İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
NEDEN ROTARY'NİN
DE İŞİDİR
UR BAŞKANI BARRY RASSIN: "KONUYU GÜNDEME GETİRELİM VE
KONUŞMAYA BAŞLAYALIM"
Bahamalar'da karanın yüzde sekseni deniz seviyesinin sadece 1.5 metre üzerinde. Şayet
okyanuslar, bilim adamlarının söyledikleri hızda yükselmeye devam ederlerse, Uluslararası
Rotary Başkanı Barry Rassin'in New Province adasındaki tepenin en yüksek yerindeki evi bir
gün plaj konutu durumuna dönüşebilir. Rassin "Kendi ülkeme bakıyorum - iklim değişikliği
kişisel bir seviyede. Hiç bir şey yapılmadığı takdirde ülkem kesin yok olacak" diyerek durumu
özetliyor.
Çevre konusu Rotary'nin altı odak alanlarından biri değil ama her biriyle adeta içiçe geçmiş
durumda. The Rotarian kıdemli yazarlarından Diana Schoberg Başkan Barry Rassin ile
yaptığı söyleşide Rotaryenlerin, planetimizin varlığını neden ve nasıl gündemlerine almaları
gerektiğini konuştu.
THE ROTARIAN: Rotaryenler iklim değişikliğine neden önem vermelidir?

BARRY RASSIN: Bizler dünyamıza önem
veren insanlarız. Dünyamızın sadece odaklandığımız altı alanda değil,
genelde daha iyi bir yer olmasını istiyoruz. Dünyaya bir bütün olarak bakmalıyız ve onu nasıl daha iyi bir duruma getirebilirizi düşünmeliyiz. Şayet
deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle ülkeleri kaybedecek isek, güçlü fırtınalar su arzını etkileyecek ve
insanların yaşamlarını mahvedecek
seviyede oluşuyorsa, bu daha fazla sayıda insanın dezavantajlı bir konuma
geleceğini gösterir. Dolayısıyla çevre-

ye duyarlılık nihai misyonumuza doğru gitmektir ve buna hak ettiği önemi
vermemiz lazım. İnsani bir organizasyon olarak, konu ile ilgili konuşmalıyız. Konuyu gündeme getirmeliyiz.

nin, çevrenin bizim altı odak alanımıza içine nasıl girebileceği konusunda yardımcı olmaları talebi. İnsanlar uzun zamandır bunu bekliyor. Bizler ağaç dikiyoruz ama daha
geniş kapsamlı bir diyaloğumuz yok.

THE ROTARIAN: İklim değişikliği konusunda konuşma yaptığınızda Rotaryenlerden nasıl bir geri dönüşüm alıyorsunuz?
BARRY RASSIN: Oldıkça çok pozitif cevap var. Konuştuğum insanların
%95'i
artık Rotary'nin "Çevreéden bahsetmesinin zamanı geldiğini söylüyor. Bir diüer söyledikleri şey
de artık Rotary Vakfı Mütevellileri-
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THE ROTARIAN: Diğer yüzde 5'e ne diyorsunuz?

BARRY RASSIN: Bugüne kadar, iklim değişi konusunda değininceye kadar
yaptığım işi beğenen bir kişi bana negatif bir mektup yazdı. Mektubu yazan
"küresel ısınma"dan bahsediyordu
ama ben bu terimi hiç bir zaman kullanmadım. Dolayısıyla o benim söy-

lediklerimi kendine göre yorumladı.
AMa benim için iklim değişikliği üzerinde konuşmamız gereken bir konu.

yaparsak, hükümetler bizi dinleyeceklerdir.

THE ROTARIAN: Rotaryenler daha başka
THE ROTARIAN: İklim değişikliğinden
bahsederken nasıl bir ifade tarzınız
var? Rotaryenlerin arkasından gelebilecekleri fikirler içeriyor mu?
BARRY RASSIN: Çevreden bahsediyorum.
Rotaryenlerin bu ifadede herhangi bir
sorunları yok. Denizlerin yükselmesinden bahsediyorum. Burada da sorun yok. Küresel Isınma kelimelerini
kullanmıyorum. Bu ifade bazı insanları ayaklandırıp "böyle bir şey yok"
demelerine sebep olabiliyor.
Ben yargılamıyorum. Sadece gerçekleri söylüyorum, bir çok şeyin değiştiğini, 2017'nin tayfunlar çok zarar
verdikleri bir yıl olduğunu söylüyorum.
Bunlar gerçekten oluyor. Siz buna ne
derseniz diyebilirsinizama bizim çevre konusunu ele almamız ve bu konuda
konuşmaya ihtiyacımız var.
Çocuk felci konusunda insanlar
"tamam ama bu sadece sağlıkla ilgili" diyebiliyorlar. Ama çevreden bahsetmeye başlayınca insanlar bunun politik olup olmadığını sormaya başlıyorlar. Ben politikadan bahsetmiyorum.
Ben dünyamızdan ve onu nasıl daha iyi
bir yer yapabileceğimizden bahsediyorum. Biz öyle bir pozisyondayız ki, Rotary'nin dünyanın her tarafındaki insanlarıyla, farklılık yaratabiliriz.

