Драги приятели ротарианци и членове на семейството на Ротари,
Прекарвам много време в мислене за семейството, не само за моето или за голямото
семейство на Ротари, но и за семействата, на които помагаме в общностите, на които
служим. В много части по света майките и децата са изправени пред предизвикателства да
оцелеят, които повечето от нас никога няма да разберат. Според Световната здравна
организация рискът жена в страна с ниски доходи да умре по време на бременност или
раждане или от други свързани с това причини е около 120 пъти по-висок от този за жена
от държава с високи доходи. Окуражаващо е, че детската смъртност намалява в световен
мащаб, но въпреки това четири милиона бебета годишно все още умират до навършване
на първата година от живота си.
През април Ротари насочва вниманието си към майчиното и детското здраве. И когато се
замислим с какво да помогнем, можем да потърсим вдъхновение от клубове като РАК
Калабар-Юг, Нигерия. Той си партнира с РАК от град Ханаан по програма, фокусирана
върху обучение на майките на най-добрите практики за предотвратяване на детската
смъртност и насърчаване на постнаталното здраве за тях и техните бебета. В Бангладеш
Ротари клуб Дака-Север прави безплатни операции и доставя лекарства на бременни
жени, които не могат да си позволят болничните разходи, свързани с раждането.
Призовавам вас и вашия клуб да отворите на idea.rotary.org, за да намерите проекти като
тези, които помагат за спасяването на майките и децата.
През изминалото десетилетие бяхме свидетели и как милиони хора - семейства и цели
общности - бяха прогонени от домовете им заради въоръжени конфликти, бедност и
бедствия. Но Ротари не бездейства във времето на световната бежанска криза.
По време на Деня на Ротари в Организацията на обединените нации миналия ноември, ние
отбелязахме заслугите на приятел за мир на Ротари и петима ротарианци, които активно
действат за подпомагане на бежанските общности. Сред тях беше Илге Каранчак-Сплан
от Ротари клуб Канъри роу, Монтерей, Калифорния. След като посещава няколко
палаткови лагера в Турция, тя ръководи проект на Ротари, който събра 1000 чифта детски
обувки и чорапи за семейства в лагерите, и по-късно ръководи глобален грант за
подпомагане образованието на децата бежанци. През март заедно с Гей имахме
привилегията да посетим палатков лагер в Торбали и да видим от първа ръка добрата
работа, която ротарианците от Турция и Калифорния осъществяват със сирийски бежанци.
Предизвикателствата, пред които са изправени майките, техните деца и бежанските
общности по света, са обезсърчителни. Но когато си спомним за най-голямата си сила как Ротари свързва света, можем да започнем да намираме решения. Чрез нашето
творчество, нашите ресурси, нашата отдаденост и нашите мрежи Ротари може и ще
отвори възможности за справяне с тези предизвикателства.
Марк Малоуни,
Президент на РИ

