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Rotaract’ın 50. yılını kutluyoruz

Mart ayında, ilk Rotaract Kulübünün beratını aldığı 1968 yılından 
beri 50 yılı geride bırakmış olacağız. O nedenle “The Rotarian” Der-
gisinin Mart sayısında dünyanın bir çok bölgesinden Rotaraktörle-

ri sizlere tanıtırken, farklılık yarattıkları bazı işlerinden de sizleri haberdar etmek 
istedik.

Rotaract kurulduğundan beri geçen 50 yıl içinde dünya çok derin değişimler ya-
şadı ve bu değişimlerden de en çok gençler etkilendiler: teknoloji ve bilgi ekonomi-
sinin ön plana çıkması, eğitimin yaygınlaşması ve internetin de inanılmaz etkisi bu 
değişimlerin başında geliyor. Rotaract ilk kurulduğunda 20’li yaşlarda bir gencin 
bir girişimci ya da CEO olabileceği düşünülemezdi bile. Bugün gençlerin başarı için 
emsali olmayan bir kapasiteleri var ve Rotary de onların fikirlerine ve heyecanlarına 
her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor.

Uzun yıllar boyunca, Rotary’nin Rotaract’a bakış açısı, gençler ve genç yetişkin-
lerin Rotary üyeliği öncesi programlar olarak kaldı. O programlara kendi değerleri 
ve verimliliğini dikkate alarak bakmadık. Ama Rotaraktörler gerçek anlamda Ro-
tary hizmetinde birer partnerdirler.

Bugün için yaklaşık çeyrek milyon Rotaraktör, 10,000’e yakın kulüpte, hemen 
hemen Rotary’nin bulunduğu her ülkede hizmet veriyor. Kaynakları ile mukayese 
ettiğimiz zaman, yaptıkları hizmetlerin etkisinin büyük olduğunu görüyoruz. Ro-
taraktörler, ortalama bir Rotary kulübünün kullanabileceği kaynakların çok daha 
azıyla inanılmaz şeyler yapıyorlar. Onların enerjisi ve vizyonu Rotary ailemize, 
toplumumuza harika şeyler katıyor ve biz buna çok önem veriyoruz.

Evet, Rotary kulüplerimizin sadece %27’si bir Rotaract kulübünün sponsoru ve 
bu rakam uzun zamandır aynı oranda devam ediyor. Ve çok az sayıda Rotaraktör 
de ileride Rotary üyesi oluyor. Rotaract’ın bu yarım yüzyılını kutlarken, tüm Ro-
tary kulüplerini bir Rotaract Kulübü sponsoru olmaya veya daha önce sponsoru 
oldukları kulüp ile ilişkilerini güçlendirmeye davet ediyorum. Ortak toplantılar 
programlayın, ortak hizmet projeleri üretin ve Rotaraktörlere ulaşarak onlara sa-
dece nasıl yardımcı olabileceğinizi değil, aynı zamanda beraberce nasıl çalışabile-
ceğinizi sorun. Rotaract Kulübünüzü ve üyelerini tanıyım ve her Rotaraktöre de 
kndilerine kapılarını açık tutan bir Rotary kulübü olduğunu hatırlatın.

Yarım yüzyıl boyunca, Rotaryenlerin Rotary’de buldukları toplumla olan iliş-
kileri, hizmet yolundaki değerleri, Rotaract da gençlere veriyor. Rotaraktörler bizle 
beraber bugünün Rotary’sini inşa etmeye yardım ederken, bizlere geleceğin Ro-
tary’si ile ilişki kurma fırsatını da veriyorlar.
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Gezegenimiz Dünyayı koruyalım    

Oregon Eyaletinin Portland şehrinde 1990 yılında yapılan Uluslararası Rotary Konvan-
siyonunda o dönemin başkanı Paulo Costa Rotaryenlere şöyle seslendi: “Rotary’nin ta-
bii kaynaklarımızı korumak gibi onurlu bir görevi var ve bunun liderliğini üstlenmek için 

tüm Rotaryenlerin sesini yükseltmesinin zamanı gelmiştir.” Rotary’nin bir girişimi olan “Preserve Planet 
Earth” deklarasyonunu yaptıktan sonra Başkan Costa Rotaryenlerden çevre konularını hizmet gün-
demlerinin bir parçası yapmasını istemişti: ağaç dikmek, teneffüs ettiğimiz hava ve içtiğimiz suyun 
temiz tutulması ve dünyamızın gelecek nesiller için korunması gündemi oluşturmalıydı.  

Başkan Costa, o zaman için 1.1 milyon olan Rotaryen sayısı kadar ağaç dikilmesini istemişti. 
Bizler de Rotaryen olarak çok daha iyisini yaptık ve o Rotary yılında 35 milyon ağaç dikimi gerçek-
leştirdik. Bu ağaçların büyük bir kısmı çevreden karbonu emip oksijeni geri vererek, havayı serinle-
terek, toprağın kalitesini yükselterek, kuşlar, hayvanlar ve böcekler için yiyecek ve yaşam merkezi  
olarak ve daha bir çok fayda sağlayarak bugün hala büyümeye devam ediyor. Maalesef, bu ağaçlar 
çevre için bu kadar iyi şeyler yaparken, Rotary bir bütün olarak çevreye olan taahhütlerini tam ola-
rak yerine getirmedi.

Bu nedenle dönemimin başında Paulo Costa’nın örneğini takip ederek Rotary’den her bir Rotar-
yen için bir ağaç dikmesini istemiştim. Hedefim bu 1.2 milyon ağacın getireceği faydanın da ötesin-
de bir hedefe ulaşmak idi. Ümit ediyorum ki, ağaçlar dikerek, Rotaryenler tekrar Rotary gündemine 
almamız gereken bir konuya dikkatlerini odaklaştıracaklardır: ““Dünyamızın durumu”.

Çevre konuları, bizim odak alanlarımızın bir çoğu ile içiçe geçmiş bulunmakta ve Rotary’yi ilgi-
lendirmektedir. Çevre kirliliği dünya genelinde sağlığı etkilemektedir: Kentsel alanlarda yaşayanla-
rın %80’i kötü hava solumakta, bu oran düşük ve orta gelirli ülkelerde %98’e çıkmaktadır. Mevcut 
eğilim devam ederse, 2050 yılına geldiğimizde okyanuslardaki plastiklerin toplam ağırlığı balıkla-
rınkini geçmiş olacaktır. Sıcaklık artışı da ispat edilmiştir: 1880’den 2015 yılına kadar yıllık küre-
sel ısı ortalama 2 derece artmış bulunmaktadır. Buna insanların sebep olduğu, bilimsel bir tartışma 
konusu olmadığı gibi, eğilimin devam etmesinin geniş kapsamlı ekonomik ve insani bozulmalara yol 
açacağı da açıktır. Eylem ihtiyacı her zamankinden fazla olduğu gibi bizim yeteneğimiz derin etki 
yaratacaktır.

Geçmiş Dönem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon’un söylediği gibi, “Bir B planı olamaz zira bir B geze-
geni bulunmamaktadır.” Dünyamız hepimizindir, çocuklarımızın 
ve onların da gelecekteki çocuklarınındır. Onu korumak, Ro-
tary’de bizler olarak farklılık yaratmak hepimizin görevidir.   
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