18,000 kişi Rotary’nin Sydney
konvansiyonunda buluştu

A

vustralya, dünyanın
her tarafından ulaşılması uzun süren
bir ülke. En yakın
Yeni Zelanda’dan bile 4 saate yakın
bir uçuşla Sydney’e varabiliniyor. Bu
duruma rağmen, Sydney’de 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılan Uluslararası Rotary Konvansiyonuna
18,000’den fazla Rotaryen katılarak,
dostluk ve hizmet yarışında organizasyonun başarılarını birarada kutladılar.
Her ne kadar Konvansiyonun
başlangıcı 1 Haziran olarak belirtilmiş olsa da, Rotary aktiviteleri bir
hafta önceden başlamıştı. Bunların
en ilginç olanı ise Sydney Limanının meşhur köprüsüne 300’den fazla
Rotaryenin ellerinde kendi ülkelerini temsil eden bayraklarla tırmanarak iki yeni rekora imza atmaları ve
bu kapsamda Çocuk Felcine destek
amacıyla 108,000 dolar fon yaratmaları oldu.
Kırılan rekorlardan birincisi, 27
Haziran 2010 tarihinde 143 değişik
bayrağın aynı anda köprüde dalgalanması, diğeri ise 20 Ocak 2011’de
Amerikalı ünlü televizyon programcısı Oprah Winfrey’nin 316 kişiyle
Sydney Liman köprüsünde aynı anda
bulunan en fazla insan rekoruydu.
Rotary’nin bu girişiminde 340 Rotaryen, 278 bayrakla iki yeni rekora
imza atmış oldular.
Rotary ve Köprü tırmanışını yöneten kurum, bu amaçla satılan biletlerden elde edilen gelirin %50’sini
“Çocuk Felcine Son” kampanyasına
bağışladılar. Bill & Melinda Gates
Vakfı da bu rakamın iki katını bağış
olarak verdi.

✔✔ Konvansiyon, Avustralya Başbakanı Tony Abbott’un

Çocuk Felcine Son programına 100 milyon dolarlık
destek sözüyle açıldı

Uluslararası Rotary’nin 105.
konvansiyonuna ev sahipliği yapan
Avustralya, bu konuda oldukça tecrübeli bir ülke. Daha önce 1970-71
Konvansiyonu Sydney’de, 199293 Konvansiyonu Melbourne’da ve
2002-03 konvansiyonu Brisbane şeh-

rinde yapılmıştı. Sydney 33 yıl aradan sonra bir kez daha Rotaryenleri
konvansiyonda misafir etti.
Rotary’nin Sydney’de yapılan
105. konvansiyonu Sydney Olimpiyatlarının yapıldığı olimpik parktaki Allphones arenada yapıldı. Şehre

Avustralya Başbakanı Tony Abbott (üstte); Babası Dick Abbott ve UR’nin 2000-01 dönem
başkanı Frank Devlyn, açılış oturumunda başbakanın konuşmasını dinlerken
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olan uzaklığını da dikkate alan organizasyon komitesi, Sydney’deki tüm
toplu taşıma araçlarının konvansiyon
süresince ücretsiz ulaşım sağlamasını
da gerçekleştirmişti.
2014 Konvansiyonunun açılış
oturumu için Allphones Arena’nın
yolunu tutan Rotaryenler, Avustralya hükümetinin önümüzdeki beş yıl
süresince “Çocuk Felcine Son” kampanyasına 100 milyon dolar bağışta
bulunacağı haberi ile sevindiler.
Avustralya Başbakanı Tony Abbott ve New South Wales Eyalet
Başbakanı Mike Baird, Konvansiyon katılımcılarına hitap ettiler ve
Avustralyalı Rotaryenlere katkı için
güvence verdiler. Başbakan Abbott
son günlerde federal bütçedeki değişiklikleri nedeniyle eleştirilmekteydi.
Ancak konvansiyona ayakta alkışlanarak giriş yaptı. “Her zaman böyle
bir tezahürat ile karşılaşmıyorum” diye
Abbott, “umarım aranızda çok sayıda Avustralyalı vardır” diyerek espri
anlayışını katılımcılara gösterdi ve
“Avustralya hükümetini yaptıkları için
alkışlamayın, yaptıklarınız için kendinizi alkışlayın” dedi.

