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2016 yılının Kasım ayında, yerel bir 
imam, projenin ilk konuşmacıları 
listesinde yer aldı ve İslam inancı ile 
ilgili yanlış algılamaları anla� ı. Daha 
sonra gerçekleşen başka oturumlarda 
polislerin ateş edip etmeme 
konusunda nasıl hızlı karar vermek 
zorunda oldukları bir simülasyon ile 
Rotaryenlere gösterildi.  Gün boyu 
süren Rotary Özgürlük Festivali 
sırasında da eyaletin tarihi ve farklılığı 
canlı müzik, çocuklar için düzenlenmiş 
Barış Merkezinin aktiviteleri ve 
olayların yeniden sahnelenmesi gibi 
faaliyetlerle kutlandı
Yazan: BRAD WEBBER

1 ] ABD
ABD’nin Kansas Eyaletinin 127.000 nüfuslu 
Topeka kasabası, ırk, din ve sınıfl ar arasında 
yaşanan anlaşmazlıklar da dahil olmak 
üzere ihtilafl ardan muaf sayılmaz. Topeka 
Rotary Kulübü üyesi Zach Ahrens, yaşadıkları 
şehrin  1954 yılında Brown - Eğitim Kuruluna 
karşı davasının ABD Yüksek Mahkemesi 
tarafından ilk kez okullarda ırk ayrımını sona 
erdiren kilometre taşının yaşandığı kasaba 
olarak tanımlıyor. Zach, kendi çevrelerinde 
barış ve ihtilafl arın çözümü konusunda 
bir tarih bulunduğunu, Afrika kökenli 
Amerikalılar ile polis arasında gerginliğin 
üst seviyede  olması nedeniyle insanların 
Rotaryenlere gelerek “araya girip birşeyler 
yapın, sizlerin birşeyler söylemesini istiyoruz” 
dediklerini belirtiyor.
Topeka’da bulunan dört Rotary kulübünü 
de işin içine katmayı uygun bulan Zach, bu 
girişimin sonunda “Topeka Rotary Barış 
ve Adalet Girişimi”nin Kuzey, Güney ve Batı 
Rotary kulüplerinin de katılımıyla başladığını 
belirtiyor.

185 metre 
uzunluğunda 
inşa edilen 
Dayak uzun 
evlerinde 
50’ye yakın aile 
barınabiliyor.
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3 ] MALEZYA
Ev ve toplum merkezleri olarak hizmet veren 
“uzunevler” Borneo’daki yerliler olarak bilinen 
“Dayak” toplumunun  yaşamlarının önemli bir 
parçasını teşkil ediyor. Bintulu Central Rotary 
kulübü üyesi Linnie Lee, bu evlerin bir çatı altında 
tüm bir kabileyi barındıran kapalı köyler olarak 
nitelendirebileceklerini belirtiyor. Ancak bu evler 
ahşaptan yapıldığı için yangına karşı herhangi 
bir koruması bulunmuyor ve ormanın ortasında 
olmaları nedeniyle yangınları söndürmek de 
zor oluyor. 2011 yılından beri Rotary kulübünün 
üyeleri, Sarawak eyaletinde 100’den fazla uzun 
eve 1,700’den fazla yangın söndürücü aleti temin 
edilmesini sağladılar. Muhtelif şirketlerden, bir 
hastane sisteminden ve yardım derneklerinin 
sponsorluğu ile gerçekleşen 27.000 dolarlık 
projenin en önemli kısmını eğitim ve takviye 
kursları oluşturuyor.

2 ] İNGİLTERE
West M�dlands bölges�ndek� Wylde Green Rotary kulübünün yaklaşık b�r düz�ne üyes�, W�lson Stuart  
okulundan 30’a yakın  talebe ve öğretmenler� �le beraber Staff ordsh�re’dak� Drayton Manor eğlence 
parkına beraberce g�� �ler. 1060. Bölgen�n Rotaryenler�’n�n “Rotary K�ds Out Day” kutlamalarının b�r 
parçası olan akt�v�teye 4,600’e yakın  �mkanları kısıtlı ve engell� gençler�n katılımı sağlandı. Eğlence 
parkında çeş�tl� oyuncaklara b�nen çocukların yüzler�ndek� mutluluk �fades� Rotaryenler�n ne kadar 
uygun b�r akt�v�te seçm�ş olduklarının kanıtı �d�. Genelde Haz�ran aylarında yapılan “K�ds Out Day” 
esnasında yaklaşık 25.000 çocuk, den�z kıyısı, eğlence parkı, hayvanat bahçes� ve oyun parkı g�b� 
90’dan fazla mekana Rotaryenler tarafından götürülüyor.

27 yıl içinde 
İngiltere’de Kids 
Out Day aktivitesine 
650.000’den fazla 
çocuk katıldı.
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5 ]BREZİLYA
Kiliseye bağlı bir grubun Brezilya’nın fakir bölgelerinden 
birinde bulunan bir yaşlılar merkezine yaptığı ziyareti 
öğrenen ABD’nin Kaliforniya Saratoga Rotary Kulübü eski 
başkanı Wes Toy,  yardım için daha fazla ne yapılabileceğini 
düşündü. 2014 yılında Saratoga Rotary Kulübü 12.000 dolarlık 
bölge bağışı ile São Paulo’nun 220 kilometre kuzeyinde 
bulunan Caconde’de yataklar, masalar, tıbbi aletler ve 
malzemeler ihtiva eden küçük bir revir kurdu. Kaliforniya’lı 
Rotaryenler iki yıl sonra tekrar bölgeyi ziyaret ederek, 
Caconde Rotary Kulübü başkanı Francke Megda Blascke’nin 
denetiminde  5.300 dolar harcayarak bir yetimhanede 15 
tonluk su deposu inşa e� iler.

4 ]TANZANYA
Avustralya’da St. Jude okullarının kurucusu Gemma Sisia’nın 
Rotaryenlere yaptığı bir sunumdan çok etkilenen Yeni Zelanda’nın 
Auckland St. John Rotary Kulübü üyesi Alex McKenzie ve eşi Wendy, 
Arusha’da bulunan ve dini bağlantısı olmayan bu Hristiyan okulu 
ile 12 yıllık bir bağlantı kurdu. Bu yılın başında üç ay süre ile okulda 
gönüllü çalışan çiftlerden Wendy, ilkokul öğretmenliği ve mentorluk 
yaparken, Alex de yapılması gereken tamiratları halle� i. 2002 yılında 
Avustralya’nın Armidale, Tamworth ve Inverell Rotary kulüplerinin 
destekleriyle 3 öğrenci ile başlayan okulda, şu anda üç kampüste 1,800 
öğrenci eğitim görmekte.
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