcı olup,
karar vermek için gerçek zamanda veri sağlayan elemanlar. Mayıs ayı başlarında, STOP görevlilerinin
bulunduğu 32 ülkede, bu kişilerin görevlerinin yüzde
48'i, filyasyon ve fiziki mesafeyi korumak için iletişimi
planlama, karantina ihtiyacının önemi, veri analizi ve
toplanması gibi COVID-19 faaliyetlerinde çalışmaları
içerdi. Bunu Liberya, Nijerya ve Pakistan'da yaptık. 18
binden fazla GPEI çalışanı sağlık görevlilerinin eğitimi, kontrol tedbirleriyle enfeksiyon önlenmesi ve risk
iletişimi konusunda yardımcı olmaktalar. Dolayısıyla
şimdiden çocuk felcinin COVID-19 'a karşı mücadelede
destek rolünü oynadığını görüyoruz.

HENRIETTA H. FORE UNICEF İcra Direktörü
olup, çalışmaları ekonomik kalkınma,
eğitim, sağlık, insani destek, ve afet yardımı
konularına odaklanmakta.

CHRISTOPHER ELIAS Bill & Melinda Gates
Vakfında Küresel Gelişme Bölümü Başkanı.

İlüstrasyonlar Bruce Morser
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WRIGHT: Çocuk felcini yok etme çalışmalarındaki
partnerlik ve tecrübelerimizde, başka çalışmalardaki
etkinin daha iyi tanımlanması ve ölçülmesi konusunda
Rotary ne gibi dersleri uygulayabilir?
BRUCE AYLWARD: Rotary ile vardığımız saygı ve güven seviyesi, sizin tabanda müthiş bir organizasyon
olmanız ve toplumlarınızda olan güven ve mevcudiyetinizden kaynaklanmakta. Çocuk felcini yok etmek
ya da şimdi COVID-19'u kontrol gibi meydan okuyan
girişimlerdeki yaklaşımları kullanabilmek en büyük
avantajımız. Ve tabi gelecekte başka meydan okumalar
da olacak. Siz güveni oluşturuyorsunuz. Bu yerel partnerlikleri barış zamanında oluşturuyorsunuz ve bunu
kulüp seviyesinde toplumların istediği projeler ve girişimlerle yapıyorsunuz. Büyük kriz durumu ortaya
çıkınca da Dünya Sağlık Örgütü gibi partnerlerin güvenebileceği köprüleri zaten oluşturmuş oluyorsunuz.
WRIGHT: Bize organizasyonunuz ve Uluslararası Rotary arasındaki partnerliğinizden bahseder misiniz?Nasıl beraber çalıştık, başardığımız şeylerden ön plana
çıkanlar hangileridir?
REBECCA MARTIN ABD Hastalık Kontrol
ve Önleme Merkezi Küresel Sağlık Merkezi
direktörü.

FORE: En önemli ders, partnerlerin farklı yetenekleri
olması ve partnerliğin anlamlı olması. Bu bir anlamda
evlilik gibi, eşinizle belki 20, 40 50 yıl beraber olacaksınız. Birbirinize nasıl alışacaksınız ve birbirinizi nasıl
sevecek ve sayacaksınız?
Biz her Rotaryeni her ülkede sevmek ve saymaya
alıştık. Rotaryenler kollarını sıvayabiliyorlar. Bazı ülkelerde ön plana çıkıp toplum çalışanlarına yardım
ediyorlar. Diğerlerinde bu toplumlarda neler olup
bittiğinin kalitesini izliyor ve gözlemliyorsunuz.
Bazı başka ülkelerde de yasa koyucularla konuşup,
bu insanların çocuk felcine son vermenin önemini
anlamalarını temin etmeye çalışıyorsunuz. Bir ekip
olarak çocuk felcini sonlandırmak için ihtiyacınız
olan her şeyi üstlenebiliriz.
ELIAS: İlişkimizdeki kritik nokta bunun bir partnerlik
olması. (Ortaklık) Bu sadece bir fonlama ilişkisi değil.
Beraberce dünyada çocuk felci aşısını dağıtan kritik
partnerlerimizi fonluyoruz. Ama sadece bununla kalmayıp, Küresel Çocuk Felcinde Arındırma Girişiminin
yönetişimi ile de ilgiliyiz. Son 10 yılda, küresel sağlık ve

BRUCE AYLWARD Dünya Sağlık Örgütünde
Genel Müdürün Baş Danışmanı.
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“Rotary ile vardığımız saygı ve güven seviyesi,
sizin tabanda müthiş bir organizasyon
olmanız ve toplumlarınızda olan güven ve
mevcudiyetinizden kaynaklanmakta.”

