
Здравейте, скъпи променители на Ротари, 

 

Преодоляхме толкова много предизвикателства през последните две години и променихме 

много животи. Носи ми голяма радост, че работихме толкова усилено тази година, за да 

разрастваме Ротари чрез инициативата Every One, Bring One. Резултатът е отличен ръст в 

членството. Нека поддържаме инерцията. Щастлив съм, че поставихте светлината на 

прожекторите върху всичко, което правим, като организирахте проекти по целия свят в 

нашите Ротари дни на служба. Бъдещето изглежда по-светло от всякога за Ротари и 

нашите 1,4 милиона членове. 

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви, че COVID-19 представлява 

пандемия и две години по-късно е важно да продължим да използваме опита си в нашата 

област на фокус за превенция и лечение на заболявания, за да помогнем на хората по света 

да се справят с продължаващите предизвикателства. Пандемията продължава да се 

противопоставя на всички очаквания, но не можем да бъдем сковани от страх. Нашата 

работа е твърде важна. Също така е важно да отделим време един за друг и ви призовавам 

да се регистрирате за предстоящата Ротари международна конвенция през 2022 г. в 

Хюстън. Това е чудесен начин за всички нас безопасно да празнуваме ротарианската 

служба. 

Можем да продължим да изграждаме надежда и да разпространяваме мир в света, като 

използваме нашите ресурси, за да помогнем на най-уязвимите и да запазим вярата си в 

бъдещето. Пандемията имаше особено опустошително въздействие върху момичетата по 

целия свят. На първата годишнина от пандемията Хенриета Фор, изпълнителен директор 

на УНИЦЕФ каза, че „са необходими незабавни действия за смекчаване на щетите върху 

момичетата и техните семейства“. Тази нужда, за съжаление, остава също толкова силна 

година по-късно. Вълненията от пандемията засегнаха момичетата по уникални начини – 

забавяйки тяхното образование, отслабиха перспективите им за работа и допринесоха за 

други ужасни резултати като детски бракове и увеличен трафик на хора. 

Данните на УНИЦЕФ разкриват защо нашите действия са толкова важни. През 2010 

година беше постигнат важен напредък към премахването на практиката на детските 

бракове и УНИЦЕФ изчислява, че 25 милиона такива бракове са били предотвратени по 

целия свят. За съжаление пандемията обърна тези положителни тенденции и в резултат на 

това допълнителни 10 милиона момичета са уязвими да станат деца булки до края на това 

десетилетие. 

Ето защо фокусът ни върху овластяване на момичетата (Enpowering Girls) е толкова 

жизненоважна работа и аз се радвам, че на тазгодишната виртуална международна 

асамблея новоизбраният президент Дженифър Джоунс се ангажира да продължи тази 

инициатива за още една година. В моите пътувания бях свидетел на много прекрасни 

примери за клубни проекти, които подкрепят нашите цели на Empowering Girls. Но всички 

членове на Ротари знаят, че истинската промяна изисква големи усилия, полагани в 



продължение на много години. Това е силата на нашите глобални грантове и действия, 

предприети в нашите области на фокус. 

Насърчавам клубовете да мислят за иновативни начини за овластяване на момичетата, 

когато проектират своите проекти за безвъзмездни средства. Всяка стъпка, която 

предприемаме, за да подобрим образованието, здравеопазването и икономическите 

възможности за момичетата, е важна, за да им помогнем да постигнат пълния си 

потенциал. Чрез нови възможности ние създаваме надежда, а чрез надеждата се справяме с 

първопричините за конфликти по света, подготвяйки почвата за устойчив мир. 

Никой от нас не знае колко дълго ще се задържи вирусът COVID-19 – и като организация, 

която работи неуморно в продължение на десетилетия, за да изкорени полиомиелита, ние 

разбираме по-добре от останалите трудната работа, която предстои пред света. Ето защо 

трябва да останем фокусирани върху бъдещето и върху това, което е възможно – да не 

изпитваме носталгия по начина, по който е течал животът ни, а да гледаме с надежда към 

бъдеще, което използва тази възможност, за да служи за промяна на живота. Очаквам с 

нетърпение да продължа тази добра работа с вас. 


