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SESİNİZİ
DUYURUN

D

ünyanın %99’u çocuk felcinden arınmış
durumda. Hindistan artık endemik değil. Bu sakat
bırakan hastalığı yenmeye çok yakınız, ancak
hâla acil durum statüsündeyiz. İşi sona erdirecek
fonlara sahip değiliz. Bu nedenle hastalığa son vermek için,
sizin iletişim ağınızdaki ilişkileri kullanmaya ihtiyacımız var.
Savunuculuk küçük bir Rotary liderler grubuna ait görev
değildir – çocuk felcinin global gündemde kalması hepimizin
önceliği olmalıdır. Hükümet yetkililerine yazınız. Sosyal ağınızı
kullanarak konunun yaygınlaşmasını sağlayınız. Elektronik
posta imzanızda www.endpolionow.org için link oluşturun.
Fon yaratmak için bir yemek düzenleyin ve ilerlememizi
engelleyen 700 milyon* dolarlık fon açığı‘nı kapamaya
çalışın. Bu sayıda, söyleminizi paylaşmanıza yardımcı olacak
ipuçları bulacaksınız. Ek grafikleri, mektup örneklerini www.
endpolionow.org’da bulabilirsiniz. Hep beraber bitiş çizgisini
geçip, çocuk felcinden arındırılmış bir dünyayı miras olarak
bırakalım.
*Ekim 2012 itibarıyla
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Çocuk felcİ
ulusal
savunuculuk
danışmanı İle
bİr söyleşİ

İ

judIth dIment

ngiltere’de Çocuk Felci ulusal savunuculuk
danışmanı olan Judith Diment, binlerce sterlin
fon yarattı, üst seviyede dikkat çeken aktiviteler
düzenledi ve bölgesindeki Rotaryenleri harekete
geçirerek çocuk felcine son ile ilgili bilgilerin
yaygınlaşmasını sağladı. İngiltere’nin Windsor St. George
Rotary kulübü üyesi olan Judith, aynı zamanda yıllara
dayanan pazarlama, iletişim ve aktivite organizasyonu
tecrübesiyle kendi halkla ilişkiler danışmanlığını sürdürüyor.
2012 yılında Londra’nın olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarına
ev sahipliği yapması kararından sonra, Diment ve muhtelif
bölgelerden Rotaryenler bu imkanı savunuculuk fırsatı olarak
değerlendirdiler. Diment halen çocuk felci ile mücadelede
fon açığını kapamak için hükümet yetkililerini eğitirken, aynı
zamanda hastalığa son verme ihtiyacı olgusunu da toplumda
yaygınlaştırmaya çalışıyor.

ILLUSTRATIONS BY OTTO STEININGER

Olimpiyatlar ve Paralimpik oyunları fırsatını nasıl azami
fırsata çevirdiniz?

Savunuculuk çalışmalarınızı Olimpiyatların ana faaliyetiyle
nasıl bağladınız?
Başlangıçta Olimpiyatlar için bir savunuculuk olayı düşündüm ama bu
durumda bizim şansımız milyonda bir olacaktı. Paralimpik oyunların
açılışı ile birleştirince olay ön plana çıktı.

Bu sadece bilinçlendirme olayı mıydı?
Paralimpik aktivite fon yaratma amacıyla başlamadı. Fakat Pakistan
Paralimpik komitesiyle konuştuktan sonra, çok kıt kaynakları olan
paralimpikler için fon yaratmaya karar verdik. Nijer’den bir atletin,
yarışmak için bir tekerlekli sandalyeyi ödünç aldığını duyduğum
zaman, birşeyler yapmamız gerektiğini düşündüm. Bir açık arttırma
düzenledik ve 4,500 sterlin fon yarattık. Bu paranın üçte ikisi
paralimpik komitesine, üçte biri ise çocuk felcine kullanıldı.

