U.R. Başkanı’nın mesajı / Eylül
Toronto Konvansiyonunda hep beraber olalım
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otary konvansiyonunun en zevkli yönlerinden biri, orada görme fırsatı elde ettiğiniz insanların çeşitliliğidir. İster oturum arasında bir yere
giderken, ister “Dostluk Evi”ni ziyaret ederken ya da bir köşede oturup
bir kaç lokma atıştırırken olsun, dünyanın her köşesinden insanlarla tanışacak, hemen hemen tüm lisanların konuşulduğu ve ulusal giysilerini giymiş bir çok kişiyle aynı ortamda bulunacaksınız. Bu çok eğlenceli ve Rotary’yi de büyük yapan bir
olaydır: hepimiz nasıl bu kadar farklı olabilir ve aynı zamanda kendimizi evde hissettiğimiz bir ortamı nasıl paylaşabildiğimizin göstergesidir.
Rotary’nin de merkezinde olan bu sıcak ve yakın toplum ruhu, aynı zamanda
Uluslararası Rotary Konvansiyonunun yapılacağı Toronto şehrini de tanımlamaktadır. Toronto benim en favori şehirlerimden biridir. 2.8 milyon kişinin yaşadığı
bu şehirde 140 lisan konuşulmakta, nüfusun yarısı başka bir ülkeden gelmiş kişilerden oluşan ve her zaman da yardım edecek vakit yaratabilmesini bilen bir toplumun yaşadığı bir şehir. Temiz, güvenli ve arkadaş yanlısı bir şehir olmanın yanı
sıra Toronto Ontario gölüne olan kıyısı, harika restoranlar, eşi bulunmaz bir müze
ve keşfedilmeye değer enteresan mahalleleriyle ziyaret edilmesi gerekli şehirlerden
biridir.
2018 Konvansiyonu şimdiden en iyi konvansiyonlarımızdan bir olacağı konusunda ümit veriyor. Konvansiyon Komitemiz ve Ağırlama Komitesi, ilginç konuşmacılar, nefis bir eğlence, heyecan verici oturum araları ve şehrin bir çok yerinde
çeşitli aktiviteleri düzenlemekle meşguller. Toronto’da herkes için bir şey olacak.
Juliet ve ben de sizleri bu eğlenceye katılmaya davet ederken çocuklarınızı da beraberinizde getirmenizi arzu ediyoruz.
Şayet planlarınızı önceden yaparsanız, konvansiyon tecrübeniz cüzdanınızı
daha az etkileyecektir. 15 Aralık’tan önce kayıt yaptırmanız durumunda özel bir
indirimden faydalanabilirsiniz. On-line kayıt yapılırsa bir ek indirim daha almanız
mümkün.
Toronto’nun Rotaryenlere sunduğu güzelliklerin yanı sıra, bu işin gerçek tarafı
da tabi ki Konvansiyonun kendisidir. Rotary bataryalarınızı yılda bir kez doldurma fırsatı ve Rotary dünyasının neler yaptığına şahit olma ve sizi de esinlendirme
fırsatıdır. “riconvention.org”u ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilir, ve Toronto
Konvansiyonunun her köşesinde sizi esinlendirecek bir şeyler bulabilirsiniz.
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Ekim
Dünya Çocuk Felci Gününü hep beraber kutlayalım

B

ir kaç yıl önce kızımın o zamanlar çalıştığı Avustralya’nın Melbourne müzesinde bir demir akciğer teşhir edilmekte idi. 1950’li yılların korkunç çocuk felci salgınlarını hatırlayan benim yaşımdakiler için, bu demir akciğerin, aşılamanın bizi hangi noktalara getirdiğini ve bugün için bu aletin sadece müzede sergilenen bir durumda olmasının çocuk felcinde ne
kadar önemli adımlar attığımızın bir göstergesi olduğunu hatırlarlar.
Dünyanın büyük bir kısmı için çocuk felcinin hikayesi basit gelebilir: Korku içinde geçen yıllar
sonrası bir aşı bulunmuş ve hastalık fethedilmiştir. Ama başkaları için bu hikaye çok farklıydı. Bir
çok ülkede aşıya ulaşabilmek mümkün değildi. Herkesi aşılamak çok pahallıydı ve çocukların bir
kısmına da erişmek mümkün değildi. Bir çok ülkede çocuk felci müzelere ait olarak yerini bulurken, diğer ülkelerde hastalık yaygınlaşıyordu... Ta ki Rotary öne çıkarak dünyadaki tüm çocukların,
nerede ve hangi şartlar altında olurlarsa olsunlar “çocuk felcinden arındırılmış” bir ortamda yaşamaya
hakları olduğunu söyleyene kadar.
PolioPlus’ın başladığı yıldan beri, Rotary ve dünya devletleri, Küresel Çocuk Felcini Yoketme
girişimi sayesinde çocuk felci sayısı yılda 350.000’den 2017’de bir kaç adede düşürülebildi. Ama biz
“sıfır” vaka konumuna erişmeliyiz ve orada kalmalıyız. Bunu yapabilmek için de herkesin yardımına
ihtiyacımız var.
24 Ekim’de “Dünya Çocuk Felci Günü” kutlanacak. Bu günü kutlamalı ve ne kadar ilerlediğimizi
vurgulamalı, çocuk felcinden tamamen kurtulmak için gerekli fonlar konusunda da toplumu bilinçlendirmeliyiz. Her Rotary kulübünden bir şekilde Dünya Çocuk Felci Günü faaliyetlerine katılmalarını talep ediyor ve endpolio.org sitesini ziyaret ederek aktivitelerini kaydetmelerini istiyorum.
Sessiz bir açık arttırma, sanal gerçekte bir gösteri, fon yaratma yürüyüşü ya da başka bir aktivite
olsun, kulübünüz bir farklılık yaratabilir.
Bu yıl, Dünya Çocuk Felci günü canlı yayınımız Seattle’da Bill & Melinda Gates Vakfının merkezinde yapılacak. Bu olayı Türkiye Saati ile 02.30’da (25 Ekim) seyredebilirsiniz. Bir çoğunuzun
bildiği gibi, Rotary önümüzdeki her yıl için, üç yıl süre ile 50 milyon dolar fon yaratma taahhüdünde
bulundu. Bu miktar Gates Vakfı tarafından 2’ye 1 olarak eşlendirilecek ve bölece Rotary’nin yarattığı fonlar da 3 misli olarak kullanılabilecek. Çocuk Felci Gününde biz de bir farklılık yaratalım ve Çocuk Felcine Son yolunda
önemli bir adım atalım.
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