O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos
John Kenny
Ao olhar para vocês vejo o futuro: o futuro do nosso Rotary e das 33.000
comunidades às quais servimos. Vejo o futuro e vejo a certeza de um mundo
melhor.
Como dito por Paul Harris há 96 anos, na convenção de 1913 em Buffalo, Nova
York: “Ser um bom rotariano hoje requer mais do que ontem; e irá requerer mais
ainda amanhã”. Vocês são os líderes rotários do amanhã. O que Paul Harris disse
aos rotarianos em 1913 serve agora para vocês.
Todo ano, o bastão da liderança do Rotary passa a uma nova turma. Paul Harris o
passou para seus sucessores, os quais, por sua vez, conferiram sucessivamente a
responsabilidade até chegar a nós. Temos uma obrigação a cumprir com todos os
que nos precederam e também com todos os demais rotarianos. Cabe a nós sermos
justos e desempenharmos um excelente trabalho,para continuar fazendo jus à
confiança em nós depositada.
É por isto que hoje vocês estão em San Diego. Já devem ter visto aqui na
assembléia os cartazes que traduzem o propósito desta semana de treinamento:
“Entre para Aprender, Avante para Servir”.
Viemos de diferentes partes do mundo compartilhar o que sabemos e contar um
pouco da nossa experiência. Estamos aqui fazendo história mais uma vez, neste
evento que é parte intrínseca da tradição rotária e do ciclo de treinamento dos
líderes da nossa organização. Este é um evento que gera novas idéias e renova
nossa motivação, que nos permite aproveitar o legado de nossos antecessores para
a prosperidade do Rotary, e que nos fortalece de forma que, em troca, fortaleçamos
nossos clubes e distritos para deixar um legado virtuoso a nossos sucessores e
fazer com que o ciclo se repita.
Nossa presença aqui faz ecoar as palavras do poeta Longfellow, que escreveu:
“Costumamos nos julgar com base no que somos capazes de fazer; os outros nos
julgam com base no que já fizemos”.
O Rotary foi fundado há 104 anos com uma idéia muito clara, de que pessoas
inteligentes, de bom caráter e princípios morais podiam alcançar muito mais unidas
do que sozinhas. O Rotary não é aberto a todos, pois preservamos a tradição de
selecionar quem merece a honra de envergar o título de rotariano. E é assim que
deve ser. Os rotarianos são, e devem continuar sendo, pessoas de excelente
reputação, com capacidade de realizar grandes feitos, que transbordemsabedoria e
nobreza de caráter.

Sempre achei de suma importância que os rotarianos jamais se esqueçam de que o
Rotary é uma organização formada por voluntários, todos eles líderes em seus
campos de atuação.
Assim, ao me dirigir a vocês, não acho certo assumir uma posição autoritária. Todo
Rotary Club deve continuar sendo autônomo. Os líderes principais do Rotary
International não visam controlar as ações dos rotarianos mas, sim, motivá-los e
orientá-los. Estamos aqui para servir a vocês e a todos os demais rotarianos do
mundo. Assim como somos depositários da confiança deles todos devemos, por
nossa vez, confiar neles.
Quando forem governadores, vocês viverão um dos anos mais animados e
inesquecíveis de suas vidas. O que será que seus distritos esperam de vocês? Eles
esperam e merecem, acima de tudo, a liderança que vocês têm a dar. Vocês são os
líderes do Rotary. Como tais, será grande a responsabilidade sobre seus ombros.
Vocês são em última instância responsáveis pelos clubes, que são o componente
mais importante de nossa estrutura administrativa. Tudo o que fazemos e
conquistamos principia nos clubes.
Mostrem-me um bom presidente de clube e eu poderei lhes dizer com toda certeza
que o clube é bom. Sua responsabilidade ante os distritos se inicia nos clubes.
Não se esqueçam que assim como vocês estão prestando serviços voluntários como
governadores, todos os rotarianos dos clubes de seus distritos também estão
prestando serviços voluntários simplesmente pelo fato de serem rotarianos. Como
voluntários que são, jamais devem assumir uma posição autoritária.
