
The Rotarian: Kariyerinizin geçmişine baktığımızda, 
UNICEF'in başına gelmekte hangi tecrübeleriniz yar-
dımcı oldu.
FORE: Bir çok Rotaryen gibi ben de ailemin işini yö-
nettim. Bir iş yönetmek, yatırımınızın karşılığında al-
dığınız değer konusunda önemli bir öğreti oluyor ve 
hangi alana yatırım yapacağınızı, hizmet mi, ürün mü 
gibi tercihleri yapmanızı kolaylaştırıyor. Hiç bir zaman 
yeterli para ve yardım edecek işgücü yoktur ama müş-
terilerinizi dinlemelisiniz. Şu an Birleşmiş Milletler'de 
bu tecrübem dünya etrafındaki insanları dinlemenin 
ne kadar önemli olduğunu  gösteriyor ve kamu - özel 
ortaklıkların dünyayı nasıl daha iyi bir duruma getire-
bileceği konusunda düşünmemi sağlıyor.
TR: UNICEF'te unutamayacağınız bir tecrübe oldu mu?
FORE: Bu görevdeki ilk seyahatlerimden  biri 2018 
Ocak ayında Güney Sudan'a oldu. Çocuklarını bir kli-

niğe getirmek için saatlerce yürümek zorunda kalmış 
anneler ile tanıştık. Çocuklar beslenme sorunu yaşa-
maktaydı ve anneler bir hafta klinikte kalıp çocukla-
rını besliyorlardı. Ancak yaşadıkları yerdeki sorunları 
çözmeleri mümkün değildi, yani tekrar geri dönmek 
zorunda kalacaklardı. Bu bir insani ihtiyaç ama aynı 
zamanda kalkınma sorunu. Kısa vadeli krizlerde uzun 
vadeli kalkınma ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Buna cevap 
vermeli ve insanların kendilerine yeterli hale gelmele-
rini sağlamalıyız.
TR: Ocak ayında UR'nin Asamblesinde konuştuğunuz-
da Rotaryenlerden neler yapmalarını istediniz?
FORE: İlk ve en önemli olarak Rotaryenlere çocuk felci 
konusunda yaptıkları için teşekkür ederim. Rotary ol-
masa idi çocuk felci alanında elde ettiğimiz başarılar 
gerçekleşmezdi. Ama zaman rahatlama zamanı değil. 
İşi bitirmeliyiz. 

Çocuk Felci aşısının yanı sıra aileler çocuklarının 
diğer sağlık sorunlarına da bakılmasını ve beslenmele-
rini istiyor. Bu büyük bir teşvik. Şayet çocuk felci çalış-
malarına daha fazla sağlık hizmetini entegre edebilir-
sek, özellikle Afganistan, Nijerya ve Pakistan gibi yer-
lerde fakir kesimlere daha kolay ulaşabiliriz. 
TR: Bunu yapmak için yakın zaman önce 50 milyon do-
larlık bir girişim önerdiniz. Belli bölgelere odaklanma 
ile mi işe başlamak istiyorsunuz?
FORE: Evet, Afganistan ilk hedefimiz. Sonra Pakistan, 
ve daha sonra Nijerya. Bu ülkelerde bazı spesifik bölge-
lerde bu tür bir hizmete ihtiyaç var. Bunlar genelde kır-
sal kesimdeki yerleşimler. Buralarda hükümet ile ilgisi 
olmayan ihtiyar heyetleri toplumu yönlendiriyor. Bura-
larda hiç bir klinik yok. Şayet mobil bir ünite ile buralara 
gidebilsek ve bazı sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilsek, 
bu durum etrafta hemen yayılır ve aileler çocuklarını 

HENRIETTA FORE
1,8 milyar gencin eğitim ve iş imkanı 
ile bağlantısını kurmak kolay bir 
iş değil. UNICEF'in İcra Direktörü 
Rotaryenlerin fikirlerini bekliyor.
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Henrietta Fore tarihi bir dönemde UNICEF'in başında. 
Dünyada 10-24 yaş arasında 1,8 milyar genç var. Bugüne ka-
dar görülmüş en büyük rakam. Ve bu gençler  fakirlik, şiddet 
ve eğitim eksikliği ile mücadele etmeye çalışan kalkınmakta 
olan ülkelerde konsantre olmuş durumda.