THE ROTARIAN: Neden Rotary benzersiz
bir şekilde etki edebilir.
BARRY RASSIN: Bizim gücümüz dünyada 2002den fazla ülke ve coğrafi bölgede olmamız ve üyelerimizin doğru
insanlarla ilişkilerinin olmasından
kaynaklanıyor. Çocuk felcini yok etme
programına bakalım: Başarısı sadece
bizim aşı temin etmemizden kaynaklanmıyor. Başarı, Rotaryenlerin doğru insanlarla konuşabilmiş olmaları,
doğru desteği vermiş olmaları ve doğru şeyleri yapmaları sonucu ulaşılmış
bir olgu. Aynı işi çevre ile ilgili olarak

neler yapabilirler
BARRY RASSIN: Rotaryenlere şını sprmaktayıöm: Bölgenizde neler yapabilirsiniz? Mesela Bahamalarda daha
fazla mangrove ağacı ekerek kıyı şeridimizi fırtınalara karşı daha dayanıklı hale getirebiliriz. Hollanda'da çevre
ile ilgili bir konuşma yaptıktan sonra
aldığım bir e-postada, Bahamalar'da
yardıma ihtiyacımız olduğu takdirde,
bu konuda uzmanlarının olduğunu ve
ne zaman istersek gelip bize yardım
edebileceklerini söylüyordu.
Birşeyler yapmak isteyen bir çok
Rotaryen var ama ne yapabilecekleri
konusunda emin değiller. Kanımca bu
ikilemin bir bir parçası. Rotaryenler
çözüm odaklı yaklaşımla harekete geçiyorlar. Bir köyde su olmadığını biliyorsak, oraya temiz su getirebiliyoruz.
Bunu nasıl yapabileceğimizi iyi biliyoruz ve iyi bir şekilde de yapıyoruz. Ama
iklim değişikliği bambaşka bir meydan
okuma. Bunun karmaşık çözümünü
nasıl bulabiliriz. Soru bu.

THE ROTARIAN:Rotary'nin iklim değişikliği konusunda farklılık yaratma zamanı geldi mi?
BARRY RASSIN: Bence Rotary'nin bu konuda konuşmasının zamanı geldi. Bulunduğumuz şu ortamda, bundan öteye gidebileceğimizi düşünmüyorum.
Bir organizasyon olarak karşılaştığımız meydan okumalardan biri ne kadar karmaşık olduğumuz ve ne kadar
çok şey yapabildiğimizdir. Bu nedenle, herkesi bir fikir etrafında harekete geçirmek için odaklanmak gerekiyor. Büyük olasılıkla ileride bir Rotary başkanının bunu 1 numaralı odak
noktası yapması bu ivmeyi yaratabilir.
Ama Rotary yararlı olabilecekse, bizlerin de çevreye bakmaya başlaması
gerekecektir. 			
■

"İklim değişikliği
milyonlarca insanın
yaşamını etkileyebilir ve
bugün gördüğümüzden
çok daha büyük
bir göçmen baskısı
yaratabilir."

FRANCESCO MENONNA
ROTARY BURSİYERİ

Menonna Washington D.C.'deki John
Hopkins School of Advanced International Studies'den 2014 yılındamezun
oldu. New York'ta Fitch Solutions firmasında gelişmekte olan ve gelişmiş
ekonomilerde elektrik piyasası ve yenilenebilir enerji piyasalarına odaklanıyor.
İklim değişikliğini azaltmak için
çalışan bir profesyonel olarak en
çok neyle mücadele ediyorsunuz?

İş dünyasını ve yatırımcıları temiz
enerjinin yarattığı fırsatlar konusunda
bilgilendiriyorum. En büyük sorun, bir
çok insanın iklim değişikliği konusundaki aciliyete yeterince önem vermemeleri zira çoğu kez bunun negatif etkilerini hissetmiyorlar.
Ne tür potansiyel çözümler size
ümit veriyor?

Temiz enerji alanında heyacan verici
bir inovasyon ve teknik gelişme eğilimi
var, özellikle de elektriği depolamamızda ve elektrik sistemlerimizi daha
verimli ve akıllı yapmamızda bu görülüyor. Ulaşımda eletrifkasyonu arttırarak otomobillerin iklim değişikliği üzerindeki ektisini azaltmak bunlardan
biri. Temiz enerjinin yaygınlaşması ve
elektrikli araçların artması önümüzdeki 10 yıllarda daha da artacak. Bu
benim ümidimi güçlendiriyor.
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