(Foto: Alyce Henson) UR Başkanı Ron Burton ve eşi Jetta Rotaryenleri selamlarken

Sydney’deki konvansiyonun 1 Hazirandaki açılış oturumu (Fot

Rotaryenler Sydney Köprüsüne aynı
anda tırmanan en fazla insan ve
en çok değişik bayrak taşıyan grup
olarak yeni bir rekora imza attılar

Konuşmasını yapmadan önce,
Başbakan Abbott UR Başkanı Ron
Burton, Genel Sekreter John Hewko
ve Rotary Yönetimi liderlerinden bazılarıyla biraraya geldi. Başkan Burton, Başbakan Abbott’dan ülkesindeki gibi liderlik göstererek özellikle
çocuk felcinin endemik ülkeleri yönlendirmede yardımcı olmasını rica
ettiler. Başbakan konuyla yakından
ilgilendi ve daha sağlıklı bir dünya
için yeni yollar oluşturmaya çalışacağını söyledi.
Açılış oturumunda, Başkan Burton konuşmasında Rotary’nin Gençlik Değişim, RYLA, Rotaract ve Interact gibi programlara yapmış olduğu maddi yatırımın karşılığını
almayı beceremediğini söyledi: “Bu

UR Başkanı Ron Burton açılış konuşmasını
yaparken
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programlara yaptığımız yatırımın karşılığını alma konusunda sınıfta kaldık.
Yeni nesilleri de aile gibi değerlendirmeli ve onları kaybetmeden Rotary’nin
önemli bir parçası olduklarını onlara
yansıtmalıyız.”
Rotary’nin gelecekte daha iyi gelişmesi için, Burton son iki yılda
gençlik programlarına büyük yatırım yaptı. “Sonuçta Rotary’nin geleceği
- yani yaşayabilmesi - bize bağlı” diyen
Burton, “Ya oturduğumuz sandalyelerden artık kalkıp bazı şeyleri değiştirmeliyiz, ya da nesli tükenmekte olanlar
kategorisine geçerek sonunda ölmeliyiz”
dedi.
Human Nature adlı grup, açılış oturumunda “Motown Show” adlı gösterileriyle
katılımcıları eğlendirdi. (üstte) (Foto© Rotary International) UR direktörleri birarada (altta)

✔✔ UR Gelecek dönem

direktörü Julia Phelps,
konvansiyonların
geleneksel bayrak
törenini başlatan kişi
oldu

2013-14 dönemi Uluslararası Rotary Başkanı Ron Burton konvansiyonun 2. gününde
konuşmasını Rotary liderleriyle beraber yaptı. Resimde Burton’ın yanında 201516 Başkan adayı Ravindran ve eşi, direktör Şafak Alpay ve eşi Deniz görülüyor
(Foto© Rotary International)
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Başkan Burton Hindistan’da çocuk felci ile ilgili çalışmalarından dolayı Rotaryenleri tebrik ederken de,
“Rotary üyeleri bunu yapabiliyorlarsa,
her şeyi yapabilirler demektir” diyerek
Rotaryenlere olan güvenini vurguladı.
Başbakanın 100 milyon dolarlık
bağışı, konvansiyona katılan Rotaryenleri de çok etkiledi. Bir çoğu heyecanla konudan bahsederken bunun
Rotary için büyük bir onur olduğunu
dile getirdiler.
İlk
günün
programında
Avustralya’nın vokal gruplarından
Human Nature, katılımcıları eğlendirdi. Dört kişiden oluşan grup uzun
bir süredir Las Vegas’ta Motown

adında bir show ile dünya çapında tanınıyor.
Açılış oturumunun kapanışında,
UR Gelecek Dönem Direktörü Julia
Phelps, Rotary dünyasındaki bayrakların tanıtıldığı seremoniyi başlattı
En son katılan Myanmar da dahil olmak üzere 213 bayrak geçit törenine
katıldı. Lifesavers of New South Wales adlı kuruluşun Sydney körfezinde
kürek çekerek bayrak taşıdıkları aktivite de bayrak töreni esnasında video olarak ekrana yansıtıldı.

