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Når vi nå går inn i  2017, vil vi også gå inn i det andre året av initiativet kjent som FNs Sustainable Development Goals. Disse 
målene, vanligvis referert til som SDG, gjelder en liste over 17 områder der folk i verden og FN skal ha fokus for å løse våre mest 
presserende økonomiske, politiske og sosiale utfordringer. Det er en enormt ambisiøs liste, og det må den være. Det endelige 

målet for disse målene er intet mindre enn fred, velstand, sikkerhet og likestilling for hele menneskeheten. 

 
Hvordan kan den enkelte takle et slikt prosjekt? Innen Rotary, er vårt svar enkelt: ett skritt av gangen. Og disse målene er ikke 
noe nytt for Rotary: De er allerede reflektert i våre fokusområder. Vi forstår også at alle disse 17 målene, akkurat som våre seks 
fokusområder, henger sammen. Du kan ikke ha god helse uten rent vann. Du kan ikke ha rent vann uten gode sanitærforhold. 
God hygiene i sin tur bidrar til å holde barna i skolen, noe som forbedrer utdanning, noe som forbedrer økonomisk velstand og 
helse. Når en snakker om å forbedre situasjonen for en hel planet, finnes ingen indikator, ingen mål, ingen land i isolasjon. For å 
gjøre reell og varig fremgang, må vi alle gå videre sammen. 

 

Ideen om bærekraft er nøkkelen til SDG - og til vår tjeneste i Rotary. Bærekraft betyr ganske enkelt å gjøre fremskritt som vil ved-
vare. Det betyr ikke bare å grave en brønn, men å være sikker på at et samfunn kan opprettholde den. Det betyr ikke bare å kjøre 
en helseleir i en uke, men opplæring av lokale helsearbeidere. Det betyr styrking av familier og lokalsamfunn til å ta ansvar for sin 

egen fremtid ved å gi dem de verktøyene de trenger for å lykkes. 

 
Bærekraft har alltid vært kjernen i vår tenkning i Rotary. Vi har eksistert i nesten 112 år, og har tenkt å være i tjeneste lenge og for 
mange flere. Vi har allerede sett forskjellen vårt arbeid har gjort: i helse, utdanning, innenfor vann og sanitære forhold, og selvføl-

gelig i vår innsats for å få slutt på polio. 

 

Polio utryddingen er den ultimate bærekraftige tjeneste: et prosjekt som, når det en gang er fullført, verden vil ha nytte av for all-

tid. Og disse fordelene vil gå langt utover utrydding av en enkelt sykdom hos mennesker. De estimerte kostnadsbesparelser vi vil 

se når polio er utryddet er ca $ 1 milliarder kroner per år. Det er penger som kan benyttes i de offentlige helsebudsjetter og brukt 

til andre presserende behov. Det gode arbeidet vi nå gjør vil gi store helseeffekter i fremtiden.                                                             
(Sakset fra http:// rotary.org og oversatt)         

FN OG ROTARY 

RI President John F Germ hadde i januar utgaven av magasinet Rotarian en fin artikkel om 

forholdet mellom FN sine satsingsområder og rotary sine satsingsområder, og der begge or-

ganisasjonene er opptatt av bærekraft. Har oversatt artikkelen for å vise dette felles viktige 

