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Á starfsárinu náðist það markmið alþjóðasamtaka Rótarý að safna 200 milljónum 
Bandaríkjadala til lokaáfanga herferðarinnar gegn lömunarveiki í heiminum. Það var ein af 
forsendum þess að Microsoft-hjónin Bill og Belinda Gates legðu fram 355 milljónir USD til 
verkefnisins. Þegar ljóst varð á  starfsárinu að þetta takmark næðist ákváðu  Bill og Belinda 
Gates að leggja fram 50 milljónir dala í viðbót án skilyrða um viðbótar framlag frá 
Rótarýhreyfingunni. Þegar Rótarýhreyfingin hóf baráttuna gegn lömunarveiki árið 1985 
lömuðust eða létust um 1000 börn á dag af völdum lömunarveikinnar sem var landlæg í 125 
löndum. Um mitt ár 2012 var veikin hinsvegar aðeins landlæg í þremur löndum, Nígeríu, 
Afganistan og Pakistan og höfðu aðeins 67 tilfelli komið upp það sem af var árinu. Ljóst er að 
baráttan við lömunarveikina mun halda áfram enda þótt breyting verði á formlegri þátttöku 
hreyfingarinnar í henni. 
 
Tryggvi Pálsson umdæmisstjóri ákvað, ásamt stjórn umdæmisins, að eitt af mikilvægum 
verkefnum starfsársins yrði að taka áskorun heimssamtakanna um að leggja hönd á plóg í 
lokaátaki við útrýmingu lömunarveikinnar. 
Íslenska Rótarýhreyfingin tók virkan þátt í lokabaráttunni og lagði samtals 5,4 millj. króna til 
verkefnisins á starfsárinu. 
 
Pólíó Plús nefndin hóf undirbúning starfsársins snemma og hélt sína fyrstu fundi í mars 2011. 
Voru þar lagðar línur að komandi starfsári. Helstu áhersluatriði voru eftirfarandi: 
 

 Vinna að markmiðum umdæmisstjóra og stjórnar umdæmisins með því að hvetja 
forseta og stjórnir klúbbanna til að leggja til átaksins kr. 10.500 per félaga. 
Hvatningarbréf var sent til hvers klúbbs í júní og aftur í október 2011. Var klúbbunum 
boðið að nefndarmenn kæmu í heimsókn og hvettu klúbbfélaga til að leggja sitt að 
mörkum til átaksins, auk þess var bent á myndefni og annað sem gæti nýst til árangurs 
við fjáröflun. Nefndarmenn hringdu síðan í alla forseta í aprílmánuði 2012, fóru yfir 
stöðu átaksins, loforð í starfsáætlun og hvað hver klúbbur hefði lagt að mörkum. 

 

 Staðið var fyrir þátttöku íslensku Rótarýhreyfingarinnar í áheitasöfnun Reykjavíkur 
maraþons 20. ágúst 2011. Var hreyfingin með kynningarbás á skráningarhátíð 
hlaupsins í Laugardalshöll þ. 18. ágúst. Markmið með þátttöku var að vekja athygli á 
Rótarýhreyfingunni og því góða starfi sem hún hefur unnið í baráttunni við 



lömunarveikina í heiminum. Tókst þetta verkefni ágætlega og söfnuðust alls 393 
þúsund krónur í tengslum við átakið. 

 

 Laugardaginn 23. júní 2012 fagnaði síðan íslenska Rótarýhreyfingin góðum árangri í 
baráttunni gegn lömunarveiki í heiminum með Esjugöngu þar sem ofurmennið 
Gunnlaugur Júlíusson fór tíu ferðir upp Esjuna. Í tilefni af lokaátakinu buðu 
Rótarýfélagar öllum að ganga með sér og Gunnlaugi eina ferð, tvær, þrjár eða tíu, allt 
eftir getu hvers og eins. Viðburðurinn var skiplagður í góðu samstarfi við Ferðafélag 
Íslands og boðið var upp á hressingu í sérstöku tjaldi við Esjurætur í samstarfi við 
Mjólkursamsöluna. Einnig var tekið á móti frjálsum framlögum og áheitum. Kynning á 
verkefninu miðaðist við að koma viðburðinum á framfæri í fjölmiðlum með 
fréttatilkynningum og viðtölum. Dagurinn tókst með ágætum og fjölmenntu m.a. 
félagar úr Rkl. Akraness á staðinn. Einnig komu fleiri góðir félagar í heimsókn, þar á 
meðal umdæmisstjóri og verðandi umdæmisstjóri ásamt mökum og erlendum gestum. 

 
Samtals hélt nefndin 9 formlega fundi auk óformlegra funda og símafunda stjórnar eða 
nefndarmanna.  Einnig tóku einstakir nefndarmenn þátt í fundum allmargra klúbba og kynntu 
baráttu Rótarýhreyfingarinnar við að útrýma lömunarveikinni. 
 
Nefndarmönnum og umdæmisstjóra er þakkað gott samstarf svo og öllum rótarýfélögum. 
 
F. h. Pólíó Plús nefndar 
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