“Bizler mevcut pandeminin yansıyan
etkilerini dikkate alırken, Rotary bundan
evet,doğru alanlara odaklanıyorsunuz
diyerek büyük bir tatmin duygusu alacak."

kalkınma çevresinde çok çeşitli rekabet eden talepler
varken, Rotary'nin lider seviyesindeki bir çok kişi ile
beraber çalışıp stratejisini şekillendirdik ve yıllar boyunca bir çok çocuğu felçli bırakan ve öldüren ama bir
şekilde yok edebileceğimize inandığımız bu korkunç
virüsle mücadelede yaptığımız aşamalara odaklanan
bir yaklaşım oluşturduk.
Dolayısyla beraberce fonlayanlar olduk, savunucular olduk ve bir çok Rotaryen sahaya inerek çocuk
felci kampanyalarına tüm dünyada destek verdi.Bu
beraberlik, Bill & Melinda GAtes Vakfının takip ettiği
en önemli şeylerden birinin başarısında en kritik partnerlik olarak değerlendirilmelidir.

MARK WRIGHT Seattle'da ödüllü bir gazeteci
ve televizyon haber sunucusu. 2017-18
döneminde Seatle Rotary Kulübü Başkanı idi.

MARTIN: Rotary'nin önemli ve etkili katkısı, biresyel olarak Rotaryenlerin toplumdan başlayıp ulusal
seviyeye, küresel liderlere kadar müşterek çalışmaları ve otuz yıldır eşi bulunmaz bir şekilde kaynak
yaratmalarıdır. Rotary sayesinde toplumlarda anahtar konumdaki liderlere ve etki noktalarına ulaştık ve
Hindistan, Nijerya, Pakistan ve daha bir çok ülkede
çocukların aşılanmasını sağladık. Rotary ayrıca sıtma
ve AIDS, su ve sanitasyon ve hijyen çalışmalarında CDC
(Center for disease Control - Hastalık Kontrol Merkezi) ile
güçlü bir partnerlik içinde. Hindistan, Nijerya ve Güney
Afrika'da "Rotary Ailesi Sağlık Günleri"nde beraberce
çalışarak aşıların dağıtımı, HIV/AIDS önlenmesi ve
rahim kanseri incelemesini başarıyla gerçekleştirdik. .
WRIGHT: Toplumlar ve diğer yardım organizasyonları
sorunlu dönemlerde Rotary'ye güveniyor. Nasıl daha
etkin bir partner olabiliriz?
AYLWARD: Mevcut pandeminin süregelen etkinliğini
değerlendirirken, sizin ve Rotary Vakfının önceliklerini izleyip doğru istikamette çalışıp çalışmadığımıza bakmalıyız. Rotary bundan, evet, doğru alanlara
odaklanıyorsunuz diyerek büyük bir tatmin duygusu
alacaktır. COVID-19 nedeniyle hayat kurtarma ve hastalığı önleme gibi meydan okumalara baktığımızda, en
büyük engellerin okuma-yazma, fakirlik ve marjinal
nüfus olduğunu görüyoruz. Bir hizmet organizasyonu olarak bunlar her zaman Rotary'nin hedeflerinin
başında gelmiştir.

Çocuk felcini sonlandırmak için vahşi viirüsün
halen aktif olduğu iki ülkedeki bulaşımı
durdurmalıyız: Afganistan ve Pakistan.
Rotary'nin hedefi her yıl 50 milyon dolar
toplamak ve bunu da 2'ye 1 oranında Bill &
Melinda Gates Vakfının katkısıyla birleştirmek..
Katkınızı aşağıdaki bağlantıdan yapınız.
endpolio.org/donate.
24 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi
faaliyeti izlemek için,
endpolio.org/world-polio-day
bağlantısını kullanınız.
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