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Selamlar Rotary'nin değişim yaratan Sevgili
Üyeleri,

Rotary'nin kuruluş ilkelerinden biri, mesleğinizi -
ister doktor, ister avukat, mühendis veya başka bir
meslek olarak - dünyada iyilik yapmak için kullan-
maktı. Pandeminin üstesinden gelmeye ve ondan kur-
tulmaya çalışırken, bu ilke işini kaybetmiş insanları
yeniden eğitmek için de hayati önem taşımaktadır.
Buna bir örnek olarak Tamar Hong Kong Rotary E-
Club'ı, gençleri değişen iş dünyasına hazırlamak
amacıyla seminerler düzenledi.

Bu tür bir eğitim büyük ölçekte gerçekleşmelidir.
Birleşmiş Milletler'e göre, küresel işsizliğin 2022'de
200 milyon kişiyi aşması bekleniyor. Kadınlar ve
gençlerin orantısız şekilde etkilenmesi çok daha fazla
olası.

Bu nedenle, bu yıl kız çocuklarını güçlendiren pro-
jelere bu kadar çok vurgu yaptım ve bu projelerden
bazılarını çalışırken görmek beni çok mutlu etti. El-
bette eğitime erişim ve istihdama giden yol, su ve
sanitasyon altyapısının olmaması nedeniyle engel-
lenebilir.

Hindistan'ın Pune kentindeki bir proje, kızlara ve
kadınlara uygun fiyatlı ve yeniden kullanılabilir bir
hijyenik ped sağlamaya odaklanıyor. Proje, pedlerin
üretimi ve dağıtımı için istihdam sağlıyor ve birçoğu
Hindistan'ın çöplüklerine giden yılda 12,3 milyar adet
hijyenik kadın pedinin imha edilmesinden kay-
naklanan kirliliği de azaltacak.

Diğerleri, kadınların güçlendirilmesini ilerletmek
için mesleki hizmeti kullanmıştır. Hindistan, Poona
Rotary Kulübü, istismar veya insan kaçakçılığı tehdi-
dine karşı kendilerini savunmak için genç kadınlara
dövüş sanatları öğretmek için atölye çalışmaları
düzenledi.

Ayrıca mesleğimi Rotary aracılığıyla iyilik yap-
mak için kullandığım için şanslıyım. 2004 yılında
Hint Okyanusu tsunamisi, bölgemin bir parçası olan
Andaman ve Nikobar Adaları'nı harap etti. Binlerce
ev yıkıldı ve birçok bölge elektrik ve su kaybetti.
Küçük Andaman Adası'na yaptığım ziyarette içimdeki
müteahhit ruhu hemen oradaki evsiz adalılar için
evler yapmak istedi. Küçük Andaman'da 500 ev inşa
etmeye karar verdik.

Adaya yaptığım yedi gezinin sonuncusunda, he-
likopterim inmek üzereyken aşağıda parıldayan bir
şey görebiliyordum. Gördüğüm şeyin yeni evlerin
çatıları olduğunu anladım. Bu manzara beni çok
sevindirdi ve çok geçmeden bir aydınlanma geldi ak-
lıma. Bir inşaatçı olarak çok güzel binalar inşa ettim.
Karşılaştırıldığında, bu 500 ev inşa ettiğim en sıradan
binalardı ve muhtemelen bir daha asla ziyaret etmeye-
ceğim bir yerdeydiler ve de belki bir daha asla
karşılaşmayacağım insanlar için üstelik. Yine de bu
evleri teslim etmekten duyduğum memnuniyet, daha
önce inşa ettiğim her şeyden daha büyüktü.
Muhtemelen bir kereliğine de olsa Hayatları
Değiştirmeye Hizmet Etmek İçin mesleğimi kul-
landım.

Sizler de, Yaşamları Değiştirmeye Hizmet Etmek
için mesleğinizi kullanma fırsatına sahip olabilirsiniz.
Rotary aracılığıyla mesleki hizmet gerçekleştirme
hikayelerinizi memnuniyetle karşılıyorum. Ayrıca, her
üyeden bir kişiyi Rotary ile tanıştırmasını isteyen Her
Birini Bir Getir girişimine katılan her kulübü tebrik
ederek bitirmek istiyorum. Üye sayımızı artırmak, her
kesimden insana bilgi ve becerilerini dönüşüm
hizmetinde paylaşma fırsatı veriyor.
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