


Başkan Yardımcısı Anna Rosling Rönnlund,
Konvansyon Organizasyon Komite Başkanı
Kenneth M. Schuppert Jr., Shelterbox CEO’su
Sanj Srikanthan, Alman ZDF Televizyonundan
Dr. Gunther Tiersch, Rotary E-Club of Silicon
Valley’nden Sarah Tuberty, İlk Kadın Rotaryen
Dr. Sylvia Whitlock yer aldı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi yapılan
Breakout Oturumlarında çeşitli konular ele
alındı. Bunlardan Türk Rotary’sini ilgilendiren

oturum Zon 21B Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin
tanıtıldığı Kurumsal İletişim Oturumuydu.
Büyük ilgi ile 300’den fazla katılımcı
tarafından izlenen Oturum’da Türkiye’den
Dönem Guvernörleri Gaye Binark, Serhan
Antalyalı, Zon 21B Kurumsal İletişim Asistan
Koordinatörü Altan Arslan, GDG Müfit Ülke ve
2420, 2430, 2440. Bölge Rotaryenleri
yeraldılar. Ele alınan konular, Türkiye’deki
Kurumsal İletişim Faaliyetleri, 2420. Bölge
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tarafından düzenlenen Barış Konferansları, 2430
Bölge Sepsis, Spina Bifida Projeleri, ROFİFE
Rotary Kısa Film Festivali ve 2440. Bölge İzmir
Depremi çalışmaları idi.

Breakout Oturumlarında ele alınan diğer
konulardan bazıları, Rotary’de etkili Proje yapmanın
Yolları, Rotary Mezunları, Yeni bir Rotary Kulübü
Kurmak yaratıcı Öneriler, Rotary’nin Gelecek Eylem
Planı, Rotary Vakfı Yılllık Fonlar, Rotary’de
Büyüme, Sürdürülebilir Projeler, Gençlik
Programları, Kulüp görünürlüğünün arttırılması,
Uluslararası Partner Bulma, Toplum Sağlığı
Projeleri, Genç Guvernörler, Rotary’de Eşitlik,
Çeşitlili, Kapsayıcılık Kavramlarını Geliştirme idi.

Konvansyon Programı çerçevesinde 15 Haziran
2021 tarihinde Büyük Bağışçılar için ayrıca özel bir
oturum düzenlendi.

Sanal Konvansyon etkinliklerinde çeşitli sanal
ortamlarda Rotaryenler birbirleriyle yazışarak
sohbet etme ve Dostluklarını geliştirme imkanı
buldular.

Çeşitli Mediyaston ve Yoga oturumları da
Konvansyon süresince devam etti. Arzu eden
Rotaryenler Dönem, Geçmiş ve Gelecek Dönem
Rotary Başkanları ile özel oturumlarda birlikte olma
şansını buldular.

Konvansyon Programı
çerçevesinde 15 Haziran
2021 tarihinde Büyük
Ba)ı(çılar için ayrıca özel
bir oturum düzenlendi.
Sanal Konvansyon
etkinliklerinde çe(itli
sanal ortamlarda
Rotaryenler birbirleriyle
yazı(arak sohbet etme ve
Dostluklarını geli(tirme
imkanı buldular.

Zon 21 B Faaliyetleri Standı
Zon 21B Kurumsal İletişim Komitesi Sanal Dostluk Evine bir Stant ile

katıldılar. Çok zengin bir içerikle hazırlanan standta başta Zon 21B Video
Yarışması Videoları olmak üzere sayısız Bölge ve Kulüp Faaliyet Proje
videoları ve ilgili içerikler yer aldı. Sanal Dostluk Evindeki Stand 2022
Haziran Konvansyona kayıt olan katılımcılar tarafından ziyaret edilebilir.



ilozof Jean-Paul Sartre bir
keresinde, "Belki daha
güzel zamanlar vardır, ama
bu bizimki !" demişti. Bu
sefer bizim ve zamanımız
ne yazık ki üzüntü ve deği-

şimle dolu. Ancak değişimle birlikte fır-
satlar da gelir ve bu Konvansiyon da
bir istisna değildir.

