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VAKIF PENCERESİNDEN
Tarihe geri
sayım

T

arihe geri sayım
çok sevdiğim bir
cümledir. Bu üç
kelime sadece Rotary’nin
bundan önce insanlık
tecrübesinde bir ilk olan
çocuk felci ile ilgili davranışını açıklamakla kalmayıp, bitiş çizgisinin de gözüktüğüne işaret etmektedir.
Rotary ve proje ortaklarımız, çocuk felcini yok etmek için elele
vermişlerdir. 2016 Yasama Konseyinde de Çocuk felcinin yok edilmesi en yüksek öncelik olarak onaylanmıştır. Cenevre’de yakın zaman
önce yapılan 70. Dünya Sağlık Kongresinde, küresel sağlık liderleri
çocuk felcini yoketme kararlılıklarını yenilemişlerdir. Çalışmalarımız
haber olarak her tarafta ortaya çıkmaktadır. Rotary’nin öncelikli
sorumluluğu olan fon yaratma, savunuculuk ve gönüllü toplama
projelerimiz tüm dünyada devam etmektedir.
Bir sonraki çocuk felci vakasının son vaka olacağını bir düşünün.
Ama dikkatli olmalıyız zira bu son vaka bizim görevimizin sonu
olmayacaktır. Aslında bu, işin en zor olan tarafıdır. Dünya Sağlık
Örgütü, çocuk felcinden arındırılmış olduğumuzu ilan etmek için üç
yıl beklemek zorundadır.
Bu zaman zarfında, yoğun aşılama ve gözlem operasyonlarının
devam etmesi elzemdir. Aşılama konusunda, çocuklara aşı yapılacaktır. Gözlem alanında ise, yeniden canlanma konusu büyük önem
arzetmektedir. Görülebilir vaka ve hasta azaldıkça, gözlem operasyonunun maliyeti de artmaktadır.
Bu nedenle Rotary önümüzdeki 3 yıl için her yıl 50 milyon dolar
fon yaratma, Bill & Melinda Gates Vakfı da bunu 2’ye 1 eşlemeye
karar vermiş bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Rotaryenler her yıl hedeflerine ulaştıkları takdirde, toplam 450 milyon dolar fon yaratmış olacaklardır.
Atlanta’da yapılan konvansiyonda bir çok ülke ve bazı bağışçılar,
Rotary’nin yıllık 50 milyon dolar katkısı da dahil olmak üzere 1 milyar
dolar katkıyı taahhüt ettiler. Şimdi bu taahütlerin karşılığını vermek
için çalışmalıyız. Bütün bunlar, ister direkt bağış, ister toplumunuzda
fon yaratma, isterse de bugünün ortamında çeşitli medyayı kullanarak sizlerden çocuk felcine katkı yapmanızı istememin nedenidir.
Hükümet yetkililerinize de yazarak taahütlerini yerine getirmelerini
isteyin. Netzel@rotary.org adresimden bana direkt ulaşıp yaptıklarınızı paylaşabilirsiniz. “Tarihe geri sayımda” size her zamankinden
çok ihtiyacımız var.
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Rotaryenlerin Barış Görevlisi
olarak rollerini genişletmek

B

arış derken aslında ne demek istiyoruz? 1921 yılında
Rotary’nin 4. hedefi oluşmuştu: “Hizmet idealinde bir
araya gelmiş olan iş sahibi ve profesyonel insanların
kuracakları dostluklar ile uluslararası anlayış, iyiniyet ve barışı
ileri seviyeye taşımak.”
Bugün Rotary’de Barışı sadece soyut bir kavram olarak değil,
insani misyonumuzun bir parçası olan insani gelişimin dinamik ve
yaşayan bir ifadesi olarak görüyoruz.
Barış konusunda yaptığımız çalışmaların çoğu, Rotaryenlerin
üç faaliyeti yapmalarına bağlıdır: Dönüşebilir ortaklıklar oluşturmak, yüzlerce projemizi desteklemek için fon yaratmak ve Rotary
Barış Bursiyerlerini desteklemek ve istihdam etmek.
Bu yıl, Uluslararası Rotary, davranışların tanımlanması ve ölçülmsei, kurumlar ve barş içindeki toplumlardaki sürekliliği sağlayan
yapılar üzerine çalışan Institute for Economics and Peace (Ekonomi
ve Barış Enstitüsü) ile bir stratejik ortaklık oluşturdu.
Bu ortaklık sayesinde Rotary, Enstitü ile beraber çalışarak
Rotaryenler ve barış bursiyerleri için on-line bir eğitim portali
oluşturacak ve onların tecrübelerinden faydalanarak, yeni metodlar uygulayarak ihtilafların altındaki konuların toplum tarafından
yönlendirilmesini sağlayacak. Hedefimiz toplum tabanlı, pratik ve
etkili bir barış ve ihtilafların çözümü projesi oluşturmak.
Rotary ayrıca Rotary Barış Merkezleri için “Büyük Bağışçılar
Girişimi” başlatarak bu ortaklık ve bursiyerlerin eğitim ve desteği
için fon yaratmaya çalışacaktır.
Başkan Riseley’nin yapacağı Şubat-Haziran arasındaki altı barış
konferansı, barışı, Rotary’nin 6 odak noktası ve sürdürülebilir çevre
arasındaki ilişkiyi irdeleyecektir. Tarihimiz bize barışa ulaşmak için
diplomat olmanın gerekli olmadığını göstermiştir. Mezun olmaya
çalışan bir talebeye mentor olduğunuz zaman, siz de bir barış
yapıcı olursunuz.
Toplumunuzda ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir proje
başlattığınızda, siz de sürdürülebilir barış ve ihtilaf yönetimi için
gerekli şartları oluşuruyorsunuz demektir.
Bir barış bursiyerini destekliyor ve beraber çalışıyorsanız, siz de
barış için çalışıyorsunuz demektir.
Bugünün karmaşık ihtilafları toplum tabanlı ve daha yaratıcı
çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Hep beraber bu farklılığı yaratabiliriz.
Paul A. Netzel
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

