
Rotary – hvor står vi, hvor går vi og hvem er de gode hjelperne?
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Rotary, pr 1.7.2017: 
1 202 937 medlemme

35 656 klubber fordelt på 34 soner

Gjennomsnittlig størrelse er 34 medlemmer

Klubbene er medlem av Rotary International (RI)

Arbeidsverktøy: The Rotary Foundation



TITLE  |  6

Vision statemente

“Together, we see a world where people unite 

and take action to create lasting change —

across the globe, in our communities, and in 

ourselves.”
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1929: The objects of Rotary
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Rotarys verktøy: The Rotary Foundation (TRF)

Målet for Rotaryfondet
er å støtte Rotary 
Internationals 
bestrebelser for å nå
Rotarys mål om 
verdensforståelse og
fred, gjennom lokale, 
nasjonale og
internasjonale
humanitære, 
opplærings- og
kulturelle program.
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Rotarys og TRFs visjonære grunnleggere

Paul Harris 1868 - 1947 Arch Klumph 1869 - 1951 
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HVORFOR ARBEIDER ROTARY FOR FRED

Vold og konflikter driver millioner av 
mennesker på flukt hvert år. 

Halvparten av de som blir drept er barn, og 90 
prosent sivile.

Vi nekter å akseptere konflikter som en naturlig 
del av livet. Rotaryprosjekter gir 
opplæring som bidrar til mellom-
menneskelig forståelse og  ferdigheter i å 
løse konflikter. 
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Rotarys internasjonale engasjement

Gjennom:

• Serviceprosjekter

• Peace Fellowship

• Stipender

Rotary tar tak i de 
underliggende årsakene 
til konflikter

• Fattigdom

• Ulikhet

• Etniske spenning

• Mangel på utdanning

• Urettferdig fordeling 
av ressurser
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ROTARY GJØR GODT ARBEID – OG GJØR DET BRA 
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Rotarys hovedsatsingsområder
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END POLIO NOW

1988:

350 000 tilfeller hvert år i 
125 land

2017: 

21 tilfeller i til sammen  3 
gjenværende land: 
Afghanistan (13), Pakistan 

(8), Nigeria (o)

2018:

8 tilfeller, Afghanistan (7), 
Pakistan (1)
http://polioeradication.org
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The Rotary Peace Centers: Kort historikk

• 1999 Etablert masterstudie.

• 2002 Oppstart 1. kull

• 2004 1. kull ferdig

• 2006 Oppstart av pilot, 3 
mndr. sertifiseringskurs

• 2008 Kurset etablert

• 2012 Extern evaluering

• 2014  Nytt navn: Rotary Peace 
Centers, Rotary Peace Fellows

• 2017 En ny strategi er under 
arbeidelse og et nyttsertifikat-
program er under utvikling.
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Noen tall

• 1000+ studenter er nå uteksaminert gjennom 
Rotarys Peace Centers program

• 100 studenter tilbys hvert år masterstudie 
eller 3. mnd sertifiseringskurs

• 142 mill USD er samlet inn av rotarianer til 
fredsprosjekter
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ROTARYS ARBEID MOT NY STRATEGI

2017 Spørreundersøkelse:

Your vision for Rotary’s future:

30 000 deltagere

Nå situasjon: Hva mener du om dagens Rotary?

Fremtid: Hvordan er din ideelle organisasjon?
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HVA FORTELLER UNDERSØKELSEN

• Viktigst: «Diversity», mangfold, i yrker er 
svært viktig.

• Deretter: Mangfold i ulikheter i perspektiv 
og meninger 
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FUNN 

Fornøyd med:

Vennskap, langvarig medlemsskap, mulighet 
for å påvirke – bidra til en bedre verden.

Rotarianere ønsker en organisasjon som 
arbeider for ulike saker, ikke bare én. Rotarys 
fokusområder dekker det meste.

De fleste er fornøyde og ønsker å forbli 
medlemmer.
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MULIGHETER - FORBEDRINGSOMRÅDER

• Unge medlemmer ønsker en større andel yngre 
medlemmer og kvinnelige medlemmer

• Åpenhet og pålitelighet ikke godt nok. Dårlig intern 
kommunikasjon i en del klubber.

• Behov for mer strategisk planarbeid

• Endringer i Rotary går for sakte

• Yngre medlemmer ønsker mer fokus på miljø

• For lite engasjement på prosjekter lokalt og 
internasjonalt i klubbene

• Noen klubber er for dårlige til å involvere hele klubben i 
sine prosjekter
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Vision statemente

“Together, we see a world where people unite 

and take action to create lasting change —

across the globe, in our communities, and in 

ourselves.”
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Tallenes tale



TITLE  |  25

NOE Å TENKE PÅ: HVA BETYR DETTE FOR DERES ARBEID

Hva betyr dette for oss i vårt 
medlemsutviklingsarbeid?

Kjenner vi oss igjen?

Hvordan kan vi benytte 
kunnskapen?



TITLE  |  26

HVORDAN KAN GAVER GIS?
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Norsk Rotary Forum Endowed Fund for the Rotary Peace Centers

• Opprettet 2016

• Norges bidrag til feiringen av rotaryfondets 
100 års jubileum

• Skal sikre kontinuerlig drift av Peace Centers, 
gi flere stipender og skape eierskap.

• Status: Ca USD 65 000
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Hva er en testamentarisk gave?

1. Alt som videreføres
fra en slektning eller
forgjenger

2. En personlig eiendel, 
som penger eller
eiendom, som gis
bort gjennom et 
testament, a bequest.
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Vi vil gjerne takk de som gir gaver til fondet



TITLE  |  30



TITLE  |  31

END POLIO NOW

1988:

350 000 tilfeller hvert år i 
125 land

2017: 

21 tilfeller i til sammen  3 
gjenværende land: 
Afghanistan (13), Pakistan 

(8), Nigeria (o)

2018:

8 tilfeller, Afghanistan (7), 
Pakistan (1)
http://polioeradication.org



TITLE |  32

BRUK OSS

Vi er til for dere


