GÖZLEM

Dünyadan Özetler

2 ] İSVEÇ

2015 yılının Ekm ayında yüzlerce Suryel mültec İsveç’n Hultsfred kasabasına geldklernde,
şehrn Rotaryenler yen gelenlere yardım etmek çn harekete geçtler. Kasaba saknler, Rotary
Kulübü Hultsfred’n başkanı Brta Freudenthal, br çoğu T-Şört ve kısa pantalon le gelmş olan
mülteclern durumundan etklenmşlerd. Freudenthal, “mülteclern lk geldkler gün hç br
hazırlığımızın olmadığının farkına vardık” dyor. Kış yen yen başlamaktaydı. Kulüp üyeler çoraplar
ve eldvenler ördüler, çok sayıda süeter topladılar ve ayakkabı temn ettler. Kulübün üyeler
lk olarak Suryellere yayaların uyması gereken kuralları anlatarak güvenlklern sağladılar.
Freudenthal, Cordon-Bleu tarafından yetştrlmş hamur ş ustası kızının da haftada k gün
Suryel kadınlara bu konuda ders verdğn söyled. Hayatında daha önce hç pasta yapmamış olan
kadınlardan br şu an pasta şef olarak br yerde çalışıyor.

Rotary dünyasından projeler
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1 ] ÇİN

Çin hükümeti,
yeraltı sularının
%60’ını ve yer
üstü sularının
üçte birinin
insanla temasının
tehlikeli
olduğunu açıkladı

Çin’in çevre sorunlarının ciddi boyutlarda
olduğu, kömür madenlerinin merkezi
sayılan Shaanxi Eyaletinin Weinan şehrinde
içme suyunun kirli olduğu konusu bilinen
problemlerden biri idi. Hong Kong, Macau,
Moğolistan ve Çin’in Guangdong eyaletini

Kanada’nın 5550. Bölgesi tarafından başlatılan
Dalga Etkisi Programı (Ripple Effect Program)
1999 yılından beri Guatemela’nın kırsal
bölgelerindeki 80 okulun tefrişi ve yüzlerce
talebeye burs için yaklaşık 2.4 milyon dolar yatırım
yaptı. Quetzaltenango Rotary Kulübü, Ontario’nun
Kenora Rotary Kulübü ile anlaşarak Llanos de
la Cruz okulunda bir bilgisayar laboratuvarı
ve altı sınıf inşa etti. Kanada’nın Manitoba ve
Sasketchewan Eyaletlerini ve Ontario’nun bir
kısmını kapsayan 5550. Bölge 60.000 dolarlık
bu girişim için fon temin etti. Quetzaltenango
Rotaryenleri de inşaatı denetlediler ve malzeme ve
ayni destek yardımında bulundular.
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kapsayan 3450. Bölge, 94 okulda pasif
mambran filtresi yerleştirerek 300.000
çocuğun içme suyuna kavuşmasını
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sağladı. Bölge Avustralya’nın sivil toplum
kuruluşlarıyla ortaklığını geliştirerek

İsveç’e 2015 yılında
rekor sayıda 163.000
kişi iltica talebinde
bulundu. Bunların üçte
biri Suriyeli idi.

3 ] GUATEMALA

O zamandan beri, 3450. Bölgede

önümüzdeki yıl filtre takılan okul sayısını ikiye 200’den fazla Rotaryen, sistemlerin
kurulmasında çalışmış, bu girişime
katlamayı planlıyor.
Skyhydrant adı verilen bu filtreler, Skyjuice

de 100 kulüp ve 13 bölge katkıda

Vakfı tarafından Rotaryenlere özel indirim ile

bulunmuş. Bölge Guvernörü Hing

tanesi 2.000 dolardan sağlanıyor ve elektrik

Wang Fung, projede en önemli

ihtiyacı olmadan temiz ve kimyasallardan

konunun, okul çalışanlarının sistemin

arındırılmış su oluşturuyor. Toplam 350.000

bakımı ve izlenmesi konusunda yeterli

dolarlık girişim 2011 yılında Bölge guvernörü

eğitimi almalarını sağlayabilmek için

olan David Harilela tarafından bir pilot

eğitimciler ve hükümet yetkililerinin

proje olarak Xi’an da bulunan dört okulda

işbirliğini sağlamak olduğunu belirtiyor.

başlatılmış idi.

Yazan: BRAD WEBBER
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5 ] MALAWI

2015 yılında Malawa’nin Sağlık Bakanı, ülkede yaşayan 17
milyon kişiye karşılık sadece 10 aktif dişçi olduğunu açıkladı.
Dolayısıyla ücretsiz diş bakımı önerisinin de büyük ilgi
görmesi pek sürpriz olmadı denebilir. Ülkenin Başkentindeki
Lilongwe Rotary Kulübü ve Kamuzu Central Hastanesinin
girişimiyle 5 gün içinde 1.000’den fazla Malavili’nin diş
bakımları yapıldı. Bir golf turnuvasından elde edilen parayla
Rotaryenler gerekli ilaçları ve diş sağlığı ile ilgili malzemeleri
temin ettiler ve 30 dişçiye ve diğer tıbbi profesyoneller,
gönüllülere yardımcı olarak hastalara diş bakımı setleri
dağıttılar.

4 ] FİLİPİNLER

7-8 Kasım 2013’te Filipinleri vuran süper tayfun, tarihteki en güçlü siklonlardan
biri idi. Fırtına binlerce kişinin ölümüne sebep oldu ve milyonlarca kişi işsiz
kaldı. Ülkedeki Rotaryenler UR Direktör adayı Guiller Tumangan’ın liderliğinde
birkaç gün içinde kâr amacı gütmeyen “Rotary Filipin Bölgeleri için Yardım ve
Destek Birliği”ni kurdular. Rotaryenler okulların inşasına odaklandılar ve Eğitim
Bakanlığı ile beraber çalışarak “Bir Okul Evlat Edinin” projesini başlattılar. Takip
eden üç yıl içinde 600.000 dolarlık bir harcama ile 12.251 talebenin okuduğu 142
sınıfın tamiri yapıldı veya inşa edildi.
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