Bir aktivite planlamada ve Windsor Kalesi gibi alışılagelmişin
dışında yerlerde organize etmede özel bir beceriniz var.
Buralara nasıl girebiliyorsunuz?
Bu durum bir konuşma sonrası ortaya çıkan bir fırsattı. Windsor

Kampanyamız konusunda bilinçlendirme amacıyla Paralimpikler

Kalesi yöneticisi ve eşi ile bir aktiviteye katılmıştım. Eşi bana tatilde

ve çocuk felcini biraraya getirecek aktivite düzenlemeye karar

bir planım olup olmadığını sordu. Uluslararası Rotary’nin New

verdim. Çocuk felci geçirmiş olan Paralimpikleri araştırdık. İngiliz

Orleans’taki konvansiyonuna katılacağımı ve orada konuşma

Pakistan Vakfı ile beraber çalışırken, Pakistan Paralimpik Komitesine

yapacak olan Bill Gates’i dinlemek istediğimi söyledim. Daha

tanıştırıldım ve bazıları çocuk felci geçirmiş olan paralimpiklerin

sonra eşine Bill Gates ve çocuk felcine son kampanyası hakkında

aktiviteye katılmalarını sağladım. Yaz olduğu için bir bahçe partisi

bilgi verdim ve bu hastalığı dünyada yoketmek için gerekli fon

düzenledik ve Pakistan, Nijer ve Haiti’den üç ülkenin paralimpik

ihtiyacında açık olduğunu anlattım. Bu konuda belki Windsor

ekiplerini biraraya getirdik. Amacımız çocuk felcinin Pakistan ve

kalesinde bir yemek organize ederek yardımcı olabileceğini söyledi

başka ülkelerde halen bir problem olduğunu vurgulamaktı.

ve konuyu takip ederek, olayı tüm yönleriyle açıklayan bir not
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ÇOCUK FELCİNE SON İÇİN

Neden
(1 )

HAYAT KURTARIR
Uzmanlara göre, çocuk felcini yoketmek yerine
kontrol altında tutmak istediğimiz takdirde, önümüzdeki 40 yıl
içinde beş yaşın altında 10 milyon çocuk hastalık nedeniyle
felç olabilecek.

(2)

GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
Elimizde hastalığı yenecek aletler ve çocuklara
ulaşacak imkanlar var. Yeni uygulamaya
başlanan bivalan aşı, çocuk felcinin kalan son iki aktif
tipine tek bir hamlede yok etmektedir.

(3)

İYİ BİR YATIRIMDIR
Vaccine adlı tıbbi dergide yayınlanan bir bağımsız araştırmaya
göre, çocuk felcinden arındırılmış olan bir
dünyaya yapılacak 9 milyar dolarlık global yatırım,
20 senelik süre içinde 40 - 50 milyar dolar olarak
geri dönecektir.

(4)

SİSTEMİ GÜÇLENDİRECEKTİR
Çocuk Felcine son çalışmaları sonucu, tüm ülkelerde aktif olarak
çalışan bir gözlemleme ağı oluşmuştur.
Bu ağ kızamık aşılanması, ve bağırsak kurtlarını yokeden tabletler
ve cibinlikleri dağıtımı gibi başka sağlık
girişimlerini de desteklemektedir.

(5)

ORTAMI HAZIRLAR
Çocuk felci aşısı ile tüm çocuklara
ulaşabilme yeteneği, bundan sonraki global sağlık girişiminde
62

T h ebaşarılı
R o t aolacağımızın
r i a n | F E Bda
R Ubir
A Rgöstergesidir.
Y 2 0 1 3

göndermemi söyledi. Daha sonra benim Windsor’un dekanı ile
iletişime geçmemi sağladı ve beraberce 70 kişi için Windsor
Kalesindeki St. George’s House’da bir yemek organize ettik.

Nasıl geçti?
Aktiviteyi planlarken, UR Direktörü Allan Jagger ile beraber
çalıştım. Gecenin sunucusu o oldu ve Başkan Kalyan Banerjee
konuşmacıydı. Ayrıca Hindistan ve Nijerya’da bulunmuş olan ve
çocuk felcine son kampanyasını filme çeken, BBC’den Fergus
Walsch da yemekten sonra bir konuşma yaptı. Konuşmasında
çocuk felcini küresel bağlamda değerlendirdi ve çekmiş olduğu
filmden bölümler gösterdi. İş dünyasının önde gelenleriyle bir çok
medya mensubunu davet etmiştik. Yemekten 35,000 sterlin fon
yarattık. İngiliz hükümeti de bu fona 7,500 sterlin katkı yaptı.

