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Nijerya’daki salgın global 
ortamda ne anlama geliyor?
Nijerya’da iki yıldan sonra ortaya çıkan 
çocuk felci salgını, bu hastalığı yenmenin 
özellikle insanlık krizlerinin yaşandığı 
ve sağlık sistemlerinin dengesiz olduğu  
yerlerdeki zorluğunu bize bir kez daha 
hatırlattı. Halen Nijerya’nın Borno, Yobe 
ve Adamawa eyaletlerinde yaşayanların 
yarısı olan 2 milyon insan yerlerinden 
ayrılmış durumda. Ancak Küresel 
Çocuk Felcini Yoketme (GPEI) girişimi 
bu salgının hızlı bir şekilde kontrol altına 
alınabileceğini düşünüyor. Daha önce de 
Suriye, Somali gibi yerlerde ortaya çıkan 
salgınlar hızla durdurulmuş ve Nijerya 
için bir örnek teşkil etmişti.

Neler yapılıyor?
Nijerya Hükümeti ve GPEI ortakları 
derhal salgının etrafında bir acil 
müdahale girişimi organize ederek 
detaylı risk analizi yaptılar. Çevre 
ülkelerine yayılmasını engellemek 
amacıyla beş ülkede geniş kapsamlı 
aşılama kampanyaları başlatıldı.

Afrika çocuk felcinden 
arındırılmış olarak kalacak mı?
Nijerya’nın tekrar normal duruma 
gelmesi ve Afrika genelinde çocukların 
felce karşı korunmalarının devamı için 
partnerlerin hastalığı sonlandırmak 
için yaptıkları çalışmaları sürdürmeleri 
gerekmekte. Nijerya’da görülen salgın 
bir geri adım olsa da, Afrika çocuk felci 
konusunda önemli gelişme kaydetmiş 
bulunuyor. Afrika ülke liderlerinin 
konuya odaklanmaları ve partnerlerin 
de bunu politik ve mali olarak 
desteklemeleri başarıya ulaşmada kritik 
nokta olarak görülüyor.

Kapak resmimiz, New York’un Cold 
Spring Harbor’daki küçük bir göletin 
etrafındaki yoğun sonbahar yapraklarını 
resmediyor. Resmi New Hampshire daki 
North Conway Rotary Kulübünden 
New England bölgesinde natürmort 
ve doğa resimleri fotoğrafçısı Fred 
Sieb çekmiş. Resimleri dergiler ve 
kartlarda sıkça kullanılmış. Editörler, 
resimlerdeki sakinliği, Japonların ‘wa’ 
olarak adlandırdıkları kültür değeri ile 
ilişkilendirmişler. Bu yaklaşımda Japonlar 
bir grup içinde bireysel çıkarlardan 
arınarak birlikteliği buluyorlar. Yazar 
Fumio Tamamura, wa konusunu 
yazısında daha da genişleterek “Japon 
milleti - ailesi” başlığıyla yazısında 

irdeliyor ve 1978 yılında Uluslararası Rotary Konvansiyonuna katılacak olanları Tokyo’da neler 
beklemeleri konusunda fikir veriyor. 

Bu resmi yayınlayan editörler 
herhalde Noel’i düşünüyorlardı. 
Dergide yer alan yazıların 
çoğunluğu noel ve yılbaşı 
kutlamalarında başkalarına 
yardım eden Rotaryenlerden 
bahsetmekte idi. “Tempo 
accelerato” adını taşıyan bir 
makale, savaş sonrası üyelerden 
hizmet çalışmalarını arttırmalarını 
talep ediyordu. Nobel Ödülü almış 
Şilili yazarı Gabriela Mistral’in 
kaleminden aşğıdaki kelimeler 
dökülmüştü: “Yarattığı yangının 
kangurumsu sıçraması misali hızla 
yayıldığı dünyanın bugünkü tahrip 
olmuş ortamında, ihtiyaç olunan şey orada veya burada bir hizmete cevap verebilecek 
kucak açmadır. Arkalarını dönüp bu görevden kaçanlar, geri döndüklerinde kendi 
evlerinin alevler nedeniyle kül olduğunu görebilir. 1957 yılında ölen ve Şili’nin 5.000  
pesoluk banknotlarında resmi bulunan Mistral, diplomat, eğitimci ve hümanist bir 
yazar olarak tanınmıştı.
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,207,913 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 35,390
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 216,062
Ku lüp ler:  ............................................................... 9,394
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 465,474
Ku lüp ler:  ............................................................. 20,238
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 204,194
Top lu luk ................................................................. 8,878
Not: Ra kam lar 27 Mayıs 2016 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. *  1 Temmuz itibarıyla

