U.R. Başkanı’nın mesajı / Mart
Rotaryenlerin Duarte kulübüne şükran borcu var
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Web’de
Uluslararası Rotary
Başkanı John F. Germ’ün
konuşmaları ve başkanla
ilgili haberleri
www.rotary.org/officepresident adresinde
bulabilirsiniz.

yıl önce, Kalifornia'nın Duarte Rotary Kulübü, Uluslararası
Rotary'nin Ana tüzüğünü ihlal ederek üç kadını üyeliğe kabul etti.
Bunun sonucunda Uluslararası Rotary kulübün beratını iptal etti.
Bu karardan yılmayan kulüp üyeleri toplanmaya devam ettiler. Rotary amblemlerinin üzerine bir X işareti koydular, kendilerine yeni bir rozet yaptırdılar ve isimlerini de Duarte Ex-Rotary Kulübü olarak değiştirdiler ve Rotary'de kadınların da
hizmet etme hakları için savaşlarını sürdürdüler. 10 yıl sonra, tekrar Rotary saflarına kabul edilen Duarte kulübü, Rotary'nin ilk kadın başkanı olan Sylvia Whitlock'ı
başkanlar eğitim seminerine gönderdi. Bu olaydan kısa bir süre sonra, 1989 yılında
Rotary Yasama Konseyi, Rotary'nin sadece erkeklere ait olması ile ilgili kuralı sonsuza kadar kaldırdı.
Bugün, kulüplerimizdeki 240.000'den fazla kadın ile Rotary her zamankinden
daha güçlü bir durumda. Bizler, 35.000 kulüpte erkek ve kadın olarak hemen hemen dünyadaki her ülkede toplumlarımıza hizmet ediyoruz. Kulüp seviyesinde,
her sosyal çevre, yaş, kültür ve meslekten erkek ve kadınlara ihtiyacımız var; uluslararası seviyede her şehirde, ülkede ve bölgede kulüplere ihtiyacımız var. Kulüplerimiz toplumlarını ne kadar iyi yansıtırlarsa, hizmetimiz o kadar iyi olabilir. Çeşitliliğimiz gücümüzü oluşturuyor.
Bugün için bir çoğumuz, Rotary'de kadınlara karşı neden çok güçlü bir muhalefet olduğu konusunu anlamakta zorlanabiliriz. Geriye baktığımız zaman, bu muhalif tutumun, değişime karşı basit bir dirençten kaynaklandığını düşünüyorum.
Rotaryenler Rotary'yi mevcut şekliyle o kadar çok seviyorlardı ki, onun başka bir
şekilde olabileceğini tahayyül bile edemiyorlardı.
Bizler Rotary'yi yine eskisi kadar çok seviyoruz. Orada oluşturduğumuz ilişkiler ve dostluğu, Rotary'nin bizlere insanlığa hizmet için sağladığı imkanları seviyoruz. Rotary'nin kendi yaşamımızda ve dünya genelinde muazzam bir değeri olduğuna inanıyoruz. Ve her zaman olduğundan fazla bir şekilde, Rotary'nin büyümeye
devam etmesi, hizmet ettiği dünyayı tüm çeşitliliği, farklılığı ve gelişen hizmet ihtiyacı ile kucaklaması gerektiğinin farkındayız.
Bugünün Rotaryenlerinin, 40 yıl önce bir hareket başlatan Duarte kulübü Rotaryenlerine şükran borcu bulunmaktadır. Kararlılık ve azimleri, ısrarları ve iyi
niyetli süreklilikleri, bugün dönüşmüş olan organizasyonun altyapısını hazırladı:
"Rotary İnsanlığa Hizmet eder."
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U.R. Başkanı’nın mesajı / Nisan
112 yıldır hizmetimizle dünyayı daha iyi bir yere dönüştürüyoruz

K

üresel ölçüde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümleri azalmakta ve ortalama yaşam beklentisi de artmakta. 1960 yılında, her 1,000 çocuktan 182'si 5 yaşına
gelmeden hayatını kaybediyordu; Bugün bu rakam 43'e inmiş bulunuyor. 1960 yılında
doğan bir çocuğun yaşam beklentisi sadece 52 yıl idi; Bugün doğan bir çocuğunki ise 71 yıl olarak
belirlenmiş durumda.
Bunun yanında, bugün için bir çocuğun yaşamını belirleyecek faktörlerin en önemlileri doğuşta
belirleniyor: Çocuğun nerede doğduğu, ailenin eğitim ve ekonomik şartları, tıbbi imkanlara erişim
gibi konular ön plana çıkıyor. Kamu sağlığı konusunda en önemli gelişmelerden biri olan "aşılamabağışıklık kazandırma" konusu tüm ülkelerde uygulanıyor ve şimdi her çocuğa ulaşmalı.
Aşı kullanımı, bir zamanlar yaygın olarak rastlanan difteri, tetanos ve kızamıkçık gibi hastalıkları neredeyse yok etmiş bulunuyor. Aşılama sayesinde 2000 yılından beri 20 milyon çocuk kızamık
nedeniyle ölüme maruz kalmadı. Çiçek hastalığı tamamen yok oldu. Sırada ise çocuk felci var.
Bundan otuz yıl önce her yıl yaklaşık 350.000 çocuk felci vakasına rastlanmaktaydı. Derginin
baskıya girdiği zaman itibarıyla 2016 yılında sadece 37 çocuk felci vakasına rastlanmıştı. Bu tarih
boyunca görülen en düşük rakam idi. Felç ve ölümle sonuçlanabilecek vakalar, emin, güvenilir ve
ucuz aşılama sayesinde önlenebildi.
Genel Olarak, Dünya Sağlık Örgütü, aşılama sayesinde yılda 2-3 milyon ölümün önüne geçildiğini tahmin ediyor. Bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek sakatlık ve ekonomik kayıplar da önlenmiş bulunuyor. Bu müspet gelişmelere rağmen, daha iyisini de yapabiliriz: dünya genelinde aşılama
kapsamını yaygınlaştırarak yılda 1.5 milyon kişinin hayatını kurtarabiliriz.
Nisan ayının 24'ü ile 30'u arasında "Dünya Aşılama Haftası"nı kutlamak için DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü WHO), UNICEF ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile beraber, aşılamanın
dünya sağlığı üzerindeki inanılmaz etkisi konusunda bilinci arttırmaya çalışacağız. Bu yılın teması
"Aşılama iş görüyor" olacak ve bu tema gerçeği tam yansıtıyor. Artan aşılamanın kamu sağlığına
önemli etkileri var: Mikrobik hepatit kontrolü, antibiyotik kullanımı ve antibiyotiğe direnç gösteren
mikropların azaltılması ve sağlık konusunda müdahale için daha fazla çocuk ve ergene ulaşılması
bu etkilerin başında yer alıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, tüm çocuklara daha sağlıklı bir
gelecek sağlamak için rutin aşılama her zamankindan daha fazla
önem taşıyor.
Belirsizliklerin yoğun olduğu dünyamızda, aşılama harika
bir şey sunuyor: "çocuklarımızı tüm yaşamları boyunca koruyabilme olanağı." Çocuklarımızı çocuk felci ve diğer önlenebilir hastalıklara karşı korumak için beraber çalışırken, Rotary gerççek
ROTARY
anlamda insanlığa hizmet etmektedir; şimdi ve gelecek nesiller
İNSANLIĞA
boyunca.
HİZMET EDER

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı

M A R T - N İ S A N 2 0 1 7 / R O TA R Y D E R G İ S İ - 7