arbeidet. 
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Jeg begynte i Rotary under klassifikasjonen ingeniør. Det 
er nesten like mange klassifikasjoner i yrket av engineer-
ing som det er klassifikasjoner i Rotary, men jeg inngikk i 
klassifikasjonen som bygningsingeniør. En bygningsing-
eniør beregner for eksempel oppvarming og kjøling for en 
ny bygning, sørger for at de riktige lysene er på de riktige 
stedene, og planlegger avløp slik at varmtvannsrøret ikke 
ender i en drikkefontene. 
Bygningsingeniører skiller seg ikke ut i mengden, og de 
gjør ikke noe stort vesen ut av det de selv gjør som jobb. 
Du har sannsynligvis ikke tenkt så mye på ingeniørene 
som utviklet bygningene du bruker, bilen du kjører, eller 
trafikkmønstre du følger. Men hver gang du tar en heis, 
vrir om nøkkelen i tenningen, eller krysser gaten når lyset 
blir grønt, da satser alt på at en ingeniør et eller annet 
sted som du aldri har møtt, har gjort jobben sin. Du stoler 
på at heisen vil stoppe der du vil av. Du stoler på at bilen 
vil starte og stoppe som det skal. Du stoler på at lyskrys-
set fungerer. Hver dag, legger du livet ditt i hendene på 
folk som har navn du ikke kjenner og som du kanskje aldri 
vil møte. Du tenker ikke på dem i det hele tatt - men de 
berører liv ditt hver dag. 
Jeg kunne trekke samme parallell til en rekke andre yrker 
- vanlige yrker med samme type livsforvandlende effekt. 
På så mange måter - noen vi ser og noen vi ikke ser – har 
våre jobber og ulike yrke gitt oss mulighet til å hjelpe 
andre mennesker til å leve et bedre, tryggere og sunnere 
liv. 
Akkurat som det arbeidet vi gjør i Rotary. 
Gjennom vårt kall og arbeidet med prosjekter i våre klub-
ber, i vårt samfunn, og på tvers av kontinenter, berører vi 
livene til folk vi ikke kjenner, og kanskje aldri vil møte. Og i 
alle deler av verden, hver eneste dag, enten de vet det 
eller ikke, lever folk bedre, sikrere og sunnere liv på grunn 
av arbeidet til Rotary. 
De menneskene vi hjelper har kanskje aldri møtt en enes-
te rotarianer. Kanskje vet de ikke engang at Rotary eksis-
terer. Men de drikker rent vann fra et borehull som Rotary 
har gravd. De lærer å lese med bøker som Rotary gav 
dem. De lever liv som er bedre, gladere og sunnere - på 
grunn av Rotary sin tjeneste for menneskeheten – Rotary 

Serving Humanity. 

(Sakset fra http:// rotary.org og oversatt)         

 

 

 

 

Det er snart PETS 

Innkommende guvernør Wictor Sandvold er i disse dager tilbake fra 
Guvernøropplæring i USA. Han gjør nå den siste planleggingen av 
årets PETS, der de innkommende presidenter skal ha sin opplæring i 
forkant av neste rotaryår. Vi har erfart at gjennomføring av PETS er 
utrolig viktig. Det er hele tiden ny informasjon og gode innspill på hvor-
dan en skal drifte en klubb på best mulig måte. Det er også en del rap-
portering som presidentene har ansvar for og dette bør de være litt 
skolert i og ha oversikt over. Vi har i alle år vært tidlig ute og annonsert 
dato for når PETS skal gjennomføres. Dette for at alle innkommende 
presidenter skal kunne legge dette inn på sin kalender. Så innkommen-
de presidenter – rydd unna eventuelle kollisjoner på aktuelle datoer og 
prioriter oppmøte på PETS på Dombås. Og dette er jo et viktig møte-
punkt for rotaryanere, der en får møte sine kollegaer fra alle de andre 

klubbene i distriktet, med mulighet for både hygge og inspirasjon. 

Medlemsutvikling 

Som guvernør har jeg nå gjennomført besøk til alle 51 klubber i distrikt 
2305. Jeg opplever det slik at alle klubbene har fokus på dette med 
medlemsverving og også gjøre klubben mest mulig attraktiv. Dette er 
et viktig og nødvendig fokus. Vi er i en svak nedadgående trend innen 
medlemmer i distriktet. Dette må vi stoppe og igjen få vekst i antall 

medlemmer i klubbene.  

Ledergruppen i distriktet, sammen med AG’ene og medlemsskapsko-
miteen hadde tidligere i høst et seminar på medlemsutvikling. I forbin-
delse med Midtveissamling for AG’ene nå i februar, skal vi på nytt ar-
beide med dette temaet. Som guvernør har jeg klare ønsker om at 
dette blir et kontinuerlig arbeid i årene som kommer, der vi i distriktsle-
delsen kan gi klubbene best mulig innspill og bistand i et slikt arbeid. 

Medlemsutvikling er komplekst.  

Mange ser på dette som medlemsverving. Det er det også, men det å 
ha struktur i klubben, godt fungerende styrer og komiteer, som jobber 
godt på de ulike feltene som gjør klubben attraktiv er avgjørende for å 
lykkes totalt. Som guvernør håper jeg klubbene fortsetter sitt arbeid på 
dette – og gi gjerne innspill på det Dere lykkes med. Gode historier 

skal en dele – til inspirasjon for andre. 


