
Reisebrev - tirsdag 
 
Partnerskap er løsningen! Men hva har Coca Cola med Rotary å gjøre? Ganske mye, 

viste det seg i dag. James Quincy, CEO hos Coca Cola 
viste oss hvordan selskapet samarbeider med Rotary 
og hvordan vi kan lære av hverandre. En bedrift kan 
ikke fungere godt i et samfunn som ikke fungerer 
godt. Rotary og Cola har de samme utfordringene. de 
skal tilfredsstille sine eiere/medlemmer. Og det 
gjøres gjennom å lage bærekraftige løsninger og 
prosjekter. Coca Cola ble vann-nøytrale i 2015. Det 
var 5 år før det opprinnelige målet. Det betyr at de gir 
tilbake til samfunnet like mye vann som de forbruker. 
Det gjøres blant annet gjennom et stort vannprosjekt i 

Afrika. I et inspirerende innlegg fortale Quincy om Coca Colas satsing på kvinner, 
ryggraden i samfunnet. Ved hjelp av entreprenørskap, mentoring og tilgang på 
kapital settes kvinner i stand til å etablere sin egen bedrift. Musikk i øret for oss som 
arbeider med næringsutvikling. 
 
Johan Olav Koss stod på programmet med sitt prosjekt Right to play. 
Han uteble fordi en ny liten verdensborger er på vei. God grunn til å bli 
hjemme. I steden fikk vi et møte med 85 år gamle Andrew Young, 

samarbeidspartner med Martin Luther King 
og initiativtaker til OL i Atlanta. Han startet 
med å sitere King: "Overcome the love of 
wealth and fear of dead". Klarer du det er du usårbar og kan 
klare det meste. Han snakket mye om forandring, og å ta 
ansvar for siene egne endringer og at endringer er 
uunngåelige. Han hadde så mange gode poeng at de ikke 
kan ramses opp her, men jeg merket meg denne: The 
crazyer Things are, the more fun it is". Her refererte han til 
hvordan de var 10 familier som ønsket OL til Atlanta - og 
det klarte de.  

 
For øvrig ble vi presentert for den nye 
rotarykampanjen: Rotary - People of 
Action. Uansett hva Rotary betyr for oss, for 
omverdenen blir vi bedømt etter våre 
resultater. 
 
 
 
  



Atlanta er en fin by. Vi har temperaturer opp mot 30 grader og vi hygger oss sammen 
på tvers av språk og nasjonalitet. Men nesten 40 000 er mange mennesker! 

 
 
Med vennlig hilsen / Kind regards 
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