Det skjer noe nytt i Rotary – Hva betyr det?
Elisabet Stray
Guvernør distrikt 2290 Sone 16, 2013 – 2014

1 Engage Rotary – Change Lives /Aktiviser Rotary – Endre Liv
1.1 For 26 år siden ble en mann som het Ron D Burton, Guvernør
Verdens Rotary Guvernør kolleger fikk den gang med seg en oppgave, som skulle vise
seg å være det mest ambisiøse program i Rotary s historie, ‐ å utslette polio fra jordens
overflate. Han tok denne oppgaven alvorlig. Han engasjerte seg for dette i 26 år.
Programmet ble kalt Polio Plus.
En kampanje med det formål å reise fondsmidler nok for dette mål, startet.

1.2

26 år senere står samme mann frem som Rotary s International
President

Verdens Rotary Guvernør kolleger i dag ‐ Over 530 guvernører fra over 200 land i
34000, klubber har fått beskjed om at vi går inn i sluttfasen for Programmet.
Polio plus er snart ferdig. Verden blir Polio fri dette året
Vi er så nær nå.
Årets Rotary Internasjonale President, sendte ut et ønske til alle innkommende
guvernører om å gi en ekstra gave til Rotary Fondene. Som et resultat av dette initiativ
ble det gitt kroner 4. 725 000,‐
(Hvis han ikke hadde spurt, hadde han nok ikke fått så mye. Vi kan godt spørre når vi
ønsker å oppnå noe.)
Rotary s Fondsmidler kan nå frigjøres til andre oppgaver. Det gir en utrolig ny og stor
fleksibilitet for oss.
Et nytt kapittel skrives nå i historien ‐ Et vendepunkt for Rotary. Målet er snart nådd.

2 Polio nytt
2.1 Den 13. Januar 2011
var dagen da en vakker pike fra India, Rukhsar Khatoon, ble det siste menneske i India
som fikk polio.
Noen eksperter hadde sagt året før, at man kan aldri utslette Polio fra India.
Rotary med 100 000 ‐ vis av indiske rotarianere i India bekrefter at Polio er borte fra
India ‐ Takket være Rotary medarbeidere.

2.2 Hva har dette å si for resten av verden?
Land etter land blir nå poliofri. Ved hjelp fra nye støttepartnere, WHO, UNICEF og noen
andre, har man nå satt i gang en ekstrem hurtighet og koordinering for å nå Rotary s
mål.

2.3 De siste tre land med sykdommen, Afghanistan, Pakistan, Nigeria
Rotary International vedvarende og utholdende arbeid, har gjort seg bemerket i verden.
Verdens organisasjoner erklærte Polio som helsetruende globalt, og satte i gang
øyeblikkelige tiltak. Mer enn 5000 polioarbeidere ble utsendt av WHO og Unicef .
Forente Nasjoner generalsekretær har samlet Presidentene for de tre land for å forsikre
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seg om at resursene blir delt ut for utradering av Polio dette året. Gjør man ikke dette
helt ferdig nå, kommer Polio til å blusse opp igjen.

3 Fremtidsvisjonen (FVP)
3.1 ”De beste dager ligger foran oss nå”
sa PRIP og Styreleder i Future Vision Lois Vicente Giay 14. januar 2013.
”Fondet i Rotary er nå på et enestående tidspunkt .
Rotary Foundation skal begynne sitt største forvandling i historien. ”
Rotary Foundation har vært gjenstand for dyptgående analyse, studier, prosjekt, ‐ og
avgjørelser er tatt med stort mot og visjon. Da planprosessen begynte, spurte man seg:
Hvordan kan Rotary gå fra å gjøre godt i verden til å gjøre det størst og best i verden?
Dette spørsmål var begynnelsen til FVP. Man studerte boken ‐ Good to Great ‐av Jim
Collins.
Med dette spørsmål, har Rotary fondet fått en mulighet til å bli en virkelig banebrytende
organisasjon, på nivå med mange suksessfulle, velgjørende organisasjoner, så som for
eksempel Bill Gates Fondet.
Vi skriver de siste linjer før vi begynner å skrive de første sider på nye kapitler. Vi går nå
inn i fremtidsplanen –Rotary s visjonære plan som vi kaller:

3.2 The Future Vision Plan – Rotary s visjonære plan
Det har begynt en prosess så enestående og det er gitt tilpassende endringer der flere
tusen rotarianere deltar i prosessen. ‐ Det blir et vendepunkt

3.2.1 For å sikre Rotary s fremtid
trenges en sterk, levende, smidig, kompetent, internasjonal organisasjon og som er villig
til å møte utfordringer og behov som samfunnet, Rotarianere og klubber presentere for
fondet. Dette er den type organisasjon som skal forandre verden, og jeg er sikker på at
den vil. Jeg håper du er enig i dette.

