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UR Başkanlığına aday ilk Alman Holger Knaack ile söyleşi

Hamburg'a 40 dakikalık me-
safede, Schleswig Holstein 
bölgeisnin Ratzeburg ken-

tinde güneşli bir Mayıs gününde saat 
akşamüstü beş gibiydi.  Adeta bir kart-
postaldan çıkmış gibi gözüken ve Küc-
hensee, Stadtse, Domsee ve büyük Rat-
zeburg Gölü ile çevrili adada yer alan 
bu kasabaddaki evinde Holger Knaack 
bahçesi ile meşgul olmaktaydı. 

"Bahçede vakit geçiriyordum ve 
kimsenin de beni aramasını bekle-
miyordum" diyor Knaack. Ama tele-
fon ısrarla çalmaya devam etti ve ken-
di ve eşi Suzanne'ın yaşamlarını ger-
çekten değiştirecek haber ulaştı. Her 
sabah erken saatte kalkıp bir zaman-
lar fırıncı olarak çalışan Holger'e gelen 
haber, kendisinin 2020-21 dönemi için 
Uluslararası Rotary Başkanlığına se-
çildiği idi.

"Bu benim için sürpriz idi zira 
açıklamanın bir gün sonra yapıl-
ması gerekiyordu. Arayan, aday 
saptama komitesi başkanı Mc-
Govern idi ve bana 'Komitenin 
seni 2020/21 için Uluslararası Ro-
tary'nin Başkanı seçtiğini söyleme 
onurunu bana tevdi ettiler'" dedi. 

Mike'a cevap vermem biraz zama-
nımı aldı. Nefes alamıyor, kelimeler 
ağzımdan çıkmıyordu. Hiç beklemi-
yordum ve bu telefon için hiç hazır de-
ğildim.

Dünyanın en büyük insani kuru-
munun başkanı olarak seçilmiş olan 
Delhi Midwest Rotary'den Suchil Ku-
mar Gupta sağlık sorunları nedeniy-
le başkan olamayacağıını açıklamıştı. 
Suchil Hindistan'ın dördüncü UR Baş-
kanı olacaktı ve ilk defa bir Alman'ın 
başkan olması da biiraz acı-tatlı du-
rum sonrası ortaya çıkmıştı. Holger 

Sushil'e mektup yazarak görevi kabul 
etme konusunda tereddütlerini iletti. 
Verdiği cevapta Sushil ısrarla görevi 
kabul etmesini ve keyifle yerine getir-
mesini söyledi. 

27 yıldır Rotaryen olan Holger, 
Herzogtum Lauenburg-Mölln Rotary 
kulübü üyesi. 125 yıllık aile şirketi olan 
Knaack Enterprise'da ortak ve genel 
müdür görevinden ayrıldıktan sonra 
Knaack AG adlı emlak şirketini yönet-
mekte.

43 yıldır eşi Suzanne ile evli. Çiftin 
çocukları olmamasına rağmen, Rotary 
Gençlik Değişim programı ile ilgisi ne-
deniyle bugüne kadar 43 talebeyi misa-
fir etmişler.

Uluslararası Rotary'nin başkanı 
olmak şüphesiz Holger ve Suzanne için 
yaşamı etkileyecek bir durum. Holger 
gururlu bir Alman ve Avrupalı. Şim-
diden planlarına Rotary seyahatlerini 
eklemeye başlamıış. 

Holger'in dönem logosu ve tema-
sı için düşünmeye bir kaç ay vakti var. 
Bazı fikirleri var ama bunları şimdilik 
kendisine saklıyor. 

Ancak şimdiden iki tema ön plana 
çıkmış: birincisi Başkan Barry Ras-
sin'in Rotary'de farklılığı arttırmak 
için daha fazla Rotaract kulübü kurul-
ması. Diğeri ise gençler ve kadınları or-
ganizasyonda liderlik rolü almaya teş-
v,k etmek.

Holger'in başkanlığı sırasında Yö-
netim Kurulunda altı kadın olacak. 
Kendisine, UR'de ne zaman bir kadın 
başkan görev alacak diye sorduğumuz-
da, Alman dostumuz ince bir diploma-
si ile kenara çekiliyor.. " Bu güzel bir 
soru ve ben de kendime bazen aynı 
soruyu soruyorum. Rotary'ye daha 
çok kadının girmesi bizim çekir-
dek değerlerimizden biri. Bu çok 
basit ve bu değerlere saygı duyma-
lıyız."

"Rotary yönetimi, Rotary'de ve 
Rotary yönetimindeki kadınların 
sayısını arttırma kararı aldı. 2023 
Haziran'ına kadar %30 rakamı-
nı yakalamaya çalışacağız. Fakay 
bizler birşeye ulaşmak istiyorsak, 
hedeflerimizi daha yüksekte tut-
malıyız." 
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