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Bästa rotarysystrar och bröder,

Andra hälften av rotaryåret har kört i gång med fart. Jag har hunnit 
besöka alla distriktets 76 klubbar, av vilka 20 finns i Estland. Jag känner 
mig privilegierad för att jag har fått besöka klubbarna och träffa rotaria-
ner. Sjuttiosex rotaryklubbar som förenas av grundaren Paul Harris’ 
mål: att utbyta tankar, knyta viktiga, livslånga vänskapsband och ge 
något tillbaka till det egna samhället. Trots sina gemensamma vär-
den är klubbarna emellertid sinsemellan mycket olika. Organisationen 
Rotary grundades för att utföra goda gärningar, nära likaväl som långt 
borta. Om detta glöms bort kommer vår betydelse i samhällets ögon att 
fördunklas. Vår uppgift är att vara ”hoppets ambassadörer” såsom Matti 
Poikolainen så träffande yttrade sig vid rotaryseminariet i Tammerfors. 
Poikolainen är som bekant nominerad som kandidat till posten som 
chef för Rotary International.

I Tammerfors 1–3.2.2019 offentliggjorde ordförandena för stiftelse-
kommittéerna i sex distrikt sitt beslut att donera 5–10 tusen USD till 
kampanjen mot polio. Med stöd av Rotarystiftelsens matching-system, 
Rotarystiftelsen och Bill & Melinda Gates-stiftelsen stiger donationen till 
arbetet för att utrota polio till imponerande 200 000 USD! Att rädda ett 
barn kostar knappt 1USD och fullständigt skydd, det vill säga tre vacci-
nationsomgångar, kostar omkring 3 USD. Tack alla ni som under årens 
lopp har donerat pengar till Rotarystiftelsen!

Framför oss har vi en livlig Rotaryvår. Blivande guvernören Tommy 
Wegge förbereder sin mandatperiod genom att arrangera utbildning för 
blivande klubbpresidenter och sekreterare. Ett viktigt evenemang under 
min egen mandatperiod är Distriktskonferensen lördagen 13.4.2019 på 
Majviks kongresscentrum. Dagen består av två delar, ett seminarium 
och en kvällsfest där det kommer att finnas god mat och musik. Vi har 
äran att få gäster från Rumänien, Rotary Internationals före detta chef 

Vårt distrikts stiftelseseminarium hölls i 
Tallinn den 25.1. Seminariets tal behandlade 
bland annat varför vi bör stödja vår egen 
Rotarystiftelse och vi fick information om an-
sökan av både distriktsstöd och Global Grants. 
Därtill presenterades projekt i både Finland 
och Estland.
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Rotaryseminariet den 1.-3.2. i Tammerfors bjöd 
på ett mångsidigt program, internationella gäs-
ter och inspirerande tal. Och naturligtvis trevlig 
samvaro. Foto: Niko Niemi.



PRID Corneliu Dincă och hans hustru Mihaela Eugenian. Paret gästar 
vårt evenemang som personliga representanter för RI:s president Barry 
Rassin och dennes hustru Esther.  

Rotarys fredsarbete har under det gångna året uppmärksammats i 
samband med Rotary Internationals internationella seminarier. Rotary 
vill främja dialog och förståelse mellan kulturerna, utbilda beslutsfattare 
i konfliktbekämpning och medling samt bistå flyktingar som har tvingats 
lämna sina alltför farliga hemtrakter. För distriktskonferenens eftermid-
dag planerar vi en paneldebatt på temat Modern War - Modern Peace / 
Why War - How Peace?  Alltså nutida krig – Nutida fred / varför krig – hur 
fred?

I närmare 50 konfliktområden runt om i världen lever omkring en och en 
halv miljard människor under ständigt hot om våld. De våldsamma kon-
flikterna har blivit allt mer komplicerade och långvariga och bland dem 
som deltar i konflikterna finns dels många grupper som är oavhängiga 
av staten, dels regionala och internationella aktörer. Antalet inomstatli-
ga konflikter har ökat, med såväl statliga som icke-statliga krafter inom 
de statliga gränserna som delaktiga. Den liberala idealismens tidevarv 
falnar och i dess ställe föds nya sätt att närma sig arbete för att bygga 
fred. Det internationella fredsarbetet förändras i en mer praktisk riktning. 

Ett anpassningsbart fredsarbete beaktar osäkerhetsfaktorer, fokuserar 
processen snarare än den slutliga lösningen och satsar på lokala och 
nationella institutioners flexibilitet för att främja förändring. Meningen är 
att panelen ska belysa de nutida fredsprocesserna genom sina egna er-
farenheter och sporra konferensens rotarianer till att delta i diskussionen 
om Rotary Internationals världsomspännande roll i arbetet för fred.

Panelens inledningsanförande hålls av Rotary Peace Fellow Päivi 
Nikander, för närvarande lärare på Rotary Peace Center vid Chulalon-
gcornuniversitetet i Bangkok. I panelen medverkar bland andra Salla 
Nazarenco som är ny rotary Peace Fellow. Jag offentliggör de övriga 
panelisterna så snart jag får bekräftelse på att de kan medverka.  Väl-
komna att diskutera!

Konventet i Hamburg 1– 5.6.2019 närmar sig! Vårt eget Rotarydistrikt 
1420 och vårt granndistrikt 1410 håller under hela konventstiden Ös-
tersjötemat framme i House of Friendship -hallen. Den som vill stödja 
evenemanget med en valfri summa kan göra donationen till eveneman-
gskontot: FI17 1544 3000 0483 01 / Rotarydistrikt 1420 Rf och referens-
nummer 3450. Välkomna!
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KOMMANDE EVENEMANG 
INOM DISTRIKTET

15.3.2019 kl. 10.00–16.00
PETS Viro, Hotell Tallink City Tallinn 

16.3.2019 kl. 9.00–16.00
PETS och Distriktsmöte Esbo

13.4.2019 Distriktskonferens
Kongresshotell Majvik, Majviksvägen 1 
Masaby, Kyrkslätt

23.–31.08.2019  
Tartu Toome RC
15th  Rotary tennis World Champion-
ship (ITFR) Tarto (http://itfr2019.ee)

Mer detaljerad information om eve-
nemangen på vårt distrikts web-
bplats www.d1420.rotary.fi

Vi behövs alla i Östersjöns skyddsarbete! 
Vårt distrikt och granndistriktet 1410 
har vid Hamburgs konvention i House of 
Friendship en särskild avdelning, där vi 
presenterar vårt distrikts Östersjöprojekt 
för Rotaryvärlden.