İKİNCİ GÜN
Büyük hizmet ve proje kuruluşlarından konuşmacıların sahne aldığı
ikinci günde “liderlik” konvansiyonun
teması olarak ortaya çıktı. World
Toilet Organization’dan Jack Sim,
Uluslararası Diabetler Federasyonu
başkanı Profesör Martin Silink, Eski
Rotary Elçilik bursiyerlerinden ve
dünyada liderlik konusunda uzman
olarak bilinen Tommy Spaulding ve
Avustralya’nın kriket sporunun yıldızı Brett Lee konuşmacılar arasındaydı.
“Dünyada tuvaletten daha fazla cep
telefonu var” diyen Sim, 4 milyar kişinin temiz su ve sanitasyona erişiminin olmadığını belirtti ve sosyal girişimciliği kullanarak insanların kendi
kendilerine yardım etmelerini sağlayabileceklerini öne sürdü. Sim’in başındaki kuruluş insanları tuvalet konusunda eğitiyor ve tuvaletleri satabilecekleri bir yapı içine alıyor.
Şeker hastalığının önemi konusunu Birleşmiş Milletlere taşıma konusunda büyük çaba göstermiş olan
Silink, bu gayretlerinin sonunda Birleşmiş Milletlerin 14 Kasım tarihini “Dünya Diabet Günü” ilan etmesini sağlamış. Rotary’nin 25 yıldır
BM’deki temsilcilik görevini yürüten Sylvan “Barney” Barnet, Silink’i
BM’ye tanıştıran ve bu kararın alınmasına katkıda bulunan kişilerden
biri. Silink, şeker gibi kronik bir has-

Global Fund for Children’ın kurucusu Maja Ajmera, bu yıl Rotary Mezunları Global
Hizmet Ödülünü alan kişi olarak 3. oturumun konuşmacıları arasındaydı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) cinsiyet uzmanı Mwala Chigaga, kadın erkek eşitliği,
Maasai kabilesinin üyesi Felix Mollel ise eğitim yoluyla fakirlikle savaş konusunda
Rotaryenlere hitap ettiler

talığın tüm dünya için tehdit oluşturduğunun BM nezdinde ilk kez kabul edilmesini konusunda yardımcı
olan Rotary’ye bu desteğinden dolayı
özellikle teşekkür etti. Şeker hastalığı ile ilgilenen Rotary Eylem Grubu, “Milenyum Kalkınma Hedefleri”
doğrultusunda konuyu kamu oyunun önünde tutmaya çalışıyor. Halen dünyada 382 milyon kişinin Tip
II Diabet hastalığından muzdarip olduğu ve bu rakama her yıl 7 milyon
kişinin eklendiği biliniyor.

New York Times’ın en çok satan
yazarları arasında yer alan Spaulding de disleksi ile büyümenin zorluklarından bahsetti ve Rotary’nin
bu konuda yardımıyla liderlik yeteneklerini nasıl keşfettiğini anlattı.
Eski bir RYLA katılımcısı ve Rotary
bursiyeri olan Spaulding, Rotaryenlerin hizmet ile ilgili duygularını değiştirdiklerini söyledi. “Paul Harris
bir organizasyon kurmadı, bir eylem
inşa etti” diye sözlerini tamamlayan
Spaulding’den sonra, Hindistan’da
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Konvansiyonun 2. gününde 2014-15 UR Başkanı Gary C.K.Huang ve eşi Corinna katılımcılara tanıtıldı. Altta Huang kürsüde görülüyor

