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Fakta om barndödlighet
•	 	Mer	än	en	tredjedel	av	alla	dödsfall	sker	under	

barnets första 28 dagar.

•	 	Hälften	av	dödsfallen	under	5-årsålder	är	förknippat	
med undernäring.

•	 	Andra	faktorer	till	dödsfall	under	5-årsålder	är	
smutsigt vatten, dålig hälsovård och otillräcklig 
hygien.

•	 	Endast	1	procent	av	dessa	dödsfall	är	på	grund	av	
okända orsaker.

•	 	Två	tredjedelar	av	dödsfallen	under	5-årsålder	skul-
le kunna förhindras med insatser från sjukvårdskun-
niga vid födsel, vård av nyfödda, vaccinationer, oral 
vätskeersättning, antibiotika mot lunginflammation 
samt myggnät impregnerade med insektsdödande 
medel.

Källa: State of the World’s Children 2008, UNICEF

Bli en del av rotarys  
100-miljonerdollarssatsning
I satsningen på 

att utrota polio, 
är rotarianer 

angelägna om att 
nå fram till Rotarys 
100-miljonerdol-
larssatsning för att 
matcha bidraget på 
100 miljoner USD 
från Bill och Me-
linda Gates Founda-
tion. De uppemot 33 000 rotaryklubbarna 
världen runt har betts bidra med minst 
1000 USD årligen under tre år.

Allt fler rotarianer har tagit steget fullt 
ut som svar på denna utmaning. Tjugo 

rotarianer från disktrikt 7190 (New 
York, USA), numera kallade ”isbjörnar”, 
doppade sig på nyårsdagen i Lake Geor-
ges iskalla vatten för att samla in 25 000 
USD till utmaningen.

”Det är omöjligt att se stilig ut när 
man hoppar ner i nollgradigt vatten, 
men vi samlade in massor med pengar 
och väckte stor medvetenhet om Rotary 
och polio”, sade distriktsguvernören 
Harriet Noble. ”De var verkligen iskalla, 
ursäkta ordvitsen.”

Skicka in dina historier och idéer 
kring penninginsamling till rotary.
world@rotary.org. 

Klubbar uppmuntras Förverkliga drömmen för 
att förtjäna presidentens hedersomnämnande 
Presidentens hedersomnämnande 2008- 
09 hyllar rotaryklubbar som Förverkligar 
drömmen genom att starta ett servicepro-
jekt som reducerar barndödligheten. ”När 
vi utför arbete som räddar livet på barn, 
Förverkligar vi drömmen”, säger RI-presi-
denten Dong Kurn Lee. 

Som en del i hedersomnämnandet, har 
Lee fastställt medlemsmål som klubbar 
måste uppnå samt fem verksamhetskatego-
rier som de måste genomföra: medlemskap, 
klubbtjänst, yrkestjänst, samhällstjänst och 
internationell tjänst. Dessa aktiviteter mås-
te slutföras mellan 1 juli och 31 mars.

Interact- och Rotaractklubbar kan även 
få ett hedersomnämnande genom att slut-
föra minst fyra av de fem kategorierna. 
Diskriktguvernörer får ett erkännande om 
minst hälften av klubbarna i distriktet får 
ett hedersomnämnande, och om guver-
nören och minst hälften distriktets klub-
bordförande alla rekryterar minst en ny 
medlem till Rotary.

Klubbar måste skicka in en intygsblan-
kett, tillsammans med den Rotaract- och 

Interactklubb som de stödjer, till sitt distrikt 
senast den 31 mars. Guvernörens lista över 
auktoriserade klubbar måste mottas på RI:s 
högkvarter senast den 15 april.

För mer information, ladda ner bro-
schyren Presidentens hedersomnämnande 
2008-09 (900A-08SV) från www.rotary.
org.
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Checklista för insamling

Få det material du behöver

Här finns några praktiska tips så din klubb 
kan organisera en insamling till Rotarys sats-
ning: 

  Bestäm vilken typ av insamling som 
passar bäst för din klubb.

 Fastställ ett mål och upprätta en budget. 

  Fastställ nödvändiga resurser för att nå 
målet, inklusive volontärer samt dona-
tion av artiklar och tjänster.

