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“Harekete Geçenler” 
dünyada neler yapıyorlar?

dünyamız

Costa Rica’da 
yaklaşık 300.000 

Nikaragualı 
daimi ikamet 

etmekte

Nikaragua
Politik karışıklıkların olduğu 

ülkeyi biraraya getirmek için 

Ciudad Sandino Rotary Kulübü  

ve sponsoru olduğu Nueva 

Vida Toplum Birliği, toplumdaki 

iletişimi oluşturmak için barışa 

yönelik bir çalıştay düzenledi. 

Kasım ayında üç gün süren 

ve kulübe sadece 250 dolara 

mal olan bu organizasyonda 

moderatörler kendi tecrübelerini 

anlatarak ihtilafları mizah ve 

yaratıcılık ile şiddet kullanmadan 

nasıl çözdüklerini anlattılar. 

Rotary kulübü ve Toplum 

Birliğinden katılan 25 kişi, 

barış stratejilerini geliştirmede 

kullanılan oyunları oynadılar ve 

kendi kişisel yaşamlarında nasıl 

empati kurduklarını aktardılar. 

ABD
Washington Mercer Island 

Rotary Kulübü üyesi rahip Greg 

Asimakoupoulos’u, kulübün fon 

yaratmak için her yıl düzenlediği 

yarım maraton koşusuna 

katılanların kilisesinin önünden 

geçmeleri düşündürmüş. 2010 

yılında rahip yarış gününde pazar 

ayinini iptal ederek cemaate 

gönüllü ya da atlet olarak 

yarışa katılmalarını önermiş. 

Kiliseye gidenlerden 200-300 

kişi yarışa katılmaya başlamış. 

2013 yılında görev değişikliği 

ile bir huzurevinde çalışmaya 

başlayınca, oradakileri de 

yarış organizasyonuna katmış. 

Greg, bu girişimini, büyük bir 

vizyon çerçevesinde Rotary 

ve inanç gruplarının beraber 

çalışabileceklerinin göstergesi 

olarak kabul ediyor. 

Gana
Gine Körfesininin çevreleyen 
sahişi temizleme kampanyası 
çerçevesinde, Accra bölgesindeki 
Rotaryenler ve Rotaractörler plajda 
biraraya geldiler. Başkent Accra’nın 
18 mil doğusunda bulunan 
Tema Kasabasında, beş yıldır 
Accra-Spintex, Tema Meridian ve 
Tema-Sakumono Rotary kulüpleri, 
Regional Maritime Universitesinin 
Rotaract kulübü ile beraber 
Accra ile Tema arasındaki sahilde 
çöpleri topluyorlar. Geçtiğimiz 
Nisan ayında düzinelerce gönüllü, 
balıkçıların ağlarından balıktan 
çok çöpün çıktıığı Sakumono 
Plajında biraraya geldiler. Çevreye 
ve balıkçılara faydanın yanı sıra, 
girişimin  bölgedeki turizm 
potansiyeline de destek olduğunu 
kulüp üyesi Prosper Edem 
Amevordzie ifade etti.  
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Malezya’da 
yaklaşık 1,200 
kelebek cinsi var 
ve kuşların da 33 
cinsi Sabah 
eyaletine özgü 
olarak biliniyor.

– BRAD WEBBER

Polonya
Cenin’de alkol spektromu 

rahatsızlığı (FASD) konusunda 

eğitim programı için fon yaratmak 

amacıyla Varşova Zoliborz 

Rotary Kulübü her yıl caz konseri 

düzenliyor. 2019 yılındaki 

konserde, Polonyalı ünlü caz 

şarkıcı, besteci ve violonist Dorota 

Miskiewicz, gazete başlıklarındaydı.                        

Polonya hükümetinin verilerine 

göre, FASD her yıl en az 50 

çocuktan birini etkiliyor. Bu soruna 

yardım amacıyla Zoliborz Rotary 

kulübü kadınları hamilelikte alkol 

kullanmanın riskleri konusunda 

bilgilendirmek amacıyla bir 

program başlattı. Kulüp gerekli 

bilgileri içeren broşürler dağıttı 

ve Uluslararası FASD Farkındalık 

gününde çeşitli etkinliklerde 

Malezya
2015 yılında 6.0 şiddetindeki bir 

depremin Borneo’yu vurması sonrası, 

Kota Kinabalu Rotary kulübü, 

Kinabalu Dağının turizme kapanması 

sonucu gelirleri azalan yerel dağ 

rehberlerine yardım amacıyla bir 

girişim başlattı. Böcek bilimcisi 

(entomolojist) ve Kinabalu’nun ender 

canlılarından kuşkanatlı kelebek 

hayranı olan Kulüp üyesi Stephen 

Sutton, yerel turist rehberlerinden 10 

tanesini ornitoloji (kuş bilimi) ve 

entomoloji konusunda eğitti. Kulüp 

“Sabah Kuş ve Kelebek Festivali”nin 

ilkini düzenlerken evlerinde turistleri 

misafir eden yerel halka kuşlar ve 

kelebekler konusunda kurslar 

düzenledi. Kulüp bu girişimle 

sürüdürülebilir bir ekoturizm projesi 

oluşturmayı ümit ediyor.    

bulundu. Kulübün Facebook 

sayfasında, girişimin hedefleri 

arasında eğitimli ve profesyonel 

kadınlar da bulunuyor. Kulüp 

bu kesimin genelde dikkate 

alınmadığını ifade ediyor.

Kulübün yakındaki bir yetimhane 

ile de çalışmalar yaptığı için FASD 

konusunun ne derece etkilediğini 

de bizzat gördüğünü kulüp 

üyesi Ania Markowskakejler 

açıklıyor. Kulüp üyelerinin ilk 

elden hastalığın kısıtlayıcı tarafını 

görmeleri projenin ele alınmasını 

sağlamış. 2014 yılında yapılan bir 

çalışmaya göre, Polonya’da her 

yıl 900 çocuk total FASD (Fetal 

Alcohol Sendrom) ile doğuyor.  

Bu vakalar, geri dönüşü olmayan 

bir hastalık kategorisinde 

bulunuyor.

E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 9  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 11


