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arış ihtilafın yokluğundan öte bir şeydir. Özgürlük,
güvenlik ve mutluluk getirir. Zulüm ve istikrarsızlığın
baş düşmanıdır. Rotary’nin misyonunun temel direği
ve farklı kültürler arasında ve ihtilaflı bölgelerde,
çocuk felcini yoketme çalışmalarımızın arkasındaki itici güçtür.
Temmuz ayında, UR Başkanı Sakuji Tanaka, her Rotary kulüp
üyesini meydan okumaya davet ederek “Hizmet Yoluyla Barış”
oluşturmaya çağırdı. Bunun sonucu olarak, Rotaryenler, Rotary
Barış bursiyerleri ile projeler başlatıp geliştirdiler ve Barış forumları
organize ettiler. Berlin, Honolulu ve bu ay da Hisroshima’da
yapılan global barış forumları, kalıcı barış yolunda Rotary’nin
rolünü değerlendirmek için toplum liderleri ve kulüp üyelerini
biraraya getirdi. Global Outlook’un bu sayfalarında, Carnegie
Endowment for International Peace başkanı’nın görüşlerini,
barış bursiyerleri seçiminde tavsiyeler, barış amaçlı bir projeye
global bağış sağlama ile ilgili yazılar yer alıyor. Başkan Tanaka’nın
deyimiyle, “Rotary’de işimiz kâr etmek değil, barışı oluşturmaktır.”
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Uzman Görüşü

Jessıca tuchman
mathews ile bir
söyleşi

J

essica Tuchman Matthews, global bir düşünce tankı
olan Carnegie Endowment for International Peace’in
başkanıdır. Uluslararası ilişkilerde etkin bir sözcü ve bir
çok liderin de danışmanıdır. Daha önceki görevinde,
Dış İlişkiler Konseyi’nin Washington programında
görev almış ve World Resource Institute’ün kurucu başkan
yardımcılığı ve araştırma direktörlüğünü yapmıştır. Ulusal
Güvenlik Konseyinin Global Sorunlar Ofisinin direktörü
olarak Matthews nükleer yayılma, konvvansiyonel silah
satışları ve insan hakları konularında çalışmıştır. Washington
Post gazetesinin editoryal kurulunda bulunmuş ve daha
sonra köşe yazarı olarak görev almıştır. California Institute of
Technology’den moleküler bioloji doktorası olan Matthews,
The Rotarian ile dünya barışı olasılığı ve Rotaryenlerin bu
konuda nasıl yardımcı olabileceklerini anlattı.

dinsel retorik ile kolayca beslenerek öfkeyi çoğaltıyor ve ihtilafların
artmasına neden oluyor.

Açlık, hastalıklar, temiz su ve eğitim eksikliği dünyadaki
istikrarsızlık ve ihtilaflar konusunda nasıl bir rol oynuyor?
İnsanlar ihtiyaçlarının karşılanmadığını görünce, umut ve fırsatların
olmadığını düşündükçe, buna cevap vereceklerdir. Bu cevap şekli
kendi çıkarları lehine olmayabilir ama eyleme geçeceklerdir.

İstikrarsızlığı yaratan faktör olarak hastalıklardan
bahsedersek, Rotary ve partnerlerinin çocuk felcini yok etmeye
çok yakın olduğunu görüyoruz. Hastalıkları önleme barışa nasıl
yardım edebilir?
İnsanların refahına ana katkıdır bu ve insanların bir şekilde
belirledikleri hedeflerine ulaşabildikleri düşüncesi kapsamında
refah burada kullanılacak en anlamlı kelimedir. Daha akut pandemik

15 yıldan uzun bir süredir Carnegie Endowment for
International Peace’in başındasınız. Bu süre içinde dünya barışı
için atılmış en önemli adım nedir?

ve epidemik durumlarda, hastalıklar istikrarı bozan bir güç olan

Son 15 yıl ilginç bir dönem oldu. Barış içinde bir dünyaya doğru

sonuçlanır.

mülteciler sorununu yaratabilirler. İnsanlar biraraya geldiklerinde,
iltica ettikleri bölgede bir yük oluştururlar ve bu da ihtilafla

istikrarlı bir gelişme görüldü ama, dikkat çekici jeopolitik adımlar
atılamadı. Herhalde en önemli değişiklik, gelişmekte olan ülkelerdeki
gelir artışıdır. Gelirler arttıkça insanlar daha fazla istikrar ve daha az
ILLUSTRATIONS BY OTTO STEININGER

ihtilaf olan bir aks üzerinde hareket ediyorlar.

