Nyt fra Foundation – COVID- 19

Liden tue kan vælte stort læs.
Uden helt at vide den fysiske størrelse på Coronavirus, har jeg en klar fornemmelse af, at vi
befinder os i småtingsafdelingen. Ligeledes uden, at være helt klar på det fysiske størrelsesforhold
på det noget diffuse begreb, et verdenssamfund, har jeg her en fornemmelse af, at vi nu er trådt
ind i afdelingen for store størrelser, så megastort, at vi kun dårligt rummer det. Ikke desto mindre,
væltede det mindste vi kan forestille os, det største, vores verdenssamfund. Den lille
ondskabsfulde gnom af en virus væltede det, vi troede var sikkert og stabilt, og ikke en kolos på
lerfødder, vores samfund.
Den skabte frygt og rædsel og i panikken over dødstruslen lukkede vi vores samfund og basale
menneskelige relationer blev sat på stand-by.
Der er ingen tvivl om, at vi ud fra et sundhedsfagligt synspunkt er kommet ”let” igennem krisen.
Covid-19 som her repræsenterede manden med leen, har høstet mindre end den årligt
tilbagevendende influenza, arrene på sjælen er derimod mangfoldige. Samfundsøkonomisk er
situationen uoverskuelig, og mange vil som konsekvens af nedlukningen, få ondt i
privatøkonomien.
Hvad der er gjort rigtigt, eller hvad der er gjort forkert vil jeg ikke sætte mig til dommer over. Ikke
engang når det hele bliver historie vil vi kende de rigtige svar, for de findes vel kun i nuet. Jeg er
dog ikke det mindste i tvivl om, at den ”gode” danske disciplin, bagklogskab, vil få ekstra gode kår i
fremtiden.

Men midt i alle fortrædelighederne er det vigtigste ikke gået tabt, medmenneskeligheden, viljen
og evnen til, at hjælpe mennesker i nød, Rotary- ånden, alt sammen værdier vi ikke kan tåle, at
miste og som selv SARS-CoV 2 ikke kan fravriste os.

Selvom meget klubarbejde i Rotary har ligget brak siden 11. marts, er det der har kunnet foregå i
det virtuelle rum derimod forøget meget, det gælder både klubber, men måske især distrikts- og
Zonearbejde.
I Rotary Foundation har der været mange forespørgsler, helt overvejende omkring Covid- 19
pandemien.
Det har udmøntet sig i flere ”klub til klub” projekter og Distrikt 1480 er lige nu medspiller i tre
Global Grants alle relaterede til pandemien. Min egen klub Stege RK har mangeårige relationer til
Plunge RK i Litauen, så da vi den 18. marts fik et nødråb fra Litauen reagerede vi prompte.
Hospitalet i Plunge havde kun én funktionsdygtig respirator til et befolkningsgrundlag på ca.
45.000 indbyggere. Den offentlige sektor, i dette tilfælde kommunen, driver hospitalet og det er
aldeles usammenligneligt med en dansk institution.
Vi kontaktede Rotary Danmark Hjælpefond og Korsør RK, som har været samarbejdspartner i
tidligere projekter, og på under en uge den 24. marts overførte vi 30.000, – Kr. til hjælp til indkøb
af yderligere to respiratorer.

Den 29. marts fik D-1480 en henvendelse via D-1461 fra det Litauiske Distrikt 1462. Erkendelsen
var nu, at hele Litauen var i fare, og det litauiske beredskab var i særdeles stor mangel på
testudstyr til identifikation af Covid-19. Projektet var så stort, at et Global Grant var den eneste
mulighed. Normalt er der en behandlingstid på mellem 4-8 uger hos The Rotary Foundation i
Evanston USA. Men i dette specielle tilfælde modtog TRF ansøgningen den 9. april og
godkendelsen kom retur den 14. april. Hele projektet kostede 57.000 USD, World Fund bidrager
med 27.500 USD, de øvrige midler kommer fra klubber og fra distrikternes DDF midler. Alt udstyr
er indkøbt, og sandsynligvis i brug. Litauen har dog heldigvis, ligesom os en faldende kurve af nye
tilfælde.
Den 23. marts fik vi en henvendelse om økonomisk støtte til et Global Grant i Pakistan.
Pakistanerne mangler testudstyr og værnemidler. Helt specielt vil de også forsøge, at afbøde den

økonomiske konsekvens af nedlukningen af store trikotagefabrikker ved, at indkøbe symaskiner til
de kvinder der var ansat på fabrikkerne. Det samlede projekt er på 83.000 USD og det er endnu
ikke godkendt i USA.
I tilfælde af godkendelse vil D-1480 bidrage med 2.000 USD af DDF midlerne.
Så sent som den 14. maj har vi fået en henvendelse fra Rotary Club Lviv International i Ukraine.
Her er problemerne de samme, men koncentreret om en lang række forskellige værnemidler. I
dette tilfælde er den samlede omkostning 49.000 USD og vi har, i tilfælde af godkendelse, som
endnu ikke er sket, givet tilsagn om bidrag på 2.000 USD igen af District Designated Fund ( DDF )
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