Dag 3 hadde fokusområden vann/sanitær og lese/skriveferdigheter som hovedtema.
På ulikt vis ble vi presentert for betydningen av å kunne lese og skrive, og at spesielt investering I
opplæringsprogram for jenter/kvinner gir resultater for hele familien. Betydningen av det skrevne
ord ble illustrert med effekten “Onkel Toms hytte” fikk på USAs historie. Abraham Lincoln skal ha
sagt, etter å ha møtt forfatteren Harriet Becker Stowe: “Is that the little woman who started the big
war?”
Barn I dag møter helt andre utfordringer en tidligere. Utfordringer som narkotikamisbruk,
gjengvirksomhet og mennesker som forsøker å utnytte dem via internett. Så hva kan vi gjøre for å
hjelpe utsatte barn. Jim Margot lærte oss et nytt akronym, PTS. Det betyr “Problem To Solve”. Han
utfordret forsamlingne med å spørre hva vårt PST skal være. Når vi har definer hva vi vil ta tak i er
allerede mye av arbeidet gjort.
Dr. Isis Mejias fra Rotarian Action Group for Water and Sanitation snakket om verdens behov for rent
vann. Mindre enn 3% av vannet på jorden er ferskvann. Av dette er mye forurenset, slik at det vi står
igjen med utgjør bare 0,3%. Med dagens teknologi og innsats kan vi ikke nå FNs bærekraftmål. Det
må derfor en stor innsats til på alle områder for å lukke gapet mellom mål og mulighet.
Som et godt eksempel ble felles satsing mellom Rotary og myndighetene på Haiti presentert. Prosjekt
HANWAS vil med hjelp av solsellepanel drive renseanlegg som skaper rent vann og på den måten
også reduserer sykdom som spres via vann.
Dagen bød videre på en rekke interessante gruppemøter. (Break-out-sessions). Et svært spennende
tema er arbeidet som pågår med Rotarys nye strategi. Resultatet fra den verdensomspennende
undersøkelsen om Rotarys fremtid (gjort blant rotarianere, Rotaractere og ikke-medlemmer) ble kort
oppsummert. Et hovedpoeng er at mange vil delta I Rotarys prosjekter, men at det kanskje ikke
passer for dem å gå inniI en klubb med fullt medlemsskap. Styret for RI har behandlet forslaget til nye
strategier, styret for TRF skal behandle dem denne uken. Det blir spennende å se hva som kommer ut
av dette.