Politik ve ideolojik bağları olan global bir organizasyon
olarak, Rotary başka kurumların erişemeyeceği bölgeler
ulaşabilmektedir. Rotaryenler, toplum liderlerinden oluşan bu
ağın etkinliğini en verimli nasıl ve nerede kullanabilirler?

Barışın önündeki en büyük engel ne idi?

Bunun tabii cevabı, etkinin en yüksek olacağı yer, başkalarının etki

Bu bölgeden bölgeye değişiklikler gösterdi ama tek bir şey seçmem

edemeyeceği yer olacaktır. Ancak Rotaryenler sağlıklı bir sivil toplumun

istenirse, kötü yönetim, kendi halkını önemsemeyen hükümet derim.

kritik elemanıdır ve bu nedenle sivil toplumun zayıfladığı alanlarda da

Bu durum bazen dışa saldırganlık şeklini alabiliyor ama çoğu kez basit

en büyük etki gerçekleşebilir ve Rotaryenler bunu güçlendirmek için

bir şekilde mutsuzluğun artmasına neden oluyor. Bu isemilliyetçi ve

çalışabilirler.
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Dünyada bazı bölgeler adeta hiç bitmeyecek bir ihtilafın
içindeler. Sizce bu bölgelerde ihtilafların sona erdirilmesi
mümkün mü yoksa bunlar umutsuz bir vaka mı?
Hiç bir şey umutsuz değildir ve ihtilaflar sona erdirilebilir. Kelimeler
büyük zararlara yol açabilir. Orta Doğu’da Arap Baharı bir gecede
değişimi ifade ediyordu. Biz Carnegie’de konunun kısa avadede
çözülemeyeceğini ve uzun bir süreç gerektiğini düşündüğümüz
için Arapların Uyanışı kelimelerini kullanıyoruz. Bölgedeki ihtilafların
çözümü aylar değil, yıllar, belki de on yıllar alacaktır. Bizim karşı
karşıya olduğumuz sorun, iniş çıkışlar arasında eğilimin hangi
yönde geliştiğini tespit etmektir. Bundan 40 yıl sonra geriye dönüp
baktığımızda, bu durumu çok pozitif olarak değerlendireceğimizi
düşünüyorum. Halklarının ihtiyaçlarını karşılama yeteneği olmayan
veya bu konuya ilgi duymayan ve uzun yıllardır görevde olan
bir yönetim şeklinin sona ermesidir bu. Şimdiki noktadan oraya
ulaşmakise, ihtilaflarla dolu uzun bir proses olacaktır. Beni özellikle
endişelendiren, Orta Doğu’da olası mehzep çatışmalarının şiddete
yol açmasıdır. 10 yıl sürebilecek bir ihtilaf görebiliriz. Dışarıda olan
bizler için sorun, müdahele ederken anlaşmazlıkların derinleşmesini
değil, yaraları sarmanın yollarını nasıl bulacağımız olacaktır.

Sivil toplum hareketlerini internat ve diğer teknolojiler nasıl
değiştirdi?
Bu teknolojinin yeni bir eylem türü mü yoksa temel bir değişiklik mi
olduğu konusunda çok yoğun bir tartışma var.Bu noktada diyebilirim
ki, bu bir araçtır ama dönüşümsel bir araçtır. Enformasyonu iletmekte
ve büyük kitlelerin kendiliğinden anibir şekilde biraraya gelmelerini
sağlamaktadır. Ancak bir kısım için pozitif olan, bir diğer kesim için
de negatiftir. Hükümetler bunu bir karşı gelme olarak görebilir. Bu
teknoloji aynı zamanda kişisel mahremiyeti korkunç bir şekilde
çiğneyebilmektedir. Kendi hakları için savaşanlara güç katarken,
kötü niyetli suçluları da güçlendirmektedir. Ancak sivil ayaklanma
olarak dönüşümseldir.

