
Cenevre’de League of 
Nations için inşa edilen 
Palais des Nations in-
sanlığın barış için umu-

dunun sembolü olması nedeniyle bu 
yıl 11 Kasım’da “Birleşmiş Milletler’de 
Rotary Günü” için ideal bir mekan 
oldu. 

Bu yılın teması “Barış : Farklılık 
Yaratmak” ile ilgili, sürdürülebilir-
lik ve barış üzerine aktivitelerin yanı 
sıra, genç liderler için eğitim, bilim ve 
barış  üzerine atölyeler düzenlendi. 

Aktiviteye katılan ve tartışma 
gruplarında yer alan liderler arasında 
UR Başkanı Ian H.S. Risely, Rotary 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Paul 
A. Netzel, Uluslararası Rotary’nin 
Cenevre’de Birleşmiş Milletler nez-
dindeki temsilcileri Walter B. Gyger 
ve Claudine Wyssa ve “Barış için Ne-
siller” başkanı Dr. Mohammed Ara-
biat yer aldılar.

“Barış Şampiyonları” olmaya hak 
kazanan altı kişi - Eylem Bireyleri -  
Uluslararası Rotary Genel Sekreteri 
John Hewko tarafın-
dan takdim edildi. 

Jean Best, Kirk-
cudbright Rotary Ku-
lübü, İskoçya,

Taylor (Steven-
son) Cass Talbott, 
Rotary Barış Bursiye-
ri, Portland, Oregon, 
ABD,

Ann Frisch, Whi-
te Bear Lake Rotary 
Kulübü, Minnesota, 
ABD,

Safina Rahman, 
Dhaka Mahanagar Rotary Kulübü, 
Bangladeş,

Alejandro Reyes Lozano, Bogo-
tá Capital Rotary Kulübü, Colombia

Kiran Singh Sirah, Rotary Barış 
Bursiyeri, Tennessee, ABD.

Günün bir diğer sembolik olayı 
çocuk felci için bir lale fidanı ekimi 
ve çocuk felcindeki son durumu açık-
layan konuşmalar oldu. Rotary Tem-
silcileri Ağının dekanı pozisyonun-
daki eski Uluslararası Rotary Genel 
Sekreteri Edwin Futa da kapanış ko-
nuşmasını yaptı. 

Barış ortaklığı
Birleşmiş Milletler Rotary Günü 

Cenevre Barış Haftası’nın başlama-

sıyla zirve yaptı. Cenevre Barış Haf-
tasının organizatörleri arasında kü-

resel bir düşünce tankı (think tank) 
olan ve veri tabanlı araştırmalar ile 
barışın analizini yapıp ekonomik de-
ğerini ölçme çalışmaları yapan  Eko-
nomi ve Barış Enstitüsü de yer alıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında Enstitü 
ve Rotary stratejik bir ortaklık yap-
tıklarını açıklayarak organizasyon-
larının güçlerini birleştireceklerini 
açıklamışlar ve ampirik araştırma ve 
toplumsal ilişkileri kullanarak bun-
ları ihtilafların çözümüne odakla-
mak ve barışa ulaşmak için kullana-
caklarını ifade etmişlerdi.

Rotary gününden önce 8 Ka-
sım’da Enstitü Ce-
nevre Barış Haftası 
kapsamında Cenevre 
Güvenlik Politikaları 
Merkezinde bir otu-
rum paneli düzenledi. 
Maison de la Paix’de 
(Barış Evi) düzenle-
nen ve “Daha İyi Ön-
lem için Kanıt Oluştur-
mak” başlığını taşıyan 
panelde araştırma çer-
çevesinde ihtilafların 
önlenmesi ve barış ya-
pısını sağlayan metod-

ların sistematik değerlendirmesi ya-
pıldı.   

Birleşmiş Milletler’de Rotary günü 11 Kasım’da 
organizasyonun Cenevre’deki merkezinde kutlandı
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Her sene kutlanan ve 
Birleşmiş Milletler’le 
bağımızın kutlandığı 
gün olan BM Rotary 

Günü bu sene ilk kez Cenevre’de ya-
pıldı. UR Eski Genel Sekreteri Ed 
Futa ile yaptığımız sohbette 87 ülke-
den 1400 katılımcının çok mutluluk 
verici olmasını ve yine New York’ta 
olmaması ile katılımın daha uluslara-
rası yoğunlukta sağlanmasını değer-
lendirdik. 10-11 Kasım 2017 tarih-
lerinde 2440. Bölgeden GDG Reha 
Akın ve GDB Mithat Sucuoğlu ile 
beraber Türk Rotary’sini bu organi-
zasyonda temsil etme fırsatı bulduk. 