Pandemi büyük yıkım getirmeye
devam ediyor ve çok fazla kişi için,
bizim için, önemli olan insanlar için
çok üzücü bir son. Bu yıkımı bir an
önce sona erdirmek için emeği geçen-
leri onurlandırmaya ve onlar için eli-
mizden gelen her şeyi yapmaya
devam etmeliyiz. Rotaryenler, dünya-
nın pandemi ile başa çıkmasına yardımcı olmak için
rollerini yerine getirmeye devam ediyor ve biz, onu
sona erdirmeye yardımcı olabilecek aşı kampanyaları
ile dünya çapında adım atıyoruz. Bu zor zamanların
üstesinden gelmemize yardımcı olmak için çok şey
yapan tüm Rotaryenlere teşekkür etmek istiyorum.
Hiçbir şey kayıp duygumuzu geçersiz kılamaz, ancak
pandeminin bizi olumlu değişim yapmaya zorladığı
yolları görmezden gelemeyiz.

Bu yıl Rotary'de önemli bir yıl oldu ki bunun en bü-
yüğü Afrika'nın çocuk felcinden tamamen arındırılmış
olarak ilan edilmesi ve çocuk felcini sona erdirme taah-
hüdümüze odaklanarak bu iyimser haberler üzerine
inşa edilmesidir. (Ve ayrıca iyimser olmak için her ne-
denimiz var. Mayıs başına kadar, dünya çapında sa-
dece iki vahşi çocuk felci virüsü vakası vardı.) Çevreye
odaklandığımız yeni alanımızla ilgili heyecan verici ha-
berleri dört gözle beklemek. (Bu, 1 Temmuz'da başla-
yacak.) Ve Rotary dünyasında her zamankinden daha
fazla farkındalık ve liderliğimizi takip eden daha fazla
Zon ve Bölge ile Rotaract'ı bu yıl yeni bir seviyeye taşı-
mak. Rotary olarak yüzüncü yıllarını kutlayan iki kıtaya
- Afrika ve Avustralya'ya - ve birçok ülke ve kulübe. Ve
hepsinden önemlisi, pandeminin ortasında bile, çevre-
mizdeki değişimi benimseyen ve teknoloji kullanımımız
ve karşılıklı özen taahhüdümüz aracılığıyla yeni bir ya-
kınlık oluşturan her bir Rotaryene.

Değişimi düşündüğümüzde, fırsatları düşünmeliyiz.
Rotary kulüpleri için bu, stratejik düşünmek ve geçen
yılın deneyimlerini nasıl geliştirebileceğimiz üzerine
çalışmak anlamına gelir.

Bazılarımız bu pandemi bittiğinde her zamanki gibi
işimize dönebileceğimizi düşünebilir ama inanın bu im-
kansız. Dünya değişiyor ve biz de onunla birlikte de-
ğişmeliyiz. Dünya bizim için durmayacak.

Hepimiz sanal toplantıların ne
kadar değerli olabileceğini gördük.
Uluslararası toplantılar artık rutin hale
geldi. Heyecan verici yeni hizmet pro-
jeleri tüm dünyada gerçek zamanlı
olarak planlanabilir ve yürütülebilir ve
daha önce hiç olmadığı kadar birlikte
iş birliği yapabiliriz. Bu ortamda bağış
toplamak zor olsa da, insanlar artık
bağışlarını eylemde görebildikleri için,
teknoloji kullanımıyla bu da geliştirile-
bilir. Tüm bu anlık etkileşim, yeni fikir-
lere ve problem çözmeye yol açıyor.

Sanal kulüp toplantıları da gençle-
rin ilgisini çekiyor. COVID-19 dün-
yaya hızla yayılmaya başlamadan
önce bile Rotary'nin çevremizdeki de-

ğişikliklere uyum sağlamasının öneminden bahsetmiş-
tim. Ve değişim aynı zamanda yüz yüze
toplantılarımızı ilgiyi toplamak için çekmemiz gereken
insan topluluklarına daha çekici gelecek şekilde uyar-
lamak anlamına gelir. Çoğu genç nesil için, paylaşılan
yemekler etrafında kurulan kulüpler yaşam tarzlarına
uymuyor. Bu, büyürken yaşadıkları bir deneyim değildi
ve kesinlikle yoğun sosyal takvimlerine uymuyordu.

Aramızdaki zaman ve mesafe önemli ölçüde azaldı.
Bir podyumdaki konuşmacılar yerine, herkesin yüzü
tam karşımızda. Birbirimizle doğrudan, yüz yüze konu-
şuyoruz ve bu, kültürel sınırları aşmamıza yardımcı
oldu.

