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Her kan du leseom:
- Jeg har en drøm
- Påmelding PETS/Distr.samling

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

President i Tønsberg RK, Liten Andersen, har en drøm og her kan du lese om den. Kan 
det være noe for din klubb også?

"For ikke lenge siden hadde vi i Tønsberg Rotary Klubb besøk av en kvinnelig innvandrer.  Hun 

har nå vært i Norge i ca. 15 år, har utdannelse som sykepleier og arbeider ved Høyskolen i 

Vestfold med undervisning.  Altså en meget resurssterk ”ny landsmann”.  Hun  var ganske 

oppgitt over Norges integrerings-politikk, som hun mente er temmelig mislykket.  Klubbens  

medlemmer var slett ikke enig med alt hun sa, men i hvert fall for meg etterlot det noen 

inntrengende tanker og spørsmål.

Jeg tenker i Rotary-baner – ”Hva kan vi/jeg gjøre for å lette situasjonen for noen av disse 

menneskene”.  

Jeg har kommet frem til en ide som jeg vil utfordre vår egen og alle andre norske Rotary-klubber 

på.  I samarbeide med Røde Kors eller lignende organisasjon  tar hver klubb imot et innvandrer-

par  på møtene.  Grunnen til at det bør være et par, er at kvinnene ofte blir ignorert, og i Rotary 

bør de kunne se at kvinner er likeverdige.  Dette paret får delta på alle møter som vanlige 

medlemmer, men betaler ingen avgift så lenge det er et økonomisk problem.  De blir da 

selvfølgelig ikke registrert som medlemmer, men bør før kontakten blir ”permanent”, få et skriv 

vedrørende Rotary og Rotarys ideologi og grunnverdier, som vil gjelde for dem som for alle 

andre.

Dette bør antagelig underskrives, og det bør antagelig skje i samarbeid med organisasjonen som 

introduserer paret.

Det vi som rotarianere skal gi, er selvfølgelig vår egen sosiale hverdag og omtanke.  Mange 

innvandrere er sosialt isolert og mangler et fellesskap.  Vi kan faktisk gi dem et menneske å hilse 

på på gaten, et smil og en liten samtale ”på fortauet”.  -  I tillegg kan vi kanskje være med å gi 

av språket vårt.  Vi vet jo at det offentliges norsk-undervisning svært ofte ikke strekker til, og at 

språk-trening er nødvendig.

Tenk selv å komme til et ukjent land uten språk og med en helt annen kultur og annet klima.  -  

Jeg tror ikke jeg forstår rekkevidden av dette.  -  Men jeg mener å forstå at vi i Rotary har en stor 

mulighet til å være et bånd mot en lettere tilværelse i vårt samfunn".

Tønsberg RK har nå invitert to tsjetsjenere, og i neste brev skal vi høre hvordan det 

gikk.

DGE Svein Aanestad ber meg minne om påmelding til PETS/Distriktssamlingen. 

Ved fristens utløp var kun 21 klubber påmeldt. Hvordan er det med din klubb?
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