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Vad är Rotary?
• Rotary är ett ideellt verkande yrkesnätverk med Service above self 

som motto 

• Rotary har 1.2 milj medlemmar i 34 000 klubbar som verkar i över 
200 länder 

• Rotary startades av amerikanen Paul P Harris 23 febr 1905 i 
Chicago 

• Namnet Rotary härleds till gruppens tidiga vana att rotera mötena 
mellan medlemmarnas kontor



Vilken betydelse har Rotary?

• Rotary blev snabbt internationellt. Redan efter 16 år hade Rotary 
klubbar på sex kontinenter. 

• Under andra världskriget höll Rotary ut. Klubbar i Tyskland,  
Österrike, Italien, Spanien och Japan skingrades men möttes trots 
risker informellt och kunde återuppta verksamheten efter krigsslutet.



Forts... Betydelse
• 1942 organiserade klubbar från 21 länder en konferens i London. 

Syftet var att skapa en vision för utbildning, forskning och kultur efter 
kriget. Det blev föregångaren till FN-organet för kultur och 
utbildning, UNESCO. 

• 1945 hjälpte 49 rotarianer till att upprätta FN-stadgan. 

• Idag tillmäts Rotary som frivilligorganisation den högsta konsultativa 
statusen av FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.



Rotary verkar för fred och globalt kamratskap

• Rotary har höga etiska ambitioner både i yrkeslivet och i samhället. 

• Rotary verkar för internationell förståelse, god vilja o fred genom 
världsomfattande kamratskap. 

• Personliga nätverk är medel för att bygga ett bättre samhälle såväl 
lokalt som internationellt.



Fyrfrågeprovet
Om allt vi tänker, säger och gör ska vi fråga oss: 

• Är det sant? 

• Är det rättvist mot alla som berörs? 

• Skapar det samförstånd och bättre kamratskap? 

• Är det värdefullt för alla som berörs?



Hur jobbar Rotary?
• Rotarianer ställer upp med sin tid och med sina kunskaper och även 

med pengar 

• Rotaryklubbar engagerar sig i ideella projekt lokalt och internationellt 

• Rotary arbetar med ledarskapsutveckling 

• Rotary stöttar avancerad utbildning från "college scholarship to 
Peace Fellowships" 

• Rotary erbjuder kulturutbyte genom utbytesprogram



Värdet av mångfald

• Rotarianer bildar nätverk som skapar broar mellan olika kulturer 

• Rotaryklubbar strävar efter diversifiering i urvalet av personer som 
väljs in i en klubb 

• En klubb ska spegla sitt samhälle med tanke på yrkes- och 
affärsklassifikation, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet



Vad ger Rotary sina medlemmar?
• Ett yrkes- och socialt nätverk både lokalt och internationellt 

• Givande möten med intressanta föredrag varje vecka 

• En självklar ingång till närsamhället överallt i världen 

• Glädjen att bidra och engagera sig i något positivt och 
samhällsutvecklande 

• Möjlighet att delta i internationella möten och konferenser årligen



Fem tjänstegrenar
• Klubbtjänsten för att stärka kamratskapen och se till att klubben 

fungerar bra 

• Yrkestjänsten med syfte att tjäna andra inom resp yrken 

• Samhällstjänsten som driver klubbens projekt på hemorten 

• Internationella tjänsten med syfte att jobba för ökad världsförståelse 
och fred 

• Nya generationer med ledarutveckling, serviceprojekt och 
utbytesprogram för ungdomar och unga vuxna



Rotarys organisation
• Grunden för Rotary är klubbarna som är autonoma och ingår distrikt. 

I Sverige finns det 10 rotarydistrikt. De lokala klubbarna stöttas av 
Rotary International och The Rotary Foundation. 

• Rotary International leds av en årligen utsedd RI-president och the 
Board of Directors. RI-presidenten verkar genom sina årligen 
utsedda distriktsguvernörer DG. 

• Vid en årligen gemensam utbildning av alla DG säkerställer RI-
presidenten att alla går i takt.