İnsanlara sarılmayı, kahve içip sohbetleri, yüz yüze
görüşmelerimizi elbette özledik. Bunlar önemlidir ve
zamanı gelince geri dönecektir. Ama aynı zamanda
sanalın gündelik bölümlerinde daha iyi hale geliyor ve
onu yazılı olmayan düşünme ve planlama için daha
fazla fırsata dönüştürüyoruz.

Geçen yıl öğrendiklerimizin güzel kısımlarını koru-
mamız ve daha modern bir organizasyon haline gel-
memiz gerekiyor. Bu fırsatı genç erkekleri ve kadınları
ve daha çeşitli grupları ağırlamak için kullanmamız ge-
rekiyor. Böylece erişimimizi genişleteceğiz. Ve tekno-
loji gelişmeye devam edecek. Rahatımız artarak
devam edecek. Teknoloji daha kullanıcı dostu, heye-
can verici ve ilgi çekici hale gelecek ve buna ayak uy-
durmamız gerekiyor. Ve canlı dünya ile dijital dünyayı
harmanlamada daha da iyi olacağız.

İlgi çekici bir öğrenme deneyimi yaşamak ve eğlen-
mek için sizi bu Konvansiyonun bu teknolojisini kullan-
maya teşvik ediyorum. Bu yüzden lütfen ara
oturumlarına gidin, sohbet odalarına katılın ve Dostluk
Evi'ni ziyaret eden canlı bir Konvansiyona katılıyormuş
gibi bağlantı kurmaya çalışın. Hepinize iyi eğlenceler!
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evgili dostlarım, 2020'nin
başlarında bu yıl için he-
defler belirlediğimizde,
bunu yüksek başarı umu-
duyla yapmıştık, ancak
COVID-19'un planlarımızı

raydan çıkarmakla tehdit eden pek
çok zorluk oluşturduğunu görmek için
bir fırsattı.

Tarih, en karanlık anlarda imkansız
görünen felaketler, yeniden doğuşlar
ve inanılmaz başarılarla doludur.

Rotary, 1905'te Chicago'da doğdu.
Bundan sadece 34 yıl önce, tüm şehir
yanıp kül oldu, sadece bir avuç yapı
ayakta kaldı.

Bazıları, Chicago'yu yeniden inşa
etme çabasına değip değmeyeceğini merak etti.

Ama bu yıkımdan umut ve vizyon geldi. Büyük Chi-
cago şehir plancısı Daniel Burnham, manzarayı tanım-
layan ve içinde bugün ayakta duran tüm yapılar için
sahneyi hazırlayan tamamen yeni bir şehir vizyonu
çizdi. O zamanki iddialı şehir planı hakkında şunları
söyledi:

Küçük planlar yapmayın; erkeklerin kanını kaynata-
cak sihirleri yoktur ve muhtemelen kendilerinin farkına
varılmayacaklardır. Büyük planlar yapın; Asil, mantıklı
bir diyagramın bir kez kaydedildikten sonra asla ölme-
yeceğini, ancak biz gittikten çok sonra yaşayan bir şey
olacağını ve sürekli artan bir ısrarla kendini ileri sürece-
ğini hatırlayarak umut ve çalışma içinde yüksekleri he-
defleyin. Oğullarımızın ve torunlarımızın bizi şaşırtacak
şeyler yapacaklarını unutmayın. Parolanız düzen ve
işaret güzelliğiniz olsun.

Burnham'ın planları benimsendi, Chicago büyüdü,
büyük gökdelenler yükseldi ve Rotary bu iyimserlik ve
hırs atmosferinde doğdu.

Bizim açımızdan, inanılmaz bir şekilde, sadece yap-
mak istediğimiz şeylerin çoğunu elde etmekle kalma-
dık, 21 Ocak'ın başlarında onları bile aştık.

Rotary Vakfının yakılıp yıkılmasına izin vermeyi red-
dettik. Aslında biz geliştik ve güçlendik.

Yine de, kendi mimarimize bakmak ve ufuktaki her
fırtınaya dayanacak bir gelecek Vakfı tasavvur etmek
için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorum.

Bu yıl, dostlarım, çevre konulu yeni odak alanımızın
1 Temmuz'da harekete geçmesini sağlamak, kulüpleri-
mize gezegenimizi korumamıza ve büyüyen tehlikeyi
azaltmamıza yardımcı olacak yenilikçi yollar düşünme-
leri için ilham vermek için zemin hazırladık: “iklim deği-
şikliği”.

