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Malala Yousafzai, kızların ve kadınların
eğitimi için Pakistanlı genç bir aktivist.
Dünyanın ilk adıyla tanıdığı Malala bir genç
olarak kızların öğrenme hakları için cesurca
konuştu. Ülkesindeki aşırılık yanlıları
Malala ile aynı fikirde değildi ve okuldan
eve dönerken bir Taliban saldırganı tarafın-
dan vuruldu.

Ancak saldırı onu caydırmadı; onu daha
kararlı yaptı. İyileşir iyileşmez eğitim ak-
tivizmi görevine devam etti. Bugün Malala
Fonu, dünya çapındaki projeler aracılığıyla
eğitimi desteklemektedir.

Malala sadece Rotary üyeleri için bir
ilham kaynağı olmakla kalmıyor, aynı za-
manda bazı ortak noktalarımız da var: doğru
olanı yapma dürtüsü, okuryazarlık tutkusu
ve hayalleri gerçeğe dönüştürme gücü.

Hayat mottolarımdan biri: Hayal ede-
biliyorsan yapabilirsin. Bu, Rotaryenlerin
yaptığı her şey için geçerlidir, özellikle Ro-
tary Vakfı ile. Kelimenin tam anlamıyla
hayallerimizi gerçekleştiriyoruz.

Malala gibi, okuryazarlığın birçokları
için yoksulluktan kurtulmanın ilk adımı
olduğunu biliyoruz. Vizyonumuzu hayata
geçirmek için önce bir topluluğu ve
üyelerinin benzersiz sorunlarını anlıyor,
ardından onlarla ortaklık kuruyoruz. Daha
sonra diğer bölgelerdeki kulüplerle fikir
alışverişinde bulunarak ve Rotary dışındaki
kişi ve kuruluşlarla çalışarak güçlerimizi
birleştiriyoruz.

Bir bölge bağışı veya küresel bağış biçi-
mindeki çözümümüz, o topluluk için
uyarlanacaktır. Ve eğer bu bir Rotary
bağışı, bunun iyi planlanmış, stratejik ve
hepsinden önemlisi sürdürülebilir ola-
cağına bahse girebilirsiniz. Bu okuryazarlık
armağanının tek seferlik bir kitap bağışı
değil, bir topluluğu zaman içinde
dönüştürme planı olmasını istiyoruz.

Yıllar boyunca, Rotary'de ulusal pro-
gramlardan yerel projelere kadar sayısız
okuryazarlık çabası gördüm. Geçen yıl
küresel COVID-19 salgını vurduğunda,
birçok kulüp, dizüstü bilgisayar sağlamak
da dahil olmak üzere toplulukların çevrim-
içi eğitime uyum sağlamasına yardımcı
olmak için harekete geçti. Rotary'nin
çözümleri sonsuz, gönüllülerimiz yorul-
maz. Ve eğer Rotaryenleri tanıyorsam, bu
sözleri yazarken daha çok çözüm
üretildiğini biliyorum.

Rotary'nin okuryazarlık ve eğitim pro-
jelerine olan tutkusu iyi bilinmektedir. On-
ları gerçekleştirme taahhüdümüz de öyle.
Siz, Rotary aracılığıyla, insanların cehalet-
ten, yoksulluktan ve çok daha iyi bir şeye
ilk adımlarını atmalarına yardım etmenin
büyük bir parçasısınız. Unutma, eğer hayal
edebiliyorsan, yapabilirsin - tıpkı Malala
gibi.
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