2012-13 döneminde Rotary, toplum ve dünya liderleri,
Rotaryenler ve Rotary Barış Bursiyerlerini biraraya getiren
üç Global Barış Forumu düzenledi. Bu tür organizasyonların
etkisi nedir?
Bu tür aktiviteler insanlara enerji verir ve neler yapabilecekleri
konusunda bir his uyandırır. Konferanslarda genelde kendime “Ben
ne yapabilirim?” diye sorarım. Bu toplantılar, insanların plan ve proje
oluşturmalarına fırsat yaratır. İnsanların görevleri olduğu zaman, - şu
kişiyi ara, şu kişiye e-posta gönder, toplumunda şunu düzenle - gibi,
çok şeyler gerçekleştirilebilir.

İnsanlık, bir tek nükleer silahla büyük kitlesel tahribata yol
açma kapasitesine sahip. Bu tehdit ne kadar gerçekçidir?
Bunun kolay bir cevabı yok. Amerika ile Rusya arasında ükleer bir
savaş oluşturabilecek gerginliklerin çok azaldığını görüyoruz. 50 yıl
önce uzmanlar, bugün için iki veya üç düzine nükleer güç olacağını
öngörmüşlerdi. Bu sayının dokuz olarak kalmış olması büyük
bir başarıdır. Diğer taraftan ise, teknolojik gelişme nükleer silah
teminini kolaylaştırmaktadır ve bizler terrörizm çağında yaşadığımızı
unutmamalıyız. Bu silahlardan birinin yanlış ellere geçmesi
ihtimalinin hala çok yğksek olduğunu unutmamak gerekir.
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Enformasyonun
serbest akışı

Düşük seviyede
yolsuzluk

Başkalarının haklarını
kabul etme

Yüksek
eğitim seviyesi

Komşularla
iyi ilişkiler

Bu oldukça ürkütücü.
Evet ama beraber yaşamamız gereken bir gerçek. Teknolojiyi
geriye döndürmemiz mümkün değil.

Yazar ve tarihçi olan anneniz Barbara Tuchman, Tuchman
Kanun diye bir prensip öne sürmekteydi ve ihtilaflar, suçlar
konusunda yayın yapmanın, bu olayları olduklarından
daha kötü gösterdiğini iddia etmekteydi. Ona hak veriyor
musunuz? Barış içinde bir dünyaya sandığımızdan daha mı
yakınız?
Bence bu alanda, eski medyaya yeninin eklenmesi pozitif bir
katkı oldu. Konvansiyonel eski medyanın kapsadığı şeylerin
çoğu kötü olaylardı. İyi haberler de tabi ki yer almaktaydı
ama bu hiç bir zaman riskli durumların anlatıldığı veya kötü
şeylerin gerçekleştiği olayların önüne geçemedi. Bence
enformasyon ağlarının genişlemiş olması, iyi haber - kötü
haber dengesini, gerçek ile daha örtüşür bir duruma getirdi.
Dolayısıyla annemin bahsettiği Tuchmann Kanunu, eskisine
göre daha zayıf etkis olan bir fenomen oldu. Bundan otuz yıl

YENİ BİR BARIŞ
BURSİYERİNİ
BULMAK İÇİN NE
YAPMALIYIZ

Düzgün bir
iş ortamı

İyi işleyen
hükümet

BARIŞ

Kaynakların adil
dağılımı

KAYNAK: EKONOMİ VE BARIŞ ENSTİTÜSÜ
http://economicsandpeace.org

önce, 20 kişiye odaklanan bir kamera, olayı büyük bir protesto
gibi gösterebiliyordu. Şimdi ise olay yerlerinde yüzlerce kamera
var ve insanlar neler olduğunu gerçekten algılayabiliyor.

Barışın oluştuğunu nasıl bileceğiz?
Barış oluşmaz. Barış gelinebilecek bir nokta değildir fakat sağlık
benzeri bir prosestir. Sürekli olarak ekonomik kalkınma, sosyal
ve politik güçler ile istikrarsızlığı bozan ihtilaflar arasında oluşan bir
dengedir. Barış sadece ihtilafın olmaması demek değildir. Barış bir çok
kez bahsetmiş olduğum bir yönetim kalitesi ve insanların ihtiyaçlarının
ne şekilde giderildiğinin bir derecesidir. Yani bir gün durup arkamıza
bakarak, evet dünya barışını yakaladık diyemeyiz. Barış üzerinde sürekli
çalışılması gereken bir prosestir.