Ayrıca küresel hibe başvuruları için Rotaract kulüp-

lerine de vakfın kapılarını açtık.
2022'den itibaren Rotaraktörler, bizi
tanımlayan hizmet projelerinin şekil-
lenmesinde yeni ve çok önemli bir rol
üstlenecek.

Afrika'nın çocuk felcinden arınmış
olarak ilan edilmesini kutladık ki bu
çocuk felci belasını sona erdirmek için
koştuğumuz maratonda önemli bir ki-
lometre taşı idi.

Ve Zambiya'da sıtma vakalarında
%90'lık bir azalmaya yönelik büyük bir
etki yaratacak ve sayısız çocuk ve ha-
mile annenin hayatını kurtaracak ilk
Ölçek Programları Bağışımızı aldık.
Ve bunu yaparken hem Gates Vak-
fı'ndan hem de World Vision'dan eşit

mali katkı almak olağan üstü idi. Bunun gelecek için bir
haberci olabileceğini ve büyük projelerde büyük bir etki
yaratmak için bizimle ortak olmak isteyen şirketlere de
kapı açabileceğini düşünüyoruz.

Ve sonra, Otto ve Fran Walter Vakfı'nın olağanüstü
bir taahhüdü nedeniyle, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
bölgesinde bize hiçbir bedel ödemeden yeni bir barış
merkezi açmayı kabul ettiğimizi de size söylemekten
son derece büyük mutluluk duyuyorum.

Tüm bu iddialı adımların arasında Rotary Vakfı'nın
amiral gemisi programı olan küresel bağışlar için kul-
landığımız formülü de düşündük. Bu bağışlar o kadar
popüler ve o kadar başarılı oldu ki kendi başarımızın
kurbanı olduk.

2013-14'te, küresel bağışlar uygulamaya konuldu-
ğunda, Vakıf, 47.3 milyon dolar değerinde 868 küresel
bağış verdi. 2019-20 itibariyle, verilen küresel bağış
sayısı 95.6 milyon dolar değerinden 1.359'a yükseldi.

Küresel bağış finansmanı %100'den fazla artarken,
buna karşılık gelen Yıllık Fon katkıları, aynı dönemde
yalnızca %6 oranında artarak devam etmedi.

Bu nedenle, bu programa yönelik taleplerin daha da
artacağını tahmin etsek bile, küresel bağışların gelecek
yıllarda sürdürülebilir olmasını sağlamak için gereken
düzeltici eylemi de gerçekleştirdik.

Ama orada durmuyoruz. Rotary Vakfı, dış kurumlar-
dan daha fazla fon toplamanın yollarını araştırıyor. As-
lında bu yıl, İtalya'nın COVID ile ilgili projelerini finanse
etmek için USAID'den 5 milyon dolar aldık.

Bu nedenle, dostlarım, bu dış zorluklarla karşı kar-
şıya kalırken bile, daha güçlü, daha adil bir dünya ve
daha çevreci bir dünya oluşturmaya yardım etmeye
devam ettiğimizi size bildirmekten büyük gurur duyuyo-
rum. Uygun; kısacası sizin, benim ve çocuklarımızın
yaşamak istediğimiz türden bir dünya.

S
K.R. Ravindran - UR Vakıf Başkanı 13 Haziran 2021
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0 yaşındaki yeğenim Olivia
kendine Rotary çocuğu diyor.

Birkaç hafta önce kendi res-
mini çizdi ve şu sözleri ekledi:
“Farklılık her zaman daha iyidir.
Farklı olan benim."

Kalbim yerinden çıkacak gibiydi.
Bu kelimeleri yazmak için yetkilendi-
rilmiş hissetmesini seviyorum.

Her birimiz benzersiziz ve bizi
özel yapan da bu. Ve Rotary'de,
farklılıklarımızın gerçekten güçlü
yönlerimiz olduğunu biliyoruz. Dün-
yanın en acil sorunlarının üstesinden
gelmemize yardımcı olan, farklı
bakış açımızdır.

Geçmişimiz ne olursa olsun birbi-
rimize çekiliyoruz, çünkü hizmetimizin gücünü biliyo-
ruz. Hepimiz hissettik. Hizmetin yarattığı gizemli,
güçlü gücü biliyoruz ki bu ruhlarımızı zenginleştiren
ve büyüklük yaratan başkalarına yönelik bir şey.

İnsan hakları aktivisti Dr. Martin Luther King bir
keresinde herkesin büyüklük için güce sahip oldu-
ğunu söylemişti. Şöhret için değil, büyüklük için.
Çünkü büyüklük hizmet tarafından belirlenir.

