
Dette har vært en stor dag der resultatet av partnerskap og samarbeid har vært i fokus. 
  
Sammen med Bill Gates har vi feiret at vi er i ferd med å nå en poliofri verden. Hittil i år har 

vi bare hatt 5 nye tilfeller, og det er bare tre land 
i verden som fortsatt har smitten. Nigeria, 
Pakistan og Afghanistan. Takket være det 
fantastiske arbeidet vi i Rotary har gjort 
sammen med våre samarbeidspartnere, kan 65 
millioner mennesker gå fordi de fikk vaksine og 
dermed unnslapp polio.  Det er svimlende tall!  
 
Men feiringen har også en alvorlig 
undertone.  "Zero requires Innovation and 
Collaboration". Det tar 3 år fra siste rapporterte  
 

Bill Gates 
tilfelle til vi kan være sikre på at sykdommen er utryddet. I denne perioden må vi ha en 
massiv satsing. Bill Gates minte oss om at det behøves samarbeid og innovativ tenkning for å 
komme i mål. "Talent on getting New Ideas". Våre hindre er i dag krig, manglende 
helsystemer i enkelte land, behovet for å bygge tillit og evnene til å finne hvor den siste 
poliosmitten har gjemt seg. Han nevnte samtidig innsatsen i det store tillitsskapende arbeidet 
som utføres av religiøse ledere og andre som bygger broer. 
 
Gates avsluttet med generelle betraktninger rundt vaksinasjonsprogrammer. På 5 år er 
dødsratene redusert og 122 millioner liv reddet. Vi må være modige, utholdende og arbeide 
sammen. 

Bill Gates opprettholder sitt samarbeid med Rotary og vil fortsatt 
matche hver krone fra oss med to fra sitt fond. Han legger inn 
store beløp. Det er det også andre organisasjoner og land som gjør. 
Vi behøver 1,5 billioner USD for å nå målet. Fra scenen i dag ble 
det gitt løfter om til sammen 1,2. Dette kommer vil til å klare! 
 
 

Gro Harlem Brundtland  
hilste også jubilanten 

 
Neste tema i var slaveri. 46 millioner mennesker lever i dag som 
slaver og er tvunget ved vold til å arbeide. Gjennom samtale med 
Bob Hope fortalte Gary Haugen, CEO International Justice 
Mission og Ashton Kutcher, grunnlegger av Thorn, om de 
ufattelige lidelsene barn og voksne, kvinner og menn påføres 
gjennom slaveri. Trafficing, overgrep mot barn og rent 
slavearbeid foregår rett foran øynene på oss. Mye av salg av 
mennesker, på ulikt vis, skjer ved hjelp av nettet. Ashton 
Kutcher har utviklet verktøy som avslører både selger og kjøper. 
Med andre ord, dette er noe som kan bekjempes. Medisin er å 
straffe bakmennene og å hjelpeofrene til å komme videre med 
livene sine.        
                   Gary Haugen  
                                       International Justice Mission 

 

Rebecca Bender kom etter hvert inn med sin historie, som et tidligere offer. 
Hun minte oss om at slaveriet har mange ansikter. 
 
Dette er noen få av mange inntrykk. Mye mer informasjon finner du gjennom 
Convention-appen som kan lastes ned fra rotary.org. 

 
Rebecca Bender 

http://rotary.org/


 
 
 
 
Vår vert og møteleder er Bob Hope. Han gjør en strålende jobb! 
 
 
                                              
 
 
 
 
 

 Bob Hope, møteleder 
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