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Rotary'nin gençlik programlarına önem verelim
Beni iyi tanıyanlar — ailem — Rotary'ye olan tutkumun sınırsız olduğunu bilirler. Bildikleri bir başka şey 

daha vardır ki o da benim Rotary'ye bulaştığım kadar onlardan aynı şeyi beklemememdir. Ancak kabul etmeli-
yim ki doğru tercihi yaptıklarında gülümsemeden duramam.

Geçen yıl Toronto konvansiyonunun sonunda, 12 yaşındaki torunum bana şöyle bir soru sordu: "Birşeyler 
yapmak için ilham aldım. Ne yapabilirim?" Tabiatıyla, her aklıbaşında büyükbabanın yapacağı cevabı ver-
dim: Ona okulunda bir Interact kulübü olup olmadığını sordum. Olmadığının farkına varınc a, bir kulüp oluştur-
maya karar verdi. Maalesef okul müdürünün başka düşünceleri vardı ama bu tür engeller bizleri hiç bir zaman 
yıldırmamalı ve ne şekilde olursa olsun gençlik programlarımızı desteklemeliyiz zira bu programlar sorgulana-
mayacak kadar değerlidirler.

Bir örnek olarak RYLA'yı ele alınız. (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor). Bu program gençlerin kendilerine gü-
venen, odaklanmış bireyler olurken etraflarındaki dünyayı daha iyi algılamalarını sağlıyor. Bu programa katılan 
16 yaşındaki torunumun geçirdiği değişimi görmekten çok memnun olmuştum.

Ailem sadece işin başlangıcı. Nereye gidersem gideyim, gençlik programları sayesinde yaşamları değişmiş 
olan her yaşta insana rastlıyorum. Rotary Gençlik Değişim programları sayesinde 15 ya da 25 yıl önce nasıl yeni 
bir lisan öğrendiklerini, ve yeni bir kültürle tanıştıklarını anlatıyorlar. Yeni Nesiller Hizmet Değişim Programı-
nın kariyerlerinde nasıl ilerleme sağladığını ya da Rotaract kulübü üyeliğinin topluma hizmet etme tutkusunu 
yarattığından bahsederken gözleri parlıyor.

Rotary'nin genç liderler ile ilgili programları bizim hizmet, dostluk ve liderlik geliştirme idealimizi kulüp-
lerin ötesine taşıyarak her yıl yüzbinlerce gence ulaşmamızı sağlıyor. Ve bizler bu gençler için ve onlarla bera-
ber  sponsorluklarla, proje ortaklıklarıyla ve mentor olarak hizmet oluştururken, içimizdeki en iyi şeyleri ve Ro-
tary'deki en iyi şeyi ortaya çıkarmış oluyoruz.

Mayıs ayı Gençliğe Hizmet ayıdır ve Rotary kulüplerinin bunu kutlamaları ile ilgili bir çok yöntem vardır. 
Yeni bir Interakt ya da Rotaract kulübü sponsoru olarak toplumunuzdaki gençlere  harekete geçmek, lider olmak 
ve küresel bir bakış açısı kazanmaları için gerekli ortamı yaratın. Bir hizmet projesi için Rotaract kulübünüzle 
ekip oluşturun. Rotary'nin genç liderler ile ilgili programlarına katılanları tanıyın ve onların hikayelerini top-
lumunuzla paylaşın. Internette my.rotary.org 'un Member Center'ın "Awards" bölümünde yer alan Rotary'nin 
Takdirname Broşüründen (Rotary Citation Bochure), yeni fikirler edinebilirsiniz.

