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Reader’s Digest a desemnat
Europeanul Anului 2007:
Dr. Ruedi Luthy
– Reader’s Digest designated The European
of the Year 2007: Dr. Ruedi Luthy –

R

evista Reader’s Digest a desemnat
drept Europeanul Anului 2007 un
medic elve¡ian renumit, cu o carierå
prodigioaså, care ¿i-a dedicat via¡a
ajutorårii locuitorilor din Zimbabwe
infecta¡i cu HIV/SIDA.
Joi, 18 ianuarie 2007, la Zurich, Dr. Ruedi
Luthy, medic elve¡ian de elitå, a fost desemnat
oficial Europeanul Anului 2007 de cåtre revista
Reader’s Digest. La ceremonie a participat
Micheline Calmy-Rey, Ministru de Externe ¿i viitor
Pre¿edinte al Elve¡iei. În vârstå de 65 de ani,
doctorul Luthy a atras aten¡ia opiniei publice
renun¡ând la o carierå stralucitå în Elve¡ia pentru
a-¿i dedica via¡a ajutorårii persoanelor infectate
cu HIV/SIDA din Zimbabwe. Mi¿cat de dificultå¡ile pe care le întâmpinå victimele HIV/SIDA
din acest stat måcinat de crize, unde estimårile
aratå ca unul din patru adul¡i este purtåtor al
virusului, dr. Luthy s-a hotårât så înfiin¡eze Clinica
Connaught în Harare, strângând singur banii pentru investi¡ia ini¡ialå.
În 2004, el s-a mutat împreunå cu so¡ia la
Harare. De atunci, clinica a tratat gratuit peste
1.300 de pacien¡i, extinzându-¿i mereu activitatea. Profesorul Luthy a primit distinc¡ia de la
Conrad Kiechel (dreapta), Directorul Editorial
Reader’s Digest Interna¡ional (foto: Reader’s
Digest). Titlul a venit împreunå cu un premiu în
valoare de 10.000 de franci elve¡ieni, destina¡i
finan¡årii de noi proiecte pentru funda¡ia profesorului, care lupta împotriva HIV/SIDA.

Datele Organiza¡iei Mondiale a Sånåtå¡ii aratå
cå între 1,7 ¿i 2,2 milioane de adul¡i din Zimbabwe
sunt infecta¡i cu HIV/SIDA.
Dr. Peter Piot, Director Executiv al Programului
Na¡iunilor Unite de luptå contra HIV/SIDA
(UNAIDS) a declarat: „Decizia profesorului Luthy
de a-¿i dedica via¡a oamenilor din Zimbabwe
infecta¡i cu virusul HIV ne oferå un nobil examplu
de urmat.“
Europeanul Anului este desemnat de redactorii-¿efi ai celor 19 edi¡ii europene ale revistei
Reader’s Digest, revista de interes general cu cel
mai mare volum de vânzåri din Europa – 4,5
milioane de exemplare pe lunå. Aceastå distinc¡ie
se conferå unei persoane care, în opinia editorilor
no¿tri, ilustreazå exemplar continuitatea valorilor
europene în lumea contemporanå. Toate edi¡iile
europene din luna ianuarie ale revistei Reader’s
Digest vor publica un portret al doctorului Luthy.
Bob Low, ¿eful Biroului Editorial European al
revistei Reader’s Digest, a precizat: „Suntem mândri så omagiem devotamentul aråtat de dr.
Luthy’s cetå¡enilor vulnerabili ai unei ¡åri unde
HIV/SIDA decimeazå popula¡ia, creând dificultå¡i
inimaginabile.“
Dr. Luthy este cel de-al doisprezecelea câ¿tigåtor al distinc¡iei acordate de revistå. Anul trecut,
titlul a fost acordat fostului parlamentar Ayaan
Hirsi Ali, o olandezå nåscutå în Somalia care militeazå împotriva fundamentalismului islamic. 
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Articolul a apårut în revista BANII NOªTRI ¿i este publicat cu permisiunea editorului. Poate fi gåsit online pe
www.baniinostri.ro pe 23 Martie 2007.
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