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FAKTARUTE FOR STATUS 
 

 1999 var det 59 land som var i risikosonen for stivkrampe hos mor og barn på grunn 
av manglende vaksinasjon. I perioden 2000-2014 har 35 land blitt erklært smittefri.  

 Definisjonen på smittefri er: Mindre enn et fall av stivkrampe på 1000 levende ny-
fødte, i hver delstat i landet, i løpet av et år.  

 Madagaskar erklært fri for stivkrampe i juni 2014.  
 De 24 land som gjenstår er i ulike faser av prosessen. Noen land (6 land) har gjen-

nomført selve vaksineringen og venter nå på en bekreftende undersøkelse 
(validering) som trengs for å kunne erklære landet fritt for stivkrampe. Andre land 
arbeider med finansiering og planlegging av selve vaksineringen. Det er de 
«vanskeligste» land som nå gjenstår. 

 Kiwanis International har pr. 27. november samlet inn 72,4 mill. USD. Det gjenstår å 
samle inn 37,6 mill. USD.  

 Beste distriktet er Western Canada med innsamlet 690 USD/medlem. Så følger dist-
rikt Japan med 679 og Australia med 596. Holland er på 8. plass med 354 USD/
medlem og Island/Færøyene er på 36. plass med 151. Distrikt Norden ligger på 40. 
plass med innsamlet 140 USD/medlem. 

 Kiwanis International Distrikt Norden har i år 2013-14 overført 369’ kr. Totalt er det 
siden 2011 samlet inn 1,1 mill. kr. Målet er 4 mill. kroner. 

 SMS kampanjen er nå avsluttet for denne gangen. Det kom inn 27.500 kr (2750 liv 
spart). En ny SMS kampanje kommer i 2015. 

 Eliminate prosjektet har nå et år igjen før det avsluttes på konventet i Drammen. 
Som Model Club kan man dog bidra med et årlig beløp i 5 år fra det at man går inn 
på ordningen. En del klubber i Norden har inngått slik avtale. 
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Kjære kiwanianere. 
Først en stor takk til dere og klubbene som støtter Eliminate. Fra 27. au-
gust til 30. september i år gjennomførte vi en SMS-aksjon for første 
gang, sammen med UNICEF, for å fjerne stivkrampe hos mor og barn.  
 

Denne aksjonen innbrakte kr. 27 500.- som vil redde 2750 liv (mødre/
barn) fra å bli smittet av stivkrampe. Vi må innrømme at vi hadde håpet 

å samle inn en høyere sum som også hadde vekket media.  
 

Det ble lokalt omtale i noen få lokal aviser. På forhånd hadde UNICEF avtalt med bl.a. 
God Morgen Norge i TV2 om et innslag, men da måtte summen være høyere. Vi har 
gjort oss erfaringer med en slik sms aksjon, men vi gir oss ikke og vil prøve igjen.  
 

Datoen 8. februar 2015 skal vi huske for da skal vi feire morsdagen 
og ha en SMS-aksjon .  Prosjektkomiteen vil komme tilbake med mer 
informasjon om dette før jul. 
 

Vi ønsker hverandre lykke til og en GOD OG FREDELIG JUL! 
Kiwanis hilsen 
Prosjektkomiteen for Eliminate 
Carl-Erik Thielemann 
Leder 
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Les alt om Eliminate på nettsiden:  
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/theELIMINATEproject/home.aspx   

 

Last ned filmer og videoer og vis på et klubbmøte; eller vis nettsi-
den, aksjonskartet, resultater m m. 

HVA KAN DU OG DIN KLUBB GJØRE FOR ELIMINATE ? 
 

Eliminate fadderordningen.  
Prosjektgruppen foreslår at hver klubb skaffer like mange faddere som 1/3 av antall klubbmedlem-
mer. Dersom 500 faddere betaler inn 200 kr pr. måned vil vi på et 6 måneder få inn ca. 0,6 mill. kr. 
Dersom beløpet økes til 250 kr. Får vi inn 0,75 mill. kr. på  et halvt år. Vurder om du kan «flytte over» 
et fadderskap, som du allerede har, til Eliminate i den perioden som prosjektet pågår. Kun frem til ok-
tober 2015. Vurder om du kan «dele på» et fadderskap med en god venn. Det er en god følelse å vite 
at man redder 20-25 liv pr. måneden.  
 

Eliminate bidrag fra klubbenes humanitærbudsjetter.  
Prosjektgruppen foreslår at hver klubb setter av 10 % av årets humanitærbudsjett til Eliminate. Dette 
gir ca. 0,5 mill. kr i år. 
 

Bøsse innsamling og lotterier. 
Prosjektgruppen foreslår at du åpner henvendelsen til en mulig giver med å spørre: «Vil du bidra til et 
vaksinasjonsprogram mot stivkrampe som Unicef og Kiwanis driver?» Dette kan åpne for en videre 
samtale. 
 

Eliminate Modell Club.  
KI har åpnet for at klubber som binder seg til å gi 750 USD pr. medlem over en 5 års periode får for-
lenge innsamlingstiden for prosjektet til 5 år fra man inngår avtalen.  For prosjektet i KIDN betyr det-
te at vi får bedret mulighetene til å nå målet om 4 mill. kroner. Grunnen til at ordningen har kommet i 
stand, er at Unicef trenger sikkerhet for finansieringen når de går inn i et land. De aller fleste land kre-
ver dette før Unicef får begynne sitt arbeid med prosjektet i landet. Gjennom at klubber binder seg 
får Unicef denne sikkerheten. Beløpet som klubben forplikter seg på pr. år beregnes slik: 750 USD x 6 
kr (kurs) x ant. Medlemmer – kr innsendt så langt / 5 år. Prosjektgruppen har en liste over innsendt 
beløp pr. klubb, så langt i prosjektet. Ta kontakt og få rede på hvor mye din klubb skal betale pr. år. 
 

Eliminate blomst.  
Eliminate blomsten er en trykksak som kan brukes i stede for en bukett. En meget anvendbar gave 
ved bursdager, jubileer og andre markeringer. F. eks. som gave til foredragsholdere. Du bestemmer 
selv hvilket beløp som du vil skal gå til prosjektet. Prisen er 20 kr/st + porto. Dersom du vil ha trykksa-
ken i en ramme går det fint. Tillegget som dekker utskrift og norgespakke er da på 300 kr.  
Det finnes også julekort m/konvolutt som kan kjøpes. Prisen er 15 kr/kort + porto. 
For å bestille sender du en e-post til Roar Hansen, roar-ha3@online.no. Roar er medlem av KC Åsgård-
strand. Skriv hva saken gjelder. Regn med en ukes leveringstid.  
Betalingen setter du inn på Eliminate konto 6276 05 34574. Noter på giroen at det gjelder f.eks. Elimi-
nate kort til KC Oslo. 

 

Sammen er  vi sterke og drar lasset for å nå vårt felles mål.  


