Birleşmiş Milletlerde Rotary günü
Barış, çocuk felci ve 70 yıllık ortaklık

N

ew York şehrinde her zaman bir
aktivite
vardır.
Kasım ayının ilk
haftasında, Halloween (cadılar bayramı) geçit töreninden
sonra, Cumartesi günkü New
York maratonuna ısınma turları yanısıra, en büyük olay
Birleşmiş Milletlerdeki “Rotary Günü” idi.
Açlık, fakirlik, savaş, hastalık, evsiz barksızlık ve insan
ticareti o gün konuşulan başlıca konular arasındaydı. Dışarıda maratona hazırlanmış
insanlar sırada beklerken, içeride yoğun bir faaliyet vardı.
İlk gelenlerden New York Rhinebeck Rotary kulübü üyesi Louis Turpin, giriş holüne çadır kurmaktaydı.
Sabahın 6.30’unda Shelter Box’ların
promosyonunu yapmak için gelen
Louis, bir sihirbaz gibi büyük yeşil kutudan çadırı çıkardı, sivrisinek
cibinliği, battaniyeler, şilteler, bir su
arındırma cihazı, çocuk oyun kiti,
tava, tencere ve bir de ocak kurulmuştu. Birleşmiş Milletler binasının
içine el baltası sokulmadığı için kutuya konmamıştı. 10 kişinin rahatça
uyuyabildiği bu sıcak çadırlar bugüne kadar 100’den fazla savaş ve tabii
felaketlerde, mülteci ve tabii felaket
mağdurlarına korumalı bir alan sağladı.
Kısa bir süre sonra salon sergileme amacıyla gelenlerle dolmaya başladı. Filipinler’de Commack-Kings
Park New York kulübü tarafından
desteklenen bir su projesinin broşürlerini dağıtan güleryüzlü bir kadın;
Rhode Island Jamestown Rotary kulübünden iki projesini getirmiş olan
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mühendis Stephen Mecca: Gelişmekte olan ülkelerdeki talebeler için
taşınabilir bilgisayar laboratuarı ve
mikroflush olarak adlandırdığı tualet. Tuvalet, bir bardak suyla çalışıyor ve bu suyu da bir önce elini yıkamış kişinin kullandığı sudan temin
ediyor. İki yıl sonra da yerel tarımda
kullanılmak üzere zengin bir kompost üretiyor. Connecticut eyaletinden Dennis Wong da “Barış Direği”
ile katılımcılar arasındaydı. Dünyada
200,000’den fazla noktada bulunan
Barış Direğinin üzerinde, “Dünyada
Barış hüküm sürsün” (May peace prevail on Earth) yazısı çeşitli lisanlarda
yazılıyor. Dalai Lama, Papa II. John
Paul, Rahibe Teresa ve benzer kişiler
Barış Direklerini destekliyorlar.
Uluslararası Rotary başkanı Gary
C.K.Huang etrafında küçük bir kalabalıkla binaya geldi ve genel oturumların yapıldığı binadaki bir konferans salonuna açılış oturumu için
girdi. UR’nin BM’deki baş temsilcisi
kır saçlı Joseph Laureni açılışı yaptı.
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İlk konuşmayı BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un özel
danışmanı Amina Mohammed yaptı ve salonda bulunan 1,000’den fazla Rotaryene başkanın selamlarını iletti: “ Yaptığınız iş, BM’in çalışmalarına paralellik arzediyor.
Her iki organizasyon da dünyayı olması gereken şekilde görüyor.” Nijeryalı olan Amina,
bundan 40 yıl önce ülkesinin
kendisi gibi bir çok genç kıza
güvenlik altında eğitim verip
dünyada ilerlemesini sağladığını ancak şimdi, parçalanmış
toplumda genç kızların okula
gittikleri için kaçırıldıklarını
belirtti. “Birleşmiş Milletlerin görevlerinden biri de parçalanmış toplumları
tekrar birleştirmektir” diyen Amina,
Rotary’nin bu anlamda yol gösterici
olabileceğini söyledi.
Açılış oturumundaki konuşmasında Başkan Gary, San Fransisco
şehrinde Birleşmiş Milletler beratını hazırlayan 49 Rotaryenin 1945 yılında bu ortaklığı başlattıklarını ve
bunun her zaman arkasında olacaklarını belirtti: Huang, “Bir anlamda
biz küçük bir Birleşmiş Milletleriz. Biz
ortak zemini hizmet olan Rotary’nin
birleşmiş kulüpleriyiz. Burada ABD
Başkanı Dwight Eisenhower’ın ‘Rotary
Birleşmiş Milletlerde barış için en büyük güçtür’ ifadesini hatırlatmak isterim” dedi.
Barış ve Çocuk Felci günün önemli kelimeleri idi. Huang
Konfiçyus’tan bir alıntıyı telaffuz
etti: “Oturup karanlığa küfür edeceğimize, tek bir mum yakmak iyidir” dedi
ve girişte herkese dağıtılan bir anahtarlığın ucunda yer alan feneri yaktı.

