Tanaka dönemi Lizbon Konvansiyonu ile sona erdi

Lizbon Konvansiyonunun açılış oturumunda bayrak töreninde Türkiye anons edilirken

U

luslararası Rotary’nin
2012-13 döneminin zirvesi olan Konvansiyon,
Portekiz’in başkenti Lizbon’da 2326 Haziran tarihleri arasında neşeli
bir bayram atmosferi içinde gerçekleştirildi. Portekiz’in şirin başkentinde hazırlıklar tamamlanmış ve
dünyanın dört bir tarafından gelecek olan Rotaryenleri beklemektey-

diler. Asırlar önce, Portekizli kaşifler
Lizbon’dan yelken açarak yeni yerleri keşfetmişlerdi. 23 Temmuz Pazar günü ise 225 ülke ve coğrafi alandan Rotaryenler, adeta tüm dünyayı
temsil edercesine 2013 Rotary Konvansiyonunun açılış seremonisi için
Lizbon’un bir barış limanı ilan ettiler.
Barış gün boyunca adeta sahneden inmedi. Döneminin teması ola-

2012-13 Dönemi UR Başkanı Tanaka ve eşi Kyoko(FotoAlyce Henson)
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rak Hizmet Yoluyla Barış’ı seçmiş
olan Uluslararası Rotary Başkanı
Sakuji Tanaka, açılış konuşmasında
barış ve hizmet ilişkisini nasıl oluşturduğunu anlattı. Tanaka, Japon
İmparatoru Hirohito’nun II. Dünya Savaşı’nın sona erdiğini radyoda
açıkladığını hatırlarken, Henüz 6 yaşında bir çocuk olarak olaya fazla anlam veremediğini belirtti. Ama daha
sonra, savaşı kaybettiğimizin farkına
vardık diyen Tanaka, “Japonya o güne
kadar savaşı kazanmak için savaşıyordu. Şimdi ise yeniden inşa etmek için
çalışacaktı. Hep beraber Japonya için,
barışa bağlı bir kimliği oluşturmak durumundaydık” dedi.
Yıllar sonra Yashio Rotary Kulübüne katıldıktan sonra Kendinden Önce Hizmet fikrini öğrendiğini belirten Tanaka, “Rotary sayesinde insanların yaşamlarını daha iyi
yapmaya başladığım farkettim” dedi.
Tanaka, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak ve uluslararası hizmet projelerine katılarak Rotary’nin
her gün barışı oluşturduğunu, dö-