Etkinlikler öncesi, diğer Rotar-
yenlerle kaldığımız otelde Çocuk 
Felciyle Mücadelemizin en önem-
li neferlerinden Ann Lee Hussey ve 
Kanadalı Rotaryenlerle buluştuk. 
Cenevre’ye Nijerya ziyaretlerinden 
gelmişlerdi. Bize çocuk felci ile ilgi-
li son gelişmeleri ve izlenimlerini ak-
tardılar. Biz de Rotary ile boşa gurur 
duymadığımıza bir kez daha kanaat 
getirdik.

Etkinlikler 10 Kasım Günü 
WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ör-
gütü) Konferans Salonunda başla-
dı. İçinde bulunulan hafta Cenevre 
Barış Haftası olduğundan Rotary 
Günü Organizasyonunun ilk günü 
bu hafta programına dahil edilmişti. 

İlk olarak son derece başarılı ve 
ilginç bir seminer gerçekleştirildi. 
Konusu “Yapay Zeka’nın Anlaşmaz-
lıkların Önlenmesindeki Rolü: Kutup-
laştıracak mı yoksa Birleştirecek mi?” 
olan toplantıda beş değerli konuşma-
cı vardı. Özellikle “Yapay Zekayla il-
gili her duyduğunuza inanmayın” baş-
lıklı konuşmasıyla Dr. Marc-Oliver 
Gewaltig ilginçti. Daha sonra 30 ka-
dar katılımcıyla ana konu altında bir 
uygulama yapıldı. Yapay zekanın ku-

tuplaştıracağını düşünenler bir tara-
fa birleştireceğini düşünenler bir ta-
rafa toplandı. Moderatör yardımıy-
la herkes neden öyle düşündüğünü 
paylaşırken konuşmalardan etkilenip 
fikrini değiştirenler yerlerini değiş-
tirdiler. En sonunda herkes görüşü-
nü bildirdikten sonra 
genel bir değerlendir-
me yapıldı. Anlaşılan 
o ki kimse henüz tam 
olarak bu konuda karar 
vermiş değil.

Kısa bir dostluk 
arasından sonra UR 
Genel Sekreterimizin 
de konuşmacı olarak 
katıldığı “BM Sürdü-
rülebilir Kalkınma He-
deflerini Uygulayarak 
Sürdürülebilir Barış Ya-
ratma” konulu seminer 
vardı. John Hewko Ro-
tary’nin bu bağlamda 
ne durumda olduğunu 
çok çarpıcı örneklerle 

anlattı. Toplantının ardından tüm 
katılımcılar bol bol fotoğraf çekme ve 
kaynaşma fırsatı buldu. 

Yine kısa bir aradan sonra BM 
Rotary Günü’nün resmi açılışı için 
salona döndük. Organizasyon Ko-
mitesi Eş Başkanları ve BM Cenev-
re Ofisindeki Rotary Temsilcilerimiz 
Walter B. Gyger ve Claudine Wy-
ssa’nın idare ettiği programda sıra-
sıyla WIPO Genel Direktörü Fran-

GDB Fevzi TAVUS
2440. Bölge
Vakıf Gözetim/Denetim Komitesi 

BM Rotary Gününde Türk Rotary’si de temsil edildi

Birleşmiş Milletler Rotary Günü’nde Türk Rotary’si GDG Reha Akın, GDB Fevzi Tavus ve 
GDB Mithat Sucuoğlu tarafından temsil edildi.

UR Başkanı Ian Riseley, GDB Fevzi Tavus ve GDB Mithat 
Sucuoğlu ile Konferans arasında  görülüyor.
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cis Gurry, İsviçre Büyükelçisi Val-
entin Zellweger, Fransa Büyükelçi-
si Elisabeth Laurin, Cenevre Şehri 
Dışişleri Ofisi Başkanı Steve Ber-
nard, Cenevre Kantonu ve Cumhuri-
yeti Devlet Konseyi Başkanı François 
Longchamp ve UR Başkanımız Ian 
Riseley söz aldılar.

Açılışın konuk konuşmacısı ise 
“Mültecilerin Mevcut Durumu: Hükü-
metlere ve Sivil Topluma Bir Meydan 
Okuma” başlıklı konuşmasıyla Kana-
da Büyükelçisi Rosemary McCarney 
idi. Oldukça uzun sunumunda bize 
günümüzde mültecilerin durumuna 
ayrıntılı bir bakış gösterdi.

