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Vokste opp hos sine besteforeldre i Vermont.
De preget ham som barn og ungdom, og 
selv har han skrevet at fra sin bestefar arvet 
han vidsyn og toleranse og nestekjærlighet fra 
sin bestemor

PAUL HARRIS 
født 19. april 1868 i Wisconsin, USA



Før han startet sin advokatpraksis 
(1891 - 1896):

• Reporter i avisen Cronicle i San Francisco
• Fruktplukker i California
• Lærer ved en handelsskole i Los Angeles
• Skuespiller i en teatergruppe i Denver, Colerado 
• Nattportier på et hotell i Rocky Mountains
• Salgsrepresentanter for marmor og granittbedrifter 

PAUL HARRIS 
tok sitt juridikum 23 år gammel ved State University of Iowa 



Chicago i begynnelsen av 1900:

En pionerby preget av uhederlighet, 
korrupsjon og annen kriminalitet.
Det var tøffe og til dels lovløse tilstander. 

PAUL HARRIS 
bosatte seg i Chicago i 1896, sammen  med sin kone Jean, 
og ble der til sin død i 1947 



Tanken bak:
At hvis redelige ledere fra ulike bransjer kunne møtes
regelmessig for å utvikle vennskap, utveksle erfaringer 
og være til hjelp og støtte for hverandre, så ville ærlig
og redelig adferd få en mulighet

21. februar 1905 kom de første fire medlemmene 
sammen, 
- en amerikaner, en tysker, en svenske og en ire –
- en advokat, en skredder, en gruveingeniør og en 
kullhandler.
De representerte den protestantiske, den romersk-
katolske og den jødiske tro. 

PAUL HARRIS 
fikk i 1900 ideen til en klubb med mennesker fra ulike 
bransjer, men det skulle gå 5 år før han realiserte ideen 



I 1910 ble den første Rotary-
convention avholdt, med 
representanter for 16 klubber

Servicebegrepet og medlemmenes 
ønske om å vise ansvar og engasjement 
for samfunnet rundt seg begynte å tre 
tydelig frem.

I 1907 realiserte klubben i Chicago sitt første 
samfunnsprosjekt - et sanitæranlegg i byens rådhus. 

I 1911 tok Rotaryklubbene i USA i bruk mottoet 
”He profits most who serves best”, 
- som senere ble endret til ”SERVICE ABOVE SELF” 



I 1916 fikk vi den første ”non-english 
speaking- klubben” i Havana på Cuba 

I 1921 ble den første europeiske 
kongress avholdt i Edinburgh. 
Inntil da hadde Rotary 3 punkter i 
sin formålsparagraf:

- å lære våre medmennesker å kjenne 
- å stille høye etiske krav til oss selv i
yrke og samfunnslivs, og vise respekt
og forståelse for alt nyttig arbeid 

- å søke og virkeliggjøre Rotary’s idealer
i vårt privatliv, yrkesliv og som
sanfunnsborgere 

Den første Rotaryklubben i Europa ble etablert 
i London i 1911, og i 1912 fulgte Dublin og Belfast 



”å arbeide for internasjonal 
forståelse og fred gjennom 
vennskap over lande-grensene 
mellom mennesker fra alle yrker”
(Edinburgh 1921) 

Organisasjonen var nå blitt forankret 
i mange land og endret navn til:

Det internasjonale aspekt var ikke nevnt i formåls-
paragrafen, og etter den første verdenskrig presset 
behovet seg også for å inkludere også dette: 

Rotary 
International



I august 1928 seilte canadieren James 
Wheeler Davidson ut fra Quèbec med 
sin kone og sin tenåringsdatter for å 
organisere Rotaryklubber i Midtøsten og 
Asia.

Etter åtte måneder hadde han chartret 
23 klubber i 12 land, fra Tyrkia til 
Thailand. 

Rotaryklubber i Midtøsten og Asia 



I 1922 ble den første Rotary-
klubben i Norge stiftet:

Kristiania Rotary Klub, og 
25. juni 1926 ble den første 
Rotaryklubben stiftet nord for Dovre:
Trondhjem Rotary Klub

Da hadde utbredelsen av Rotary 
International passert 200 klubber og 
200.000 medlemmer. 

I tillegg til Trondhjem Rotary Klub er det i dag 
etablert 7 Rotaryklubber i Stiftsstaden:
Charlottenlunbd, Heimdal, Huseby-Flatås, Lade, 
Nidarvoll; Trondheim International og Trondhjem Vest 
+ Malvik. 