1,200’den fazla çocuğa müzik terapisi uygulayan Mewsic India Vakfının
kurucusu Lee oturumun son konuşmacısı olarak sahneye çıktı.
Lee, bu konudan esinlenmesini
profesyonel bir atlet olmasına bağlıyor. Bazı günler tüm dünyanın ağır
baskısını üzerinde hissettiğini belirten Lee, bunun üstesinden müzik sayesinde geldiğini söyledi. Şimdi ise,
Hindistan’ın kırsal alanlarında yaşayan çocuklara müziği ulaştırarak
yardımcı olmaya alışıyor. Rotary kulüpleri de bu vakfa Rotary bağışlarıyla destek oluyorlar. Önümüzdeki
yıllarda Lee Hindistan’da 100 yeni
merkezi devreye alıp daha sonra da
Avustralya’ya açılmayı planlıyor.
Konvansiyonda aralarda düzenlenen oturumlarda liderlik ön planda
idi. Bunlardan bir tanesi “İnsani çalışmalar ve iş dünyası ile sosyal değişimi pozitif etkilemek” başlığını taşıyordu. Rotary Vakfının 2014 yılı “Global
Mezunlar İnsanlığa Hizmet Ödülü”
sahibi Maya Ajmera bu oturumun
lideriydi. Katılımcılar insanlara kendi kendilerine yardım etme fırsatının
nasıl verilebileceği konusunda eğitildiler. Örneğin, ihtiyacı olan bir kişinin sivrisineklerden korunmak için

3. GÜNDE 1 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

kendi parasıyla alacağı bir cibinliğe,
kendisine bedava verilecek olan bir
cibinlikten daha iyi bakacağı konusu
anlatıldı. Genç girişimcilerden Brenton Johnson, insanların sahip oldukları şeye bir yatırım yaptıklarını düşünmeleri gerekir dedi ve “Benim neslim, yani Y jenerasyınu, bu sosyal değişimin liderliğini yapabilir. Bunun için
gerekli enerji ve fırsata sahibiz” diyerek
sözlerini noktaladı.

Konvansiyonun 3. gününde,
Nijerya’lı işadamı ve filantropist Sir
Emeka Offor, Rotary Vakfına çocuk
felcine son çalışmaları ile ilgili olarak 1 milyon dolar bağış yaptığını
açıkladı. Chrome Group icra kurulu başkan yardımcısı ve Awka GRA
Rotary Kulübü üyesi olan Offor, bugüne kadar Rotary’nin çocuk felcine
son savaşına 3,1 milyon dolar katkıda bulundu. Geçen yıl 2013 Konvansiyonunda da 1 milyon dolarlık bağış
yapmış olan Offor, “Gençliğimde, bir
gün Nijerya’da çocuk felcine son için
anlamlı bir şey yapacağımı söylemiştim” dedi. “Dostlarım ve sınıf arkadaşlarımın bir çoğu bu hastalığın kurbanı
oldu” diyen Offor, Nijerya’da PolioPlus elçisi olarak görev yapıyor.

2440. bölge GDG’ü Güneş Ertaş konvansiyonun Halkla İlişkiler Oturumuna Panelist
olarak katılarak “Sosyal Medya Kullanarak Topluma Erişme” konulu bir konuşma yaptı

16 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 4

Çocuk felcinin halen görüldüğü üç ülke Nijerya, Pakistan ve Afganistan. Nijerya’da önemli gelişme olması ve
son 12 ayda sadece 2 vakanın görülmesine rağmen, Offor
ülkenin kuzey eyaletlerinde halen ciddi güvenlik ve erişilebilirlik sorunlarının olduğunu açıkladı.
3. günün toplantısında Türk Rotary’si için sevindirici
bir olay yaşandı. 2440. bölge GDG Güneş Ertaş Sydney
Konvansiyonu Halkla İlişkiler Oturumuna panelist olarak katılarak “Sosyal Medya Kullanarak Topluma Erişme”
konulu bir konuşma yaptı. Yanında getirdiği lokumları gelen konuklara GLDGA Reha Akın ikram etti. Aynı gün
ayrıca Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı hazırlıkları ile ilgili olarak 2430. Bölge GLDG Korhan Atilla, GLDGA
Reha Akın ile beraber Avustralyalı Rotaryenlerle kısa bir
toplantı yapıldı ve her konuda Türk Rotaryenlerin yardıma hazır oldukları belirtildi. Akşam ise Mısır Büyükelçiliğinin verdiği davette üst düzey Mısırlı ve Avustralyalı Diplomat ve Rotaryenlerle beraber olan Türk Rotaryenler, bu
arada Sakuji Tanaka ile Pekin’de eşlerin projesinin 1.lik
haberini de başkanla paylaştı.