200 milyon ergen okula gidemiyor. 6-10 yaş arasındaki ço-
cuklar okuma ve matematik temel seviyesinden çok uzakta. 
Bu durum adeta patlamaya hazır bir bomba. Ancak Fore iyim-
ser bir bakışa sahip. Yeni bir girişimle bu potansiyel demogra-
fik krizi bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Bunu Generation Un-
limited - Sınırsız Nesil olarak adlandırıyor. 

"Hedefimiz belli. 2030 yılına kadar her gencin okul-
da olmasını, öğrenmesini, eğitilmesini ve yaşına uygun 
bir işte çalışabilmesini istiyoruz." UNICEF diğer organi-
zayonlarla beraberce yarattığı Generation Unlimited girişi-
minde özel sektör, hükümetler, kâr amacı gütmeyen sivil top-
lum kuruluşları ve akademik çevreler arasında fikir alışveri-
şinde bulunarak işlerlik kazanabilecek fikirler için fon yarat-
maya çalışacak. Dünya Bankası 1 milyar dolar taahhüt etmiş 
durumda.

Fore şimdi Rotaryenlere, Rotaraktörlere ve Interaktörle-
re seslenerek fikirlerini paylaşmalarını istiyor. 

Vanessa Glaviskas
Editör - The Rotarian



buralara getirmeye başlar. Biz herkesin gönüllü olarak 
gelmek istemesini arzuluyoruz.
TR: Bu kampanya ile spesifik hedefiniz nedir? Bu yakla-
şımın müspet sonuçlarını gördünüz mü?
FORE: Hedef çocukların genel sağlık durumlarını iyi-
leştirmek ve bu toplumlarda çocuk felci aşılamasını 
yapmak.

Çocuk Felcini yoketmek için her çocuğun aşılan-
ması ve sağlık görevlilerinin ne olursa olsun her kasa-
baya ulaşmaları gerekiyor.  Ziyaret edilen yüksek risk 
taşıyan bölgelerin çoğu da hizmetin ulaşmasının zor 
olduğu yerler ve buraya sadece iki damla aşıdan fazla-
sını götürmemiz gerekiyor. Halen etkisini değerlendir-
mek için erken zira entegre sağlık hizmetleri başlayalı 
henüz birkaç ay oldu. Ancak aşılamanın kabul edilece-
ği konusunda inancımız kesin. Bu girişim aslında tec-
rübelerden doğdu, Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları 
durumlar, kızgın ve çoğu kez çaresiz anneler ve hizmet 
alamayan bölgelerdeki çocukları için çocuk felci aşısı-
nın da ötesinde hizmet almaya çalışan babalar. 
TR: İyileştirmeye çalıştığınız sağlık altyapısı kalıcı mı, 
mesela bir hastane oluşumu gibi mi? Yoksa kısa vadeli 
bir sağlık hizmetinden mi bahsediyoruz?
FORE: Hizmet paketi toplumun ihtiyacına bağlı. Örne-
ğin, Afganistan'ın Kandar ve Helmand eyaletlerinde  te-
miz su temin etmek için su tedarik sistemi ve kanalizas-
yon sistemi kuruyoruz. Başka bölgelerde çocuklardaki 
aküt beslenme eksikliği için hizmet getiriyor ve anne-
lere sağlık hizmeti sunuyoruz. Pakistan'da toplum sağ-
lık merkezlerinde doğum odalarına gerekli ekipmanları 
yerleştiriyoruz ve aynı zamanda bir çok bölgede anne 
sağlığı ve beslenme hizmetlerini genişletiyoruz. Giri-
şimde aynı zamanda Pakistan'ın bazı bölgelerinde ol-
duğu gibi, okula gidemeyen çocuklar için resmi olma-
yan eğitim merkezleri açıyoruz.
TR: Siz aynı zamanda "Generation Unlimited" (Sınır-
sız Nesil) girişiminin savunucususunuz. Bunu tanımlar 
mısınız?
FORE: Şu an her ay dünyada 10 milyon kişi 18 yaşına 
giriyor. Bu kadar insanın işe ihtiyacı var demek. Bizler 
her ay bu kadar iş alanı yaratamıyoruz.

