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Selamlar, Rotary'nin fark yaratanları!
Her Biriniz, Birini Getirin çağrısına verdiğiniz

coşkulu yanıtınız sayesinde, Rotary'deki üyelik
eğilimlerinin çok olumlu gittiğini öğrenmekten
mutluluk duyuyorum. Şimdi pes etmeyelim - çalış-
maya devam edin ve aldığımız her üyeyi tutmak
için her türlü çabayı gösterin. Harika bir fırsat olma
vaadinde bulunan 2022 Uluslararası Rotary Konva-
nsiyonu için önümüzdeki ay Houston'da görüşmek
dileğiyle.

Ayrıca, bu Haziran'da Houston'da son Başkanlık
Konferansıma da ev sahipliği yapacağız. Bu yıl Ro-
tary'nin ilgi alanlarına odaklanan Konferanslara
ayrıldı. Hem katılım; hem de tartışmaya getirilen
fikirler açısından Konferanslar büyük bir başarıydı.

Çevre koruma ve yerel ekonomik kalkınmaya
odaklanan Filipinler'deki seminerimiz, geçen Ekim
ayında 2.200 kişiyi çevrimiçi olarak çekti.
Brezilya'da, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ile
ilgili olarak su, sanitasyon ve hijyen konularına
odaklanan seminerimize 600'den fazla kişi katıldı.
Sonra Maputo, Mozambik'te çevre, ekonomi ve
barışı ele alan ve yaklaşık 400 kişiyi şahsen ve 700
kişiyi çevrimiçi olarak çeken bir etkinlik vardı.
Ekonomi ve çevreyi dengelemeyi tartışan,
İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen konferan-
sımıza 600'den fazla kişi katıldı.

Bu Konferanslar ve dünya çapındaki seyahat-
lerim sayesinde, çok sayıda lider benimle tanışmak
için zaman ayırdı ve Rotary ile işbirliği yapmayı
kabul etti. Bunlar arasında Mauritius Başbakanı,
Seyşeller Cumhurbaşkanı, Bahreyn Başbakan
Yardımcısı ve Arnavutluk ve Kosova Cumhur-
başkanları da yer aldı. Açıkçası, Rotary dünyada
bir etki yaratıyor ve dünya bizim liderliğimiz için
can atıyor.

Houston'daki son Başkanlık Konferansı, Ro-
tary'nin uzun süredir lider olduğu bir alana odak-
lanacak: Barışı Getirmek için Hizmet Edin.
Rotary'de yaptığımız her şey barışçıl toplulukların,
ulusların ve bireylerin yaratılmasına katkıda bu-
lunur.

Göçmenler Polonya'ya akmaya devam ederken,
Rotary'nin Mart ayında Ukrayna'da yarattığı muaz-
zam etkiye şahsen tanık olduğum için şanslıydım.
Bağışçılar çabalarımıza milyonlarca dolar katkıda
bulundular; programlarımız önemli bir etki
yaratıyor ve devam eden cömertliğiniz ve
desteğiniz için minnettarız.

Köklerinden koparılan tüm yaşamları yakından
görmek yürek parçalayıcı ama Ukrayna halkı yal-
nız değil. Yemen'de iç savaş devam ediyor. Afgan-
istan'daki insani kriz derinleşiyor. Silahlı
çatışmalar, Libya, Güney Sudan, Orta Afrika
Cumhuriyeti, kuzey Mozambik, Etiyopya ve
Kamerun dahil olmak üzere Afrika'daki ülkeleri
etkiliyor. Suriye ve Venezuela'da da büyük mülteci
krizleri devam ediyor.

Ne zaman ve nerede olursa olsun, Rotary her
zaman barışın çözümünün yanında olacak ve ihtiy-
acı olanlara yardım ve rahatlık sağlayacaktır. Ro-
tary, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Birleşmiş
Milletler'in kurulmasını teşvik ederek ve küresel
barışın inşasını savunarak oradaydı. Misyonumuzu
yeniden teyid etmenin ve dünyanın önde gelen
barış yapıcılarından biri olarak sorumluluklarımızı
yerine getirmenin zamanı geldi.

Barış davasına hizmet etmek, hayatları değiştir-
menin en etkili yöntemidir.
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