KONVANSİYONUN SON GÜNÜNDE ROTARY’NİN GELECEĞİ
SAHNE ALDI
Dördüncü günün oturumu Rotary’nin geleceğine
odaklandı ve Rotary’nin Yeni Nesiller ve eğitim programlarından faydalanan genç konuşmacılar konuşmacı olarak
düşüncelerini katılımcılara aktardılar.
Hindistan’ın 3230. bölgesinin Rotaract temsilcisi
Ramkumar Raju, UR Başkanı Ron Burton’ın bu yıl Ekim
ayında düzenlediği konferanslardan biri olan Chennai’deki Yeni Nesiller Konferansında 7,084 kişinin katılımıyla
“beş parmak havada” şeklinde birleşerek Guiness Rekorlar
Kitabında “Dünyadaki en büyük insan eli resmi” olarak yer
aldı. Bu projenin etkisi o kadar büyük oldu ki, konferansın
geçekleştiği bölgede Rotaract sayısı 2,000 kişi arttı.

Konvansiyonun kapanışında, katılımcılar
2015 yılında Brezilya’nın
São Paulo şehrinde yapılacak olan Konvansiyona davet edildiler. Şehrin
Belediye Başkanı Fernando Haddad’ın video’dan
yaptığı daveti izleyen Rotaryenler, Brezilya’nın geleneksel dans rutinlerini
de içeren Brezilya kültü-

rü konusunda bilgilendirildiler.
Rotary’nin 105. konvansiyonu son bulurken,
18,000’den fazla Rotaryen tekrar birarada olmanın mutluluğunu paylaştıktan sonra yavaş yavaş
ülkelerine döndüler.

RAVINDRAN 2015-16 ROTARY BAŞKANLIĞINI KABUL ETTİ
Konvansiyonun sonunda, Sri Lanka’nın Batı illerinden
Colombo Rotary Kulübü üyesi K.R. Ravindran 2015-16
dönemi için Uluslararası rotary Başkanlığına seçildi.
“Hayatta bir kez gelen bu fırsatı alçak gönüllülük ile kabul ediyorum” diyen Ravindran, “Sinsi çocuk felci virüsüne
karşı açtığımız savaş, yavaş da olsa sonuna yaklaşmakta ve
bizler de insani hizmetlerimizle binlerce kişiye ulaşıyoruz. Ancak tedbirli olmaya devam edelim, kayıtsızlığa kapılmayalım”
dedi. Ravindran, Rotaryenlerden daha çok iletişim içinde
olmalarını istedi ve Rotary’nin markasını özellikle organizasyonun dışında daha parlak ve daha iyi duyulan bir olgu
haline getirmek için sunulan kaynaklardan yararlanmalarını talep etti.

Yukarıdan aşağıya resimlar: Uluslarararı Rotary 2015-16 Dönem
başkanlığını kabul eden K.R. Ravindran; Konvansiyonun 3.
gününde Çocuk Felcine Son kampanyasına 1 milyon dolar
bağışlayan Nijeryalı işadamı Emeka Offer (Offer’in toplam
bağışı 3,1 milyon dolara ulaşmış bulunuyor); World Toilet
Organization’n kurucusu Jack Sim; 7,084 kişinin katılımıyla
oluşturulan dünyadaki en büyük insan elinin müspet etkisi, o
bölgede Rotaract sayısının 2,000 kişi artması oldu.
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