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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

MAYIS 1971

Royce Abbey vefat etti
UR’nin 1988-89 dönemi başkanı 
Albert Henry Royce Abbey, 20 Şubat’ta 
Avustralya’nın Melbourne kentinde 91 
yaşında vefat etti. 
Royce bir işadamı, savaş kahramanı 
ve toplum lider olarak çok başarılı 
biriydi. Erken yaşta okulu terkeden 
Royce, gençlik yıllarında ayakkabı 
mağazasında ve emlakçıda çalıştı. 
Daha sonra II. Dünya Savaşında 
Avustralya Ordusuna yazıldı. Yeni 
Gine’de savaşan birlikte komutanları 
yaralanınca çavuş Abbey kumandayı 
aldı ve karşı taarruzda başarılı olarak 
o zamanlar liderlik yeteneklerini 
gösterdi.
Savaştan sonra kardeşleriyle beraber 
pencere panjurları üretimine 
başladı. Kurduğu firma satıldığında 
Avustralya’nın en büyük panjur 
üreticisi olmuştu. 
Royce Abbey’in 60 yılı aşan bir Rotary 
hayatı oldu. 1954 yılında Rotaryen 
olan Royce, 1963-64’te kulüp başkanı, 
1969-70’de 9800. bölge guvernörlüğü 
görevlerinden sonra 1976-77’de 
UR Direktörü, 1977-78’de başkan 
yardımcılığı görevinde bulundu.
Başkanlık yaptığı yıl, Yasama Konseyi 
kadınların Rotary’ye katılmasını 
kabul etti. 
Rotary Vakfı için Avustralya’da 
kurulan Royce and Jane Abbey 
Vakfı Asya-Pasifik bölgesinde tarım 
burslarını finanse ediyor.  

ABD İçişleri Bakanlığında 
görevli jeofizikçi S. Fred 

Singer, 1970’li yılların başında 
Maryland’de College Park 
Rotary Kulübünde yaptığı 

konuşmada yeni bir kelime 
kullandı: “popullution”. Hızlı 

nüfus artışı ve kirlenmenin 
çevreye verdiği zararın 

karmaşık sorununu ifade 
ediyordu. Mayıs 1971’deki 
dergimiz de bir dizi çevre 

konusunu ele almıştı. İngiliz 
eğitimci ve gazeteci Lord 

Ritchie-Calder dergide yer alan 
“Planet Dünya: Seçenekleri 

Yenilemek” adlı makalesinde, 
insanların dünyadaki kiralama sürelerinin sonuna gelindiğini ve gelecek için 

ümidin ancak imalatçı firmaların atıkları azaltmanın değerini anlamaları ile 
yeşerebileceğini şu cümle ile ifade etmişti: “Atık, atılmış zenginliktir.” 

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

HAZİRAN 1991
Birleşmiş Milletler Dünya 
Çevre Gününü kutlamak 
amacıyla, Haziran 1991 
sayımızın kapak konusu, 
lalelerin renkli tarihini 
anlatan bir yazı idi. Her yıl 
Michigan Eyaletinin Holland 
şehrinde, kasabanın felemenk 
geçmişi ve milyonlarca 
lalenin açmasını kutlamak 
için düzenlenen Lale zamanı 
Festivali 500 binden fazla kişi 
tarafından ziyaret edilir. İlk 
festival 1929 senesinin Mayıs 
ayı ortalarında yapılmıştı. 
İki yıl sonra bir lise biyoloji 
öğretmeni, kentsel güzellik 
için lale ekilmesi önerisinde 
bulundu. O yıl kasaba 
Hollanda’da 100,000 lale tohumu getirip ekti ve festival bugünlere kadar 
devam etti.



Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* .................................................  1,220,115 *
Ku lüp ler: * ........................................................... 34,558
Ro ta ract
Üye ler:  ............................................................... 158,401
Ku lüp ler:  ............................................................... 6,887
In te ract
Üye ler:  ............................................................... 385,066
Ku lüp ler:  ............................................................. 16,742
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..................................................................... 182,137
Top lu luk ................................................................. 7,919
Arch C. Klumph Society üyeleri ............................ 328
Pa ul Har ris Dost la rı:  .................................... 1,310,366
Ma jor Do nors ...................................................... 14,482
Va kıf Be ne fak tör le ri ........................................... 86,588
Be qu est So ci ety Mem bers ................................... 7,812
Not: Ra kam lar 2 Nisan 2014 sonu ge len üç ay lık ye ni ku lüp 
ve ye ni üye bil gi le rin den der len miş tir. Bağış yapanların ra-
kamları ise 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

