
otary Takviminde Şubat ayı “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü”
ayıdır.

Rotary takviminde her ayın ayrı bir konusu ve ayrı bir önemi
vardır. Dünya üzerindeki Rotaryenler, üyesi oldukları Rotary
Kulüpleri vasıtasıyla her Rotary ayının konusu hakkında
çalışmalar yaparlar, o ayki toplantılarının bir tanesini ait olduğu

ayın konusuna ayırırlar.
Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü konusu, Uluslararası Rotary’nin

üzerinde çalışılması gerektiğini bildirdiği 7 odak noktasından bir tanesidir.
Uluslararası Rotary dünyamızın önümüzdeki süreçdeki en önemli 7

sorununu, çok geniş kapsamlı bir çalışma yaparak saptamış ve üyelerine
duyurmuştur. Bunlardan bir tanesi olan Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü
konusunda Uluslararası Rotary her yıl 100 öğrenciye Rotary Barış Bursu

adı altında akademik yüksek lisans bursu ve sertifika
programı eğitimleri sağlamaktadır. Halen yedi
üniversitede 6 Rotary Barış Merkezi bulunmaktadır.
Bunlardan beşi, barış ve güvenlikle ilgili yüksek lisans
derecesi sunmaktadır. ABD’de, Duke Üniversitesi ve
Kuzey Carolina-Chapel Hill Üniversitesi’nde ortak bir
program vardır. Diğer merkezler ise Ingiltere’de
Bradford, İsveç’te Uppsala, Avustralya’da Queensland,
Japonya’da International Christian University’dir. Ayrıca,
Tayland’daki Chulalongkorn Üniversitesi’nde barış ve
çatışma çalışmalarında 3 aylık sertifika programına ev
sahipliği yapan bir merkez bulunmaktadır.

Rotary Barış Merkezleri Programı, yerel ve küresel
barış ve çatışmaların çözümü için katalizörler görevi
yapacak olan liderleri yetiştirir.

Rotary barış gönüllüleri yüksek lisanslarını almak ya
da gerekli sertifika programlarını tamamlamak için ortak
çalışılan altı üniversiteden birinde bu programları
tamamlayabilirler.

Rotaryenler ayrıca barış çabalarını güçlendirmek
ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli
barışın oluşmasını desteklemek için eğitim ve öğretim
de sağlarlar.

Ülkemizdeki 3 Rotary Bölgemizdeki kulüplerimiz de
her yıl barış konusunda pek çok çalışma ve konferans
gerçekleştirmektedir. Balkan Barış Konferansı, Gelibolu Barış Konferansı,
Çanakkale Anzak Günü bunların birer örneğidir.

Pandemi dönemi bile Rotary’nin barış konusundaki çalışmalarını
engelleyememiştir. UR 2420 Bölge, geçen ay elektronik ortamda, 64
ülkeden 800 kişinin katıldığı 2 tam günlük Uluslararası Barış Konferansını
büyük bir başarı ile gerçekleştirmiş ve Uluslararası Rotary’nin takdirlerini
kazanmıştır.

Ülkemizde yaşanan mülteci sorunu da, pek çok Rotary Kulübünün de
dikkatini çekmiş ve Rotary Kulüplerimiz mülteciler için projeler üreterek
Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü konusuna katkı sağlamışlardır.

Dünyamızın en önemli sorunlarından bir tanesi haline gelmiş olan
Barış konusundaki Rotary çalışmaları, dünya üzerinde tam bir barış
sağlanana kadar devam edecektir.
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