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Rotary'nin 109. Konvansiyonu 25 binden fazla
Rotaryenin katılımıyla Toronto'da yapıldı

U

luslararası Rotary'nin dönem içinde yaptıklarının
kutlama zirvesi olarak da
adlandırılabilecek
olan
konvansiyonu 24-27 Haziran tarihleri
arasında Kanada'nın Toronto şehrinde
yapıldı. Toplantıya dünyadaki 172 ülke
ve coğrafi alandan 25.188 Rotaryen katıldı. En yüksek katılımı gösteren ABD
olurken, onu Kanada, Japonya, Filipinler ve Nijerya takip etti. Konvansiyonun ilginç istatistiklerinden biri de bir
prenses, üç başbakan ve ABD eski First
Lady'sinin de katılımı oldu.
İster konvansiyonun koridorlarında eski bir arkadaşla rastlaşmak olsun, ister oturumlarda ilginç konuşmacıları dinlemek olsun, Uluslararası
Rotary'nin 109. konvansiyonuna katılanların her biri kendilerini birarada
tutan dostluk hatıraları ve Rotary'nin
içerdiği çeşitlilik içinde aradıklarını

✔✔ Rakamlarla Konvansiyon
✔✔ Ücretli

katılım : 25,188

✔✔ Temsil

edilen ülke ve coğrafi bölge sayısı: 172

✔✔ En

çok katılım sağlayan ülkeler sıralaması:
ABD, Kanada, Japonya, Filipinler, Nijerya

2017-18 UR Başkanı Ian Riseley Toronto Konvansiyonunun açılış konuşmasını 24
Haziran'da yaptı.
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Her konvasiyonun en önemli olaylarından biri de "Dostluk Evi" (House of Friendship) dir. Burada kulüpler projelerini teşhir ederek
diğer kulüplerden destek bulma imkanını yaratırken, aynı zamanda da diğer kulüplere örnek olacak girişimleri sergilerler. Yine her
konvansiyonda olduğu gibi Dostluk Evi konvansiyondan bir gün önce 23 Haziran'da açıldı ve yoğun bir trafiğe sahne oldu.
buldular.
Kanada'nın Ontario Eyaletinin Toronto şehrinde dört gün süre ile gerçekleşen konvansiyonda konuşmacılar Rotary'den övgüyle söz ederlerken,
partnerliklerini de vurguladılar. İngiliz Kraliyet Ailesinden Prenses Ann,
Rotary'nin çocuk felci ile mücadelede
oynadığı önemli rol için teşekkür etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin eski
First Lady'si Laura Bush, Rotaryenlere
çocukların eğitimini öncelikli olarak
dikkate almalarını isteyerek meydan
okudu.
Yeni Zelanda eski Başbakanı ve
Birleşmiş Milletler "Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri" mimarlarından
olan Helen Clark, Başkan Ian H.S.Riseley ile beraberce cinsiyet eşitliği ve
çevre, fakirlik, açlık ve barış arasındaki kritik bağlantıyı tartıştı.
Konvansiyona gönderilen video
mesajında, Haiti Başbakanı Jack Guy

Dostluk evinin açılış seremonisi ilginç gösterilere de sahne oldu.
Lafontant, Rotary ve Haiti hükümeti arasında oluşturulan ve ülkenin su
ve sanitasyon sorunlarıyla uğraşacak
HANWASH devlet ajansının kurulduğunu anons etti.
Kanada Başbakanı Justin Trude-

au'ya Rotary tarafından "Rotary Çocuk Felcine Son Şampiyonluk Ödülü"
verildi. Trudeau Rotary'ye dünyadaki
tüm hükümetlerle yaptığı çalışma için
teşekkür etti. "Rotaryenler çocuk felci
savaşında kritik bir rol oynuyorlar" di-
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İngiltere Kraliyet ailesinden Prenses
Ann, konvansiyona katılanlara hitap
eden konuşmacılar arasında yer aldı.
Prenses Ann, Rotary'nin Çocuk Felci ile
mücadelede oynadığı rol için teşekkür
etti. (üstte) ABD Eski First Lady'si Laura
Bush da Rotaryenlere çocukların
eğitimine verilmesi gereken önem
konusunda bir konuşma yaptı. (altta)

