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İki ayımız
daha var

R

otary’nin yardım
kuruluşu olan Rotary Vakfına katkınızı yaptığınıza emin olmak
için iki ayınız daha var. Geçen yıl yaptığınız katkıdan daha fazla
olmasını sağlamak için de vaktiniz var. Bu yıl Yıllık Fon hedefimiz
123 milyon dolar ile tarihin en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Evet, hedefe ulaşmak için henüz vakit var.
Katkılarımızın, Vakfımıza dünyada iyi şeyler yapma imkanını
devam ettirdiğini ve bu yolda anlamlı bir şekilde yaptığınız katkı ile
kişisel tatmin elde etmenizin de henüz vakti var.
Yaptığımız iyi şeylerin, aldıığımız katkılar ile sınırlı olduğunu
unutmayalım.
São Paulo Konvansiyonuna bir ay kala, delegelerin Konvansiyonda kimlerin konuşmacı olacağını merak ettiklerini biliyorum.
Bu yıl, Vakıf ile ilgili konularda, gerek Konvansiyonda, gerekse de
Konvansiyon öncesi yapılacak olan Barış Sempozyumunda dikkat
çekici konuşmacılarımız var.
Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. Oscar Arias Sanchez, Avustralyalı girişimci Steve Killelea, Rotary Barış Bursiyeri Katia de Mello
Dantas ve Global Mezunlar Ödülü sahini Dr. Geeth Jayaram konuşmacılarımız arasında yer alcaklar.
Dr. Sanchez 1986-1990 ve 2006-2010 dönemlerinde Costa
Rica’nın Cumhurbaşkanı idi ve 1987 yılında Orta Amerika’daki
çeşitli ihtilafları sonlandıran anlaşmanın mimarı olarak Nobel Barış Ödülünü aldı. Dr. Arias, barış konusunda kişisel faaliyetlerinin
yanı sıra kurduğu “Arias Barış ve İnsani Gelişim Vakfı” ile katkısını
sürdürüyor.
Avustralyalı bir girişimci ve filantropist olan Steve Kallilea,
Global Barış Endeksini geliştiren kişi olarak tanınıyor. 2007 senesinde, Steve, işdünyası, barış ve ekonomi arasındaki daha kapsamlı
bir anlayış aracı olarak “Ekonomi ve Barış Enstitüsü”nü kurdu.
Katia Dantas 2009 yılında Duke Üniversitesinden Uluslararası Kalkınma Politikası alanında lisans üstü derecesini aldı. “Kayıp
ve Sömürülen Çocuklar Uluslararası Merkezi”nde Latin Amerika ve
Karayibler Direktörü olarak yorulmaksızın çalışıyor.
Sizler São Paulo’da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
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Bu yılki hedef ve ötesi
hakkında düşünceler

B

u yıl, her aylık yazımda organizasyonumuzun en büyük yardım kuruluşu olan
Rotary Vakfı ile ilgili öncelikleri gündeme getirmeye çalıştım. Bunlar benim fikirlerimdi. Umarım sizler için de faydalı oldu.
Ana hedefimiz çocuk felcini yoketmek. Bazılarınız, kendi ülkelerinde yıllardır çocuk felci görülmemesi nedeniyle, neden bu hedef peşinde hâla
koşturduğumuzu sorabilir. Çocuk felcine son verme sözü verdiğimizi ve henüz çocuk felcini yok
edemediğimizi unutmamamız lazım. İşin sonunu
getirinceye kadar, tüm dünya çocuklarının bu korkunç hastalık riskinden kurtuldukları ana kadar
çalışmamızı sürdürmeliyiz.
Hepimizin kalbinde dünyada barış arzusu yatmaktadır. Vakfımız bu konudaki çalışmalarını zamanın koşullarına uygun olarak düzenlenmiş bir
program kapsamında, dünyanın çeşitli bölgelerindeki Rotary Barış Merkezlerinde sürdürmektedir.
Yıllık Fona katkı hedefimiz 123 milyon dolar
idi ve cömert katkılarınızın devam etmesi durumunda bu hedefi yakalayabileceğimizi görüyoruz.
Her Rotaryen vakfa kendi imkânları dahilinde
katkıda bulunmalıdır.
Bu son mesajımda, yıl içinde güzel şeyler yaparak vakfımızı destekleyen Rotaryenlere teşekkür
ederim. Rotary’nin bir gönüllüler organizasyonu
olduğunun her zaman farkında oldum. Organizasyonumuzun bu önemli görevi, Rotaryenlerin kendi
toplumlarında ya da dünyada hiç bilmedikleri toplumlarda ihtiyacı olanlara yaptıkları yardımlar ile
yürütülmektedir.
Başkan ve mütevelli olmayı her zaman bir onur
olarak kabul ettim. Bana bu imtiyazı verdiğiniz
için teşekkür ederim.
Rotary’nin geleceğinin sizin ellerinizde olduğunu unutmayın.
John Kenny
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