Windsor kalesindeki yemek 2012 yılının Şubat ayında
Hindistan’ın çocuk felcinden arındırıldığı açıklaması ile aynı
zamana rastgeldi. Medya’nın daha fazla ilgi çekmesi için mi
bu rastlantıyı ayarladınız?
Bu biraz şans oldu. Hindistan’daki çocuk felci kampanyasının
iyi gittiğini biliyorduk, ama bazen bu durumdaki gibi şans da
yanınızda oluyor.

Bölgenizdeki kulüplerin çocuk felcine son kampanyasının
reklamını yapmaları ve para toplamalarını nasıl teşvik
ediyorsunuz?
Örneklerle yönlendirmek lazım. Ben bu yıl aynı zamanda bölge
guvernörüyüm ve Dünya Polio Gününde, tüm kulüpleri ziyaret
ettim ve küçük bir medya olayı düzenledim. UR’den bir halkla
ilişkiler bağışı alarak halka yönelik 12 sayfalık 25,000 adet bir gazete
yayınladık. Manşet polio idi. Kulüplerden gazeteyi dağıtmalarını
ve çocuk felcini insanlara anlatmalarını istedim. Bunu geçtiğimiz
Şubat’ta yaptık ve dört haftada tamamladık. 25,000 gazete
kolay dağıtılmıyor. Geçen sene bunun bölge web sitesinde ve
Facebook’taki etkisini analiz ettik. Web sitesini ziyaret edenlerin
sayısının arttığını, Facebook’taki artışın daha fazla olduğunu gördük.

Sosyal medyayı savunuculuk rolünüzle nasıl
bağdaştırıyorsunuz?
Ben genç değilim ve sosyal medya ile büyümedim. Onu
öğrenmem gerekti. Profesyonellerden öneriler aldım ve genel
konuşmalardan ziyade bir amaca odaklandığınızda daha iyi
sonuç aldığınızı öğrendim. Şimdi bir twitter hesabım var ve bunu
sadece çocuk felci için kullanıyorum. Çok etkili oldu. Benim takip
ettiğim ve beni takip edenler bir şekilde polio ile alakalı kişiler.
Böylece, birbirleriyle ilişki kurabilecek tabii bir global toplum
oluşturuyorsunuz. Facebook da önemli. Onu sadece bölge
guvernörlüğüm ile ilgili konularda kullanıyorum. Kişisel bir şey yok.
Twitter mesajlarım, Facebook sayfamda da yer alıyor.

Yüksek düzeyde ilişkileriniz var. Geniş bir ağı olmayan, ama
çocuk felcine son amacıyla para toplamak isteyen ve bunun
promosyonunu yapan Rotaryenlere ne önerirsiniz?
Ne kadar çok insanın, kullanmadıkları ilişkileri olduğunu bilseniz
şaşarsınız. Soğuk bir mektup yazmaktansa, dostlarınızı, ailenizi ve
iş arkadaşlarınızı kullanarak üstteki kişilere ulaşın. Halkla ilişkiler ve
iletişim konusuna alışık değilseniz, yazdığınız ve göndereceğiniz
şeyi muhakkak bir başkasına okutun. UR’deki görevlilerden ve
UR’nin kaynaklarından faydalanın. Örneğin ben ne zaman bir
aktivite düzenlesem, UR’nin çocuk felci ile ilgili bilgilerini de
ekliyorum. Bu bilgiler güncel ve profesyonelce hazırlanmış.
Bu sayede, insanların doğru ve güzel görünen bir şeyi
ellerinde tutabilmelerini sağlıyorum.

Para talep etmenin zor olduğunu hiç düşündünüz mü?
Ben birine gidip bana 5,00 sterlin ver demiyorum. Bence
para toplamanın bir yolu, konuyu gündeme getirmek
için bir aktivite düzenlemektir. İnsanlar katılmak için para
vereceklerini ve bu paranın da çocuk felcine gideceğini
bilmeliler. Dolayısıyla onlara ödedikleri para karşılığında bir
şey vermiş oluyorsunuz. Diğer bir yaklaşım ise insanların
programdan haberdar edilmeleri ve bunu başarıyla
sonlandırmaya ihtiyaç duyulduğunu hissetmeleridir.
O zaman ya kendileri yardım ederler, ya da bizi maddi
yardım verebilecek birisine yönlendirirler. Bir diğer güçlü
argümanımız ise Rotary’nin bugüne kadar bu amaçla 1
milyar dolardan fazla katkıda bulunmuş olmasıdır.