Rotaryenler barış için en iyi şekilde nasıl çalışabilirler?
Barış arayışında insanların hayatlarını iyileştirmek ve sivil toplumdaki
kurumların güçlenmesi için yapmış olduğunuz çalışmaların,
bu hedef doğrultusunda elinizdeki en güçlü silah olduğunu
düşünüyorum. n

Başlangıcının üzerinden geçen 10 yıla yakın bir
zaman içinde, Rotary Barış Merkezleri, halen
uluslararası barış toplumunda lider konumunda
olan 600’den fazla barış bursiyerini yetiştirdi.
Önümüzdeki on yıl için de başarılı bir dönem
için, yeni nesiller arasından busiyerler seçmek için
şunları yapabilirsiniz.

(1)Kulübünüzü eğitin.

ABD’nin 7710.
bölge eski dönem guvernörlerinden ve halen
Rotary Barış Merkezleri Ağırlama Komitesi Alan Koordinatörü
Barry Phillips, aday bulmanın çok kolay olduğunu belirterek
“harika bir program ve kulübe de sıfır maliyeti var” diyor.
Phillips’e göre aday bulma kulüp seviyesinde başlıyor.
Rotaryenlere programı anlatarak aday bulmalarını teşvik
edin. Eski bursiyerlerden birisini bulun ve Rotaryenlerin
programın ne olduğunu bu eğitimi almış birinin ağzından
dinlemelerini sağlayın.

(2) Program

bilgisini

yayın.

Program hakkında bilgi ve son müracaat tarihini
içeren bir basın bülteni hazırlayın. Yerel basın,, üniversiteler,
sivil toplum örgütleri ve uluslararası firmalar gibi toplum
partnerlerini hedefleyin. En az gayretle en fazla kişiye
ulaşmanın etkin bir yolu budur.

paylaşın.
(3) Toplumdaki

ortaklarınızla

Toplumunuzda barış ve
ihtilafların çözümü iin çalışan yerel organizasyonlarla
toplantılar düzenleyin. Arkadaşlarınız, meslekdaşlarınız
ve toplumunuzdaki insanlar için 30 saniyelik promosyonel
vurgular hazırlayın.

(4) Sosyal

medyayı

kullanın.

Facebook, Linkedin ve Twitter gibi imkanları
kullanarak Rotary Barış Bursiyeri olmak için nasıl müracaat
edileceğini anlatın. Rotary Barış Gönüllüleri Facebook
sayfasından ilginç fotoğraflar ve hikayeleri bu sayfalarda
yayınlayın.

Bölgelerin Rotary Vakfına aday müracaat formlarını
ulaştırmaları için son tarih 1 Temmuz’dur.
Daha fazla bilgi için
rotarypeacecenters@rotary.org ile temasa geçin

Berlin, Honolulu ve
Hiroshima forumları,
Rotary’nin barışa olan
taahütünü yeniledi

Y

üzlerce Rotaryen, Yeni Nesiller programı katılımcıları,
toplum liderleri, Rotary Barış bursiyerleri Mayıs ayında
Japonya’nın Hiroshima şehrinde gerçekleşen Barış
Forumlarının 3. ayağında biraraya geldiler.
Daha önceki forumlar Honolulu ve Berlin’de yapılmıştı. Her bir forumda, katılımcılar bir temaya odaklandılar ve
forum sonunda bir deklarasyon yayınladılar. Berlin’de tema
“Sınır Tanımayan Barış” idi. Honolulu’da genç yetişkinlerin
barış için katalist olarak kullanılması kapsamı içinde çevreyi koruyarak barışa ulaşmanın yolları tartışıldı. Hiroshima’da
ise her bireyin barışı sağlayabilme yolundaki gücünün ne
olabileceği araştırıldı.Berlin’de Genel Sekreter John Hewko,
Rotary’nin insani hizmetinin, açık olarak barış oluşturma etiketini taşımasa dahi, daha sakin, refahı daha yüksek ve şiddetten uzak toplumlar yarattığını anlattı.
Hewko: “Daha sağlıklı, eğitimli bir toplum için çalışarak,
uzun vadede barışı oluşturmada en etkin şeyi yapıyorsunuz”
dedi.
Honolulu’da, Myanmar demokrasi hareketinin lideri ve
Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi’ye, barış yoluyla demokrasi arayışındaki çalışmaları nedeniyle Hawai Barış
Ödülü takdim edildi. 20 yıla yakın bir süre ev hapsinde kalan Suu Kyi, 2010 yılında serbest bırakılmış ve geçen sene
yapılan seçimlerde muhalefetteki partinin bir üyesi olarak
parlamentoya seçilmişti. Forumda yaptığı konuşmada, Suu
Kyi, demokratik kurumların ve uygulamaların insan haklarının garantisi için şart olduğunu vurguladı.
“Myanmar’da çok sayıda etnik guruplar bulunmakta ve
ülkenin geleceğine olan inanç ancak gerçek birlik anlayışı
temellerine oturmalıdır” diyen Suu Kyi, ülkedeki tüm etnik
toplumların kendilerini evlerinde hissedeceği, ve ülkenin
onlar için en kutsal yer olduğu duygusunu güvenle taşıyacakları ortamı yaratacak değişimleri gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.
UR Başkanı Sakuji Tanaka ise, Berlin’de yaptığı konuşmada katılımcılara şöyle seslendi: “II. Dünya Savaşından sonra
Japonya’da yetişen ilk nesilden biri olarak barışın önemini
ve refahımızla olan ilişkisinin önemini anlıyorum. Her gün,
dünyadaki 34,000 kulübümüzdeki Rotaryenler, hep beraber
çalışarak, en çok ihtiyaç duyan insanlara su, sağlık, okuma
yazma ve umut fırsatını sunarak daha barışçı bir dünya yaratıyorlar.”
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DÜNYADAKİ
BARIŞ
PROJELERİ
İNGİLTERE 5