Ve bu kadar diplomatik konuş-
manın ardından ilk gün programının 
son kısmında Birleşmiş Milletler Or-
kestrası sahne aldı. Antoine Margu-

ler ve Martine Coppens tarafından 
2011 yılında kurulan orkestra, 27 
değişik ülkeden BM’de veya Cenev-
re’deki diğer uluslararası kurumlar-
da çalışan yetenekli ama profesyonel 
olmayan 70 müzisyenden oluşuyor. 

Hemen arkamızda bulunan UR 
Başkanımız Ian Riseley’ye de sesli 
bir gülme yaşatan Rotary Marşı ile 
başlayan konserde Brahms’ın 1 Nu-
maralı C Minör Senfonisi op. 84 ve 
Çaykovski’nin D Major Keman Kon-
çertosu op. 35 çalındı. Aynı zamanda 
sirk akrobatı da olan İsviçreli keman 
sanatçısı Guilaume Jacot’nun perfor-
mansı olağanüstüydü.

İkinci gün programı Birleşmiş 
Milletler Sarayında gerçekleşti. Sa-
bah kahvesinin ardından salonda 
yerlerimizi aldık. Ana salonda dün-
yanın her tarafından gelen Rotaryen-
lerle birarada olmak güzel bir ambi-
yans oluşturdu. Yine aynı sunucula-
rımızla güne son derece neşeli ve ke-
yifli başladık.

BM İnsan Hakları Yüksek Tem-
silcisi Kate Gilmore’un açılış konuş-
masının ardından BM Genel Sekre-
teri Antonio Guterres katılımcılara 
video mesajla seslendi. UR Başkanı-
mızın “Rotary Fark Yaratır” sunumu-
nun ardından VIP konuşmacı olarak 
“Generations for Peace” Başkanı Dr. 
Mohanned Al-Arabiat kürsüye çık-
tı. “Generations for Peace” Ürdün’de 

sürdürülebilir barış inşası üzerine 
kurulmuş küresel, lider bir sivil top-
lum örgütüdür ve dünyada en iyi 500 
STK içinde 34. sırada gösterilmekte-
dir. Başlıca çalışmaları genç kuşak-
ların barış konusunda inisiyatif kul-
lanmasına yöneliktir. Bu amaçla genç 
liderlerle anlaşmazlıkları spor, sanat, 
diyalog yollarıyla gidermeye çalış-
maktadırlar.

Yine bu organizasyon sayesinde 
Cenevre’nin Uluslararası Interact ve 
Rotaract Kulüplerinin Başkanlarını 
dinleme ve sonrasında sohbet etme 
imkanlarını bulduk. 

Sabah oturumunun son kısmın-
da John Hewko tarafından bize çok 
önemli altı misafir tanıtıldı. Bu kişi-
ler Rotary’nin Eylem Fertleri, Barışın 
Şampiyonlarıydı:

Jean Best, Ann Frisch, Safina 
Rahman, Alejandro-Reyes Lozano, 
Kiran Singh Sirah ve Taylor Cass 
Talbott.

Jean ödülünü barış 
ve anlaşmazlıkla-
rın çözümü üzeri-
ne müfredat hazır-
layıp dünyanın bir-
çok yerinde bu ko-
nuda gençlere 
eğitim verecek ve 

onları daha iyi yaşam koşullarına ha-
zırlayacak öğretmenler yetiştirmesi 
nedeniyle kazanmış. 

Safina’nın iki li-
derliği var. Birinci-
si Bangladeş’te sa-
hibi olduğu fabri-
kada 3000 çalışanı 
için ilk kez sağlık 
sigortası, tıbbi 
check-up, yemek 

arası gibi haklar vermiş, devamlı bir 
doktor istihdam etmiş. Ayrıca Gho-
rashai Lisesi’nde 2600 öğrenci için 
temiz su, hijyen, temel eğitim, mesle-
ki eğitim, hastalıkların önlenmesi, 
anlaşmazlıkların çözümü gibi ülke-
sinde çok az olan imkanlar sağlamış.

GDB Fevzi Tavus ve GDB Mithat Sucuoğlu BM Rotary Gününe katılan Gençlik değişim 
öğrencileriyle (üstte) Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Paul Netzel ile (altta)
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Alejandro ülkesi 
Kolombiya’da yıl-
larca süren iç sava-
şın bitmesinde rol 
aldığı gibi Güney 
Amerika’da birçok 
kadının barış ve 
anlaşmazlıkların 

çözümü konusunda liderliklerini 
yapmış ve eski gerillaların topluma 
kazandırılması için çalışmış.

