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Rotary, çocuk felcinden arınmış bir dünya
hayalinin peşinden cesaretle adım attığında,
hayalimizi gerçekleştirmenin kolay olmaya-
cağını biliyorduk. Ancak 1988'den beri ortak-
larımızla birlikte çalışarak dünya çapında
vaka sayılarını yüzde 99,9 oranında azalttık.

Ancak, bitene kadar bitmez. Cesaret ala-
cak ve finansman yaratmayı sürdüreceğiz ve
bu mücadele bitene kadar baskıya devam ede-
ceğiz ve hiçbir çocuk bir daha çocuk felcinin
yıkıcı etkilerini yaşamak zorunda kalmaya-
cak.

24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü'nü kut-
larken, herkesi yüreklendirebiliriz; ilerleme
kaydetmeye devam ediyoruz ve Afganistan ve
Pakistan'daki vahşi çocuk felci virüsünün
mevcut düşük bulaşma oranları ile dahi bulaş-
masını bitirmek için eşsiz bir fırsatımız var.
Ayrıca da, yok etme çabalarımızı destekleye-
cek yeni bir stratejimiz ve aşımız var.

Bu vahşi çocuk felci virüsünü ortadan
kaldırmak ve dolaşımdaki aşı kaynaklı çocuk
felci virüsünün (cVDPV) salgınlarını durdur-
mak için, Küresel Çocuk Felcini Yok Etme
Girişimi'nin yeni stratejisi birkaç kilit alana
odaklanmakta : endemik olan ve salgın bulu-
nan ülkelerde daha fazla aciliyet ve hesap
verebilirlik yaratmak için siyasi savunuculuk
ile yüksek düzeydekilerle iyileştirilmiş
katılım. Risk toplulukları, geliştirilmiş op-
erasyonlar ve çocuk felci gözlemleri ve çocuk
felci aşısının daha geniş sağlık programlarına
dahil edilmesi. 

Yeni stratejimizle birlikte Rotary ve ortak-
ları, tip 2 cVDPV salgınlarının ele alınmasına

yardımcı olmak için yeni bir araç olan yeni
oral çocuk felci aşısı (nOPV2) kullanıyor. Bu
yeni aşı, sürekli büyüyen bir ülke listesinde
uygulanıyor ve çocuk felcini bir kez ve
herkes için sona erdirme arayışımızda umut
verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Ama hala yapılacak çok iş var. Özellikle,
Afganistan'daki son olaylar karşısında hede-
flerimize güçlü bir şekilde bağlı kalmamız
gerekiyor. Politik olmayan bir kuruluş olarak
Rotary, her yerde çocukların sağlığını koru-
mak için gerekli çalışmaları yapmaya devam
edecektir.

Onlarca yıl süren mücadelemizde kaydet-
tiğimiz tüm ilerlemelerden sonra yapabile-
ceğimiz en kötü şey, bu gelişmelere kayıtsız
kalmaktır, işte burada devreye siz giriyor-
sunuz.

Rotary'nin çocuk felcinin ortadan kaldırıl-
masındaki rolü konusunda farkındalık
yaratalım. Ve taahhüdümüzü ikiye katlayalım
ve çocuk felci için her yıl 50 milyon dolar
toplamaya devam edelim. Unutmayın: Bill &
Melinda Gates Vakfı sayesinde, sizin veya
Rotary veya Rotaract kulübünüzün yaptığı
her bir katkı iki katı olarak eşleştirilecektir.

Rotary'de hayal kurduğumuzda, toplaya-
bildiğimiz her şeyle hayalimizin gerisinde
kalırız. Her zaman zorluklara göğüs gerdik
ve şimdi çocuk felcini yenmek için cesaretle
yeniden ayağa kalkmak bizim için her za-
mankinden daha önemli.
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