Mayıs ayı içinde Londonderry Rotary Kulübü, Kuzey İrlanda’da ve ihtilafların bulunduğu diğer bölgelerde barışın promosyonu için bir barış forumu
organize etti. Geçtiğimiz Aralık ayında Belfast Şehir
Konseyi İngiltere Birliğini temsil eden bayrağın yıl boyunca dalgalanmasını durdruma kararı almıştı. Bunun
üzerine şehirde çok sayıda gösteriler süzenlenmişti.
Düzenlenen foruma başta UR Başkanı Sakuji Tanaka
olmak üzere uluslararası barış aktivistleri, politik ve iş
dünyası liderleri ve dünyanın muhtelif bölgelerinden
akademisyenler katıldılar.

İTALYA

4

İtalya’da Cenova’dai bir çok Rotary Kulübü ve Birleşmiş Milletlerin Kamu Bilgilendirme Departmanı
ile ilgili olan ve bir e-dergi yayınlayan Good News
Agency, orta öğretim talebeleri arasında barış temalı
bir yarışma düzenledi. Katılımcılar Birleşmiş Milletler
Milenyum Kalkınma Hedeflerinden olan fakirlik ile
mücadele veyahut evrensel ilköğretim olanağı konularına odaklanan bir makale, hikaye, şiir, resim veya
fotoğraf ile yarışmaya katıldılar. Yerel Rotaryenler de
2032. bölgenin websitesinde (www.rotary2032.it)
yer alan bu katılımlara oy vererek kazananları seçtiler. Good News Agency’nin web sitesinde de Şubat
ayında kazananlar yer aldı. Kazananlar, Haziran ayında
ödüllerini alacaklar.

AVUSTRALYA 5

Eylül ayında Wagga Wagga Rotary kulübü üç gün
süreyle uluslararası “barış toplumları” adlı konferans
düzenledi. Konferans konuları global ihtilafların se-

2012
GLOBAL BARIŞ
ENDEKS SIRALAMASI (GBES)
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COUN TRY
Iceland

SCORE
1.113

Denmark
New Zealand

1.239
1.239

Canada
Japan
Austria
Ireland
Slovenia
Finland
Switzerland

1.317
1.326
1.328
1.328
1.330
1.348
1.349

Global Barış Endeksi (GBE /GPI)
R A NK

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

United Kingdom
Chile

1.609
1.616

Romania
Uruguay
Vietnam
Croatia
Costa Rica

1.627
1.628
1.641
1.648
1.659

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Mozambique
Namibia

1.796
1.804

Ghana
Zambia
Sierra Leone
Lesotho
Morocco
Tanzania
Burkina Faso

1.807
1.830
1.855
1.864
1.867
1.873
1.881

56
58
59
60
61
62
63
64
65

Djibouti
Mongolia

1.881
1.884

Malawi
Panama
Jordan
Indonesia
Serbia
Bosnia and
Herzegovina
Albania
Moldova
Macedonia (FYR)
Guyana

