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B

en, her Rotaryen dostumun, bu kuruluşun kuruluş amacını ve hedeflerini iyi
bilmesinden yanayım. Her Rotaryen, "Bu
kuruluş niçin kurulmuş, hangi gereksinimden doğmuş?” sorusunun yanıtını
kafasında, toplantılarda ve Rotary yayınlarında araştırmasından yanayım.
ABD’nin 19. yüzyılın ikinci yarısında ve
20. Yüzyılın başlarında toplumsal, siyasal yapıdan hangi aşamalardan geçtiğini, o ülkenin
tarihini okuyarak öğrenmesinden yanayım.
Çünkü her kuruluş bir gereksinimden doğar
ve belirli amaçların gerçekleşmesine katkıda
bulunur.
Araştırmalarımızdan ve Rotary ile ilgili yazılı eserleri okuyarak öğreniyoruz ki
1905 yılından beri Rotary barış için çalışmıştır. Özellikle 1914 yılında yapılan toplantıda kabul edilen önergede, Rotary’nin dünya
ülkeleri arasında barışı korumayı başaracağı
benimsenmiştir. Yedi yıl sonraki 1921 konvansiyonunda, Rotary’nin temel ilkelerine
dostluk ve Rotary hizmet idealinde uluslararası barış ve iyi niyetin geliştirilmesini hedef
edinmiştir.
Bilmem anımsayacak mısınız? 1945 yılında Birleşmiş Milletler konferansının yapıldığı San Fransisco’da 50 Rotaryen delege konferansa danışman olarak katılmıştır.
Rotary, Birleşmiş Milletlerin kurulmasında
anahtar rol oynamıştır. Kuruluşumuz, BM
teşkilatında danışman üye olarak görevini yerine getirmektedir. Doğal olarak kuruluşumuzun bugün altı odak noktasından birisi barıştır. İster bölge, ister küresel alanda olsun, her
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Rotary projesinin barışa etkisi bulunmaktadır. Bu bir su veya çocuk felci projesi olabilir.
Temel eğitim ve okuma yazma projesi olabilir, ekonomik ve toplumsal kalkınma projesi
olabilir ya da insan sağlığı ile ilgili alanların
birindeki anne ve çocuk sağlığı ya da hastalık
önleme projesi olabilir. Hiç biri fark etmez. Sonunda elde edilen yarar, etkilenenlerin yaşam
kalitesini yükselterek dünyamıza pozitif katkıda bulunmaktadır.
Sonuçta bu iyileştirme de barışın bir parçası olmaktadır. Bunun yanı sıra Rotary yönetimleri, her yıl dünyanın her tarafından 100
tane Rotary Barış Bursiyeri seçerek oluşturduğumuz altı barış merkezinde eğitim almalarına katkıda bulunarak yüksek lisans diploması almalarını, sağlamaktadır. Bu gençlere insan hakları, uluslararası politika, kamu
sağlığı ve kalkınma alanlarında profesyonel
sertifika almaları temin ediliyor. Bugüne kadar 1.100 kişi bu programdan faydalandı. Bizler de bu çalışmanın olumlu katkılarını görmeye başladık.
Bence her Rotaryen ve her kulüp barışa
katkıda bulunması için toplumsal projelere
önem vermeli ve toplumla bütünleşmelidir.
Gerek toplumsal açıdan, gerekse bireysel
olarak barış umuttur, barış gelecektir. O nedenle bir asrı geçmiş bir kuruluş, gelecek için
amaçlarından ödün vermeden hedeflerinden
biri olan barışı korumak için çalışmalıdır. Kulüpler kendi üyelerini bu hedef doğrultusunda
eğitmeli; din, mezhep ve ırk farkı gözetmeksizin insana, insan olarak değer vermelidir.
Çünkü gerek ülkemizin gerekse dünya uluslarının her zamankinden çok barışa sevgiye gereksinimi vardır.