Dostlarım, birlikte harika şeyler başaracağız. Ve
gelecek nesillere yaşadıkları dünyayı yansıtan, çok
değer verdiğimiz zamandan bağımsız değerleri ya-
şatan bir organizasyonu bırakacağız. Rotary'nin de-
ğerleriyle daha uyumlu hale gelen bir dünya hayal
edin.

Rotary'de bir sosyal yardım sezonundayız. Bağ-

lanmak için yeni yollar, kollarımızı
biraz daha genişletmek için yeni
yollar bulmamız gerekiyordu. Ku-
lüplerimizin gücüne şahit olduk.

ve teknoloji sayesinde, başka za-
manlarda asla iletişim kuramayaca-
ğımız ve mümkün olan en kısa
sürede yüz yüze tanışmak için sa-
bırsızlandığımız insanları içeren bir
Rotary de görüyoruz.

Bu daha geniş erişim ile daha
geniş, daha çeşitli bir bakış açısı
geldi. Rotary, Kendinden Önce Hiz-
met üzerine kurulmuştur ve bu hiz-
met eylemleri her cinsiyet, yaş,
milliyet, dil, inanç veya ekonomik
statüdeki tüm insanlar için geçerli-

dir. Arkadaşlıklarımızı çeşitlendiriyoruz ve de daha
önce hiç olmadığı gibi.

Rotary'yi bu kadar harika yapan şey, bu deneyimi
birlikte paylaşıyor olmamız.

Büyüyeceğiz, güleceğiz, hayal kuracağız, umut
edeceğiz, her zaman birlikte olacağız. Bunu her
zaman bilmek kadar değerli bir şey de yoktur inanın.

Rotary'de geçirilen bir gün, iyi harcanmış bir gün-
dür.

Uluslararası Rotary Başkanlığına Adaylığınızı
kabul etmekten büyük onur duyuyorum.

2022 - 2023'te. Sizi nasıl başladığımla ve Oli-
via'nın sözleriyle baş başa bırakayım: “Farklılık her
zaman daha iyidir. Farklı olan benim."

Bu muhteşem fırsat için teşekkür ederim.

1
Jennifer Jones - UR Direktörü 13 Haziran 2021
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lümcül bir pandeminin
ortasında içe dönmek
doğal olabilir.

Geçen yıl boyunca
COVID-19 tüm dikkati-
mizi çekti. Hayatları ve
geçim kaynaklarını

çaldı. Ailelerimizle ve arkadaşlarımızla
bir arada olmak, ön kapımızın ötesin-
deki hayatın zengin dokusunu keşfet-
mek gibi basit sevinçlerimizden bizi
mahrum etti. Bizi garip bir durumda bı-
raktı, adeta kendi evlerimizde sürgün
durumu.

Şimdi yeni normalimizde neler aynı
olmaya devam edecek?

Ve eminim ki sizler de bu soruyu
geçen yıl boyunca birçok kez kendinize sordunuz. Ro-
tary'nin sabit kalacağını söylemek kolay olurdu; ama
bunu tüm içtenliğimle söyleyemem çünkü tam olarak
inanın bu doğru değil.

Şimdi, dünyayı otuz yılı aşkın bir süredir Clarkston,
Michigan, ABD'deki Rotary Kulübü'nün özel bir üyesi
olan babam Lu'nun gözünden görerek farklı bir cevap
buldum.

Anladınız, babam neredeyse getirdiğim tüm Rotary
belgelerini sakladı ve evde geçirdiğim fazladan saatler
boyunca birçoğunu ben tasnif ettim. Ve hakikaten bir-
çoğu vardı! Ve Rotary'nin babamın kimliğinin ayrılmaz
bir parçası olduğu inanın çok açıktı.

Annem gibi o da Almanya'daki mülteci kampları yo-
luyla Ukrayna'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.
Ve Rotary'de, doğduğu ülkede bir fark yaratmasını ve II.
Dünya Savaşı'nın sonunda kendisini karşılayan ülkeye
geri vermesini sağlayan bir ağ buldu.