Oturumlar arasında koridorlar
genç insanlarla dolu idi. Fransa’dan
Rotary’nin öğrenci değişim programı ile ABD’ye gelmiş olan Laureline
Pinjon ve Brezilya’dan Manoela Lopes, güne katılmak için Rotary rozetleri ile dolu ceketleriyle bir gün için
New York’a gelmişlerdi. Birleşmiş
Milletler’deki Rotaract kulübü başkanı Alanna Walker, yaşlarına bakmadan Rotaryenleri de toplantıdan
sonra bir barda buluşmak üzere davet ediyordu. Amaç bize içki içirmek
değil, ama bunu yaparken kulübünün
çocuklar için açık kalp ameliyatı projesine katkıda bulunmamızı sağlayacak bir ortamı yaratmakdı. Bunda da
başarılı oldu.
Öğleden sonraki oturumda konular temiz su, gençlik, barış ve
Haiti’de girişimcilik idi. Toplantının
birinde özellikle kadın ticareti konusu ele alındı. 21. yüzyılın esir ticareti olarak etiketlenen bu iğrenç durumun irdelendiği oturumda, kadınlardan oluşan panelde korkunç hikayeler anlatıldı. Kızların enselerinden
barkod ile işaretlendiği, kaçmamaları
için derilerinin altına çipler yerleştirildiği ve bunların sadece Bangkok ve
Calcutta gibi şehirlerde değil, Houston ve Atlanta’da da olduğunu duymak gerçekten insanları ürkütüyor
ve bir şeyler yapılması gereğini gündeme taşıyordu.
Kapanış oturumunun yapıldığı büyük salona girildiğinde, Uluslararası Rotary eski genel sekreteri, Rotary Temsil Ağının dekanı ve
Rotary’nin Birleşmiş Milletlerdeki
gayri resmi elçisi Ed Futa herkesi karşıladı ve tanıdığı bir çok Rotaryenle
hasret giderdi. Futa konuşmasında
hızlı bir şekilde barış, çocuk felci ve
günün önemli konularına değindi ve
oturumun sonunda da güzel bir heyecan yarattı. Konuşmasının sonunda Başkan Gary’yi kürsüye davet etti.
Huang mikrofonu eline aldı, derin bir nefes aldıktan sonra “Futa

Barış direği dünyada 200,000’den fazla noktada, değişik lisanlarda yazılmış olan
dünyada barışın hüküm sürmesini arzulayan cümlesi ile yer alıyor. Resimde direklerin
yaratıcısı Dennis Wong, UR Başkanı Gary C.K.Huang ile görülüyor.

benim söyleyeceklerimin hepsini söyledi” diyerek tüm salonun kahkahalara boğulmasına neden oldu. Huang
Birleşmiş Milletler ve Rotary’nin çok
uzun bir geçmişi olan ilişkisine değindi. Önemli konulara günün içindeki değinmeleri tekrar ön plana çıkardı ve bu yıl kutlanacak olan iki
yıldönümünü gündeme getirdi: Ulsulararası Rotary’nin 110. yılı ve Bir-

leşmiş Milletlerin de 70. kuruluş yıldönümü.
Hava kararmaya başladığında,
Rotary’nin partisi için yavaş yavaş
herkes binadan ayrılmaya başladı.
Başkan Huang’ın elinde herkese dağıttığı fener vardı. 1. caddede yürürken elindeki feneri yakıp söndürdüğü dikkatimi çekti. Herhalde bu
Konfiçyüs’ün da hoşuna giderdi.

SEYAHATİNİZİ PLANLAYIN
Birleşmiş Milletler’de her yıl Rotary günü organize edilir. Katılımcılar, New
York’taki Birleşmiş Milletler Merkezini ziyaret etme şansını yakaldıkları gibi, sunumlar,
oturumlar ve paneller sayesinde Rotary ve BM ilişkilerini dah iyi öğrenebilirler. Genel
olarak kapasite her zaman dolu olmaktadır. Detayları “riunday.org.” adresinde bulabilir ve 2015 Rotary günü için kayıt olabilirsiniz.
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