  Välj datum och plats, boka platsen, gör 
en tidtabell, och se till att följa lokala och 
nationella lagar.

  Bestäm uppgifter för klubbmedlemmar, 
vänner, familj, kollegor och andra frivil-
liga.

  Fastställ välgörenhetens målgrupper i 
klubben och på orten, och bästa sättet 
för att göra reklam för evenemanget, 
inklusive användning av lokal media. 

  Bestäm er för en insamlingsmetod och 
sätt in pengarna på ett särskilt konto för 
detta, spåra alla all bidrag och utgifter.

  Erhåll juridisk rådgivning angående 
behov av skydd beträffande klubbens 
eventuella skadeståndsskyldighet

 Utför insamlingen enligt tidtabellen.

RI:s temamaterial för 2008-09, tillsam-
mans med officiella fotografier av RI-presi-
denten Dong Kurn Lee och andra RI-ledare, 
kan laddas ner från RI:s hemsida gratis. 

Tillgängligt material inkluderar Förverkliga 
drömmen-loggan och temabroschyr. Gå till 
www.rotary.org och sök efter detta mate-
rial på RI:s Nedladdningsbibliotek. 

Där finns även material för klubb- och di-
striktsstöd, utbildning och medlemskap. 

isbjörnarna från distrikt 7190 värmer sig efter sitt dopp. Från vänster: F.d. distriktsguvernör 
anne Cargile, distriktsguvernör Mike Popolizio för 2008-09, och harriet noble distriktsguvernör 
för 2007-08.
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rotaryklubbar når ut till 
kenyas föräldralösa barn
Då det omtvistade presidentvalet i  
Kenya i december orsakade upplopp och 
nationell kris, ökade rotaryklubbarna i 
Nairobi, tillsammans med klubbar i Sve-
rige och USA, sitt stöd till projekt som 
hjälper föräldralösa barn. 

Stockholms internationella rotary-
klubb har bidraget med över 5500 USD 
till Phyllis Wambui Memorials barnhem 
och skola nära Nakuru, Kenya. Sedan 
december har antal föräldralösa barn 
tredubblats. 

”Vissa av barnen kommer på egen 
hand till hemmet för att fly våldet”, säger 
Jacinta Njoroge-Iahti, grundaren av in-
rättningen som hon döpt efter sin mor. 
”Vi hittade även barn… längs vägkanten 
som inte visste vart de skulle ta vägen. 
Och några av barnen förs till hemmet 
och till skolan av rådgivare eller barn-
myndigheter i Kenya.” Njoroge-Iahti, 
numera bosatt i Sverige, återvänder ofta 
till sitt hemland.

Stockholms internationella rotary-
klubb, som lockar utvandrare och diplo-
mater, är särskilt intresserade av projekt 
som berör fattigdom, hälsa och barns 
rättigheter i utvecklingsländer, säger 

Nicholas	Thompson,	klubbens	ordföran-
de. ”Den här frågan stämmer väl överens 
med det vi står för”, säger han.

Mindre än 160 km från Nakuru, 
samarbetar ro-
taryklubbar från 
Dayton, Ohio, 
USA och Muthai-
ga (Nairobi), med 
att hjälpa barn 
som blivit föräld-
ralösa på grund 
av AIDS i Matha-
re Valley. Projek-
tet Maji Mazuri 
Education Center 
för över barn från 
ö v e r b e f o l k a d e 
slumområden med 70 procent AIDS-
smittade till en självförsörjande gård 
och utbildningscenter nära Kiserian.

Centret får stöd från klubbar i disk-
trikt 6670 (Ohio, USA) och med hjälp av 
matchande bidrag på 25 000 USD, enligt 
Jim Beerbower, Dayton-klubbens inter-
nationella serviceordförande. 

”Vissa av 
 barnen 
 kommer på 
 egen hand till 
 hemmet  
 för att fly 
 våldet.”
  Jacinta  
  Njoroge-Iahti 

Stockholm international rotary Club ger ekonomiskt stöd till Phyllis Wambui Memorials barn-
hem och skola nära nakuru, kenya, där inskrivningen av föräldralösa barn tredubblats till följd 
av den nationella krisen.




