
Arena for fellessesjoner under Convention er det berømte Air Canada Center, hjemmearenaen for 

The Toronto Maple Leafs I National Hockey Leage. Under den spektakulære åpningssesjonen søndag 

ble salens format utnyttet maksimalt. Dansere, trapesartister og en tryllekunstner bandt sammen 

den tradisjonelle, og alltid like rørende presentasjonen av alle medlemslandenens flagg, 

velkomsttalene og hilsenene. Vi fikk også oppleve et fyrverkeri av tradisjonel dans. Chief R. Stacey 

Laforme, of the Mississaugas of the New Credit First Nation, ønsket oss velkommen til Toronto, mens 

RI President Ian H.S. Riseley reflekterte over det store mangfoldet som kjennetegner både Rotary og 

Toronto. 

 

Dag 2, mandag var viet fokusområdet mor og barn. Generalsekretær John Hewko innledet med å vise 

at jordens befolkning sett under aldri har hatt det bedre. Tallet på de som lever under ekstrem 

fattigdom er sterkt redusert, svært mange får utdanning og helsehehjelp og det er færre kriger. MEN: 

Det er altfor mange som ikke nyter godt av dette, og vi som rotarianere må fortsette vårt omfattende 

arbeid for bedre livssituasjonen for dem. 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-general for WHO, verdens helseorganisajon,  fulgte opp 

ved å snakke om utryddelse av polio. Han la sterk vekt på at en bieffekt av programmet er at det er 

bygget opp et helsevesen I områder som ikke har hatt det. Når polio er utryddet vil dette 

helsevesenet fortsette å fungere og vi vil etterhvert få et helsevesen som kan arbeid forebyggende. 

Ghebreyesus  avsluttet sin tale med en varm takk til Rotary og bekreftet nok en gang at uten Rotarys 

vilje og styrke ville ikke kampen mot polio bli gjennomført. 

En annen sterk stemme var Ann Gloagg, leder for The Gloag Foundation. De begynte sitt arbeid med 

operasjoner av kvinner rammet under fødselen av fistula. De har senere utvidet arbeidet til å omfatte 

helsehjelp for barn. Hun appelerte til oss om å bidra til det videre arbeidet og lovet at alle donasjoner 

vil gå uaakortet til feltarbeid. Administrasjonskostnader dekker hun med donasjoner fra sitt eget 

transportselskap.  

Caryl Stern, leder for UNICEF USA avsluttet sesjonen. Hennes hovedtema var en verden som passet 

for barn. 50 mill. barn er I dag på flukt, mange av dem er enslige. Hun var kritisk til hvordan de ble 

behandlet, og trakk linjer tilbake til sin egen familiehistorie. Bestemor kom til USA sammen med 

broren. De var den gangen bare 4 og 6 år og ble tatt hånd om av en snill kvinne under båtreisen. 

Deretter ble det barnehjem. Stern appelerte om at velgere må gjøre behandling av barn og barns 

vilkår til tema under valgkamper.  

Convntion er mye mer enn fellssesjoner. I House of Friendship, utstillings-, salgs og kafeområdet 

myldrer det av mennesker, og det er et stort antall “breakout sessions” der man I mindre grupper 

kan diskutere og lære nye ting. 


