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Selamlar, Sevgili değişimcilerim,
Hayatları Değiştirmeye Hizmet ederken, zenginleştirici
bir deneyim yaşadığınıza eminim. Bir insanın hayatın-
daki en büyük değişikliği yapmanın yollarından biri,
onun okumayı öğrenmesine yardımcı olmaktır.
Okuryazarlık bize dünyanın kapılarını açar. Kendi
topluluklarımızdaki yaşam hakkında bizi daha iyi bil-
gilendirir ve diğer kültürlere bakış açıları açar. Okumak
ve yazmak insanları birbirine bağlar ve birbirimize olan
sevgimizi ifade etmenin başka bir yolunu sunar.
Eylül, Rotary'de Temel Eğitim ve Okuryazarlık ayıdır.
Yoksulluğu azaltma, sağlığı iyileştirme ve barışı teşvik
etme arayışımızda okuryazarlık becerilerini geliştirmek
çok önemlidir. Aslında, düşük gelirli ülkelerdeki tüm
öğrenciler okulu temel okuma becerileriyle bırakırsa, bu
küresel yoksulluk oranlarında önemli bir düşüşle
sonuçlanacaktır.
Eğitim olmadan, okuma yazma bilmeyen çocuklar,
okuma yazma bilmeyen yetişkinler haline gelir. Bugün,
dünyanın yetişkin nüfusunun yüzde 14'ü – ki yaklaşık
762 milyon kişi eder - temel okuma ve yazma beceri-
lerinden yoksun. Bu grubun üçte ikisi kadın.
Okuryazarlık ve aritmetik becerileri, yaşam boyu daha
iyi konut, sağlık hizmeti ve iş elde etmek için gereklidir.
Özellikle kızlar ve kadınlar için okuryazarlık bir ölüm
kalım meselesi olabilir. Tüm kızlar ilköğretimini
tamamlasaydı, anne ölümleri çok daha az olurdu. Ve bir
çocuğun, okuyabilen bir anneden doğması halinde,
5 yaşından sonra hayatta kalma olasılığı daha yüksektir.
Dünya çapında daha fazla insan için sonuçların
iyileştirilmesi, ancak ülkeler kız çocuklarına yönelik
eğitimin önündeki engelleri kaldırırsa mümkündür.
Bunu yapmanın ekonomik argümanı açıktır:
Okulların erkek çocuklara yönelik olduğu bazı
ülkelerde, kaçırılan ekonomik fırsatların maliyeti yılda

1 milyar dolardan fazladır.
İnsanları eğitim yoluyla güçlendirmek Rotaryenler
olarak sahip olduğumuz en cesur hedeflerden biridir.
Okuma zorluğu çeken, başkalarının okumasına güve-
nen, kendi adlarından başka bir şey yazamayan insan-
larla karşılaşmak için evlerimizden çok uzaklara
gitmemize gerek yok.
Bu aydan itibaren, kulübünüzün okuryazarlık yoluyla
Hayatları Değiştirmeye Nasıl Hizmet edebileceğini
düşünün: Yetişkin okuryazarlığını veya yerel dil öğreni-
mini desteklemek için ücretsiz programlar sunan veya
öğretmenlere okuma ve yazma merkezli mesleki gelişim
sağlayan yerel kuruluşları destekleyin. Okuryazarlık
danışmanları olun veya dünyanın her yerindeki çocuklar
için öğrenme fırsatlarını artırmak için Global Partner-
ship for Education gibi bir kuruluşla çalışın.
Kulübünüzün mevcut programlarını nasıl destekleye-
bileceğini veya topluluğunuzda ihtiyaç duyulan pro-
gramları oluşturmaya nasıl yardımcı olabileceğini
görmek için yerel okullar ve kütüphanelerle konuşun.
Hindistan'da, ülkenin Rotary kulüpleri ve hükümeti
arasında başarılı bir işbirliği olan TEACH programı, mi-
lyonlarca çocuğa ulaşmak için okuryazarlık çabalarının
nasıl büyütüleceğini göstermiştir. Ve Hindistan
genelinde okulların COVID-19 salgını nedeniyle kap-
atıldığı bir zamanda, programın e-öğrenme bileşeni
ulusal televizyon aracılığıyla 100 milyondan fazla
çocuğa ulaştı.
Okuryazarlık yoksulluktan kurtulmanın ilk adımıdır.
Nobel ödüllü Malala Yousafzai'nin dediği gibi, "Bir
çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı
değiştirebilir."
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