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 75 2,104
2430: Bölge: 90 2,253
2440. Bölge: 65 1,639
TOPLAM 230 5,996
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020
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Rotary Nijerya’da çocuk felcini yenmeye kararlı

Ekim ayı itiba-
rıyla, Dünya 
Sağlık Örgü-
tü Nijerya tip 

1 virüsü ile ilgili üç va-
kayı konfirme etti. Bu 
2014’ten beri rastlanan 
ilk vaka idi. Çocuk felci-
ne rastlanmayan bir yıl-
dan sonra, Nijerya “Felç-
den Arındırılmış” ülkeler 
kategorisine alınmıştı. 
Şimdi ise tekrar Borno 
eyaletindeki vakalar ne-
deniyle endemik ülkeler 
sınıfına alındı.    

Nijerya Hükümeti, 
salgın ortaya çıkınca derhal Küresel Çocuk Felcini Yoketme 
(GPEI) ortaklığıyla beraber hızlı bir şekilde hareket etti ve ya-
yılmasını önlemek için önlemler aldı. Hızlı bir şekilde aşılama 
yapıldı ve etkilenen alanlar ile risk alanlarında denetim meka-
nizmaları arttırıldı. Çocuk felci sınır tanımadığı için, etraftaki 
ülkelerde de gerekli tedbirler alındı.

Bu haber tüm Rotaryenler için tabi ki sıkıcı idi. Özellikle 
yoğun bir şekilde çalışarak ülkelerinde artık çocuk felcini gör-
meyeceklerine inanan Nijerya’daki Rotaryenler bu duruma çok 
üzüldüler. Ama Rotary’nin arkalarında olduğunu bilmek on-
ların ümitlerini kaybetmeyerek tekrar ellerinden gelen gayreti 
göstermelerini sağladı. Aşılamada öncelikle yerlerinden edilmiş 
olan ve kamplarda yaşayanlarda uygulamanın yapılmasına dik-
kat edildi. 

Rotaryenlerin Borno’daki yetkililerle konuşmalarının yanı 
sıra Rotary 500,000 dolar vererek acil ihtiyaçları karşıladı. Mü-
tevelli heyeti de Nijerya için 8.2 milyon dolar ek fonlama yapa-
cağını belirterek etraftaki ülkelere de virüsün atlamasına engel 
olacak tedbirlerin aktive edilmesini sağladı. 

Her ne kadar Nijerya’daki bu durum bir geri adım olsa da, 
Nijerya ve Afrika bölgesinde çocuk felci konusunda önemli ge-
lişmeler yaşandı. 2012 yılına kadar, çocuk felci vakalarının yarı-
sından fazlası Nijerya’da oluyordu. Ancak aşılama kampanyala-
rınn kalitesi ve denetlemenin yanı sıra politik kararlılık sayesin-
de ülkede önemli aşama kaydedildi. 

Dünya Sağlık Örgütü Nijerya’da çocuk felcinin yok edile-
ceğinden emin. Program daha önce de salgınları önlemişti. Ro-
tary de dünyada doğan çocukların, bu felç yaratan hastalıktan 
bir daha muzdarip olmamaları için elinden geleni yapmaya de-
vam ediyor. 

Charity Navigator, Rotary Vakfının reytingini yükseltti

ABD’de yardım kurumlarının rey-
tingini yapan Charity Navi-
gator adlı bağımsız kuruluş, 
Rotary Vakfının notunu alı-

nabilecek en yüksek seviyeye çıkardı. 1 Eylül’de yayın-
lanan son değerlendirmede, gerek mâli yapı, gerek hesap 
vermede sorumluluk, gerekse de şeffaflık konusunda Ro-
tary Vakfına en yüksek not olan 100 verildi. 

Değerlendirme, Rotary Vakfının bağışları ne ölçüde 
yerinde kullandığı, sürdürülebilir program ve hizmetle-
rin ne kadar iyi organize edildiği, yönetişim ve açıklık ko-
nusuna bağlılığının seviyesini dikkate alınarak yapılıyor. 

Bundan önceki değerlendirmede, Rotary Vakfının 
notu 97 olarak belirlenmişti.
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