1.894
1.899
1.905
1.913
1.920

KAYNAK:
EKONOMİ
VE BARIŞ Oman
ENSTİTÜSÜ,1.887ARALIK 2012
Botswana
1.621

bepleri ve çözümlerinden yerel barış oluşturmaya,
insanın iç barışı bulmasına
kadar kapsamlı konuları
Laos
1.662
Italy başında1.690
içerdi. 1990’lı yılların
kulüp “barış
toplumları” 1.923
66
1.927
Bulgaria
1.699
Belgium
1.376
66
kavramını
oluşturmuş
ve anlayışı ön plana 1.927
France ve iyi niyet
1.710
Qatar
1.395
68
1.715
Czech Republic çıkaran
1.396
şehirler veEstonia
kasabaları1.734
bu kapsam69içine almıştı.1.935
1.937
South Korea
Sweden
1.419
70 kulüplerine
Cuba
1.951
Wagga
diğer Rotary
Lithuaniakulübü1.741
Germany
1.424 Wagga Rotary
71 Ukraine
1.953
Argentina
1.763
Portugal
1.470
de seslenerek
kendi
bölgelerinde
de barış
72 toplumları
Tunisia
1.955
Latvia
1.774
Hungary
1.476
73 Cyprus
United Arab
1.957
oluşturmalarını
istemişti.
Halen
dünya
genelinde
bu
Norway
1.480
Emirates
1.785
74 Gambia
1.961
Bhutan
1.481
47
toplumlardan
50’den
Kuwaitfazla bulunuyor.
1.792
75 Gabon
1.972
Malaysia
1.485
Mauritius
Australia
Singapore

1.487
1.494
1.521

Poland
Spain

1.524
1.548

Slovakia
Taiwan
Netherlands
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1.590

76
77
78
79
80
81
81
83
84

Paraguay
Greece
Senegal
Peru
Nepal
Montenegro
Nicaragua
Brazil

1.973
1.976
1.994
1.995
2.001
2.006
2.006
2.017

1.602
Uganda
nüfüsunun üçte birinden fazlası, temiz
1.606
Bolivia
içme suyuna erişemedikleri için yaygın şekilde
hasta- 2.021
lıkve ölüm ile karşı karşıya bulunuyor. Çoğu kez çocuklar çok uzak bölgelerde bulunan kuyulardan su getirmek zorunda kalıyorlar ve bu durum da çoğunun okula
gitmesine imkan tanımıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında
kuzey Uganda’da bulunan ve Lira ve Kampala South
Rotary kulüplerinin liderliğindeki kulüpler “Sağlık, Sanitasyon, Hijyen ve Kalkınma için temiz suya erişim” adını
taşıyan, sağlık ve barış arasındaki ilişkiyi irdelemek için
Barış konferansı düzenledi. Konferansa başta Uganda
Konut Bakanı olmak üzere bir çok lider katıldı.

COUN TRY

SCORE

85
85
87
88

Ecuador

2.028

89
90

China
Dominican
Republic

2.061

92
93

Guinea
Papua New
Guinea
Trinidad and
Tobago
Angola
Guinea-Bissau
Cameroon

2.073

Swaziland
Equatorial Guinea
United States of
America

2.028
2.039
2.058

109
110
111
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Belarus
Uzbekistan

2.208
2.219

Egypt
El Salvador
Jamaica
Benin
Armenia
Niger
Turkmenistan
Bahrain
Rwanda
Kenya
Algeria
Eritrea
Venezuela
Guatemala
Mauritania

2.220
2.220
2.222
2.231
2.238
2.241
2.242
2.247
2.250
2.252
2.255
2.264
2.278
2.287
2.301

kampüsünde gerçekleşti ve yerel orta öğrenim kurum2.068
91 Bangladeshde tartışma
larından gençler
paneline katıldılar.
2.071
94
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95
95
97
98
99
99
101
102
103
104

