ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

TARİHİN YAPRAKLARINDA THE ROTARIAN

TEMMUZ 1941

Seul Konvansiyonu
1988 yazında Seoul’da yapılan
olimpiyatta, hükümet yetkilileri
“kimchi” konusunda tereddüt içinde
idiler. Endişeleri, bu milli yemeklerinin
kokusunun misafirlere ağır gelebileceği
idi. Organizasyon komitesi, gönüllü
çalışanlara yemekten sonra dişlerini
iyi fırçalamalarını tavsiye ediyordu.
Belki de bu endişeleri yersizdi. Zira
ziyaretçilerin bir çoğu kimchi’nin
tadına varmış ve o tarihten sonra
bu yemeğin ihracatı da artmaya
başlamıştı. Bugün kimchi’yi
dünyanın değişik ülkelerinde bir çok
süpermarkette bulmak mümkün.
28 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde
konvansiyona iştirak edecek olan
Rotaryenler kesinlikle kimchi’yi
tadacaklardır.
Alışık olmayanlar için açıklayalım;
kimchi fermante olmuş bitkidir.
Yaklaşık 100 değişik çeşidi
bulunmaktadır ama en popüler olanı
karnıbahar yaprağı ile sarılmış, her
yaprağa acı kırmızı biber salçası
sürülmüş ve soğuk bir yerde belki bir
hafta, bazen de daha uzun bir süre
oluşmaya bırakılmış olanıdır.
Yemekte ne sunulursa sunulsun,
kimchi kahvaltıda, öğlen ve akşam
yemeklerinde sunulmaktadır. Güney
Kore hükümeti, vietnam savaşında
askerlerine kimchi göndermek için
Amerikan hükümetinden yardım
istemiştir. İlk Koreli astronot da
2008 yılında uzay istasyonuna
gönderildiğinde beraberinde bir parça
kimchi götürmüştü. Büyük olasılıkla
yanına ekstra bir diş fırçası da alarak.

Son 74 yıldır, Uluslararası
Rotary Başkanı’nın resmini
derginin Temmuz sayısının
kapağında yayınlamak bir
gelenek olarak devam ediyor.
Kapakta yer alan ilk başkan,
Montana Eyaletinden Tom J.
Davis oldu. II. Dünya Savaşının
ortasında göreve başlayan
Davis, dergide yer alan ilk
yazısında barış ve gelecek için
ümitlerinden bahsetmişti. “Bu
savaşan dünyada 210,000 iş
adamı ve profesyonel ile 5,000
kulübün oluşturduğu hareketin
yeri nerededir?” diyen Davis,
“Rotary’nin şimdiki görevi barışı planlamaktır. Çünkü barış gerçekleşecektir.
İster bir yılda, ister beş yılda ya da 15 yılda olsun bilemeyiz, ancak bu
belirsizliği, icraat yapmamak için bir özür olarak kabul etmemeliyiz”diye
yazısını bitirmişti

AĞUSTOS 2009
2009 yılında editörlerimizden
biri Dominik Cumhuriyetine
seyahat düzenleyerek,
ülkede Rotaryenlerin basit
biolojik toprak ve su filtreleri
kullanarak ülkenin sağlık
sorununa nasıl katkıda
bulunduğunu tespit etmek
istemişti. Puerto Playa
bölgesinde “Sin Agua, no hay
vida” “Su olmadan yaşam da
yoktur” cümlesi insanların
ağızlarından düşmüyordu.
Rotary’nin yardımıyla ve
az bakım isteyen filtreler
sayesinde, 100,000’de fazla
insan içilebilir, yemek ve yıkanmada kullanılabilecek temiz suya kavuştular.
Bir yerel kişinin söylediği gibi, dışarıdan gelen insanların ilgilenmesi, topluma
da haysiyet gelmesini sağlamıştı. Fakir bir toplumda yaşamanın utancının
kaybolmasına yardımcı olmuştu.
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Güney Sudan’a su getirmek

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,207,102 *
Kulüpler: *............................................................ 34,823
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 180,964
Kulüpler: ................................................................ 7,868
Interact
Üyeler: ................................................................ 414,115
Kulüpler: .............................................................. 18,005
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 191,889
Topluluk.................................................................. 8,343
Arch C. Klumph Society üyeleri............................. 328
Paul Harris Dostları: ..................................... 1,310,366
Major Donors....................................................... 14,482
Vakıf Benefaktörleri............................................ 86,588
Bequest Society Members.................................... 7,812
Not: Rakamlar 6 Nisan 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. Bağış yapanların rakamları ise 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
2420: Bölge:**
81
2430: Bölge:
88
2440. Bölge:
65
TOPLAM
234
** UR İstatistiklerine göre

Rotaryen Sayısı
2,176
2,337
1,697
6,210

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Seoul, Kore, 29 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Ü

lkedeki coğrafyanın zorlukları ve süregelen iç savaşa rağmen, Rotary kulüpleri Güney
Sudan’ın en ücra köşelerinden birine içme suyu
getirmeye niyetli görülüyorlar.
Wausau Wisconsin ve Güney Sudan’ın Juba Rotary kulüpleri, Doğu Ekvatorya Eyaletindeki Tennet Boma’daki 10
dağ köyüne, sürdürülebilir su kaynağı temin etmek için çalışıyorlar. İki kulüp Rotary Vakfından 47,000 dolar küresel
bağış temin ettiler ve bununla derin kuyu açarak güneş enerjisini kullanan pompalarla suyu 5,000 galonluk bir rezervuara basacaklar. Çalışmalar yaklaşık 14,000 kişiye su teminini
sağlayacak.
Şiddetin sınır bölgelerinde konsantre olmuş olmasına
rağmen ülkenin iç kesimlerindeki topluluklar ekonomik güvensizlik ve kötü altyapı nedeniyle zor bir ortamda yaşıyorlar. Halk, devletin hiç bir desteği olmaması nedeniyle de sudan kaynaklanan akut hastalıklar ve açlık ile mücadele ediyor.
2011 yılında bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, 2013
Aralık ayından beri şiddet içinde yaşıyor. Ülkenin önde gelen Dinka ve Nuer kabileleri, 19. yüzyıldan beri süregelen
arazi ve kaynakların paylaşımı kavgasını sürdürüyorlar.
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