Драги приятели ротарианци и членове на семейството на Ротари,
Дългосрочната, продължителна битка срещу полиомиелита на Ротари дава лицето на нашата
организация от десетилетия. Имаме право да се гордеем с всичко, което постигнахме през
годините.
Нашият напредък е реален и забележителен. През 1988 г. полиомиелитът е ендемичен в 125
страни, с повече от 350 000 нови случая годишно в целия свят. Оттогава Ротари и нашите
партньори в глобалната борба с полиомиелита намаляват честотата на случаите на болестта с
повече от 99,9 процента, ваксинират над 2,5 милиарда деца срещу вируса и предотвратяват 18
милиона случая на парализа. През годините Ротари е помагал на страната след страна да се
премести в списъка без полиомиелит. Това включва Индия, което до неотдавна много хора
смятаха за невъзможно. От трите типа полиовирус, тип 2 е изкоренен и тип 3 скоро може да бъде
сертифициран като изкоренен. Нигерия не съобщава за случай на див полиовирус от почти три
години. Ако тази тенденция се запази, ще се сведем само до един вид див полиовирус, само в
една част на света, Афганистан и Пакистан.
В този регион има големи предизвикателства. Но е изключително важно да останем оптимисти.
Вижте всичко, което сме постигнали досега. Това не е време да се обезкуражаваме или да
мислим, че задачата е невъзможна. Ще унищожим полиомиелита завинаги, но само ако останем
непоколебими и бдителни. Световният ден на полиомиелита е време ротарианците от цялото
земно кълбо да се съберат, да признаят напредъка, който сме постигнали в нашата борба с
полиомиелита, и да планират действията, които трябва да предприемем, за да прекратим
полиомиелита завинаги. Ключовата дума е действие, защото все още ни предстои важна работа.
Тази година искаме да видим колкото се може повече Ротари клубове, провеждащи събития от
Световния ден на полиомиелита по целия свят. Имате нужда от идеи? Какво ще кажете да
организирате парти за приятели и членове на клуба, за да гледате онлайн глобалното излъчване
на Ротари? Можете също така да посветите среща на клуба на Световния ден на полиомиелита
или да създадете събитие за набиране на средства. Не забравяйте, че всеки събран долар се
удвоява от Фондация Бил и Мелинда Гейтс.
След като създадете събитие, регистрирайте го на endpolio.org/register-your-event. След това го
популяризирайте, използвайки инструментариума за Световния ден на полиомиелита, достъпен
на endpolio.org/world-polio-day.
Отбележете в календара си онлайн глобалното излъчване за Световния ден на полиомиелита на
Ротари на 24 октомври. Тази година ще предаваме нашата програма във Facebook в множество
часови зони по целия свят. Посетете страницата на Ротари Интернешънъл във Facebook, за да
обновите програмата на вашия регион. И не забравяйте да проследите събитието в социалните
медии и да го споделите с вашата мрежа.
Когато достигнем целта си, полиомиелит ще стане едва втората изкоренена човешка болест на
планетата и Ротари ще получи международно признание. Но най-важното са децата, които
никога повече няма да се сблъскат с този ужасен, осакатяващ вирус. Ротари трябва да продължи
да свързва света в усилията за премахване на полиомиелита. От нас зависи. Нека завършим
работата.
Ваш в Ротари,
Марк