Potansiyel bağış yapacaklarla gerçekleşen toplantıların iyi
geçmesini nasıl garanti edebilirsiniz?
Araştırın. Katılımcılar geçmişleri ile ilgili bilgileri edinin. Web
sitelerine girin, organizasyonlarının yapısını öğrenin. Bir
toplantıya hazırlıksız gidilmez. Anlatacağınız şeyin rafine ve
profesyonelce hazırlanmış olmasına dikkat edin. Ben her
zaman medya ile konuşacak müşterilerime, iç anahtar mesaj
iletmelerini tavsiye ediyorum. Potansiyel bağış yapacaklar
için de bu yöntem geçerlidir. 1- Ben Rotary’deyim; 2- Çocuk
Felci ve ihtiyaç nedeni; 3- Nasıl yardım edebilirsiniz. Bütün
her şey yapacağınız hazırlığa bağlıdır.

Çocuk felcini yenmek için her Rotaryenin çevresini
kullanmasının ne kadar faydası olur?
Ben her Rotaryenin Rotary’nin en iyi elçisi olduğuna
inananlardanım ve bu amaçla tüm bilgi ve becerilerimizi
kullanmalıyız. Polio çok önemli bir program ve biz buna
çok büyük katkı koyduk. Çocuk Felcine son vermek için
her Rotaryenin katkı yapması gerekir. Bugüne kadar
yaptıklarımızdan gurur duymalıyız ve çocuk felcine son
vermeyi de gerçekleştirmeliyiz. n
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obert Hall 2007 yılından beri bölgesinin çocuk felcine
son kampanyası için 7 milyon dolardan fazla fon temin
etmesini sağlamış. “Yaptığım iş, sadece insanların ilgi
duydukları şey için para harcamalarını kolaylaştırmak” diyen
Hall, ABD’nin Dunwoody Georgia Rotary kulübü üyesi ve 34.
Zon Çocuk Felcine Son kampanyası koordinatörü. Hall’e göre,
insanlarla kişisel ilişkileri geliştirmek ve onların ilgi duydukları
şeyi ortaya çıkarmaya yardım etmek başarının anahtarı. Hall
fon yaratmaya üç etapı kullanarak yaklaşıyor :

(1) Uyarın.

Potansiyel bağış yapacak kişiyi çocuk felci
mücadelesi konusunda bilgilendirin ve kendinizin
neden bu işe gönül verdiğinizi anlatın. Bu yıl kaç vaka görüldü,
ne kadar fon eksiği var gibi gerçeği yansıtan verileri anlatmak
ne kadar geçerli olsa da, insanlar bir hikayeden daha çok
etkileniyorlar. Örneğin Hall’in eşi, çocukluğunda bir parkta
oynayan çocukların, polio nedeniyle sakatlanmış bir çocuğun
koltuk değneklerini alıp onu itmelerini anlatarak duygulara
daha etkili olarak tesir edebiliyor.

(2) Talep edin.

Talep etmediğiniz takdirde, ne olursa
olsun kimse size bir şey vermeyecektir. Yüksek bir
miktar talep edecekseniz, bire bir bir toplantı düzenleyin. Belli
bir miktarı talep ettikten sonra sessizliğinizi muhafaza edin ve
potansiyel bağışçının cevabını bekleyin. Bu zor olabilir ama
bağışı yapacak kişinin değerlendirmesi gerektiğini unutmayın.
Cevap evet olduğu takdirde, bağışı alın. (Kredi kartı veya yıllara
yayılan söz ile olabilir) Cevap hayır olduğu takdirde dört soru
ile konuyu açıklığa kavuşturun: Rotary nedeniyle mi? Proje
problem mi teşkil ediyor? Miktar doğru değil mi? Zamanlamada
sorun var mı? Bunlara verilecek cevaplar, bir sonraki adımı
belirleyecektir. Bazı durumlarda, bir kaç ay sonra tekrar talep
etme şansı doğabilir.

(3)Takdir edin.

