Заклик до дії під час кризи
Стипендіанти Миру Ротарі (Rotary Peace Fellows) та Ротарійці
працюють разом для встановлення миру в Україні і Росії
Березень 5, 2022

Шановні ротарійці всього світу!
Як і багато хто з вас, спільнота Rotary Peace Fellow(Стипендіати Миру Ротарі) глибоко
стурбовані війною та поточною гуманітарною кризою в Україні. Збройні протистояння,
розпочаті 24 лютого 2022 року, призвели до катастрофічних наслідків для багатьох
людей, які називають цю частину світу своїм домом. Це насильство руйнує всіх нас. Як
стипендіати Миру Ротарі, ми разом розмірковували про те, що можна було би зробити,
щоб запобігти цьому конфлікту та жахливим втратам життів і довіри. Тим не менш,
криза настала зараз, і наслідки її будуть відчуватися ще довго. У такі моменти ми
нагадуємо, що засновник Ротарі Інтернешнл Пол Гарріс одного разу сказав, що
ротарійці віддають перевагу діям, а не словам. Отже, давайте діяти разом заради миру
зараз.
Ротарійці щедро вкладали в наш розвиток як миротворців, і настав час відповісти
взаємністю всіма можливими способами. Стипендіати Миру з усього світу висловили
свою готовність і бажання запропонувати свій досвід ротарійцям/ротарактівцям у цей
кризовий момент. Настав час використати потенціал стипендіатів Миру для
благополуччя всіх.
У цьому дусі ми звертаємо вашу увагу на три сфери негайних дій, які можуть
допомогти подолати нинішню кризу та працювати над запобіганням нових актів

насильства у майбутньому. Ми прагнемо до вашої активної співпраці як ротарійців, так
і свідомих громадян, щоб допомогти зробити цю роботу можливою у ваших клубах,
дистриктах, а також у ширших громадах і мережах.
Гуртки подолання наслідків психологічних травм
Ми готові організувати громадські гуртки подолання наслідків травм в Україні, Росії та
інших частинах світу, коли це потрібно. Ця робота заснована на посттравматичних
методах та супроводжується особисто навченими стипендіатами Миру. Відновлення
зв’язку людей один з одним у безпечних місцях, де «голоси можуть торкнутися
голосів», є важливим кроком у зціленні після колективної травми та відбудові нації
після такої трагедії.
Діалог і посередництво
Ми готові сприяти діалогу та посередницьким сесіям між різними групами
зацікавлених сторін, включаючи українських та російських ротарійців та ротарактівців,
щоб підтримати відновлення відносин і довіри та допомогти запобігти повторній
ескалації. Структурований діалог та посередництво під керівництвом професійних
практикуючих стипендіатів миру можуть підтримати групове зцілення та спільне
створення нових ідей для кращого утворення нових спільнот, покращення країн і
нашого світу.
Освіта з миру
Ми готові навчати освітнім програмам миру, які стосуються кризи в Україні, основних
причин війни та насильства в нашому світі та способів, за допомогою яких ми всі
можемо бути миротворцями. Освіта щодо миру має бути впровадженою як спосіб
створення чутливих до конфліктів громадян у майбутньому. Для цього ми повинні
співпрацювати з офіційними та неформальними навчальними закладами, щоб
інтегрувати освіту з питань миру в їх навчальну програму з раннього віку, щоб діти
росли з інструментами для ненасильницького перетворення конфліктів у їхньому житті,
створюючи таким чином значення миру.
Ми від усього серця вітаємо участь у кожній з ініціатив усіх ротарійців, які мають
кваліфікацію у відповідних сферах. І важливо, ми просимо вашої активної участі в
організації та мобілізації ресурсів.
Якщо у вас виникли запитання або ви хочете обговорити способи зробити цю
роботу можливою, зв’яжіться з нами за адресою connect@rpfaa.org. Будь ласка,
відвідайте нашу базу даних від доповідачів для отримання додаткової інформації:
https://rpfaa.org/online-speaker-database.
Цей лист і прохання адресовані вам, як ротарійцям, але ми також раді долучити до цих
ініціатив з розбудови миру будь-яких партнерів Ротарі, громад та урядових/неурядових
установ, які, на вашу думку, можуть бути корисними. Крім того, незважаючи на те, що
ця ініціатива виникла в контексті України та Росії, багато частин світу зараз

переживають різний ступінь конфлікту. Ми закликаємо вас, незалежно від того, де ви
знаходитесь, звернутися до нас і почати активні заходи для досягнення позитивного
миру.
На завершення, Ротарі навчив нас, що мир – це не просто ідея чи мрія. Мир – це дія,
над якою ми повинні працювати разом. Як співав Джон Леннон: «Мир — це не те, чого
ти хочеш; це те, що ти створюєш, те, що ти робиш, те, чим ти є, і те, що ти віддаєш».
Дорогі ротарійці, ми віримо, що разом ми сильніші, і ми можемо зробити цей світ
кращим.
________________
Хто такі стипендіати Миру Ротарі?
Щороку Ротарі призначає до 130 повністю фінансованих стипендій для відданих лідерів з
усього світу на навчання в одному з ротарійських центрів миру. Завдяки академічній підготовці,
практиці та можливостям глобального спілкування, програма Ротарі-центрів миру розвиває
здатність професіоналів і практиків з миру та надає можливість стати досвідченими та
ефективними каталізаторами миру. З моменту початку програми в 2002 році Ротарійські
центри миру підготували понад 1400 співробітників, які зараз працюють у більш ніж 115
країнах. Багато з нас є лідерами в урядах, неурядових організаціях, військових, освітніх,
правоохоронних та міжнародних організаціях, таких як Організація Об’єднаних Націй і
Світовий банк.
Асоціація випускників Rotary Peace Fellowship (RPFAA) працює над організацією випускників
стипендіальної програми миру, розширенням можливостей спілкування серед стипендіатів
Миру та кращого сприяння співпраці з Ротарі через клубні та районні партнерства з метою
поширення миру по всьому світу.
Більше інформації:
https://rpfaa.org/
https://www.facebook.com/rpfaa.org
https://www.linkedin.com/company/rotary-peace-fellowship-alumni-association/

