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Her yaştan insanı Rotary'ye davet ediniz
Rotary'nin bir gün içinde yaptığı tüm işlerin enstantane resmini çekebildiğimizi tahayyül edin. Rotaryenler 

hariç  hiç kimse bir organizasyonun bu kadar işi yapabilecek kabiliyete sahip olduğuna inanamaz. Bu enstantane 
resimde, kendilerini çocuk felcini yoketmeye adamış gönüllü çalışanları, mikro krediler organize eden, temiz su 
sağlayan, gençlere mentorluk yapan ve sınırsız sayında eylem gerçekleştiren insanları görebilirsiniz.

Bunları coğrafi yaygınlığımızın sayesinde ve kulüplerimizin de toplumlarıyla içiçe geçmiş insanların oluş-
ması nedeniyle yapabiliyoruz. Hizmet ettiğiniz toplumun bir parçası olarak, ihtiyaçları bilmekte, gerekli bağlan-
tılara sahip olup anında harekete geçebilmektesiniz. Bu nedenle her Rotary kulübünün üyeliği toplumun farklı-
lığını yansıtmalıdır.

Bu konuda önemli aşamalar kaydettik. Mısır'da, Endonezya ve Kenya'da Rotary'nin kadın üyeleri toplam üye-
lerin %50'sine yaklaşmakta. Ayrıca kulüplerimizin yaş grubu yaygınlığını da genişletmekteyiz. Toplumlarımı-
zın her birinde genç profesyoneller yetenekleri ile katkıda bulunmakta ve mentorlarından eğitim almaktadırlar. 
Onlarla Rotary'nin ne olduğu bilgisini paylaşalım. Rotary.org'dan temin edebileceğiniz Katılımcı Genç Profes-
yoneller Rehberinin genç liderlere ve bölgenizdeki Rotary mezunlarına erişebilmeniz için kullanabileceğiniz bir 
eylem planı içeriyor.

Toplumunuzu daha iyi yansıtacak olan kaynaklardan biri de, bizim gibi küresel olan ve hizmet değerlerimiz 
ve liderlik anlayışımızı taşıyan çeyrek milyon gençden oluşan Rotaract'dır. Rotaraktörler bizim parterlerimiz-
dir.: Projelerinizi onlarla bir ekip olarak yapın, faaliyetlerinizde konuşmaya davet edin ve tabiki kulübe katılmaya 
çağırın. Kendisini adamış Rotaraktörler, Rotarakt üyelikleri devam ederken de Rotary kulübü üyesi olabilmekte 
ve hatta yeni Rotary kulübü başlatabilmektedirler.

Dünyanın Rotary'ye ihtiyacı var ve Rotary'nin de daha fazla iyi şeyler yapabilmesi için güçlü kulüpler ve ken-
dini adamış üyelere ihtiyacı var. Benim ve sizin sorumluluğunuz, Rotary'ye katılma eğiliminde olan herkesin 
davet edilmesini sağlamaktır. Rotary.org'da yer alan Üyelik İpuçları (Membership Leads) kaynağını kullanarak, 
Rotary'ye ilgi duyanların kendilerini uygun kulüp ile temasa geçmelerini sağlayınız. Ve her üyenin de kulüpte 
kalması için bir neden yaratalım. Anlamlı projeler oluşturan ve bunu yaparken de eğlenceyi unutmayan güçlü 
kulüpler oluşturarak, kulüp üyelerimize başka hiç bir yerde bulamayacakları değerleri elde etme fırsatını yara-
talım. 

Yukarıda bahsettiğim enstantane resimlerdeki hikayeleri, Rotary'nin hikayesini kendimize saklamayalım. 
Sizleri bir şeyler vermek isteyen her yaştan erkek ve kadın liderleri Rotary'ye davet etmeye çağırıyorum. Bunu 
yaparak toplumunuzda ilham kaynağı olurken Rotary'nin de dünyada iyi şeyler yapmaya devam etmesini sağla-
yabilirsiniz.  
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24 Ekim'de Dünya Çocuk Felci gününü hep beraber kutlayalım
Her Perşembe sabahı Dünya Sağlık Örgütünden çocuk felcine son ile ilgili durumu anlatan bir e-posta alıyo-

rum. Tüm ülkeleri içeren geniş bilgiler burada yer almakta: aşılama kampanyaları nerede ve nasıl yapılmakta, 
kaç milyon çocuğa aşı yapıldı, ve hangi bölgelerde çevre denetimlerinde virüse rastlandı. Ama her hafta bu e-pos-
tayı aldığımda ilk satırları okuyuncaya kadar ve o hafta bir çocuğun felç geçirip geçirmediğini öğrenene kadar 
kalbimin adeta durduğunu hissetmekteyim.

Evet sevgili arkadaşlarım, çocuk felcini yoketmede bugün işte bu noktadayız.  Söz konusu mesajı açarken ak-
lımdaki soru, daha önceleri olduğu gibi bu yıl kaç bin ya da kaç yüz vak'a göreceğiz değil. Aksine DSÖ'nün e-posta-
sı her Perşembe geldiğinde cevap verdiği tek soru şu oluyor: Bu hafta bir vak'a var mıydı yoksa yok muydu?

Bundan otuz yıl önce her gün 1,000'den fazla çocuk  felce yakalanmakta idi. Bizler, her ülkenin, her bölgenin 
çocuk felcinden arındırıldığının açıklanmasını kutluyorduk. Hedefimize gittikçe yaklaştıkça ve vak'a sayısı da 
gittikçe azaldıkça, bu rakamların yansıttığı çocuklar gittikçe soyutlaşmakta. Perşembe gönderilen e-postayı aç-
tığımda artık nasıl bir rakam göreceğim konusunda endişe etmiyorum; o hafta bir çocuğun hastalığa yakalanıp 
yakalanmadığını merak ediyorum. 

Çocuk Felcini yoketmeye çok yakınız ama daha yapacak çok şey var.
Bu ay tüm Rotary kulüplerinin Dünya Çocuk Felci Günü (World Polio Day) olan 24 Ekim'i kutlayarak  "Çocuk 

Felcine Son"  girişimine yardım etmesini istiyorum. Geçen sene binlerce Rotary kulübü, dünyanın her tarafında 
organizasyonlar düzenleyerek çocuk felci bilincini arttırmış ve çocuk felcine son için fon yaratmıştı Bu yıl her 
zamankinden daha fazla bu tür organizasyonlar görmek istiyorum. Şayet planladığınız bir faaliyet varsa, "endp-
lio.org" sitesinde kaydını yaptırın ki inasnlar da katılım fırsatını kaçırmasınlar. Şayet henüz bir plan yapmadıy-
sanız, asla geç kalmış sayılmazsını. Bu yıl yapılacak olan canlı yayın ile ilgili fikir ve bilgiye endpolio.org sitesin-
den ulaşabilirsiniz ve kulübünüzün başarılı bir aktivite organize etmesi için kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

Dünya Çocuk Felci günü, kulüpler için Rotary'yi kendi toplumlarında ön plana çıkarmak ve hastalığa son ver-
mek için yaptığımız tarihi çalışmaları anlatmak için harika bir fırsattır. Ayrıca bu gün Bill & Melinda Gates Vak-
fının meydan okumasından faydalanmak için iyi bir fırsattır: Bu meydan okumada Rotary'nin yarattığı her dolar 
için Gates Vakfı iki dolar katkıda bulunacaktır.  24 Ekim Dünya Çocuk Felci Gününde bana ve tüm Rotaryenlere 
katılın ve çocuk felcinden arındırılmış bir dünya için ilham kaynağı olunuz.
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