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TRENGER VI ROTARY I DAGENS SAMFUNN ?
Svaret er JA ! Vi trenger Rotary enda mer i dag og i tiden fremover.
Rotary er en internasjonal organisasjon med 1.2 mill medlemmer
og 33.000 klubber i ca. 160 land. Rotary finnes i alle verdensdeler og for tiden er
medlemsutviklingen størst i Asia, Afrika og Øst-Europa. Rotary er verdens største yrkesnettverk og
har et humanitært formål om å vise omsorg uten baktanke (Service above self») . Rotary bygger på
høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv. Rotary ønsker å vise respekt og forståelse for alt
nyttig arbeide og privatliv som samfunnsborgere. Rotary arbeider for fred og vennskap over
landegrenser. Rotary er en åpen organisasjon . Vi spør ikke om rase, nasjonalitet, religiøs eller
politisk tilhørighet. Vi blir medlemmer i Rotary i kraft av vår yrkeskompetanse og
samfunnsengasjement, der yrkeskodeksen i Rotary vektlegges.
Den 23. februar blir Rotary Internasjonal 110 år. Advokaten Paul Harris tok initiativ i Chicago til et
ykresnettverk der vennskap var basis og hvor de sammen skulle hjelpe der det var et behov.
Møtene gikk ukentlig på rundgang hos hverandre. Det ble utgangpunktet for navnet Rotary.
Organisasjonen vokste raskt og spredte seg etter hvert til alle verdensdeler.
I Norden kom den første Rotaryklubb i 1922 (Oslo Rotary Klubb). I
Norge er vi inndelt i 6 distrikter og ca. 300 klubber med til sammen ca. 12.000
medlemmer.
HVORFOR TRENGER VI ROTARY I DAGENS SAMFUNN ?
Rotary besitter en betydelig ekspertise som på en ubyråkratisk måte kan gå inn med hjelpetiltak
der det behøves. Behovet er umettelig ! Fattigdom, krig og epidemier, mangel på rent vann, boliger
for flyktninger, innvandring, mangel på utdanning og arbeide, naturkatastrofer . Rotary stiller ikke
spørsmål ved grunnen og hvem som er ansvarlig. Vi er der hvor vi mener behøves mest med vår
kompetanse og medmenneskelighet. I vårt eget land, så er ensomhet hos bl.a. eldre, yngre med
funksjonsnedsettelser, unge mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer blant våre største
utfordringer. Likeledes er det innvandrerfamilier/yrkesinnvandrere som mangler sosialt nettverk i
det norske samfunn som ville ha stor glede av å bli med i en Rotaryklubb der vedkommende bor. Vi
har også mange barn og unge som i vårt samfunn i dag lever under den internasjonale
fattigdomsgrensen og som trenger støtte og hjelp til å kunne delta i aktiviteter sammen med andre
barn. Lokale Rotaryklubber driver både internasjonale prosjekter og prosjekter/aktiviteter i
nærmiljøet.
Rotary har ulike prosjekter i alle land hvor vi er representert, og vi disponerer et Rotary
Foundation Fund som gjør det mulig å gjennomføre både operative prosjekter og forebyggende
aktiviteter. Vi har 6 hovedsatningsområder som

utløser betydelige aktiviteter årlig :
1. Fred og konfliktforebygging
60 høyt kvalifiserte unge mennesker gis årlig stipend som dekker mastergradstudier ved ett av Rotary Peacesenter. Disse er plassert ved 5 ulike
universiteter i verden. Studentene jobber ofte etter studiene i organisasjoner som befinner seg i konfliktområder hvor det er behov for ulike typer
bistand.
2. Sykdomsforebygging og behandling
Behandlingsutstyr, feltsykehus m.v. Aller mest kjent er Rotarys mangeårige
arbeide for å utrydde POLIO som en epidemi. I samarbeide med WHO,
Bill & Melinda Gates Foundation og nasjonale helsemyndigheter, så er
ROTARY en av verdens største donorer når det gjelder å gjennomføre
vaksinasjonsprogrammer. Her er alle klubber i verden aktive givere.
Å utrydde malaria er et annet satningsområde. Kompetanseoverføring til
helsepersonell slik at de kan utvikle spesialiserte behandlingstilbud legger
også Rotary til rette for.
3. Vann og sanitære forhold.
Rotary har gjennomført og bistår en rekke lokalsamfunn i f.eks. Afrika med
vannboring og etablering av vannanlegg.
4. Barn og mødrehelse
Rotary bidrar med en rekke forebyggende aktiviteter som bl.a. kan hindre
spebarnsdød .
5. Grunnutdanning og leseferdighet
Her drives det svært mange prosjekter som etablering av barnehjem, barne
hager, dagsenter for barn som får mat, klær og undervisning. Stipend til
ungdom slik at de kan få en yrkesutdanning.
7. Økonomi- og samfunnsutvikling
Hjelp til selvhjelp ved etablering av virksomhet.

HVA ROTARY GIR MEG OG DEG SOM MEDLEM ?
Gjennom FELLESKAP bygger vi livslange forbindelser.
Med INTEGRITET så fremhever vi våre forpliktelser og opprettholder etiske

standarder.
Vårt MANGFOLD setter oss i stand til å knytte sammen ulike perspektiver og tilnærme oss
problemer fra flere vinkler.
Vi bruker vår yrkesetiske ekspertise, TJENESTE OG LEDERSKAP til å møte
utfordringer både lokalt og globalt.
Som medlem i en klubb å får du tilbud om ukentlige møter med spennende og aktuelle temaer. Du
kan møte i Rotaryklubber over hele verden.
Du er medlem i et yrkesnettverk med et humanitært formål. Du er med på å jobbe for høye etiske
standarder i yrke og samfunn. Du er med på et viktig
arbeide for fred og internasjonal forståelse. Ikke minst vil du oppleve personlig utvikling, nettverk,
vennskap og gode samtaler med andre rotarianere. Jeg vet ikke om noen som kan tilby det samme.
Vår stifter av Rotary, Paul Harris, sa i en tale i 1933 da mange land var i dypeste depresjon:
«Friendship is the Foundation Rock on which Rotary was built». Det er et grunnfjell som Rotary vil
stå støtt på de neste 100 år også.
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