Bir çok Afrika ülkesinde ortalama yaş 20. Afrika-
lı liderler, orta öğretim sistemlerini modernize etmek 
için yardım aramaktalar. Mesleki becerileri buna bağla-
mak istiyorlar. Biz UNICEF ve partnerleri olarak yardım-
cı olabileceğimiz dört alan belirledik. Biri temel eğitim. 
Her çocuk okuyabilmeli, yazabilmeli ve hesap yapabil-
meli. Bugünkü dünyamızda 10 genç çocuktan 6'sı okur 
yazarlık ve hesap yapmada temel seviyeden uzak bir 
durumda. İkinci konu, gençlerin temel bazı yetenek 

kazanmış olmaları. İletişim kurmak için lisan becerileri, 
girişimci olmak için de mâli destek gerekli. Üçüncü alan 
mesleki eğitim. Dördüncü ise herkesin dijital beceri öğ-
renmek istemesi. Bizler de dünyanın bu genç insanlara 
yardım edeceğini umuyor ve bunları eğitecek ve gele-
cekleriyle bağlantıyı şimdiden kuracak düzene kavuş-
turacaklarına inanıyoruz.
TR: Rotaryenler nasıl yardımcı olabilirler?
FORE: Mentorlara ihtiyacımız var. Stajyerlik, çıraklık, 
ve işbaşı eğitimi verecek kişilere ihtiyacımız var. Bu iş 
için Rotaryenler ideal pozisyonda. Rotaryenler toplum 
liderleri olup, yerel liselerdeki gençlere işbaşı eğitimi 
için yönlendirme yapabilirler. Gençler aynı zamanda 
iş çalışması programı arayışında zira bir çoğunun eko-
nomik durumu okul ve kitap ücretleri için yeterli değil. 
Okuldan sonra onlara para kazanabilecek bir iş imkanı 
yaratmak  yardım için önemli bir adım olacaktır.
TR: Bu girişimde UNICEF kim ile beraber çalışıyor?
FORE: Generation Unlimited UNICEF'in bünyesinde 
60'dan fazla partner ile çalışıyor. Partnerlerden Dünya 
Bankası, 1 milyar dolarlık bir fon ile genç insanların iş 
dünyasına geçişlerini kolaylaştıracak. İrlanda hükümeti 
de 1 milyon avro bağışla gençlerin potansiyelini geniş-
letmek için destek olacak.
TR: Bu neslin karşı karşıya olduğu zorluklar daha önce-
ki nesillerin tecrübe ettikleri döneme göre nasıl bir fark 
gösteriyor?
FORE: Yapay zeka ve teknoloji iş dünyasını değiştiriyor.  
Dünya Ekonomik Forum'undan Klaus Schwab, dördün-
cü sanayi devriminden bahsediyor. Büyüklerimizin ve 
hatta bizlerin iş sahaları bir çok genç insan için ortada 
olmayacak. Makina ve teknolojileri insanlarla birleşti-
recek ve adaptasyonlarını kolaylaştıracak becerileri öğ-
retecek modern bir eğitim sistemini maalesef hayata 
geçiremedik. Bu işin bir yönü. İkinci boyu ise bu neslin 
büyüklüğü. Ayda 10 milyon iş yaratmak dünya için çok 
büyük bir problem. Dolayısıyla gençlerin kitleler halin-
de girişimci olmalarına yardımcı olmalıyız.
TR: Rotaryenlerin UNICEF ile çalışabilmeleri için başka 
fırsatlar var mı?
FORE: Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri çok ihtiraslı ve 2030 yılında bunlara ulaşa-
bilmek için inovasyon ve hızlandırıcılar arayışındayız. 
Bunlar hedeflere ulaşmak için ürün ve hizmet üretecek 
ya da platform vazifesi görecek iş yapıları olmalı.

