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Rotary er en verdensomspennende 
serviceorganisasjon med yrkesbasert 
medlemskap som arbeider for 
mellomfolkelig forståelse gjennom vennskap 
over landegrenser. 

Sammen arbeider vi for å bidra til varige 
positive endringer i samfunnet verden over.

Rotary – etablert i 1905



Basert på:

• Vennskap

• Kunnskap

• Etikk og moral

Omsatt til handling

Vårt motto: Service above self



Representert i mer enn 
200 land/geografiske 
områder

1,2 mill. medlemmer

36 000 klubber

11 000 Rotaractklubber

34 soner

Alle rotarianere kan 
besøke alle klubber hvor 
de vil. 

Her er vi, kort oppsummert:



Mål for 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.



Vår visjon

“Together, we see a world where people unite and 

take action to create lasting change — across the 

globe, in our communities, and in ourselves.”



Hvorfor Rotary arbeider 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. 



Gjennom:

• Serviceprosjekter

• Peace Fellowship

• Andre stipender

Rotary tar tak i de 
underliggende årsakene 
til konflikter:

• Fattigdom

• Ulikhet

• Etniske spenning

• Mangel på utdanning

• Urettferdig fordeling 
av ressurser

Hvordan Rotary arbeider for fred:



Charity Navigator: 

• TRF har fått topp score 11. år på rad

• 2019: TRF: 1. plass på «10 of the best 
Charities Everyone’s heard of

• 92% av innbetalingene til TRF går til 
prosjekter

Rotarys verktøy er  Rotary fondet: TRF.



Rotarys hovedsatsingsområder  – Utryddelse 

av polio og Fredsstudier



Rotary tilbyr stipend i arbeid for 
fred og forsoning ved 7 
universiteter

• Masterstipend (2 år)

• Sertifiseringskurs (3 mndr.)

Mer enn 1 000 studenter har 
gjennomført programmet

Tilbudet utvides fra 2020-2021: 
Makere University, Kampala, 
Uganda

Rotary Peace Centers





Alle prosjektene har utgangspunkt i en klubb

• Rene klubbprosjekter 

• Prosjekter med støtte fra TRF via distriktet 
– District Grants

• Store internasjonale prosjekter som er 
samarbeid mellom flere klubber og en stor 
økonomisk støtte fra TRF – Global Grants

Prosjekter – med og uten støtte fra Rotary Foundation (Rotaryfondet)



2017-2018 Hele verden

• 111,1 millioner timer frivillig 
arbeid

• 1 306 Global Grants gjennomført

• Innsamlet til TRF USD414.7 mill

2018-2019 D2290

• 6 661 timer frivillig arbeid 
registrert

• 514 har arbeidet frivillige

• 20 District  Grants

• Innsamlet til TRF  USD 145 619

• Brukt til prosjekter USD 30 642 

Vi gjør mye mer, men registrerer bare 
litt…

Noen tall



• Club locator

Vi har tilgang på 36 000 klubber . 



Fellowships – samler rotarianere med felles yrke eller fritidsinteresser



Action Groups



Honolulu 6. -10. juni 2020 Taipei 12. – 16. juni 2021

Convention – en opplevelse for livet!



6 FOKUSOMRÅDER



FOKUSOMRÅDER

▪Fred og konfliktforebygging/løsning

▪Sykdomsforebygging og behandling

▪Vann og sanitær

▪Barn- og mødrehelse

▪Grunnutdanning og leseferdighet

▪Økonomi- og samfunnsutvikling

Miljøperspektiv