Rotaryklubben i Norge 



HM Kong Harald er Æresguvernør 
for Rotary i Norge 



I 1927 ble de fire avenyer etablert som rammen for 
handlingsprogrammet for all Rotaryvirksomhet:

Klubbtjenesten

Samfunnstjenesten

Yrkestjenesten

Internasjonal tjeneste

Avenyene skulle markere Rotary i full bredde
I 2010 ble det etablert en ny aveny: Nye generasjoner

Etablering av handlingsprogram



Paul Harris sa tidlig at Rotary skulle dømmes: 
”Ikke etter hva vi sier, men etter hva vi gjør”.

Og i 1917 foreslo den daværende verdens-
president Arch C Klumph å opprette et fond 
som skulle ha som formål:

”Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i 
verden i form av veldedighet, utdannelse 
og andre samfunnsgagnlige tiltak”

THE ROTARY FOUNDATION  ble i 1928 en 
realitet.

THE ROTARY FOUNDATION 

Arch C Klumph



Først ved Paul Harris død i 1947 tok fondet fart:
Det kom inn over 1 mill USD i gaver og bidrag 
til minne om Rotary’s stifter

I fjor ble det innbetalt til fondet 245 mill USD 
fra Rotary’s klubber over hele verden.

Bidraget fra de norske Rotaryklubbene var 
USD 454.885, med tillegg av USD 61.827
øremerket Polio Pluss. 

THE ROTARY FOUNDATION 



I 1943 vedtok Rotary Internationals styre
”The Four-Way Test”, - et etisk kompass for 
saker vi tenker, sier og gjør:

Er det sannhet?

Er det rettferdig overfor alle det angår?

Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

Vil det være til beste for alle det angår? 

The Four-Way Test 



I 1942 arrangerte Rotary en 
konferanse i London, under ledelse  
av RI’s første ikke-amerikanske 
president, engelskmannen Sydney 
Pascal.

23 lands regjeringer deltok, 
og to viktige resolusjoner ble 
vedtatt:

Opprettelsen av UNESCO

Å starte Rotary’s ungdomsutveksling 

Rotary’s ungdomsutveksling 



Rotary fremstår som den betydeligste premiss-
leverandøren ved etableringen av den mest 
verdensomspennende organisasjon for mellom-
folkelig forståelse og fred: 

DE FORENTE NASJONER
49 rotarianere deltok i utarbeidelsen 
av FN’s charter

Etter Berlinmurens fall i 1989 og Sovjetunionens 
oppløsning ble Rotary reetablert i hele Sentral- og 
ØstEuropa, og den første russiske Rotaryklubben 
ble startet i 1998. 

Etter den annen verdenskrig: 



Begrepet ”HUMAN RIGHTS” ble første gang 
benyttet på Rotary’s convention i 1940 på Cuba. 

Resolusjonen fra Rotary’s convention 
lød i kortform slik:

De katastrofale tider vi lever i gjør det nødvendig 
å gjenta for rotarianere over hele verden at Rotary 
er basert på serviceidealet.
Der hvor frihet, rettferdighet, sannhet, ordets 
ukrenkelighet og respekt for menneskerettigheter 
ikke etterleves kan ikke Rotary fungere og dets 
idealer ikke råde. Disse prinsipper er ufravikelige 
for Rotary.

HUMAN RIGHTS 



Siden 1947 har Rotary’s program for utveksling av 
unge mennesker vokst til å bli verdens største 
privatfinansierte utvekslingsprogram med over 
30.000 studenter fra over 100 land.

Det siste studiet Rotary har engasjert seg i er 
fredstudiet. Rotary finansierer hvert år et 2 års 
studium ved syv av verdens ledene universiteter 
for 70 unge mennesker fra hele verden.

Studiet fokuseres på ”PEACE AND CONFLICT 
RESOLUTION” 

PEACE AND CONFLICT RESOLUTION 



I 1978 initierte Rotary det store humanitære 
programmet: HEALTH, HUNGER, HUMANITY, 
og omfatter i dag 324 prosjekter i 77 land. 

I 1979 tok HHH-programmet ansvaret for et 
vaksinasjonsprosjekt mot Polio på Filippinene, 
forløperen til Rotary’s største humanitære løft:
POLIO PLUSS, programmet som i 1985 tok 
mål av seg til å utrydde Polio innen år 2005. 