2.076
2.082
2.105
2.105
2.113

Hizmet Yolunda Barış temasını vurgulamak amacıyUganda
2.121
Thailand Kulübü
2.303
la, British Columbia’nın
Pemberton Rotary
geçMadagascar
2.124
South Africa
2.321
Tajikistan
2.124
tiğimiz Temmuz
ayında2.131aktiviteler serisi
Iran düzenledi.
2.324 İlk
Liberia
2.339
Malibarış teması
2.132 ile ilgili afiş Honduras
olarak 60 x 90
yarışması düzenTurkey
2.344
Sri Lanka
2.145
lendi. KatılanRepublic
posterler Kasım ayında bir
süreyle
Kyrgyzyıl
Republic
2.359 kalof Congo
2.148
Azerbaijan
mak üzere
şehirde
görünen
yerlere133asıldı.
Birinci 2.360
gelen
105 Kazakhstan
2.151
Philippines
2.415
106
Saudi
Arabia
2.178
134
yarışmacıya para ödülü verildi. KulüpCoteayrıca
“Dostluk
d’Ivoire
2.419
107 Haiti
135 Mexico
2.445
Mektupları”
altında 2.179
bir proje başlatarak,
ilköğretim
108 adı
136 Lebanon
Cambodia
2.207
2.459
okullarındaki çocukları, Afrika’daki bir yetimhanede kalan çocuklara arkasında yazı bulunan kartpostal göndermeye teşvik etti. Bir diğer aktivitede kulüp, yerel
sanatçılar ve kasaba sakinlerinin bir duvara barış teması işleyen resim yapmaları için sponsor oldu ve ortaya
çıkan eser kasabanın halkevine yerleştirildi. Kulüp üyeleri son olarak da yerel okullarla bir proje başlatarak,
şiddete karşı bir dizi konuşmacının gençler tarafından
izlenmesini sağladı.

İSRAİL 2
ABD 4

Kadının barış sürecindeki rolünü irdelemek üzere,
Portlan Rotaract Kulübü Şubat ayında bir sempozyum
düzenledi. Oregan Eyaletinin bugüne kadar seçilmiş
tek kadın valisi Barbara Roberts, sempozyumun konuk
konuşmacısı idi ve Rotaryenler, kâr amacı gütmeyen
sivil toplum örgütü liderleri, iş dünyasının, politikanın,
sağlık ve eğitim sektörünün kadın liderleri konuşmacılar arasındaydı. Toplantı Portland Eyalet Üniversitesinin

Kudüs Rotary Kulübü, Rotary Barış Bursiyeri olarak
Rajaa Natour’a sponsor oldu. Natour bugün Yafa kentinde Sadaka-Reut Arap Yahudi Ortaklıığı’nın Gemini
projesi kapsamında bir barış projesi program yöneticisi
olarak görev alıyor. Natour seminer ve atölye çalışmaları düzeleyerek Yahudi ve Filistinli gençlre ve üniversite
talebelerini biraraya getiriyor. Talebeler Arap-Yahudi
ihtilafının karmaşık yapısını tartışıyorlar, önyargıları anlama konusunda meydan okuyorlar ve bu ilişki içinde
güven ve ortaklık oluşturmaya çalışıyorlar.
mayı s
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
147
149
150
151
152
153
154

155
156
157
158

EYLEME GEÇİN
Barış İÇİN
ROTARY
EYLEM
GRUBUNA
KATILIN

Y

eni kurulan
Barış İçin Rotary
Eylem grubundaki
Rotaryenler,
Rotaractlar ve
diğerleri ile
iletişim kurun. Daha fazla bilgiye www.facebook.com/
rotarianactiongroupforpeace adresinden ulaşabilirsiniz

Y

GLOBAL BAĞIŞ İÇİN MÜRACAAT EDİN

eni Rotary yılında barış ile ilgili bir proje bulup Rotary Vakfının Global
Bağışlarına müracaat edin. Global bağışlar altı odak alanında sürüdürülebilir
ve sonuçları ölçülebilir geniş kapsamlı uluslararası projeleri destekliyor. Aşağıda barış ve
ihtilafların önlenmesi / çözümü konularına örnek teşkil eden bazı projeler yer alıyor.

1
2
3

Korunmasız toplumlara, özellikle çocuklar ve
gençlerin etkilendiği ihtilaflarda destek olun
Barış ve ihtilafların çözümü konularındaki
çalışmaları destekleyin
İstikrarlı toplum oluşurmak için yerel barış
çalışmalarınızı güçlendirin.

4
5

İhtilaflardan etkilenmiş yerlerde uzun vadeli
barış oluşturma çabalarını yaygınlaştırın
Yerel liderleri ihtilaflarda arabuluculuk ve
önlem konularında eğitin

Global bağışlar Barış bursiyerleri için fon yaratmaz; Rotary Barış
Merkezlerinin destek kaynakları başkadır. Rotary Barış Merkezleri
ile ilgili daha fazla bilgiyi www.rotary.og/rotarycenters da
bulabilirsiniz.

