
anal ortamda yapılan 2021 Rotary
Konvansiyonunun ana konularından
birisi de Ülkelerarası Komiteler
(ICC) ile ilgili yapılan oturumlardı.
Konvansiyon öncesi yapılan
toplantıların (Preconvention) bir

tanesi de, bir Konvansiyonda ilk defa olarak,
ICC’ye ayrılmıştı.

Tartışma veya oturum konularını şu
şekilde özetleyebiliriz:

1. Rotaraktörler ve ICC:
Genç Liderler

Bu uturumun konusu, Rotaraktörlerin
uluslararası alanda yaptıkları çalışmalarda,
ICC komitelerini nasıl kullanabilecekleri ve
diğer ülkelerdeki Rotaract ve Rotary kulüpleri
ile nasıl ortaklıklar kurabileceklerini, gençlerin
gözünden bakarak tartışmaktı.
2. Akdeniz Barış İnisiyatifi:
Toplumlar arası köprüler kurmak

ICC’ler farklı yörelerdeki insanları bir araya

getirerek kültürlerarası anlayışı geliştirir. Bu
oturumda Akdeniz bölgesinde oluşturulan
diyalog platformu ile ilgili bilgi paylaşılacaktır.
3. Ülkelerarası Komiteler:
Barış Elçileri

En fazla ihtiyaç duyulan yörelerde,
Ülkelerarası Komitelerin, Rotary’nin
bağlaştırıcı ve uluslararası özelliğinin yapılan
etkinlikler yansıması ile ilgili bilgiler aktarıldı.
4. Uluslararsı Komiteler vasıtası ile
anlaşmazlıkların veya gerginliklerin
giderilmesi

Tarihleri boyunca aralarında gerginlik
hatta silahlı çatışma olan ülkelerde yapılan
ICC çalışmalarından örnekler.
5. Bir ICC nasıl kurulur ve çalışır

Bu oturumda ICC’lerin tarihi ve nasıl
kurulup çalıştığı ile ilgili bilgiler paylaşıldı.
6. Sınır tanımayan barış:
ICC’ler ve yöresel barış projeleri

Bu oturumun amacı yöresel projelerin
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barışa katkısından örnekler verilmesi idi. ICC
komiteleri tarafından başlatılan başarılı
projelerin tanıtılması amaçlanıyordu.
7. ICC’ler ve Rotary odak noktaları:
ICC’ler Rotary’nin öncelikli konularını
nasıl desteklerler

Bütün bu konuların kayıtları bir yıl süre ile
ulaşıma açık tutulacak olan Konvansiyon
sayfasında bulunmaktadır. İlgilendiğiniz
konularda konuşmalara ulaşmanızı önemle
tavsiye ederim.

Konvansiyonda ise, ana oturumların bir
tanesi de ICC için ayrılmıştı. Oturuma katılan
konuşmacılar ICC’ler vasıtası ile daha barışçıl
toplumların oluşturulması hakkındaki
düşüncelerini paylaştılar. Kendilerini Barış
çalışmalarına adamış uzmanlar, Yöresel ve
Uluslararası kalıcı barışın sağlanması
konusunda görüşlerini ve düşüncelerini Haresh
Ramchandani moderatörlüğünde, dinleyicilere
aktarma imkanı buldular.

Sevgili Rotaryen dostlarım. Sanal toplantılara
alışmaya başladığımız bu günlerde ikinci kez bir
sanal konvansiyona katıldık. Normal şartlarda,
değişik ülke ve mesleklerden bu kadar çok
konuşmacının bir araya gelmesi oldukça zor
olmasına rağmen sanal konvansiyonun getirdiği
imkan ile çok değerli konuşmacıları dinleme
imkanı bulduk. Zaman buldukça konvansiyon
sayfasına takrar bağlanarak konuşmacıları
dinlemenizi ve fikirlerinden yararlanmanızı
tekrar tavsiye ederim.
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