UR’nin Gelecek Dönem
Başkanı Sam Owori
yaşamını yitirdi
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Temmuz’da Rotary dünyası üzücü bir haber ile sallandı. Rotary’nin
ABD’nin Illinois eyaletindeki Evanston kentinde bulunan dünya merkezinde bayraklar yarıya indirildi. 2018-19 döneminde
Uluslararası Rotary’nin Başkanlığı görevini üstlenecek
olan ve bu dönem de Yönetim Kurulunda görev yapacak olan Uganda’lı Sam F. Owori, Texas’da geçirdiği
bir ameliyat sonrası çıkan komplikasyona dayalı olarak yaşamını yitirdi.
Sam, Rotary’de ikinci Afrikalı ve ilk Ugandalı başkan olarak görev yapacaktı. 1978 senesinde Rotaryen
olan Sam, Uganda’nın Kampala Rotary kulübü üyesi
idi.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu ZON 20B’den
seçilerek Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olması nedeniyle Sam F. Owori, Türk Rotaryenlerin de yakından
tanıdığı bir şahsiyetti. Sam’in beğenilecek bir özelliği
eşine olan düşkünlüğü idi. Eşi Norah ile Uganda’nın
Tororo şehrinde ilk okulda tanışmışlardı. Eşinden her
zaman çok güzel, iyi eğitimli ve karakter dolu biri olarak bahsederdi.
Sam ülkesi Uganda’da tutarlı etik standartları
ve bağlılığı ile saygı duyulan bir karakter idi. Herkesin güvendiği bir insandı ve bu ona Uluslararası Rotary’nin başkanlığı için yolu açmıştı.
Bir çok Rotaryen gibi, Sam de Rotary’ye ısrarcı bir
arkadaşının baskısı ile katıldı. Yıllar sonra itiraf ettiği
gibi başlangıçta hiç ilgi duymadığı için gitmek isteme-

miş ama arkadaşını kırmamak için ilk toplantıya katılığında
şoka uğramış. Tüm oda tanıdığı insanlar ile doluymuş.
Rotary’nin içine girdikçe de çalışmalarıyla dikkat çeken
Sam Owori, ilk olarak Uganda’da Rotary kulübü sayısını arttırmayı ulusal hedef olarak koymuş ve 1988’de guvernör olduğu dönemde dokuz olan kulüp sayısı bugün 89’a yükselmiş.
Sam kendisini iflah olmaz bir optimist olarak tanıtırdı.
Her zaman herkesin en iyi tarafını ve her durumun da en iyi
tarafını gören biri olarak Rotary camiasında lakabı “Smiling
Sam” idi. Gerçekten de Rotary dünyasında herkes onu gülen
yüzüyle ve yumuşak tonlu konuşmasıyla hatırlamaya devam
edecek.
Sam, Rotary yaşamının ilk yıllarında Uganda’nın diktatörü İdi Amin’in baskısını da yaşamak zorunda kaldı. Rotary
faaliyetlerinden hep şüphe duyan İdi Amin toplantılara gizli
olarak ajanlarını gönderir ve neler yapıldığını öğrenmeye çalışırdı. Onun zamanında Rotaryen sayısı ciddi bir şekilde geriledi ve 220’den 9’a kadar düştü. Sam bir gün, bir toplantı sonrası bir arkadaşlarının otelin önünden bir iki kişi tarafından
bir araca bindirilip götürüldüğünü ve ondan bir daha haber
alınamadığını da yaşamış biri idi.
İngiltere’de Leicester Üniversitesinde Çalışma Hukuku,
California Coast Üniversitesinde İşletme ve Harvard Business School’dan İşletme yüksek lisansı alan biri olarak Sam
Rotary’de Direktörlük, Vakıf Mütevelliliği, Vakıf Koorinatörlüğü,UR üyelik koordinatörlüğü, Birleşmiş Milletler Çevre
Programı ve Habitat’da Rotary temsilciliği, PolioPlus Komite
üyeliği, madde bağımlılığı görev gücü ve Denetleme Komitesi
gibi bir çok görevde bulundu.
Sam ve Norah Paul Harris dostu, Büyük Bağışçı ve Rotary
Vakfı benefaktörü idi. Sam arkasında eşi Norah, üç oğlu Adrin Stephen, Bony Patrick ve Daniel Timothy’yi bırakarak aramızdan ayrıldı. Başsağlığı dilekleri Mrs. Norah Agnes Owori,
c/o Institute of Corporate Governance of Uganda, Crusader
House Plot 3 Portal Avenue Kampala Uganda adresine ya da
sam.owori@rotary.org e posta adresine gönderilebilir.
Rotary’nin 2017-18 aday saptama komitesi, Ağustos ayının
8’inden sonra yapacağı toplantıda 2019-20 dönemi yeni başkan adayının yanı sıra 2018-19 döneminde Sam Owori’nin yerine başkan olacak kişinin de seçimini de yapacak.
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