yen Trudeau, "Beraberce bunu gerçekleştireceğiz" dedi.
Konvansiyonun gayri resmi açılışı 22 Hairan Cuma günü iki gün süren
Rotary Barış Zirvesi ile başladı. Zirvede Dr. Tererai Trent'in konuşması ve
Rotary'nin Ekonomi ve Barış Enstitüsü ile yaptığı ortaklığın içyüzü anlatıldı.
Pazartesi yapılan genel oturumda, Uluslararası Rotary Genel Sekreteri John Hewko, kendisinin başından
geçen ve UNICEF ABD'nin CEO'su ve
Başkanı Caryl M. Stern 'den kişisel hikayeleri güçlü bir ifade ile anlattı.Her
ikisinin de ailesi, savaş sırasında Avrupa'yı terketmek zorunda kalmışlar-

Konvansiyonun 4. Oturumunda Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin çocuk
felcine son için yaptığı katkılardan dolayı Rotary tarafından ödüllendirildi. Resimde
soldan itibaren Ian H.S. Riseley, Kanada Başbakanı Trudeau ve PolioPlus Komite
Başkanı Micheal McGovern görülüyor.

Kanada Başbakanı Trudeau'ya özel ödül

Kanada hükümetinin Çocuk Felcinden Arındırılmış Dünya için gösterdiği gayretlerin karşılığı olarak Uluslararası Rotary Başkanı konvansiyonda
Başbakan Justin Trudeau'ya "Çocuk Felcini Yok Etme Şampiyonu" ödülünü
verdi.
Kanada 1986 yılından beri çocuk felcini yok etme kampanyasına destek
verdiği gibi, dünyadaki resmi olarak çocuk felci aşılama çalışmalarına fon
ayıran ilk hükümet olmuştu. Kanada bugüne kadar "Çocuk Felcine Son" kampanyasına 750 milyon Kanada dolarından fazla mali katkıda bulundu. Sadece 2017 yılında yaptığı katkı taahhüdü 100 milyon doları geçti. Mayıs ayında
G7 zirvesinin ev sahibi olarak da bu ülkelerin çocuk felcine olan taahhütlerini
yeniletmişti.
Uluslararası Rotary Başkanı Ian H.S. Riseley, Başbakan Trudeau'nun ülkesi Kanada'nın çocuk felci yok oluncaya kadar partner olma kararı aldığını
söyledi. Riseley "KanadaBaşbakanı ve Hükümetinin bu değişmez destek tutumları ve aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgi sayesinde dünyadan çocuk felcini yok edeceğimize inanıyorum" dedi.
Konvansiyon sonrası Rotary, çocuk felcinin halen bir tehdit olarak süregelmekte olduğu ülkelere 50.2 milyon dolarlık bir destek yapılacağını açıkladı. 1988 yılından beri Rotary 2.3 milyon dolardan fazla katkıda bulunmuş, bu
katkının da 66.6 milyon doları Kanadalı Rotary kulüplerinden gelmişti. Bunun yanı sıra sayılamayacak kadar çok gönüllü çalışma da dünyanın her ülkesinde gerçekleşmiş bulunuyor.
Bilindiği gibi 1985 yılından beri Çocuk Felci Rotary'nin önceliğini oluşturan proje oldu. Çocuk Felcine Son Küresel Girişiminde Rotary Dünya Sağlık
Örgütü, UNICEF, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve daha sonra katılan Bill & Melinda Gates Vakfı ile partner olarak çalışıyor.
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24 Haziran'da yapılan açılış oturumunda katılımcılar çeşitli grupların gösterilerini izleme
fırsatı yakaladılar.

