
Dünya Çocuk Felci günü 
için muhtelif fikirler

dünyamız

2019’da 
5.900’den fazla 

Dünya Çocuk 
Felci Günü  

faaliyeti 
düzenlendi 

ABD
Geçtiğimiz Ekim ayında Seattle 

Rotary Kulübü ve Bill § Melinda 

Gates Vakfı Dünya Çocuk Felci için 

düzenlenen bir panele sponsor 

olmuşlardı. Yaklaşık 150 kişi Gates 

Vakfı Program Yöneticisi Sidney 

Brown, Gig Harbor Midday, 

Washington Rotary kulübü 

üyesi ve çocuk felcini geçirmiş 

Denny Wilford, ile 5300. bölge  

(Washington) PolioPlus alt 

komite başkanı Ezra Teshome’yi 

dinlemek için biraraya geldiler. 

Panel moderatörlüğünü Seattle 

Kulübü üyesi ve Seattle Haberleri 

sunucusu Mark Wright yaptı. 

Wright her olayda çocuk felcinden 

sık sık bahsettiğini, zira yok etme 

çalışmalarının hiç bir problemin 

yeterince büyük olmadığının 

göstergesi olduğunu ifade etti.

Peru
Geçen sene, Iquitos Rotaract 

kulübü sekiz orkestrayı Çocuk 

Felcine Son için bir konserde 

buluşturdu ve 200 dolar fon 

yarattı. Kulüp üyesi Fernando 

Alonso Garcia’nın anlattığına 

göre, gösteri esnasında orkestra 

üyeleri seyirciler ile interaktif bir 

ortam oluşturdular ve onlara 

konserin neden yapıldığını, ve 

bu amacı neden desteklemeye 

devam etmeleri gerektiğini 

anlattılar.  Rotaract kulübü Iquitos 

da o hafta içinde bir aktivite 

düzenleyen bir çok kulüpten 

biriydi. Diğer aktiviteler Zumba 

dans partisinden dost ve aileler 

için bisiklet ralisine kadar çeşitli 

organizasyonları içerdiler.

Japonya
Çocuk Felci gibi ciddi bir konu 
ile ilgili olarak Japonya’nın 2520. 
Bölgesi ülkenin en ünlü espri 
uzmanlarının üçüne müracaat 
ettiler. 21 Ekim’de Sapporo’nın 
Erinji Mabedinde gerçekleşen 
Çocuk Felcine Son Yardım 
Tiyatrosunda ‘rakugo’ denilen 
komik monologların geleneksel 
sanat ustası Shiko Katsura ve 
‘manzai’ adı verilen ikili standup 
komedyeni Suzuran sahne aldılar. 
Katılanlar Çocuk Felcine Son için 
500’er dolar verdiler. Program 
Bölge Rotary Vakfı koordinatörü 
Dainin Habu tarafından geliştirildi 
ve 2014 yılındaki Katsura ve bir 
caz müzisyeni olan Shanti’nin 
katıldığı bir performans 
modelinden alındı.  

JaponyaABD

Pakistan

Yeni Zelanda

Peru
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Vahşi Çocuk 
felci virüsünün 
3 cinsinden 2 
tanesi yok edildi 

– BRAD WEBBER

Pakistan
Pakistan’ın Faysalabad 

Kozmopolitan Rotary kulübü, 

Faysalabad şehrinin merkezini 

temsil eden simgesel saat kulesini 

24 Ekim’den başlamak üzere 3 

gün boyunca mor ve sarı ışıklarla 

aydınlatarak Çocuk Felcine Son 

işareti şekline dönüştürdü.

Kulüp üyesi Mubaşir Sıddık But, 

kulübün bu aktiviteyi ikinci kez 

gerçekletirdiğini belirtiyor. İlki 

2014 yılında yapılan aktivitede 

kulüp bir seminer düzenlemiş 

ve hükümet yetkililerini davet 

ederek onlara çocuk felci ile 

ilgili detaylı bir sunum yapmıştı.  

Sunumda, İngiltere Parlamentosu, 

Sydney Opera Binası gibi benzer 

şekilde düzenlenen diğer mimari 

eserlerden örnekler verilmişti. 

Yeni Zelanda
Avustralya’nın Sydney kentindeki 

Rotaryenlerin bilinç oluşturma ve fon 

yaratmak için başlattıkları tren 

seyahatinden esinlenen Dunedin 

Rotary kulübü üyeleri, 24 Ekim’de 

şehri boydan boya toplu taşıma 

otobüsleri ile katettiler ve 1.100 dolar 

fon yarattılar. Projenin iki amacı vardı; 

birisi çocuk felcine son, diğeri ise 

toplu taşıma araçların kullanılmasını 

teşvik etmek. Kulüp başkanı John 

Drummond’un ifadesine göre, 

güzergahtaki binilen otobüslerin 

birçoğunda çocuk felcinin tarhi ve 

etkileri de anlatıldı.

Saat kulesinin emin ellerde 

olacağına ikna olan yetkililer 

aydınlatma yapılması için gerekli 

onayı verdiler. 2019 yılında, ilk 

aktivitenin başarısı sayesinde, 

yetkililerden izin almak sadece 

geçmiş aktiviteyi gösteren basit 

bir sunum sonrası kolay oldu. 

Kuleyi aydınlatma ve Çocuk 

Felcine Son ambleminin 

yansıtılması yanı sıra, But ve 

diğer Rotaryenler ve yerel 

zevat, Rotary’nin Pakistan’daki 

rolünü vurgulayan bir seremoni 

düzenlediler. 

Bilindiği gibi Pakistan, Afganistan 

ile beraber halen vahşi polio 

virüsünün rapor edildiği iki ülke 

konumunda bulunuyor.

RO
TA

RY
 CL

UB
 O

F P
RA

GU
E-

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L

Japonya

M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 2 0  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 13