3.2.2 Gjennom visjonen,
har Rotary forsøkt å styrke klubbene og distriktene med støtte i deres arbeid.
FVP vil modernisere Fondet, så det er i takt med tiden vi lever, samt at det skal hjelpe
Rotaryklubbene til å ha en langvarig effekt på samfunnet som det hjelper.
Den nye Modellen av tilskudd er strømlinjeformet, med tre typer tilskudd, som støtter
varierte aktiviteter med færre krav. Det gjør det oppnåelig for rotarianere.

3.3 System
3.3.1 Det er utviklet et Online‐system for å planlegge prosesser og
søknadsprosess som er effektiv.
En ny distriktkomite struktur gir mer fleksibilitet i å administrere fond aktivitet.
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3.3.2 Det blir et nytt nivå.
Den nye modell som er laget, gir rotarianere mulighet til å søke fondet, basert på lokale
og globale behov.
Større fleksibilitet for lokale prosjekt – Visjonen oppmuntrer til større og holdbare
prosjekter
Store endringer: Klubbene kan med større ressurser endre effekten til positiv
forandring
Hva er bra med Rotary?

3.3.3 Hva betyr dette for Rotarianere?
Til sist, for å sikre bærekraftighet og samfunnsmessige betydning, har fondet for Globale
tilskudd konsentrert sin innsats i seks fokusområder:

Fred‐ og konflikt forebyggende arbeid, Sykdomsforebyggende arbeid,
Vann‐ og sanitær, Barne‐ og mødre helse, Grunnutdanning og
leseferdighet, Økonomi‐ og samfunnsutvikling.
3.3.4 Verdien av strategiske partnere
Gjennom arbeidet med poliokampanjen, har vi lært verdien av å samarbeide med
målbevisste partnere for å oppnå varige resultater. På denne måten øker vi ekspertisen
og ressurser og får verdifulle nye venner i utviklingen av arbeidet vårt.

3.3.5 Bærekraft i vårt arbeid
Når det gjelder utdannelse og ferdigheter, så har fondet gitt ut millioner av dollar for at
unge mennesker skal komme ut for å lære.
Har Rotary nådd sitt mål her? I disse saker er der rom for forbedringer med tanke på
hvor disse ungdommene befinner seg i dag.
Vi har mistet kontakten med de tusener av unge som vi har støttet, usikker på hva vi har
fått igjen av vår investering i deres utdannelse. Rotary fondet har spurt uavhengige
rådgivere for å sikre seg om prosjektene er bærekraftige og langsiktige.
Kjære Rotarianere og venner av Rotary.
Folk er mer selektive med sine gaver nå. De gir gaver til folk de stoler på, fordi de er
trøtte av at deres bidrag blir
misbrukt eller faller i hendene på byråkrater og værhaner. – strebere.

3.3.6 Fondet vårt er troverdig.
Det tilbyr våre givere:

Internasjonal rekkevidde
Prosjekter som er fokusert i omfang
Utmerket administrasjon
Gjennomsiktig
Og fremfor alt –troverdighet.
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4 UNGDOMSTJENESTE (Nye Generasjoner)
Dette er den nyeste store tjenestegrenen i Rotary. Den reflekterer Rotary og hvordan vi
ser at vi arbeider.
Tjenestegrenen er laget for å vare ‐ og for å berøre mennesker i fremtiden.

4.1 UNGDOMSTJENESTE omfatter
enhver tjeneste som gir godt for unge mennesker og familie, så vel som fremtidige
generasjoner.
For eksempel, så viser undersøkelser at 1 av 18 mødre dør under barnefødsel India .
Gjennom Rotary s nyfødt helseinitiativ, arbeider vi med å endre dette, for å sikre oss at
færre barn vokser opp uten mor.
Rotary har beskyttet 2 milliarder barn fra Polio ved vaksiner og hjulpet til med å gjøre
en global snuoperasjon med vårt vaksineprogram.
Rotarianere gir sin tid i lokalsamfunnet til leksehjelp for barn.
Vi sender tusenvis av unge til ungdomsutveksling hvert år. Her får de mulighet til i møte
andre kulturer, motta perspektiver og gjøre bekjentskaper. Vi fostrer fred og kjærlighet,
og i Interact og Rotaract fostrer vi gleden av å tjene.
For hvert ungt menneske vi veileder, for hvert barn vi hjelper, endrer vi liv, vi gir næring
til et potensial.

4.2 Rotary‐programmet for unge
Tenk at Rotary har 600 000 deltagere i nye generasjoner programmet. Tenk hvor mange
flere medlemmer Rotary
kan få dersom vi åpnet opp og passet på å hjelpe disse inn i Rotary.

4.3 Vi assosierer oss gjerne med ungdommen! 
Mange gode kvalitet som de fleste trenger og verdsetter i Rotary, blir gjerne assosiert
med de unge. For eksempel entusiasme og positiv holdning. Unge har naturlig
optimisme. De ser etter måter å utrette ting på, ikke unnskyldninger for å la være.

