
Her yıl 6.9 milyon çocuk 5 yaşına gelmeden ha-
yatını kaybediyor. Bunların yaklaşık üçte ikisi 
- 4.4 milyon - hemen hemen hepsinin önlenebi-

leceği bulaşıcı hastalıklardan ölüyor.
1.2 milyon Rotaryen, su, sanitasyon, sağlık, açlık ve okuma 

yazma konusundaki hizmetlerini sürdürürlerken, ön planda 
çocukları düşünmeleri durumunda neler olacağını düşünün.

Rotaryenler, böcek ilacı sürülmüş cibinlikler temin ettik-
leri zaman, daha az çocuk sıtmaya yakalanacak. Kuyular açıp 
sanitasyon sorunlarına eğilirsek, daha fazla çocuk içilebilir 
temiz suya kavuşacak ve sulardan kaynaklanan hastalıklara 
yenilen çocuk sayısı azalacaktır. Şayet Rotary kulüpleri etkin 
beslenme projeleri uyguladıkları takdirde, kötü beslenme ne-
deniyle her yıl hayatını kaybeden 2.6 milyon çocuğun yaşam-
larını kaybetmesini engellemiş olacağız. Toplumlara eğitim-
li ebe, ziyaret gerçekleştirecek hemşire, basit bir klinik ya da 
okullarda yemek programı oluşturmakla çok daha fazlasını 
gerçekleştirebiliriz. Bu direkt yöntemlerle çocukların hayat-
larını kurtarabiliriz.

Çocuklar onlara yardım edemediğimiz için değil, çoğu kez 
kimse yardım etmediği için yaşamlarını kaybediyorlar. Her 
birimiz üstümüze düşen görevi gerçekleştirirsek, yüksek ço-
cuk ölümlerine işaret eden istatistikleri değiştirebilir, binlerce 
çocuğun hayatını kurtarabiliriz.

2008-09 döneminde Rotaryenlerden yakınlarında veya 
uzaktaki toplumlarda çocukların ihtiyaçlarına odaklanmala-
rını istemiştim. Bu Eylül ayında Rotary “Yeni Nesiller Ayın”ı 
kutluyor. Çocuklara, hak ettikleri bir geleceğe kavuşma fır-
satını verebilmek için bu konuya odaklanmaktan daha iyi bir 
zaman olabilir mi?

24 Ekim Dünya Çocuk Felci günü-
dür. Önümüzdeki günlerde, bu 
konuda gerçekleştirmiş olduğu-

muz gelişmeleri değerlendirmeli ve önümüzdeki 
çalışmalar ile ilgili azmimizi göstermeliyiz. 

Ne kadar ilerlediğimizi algılamak çok önem-
lidir. Çocuk felci vakalarını, 1980’lerde yılda 
350,000’den, 2012’de 223’e kadar indirerek %99 
oranında azalttık. Önümüzdeki yola baktığımız-
da: Çocuk felci Afganistan, Nijerya ve Pakistan’da 
hala endemik konumdadır. Arazide karşılaşılan 
zorluklar, sivil huzursuzluk, ücra yerlerdeki yer-
leşimler, kötü sanitasyon koşulları, aşılamanın 
önündeki engellerden bazılarıdır. Bu nedenle biz 
ve “Global Çocuk Felcine Son” girişimindeki ortak-
larımız başladığımız işi bitirmeye azimliyiz. 

Portekiz’de yapılan 2013 Uluslararası Rotary 
Konvansiyonunda, Uluslararası Rotary ile Bill & 
Melinda Gates Vakfı arasındaki ortaklığın fon 
yaratma girişiminin uzatılması ile ilgili yapılan 
açıklama sayesinde, kampanyaya milyonlarca yeni 
dolar katkısı yapma imkanı doğdu.  Uzatılan or-
taklık anlaşması 500 milyon dolar fon sağlayacak 
ve bu sayede çocuk felcine yapacağınız katkılar iki 
misli daha güçlü olacak.

Hepimizin eyleme geçmesi herzamandan çok 
daha önemlidir. Hükümet liderleriyle görüşün, 
çocuk felci ile ilgili hikayelerinizi sosyal medyada 
paylaşın,ve toplumunuzdaki insanların, bu tari-
hi çabayı destekleyerek katılmalarını temin edin. 
Rotaryenler hizmet aşklarını global ağ olanakla-
rı ile birleştirdiklerinde durdurulamazlar. Gates 
Vakfı ve tüm dünyadaki Rotaryenlerin, yani siz-
lerin desteğiyle, halk sağlığının görünümünü son-
suza dek değiştirebiliriz.
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