Olayın arkasından bir teşekkür notu
gönderin ve uygun olduğu takdirde ve önemli bir katkı
ise kamuoyunda bu takdiri paylaşın. Büyük bağışlar genellikle
çiftlerin onayıyla gerçekleşir. Bu nedenle her iki kişiye de
teşekkür etmeyi unutmayın.– Susie Ma

TÜM
DÜNYADA
SAVUNUCULUK
AVUSTRALYA

Mart 2011’de, Avustralya’daki
Rotaryenler Başbakan Julia Gillard’a
hitabeden bir mektup yazma kampanyası düzenlediler.
Mektupta Avustralya hükümetine çağrıda bulunularak
çocuk felci ile mücadeleye tekrar katılınması için Global
Çocuk Felcine Son Girişimine (GPEI) katkıda bulunulması
istendi ve Ekim ayında Avustralya’da gerçekleşecek
olan Commonwealth ülkeleri toplantısının gündemine
çocuk felcinin alınması talep edildi. Ağustos ayında
Avustralya’nın bölge dergisi Rotary Down Under,
Başbakana açık bir mektup yayınladı. Kampanya
başarılı oldu: Toplantıda Gillard, İngiltere Başbakanı
David Cameron, Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck
Jonathan, Kanada Başbakanı Stephen Harper ve Pakistan
Başbakan Yusuf Rıza Gilani, bir ortak açıklama yaparak,
Avustralya’nın dört yıllık bir dönemde GPEI fonuna aşı
satın alınması, hastalığın izlenmesi ve ihtiyaç olan yerde
acil desteğin sağlanması için 50 milyon Avustralya doları
katkıda bulunacağını bildirdiler. Başbakan Gillard, değişim
için uzun zamandır çalışan Rotary’nin küresel girişimini
de takdir ettiğini belirtirken, tüm katılımcılara, değişimin
mümkün olabileceğini de hatırlattı.

BENIN
Cotonou’daki 12 Rotaryen, sosyal medyayı
kullanarak “Çocuk Felcini Bitirmeye bukadar
kaldı” kampanyasını 3 milyon kişiye duyurdu. Rotaryenler
Facebook’taki resimlerini “Bu Kadar Kaldı” kampanyasında
kullanılan resimlerle değiştirdiler. Bazı arkadaşlarını da
işaretleyen Rotaryenler Rotary’nin çocuk felcine son
kampanyası hakkında da bilgi verdiler. İşaretlenen her
arkadaş yardım ve işaret hakkında bildiri aldı. Bu sayede
çocuk felci konusunda sanal ortamda konuşmalar başladı.
ve kıssa bir zaman sonra bir çok kişi profil resmini “Bu
Kadar Kaldı” reklamlarıyla değiştirmeye başladı. Rotary’nin
20. zon koordinatörü Boris Crestia, Cotonou’da başlayan
hareketin Benin’deki diğer şehirlere de yayıldığını söyledi.
Togo’daki Rotaryenler de profil resimlerini değiştirmeye
başladılar. Onları Gabon’lu Rotaryenler takip etti. Olay
24
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daha sonra Fildişi Sahili’ne atladı. Onu takiben Fas’taki
Rotaryenlerin aynı şeyi yapmasından sonra Fransa’ya
da sıçradı. Sanal alemin sosyal medyası kullanılarak bu
sayede 3 milyona yakın insana ulaşıldı.

