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Geçtiğimiz Mayıs ayında vefat eden Charles C. Keller'in 
UR Başkanı olduğu 1987-88 döneminde bölge guvernörü 
idim. Bölge guvernörü olarak Philadelphia'da yapılan 1988 
konvansiyonuna katılmıştım. Orada, dünyanın 125 ülkesinde 
yaklaşık 350.000 çocuk felci vak'ası olduğunu duymuştum. 
Ama güzel bazı haberler de almıştım: Çocuk felci için hedef-
lediğimiz 120 milyon dolar rakamını geçmiştik. 219.350.449 
dolar fon yaratmış, bunun da son hesaplamalar ve katkılar-
dan sonra 247 milyon dolar olarak netleştiğini öğrenmiştik. 
Müthiş bir kutlamaydı bizim için. Kendimize ve dünyaya Ro-
tary'nin gücünü ispatlamış ve küresel boyutta sağlık konu-
sunda meydan okumaya hazır olduğumuzu göstermiştik.

Bunu takip eden 30 yılda, partnerlerimiz olan Dünya Sağ-
lık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, UNI-
CEF ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile daha fazla fon yarattık, 
ulusal aşılama günleri organize ettik ve bu konuda hükümet-
lerle beraber savunuculuk yaptık. Hedefimiz her zaman ço-
cuklara felçten arındırılmış bir dünya vermek idi ve 2017'de 
sadece 22 vak'a buna çok yaklaşmış olduğumuzu gösteriyor. 

İnanılmaz işler yaptık ama işimizin henüz bitmediğini 
biliyoruz. Vak'a sayısını sıfıra indirip çevredeki virüsü yok 
ettiğimizde, en az üç yıl bekleyerek DSÖ'nin hastalığın sona 
erdiğini ilan etmesini bekleyeceğiz. Yani en az üç yıl boyun-
ca insanda ve çevrede  vahşi virüse rastlanmaması  gereke-
cek. Bu üç yıl boyunca çocukları aşılamaya devam edeceğiz 
ve gözlemleri sıklaştırarak virüsün tekrar güç kazanmama-
sını sağlayacağız.

Rotaryenler her zaman için bu girişimin ön saflarında ol-
muşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Peki siz ne yapabi-
lirsiniz? Tanıdığınız herkese Rotary ve çocuk felcinden bah-
sedin. Bağış yapın. Kulübünüzü güncelleyerek beraberce bu 
savaşa nasıl katılabileceğinizi araştırın.

Her şeyin başladığı şehir olan Philadelphia'da, 24 Ekim'de 
'Küresel Çocuk Felcine Son Girişimi'nin 30. yılını altıncı 
Dünya Çocuk Felci Günümüzde kutlayacağız. Çocuk Felcine 
Son için fon yaratmak amacıyla bir organizasyon yapınız ve 
bunu bize endpolio.org/promote-your-event bağlantısıyla bil-
dirin. Daha kapsamlı ilham kaynağı için endpolio.org sitesini 
ziyaret edin.

Yardımınıza ihtiyacım var. Sözümüzü tutmak için sizin 
yardımınıza güveniyorum. 

Kurulduğu 1905 yılından beri Rotary barış için çalış-
mıştır. 1914 yılındaki Konvansiyonda kabul edilen önerge-
de organizasyonumuzun, etkisini dünya ülkeleri arasında 
barışı korumaya yönlendireceği kabul edilmiştir. Daha son-
ra 1921 konvansiyonunda, Rotary'nin Anayasasına dostluk 
ve Rotary hizmet idealinde uluslararası barış ve iyiniyetin 
geliştirilmesi hedefi eklenmiştir.  1945 yılında Rotary, Bir-
leşmiş Milletler berat konferansının yapıldığı San Fran-
sisco'da 50 Rotaryen delege ve danışman olarak katılmış ve 
Birleşmiş Milletlerin kurulmasında anahtar bir rol oyna-
mıştır.

Bugün altı odak noktamızdan biri barışdır. İster böl-
ge bağışı, ister küresel bağışla fonlanmış olsun, her Rotary 
projesinin barışa etkisi bulunmaktadır. Bu bir barış projesi 
olabilir, bir su ve sanitasyon projesi olabilir, temel eğitim ve 
okuma yazma projesi olabilir, ekonomik ve toplumsal kal-
kınma projesi olabilir ya da insan sağlığı ile ilgili alanların 
birindeki anne ve çocuk sağlığı ya da hastalık önleme proje-
si olabilir. Hiç biri farketmez. Sonunda elde edilen fayda et-
kilenenlerin yaşam kalitesini yükselterek dünyamıza pozi-
tif katkıda bulunmakta, bu iyileştirme de barışın bir parçası 
olmaktadır.

Bunun yanı sıra her yıl dünyanın her tarafından 100 
tane Rotary Barış Bursiyeri seçerek oluşturduğumuz altı 
barış merkezinde eğitim almalarını sağlayarak yüksek li-
sans diploması almalarını, ya da insan hakları, uluslararası 
politika, kamu sağlığı ve kalkınma alanlarında profesyonel 
sertifika almalarını temin ediyoruz. Bu güne kadar 1.100 
kişi bu programdan faydalandı ve bizler de müspet katkıla-
rını görmeye başladık.

Geleceğe baktığımız zaman, Rotary Vakfı Mütevelli he-
yeti azami müspet etki için bu programı ve barış çalışmala-
rımızı nasıl geliştireceğimizi araştırıyor. Yardım etmek is-
terseniz, Rotary Barış Merkezleri Büyük Bağış Girişimine 
katkıda bulunabilir ve barış için çalışacak gelecek nesillere 
yardım edebilirsiniz.  
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