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Rotaract'ı Kutlayalım:

Rakamlarla

Gelen Güç

Ç

ağrı Yeni Zelanda'dan çıktı ve Danimarka, Jamaika, Meksika ve
Uganda gibi uzak yerlerdeki Rotaraktörler cevap verdi. Ekim ve Kasım
2020 aylarında 30 günden fazla,
bayrak yarışlarına katıldılar, sahilde
yoga yaptılar, dans ettiler ve şınav
ve çömelme mücadeleleri yaptılar, farkındalık yarattılar - yaklaşık 7.000 Yeni Zelanda Doları - dokuz
ülke ve Bölgede 100.000 çocuğu üç ölümcül patojene karşı aşılayacak bir proje için uğraştılar.
“Hikayemizden ilham aldılar, Buna dahil olmak
istiyoruz. Yeni Zelanda, Auckland City Rotaract
Kulübü üyesi Becky Giblin, bu hastalıkların silinmesine yardımcı olmak istiyoruz” diyor.
Yeni Zelanda ve Avustralya'daki Rotary kulüpleri
tarafından düzenlenen “Her Çocuğa Bir Gelecek
Ver (GECAF)” projesinin amacı, dokuz Pasifik ülke
ve bölgesindeki her çocuğu rotavirüs, pnömokok
bakterileri ve insan papilloma virüsüne (HPV) karşı
aşılamaktır. Rotavirüs ve pnömokok bakteri aşıları
gastroenterit, pnömoni, menenjit ve bakteriyemiden
kaynaklanan hastalıkları ve ölümleri azaltabilir.
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Ergen kızlar için HPV aşısı, daha sonraki yaşamlarında rahim ağzı kanserini önleyebilir.
Dünya Sağlık Örgütü, ishal ve zatürrenin beş
yaşın altındaki çocuklarda önde gelen başlıca ölüm
nedenleri olduğunu bildirmektedir. Rahim ağzı kanseri oranlarının yüksek olduğu Cook Adaları, Kiribati, Nauru, Niue, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu
ve Vanuatu'da “ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaptığımız tedaviler ne yazık ki yok”. Bunu
aşı çalışmalarına öncülük eden Auckland Rotary
Kulübü üyesi Jackie Hinchcliff, belirtti.
Hinchcliff, Rotaraktörlerin projeye olan bağlılığından etkilendi ve dahil olma fikrinin onlardan geldiğini
söyledi. "Bence yaptıkları kesinlikle harika. Bu, onların yüreklerini çelen bir taban projesiydi. 'Bizim
yapmak istediğimiz de zaten bu' dediler."
Rotaraktörlerin çabaları sayesinde ek olarak
4.000 YZ$ kurumsal hibe alan aşı projesi, ayrıca
2021 yılında kutlanan bir yıldönümü olan Avustralya
ve Yeni Zelanda'da Rotary'nin 100. yılını kutluyor.
Rotaraktörler, teşvik edici bir kampanya olan Move
for GECAF'ı düzenledi. Aşı çabası için sosyal medyada ses getirmek için fiziksel aktiviteler yaptılar.
Rotaraktörler, fiziksel başarılarının fotoğraflarını
ve videolarını sosyal medyada paylaşarak aşı ihtiyacına ilişkin mesajlarını güçlendirdiler ve birbirleriyle
bağlantı kurmak ve birbirlerinin projelerini desteklemek için kulüpler ve sınırlar arasında nasıl ulaştıklarını örneklediler. Bu çabalar, birçok kulübün sosyal
medya ve Zoom aracılığıyla hedeflerini toplayıp tartışmasına neden olan COVID-19 karantinaları ile
iyice hızlandı.
Yeni Zelanda'da olduğu gibi Brezilya, Almanya,
Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerdeki Rotaraktörler
de projeleri desteklemek için Rotaract ağını harekete geçirdi. Bunlardan bir örnek, dünyayı yeniden
ağaçlandırmaya yönelik bir Rotaract girişimi olan
Treety of Generations'dır. Ağaç dikme görevi, iki
partner kulüp olan M.O.P. Rotaract Kulübü ile Almanya, Nürtingen Rotaract Kulübü tarafından Mart

