Çeşitlilik Rotary'nin temel
değerlerinin bir parçasıdır
Tabi ki yeni 10 yılın neler getireceğini bilmiyoruz, ama ne olursa olsun, özel
sorumluluğumuzun her zaman farkında olmalıyız. Çünkü Rotary'de bizler eşitliğin
değerlerini, tolerans ve barışı temsil ediyoruz.Şu an için tolerans dünyanın bir çok
yerinde kaygı yaratacak durumdadır. Rotary politik değildir ve böyle de kalmalıdır.
Ama bazı şeyler besbelli olarak ters gidiyorsa, başka tarafa bakamayız. Rotaryenler
sessiz olmamalıdır. Bizler değerlerimiz ve dörtlü özdenetim testimizin arkasındayız.
Bizler sadece sonularımızla değil ama tavırlarımızla da değerlendiriliyoruz.
Holger Knaack, 24 Ocak 2020
Dave King - Rotary Magazine RIBI (Rotary in Great Britain and Ireland)

B

u yılın başında Uluslararası Rotary
seçilmiş Başkanı Holger Knaack
San Diego'da yapılan Uluslararası
Asambleye seslenirken, çok az insan kullandığı kelimelerin üç ay sonra ne kadar
kâhince olduğunu farketmemişti.
25 Mayıs'ta, 46 yaşındaki siyah
Amerikalı George Floyd, 2000 kilometre
uzakta, Minnesota'nın Minneapolis
şehrinde polis tarafından sahte para kullanımı tutuklaması esnasında öldürüldü.
Bir fitili ateşleyen ölümdü bu; ülkeler vicdanlarını sorgulamaya başlamıştı.
San Diego'daki konuşmasında, Rotary'nin en yüksek pozisyonuna seçilmiş ilk
Alman olan Holger, saati bir asır öncesine getirerek, kendi ülkesinin nasyonel
sosyalizmin yükselişi ve onu takip eden
sonuçlarının yarattığı sıkıntılara değindi.
"Bizler bu asamblede diğer kültürler ile ilgili çok şey öğrendik ve hoşgörü
ihtiyacına özellikle odaklandık" diyerek
Rotaryenlere seslendi.
"Yeni bir 10 yılın eşiğini atladık. Yüzyıl
önce kükreyen yirmiler diye adlandırmıştık
o zamanı. O zamandan kalan hatıralarımız
resimler ve filimler ile buğulaştı. Gerçekte,
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o dönem toplumun birbirinden hızla ayrıldığı bir dönemdi ve felaket kaçınılmaz bir
şekilde geldi."
Ağustos ayına geldiğimizde, Wisconsin'de "Siyahların Yaşamları
Değerlidir" protestolarındaki silah kullanımını değerlendiren Holger, gördükleri
ve okudukları karşısında endişeli olduğunu kabul etmişti.
Tabi ki bu nasıl olabiliyor diye soruyoruz? Adaletsizlik ve ırkçılık hiç bir
şekilde kabul edilemez, aynı şekilde şiddetle protesto edenlerin davranışları da
kabul edilemez.
"Amerika Birleşik Devletlerinde olanlardan şoke olmuş durumdayım."
Dünya bir taraftan bu sorunların
üzerinde düşünürken, Holger ısrarla
Siyahların Yaşamları Değerlidir şeklinde Amerika'da ortaya çıkan durumun
dünyanın başka yerlerinde olanlardan
kendine özgü olarak farklı olduğunu
savunuyordu.
"Belki ırkçılığı her yerde bulamayabilirsiniz ama ayrımcılığa kesinlikle her yerde
rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla tarihimizde
geriye gidip savaşmak için bunun kökünü

bulmamaız gerekir" diyen Holger, ayrımcılığın başka ülkelerde ve kültürlerde ne
kadar farklı şekillendiğini görebilirsiniz
diyerek düşüncesini aktardı.
İster Hindistan veya Japonya, İngiltere ya da Almanya ya da başka bir ülke
olsun, ayrımcılık farklı görülebilir. Ayrımcılık tarih ve nerede başladığına bağlıdır.
Her ülkenin kendi tarihini derinlemesine incelemesi gerekir zira ayrımcılık
tamamen farklı görünümler arz edebilir.
Holger Almanya'nın II. Dünya Savaşının korkunç günlerinden sonra 1952
yılında Almanya'da doğdu. Nazi'lerin
baskısı sonucu Almanya'daki Rotary
Kulüpleri istemeyerek de olsa 1937 yılının
Ekim ayında beratlarını Merkez Chicago'ya iade ettiler.
Bazı kulüpler savaş sırasında gizli
olarak toplantılarına devam ettiler ama
ancak 1948 senesinde politik yönetimin onayıyla Rotary Batı Almanya'ya
dönebildi.
Irkçılık ve ayrımcılık konusunda
Holger açıkça bazı şeyleri kabul etti:
"Ülkemde bunların feci örnekleri var.
Her ülke kendi problemini geçmişte bu