2420: Bölge:** 81 2,176
2430: Bölge: 88 2,225
2440. Bölge: 65 1,679
TOPLAM 234 6,080
** UR İstatistiklerine göre

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı
Sao Paulo Brezilya, 7 - 10 Haziran 2015
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017 
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Pakistan’da güven oluşturmak

Pakistan’ın Afganistan sınırında bulunan Killi Bakşo’ya bugüne kadar çocuk felci aşısı 
uygulayan kimse ayak  basmamıştı. Bölgede yaşayan bir çok insan, aşıların kısırlık 
yarattığı ve AIDS hastalığı getirdiği gerekçesiyle aşılanmaya karşı çıkıyorlardı. Halkın 

güvenmemesi ve militan grupların tehditleri sonucu ölümcül olaylar meydana geldi. 2013 
yılında 20 aşılama görevlisi ve onları korumakta olan 9 polis memuru Pakistan’da öldürüldü. 

Bu kötü olay henüz akıllardayken, Rotary’nin desteklediği bir ekip kasabaya giderek 
aşılanmanın kabul edilmesi için orada yaşayanları ikna etmeye çalıştı. Zor ve potansiyel olarak 
yaşamı tehdit eden bir mücadele bekleniyordu.

Köyün yaşlıları ve dini liderleri ile toplantı ayarlamak bir a sürdü. Ancak ekibin ısrarı sonuç 
getirdi. Aşılanmaya başlanılması kabul edilmişti.

Ancak kampanya tekrar tökezledi. Aşılama başlayıp çocukların yarısına yakını aşılanmışken, 
militan bir grup gelerek köyde sorgulama yapmaya başladı. Ancak toplum liderleri kararlarının 
arkasında durdular ve bir saat süren görüşmeler sonrası militanlar ikna edildi ve geri çekilmeleri 
sağlandı. Ağızdan aşılama da tekrar başladı.

Rotaryenler Pakistan’da toplumda özellikle hastalık riskinin yüksek olduğu alanlarda güven 
geliştirmek için yedi adet kaynak merkezi oluşturdular. Merkezler, Rotary kulüpleriyle beraber, 
çocuk felci, kızamık ve diğer hastalıklara karşı aşılama yapılan kamplara sponsor olmakta, 
ücretsiz check-up, ilaç, A vitamini ve gözlük gibi ihtiyaçları karşılıyor. Ayrıca okullardaki 
çocukların aşılanmasına yardım ediyorlar.

Rotaryenler dini liderlerle de çalışarak, aşılanma konusunda destek sağlayan PolioPlus 
Ulema Komitesini oluşturdular. Bu çalışmalar ailelerin fikirlerini değiştirmesine neden olurken, 
aşılanma imkanı olmaya çocuklara da erişmek mümkün duruma geldi. Bir bölgede elde edilen 
başarının dalga etkisi de hemen başka bölgelerde de uygulamaların kabul edilmesini sağlamaya 
başladı.

Afganistan’da 2013 yılında endemik vaka görülmedi. Rapor edilen 13 vakanın Pakistan ile 
ilişkileri kesin olarak tespit edildi. Bu sonuç, sosyal girişimcilerin, toplumun yaşlılarının ve dini 
liderlerin “güven oluşturma”da başarılarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

ABD’den çocuk felcine 205 milyon dolar

ABD Başkanı Barack Obama, Ocak ayında imzaladığı 
tahsisat kararıyla 2014 yılında ABD Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi ve USAID tarafından kullanılmak 

üzere çocuk felci için 205 milyon dolar ayrılmasını kararlaştırdı. 
Çocuk Felcine en büyük katkıyı yapan ABD’nin 1980’lerin or-

tasından bugüne kadar bu amaçla bütçeden ayırdığı rakam 2,3 
milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Başlangıç yıllarında çocuk felci 
125 ülkede görülmekte ve her yıl 350,000 çocuğu etkilemekte idi. 
Bugün ise sadece Pakistan, Afganistan ve Nijerya çocuk felcinin 
rastlandığı ülkeler arasında bulunuyor ve 2013 yılında rastlanılan 
vaka sayısı da 157’ye düşmüş durumda.

Rotary’nin Çocuk Felcini Yoketme Savunuculuk Görev Gücü 
başkanı James Lacy ve ekibi, çocuk felci konusunda Amerikan hü-
kümetini bilgilendiriyor ve fon toplamak için gerekli girişimlerde 
bulunuyor.
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