4.4 Nye Generasjoner omfatter
4.4.1 Interact 12‐18 år
Service prosjekter, medlems møter, internasjonale prosjekt, moro med venner
4.4.2 Ungdomsutveksling 15‐19 år
Rotary sender deg til et annet land
Her kan du glede deg over ny kultur, språk, se alt nytt, få venner. Vi arbeider for å få en
god start for unge liv.
4.4.3 Rotaract 18 ‐30 år
Et steg nærmere Rotary
4.4.4 Ryla 14‐30 år
En intens uke med lederskapstreing. Fokus på menneskets egenskaper
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4.4.5 Stipend for ungdom 18 år og videre
Worlds Affairs Seminar juni hvert år. Fredsseminar
Reisestøtte for andre formål, Internasjonale Fredsstudier

4.4.6 Styrke Rotary s merkevare
I 2006 og i 2010 gjennomførte Rotary undersøkelser som sa oss noe om det du
sikkert vet litt om.
Mange folk har aldri hørt om Rotary og av de som hadde var det få som visste
hva vi gjorde.

4.5 PR tilskudd
Vi har brukt masse penger på PR tilskudd, men medlemskap har ikke økt og vi har
ikke tiltrukket oss store givere til å støtte vårt arbeid.
Vi har funnet ut at hvis vi fortsatte slik , ville vi fortsette å få de samme resultater.

4.6 Siegel+Gale
Rotary så seg etter hjelp, og de tegnet en avtale med et internasjonalt
konsulentfirma, Siegel+Gale.
Sammen med konsulentene laget man en komite med Rotary styreledere og Fonds
ansvarlige for å arbeide sammen med dem.

4.7 Hva er merkevare?
En merkevare forteller oss enkelt og klart hvem vi er og hva vi gjør og hvorfor det
betyr noe.
Uheldigvis har vi tillatt vårt flotte Rotary merkevare å bli komplisert og forvirrende.
Det var tid for å styrke denne merkevaren, og bringe fokus på den, ikke forandre den.
Det kom frem etter undersøkelser interessante vinklinger ‐ så vel som det brakte
frem identifisering av Hva som gjør det til hva vi Er.
4.7.1 Man fant ut for eksempel at
‐ Rotarianere har særegne vendinger i språkbruken
‐ Vi hadde for mange misjonerende uttalelser
‐ og hundrevis av logoer
‐ Vi glemte å fortelle om Rotary s styrke
‐ Vi har egenskaper som vi tok for gitt.
Vi samarbeider godt mellom medlemmer, klubbene våre, så vel som med samfunnet
og med samarbeidspartnere.
‐ Vi har en organisasjon med ansvarlige ledere, både sosialt og etisk.
‐ Vi henter styrke fra våre yrkesulikhet, vi bringer sammen forskjellig utdannelse.
Vår ulikhet gjør at vi tenker forskjellig fra alle andre organisasjoner.
‐ Vi blir medlemmer fordi vi gjør en positiv innflytelse på vårt samfunn og for
vennskap, og vi fortsetter av denne grunn.
4.7.2 Undersøkelsen viste at:
Rotary har nødvendig styrke til å få suksess
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Publikum ønsker det Rotary kan tilby. Vi må hjelpe dem til å forstå hva vi gjør.
4.7.3 Det vi ser etter:
Klarhet i formål
En motivator for medlemmer
Bedre kommunikasjon.
Vi vil ha anerkjennelse for hva vi gjør
En forskjell fra andre organisasjoner i bransjen
Rekruttering av medlemmer
Givere
Frivillige
Engasjement fra samfunnet rundt oss
Appellere til strategiske partnere

5 Hva er Rotary?
Promoterer vi oss som service organisasjon?
Da blir vi sammenlignet med Lions Club International eller Kiwanis International
Sier vi at vi er en humanitær organisasjon?
Da kan vi sammenlignes med 2 millioner andre organisasjoner.
Vårt Rotary er mer enn det:
Rotary er i en helt spesiell kategori – en enestående kategori:
Vi ser ting andreledes. Fordi slik vi bygger medlemskap har vi en flerfoldig perspektiv
og det gir oss utfordring og muligheter som ingen andre har.
Vi gjør ting andreledes – vi er ansvarsbevisste ledere i vårt yrke, profesjon og i vårt
samfunn, og det betyr at vi tenker alltid beste løsninger i samfunnsmessige emner.
Vi har lidenskap og utholdenhet
Vi utgjør en global påvirkning så vel som lokal påvirkning

6 En Oppfordring helt til slutt
Det som betyr noe i dag som det gjorde for 26 år siden.
Vi går in i noe nytt i Rotary. Her ligger nye oppgaver og venter. Midler for dette kan
frigjøres. Vi kan begynne med nye initiativ.

6.1 Hva spør vi deg om?
Jo vi trenger deg til å være med i din komite så du kan favne våre initiativ, Vi ber deg
engasjer deg i tjenester så du kan være med på gleden av å endre noens liv
Jeg ber dere være med å dele med andre rotarianere det vi gjør. Snakk med folk om
hva Rotary gjør.
Fortell dem hvor godt det føles å gi noe tilbake til samfunnet. Når vi gjør dette alle
sammen, så kan vi endre hele verden.
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