Pensando assim, de onde então virá sua autoridade? Ela virá da capacidade
pessoal de cada um de liderar e inspirar. Ela virá da sua visão, da sua habilidade de
escutar, de seu tato no trato com as pessoas e do seu poder de comunicação.
Através de sua conduta conquistarão o respeito dos demais.
O ex-presidente americano Dwight Eisenhower disse certa vez que “A qualidade
suprema para liderar é a integridade inabalável. Sem isso, não é possível alcançar
sucesso”. Como rotarianos, sabemos que isso é verdade. Como rotarianos,
devemos levantar nossas vozes e proclamar nossos valores, pois são nobres e
norteiam dignamente o indivíduo.
Vocês estão por se tornar governadores de distrito. Mas antes de tudo, vocês são
rotarianos.
Cargos no Rotary vão e vem a cada ano, mas o rotariano permanece sendo
rotariano e isso é imutável.
Como rotarianos, somos responsáveis por esta grande organização. Como disse
Isaac Newton: “Se eu pude ver mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de

gigantes”. Cada um de nós está de pé sobre os ombros dos rotarianos que nos
antecederam, e é nossa responsabilidade determinar o futuro do Rotary com
eficiência.
É por este motivo que em 2009-10 diremos que O Futuro do Rotary Está em Suas
Mãos.
Havemos de saber que o futuro do Rotary não será moldado na sede mundial em
Evanston. O futuro do Rotary será talhado em todo Rotary Club do mundo, pois o
Rotary nos pertence e seu futuro somos nós que construímos. Portanto, somente a
nós cabe manter a organização forte e a salvo das intempéries. Pelo fato de o
Rotary ser nosso, devemos fazer o possível e o impossível para mantê-lo forte, já
que são nossas ações diárias que determinam o curso que o Rotary tomará.
O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos.
Não pretendo lançar novos programas ou embarcar em metas de quadro social
irreais e impossíveis de alcançar. Eu simplesmente confiarei em vocês, pessoas
maduras e responsáveis, cônscias da importância de termos mais sócios ao fim do
nosso mandato.
Confiarei em vocês para que façam com que os novos sócios sintam-se em casa,
dando-lhes orientação e envolvendo-os em atividades, já que retenção é tão
importante quanto recrutamento.
No Rotary, tudo principia e se conclui nos clubes, que contam consigo mesmos, com
o distrito e com outros clubes e distritos. Ademais, eles têm a Fundação Rotária a
seu dispor. Essa rede de apoio é certamente valiosa, no entanto, ao fim do dia
sabemos que tudo de bom que fizemos foi fruto dos nossos clubes. Assim, cada um
deles deve ter autonomia para servir onde e como for melhor para si mesmo e para
a comunidade à qual presta serviços. Não cabe a nós limitar o âmbito de prestação
de serviços dos clubes somente àquelas áreas delimitadas pelos líderes do Rotary
em determinado ano.
Também devemos perseverar pela continuidade em nossos serviços, de forma que
possamos continuar crescendo embasados em pontos fortes. É por esta razão que
temos ênfases. Elas servem para direcionar os Rotary Clubs em seu trabalho de
sanar as mais prementes necessidades proporcionando os maiores benefícios.
Recursos hídricos, alfabetização, saúde e combate à fome serão nossas ênfases no
ano que vem, quando estarei pedindo aos rotarianos de todo o mundo que
continuem aprendendo com as experiências e cresçam amparados no alicerce de
sucessos passados. Peço que continuem trabalhando pela saúde e bem-estar não
apenas das crianças, mas, também, de suas famílias, e de pessoas de todos os
cantos da Terra.
Recursos hídricos é ênfase da mais alta prioridade, pois é a primeira necessidade de
qualquer ser humano. Presumo que poderíamos viver sem petróleo, mas ninguém

consegue viver sem água. Assim, cabe a nós levar água potável àqueles que dela
carecem, como também garantir a segurança e a qualidade dos mananciais
existentes. Esta é uma área na qual acredito muito, haja vista que estive envolvido
com o assunto pelos últimos 20 anos. Com base na minha experiência digo que
projetos hídricos devem englobar saneamento, pois sem isso os frutos de nossos
esforços podem ser facilmente destruídos.