KANADA
Kanada’lı Rotaryenler, parlamento’da
görev yapan milletvekillerinin “Çocuk
Felcine Son” girişimini desteklemeleri için mektup
kampanyası başlattılar. Ağustos ayında başlatılan
kampanyada her ikisi de Kanadalı olan ve halen Rotary
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve UR Geçmiş Dönem
Başkanlarından Wilfrid J. Wilkinson ile Uluslararası
PolioPlus Komite Başkanı Robert S. Scott, Başbakan
Stephen Harper’a mektup yazarak kampanyayı başlattılar.
Mektubun bir kopyası da ülkedeki tüm Rotaryenlere
gönderildi ve ekindeki bir diğer mektupta da temsilcileri
ile temasa geçmeleri istendi. Üç gün içinde, Wilkinson
başbakanla konuşmuş olan veya hükümetin önemli
görevlerinde bulunan arkadaşlarına mektup yazarak
mesajın yayılmasını talep eden Rotaryenlerden haberler
almaya başladı. Bu kişisel iletişim etkili oldu. Eylül ayında,
Kanada hükümeti, Birleşmiş Milletler Yıllık Asamblesi
esnasında gerçekleşen bir yan toplantıda bir açıklama
yaparak hükümet olarak çocuk felcine son kampanyasına
katkıda bulunacaklarını açıkladı. Kanada Uluslararası
Kalkınma Ajansı ve Bill & Melinda Gates vakfı, Kanadalı
Rotaryenlerden GPEI için yapılan her 1 dolarlık katkı için
1 milyon dolara kadar 1 dolar ek katkıda bulunacaklarını
açıkladılar. Girişim tamamlandığında bu sayede toplam
3 milyon dolar fon yaratılmış olacak. Rotaryenlerin bu
yöntemle fon yaratması, onların Kanada halkından da
para talep etmelerini sağladı. Kanada Hükümeti ve Gates
Vakfının da Rotary’nin çocuk felcine son çalışmasının
arkasında olması, fon yaratılmasına artı etki sağladı.

FİNLANDİYA
Finlandiya’daki Rotaryenler, hükümetle
beraber çalışarak çocuk felci için 20102012 döneminde 1.04 milyon dolar fon yarattılar.

60%

50%

Toplam katkıların yüzdesi

40%

30%

GPEI finansmanındaki eğilim

20%

10%
0

1985-2002

2003-05

2006-09

2010-11

2012-13

Finlandiya’daki Rotary bölgelerinin bir kuruluşu olan
Suomen Rotary kanalıyla Rotaryenler Afganistan’da çocuk
felcine son çalışmalarına destek ve sağlık görevlilerinin
eğitilmesi için gerekli maddi destek talebinde bulundular
ve bunu temin ettiler.
Rotaryenler gerekli fonların %15’ini sağlıyorlar. Geri kalan
miktar ise Finlandiya hükümeti tarafından ödeniyor. Para
Rotary Vakfı kanalıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne
iletiliyor. Devam eden çalışmalar 21013 yılı sonuna kadar
sürecek. Finlandiya hükümeti ve Rotaryenler, müşterek
çalışmalarını yeni projelerde de devam ettirme niyetlerini
açıkladılar. Bu kapsamda, Dünya Çocuk Felci Gününde,
ortak çalışmanın anlamını toplumda daha iyi vurgulamak
için, Sağlık ve Refah Ulusal Enstitüsü, Suomen Rotary,
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Finlandiya Sosyal İşler ve
Sağlık Bakanlığı ve Finlandiya Polio’dan Hayatta Kalanlar
derneği tarafından bir seminer organize edildi.

NİJERYA
Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan,
çocuk felcine destek konusunda
kararlılığını gösterdi: Girişim için ayrılan bütçeyi
yaklaşık iki kat arttırmanın yanı sıra, ülke genelinde bir
acil icra planı başlattı. Plan kapsamında, Nijerya’daki
Rotaryenler geleneksel liderlerle beraber çalışarak
yerel seviyedeki insanlara ulaşmak amacıyla çocuk felci
elçileri görevlendiriyorlar. Eğlence dünyasının önde
gelen simaları ve ünlü kişilerin yanı sıra Rotaryenler
toplum liderlerini de olayın içine çekmeye çalışıyorlar.
Kampanya ülkenin kuzeyinde, halen yüksek risk altında
olduğu belirlenen bölgeleri hedef alıyor. Nijerya
PolioPlus Komitesi başkanı Olubusuyi A. Onabolu, bu
metot sayesinde, toplum genelinde görünen direnci
kıracaklarına inandığını belirtiyor.