Ve babamın önemli projelerde yer alma fırsatı nede-
niyle Rotary'de kaldığı çok açıktı. Sovyetler Birliği'nin da-
ğılmasından sonra Ukrayna'nın Kiev kentinde ilk Rotary
kulübünün kurulmasına yardım etti. Orada çok bölgeli
sağlık projelerini yönetti. Birçoğunuz gibi o da yerel kulü-
büyle sayısız yerel projenin bir parçasıydı. Geri vermek
için Rotary'ye katıldı, ancak bir etki yaratabileceği için de
Rotary’de kaldı.

Ve böylece babamın Rotary hikayesi bana iki şey öğ-
retti;

Bir: Bağlı üyeler Rotary'de kalır ve Rotary aracılığıyla
harika şeyler başarabilirler.

Ve iki: Rotary sabit kalacak ve gerektiğinde sürekli de-
ğiştiği için insanların ilgisini çekmeye devam edecektir.

Her zaman büyük zorluklar karşısında hayatta kalmak
için adapte oluyoruz. Savaşlardan sağ çıktık, ekonomik
zorluklara göğüs gerdik, kargaşa anlarında sebat ettik.
Ve zorluklarda yenilik yaparak bu anın aciliyetini kolayca
karşılayabiliriz.

Ve şimdiden harekete geçiyoruz. Ro-
tary üyelerine etkimizi artırmak için
başka bir özel kanal sunacak yeni bir
odak alanı - çevreyi desteklemek – bil-
diğiniz gibi 1 Temmuz’dan itibaren ekle-
meye karar verdik.

Ve bugün, Ölçek Programları gibi
büyük resim projelerinden çevreye, ma-
hallelerimizin toparlanmasına yardımcı
olan yerel girişimlere kadar Rotary'deki
hizmet fırsatlarının çeşitliliği babam için
olduğundan daha da fazla.

Şimdi, COVID-19, dijital teknolojilerin
benimsenmesini de birkaç yıl hızlan-
dırdı. Ve birçok kulübün bağlantı kur-
mak ve hizmet etmek için yeni yaratıcı
yollar bulduğunu biliyorum ve bunu

COVID sonrası dönemde de sürdürmeye çalışmalıyız.
Yeni, yenilikçi kulüpler doğuyor ve gelişiyor. Şimdi, bu

kulüplerin birçoğu birkaç özelliği paylaşıyor: Rotary dı-
şında ortaklıkları var; nedene dayalıdırlar; gençleri içerir-
ler; ve hepsi Kendinden Önce Hizmet, Dörtlü Deneyim
ve etik ve dostluk odaklı temel ve değişmez Rotary de-
ğerlerine ve ilkelerine bağlı kalsalar da, Rotary kuralları-
nın tümüne uymak zorunda değiller.

Örneğin geçen yıl doğan yeni kulüplerden biri de
uluslararası Rotaract E-Club for the Environment. Üyeler
yirmi farklı ülkedendir ve temel iletişim biçimleri What-
sApp'tır.

Başka bir Rotary kulübü - Lamorinda Sunrise, Califor-
nia, ABD - Rotary'nin geleceğinde sanal bağlantının
nasıl kullanılabileceğini araştırıyor. Ve artık uzak üyelere
eşzamanlı erişim sağlarken insanları fiziksel olarak bir
araya getiren karma bir sanal ve yüz yüze toplantıya ev
sahipliği yapmayı kolaylaştırdılar. Ayrıca bu yeni formatta
üyelerin ilgisini çekebilecek bazı olağanüstü uzak konuş-
macılara da kapı açtı.

Bu nedenle, bu yıl olaylar bizi içe dönmeye zorlamış
olsa da, bu garip sürgünden çıkmanın bir yolu olduğunu
asla unutmayın.

Bizim mücadelemiz ön kapımızın dışındaki dünyayla,
Zoom çağrısının diğer ucundaki hayatlarla, hem evdeki
hem de gezegenin diğer tarafındaki insanlara dokunan
sebeplerle bağlantıda kalmaktır.

Bunu da cesur davranarak, alışılmışın dışında düşü-
nerek, kulüp deneyimlerimizi gerektiği gibi değiştirerek
ve yeni, yenilikçi kulüp modelleri oluşturarak Rotary'yi
büyüterek yapacağız.

Bu anda büyük bir fırsat var ve umarım bunu, sizden
önceki Rotary üyesi nesiller gibi, insanlık vizyonunuzun
dünyamız üzerinde kalıcı bir etki yaratacağını düşüne-
rek, dışarıya bakarak değerlendirirsiniz.

Bu yüzden teşekkür ederim ve Sanal Konvansiyonun
tadını çıkarmanızı dilerim.

Ö
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