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Bästa rotarysystrar och -bröder,

En livlig nätverkssäsong ligger framför oss. I mitten av mars inleds 
PETS-seminarierna och Distriktskonferensen. Ni får möjligheten att 
höra om Rotary Internationals mål för säsongen 2019‒2020, lära er 
hur man skapar er klubbs nya hemsida och bekanta er med Distriktet 
2120:s verksamhetsplan och budget för 2019‒2020. Distriktskonferen-
sens samtliga dokument är tillgängliga för klubbarnas blivande presi-
denter innan Distriktskonferensen, så de kan behandlas i klubbarna. 
Distriktskonferensen är den rätta platsen för att framföra klubbarnas  
syn på distriktets följande säsongs ekonomi och planer. Man kan en-
dast påverka genom att delta!

Den kommande Distriktskonferensen 2019 kommer att hållas på lör-
dagen den 13.4.2019 i Majvik som är beläget mindre än en halv timme 
från Helsingfors centrum, invid Ring III. Ni har möjlighet att övernatta 
på Majvik eller använda er av den abonnerade bussen som bekvämt 
transporterar er från Helsingfors till Majvik och tillbaka. Distriktskon-
ferensens och kvällsfestens anmälningsformulär finns på Distriktets 
webbplats på https://d1420.rotary.fi/pi-n-1420-publications/publica-
tions-13-4-2019/. En länk direkt till anmälan finns också på startsidan. 
Uppdaterad information om Distriktskonferensen finns på Distriktet 
1420:s Facebook-sida på adressen Rotary District 1420.

Februari utgjorde månaden för fredsforskning, konfliktförebyggande 
och medling. Krig, statliga och politiska konflikter, internationell migrati-
on, förföljelse för människogrupper - utan att glömma nya typer av hot, 
såsom utnyttjandet av medier för egna syften - påverkar och formar den 
globala säkerhetspolitiska debatten, såsom också den under Distrikts-
konferensens förda diskussionen om Rotarys globala fredsarbete. Ett 

Distriktskonferensen och kvällsfesten hålls i 
mötes- och kongresshotell Majvik.

Distriktskonferens och kvällsfest  13.4.2019
”Modern War,  Modern Peace. Why War – How Peace?”

I början av februari hade jag nöjet att träffa 
två fantastiska kvinnor och tillsammans med 
dem planera Distriktskonferensens innehåll. 
Päivi Nikander (framme) och Salla Nazaren-
ko är båda Rotary fredsstipendiater, och vi 
får höra dem under Distriktskonferensen den 
13.4. Det lönar sig att vara på plats!



antal betydande aktörer inom denna sektor har lovat initiera och föra dis-
kussion om ämnet under Distriktskonferensen. Det lönar sig att komma 
för att lyssna och delta i diskussionerna och dela med sig av sina tankar 
om det aktuella ämnet!

Den på ett internationellt plan verksamma Rotary-organisationen utgör 
en viktig kanal inom främjandet av fredsforskning och konfliktförebyggan-
de. Rotarianernas Rotary Peace Fellowship-program för varje år sam-
man ett hundratal freds- och konfliktforskare för studier vid Rotary-stu-
diecenter i anknytning till sex universitet i olika delar av världen. Ni får 
under Distriktskonferensen möjligheten att bekanta er med två finländska 
Rotary Peace Fellow-stipendiater på och samtala med dem under kvälls-
festen. Som talare under kvällsfesten fungerar kommunikationsdirektör 
Elina Lehtinen från det av president Martti Ahtisaari grundade Crisis 
Management Initiative (CMI). 

Rotary Peace Fellowship-stipendierna kan nu ansökas. Varje år beviljas 
stipendiet till 50 elever i mastersprogram och 50 elever i yrkesinriktad 
tilläggsutbildning vid sex Fredsuniversitet. Rotary Peace Ambassador 
Fellowship-stipendiet inkluderar läsårsavgifter och andra studieavgifter, 
boende och underhåll, returresor och kostnader i samband med arbete/
fältarbete. Mastersprogrammet varar mellan 15 och 24 månader och 
omfattar 2 till 3 månaders valfritt fältarbete samt examensarbete. Den yr-
kesinriktade tilläggsutbildningen är en intensiv kurs på tre månader, som 
leds av experter, och också inkluderar internationellt fältarbete. Masters-
programmet förutsätter en kandidatexamen eller motsvarande och tre 
års heltids arbetslivserfarenhet inom området. För den yrkesinriktade 
tilläggsutbildningen förutsätts en gedigen akademisk bakgrund och fem 
års heltids arbetslivserfarenhet. Båda uppdragen förutsätter utmärkta 
färdigheter i engelska. Fredsambassadörerna väljs i en global tävlings-
process. Mer information om Distriktets TRF-stipendier tillhandahålls av 
Hans Wickstöm, hasse.wickstrom@gmail.com

Var och en av oss har möjlighet att på ett eller annat sätt påverka män-
niskors säkerhet och minska på våldet, särskilt inom den civila befolknin-
gen. Som rotarianer kan vi rikta våra stiftelsedonationer direkt till fredssti-
pendiatprogrammet på https://my.rotary.org/en/donate.

Kära rotarianer, Hamburgkonventionen närmar sig! Vårt distrikt har, till-
sammans med Åbo distrikt, en egen House of Friendship-monter, där vi 
presenterar våra distrikts projekt och Rotarys arbete för ett rent Östers-
jön och närliggande vatten. Man kan fortfarande delta. Och har ni tänkt 
på att Hamburg även kan nås med bil via Via Baltica eller med tåg från 
Stockholm!

Vi ses på distriktskonferensen!
Irmeli

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 Championship 
(ITFR) Tarto (http://itfr2019.ee)

Mer detaljerad information om evene-
mangen på vårt distrikts webbplats 
www.d1420.rotary.fi

Planeringen av Hamburgkonventionens 
House of Friendship-avdelning är på god väg 
och jag träffade i februari Östersjö-forumets 
dragare Päivi Kippo-Edlund (till höger) och 
Hannele Kauranne, ledare för Hamburg-av-
delningens planeringsteam. Hamburg – här 
kommer vi!