2020'de başlatıldı. Vaishnav, Hindistan ve Ekvador
Cumbayá Rotaract Kulübü partnerliği de aynı şekilde
hareket etti.
Nürtingen Rotaraktörü Dominik Huhndorf, “Dünyanın dört bir yanındaki kulüpleri temiz alanlara
ağaç dikmeye motive ediyoruz ve onlara ihtiyaç
duydukları her şeyi sağlıyoruz” diyor. Şimdiye
kadar Almanya, Ekvador, Hindistan, Mauritius ve Sierra Leone gibi ülkelerde yaklaşık 2 bin ağaç dikildi.
Huhndorf, zorlayıcı bir ihtiyaç ve etkili bir çözümün - ağaç dikerek daha yeşil ve sürdürülebilir bir
dünya yaratmak gibi - diğer kulüplerin ilgisini çekmeye yardımcı olacağını ve sosyal medyanın ortak
bulmak için iyi bir yol olduğunu belirtiyor. “Kulüp web
siteleri ve Instagram gibi sosyal medya, bir kulübün
hedeflaerinin projenizinkilerle uyuşup uyuşmadığını
belirlemek için en iyi platformlardır” diyor.
İyi düşünülmüş herhangi bir projenin destek bulacağına inanıyor. "Bir işbirliği için ihtiyacınız olan
tek şey iyi, rasyonel, sağlam bir konsept ve bunu
gerçekleştirmek için yüksek motivasyondur" diyor.
Bu arada Türkiye'de 2420. Bölgedeki Rotaraktörler, devam eden bir projeyi genişletmek için diğer kulüplere ulaşıyor. Beş yılı aşkın bir süredir kendi
bölgelerinde meme kanseriyle mücadelede kendi
kendine muayene ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalığı artırmak için çalışıyorlar. 2019 yılında Rotaraktörler projeyi genişletmeye karar
verdiler ve şu anda Türkiye'deki 13 Rotaract kulübünün yanı sıra Gana ve Brezilya'daki iki kulüple de işbirliği yapıyorlar.
Ekim 2019'da Rotaraktörler, kendi kendine muayenenin önemi hakkında bilgi verilen ve 397 kişiye
ulaşılan dört seminer gerçekleştirdi. Ayrıca meme
maketi ve broşür kullanarak 256 kişi bilgilendirildi.
İstanbul-Şişli Rotaract Kulübü üyesi ve 2019-20
Bölge 2420 Rotaract Temsilcisi Burak Küçük, projelerinin kapsamını genişletmenin zorlukları olduğunu
söylüyor. “Projedeki ortaklarımızı bulmak ve onlarla nasıl çalışılacağını öğrenmek çok zaman aldı.

Geç ulaştığımız için diğer büyük kurum ve
STK'larla ortak olma fırsatlarını kaçırdık. Doğru insanlarla iletişim kurmak ve hedeflerimize ulaşmak
için çok çalışmamız gerekiyordu. Bu zorluğun üstesinden gelmek için çok çaba sarf ettik.” dedi.
Ancak bu süreçte bazı önemli dersler aldılar. Rotaract çok bölgeli bilgi kuruluşlarının (MDIO'lar) diğer
ülkelerdeki ülke temsilcileriyle bağlantı kurmanın iyi
bir yolu olduğunu belirten Küçük, “Bu proje bize
birlikte çok güçlü olduğumuzu gösterdi” diyor.
Hindistan'da Rotaraktörler, 2020'de bölgesel
MDIO, Güney Doğu Asya Rotaract Bilgi Merkezi
(SEARIC) tarafından desteklenen Mega Kumaş
Bağış Sürüşü olarak adlandırdıkları etkinliğe dahil oldular. Yerel bir bankacılık kurumu olan Yes Bank ile
ortaklık yaptılar. Kalküta Rotaract Kulübü'nden Srijita
Neogy, “Hindistan'ın en büyük festivallerinden biri
olan Diwali hemen yakınımızdaydı ve herkesin gün
boyunca temiz giysiler içinde olmasını istedik”
diyor. “Ülke genelindeki Yes Bank şubelerinde tonlarca giysi bağışı yapıldı ve toplandı. En yakın Rotaract kulüpleri ve banka şubeleri haritalandı.
Rotaraktörler daha sonra şubelerden kıyafetleri
toplayarak en çok ihtiyaç duyulan yörelere bağışladılar” dedi.
Rotaraktörler uzun zamandır hem dostluk hem de
projeler için bir araya geliyorlar. Pandemi başladığında pek çok kişi, dünyanın dört bir yanından üyelerin katılabildiği, oyun oynayabildiği, konuşmacılara
ev sahipliği yaptığı, partiler düzenleyebildiği ve paylaşımda bulunabildiği bir Zoom toplantı alanı içeren
bir sosyal medya girişimi olan World of Rotaract aracılığıyla sanal olarak bir araya geldiler ve kendi ülkelerindeki COVID-19 deneyimlerini paylaştılar.
Zoom toplantıları, Rotaraktörlerin fikirlerini paylaşmalarına ve projelerini tanıtmalarına da izin verdi.
Yeni Zelanda'daki GECAF için hareket, platformun
dünya çapındaki erişiminden destek aldı. Giblin,
“World of Rotaract, mesajımızı oraya iletmemiz
için inanılmaz bir ağdı” diye ekledi.
Danimarka København Nord Rotaract Kulübü
başkanı Philip Flindt de aynı fikirde. “World of Rotaract, birçok uluslararası arkadaşlığın temellerini
oluşturdu” diyor. "Becky [Giblin] ile gerçek hayatta
hiç tanışmamış olsam da, onunla saatlerce konuştum, ciddi konuştum, şakalar yaptım ve o şimdi
benim sevgili arkadaşım."
Giblin, Move for GECAF için yardım istediğinde
Flindt, aşı projesini desteklemek için kulübünün üyelerini bir parkta koşmaya teşvik etmekten çekinmedi;
kulüp yaklaşık 2.500 YZ$ topladı. “Becky'nin çağrısı bizim için kısa sürede Rotaraktörlerin ne kadar
çok şey başarabileceğini ve Rotaraktörler ile Rotaryenler'in projelerinde birbirlerini nasıl destekleyebileceğini göstermek için bir fırsattı” diyor.
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