Örneğin, geçenlerde gazetede ultrasonik bir alıcı-
ya bir kablo ile bağlı elde taşınabilir bir ultrason cihazı 
gördüm. Bunu hamile bir kadının karnına koyup bebe-
ğin durumu hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Dizinden 
sakatlanmış olan birinin sorununu belirleyebilirsiniz. 

Ya da bir bebeğin göğsüne dayayıp zatürre olup olma-
dığını anlayabilirsiniz.

Bunlar halen mevcut olan ve Rotaryenlerin gön-
derdikleri ya da buldukları yenilikler. Bu fikirleri  dün-
yanın bir köşesinde kullanıp kullanamayacağımız ko-
nusunda Rotaryenlerin fikirlerine ihtiyacımız var. Glo-
bal Cause Partnership'e gcp@unicefusa.org'dan ulaşa-
rak meslektaşlarımla temas edebilirsiniz.
TR: UNICEF'teki döneminizde neler başarmak istiyor-
sunuz?
FORE: İlk olarak insani yardım ve kalkınma yardım-
larını birbirinin içine geçirebilmek için yeni yöntemler 
arardım. İnsani bir krize cevap verirken uzun vadeli kal-
kınmanın tohumlarını atmamız lazım - su sistemleri 
ya da eğitim sistemi bize bunu veriyor. Buna krizin ilk 
günü ihtiyacınız olacağı gibi yıllar sonra da ihtiyaç du-
yabilirsiniz. Idai tayfunu sırasındaki selde Mozambik'de 
idim. İlk olarak su sistemi çalışmadı. Temiz su olmadı-
ğı zaman kolera devreye giriyor ve en başta çocuklar 
hastalanmaya başlıyor ve onları kaybediyorsunuz. Ben 
uzun vadeli çözümlerin tohumlarını atmak istiyorum. 
Yani oraya şişe suyu göndermek yerine, yerel su siste-
mini iyileştirmeyi tercih ediyorum.

Değişmesini istediğim ikinci konu sağlık. Dünya-
daki toplumlarda ailelere temel sağlık hizmeti verir-
ken,  bu bizi güçlü yapacak. Örneğin Afganistan'da bir 
çok yerel toplumda aşı, hasta çocuk tedavisi ve doğum 
sonrası hizmetlere ulaşmak mümkün değildi. Japonya 
ve Kore'nin desteğiyle, UNICEF yaklaşık 1 milyon kadın, 
çocuk ve yeni doğmuş bebeğe, yerel sağlık hizmetle-
rinde çalışanlardan oluşan 70 tane mobil sağlık hizme-
ti ekibi tarafından hizmet götürdü. Bu örnek, yatırımın 
ve hükümetler ve partnerlerimizin tecrübesinin sadece 
geçici bir rahatlama sağlamadığını, ama kalıcı bir sis-
tem oluşturmaya başladıklarını gösterir. 

Üçüncü konu yeni buluşlar düşüncesi. Özel ve 
kamu sektörü biraraya gelirse bu dünyanın çok daha iyi 
bir yer olacağını biliyorum. Ama çoğu kez birbirimizle 
nasıl çalışacağımızı bilemiyoruz. Şimdi, benim göre-
vim süresince kapılarımın Rotaryenlere açık olacağını 
bilmenizi istiyorum. Kalkınma hedefleri için özel sek-
törün tüm fikir, teknoloji  ve beyinsel düşüncesine ih-
tiyacımız var.

Dördüncü konu Generation Unlimited. Bu tam gü-
nümüzün gençlere yardım için ihtiyaç duyduğu şey ve 
bunu doğru bir şekilde yaparsak dünyamız çok daha iyi 
bir yer olacaktır. Tabi ki dönemimde çocuk felcinin de 
sonlandırıldığını görmek isterim. Rotary bu alanda o 
kadar harika şeyler yaptı ki, ben de kendi payımı düşeni 
yapmaktan mutlu olurum.    
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