problemlerin ortaya çıktığı gibi çözebilmelidir. Almanya'da en karanlık dönem
bütün bu sorunlar oluşurken, ve Rotary
kulüpleri de sistemin bir parçası olarak
faaliyet gösterirken 1930'ların ortasında
savaştan önce başladı. Bu konuda tereddüt yok."
"Yakın bir zaman önce bir tarihçi bu
dönemde olanları anlatan bir kitap yazdı
ve Rotary Kulüplerinin yahudi üyelerine
yaptığı ayrımcılığı gözönüne getirdi. Bu
pek gurur duyulacak bir şey değil."
"Ben tarihin silinmesine inanmıyorum,
onun yerine ondan öğrenilmesine inanıyorum. Buna tümüyle inanıyorum. Her şey
masaya konmalı ki geleceğimiz için bunları
öğrenebilelim.."
George Floyd'un ölümünden önce,
Uluslararası Rotary iki yıl önce gündeme getirdiği kendi Çeşitlilik, Eşitlik
ve kapsayıcılık beyanını açıklamıştı. Bu
yaz yapılan tartışmalarda, Uluslararası
Rotary Yönetim Kurulu eylem yapmaya
daha fazla ihtiyacı olduğuna karar verdi.
Eşitlik ve Çeşitlilik görev gücü kuruldu
ve uluslararası bir yaklaşım bulmak için

dünyanın her tarafından uzmanlar biraraya getirildi.
Uluslararası Rotary'nin bu panel için
aradığı elemanları gösteren dokümana
göre, Rotary genelinde ölçülebilir,kalıcı
değişimi oluşturacak anlamlı eylemler
yaratmak hedefiyle, kurulacak görev
gücü, kulüpler, bölgeler, komiteler, programlar ve kurumsal büro için önyargı ve
adaletsizliklere karşı ne yapılabileceğini
araştıracak.
"Görev gücü, kulüplerimiz için başka
Rotary Kulüplerini, görevliler ya da programlarda iyi karşılanmamış olan kulüpleri
tespit edip bir kaynak olacak şekilde
kullanacak."
Başkan konuyu şöyle açıkladı: "Bu
sadece Amerika'ya özgü bir problem
değildir. Siyahların Yaşamı Değerlidir
demek için de değildir. Bu çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcı olma konusuna farklı bir
yaklaşımdır."
"Biz burada doğru şeyi yapmak
için tavsiye arıyoruz. Hiç bir zaman geç
değildir."
"Kendi ülke ve kültürlerinde bunu

eyleme dönüştürebilecek olan Rotary
kulüplerine bir yol göstermek isterdim."
Konu ile ilgili raporun, Holger'in
döneminin sonuna yaklaştığımızda
Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor.
Görev gücü özellikle Rotary kulüplerinin
ne kadar içselleşebileceklerini ve bunu
gerçekleştirmek için neler yaptıklarını
soruşturacak.
Holger "Benim için farklılık Rotary
Kulüplerinin bir istek listesi değildir, bu
bizim çekirdek değerimizin bir parçasıdır" diyor.
Holger, konunun politik olarak değerlendirilip bazı kulüplerce rahatsız edici
bulunacağınn farkında. "Biz ne zaman
masaya bir şey getirmek istemesek, bu
politiktir deyip kaçak savaşıyoruz."
Buna en iyi örnek Rotary'nin yedinci
odak alanı olan çevre. Bir çok kişi çevreden politik olduğu için bahsetmememiz
gerektiğini söylüyor.
"Benim görüşüme göre kesinlikle politik
değil. Tam olarak bir gerçek ve bu nedenle
de çok önemli. Şayet bazı şeyler doğru
değilse bunu açıkça söylemeliyiz."
❏
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