Ann benim de 
üyesi olduğum Ba-
rış için Eylem Ro-
taryen Grubun-
dan. Kendisi Ro-
yary’ye “Silahsız Si-
vil Koruması” 
kavramını getirdi. 

BM ile beraber hazırladığı kılavuzla 
çatışma bölgelerinde sivillerin ko-
runması için eğitimler düzenledi. 

Kiran tam anla-
mıyla çılgın bir ba-
rış gönüllüsü. Bir 
Barış Merkezi bur-
siyeri olarak  Bü-
yük Britanya’da 
birçok faaliyette 
bulunduktan son-

ra başlattığı hikaye anlatma projesini 
bir merkeze dönüştürdü ve başkanlı-
ğını yaptığı,Tennessee’de kurulu Hi-
kaye Anlatma Merkezi’nde etnik ça-
tışma, çetecilik, mezhepçilik, yoksul-
luk ve insan hakları ihlalleri üzerine 
hikaye anlatma yoluyla çözümler arı-
yor.

Son olarak Taylor 
da Barış Merkezi 
bursiyeri. O da 
Hindistan’da eşiy-
le birlikte kullanıl-
mış bebek bezi gibi 
atıkların toplan-
ması ve uygun şe-

kilde atılması sayesinde toplumsal 
hijyen sağlanması üzerinde çalışmış 
ve bu konuda yasa çıkmasını sağla-
mış.

Öğleden sonra 3 ayrı salonda eş-
zamanlı çalıştay vardı. Birincisi “Sür-
dürülebilir Kalkınma, Barış, Haklar, 
iyi Olma”, ikincisi “İnsani Yardımla 
Sürdürülebilir Kalkınmayı Bribirine 
Bağlama: Anlaşmazlıkların Önlenme-
si için bir Yol” ve üçüncüsü ise sade-
ce 35 yaş altı liderler için “ “Eğitim/
Bilim, Barışa bir Patika”. Barış Ödülü 
sahipleri ve konusunda uzman ulus-
lararası kurum yöneticileri söz aldı-
lar.

Kapanış oturumunda çalıştayla-
rın raporlarının sunulmasının ardın-
dan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 
Çocuk Felcine Son Direktörü Dr. 
Michel Zaffran bize çok değerli gün-
cel bilgilerle dolu çarpıcı bir sunum 
yaptı. Japonya Büyükelçisi Mitsuko 
Shino da çocuk felciyle mücadelede 
neler yapmalıyız üstünde durdu.

Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Paul 
A. Netzel bü-
yük tecrübesi 
ve sunum ye-
teneğiyle bize 
Rotary Vak-
fı’nın gerekli-
liğinden bah-
setti. Rotary 
Barış Ödülleri 

seremonisinden sonra Ed Futa, top-
lantıların genel bir değerlendirmesi 
ve teşekkürleriyle kapanışı yaptı. 

Bu organizasyona katılmamız-
la bir kazanımımız da 2420. Bölge-
den Interact GDB Deren Keskinka-
ya oldu. Organizasyonda görev alan 
Deren, Cenevre Uluslararası Rota-
ract Kulübü üyesi ve orada eczacılık 
okuyor. Kendisi bize kayıttan itiba-
ren her konuda yardımcı oldu, biz de 
kendisiyle gurur duyduk. Bölgesinde 
ilk Paul Harris Dostu interaktör ol-
ması da bizi ayrıca mutlu etti.

Son derece yoğun, dostluklarla 
dolu bu etkinliklerde biz de bulun-
maktan çok keyif aldık. Bu tip or-
ganizasyonlarda Türk Rotary’sinin 
sürekli temsil edilmesinin günümüz 
koşullarında son derece önemli oldu-
ğunu bir kez daha gördük. 

❑❑❑

UR Genel Sekreteri John Hewko sabah oturumunun son kısmında Rotary’de “Barışın 
Şampiyonları” olarak seçilen altı kişiyi tanıttı. Onlara ödüllerini Başkan Riseley ve 

Vakıf Başkanı Netzel takdim etti. Resimde ödül sahipleri  Jean Best, Ann Frisch, Safina 
Rahman, Alejandro-Reyes Lozano, Kiran Singh Sirah ve Taylor Cass Talbott birarada 

görülüyor.
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