
1Çevre konusu Rotary'nin 
odak alanları ile nasıl 
bağdaşıyor?   

Odak alanlarından herhang� b�r�ndek� proje, 
çevresel sürdürüleb�l�rl�k konusuna muhakkak 
fayda sağlayacaktır. Suyu tutan set�n�z sorun-
luysa, suyu tem�n e� �ğ�n�z neh�r, sanay� ve �nsan 
atıkları �le doluysa tem�z suyu tem�n etmek o 
kadar zor olacaktır. Okuldak� su k�rl� �se, çocuk-
lar hastalanacakları �ç�n temel eğ�t�m ve okuma 
yazma da sorun olmakta. İkl�m şartlarının de-
ğ�şmes� neden�yle coğraf� konumlarını değ�t�ren 
hastalık taşıyan böcekler sağlığı tehd�t etmek-
teler. Su savaşları ve �kl�m mültec�ler� �ht�lafl a-
rın çözümü  ve barışa ulaşmayı zorlaştıracaktır. 
Yeterl� enerj� olmaması ekonom�k gel�şmey� ya-
vaşlatmakta. Şayet Rotary d�zel pompa kullandı-
ğı kuyuları güneş ya da rüzgar enerj�s�ne döndü-
reb�lse büyük b�r h�zmet gerçekleşt�rm�ş olur. Bu 
ölçekleneb�l�r b�r projed�r. 

   

2ESRAG neden çevre 
projesi fikirleri için bir 
el kitabı hazırladı?

B�r çok �nsan çevre projes� yapmak �st�yor 
ama nereden başlayacaklarını b�lem�yorlar. Ya 
da halen toplumlarında yaptıkları b�r projen�n 
çevre projes� olduğunun farkında değ�ller. B�r-
leşm�ş M�lletler Çevre Programı (UNEP) �le be-
raber oluşturduğumuz bu el k�tabı çevreye yar-
dımcı olab�lecek  projeler konusunda eğ�t�m sağ-
lamaktadır.  Bazı �nsanlar, kulüpler�n� harekete 
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geç�recek f�k�r peş�nde olduklarını söylemekte. 
K�tapta b�raraya get�rd�ğ�m�z ve sunduğumuz 
proje f�k�rler�n�n ne kadar çok olduğunu görünce  
gerçekten ben de şaşırdım.

  

3 Önerebileceğiniz bazı 
projeleri tasvir eder 
misiniz ?

Öneml� olduğunu düşündüğümüz konuları 
ele aldık. Mevcut odak alanlarımızla uyumlu olan, 
Rotary kulüpler�n�n er�ş�m�n� B�rleşm�ş M�lletle-
r�n Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefl er�ne uyumlu 
yapacak konulara değ�nd�k. Mevcut 17 hedeften 
6 tanes�, örneğ�n ucuz ve tem�z enerj�, sürdürü-
leb�l�r şeh�r ve toplumlar ve sorumluluk taşıyan 
tüket�m ve üret�m, Rotary'n�n odak alanlarıyla 
örtüşmüyor. K�tabın arka kapağı b�r basın bülte-
n� g�b�. Orada h�kayem�z� paylaşmanın markamızı 
oluşturduğunu ve h�zmetler�m�z �ç�n �vme sağla-
dığını hatırlatıyoruz.

4ESRAG'ın UNEP ile 
işbirliğine ne sebep 
oldu?

2018 yılında B�rleşm�ş M�lletler Rotary Günü 
Kenya'nın Na�rob� şehr�nde kutlanmıştı ve mer-
kez� orada olan UNEP, toplantının ev sah�pl�ğ�n� 
yapmıştı. Rotary ve UNEP, beraberce çalışarak 
5 Haz�ran'da yapılan Dünya Çevre Gününe katıl-
mak �steyen Rotary kulüpler� �ç�n beraberce b�r 
el k�tabı hazırlamaya karar verd�ler. ESRAG da 

UNEP �le beraber çalıştı. El k�tabı Geçm�ş Dönem 
Başkanları Barry Ra�s�n ve Mark Maloney'n�n or-
tak açıklaması �le başlıyor. Bu tür b�r destek b�z� 
çok mutlu e� � ve bunun UNEP �le Rotary arasın-
dak� �şb�rl�ğ�n� gel�şt�receğ�n� üm�t ed�yoruz. 

5 Rotaryenler daha fazla-
çevre projesi yapıyorlar 
mı ?

Bu yılın başında Rotary merkez� benden Ro-
tary dünyasındak� çevre projeler� �ç�n b�r anket 
düzenlemem� �sted�. ESRAG'ın �ç�ndek� gençl�k 
hareket� olan "İkl�m Çözümler� Koal�syonu" yar-
dımcı oldu. 23 Ocak'ta b�r anket l�nk� gönderd�k. 
31 Ocak sonuna kadar 5.000 cevap aldık. Bu da 
�lg� olduğunu göster�r sanırım.

Çevre  çözümler�ne �lg� duyanlar başka 
gruplarla çalışıyorlar. Ama gözlemled�ğ�m�z, 
yaptıklarını Rotary çerçeves�nde gerçekleş-
t�rmek �stemeler�. Bu Rotary'n�n geleceğ� �ç�n 
öneml� b�r durum ve güç. Ne kadar üyey� çekecek 
b�lemey�z. Ama Rotary'n�n bundan sonrak� nes�l-
ler� �ç�n, gelecek çok net görülüyor.

— DIANA SCHOBERG                             

ESRAG - UNEP el kitabını
 esrag.org/esrag-unep-handbook
 linkini kullanarak indirebilirsiniz.
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