PAKİSTAN
Rotary’nin Pakistan’daki PolioPlus
Komitesi, Coca-Cola’nın Pakistan’daki
kuruluşuyla elele vererek çocuk felcine son çalışmalarının
promosyonunu gerçekleştirdi. Coca-Cola, 70 milyondan

n G8 ülkeleri ve AB Komisyonu
n Polio’dan etkilenmiş ülkeler
n Özel Sektör (Rotary dahil)
GPEI: Global Polio Eradication Initiative

fazla şişe etiketine çocuk felci ile ilgili mesajlar bastı ve tüm
ülkedeki çağrı merkezlerine Çocuk Felcine Son melodisini
entegre etti. Ayrıca firma Pakistan genelinde dağıtılan
soğutucuların üzerine kalıcı bir şekilde yer alan mesajlar
yerleştirdi ve ülkenin muhtelif yerlerindeki Billboard’larda
Ulusal Aşılama günlerinin promosyonunu yapan afişler
bastırdı. Coca-Cola Pakistan, çocuk felci aşısının nakliyesini
sağlamak için vanlara sponsorluk temin ederken, risk
taşıyan bölgelerde çocukların ishalden korunması için
temiz su desteği de sağladı. Pakistan PolioPlus Komite
Başkanı Aziz Mermon, Coca-Cola’nın yanlarında yer alması
sayesinde, başka uluslararası şirketlerden de bu anlamlı
olaya destek talep etmeyi planladıklarını belirtti.

ABD
James L. Lacy geçen yıl Washington’da
yaklaşık 40 gün geçirdiğini ve bu zaman
zarfında hükümet yetkililerini arayarak çocuk felci için para
talep ettiğini söylüyor. 1998-99 dönemi UR Başkanı ve ABD
Polio Savunuculuk Görev Gücü Başkanı Lacy, bu zaman
içinde ne kadar çok kişiyle temas etiğinin rakamsal tahminini
bizlere bırakıyor. Van Scoyoc Associates firmasından
Ed Long ile beraber çalışan Lacy, devlet kadrolarındaki
görevlileri çocuk felci konusundaki güncel durumdan
haberdar ettiklerini, bugüne kadar yapılmış olanlar ve
önümüzdeki yıl neler yapılması planlandığı konusunda
bilgilendirmiş. Çalışmanın semeresi de görülmüş. Lobi
çalışmalarının başladığı ilk yıl olan 1995’te, ABD Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezine 11 milyon dolar fon ayrılmış.
Bu rakam 2012 yılında 111.6 milyon dolara yükselmiş. Ayrıca
USAID için de 39.5 milyon dolar verilmiş. Kongre’yi en çok
etkileyen şeylerden biri de Rotaryenlerin kendi başlarına
yarattıkları fonun büyüklüğü olmuş. Rotary her yıl, Kongre
üyeleri arasında çocuk felci son kampanyası için Başkana
veya Kongre’nin diğer üyelerine mektup yazarak katkıda
bulunanları “Çocuk Felci Şampiyonları” olarak taltif ediyor.
ABD, bugüne kadar 2 milyar dolar ile GPEI’ye en fazla katkıyı
yapmış olan ülke konumunu koruyor.
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ÇOCUK FELCİNE
SON GLOBAL
GİRİŞİMİ BÜTÇESİ
2012-13:
US$2.18 MİLYAR*
fON AÇIĞI:
$700m* VEYA

35%

BAŞLARKEN

Y
1
2
3

apabileceğiniz en önemli şeylerden biri,
seçilmiş temsilcileriniz, iş dünyası liderleri ve
arkadaşlarınızla konuşup çocuk felcine son
girişimini desteklemelerini istemektir.? İşte size bazı
fikirler:

*Ekim
2012
sonu

Çocuk felcine son ile ilgili yazıları paylaşın. Özellikle
de Rotary’nin rolünü vurgulayan ve destek
ihtiyacını belirten yazıları seçin.

Çocuk felcine son vermenin önemini, www.
endpolionow.org adresinden temin edeceğiniz
grafiklerle anlatın. Grafikler anahtar mesajları
basit olarak aktarırlar ve sosyal medyada her zaman
için kolayca paylaşılınabilirler.

MEVCUT
FONLAMA*

65%

gates ve
rotary
VAKIFLARI,

20%

Seçilmiş bir kişiyi kulübünüze konuşmacı olarak
davet edin ve bunu bir fırsat olarak kullanıp
Rotary’nin çocuk felcini sonlandırmadaki
gayretlerini vurgulayın. Konuşmacıya, “Çocuk Felcine
Son” rozeti, ya da aşı yapılan bir çocuk resmi gibi
çocuk felci ile ilgili bir hatıra verin. Gerektiği takdirde
ve imkan dahilinde ise, konuşmacı adına Çocuk Felci
Kampanyasına bir bağış yapıldığını anons edin.

