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D

ünya
nüfusunun yüzde 50'si
30 yaşın altında.
Bunun için şu soruyu sormamız önemlidir: Gençler
ne istiyorlar? Tabi ki her
nesil bu soruyu sormalıdır.
Ama bugün için bu soru
Rotary ile ilgili olarak çok
önemlidir çünkü kendileri de evrim geçirmekte olan toplumlarımıza
daha iyi hizmet götürebilmek için kulüplerimiz de evrim geçirmelidir.
Dünya Ekonomik Forumunun 186 ülkede, 30 yaş altındaki 30.000
kişi ile yaptığı "Global Shapers Survey" adlı anketin sonuçları bu konuda
ipuçları vermekte.
Cevap verenlerin büyük çoğunluğu iklim değişikliği ve ihtilaf konusunu karşı karşıya olduğumuz en kritik konular olarak değerlendiriyor.
Ayrıca gençlerin güçlendirilmesi için start-up ekosistemi ve girişimcilik
değerli bulunuyor. Ancak seslerinin duyulması konusunda fazla iyimser
değiller. Ankete cevap verenlerin yarısından fazlası, önemli konuda
kararlar verilmeden önce gençlerin fikirlerinin de dikkate alınmadığını düşünüyorlar. (Bu konuda beni sevindiren, seyahatlerim sırasında
Rotaraktörlerin seslerinin Rotary liderleri tarafından dikkate alındığını
görmek oldu.)
Genç insanların dünyamızı ve toplumları etkileyen konularda farklılık yaratmak istedikleri gayet açık görülüyor. Herşeyden önce, bir projeye giriştiklerinde, sonuçlarını da görmek istiyorlar. Bunun güzel bir örneğini, New Jersey Branchburg Rotary kulübünde Tulsi ve Anil Maharjan'ın
oluşturduğu baba-oğul ekibi teşkil ediyor. İkili, Vakfın sağladığı bağışlar
ile, Nepal'deki 2015 depreminden etkilenmiş olanlara, mikrokredi, burs
ve yeniden ev inşa etmek konularında yardım ediyorlar.
2016'da yapılan Yasama Konseyi kararları doğrultusunda, kulüpler
kendilerine en uygun şekilde hareket etme esnekliğini kazandılar.
Bunun anlamı, çok farklı kulüp toplantı modellerinin ortaya çıkması
oldu.
Bu esnekliği kabul ederek, önceleri bir e-kulüp üyesi olan Anil'ın
babasının Rotary kulübüne geçişi gibi örnekler yaratabiliriz. Ayrıca sizleri
de Rotaractların kulüp üyeliklerini devam ettirirken Rotary kulübü üyesi
olmalarını teşvik etmenizi bekliyorum. Tabi ki aynı zamanda, onlara
Vakfımızın imkanlarını kullanarak dünyada iyi şeyleri nasıl yapabileceklerini öğrenmelerine yardım ederek.
Bugün harekete geçerek, Rotary'nin gelecekteki liderlerinden
200.000 tanesinin yollarını açarak gelecek nesiller için farklılık yaratmalarını şimdiden temin edebiliriz.
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Küresel Bağış planlamaktan
kesinlikle çekinmeyin

V

akfımızın bir asırdan sonraki ilk yılının ve dolayısıyla
benim de Rotary Vakfı Başkanı olarak görevimin sonuna
geldiğine inanmak zor.
Dünyayı dolaşırken Rotary ve Vakfımızın eylemlerini görmek
inanılmaz bir tecrübe oldu. Rotaryenlerin tutku ve bağlılıklarını,
Rotaraktörlerin enerji ve yaratıcılıklarını görmek ve hizmetin çeşitli
projeleri ve formlarını izlemek esin verici oldu. Rotary'nin fark yarattığını çok sayıda ihtiyaç sahibi insanda gördüm çünkü Rotaryenler
"harekete geçen" insanlar idi.
Bu tecrübeler özellikle de çocuk felci sonrası bir döneme yaklaşırken, benim Rotary'nin geleceğine olan inancımı ve Vakfımızın da
oynadığı ve oynamaya devam edeceği hayati rolün önemini tekrar
teyid etti.
Rotaryenler olarak önümüzde büyük meydan okumalar ve
cüretkar fırsatlar durmakta:
- Çocuk Felcine Son hedefimize ulaşmalıyız. İster direkt bağış
olarak, ister fon yaratarak isterseniz de çocuk felcinin hikayesini
gerekli medya imkanlarını kullanıp anlatarak katkıda bulununuz.
- Konuşmalarımızı genişleterek bundan sonra hangi kurumsal
projeye el atmamız gerektiği konusunda fikir oluşturmalıyız.
- Dünya nüfusunun %50'sini oluşturan 30 yaş altı nesli harekete
geçirmeliyiz. Anketler bu gençlerin farklılık yaratmak ve gönüllü
olmak istediklerini gösteriyor. Proaktif stratejiler geliştirerek milenyumluları ve Z neslini içimize katmalıyız.
- Kadınlar dünya nüfusunun %50'sini oluşturuyorlar. Birçok
kulübün omurgasını teşkil ettiklerini görüyoruz. Onların erişimlerini
genilşletmek ve organizasyonun her seviyesinde liderliklerini kabul
etmeliyiz.
- Daha fazla Rotaryenler ve kulüplerin Vakıf ile daha yakın
ilişkiye geçmelerini sağlayarak kulüp hedeflerine daha kolay nasıl
ulaşabileceklerini anlamalarına yardımcı olmalıyız.
Bu Rotary yılında sizleri fikirlerinizi benimle paylaşmaya davet
etmiştim. Bir çok kimse nasıl fon yaratılabileceği, bağış sisteminin
nasıl basitleştirilebileceği, gençlerin nasıl dahil edilebileceği, barışın
nasıl gerçekleştirilebileceği, Vakıf kanalıyla üyelik tecrübemizin nasıl
arttırılabileceği konularına değindi. İkinci yüzyılında, Vakfın nasıl
birinci yüzyıldan daha fazla etkili olabileceği bir geleceğin tutkusunu bana ilettiniz. Çünkü sizler bizim en büyük gücümüzsünüz.
Bu günlerimi benimle paylaşarak onurlandırdığınız için teşekkür ederim.
Paul A. Netzel
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