nemi içinde yaptığı seyahatlerde de
Rotaryenlerin barışı oluşturmak için
kullandıkları çeşitli yöntemlere tanık
olduğunu ifade etti. “Lizbon’da Rotary Konvansiyonunda, dünyanın her
kıtasından gelmiş ve daha iyi bir dünya
yaratmaya çalışan insanlarla beraberiz.
Burada aramızdaki farklılıkların ne
kadar anlamsız olduğunu görüyoruz.
Burada gerçekten önemli olan şeye, başkalarının daha iyi yaşamaları ve daha
mutlu olmaları için neler yapmamız
gerektiğine odaklanıyoruz” diyen Tanaka açılış konuşmasını bitirdi.
Tamamı barışa ayrılmış bir toplantı olarak, 2013 UR Lizbon Kon-
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vansiyonu, Başkan Tanaka’nın
Rotary’nin barış mesajını çok değişik ve etken bir şekilde yaymaya başlayan bir Rotary kulübü ödüllendirdiği seremoniyle kapandı. “Bu yıl her
Rotary kulübüne toplumunda barışı geliştirmesi için faaliyet göstermeleri için
meydan okudum. Yaptıkları beklentilerimin çok üzerinde oldu ve Barışı geliştirmek için çalışma yapan tüm Rotaryenlere teşekkür ederim” diyen Tanaka, Almanya’nın Villingen-Schwenningen Rotary Kulübü başkanı Ralf
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ler orkestralarından Marco und die
Elfenbande’ye ulaşarak gençlere barışın önemi ve Rotary’nin barış için
yaptıklarını anlatan bir şarkı bestelemelerini ve bunu kaydetmelerini sağladı. Oturum boyunca arka planda
çalan bu şarkı, Almanya’da okul çocuklarına CD olarak dağıtıldı.
Bölge guvernörleri 50 projeyi de
ödül için önermişti. Bunlardan üç tanesi Tanaka tarafından özel olarak
ödüllendirildi. Kolombiya’nın 4270.
bölge ve Venezuela’nın 4380. bölgesinin düzenledikleri barış forumu;
ABD’nin 6780. bölge Tennessee eyaleti Rotary kulüplerinin organize ettikleri forum ve 2440. bölgemiz tarafından organize edilen “Hasretin İki
Yakası” adlı Türkiye ve Yunanistan’ın
mübadele günlerini yansıtan, kısa
film yarışması, fotoğraf sergisi ve klasik müzik konseri bu özel ödüle layık
görüldüler.
Katılımcılar ilk kez olarak da
“Lizbon Barış Deklarasyonu”nu görme fırsatını elde ettiler. Bu deklarasyon, geçmiş dönem içinde Berlin,
Honolulu ve Hiroshima’da düzenlenen Global Barış Forumları esnasında kabul edilen deklarasyonların tamamlayıcısı oldu.
Kapanış oturumunda UR 201314 başkanı Ron Burton ve ailesi takdim edildi. Burton, Rotary’nin Çocuk Felcine Son kampanyasında gerçekten sona yaklaşılırken ve Vakıf
için yeni bir dönemin başlangıcında
Rotaryen olmanın ne kadar heyecan
verici olduğuna değindi ve önümüzdeki yılın Rotary için en güzel yıllardan biri olacağına inandığını söyledi. “Maraton koşusuna katılmış olan
herkesin size söyleyeceği gibi, yarış ne
kadar zor ve uzun olursa, varış çizgisi gözüktüğünde duyulan gurur o kadar büyük olur ve onu geçmek azmi o
kadar artar. Bu nedenle, bizler Rotaryen olarak, Geleceğin Vizyonu olarak
adlandırdığımız Vakfın yeni bağış yapısıyla, kulüplerimizde çok daha yük-
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sek hedefler koymalıyız” diyen Burton,
yeni planın Rotary hizmetinde daha
büyük ve sürdürülebilir hedefler içeren yeni bir düşünce yapısı gerektirdiğini belirtti.
Kapanış oturumunun başlarında, delegeler 2014-15 dönemi UR
Başkanlığına aday olan Tayvan’ın
Taipei Rotary Kulübünden Gary
C.K.Huang’ın adaylığını kabul ettiler. Adaylığı kabul konuşmasında
Huang, Rotary’nin kendisine ülkesinin sınırları dışında da hizmet etme
fırsatı verdiğini söyledi.
Çarşamba günü yapılan dördüncü
oturumda, katılımcılar Cause Centric Productions kurucusu Céline Cousteau, Jane Goodall Enstitüsü kurucusu ve BM Barış Elçisi Jane Goodall

ve Free The Children and Me to We
adlı krumun kurucularundan Craig
Kielburger’i dinleme fırsatını yakaladılar. Üç konuşmacı da işin içine girmek ve başkalarını da eylem yapmaya
motive etmek konularına değindiler.
Her konvansiyonun sonunda olduğu gibi, bu konvansiyon da kapanırken, bir yıl sonra yapılacak
olan konvansiyonun ön tanıtımı yapıldı. 2014 yıl UR konvansiyonu
Avustralya’nın ünlü şehri Sydney’de
gerçekleştirilecek. Ünlü Opera binası, yeşillikler içinde bir yaşam ve vahşi
bir tabiatın birarada olduğu bu güzel
şehirde Rotary Konvansiyonuna katılınır. Şimdiden bu güzel fırsatı kaçırmamak için hazırlıklarınızı yapmanızı öneriyoruz.

Lizbon’da Türk Rotaryenler, eski bir kayığın önünde
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