A promoção da saúde e o combate à fome são a base de inúmeros serviços rotários.
Quando executamos atividades nestas áreas, estamos trabalhando em prol da meta
maior de paz no mundo. De outra forma, como poderíamos esperar que haja paz no
mundo se há tantos que sofrem a agrura de tentar dormir de barriga vazia?
E como não poderia deixar de ser, faremos o que nos cabe para disseminar a
alfabetização,pois nas próprias palavras de Nelson Mandela: “Nenhum país com
líderes sem instrução pode almejar sucesso”.
Se queremos que o Rotary continue relevante no século 21, problemas como falta
de água potável, fome, doenças e analfabetismo devem ser solucionados. E é
essencial que haja continuidade em nossos esforços. Por esta razão, o conselho
diretor do RI resolveu adotar o Plano Estratégico do Rotary International, com base
em levantamentos feitos com clubes e distritos mundo afora.
Este plano foi formulado para fortalecer e divulgar os valores do Rotary: prestação
de serviços, companheirismo, diversidade, integridade, liderança. Prestação de
serviços porque Dar de Si Antes de Pensar em Si é nossa máxima e razão de ser.
Companheirismo porque foi isto que serviu de alicerce ao crescimento do Rotary e
tal conceito continua tão relevante hoje como o era em 1905. O Rotary só terá futuro
se os rotarianos estiverem motivados a comparecer às reuniões de clube e aos
eventos rotários. Diversidade porque é aí que jaz nossa força.
Integridade porque quem está no Rotary zela por alcançar e manter altos padrões de
ética na vida profissional e privada. A honestidade e dignidade dos rotarianos devem
migrar para suas práticas comerciais e guiar todas as suas transações. Tal
procedimento deve ser universal. Cada um de nós deve se responsabilizar por isso,
pois leva-se uma vida inteira para conquistar uma boa reputação e somente um
segundo para destruí-la. Essa regra se aplica a todos nós. Uns poucos podem
arruinar o renome que levamos anos para construir e conquistar. Liderança porque
conforme dito por Winston Churchill, “o preço da grandeza é a responsabilidade”.
Vocês são responsáveis pelo Rotary, já que O Futuro do Rotary Está em Suas
Mãos.
Se o Rotary irá prosperar ou estagnar, se nossa prestação de serviços irá significar
muito para bastante gente ou pouco para uma minoria, se o Rotary será visto com
admiração e respeito ou apenas como algo que foi bom no passado, tudo isso
depende de vocês.

O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos.
Na Escócia dizemos: “Devemos ampliar nossos horizontes e deixar de ser
bairristas”. Isso quer dizer que devemos olhar além de nossa própria casa e
comunidade. Devemos olhar além de nossas necessidades, devemos estar cientes
de que onde vivemos é apenas uma localidade de um país, e apenas uma de muitas
localidades dos vários países que compõem nosso mundo.
Em cada comunidade, há sempre trabalho a ser feito. Como somos rotarianos, não
admitimos ficar ociosos. E como somos rotarianos, aceitamos o desafio e a
responsabilidade, pois podemos e devemos atender ao chamado da humanidade.
Meus amigos, espero contar com seu apoio para que juntos possamos guiar esta
maravilhosa organização rumo ao caminho glorioso que a espera, no qual ela será
uma fortaleza ainda mais poderosa, num mundo que será mais pacífico e feliz. Não
tenho a presunção de achar que conseguirei fazer muito sozinho. Precisarei da
ajuda de todos vocês e estou certo de que não irão me desapontar, pois bem sei o
quanto amam nossa organização.
O Futuro do Rotary Está em Suas Mãos.
Discurso proferido no dia 19 de janeiro de 2013 na assembléia internacional.

