UBAT

VAKIF BA'KANI’NIN MESAJI

Rotary, gelecek nesil barı( in(acılarını
yaratarak barı(ı in(a eder

Rotary'nin yüzüncü yılını kutladığı Şubat'ı,
geçmişimizi yansıtmak için bir an olarak her
zaman sabırsızlıkla bekliyorum. 1905'te bir
Chicago ofisinde mütevazı bir toplantı olarak
başlayan şey, hızla sizin ve benim artık üyesi
olduğumuz küresel bir harekete dönüştü.
Rotary kuralları nedeniyle Barış İnşası ve
Çatışmayı Önleme Ayı Şubat ayında kutlanır
ve temel bir Rotary konseptini onurlandırır:
“Küresel barış ve anlayış arayışı.”
Rotary Vakfı ve bu paraları projeler için
kullanan sizler, küresel ve bölgesel
bağışlarımızla barış için bir güçtür.
Okuryazarlık için harcanacak bir bağış parası,
o mahalledeki ve ötesindeki insanların daha
iyi bir anlayışa ve ekonomik güvenliğe sahip
olmasına yardımcı olabilir. Bu, kalıcı barış
için temel oluşturur. Topluluklar, işleyen bir
pompa sistemine sahip olduklarında sınırlı su
kaynakları için mücadele etmek yerine
eğitime odaklanabilirler. Rotary'nin barışı
teşvik etme çabaları, yaptığı her şeyle iç
içedir.
Rotary, başlangıcından bu yana, kendini
barış ve anlayışı aktif bir şekilde geliştirmeye
adamıştır. Ancak, 1999 yılında Rotary Barış
Merkezlerinin kurulmasıyla, bu destanda yeni
ve cesur bir sayfa açıldı. Yenilikçi program,
gerçek dünya sorunlarını çözmek için çatışmanın köklerine dair güçlü, akademik bir anlayışı pratik taktiklerle birleştirmeye devam
ediyor. Bu yıl, barış dostları sınıfının
açılışının 20. yıl dönümü; yenilikçi program,
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gerçek dünya sorunlarını çözmek için çatışmanın köklerine dair güçlü, akademik bir anlayışı pratik taktiklerle birleştirmeye devam
ediyor.
COVID-19 pandemisinin etkilerine rağmen, Rotary Barış Merkezleri uyum sağlamayı başardı ve bu da küçük program
kesintilerine neden oldu. Yedi merkezimizdeki
öğrenciler zaten normal rutinlerine dönüyorlar. Buna, Uganda, Kampala'daki Makerere
Üniversitesi'nde, barışçıl çözümlere umutsuzca ihtiyaç duyan bir bölgede çalışmak için
yeni becerilerini ve bilgilerini ortaya koymaya
hazırlanan genç barış gönüllüleri de dahildir.
Barış merkezleri girişimi genişlemeye
devam ediyor. Arama komitemiz, 2024'te
açılabilecek sekizinci merkezimiz için Orta
Doğu veya Kuzey Afrika'daki olası yerleri
araştırıyor. Bu, gelecek neslin çerçevesini
oluşturduğu için Rotary'nin küresel barış
eğitimi faaliyetleri için önemli bir adımdır. O
bölgede barışı inşa etmek için çalışacakların
sayısı artmalıdır. Orada durmuyoruz ve 2030
yılına kadar Latin Amerika'da da bir Rotary
Barış Merkezi açmak istiyoruz.
Son 117 yılda, Rotary, tüm çabalarımızda
barışı ve anlayışı teşvik ederek iyilik için
küresel bir güç haline geldi. Rotary'nin, Vakfın kalıcı gücü ve onlarca yıldır barışa olan
bağlılığımız, bizi takip edecek nesiller için
kutlamaya, desteklemeye ve sürdürmeye
değer şeylerdir.

JOHN F. GERM

UR Vakfı Başkanı

MART

VAKIF BA'KANI’NIN MESAJI

Dünya çapında temiz su akı(ı sa)layalım

Benjamin Franklin 18. yüzyılın ortalarında "Kuyu kuruduğunda suyun değerini
biliriz" diye yazmıştı. Yirmi birinci yüzyılda
çoğumuz suyu doğal kabul ediyoruz çünkü
temiz suyun bol olduğu bölgelerde yaşayacak kadar şanslıyız. Ancak dünyadaki milyonlarca insan için durum böyle değil.
Birleşmiş Milletler'e göre, 2 milyar insan –
ki dünyadaki her dört kişiden biri - güvenli
içme suyuna erişemiyor. Dünya nüfusunun
sadece yaklaşık yarısının uygun şekilde
yönetilen tuvalet ve sanitasyon sistemlerine
erişimi var ve kabaca üçte birinin sabun ve
akan su ile temel el yıkama istasyonlarına
erişimi yok ne yazık ki.
Bu anlık bilgiye ulaşım ve uzay yolculuğu çağında bu kadar çok insana su, sanitasyon ve hijyen sağlayamamış olmamız
şaşırtıcı değil mi?
Rotary harekete geçiyor; WASH girişimleri, kilit odak alanlarımız arasında en iyi finanse edilenlerden biridir: Rotary kulüpleri,

2014'ten bu yana WASH ile bağlantılı
2.100'den fazla küresel bağışı gerçekleştirmek için Vakıf fonlarında 154 milyon
dolar kullandı ve sayısız insanı etkiledi.
Ek olarak, Rotary'nin USAID ile on yılı
aşkın süredir devam eden WASH ittifakı,
Rotary'nin PolioPlus dışındaki en büyük ortaklığı olarak kabul edilir. Rotary ve
USAID, Gana ve Uganda gibi ülkelerde
ulusal düzeydeki büyük ölçekli stratejik çabalara WASH finansmanı için toplam 18
milyon dolar taahhüt etti. Ortaklık, yüzlerce
toplulukta uygulanabilir, sürdürülebilir
WASH çözümleri bulmak için USAID'in
kalkınma profesyonellerinin teknik uzmanlığını Rotary üyelerinin yerel liderliği ve
savunuculuğu ile birleştiriyor. Daha fazlasını riusaidwash.rotary.org adresinden
öğrenebilirsiniz.

JOHN F. GERM

UR Vakfı Başkanı
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