Tererai Trent International Vakfı kurcusu ve yazar Dr. Tererai Trent, 22 Haziran
konvansiyon öncesi aktivitelerde Rotary Barış İnşası Zirivesinde konuşmacı idi

Uluslararası Rotary 2019-20 dönemi başkanı Mark Daniel Maloney kapanış
oturumunda konvansiyon katılımcılarına hitap etti

dı. Bunu takip eden oturumlarda çeşitli konuşmacılar Rotary'nin altı odak
noktası üzerine muhtelif görüşlerini
aktardılar.
Rotary hizmet demektir ve Rotaryenler genel oturumlarda ve oturum
aralarında daha büyük ve daha iyi projeler için esinlenme fırsatını yakaladılar.
LeapFrog adlı kurumun kurucularından, ABD'nin Kalifornia Eyaleti Lamorinda Sunrise Rotary kulübü
üyesi Jim Marggraff, firmasının Afganistanlı kadınlara okuma yazma öğretmek için yarattığı popüler eğitim tabletinin Dari ve Pashto versiyonlarının
tanıtımını yaptı. Marggraff ayrıca firmasının Rotary ile nasıl beraber çalıştığını ve hizmet çabalarını ilerletmek
için sanal gerçek teknolojisini nasıl geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.
Rotary Elçilik Bursiyeri ve E-Club
Houston üyesi Dr. Isis Mejias, su, sanitasyon ve hijyenin önemini vurguladı.
Gençlik Değişim eski katılımcılarından Dr. Jane Nelson da Rotary'nin iş
dünyası ile beraber çalışıp ekonomik
kalkınmada nasıl farklılık yaratabileceğini anlattı.
Konvansiyonun ilginç yönlerinden
biri de Rotaract'ın 50. yılını kutlamasıydı. Genç kadın ve erkekler heyecanlı
bir şekilde bu kutlamayı gerçekleştirdiler.
Konvansiyon Çarşamba günü, Fab
Fourever'ın Almanca olarak Beatles'ların iki şarkısını söylemesiyle son
buldu. 60'ların dünyaca ünlü Beatles
topluluğu performans yeteneklerini,
gelecek yıl konvansiyonun yapılacağı
şehir olan Hamburg'da perçinlemişlerdi.
Toronto konvansiyonunun ilginç
anlarından biri de 16 tane geçmiş dönem Uluslararası Rotary Başkanının
sahnede biraraya gelmesi ve 2018-19
Başkanı Barry Rassin'in de konvansiyona katılımcıları motive edip dönem
teması "İlham Kaynağı Olalım" hakkında konuşmasıydı. Başkan Riseley
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de konuşmasını dinleyicilere "İlham Kaynağı Olmamız Hayatidir" diyerek selefine güzel bir jest yaptı.
Her konvansiyonda olduğu gibi, Toronto konvansiyonunda da bir sonraki konvansiyon tanıtıldı. 1-5 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılacak olan
konvansiyon, uzun bir süre için Avrupa kıtasında yapılan son
konvansiyon olacak. Konvansiyon Organizasyon Komitesi
Başkanı John T. Blount da bunu vurgulayarak tüm Rotaryenleri, özellikle de Avrupalı Rotaryenleri Hamburg'a davet etti.
Konvansiyon öncesi Cuma günü binlerce Rotaryen ve Rotaractör dünyanın bir çok yerinden gelmiş barış liderleri ile
Rotary Barış İnşası Zirvesinde biraraya geldiler. Başkan Ian
H.S. Riseley barış konusunu, döneminde de konferanslarla ön
plana çıkarmış idi ve zirvenin açılışını Metro Toronto Convention Center'da yaptı.
"Rotary dünyada barışta farklılık yaratmak için tüm kurumlardan daha özgün bir şekilde kendini konumlandırmıştır" diyen Risely'den sonra eşi Juliet de Rotaryenlere meydan
okuyarak herkesten, ayrı durup güçlü arabuluculuk ve barış
savunuculuğu yapmalarını istedi.
Gün boyu süren zirvede dört kişi daha sahne aldı; Seven
Women kurucusu Stephanie Woolard, Tererai Trent International Vakfı kurucusu Dr. Tererai Trent, Kanada Uluslararası
Kalkınma Bakanlığı meclis sekreteri Celina Caesar-Chavannes ve Kanada Hava Kuvvetlerinden emekli La Salle Ontario
