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luslararası Rotary’nin başkanı olmanın verdiği en önemli ayrıcalıklardan biri Rotary dünyasının bir çok parçasını ziyaret etme fırsatıdır. Genel olarak Rotary faaliyetlerine katılmak için seyahat
ederim. Rotary kulüplerinde, konferanslarda, ve enstitülerde konuşur ve Rotaryenleri hizmetlerinde teşvik etmeye çalışırım. Ancak başkan olarak Rotary ailesinin her dalından sorumluyum. Bunun anlamı, Rotary’nin genç nesillerinin
hizmetlerini desteklemenin de benim sorumluluğumda olmasıdır: Rotaraktlarımız, Interactlarımız, Rotary Gençlik Değişim talebeleri ve Rotary Yarının
Liderlerini Arıyor (RYLA) katılımcıları bu kapsamdadır.
Rotaryenlerin yaptıkları çalışmaları gördüğümde her zaman etkilenir, heyecanlanır ve esinlenirim. Gençlerimizin yaptıklarını gördüğümde de aynı heyecanı duyarım ve çoğu zaman da şaşırırım. Bu şaşırmam yaptıkları işin kalitesi
ile ilgili değildir – zira onlardan büyük şeyler beklememiz gerektiğini zaten
öğrenmiş bulunuyorum – yaratıcılıkları ve pratik zekaları le ilgilidir. Gerçekleştirdiklerine baktığımda “Ne müthiş bir iş” ten ziyade “Ne müthiş bir fikir” olarak değerlendiriyorum. Çünkü her nesil dünyaya özgün bir açıdan bakar ve her
bireyin de özgün bir bakış açısı vardır. Aynı problemle karşılaştığımızda, farklı
çözümler üretebiliriz. Rotary’deki kültür, dil, uzmanlık, cinsiyet ve yaş konusundaki çeşitliliğimiz bu nedenle bizim gücümüzdür.
Rotary’de bizler hizmetlerimizde uzun vadeli bakış açısını tercih ederiz.
Kalıcı farklılık yaratacak, katılımımız bittikten sonra da etkisinin devam edeceği hizmetler gerçekleştirmeyi arzularız. Tecrübelerime göre, gençlerimiz de
bu duyguları paylaşmakta ve çevre konularına daha yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla odaklanarak projelerini global yaklaşımla uygulamaktalar. Ben Rotaryen
olduğum zaman, çevre konuları dikkat ettiğimiz alanlar içinde değildi. Bugünün gençleri için ise bu konular hem ön planda hem de ilk sırada yer alıyor. Onların bakış açısı Rotary hizmetine önemli bir katkıdır ve bunu her zaman teşvik
etmeli ve desteklemeliyiz. Onların bizden öğrendikleri gibi, bizler de onlardan
öğrenmeliyiz.
Rotaract, Interact, Rotary Gençlik Değişim ve RYLA katılımcıları yarının
Rotaryenleridir. Onları desteklediğimiz zaman, organizasyonun bütününün
geleceğini desteklemiş oluruz. Yarının kulüp başkanları, bölge guvernörleri,
UR direktörleri ve UR Başkanları olacak erkek ve kadınları eğitmeye yardım
etmekteyiz.
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U.R. Başkanı’nın Mesajı / Ekim
Çocuk felcindeki başarılarımızı topluma anlatalım

Ç

ocuk felcine karşı ilk etkili aşıyı geliştiren ve dünya tarihine geçen Jonas
Salk, 1914 yılının Ekim ayında dünyaya geldi. 1950’li yıllarda çocuk felci
aşısı ABD’de kullanılmaya başlandığında, yapılan anketler, Amerikan toplumunun en çok korktuğu iki önemli konuya işaret ediyordu: atom savaşı ve çocuk felci.
1952 yılında ABD’de 58,000 çocuk felci raporlanmış, 3,145 ölüm ve 21,269 sakat kalma ile sonuçlanmıştı. Dünya genelinde çocuk felci her yıl yarım milyondan fazla insanın
ölümü ve sakat kalmasına neden olmaktaydı.
Salk’un aşısının yaratılmasından kısa bir süre sonra, Albert Sabin aşının oral versiyonunu geliştirdi ve milyonlarca çocuğun hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde aşılanmalarını sağladı. 1985 yılında Rotary’nin PolioPlus programı basit bir hedefle doğdu: 5 yaşın
altındaki her çocuğu çocuk felcine karşı aşılamak. Başlangıçta elde edilen başarılar sonrası 1988 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün 166 üyesi, oybirliği ile global olarak çocuk
felcine son verme hedefini koydu.
O zamanlar bu düşünce fazla hırslı bulundu ve birçok kişi de hedefi yakalamanın
imkansız olduğunu öne sürdü. Bugün ise, yılda rapor edilen bir kaç yüz çocuk felci ve
kalan sadece üç ülke sayısı ile bu hedefe çok yakınız. Bugüne kadar gelen ivme devam
ettiği takdirde 2018 yılında çocuk felcini tamamen yoketme çizgisinde başarıya ulaşacağız.
Bu ay Ekim ayının 24’ünde Dr. Salk’ın doğumunun 100. yılını kutlayacağız.
Bu ay sizlerden çocuk felcini yoketme ile ilgili çalışmalarımızı spotlar altına alarak
aydınlatmanızı istiyorum. Hükümet yetkililerini arayarak çocuk felcinin yokedilmesinin sizin için anlamlı olduğunu anlatın. Rotary’nin bu konudaki başarı öykülerinin çalışmaları hakkında bilgi edinmek için “endpolionow.org” sitesine girin ve bunları sosyal
medyada paylaşın. Aynı sitede çocuk felcini yoketme fonuna katkıda bulunun ve Bill &
Melinda Gates Vakfının bire iki katkısını da sağlamış olarak bu konuda iyi yatırım yapın.
Çocuk felcini yok ettiğimizde – ki bunu başaracağız – dünyaya ve Rotary’ye
daha iyi bir gelecek sağlamış olacağız. Büyük şeyleri başaran bir organizasyon
olduğumuzu kendimize ispat etmiş olacağız. Ve en önemlisi, çocuklarımıza ve
torunlarımıza sonzsuza kadar sürecek bir hediye vermiş olacağız: çocuk felcinden arındırılmış bir dünya.
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