Rotarianere over hele verden har bidratt til en 
investering i størrelsesorden 760 mill. USD.

Senere er WHO og UNESCO kommet med. 
(NB! 24. oktober er Verdens Poliodag) 

PEACE AND CONFLICT RESOLUTION 



Man må ikke være Einstein for å forstå at:

- der hvor intet finnes og den største fattigdom rår

- der hvor ingen helsetjeneste finnes, 
og hvor den minste infeksjon kan bli livstruende    

- der hvor tilgang til rent vann ikke finnes

- der hvor evnen til å lese og skrive ikke finnes

Der finnes grobunn til frustrasjon, en frustrasjon 
som utvikler seg til voldsom fortvilelse.

Nok utfordringer



Fra vannprosjekter i Bolivia til 
sansehageprosjekter for demente.

Fra myggnett til barn i Kenya som skal 
forsvare dem mot malaria.

Fra produksjon av rullestoler til 
funksjonshemmet ungdom.

Fra kriminalforebyggende tiltak blant ungdom, 
flere lokale prosjekt rettet mot barn og 
ungdoms oppvekstvilkår i lokalsamfunnet, 
til Handicamp Norway ved Hurdalssjøen…

SOM ROTARIANERE KAN VI PÅVIRKE SITUASJONEN 
- og vi gjør det: 



1.2 mill. rotarianere i 33.270 klubber i mer enn 200 land, 
- 191.000 – eller 16 % - av rotarianerne er kvinner 
i 26.400 klubber.

Antall rotarianere i de nordiske land 
viser tilbakegang, 
- vi trenger flere yngre med.

RI er en demokratisk organisasjon 
hvor det viktigste kjennetegnet er at 
lederoppgavene roterer, - i klubbenes 
nettverk, i distriktene og i RI’s ledelse

ROTARY INTERNATIONAL I 2011 



er hovedpulsåren i Rotary International.
Medlemmene møtes ukentlig, og har møterett 
til alle klubbmøter verden over.

”Sterke og aktive Rotaryklubber 
bidrar til et sterkt Rotary, 
- svake Rotaryklubber gjør Rotary 
til en svak organisasjon”.

Paul Harris

Et godt fremmøte på klubbmøtene forteller om styrken i klubbens indre liv.

ROTARYKLUBBENE 



• Aldri har behovet for etikk i næringslivet vært større enn nå

• Aldri har behovet for kommunikasjon mennesker i mellom 
for å skape større toleranse, større åpenhet, større respekt og
større mellommenneskelig forståelse vært større enn nå

• Aldri har verden hatt større behov for ressurser og kompetanse
i bekjempelsen av fattigdom enn nå 

• Aldri har behovet vært større enn nå for noen, som er seg behovet
for menneskeverd bevisst, og som vil ta av sin tid og sine ressurser
for at alle mennesker skal få oppleve ” Human rights ” 

ALDRI HAR ROTARY VÆRT EN MER 
AKTUELL ORGANISASJON ENN NÅ 



Rotarianere verden over har all 
grunn til å være stolte over

organisasjonens ærerike historie –
utfordringen er å bevisstgjøre våre 
omgivelser om hvem vi er,
og hva vi står for, og å tilpasse 
organisasjonen til den tid vi lever i.

Rotary har en ærerik historie



Tidlig en morgen i California står en gammel mann 
ved stranden. Tidevannet har nettopp trukket seg 
tilbake og igjen på stranden ligger det et tett dekke 
av sjøstjerner.

Den gamle mannen bøyer seg ned, tar opp en 
sjøstjerne og kaster den langt ut igjen i havet. 
Dette gjentar han med sjøstjerne etter sjøstjerne. 
Han vet at om ikke lenge vil solen stige opp og 
sjøstjernene på stranden vil bli stekt......

Service above self -



Rotarianer siden 1993 i Trondhjem Rotary Klub

Prosjektleder for Distriktskonferansen i Trondheim i 2002

Leder i Programkomiteen 2002-2003

Klubbpresident 2003 – 2004

Prosjektleder for markeringen i Trondheim av Rotary`s 100-
årsjubileum 2005

Distriktsguvernør for Rotary i Midt-Norge 2006-2007

Styreleder i Norsk Rotary Forum (NORFO) 2008-2009 

Per Ottesen



VELKOMMEN SOM ROTARIANER DU OGSÅ! 