Mayıs ayında toplumumuzdaki genç liderlere mentorluk yaparak, onları işin içine alarak ve yan yana beraber-
ce anlamlı projelerde çalışarak "ilham kaynağı" olabilirsiniz. Bu onların geleceğine ve bizler göçtükten sonra 
yaşayacakları dünyaya yapılmış bir yatırımdır. Bu yaklaşım onların ve bizlerin yaşamlarını sonsuza kadar zen-
ginleştirecek bir çalışmadır.
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Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerimiz İlham Kaynağı oluyor
Geçtiğimiz Temmuz ayında Uluslararası Rotary'nin Başkanı olduğum andan itibaren gördüğüm şeyler ve ta-

nıştığım insanları geriye bakıp düşündüğümde, şu kanıya vardım: Rotary'nin yaşamları değiştirme kapasitesi-
nin bir benzeri daha yoktur. Etkimiz, Rotaryen olduğum ilk günlerde düşündüğümden çok daha ileriye gitmek-
tedir.

Pakitan'da tanıştığım ve Coca-Cola ile Karachi'nin mahallelerinde sanitasyon koşullarını iyileştirirken aynı 
zamanda çocuk felcini yok etme çalışmalarına destek veren Rotaryenleri düşünüyorum. Maria kasırgasından 
sonra çok geniş bir alanda yaşayan insanların hayatlarını tekrar düzene koymada yardımcı olan Porto Rikolu Ro-
taryenleri düşünüyorum. Planetimizin yaşaması için hayatta kalmalarının çok önemli olduğu belirlenmiş olan 
arıların Alman Rotaraktörler tarafından yok olma noktasından kurtarılmaya çalışma faalliyetlerini düşünüyo-
rum. Harekete Geçenler olarak ödüllendirilen altı Rotaryen ve Rotaraktörü düşünüyorum: Kenya'nın Nairobi 
kentindeki Birleşmiş Milletler Gününde Kasım ayında, zor meydan okumalara karşı yarattıkları çözümler üre-
ten bu genç yaratıcılar aklımdan çıkmıyor.

San Diego'da sahne alıp sizlere kulüplerinizde, toplumunuzda ve dünyada  "İlham Kaynağı Olalım" diye 
seslenmemi sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Cevabınız benim için ilham kaynağı oldu. Sizler yaptığınız çalış-
malarla Rotaraktörlerimizin geleceğin liderleri olmasının, yeni Rotaract kulüpleri başlatarak her Rotary akti-
vitesine ve projesine onları da katarak geleceğin yolunu çiziyorsunuz. Dünya Çocuk Felci gününde 100'den fazla 
ülkede 4.200'ün üzerinde aktiviteye katılarak çocuk felcini yok etme konusunda ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. 
Dünyada ve toplumunuzda kalıcı değişim yaratacak olan değişim projelerimizi de gerçekleştiriyorsunuz.

Bu yıl ayrıca Rotary'nin barış çalışmalarının meyvesini nasıl verdiğini de gördüm. Rotary Barış Merkezle-
rinde eğitim almakta olan 98 bursiyer kısa bir zaman sonra mezun olacaklar ve bugüne kadar yetişmiş olan 1.200 
mezunumuzun arasına katılarak ihtilafların çözümü yeteneklerini sorunların çözümünde kullanacaklar. Bu ay, 
Esther ile beraber Almanya'nın Hamburg şehrine giderek insanların yaşamlarını daha iyi yapmak için çalışan 
farklı ırk, millet, din, politik geçmişe sahip insanlarla konvansiyonda biraraya geleceğim. 

Rotary'nin insanlar için, hizmet götürdüğümüz toplumlar  ve biz Rotaryenler için ne anlam taşıdığını  gör-
mek, Rotary ve yaptıkları için  benim hayranlığım ve düşkünlüğümü arttırdı. 

Kısa bir zaman sonra Esther ve ben Nassau'daki evimize döneceğiz. Döndüğümde, adamızı saran uçsuz bu-
caksız denize bakacağım ve bu bana Rotary'nin sınırsız imkanlarını ve ufukta bizleri bekleyen inanılmaz gelece-
ğimizi  hatırlatacak. Oraya doğru sizlerle beraber yelken açmayı sabırsızlıkla bekliyorum.. 
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