Belediye danışmanı Mike Akpata.
UR Genel Sekreteri John Hewko 25 Haziran'da Konvansiyonun 2.
oturumunda konuştu.
ABD Eski Başkanı George Bush'un eşi Laura Bush da konvansiyona katılan konuşmacılar arasındaydı. Laura Bush çosanlar, insanlar, insanlar.
cukların hayatını şekillendirmede eğitimin önemini vurgu25 Haziran oturumunda UR Genel Sekreteri John Hewladı. Okuma yazma, eğitim ve kadın hakları savunucusu olan
ko ailesinin II. Dünya savaşı sonrasında Bavaria'daki mülteci
Laura Bush, gençlerin ihtiyaçlarının tüm dünyada bir probkamplarından Amerika'ya geldiğini ve bunu anlattıkları zalem olduğunu ve özellikle de temel ihtiyaçlar olan gıda, barınman kendisinde kamu servisinin önemi algısını oluşturdukma, sevgi ve güvenlik konularındaki eksikliklerin sorun yalarını belirti. Hewko dünyada ihtilafların arttığı şeklinde bir
rattığına değindi.
algının olduğunu ancak dünyamızın aslında iyiye
Başkan Riseley,
Açılış oturumunda konuşan Başkan Riseley,
gittiğine dair işaretler bulunduğuna dikkat çekToronto'ya neden
Toronto'ya neden geldiklerini anlattıktan sonra,
ti: "Son 70 yılda ölümcül politik ihtilaflar gittikçe
tüm Rotaryenlere farklılık yaratmak teması kap- geldiklerini anlattıktan azalmaya başladı; 1980'den beri gelişmekte olan
samında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür sonra, tüm Rotaryenlere ülkelerdeki iç savaşlar yarıyarıya azaldı ve savaşfarklılık yaratmak
etti. Döneminin başlangıcında her Rotaryenden
lardaki ölümler de %75'den fazla geriledi. Tarihin
teması kapsamında
bir ağaç dikmesini istediğini hatırlatan Başkan,
hiçbir döneminde fakirliğin azalması, sağlık ve
bu yıl sadece kendisi ve eşi Juliet'in 200 ağaç dik- gösterdikleri çabadan eğitim koşullarının iyileştirilmesi, gelirlerin yükdolayı teşekkür etti
tiklerini, aynı duyguda olan Rotaryenlerin de ağaç
selmesi ve kişisel özgürlükler bu derece gelişim
dikme ve çevreye katkı konusunda adeta yarıştıkgöstermemişti. Bir örnek vereyim: Bir zamanlar
larını ve beklentilerin çok üzerinde sayıda ağaç
dünyamızda her 5 kişiden 4'ü aşırı yoksulluk sınıdikildiğini söyledi. Rotary'de yaş ortalamasının çok yüksek
fında idi. Şimdi bu oran 5'te 1'e inmiş bulunuyor. 1960 yılınolduğuna da değinen Riseley, organizasyonun önceliklerinin
da gelişmekte olan ülkelerde doğan çocukların %22'si 5 yabaşında genç üyeler temin etmek geldiğine değindi.
şına gelmeden ölüyorlardı. 60 yıl sonra bu oran %5'e düşmüş
Riseley konuşmasını bir soru ile bitirdi: Dünyadaki en
bulunuyor. Ve hepinizin bildiği gibi çocuk felcinin yeryüzünönemli şey nedir? Cevap Yeni Zelanda'nın Maori atasözü oladen silinmesinde son günlere yaklaşıyoruz. Dolayısıyla dünrak sahneye yansıdı: He tangata, he tangata, he tangata.İnyamızın daha barışçıl ve daha müreffeh bir duruma geldiğini
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Konvansiyonun kapanış oturumunda Uluslararası Rotary 2018-19 Başkanı Barry Rassin
ve eşi Esther sahnede idi. Barry İlham kaynağı olmamız konusunda tüm Rotaryenlerin
dönem temasına uyacaklarına olan inancını vurguladı ve beraberce dünyayı daha iyi bir
yer haline getirecek projeler gerçekleştirileceğini söyledi. (Üstte)
Kapanış oturumunun ilginç anlarından biri de Uluslararası Rotary'nin 16 geçmiş
dönem başkanının konvansiyona katılmış olmaları ve hep beraber sahneye gelerek 1
Temmuz'da görevine başlamış olan Barry Rassin'in "İlham Kaynağı Olalım" temasına
destek vermeleri oldu. (altta)

