
 
 

Rotary – hva er det? 
 

Rotary er en internasjonal organisasjon med 1,2 mill. medlemmer i 34.000 

Rotaryklubber over hele verden. De som er med i Rotary er samfunnsengasjerte 

mennesker fra ulike yrker, som gjennom vennskap, kunnskaps- og 

erfaringsutveksling ønsker å gjøre en innsatts til nytte for samfunnet – lokalt og 

internasjonalt. 

 

Rotaryklubbene og medlemmene av Rotary er like forskjellige som de 

lokalsamfunnene de en del av, det er stor forskjell på en liten klubb med 20 

medlemmer i Ørskog, og en stor klubb med mange hundre medlemmer i Rio de 

Janeiro. Felles for alle er likevel Rotary sitt verdigrunnlag og et ønske om å bidra til 

en bedre verden for oss alle. 

 

Den første Rotaryklubben ble etablert i Chicago i 1904. Noen få personer fra ulike 

yrker møttes for å utveksle tanker og erfaringer rundt det å utøve sitt yrke og drive 

forretning på en skikkelig måte, i et samfunns som ellers var sterkt preget av 

kriminalitet, korrupsjon, grådighet og uærlighet.  

 

Dette ble utgangspunktet for Rotary – et ønske om å utøve sitt yrke på en måte som 

gavnet samfunnet og ikke bare var tuftet på egen kortsiktig gevinst. Det er rundt 

dette Rotary sitt verdigrunnlag ble utviklet, og slik er det også i dag. Av samme 

grunn er det et mål for Rotaryklubbene å ha medlemmer av ulike yrker som speiler 

det lokalsamfunnet en er en del av.  

 

Rotary vokste raskt, først i USA, men så også i mange andre land.  

 

Det ble tidlig klart for mange i Rotary at de sammen representerte en ressurs som 

også mer aktivt kunne bidra til samfunnet rundt seg, først lokalt og så etter hvert 

internasjonalt. I dag er Rotaryklubber over hele verden engasjert i en hel rekke 

aktiviteter og prosjekter, små prosjekter i lokalsamfunnet, internasjonale prosjekter 

hvor to eller flere klubber i forskjellige land jobber sammen og store globale 

prosjekter som Polio Pluss, med mål om å bidra til å utrydde polio i hele verden.  

 

Kanskje, som i en kontrast til de store internasjonale prosjektene, er mye av det 

daglige livet i en Rotaryklubb preget av de ukentlige møtene, hvor en møtes over en 

kopp kaffe og ofte har et innlegg og en diskusjon rundt et aktuelt og engasjerende 

tema. 

 

For mer informasjon om Rotary www.rotary.org og www.rotary.no  

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/

