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John Hewko és el secretari general de la Fundació Rotària de Rotary International  

De 2004 a 2009, Hewko va ser vicepresident d'operacions i desenvolupament compacte de la Corporació 

Repte del Mil·lenni (MCC), una agència del govern dels Estats Units va establir el 2004 per lliurar l'ajuda 

exterior als països més pobres del món. En ICD, que va ser el principal negociador dels Estats Units per 

als acords d'assistència externa a 26 països d'Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud, Orient Mitjà, i l'antiga Unió 

Soviètica. Durant el seu mandat, va completar la negociació d'acords d'assistència per un total de $ 

6.300.000.000 a 18 països per a la infraestructura, l'agricultura, aigua i sanejament, salut, educació i 

projectes. 

Abans d'unir-se a la MCC, Hewko era un soci internacional amb la firma d'advocats Baker & McKenzie, 

que s'especialitza en transaccions corporatives internacionals en els mercats emergents. Ell va ajudar a 

establir l'oficina de Moscou de l'empresa i era el soci gerent de les seves oficines a Kíev i Praga. 

Mentre treballava a Ucraïna a principis de 1990, Hewko va ajudar al grup de treball que va elaborar el 

primer esborrany de la nova constitució post-Soviètica d'Ucraïna i era un membre fundador del primer 

club rotari de Kíev. 

Hewko ha estat professor de política pública al Centre Internacional Woodrow Wilson per Acadèmics, 

professor adjunt de dret a la Universitat de Georgetown, i professor visitant a la Fundació Carnegie per a 

la Pau Internacional. Ha publicat treballs i articles en les principals publicacions nord-americanes i 

internacionals, i ha parlat extensament sobre temes polítics i empresarials que s'ocupen de l'antiga Unió 

Soviètica, Europa Central, Àfrica i Amèrica Llatina. Ell és també un membre del Consell de Relacions 

Exteriors. 

Hewko és llicenciat en Dret per la Universitat de Harvard, en la història moderna de mestratge de la 

Universitat d'Oxford (on va estudiar com un Marshall Acadèmic), i una llicenciatura en govern i soviètics 

estudis de Hamilton College de Nova York. 

Com a secretari general, Hewko dirigeix un personal divers de 800 a la Seu Mundial de Rotary 

International a Evanston, Illinois, EUA, i set oficines internacionals. Hewko és un Paul Harris. Ell i la seva 

dona, Margarita, viu a Evanston. 
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