söyleyebiliriz. Ama unutmamalıyız ki
hâla 1 milyardan fazla insan aşırı yoksul olarak yaşamakta, her yıl 3 milyondan fazla kişi aşı ile önlenebilecek hastalıklardan yaşamlarını kaybetmekte,
844 milyon kişi, yani her 9 kişiden 1'i
temiz suya ulaşamıyor ve gezegenimizdeki 2.3 milyon kişi de yetersiz sağlık
koşullarında yaşamını sürdürüyor."
Hewko konuşmasına yapılacak çok
şeyin olduğunu ve bunun için de ilham
kaynağı olmamız gerektiğini çünkü
hepimizin geleceğin barış yapıcıları
olduğunu ve kalıcı değişim yarattığını
söyleyerek bitirdi.
Konvansiyonun kapanış oturumu,
her zamanki gibi 2018-19 döneminde
organizasyonumuzu yönetecek olan
Barry Rassin ve eşi Esther'in sahne
almasıyla doruk noktasına ulaştı. Teması belli idi. "İlham Kaynağı Olalım."
Tüm Rotaryenler coşku ile bu konudaki niyetlerini gösterirlerken, dostlukları pekiştirmiş, yeni dostlukların oluşmasını sağlamış bir konvansiyon daha
geride kaldı. 2019'da Hamburg'da buluşmak üzere...
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Konvansiyonda Türk Rotaryenler

Konvansiyona Türkiye'nin üç bölgesinden geniş katılım oldu. Toronto'ya yakın olan Niagara Şelaleleri Konvansiyonda ziyaret edilebilecek
yerler arasındaydı. Türk Rotaryenler de bu fırsatı kaçırmadılar. Resimde 2420 ve 2440 bölge Rotaryenleri birarada görülüyor.

✔✔ Uluslararası Rotary 2018

Toronto Konvansiyonuna
Türkiye'nin üç
bölgesinden de
geniş katılım oldu.
Türk Rotaryenler
konvansiyonun
aktivitelerine
katılırlarken, boş
zamanlarında da bölgede
görülmeye değer yerleri
ziyaret ettiler. Bu sayfada
GDG Güneş Ertaş
tarafından çekilmiş olan
bazı resimlere yer verdik.

Toronto Konvansiyonuna katılan Rotaryenler bir örnek tişörtleri ile dikkat çeken
bir grup oluşturdular.

Konvansiyonun önemli anlarından biri her zaman için açılış oturumunda yapılan ülke
bayraklarının resmigeçidi olmuştur. Resimde Toronto Konvansiyonunda Türkiye anons
edildiğinde sahneye yansıyan görüntü ve önde Türk Bayrağı görülüyor. Yandaki resimde
ise UR geçmiş dönem direktörelerimizden Örsçelik Balkan ve Şafak Alpay, Rotary
Dergisini yayınlayan Rotary Yayıncılığın Yönetim Kurulu Başkanı GDG Güneş Ertaş
beraberce görülüyor. Örsçelik Balkan halen Vakıf Mütevellisi olarak görev yapıyor.
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