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Rotary er fredsarbeid: Finn søker til fredsstudier!
Klubbene oppfordres til å utpeke et medlem 
med ansvar for å søkte kvalifisert kandidat.

ROTARY ER FRED -
Rotary World Peace Fellowships – Fredsstudier på høyt nivå 

Det hadde vært morsomt om vi i distrikt 2290 kunne finne en 
kvalifisert og motivert kandidat til å søke dette fantastiske 
utdanningsstipendet. Klubbene må snarest aktivt søke i sitt område 
personer som kan være interessert. Særlig klubber med tilknytning til 
universitets og høgskolemiljø bør informere om tilbudet. Jeg foreslår 
at klubbene tildeler dette som et spesialoppdrag til et av sine 
medlemmer. I distriktet er det PDG Svein Aanestad som er leder for 
TRF-komiteen, svein.aanestad@gmail.com .

The Rotary Foundation inviterer søkere til master grad studium innen 
fredsforskning og konfliktløsning ved et av de syv Rotary Centers for 
International Studies. Gjennom partnerskapet mellom The Rotary 
Foundation og disse universitetene tilbys Rotary World Peace Fellows å 
konkurrere om helårlige studier ved disse universitetene. Rotary World 
Peace Fellows vil være kvalifiserte som ledere til å fremme nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid, fred og vellykket løsning av konflikter gjennom 
sine liv, karriærer and service innsatser. 

De som har gjennomgått studiene arbeider nå med internasjonale 
organisasjoner som FN, Verdensbanken, International Organization and 
Organization of American States nasjonale regjeringer, internasjonale 
ikke-statlige organisasjoner og rågivingsfirmaer. 

I tillegg til å gi utdannelsesmulighet på høyt nivå for potensielle 
fremtidige verdens og samfunnsledere tilbyr Rotary Centers fremme av 
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forskning, undervisning, publikasjon, kunnskap om fredsarbeid, 
konfliktløsning og internasjonal forståelse. De internasjonale Centers er 
dannet som et program for å gi The Rotary Foundation og Rotaryklubbene 
økt effektivitet i arbeidet med å fremme større toleranse og samarbeid 
mellom folkene, slik at det kan lede til internasjonal forståelse og fred. 

Programmet består av finansiering av inntil to års studium på et av 
sentrene med etterfølgende ett års relevant praksis. Dekningen gjelder 
tuition og avgifter, standard dekning av bo og levekostnader, transport, 
beredskapsutgifter og utgifter knyttet til den følgende praksis. 

Søknader må gå gjennom den lokale Rotary Klubb til distriktet. 
Søknadskjema finnes på www.rotary.org og der finnes også nærmere 
opplysninger om kvalifikasjonskravene og om de enkelte 7 Rotary Centers. 
Søkerprosessen tar normalt ca 18 måneder og krever en del forberedelse. 
er. Hvert distrikt kan søke Rotary International på vegne av en kandidat 
innen 1. juli hvert år. 
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