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SÖZLÜK
Öğrenme Ortakları Çalışma Toplantısı (Temmuz 2013, Berlin, Almanya)

SÖZLÜK

Yetişkin eğitimi bütünsel bir süreçtir. Bu süreçte yetişkinler kişisel,
sosyal ve mesleki yaşamları için önemli yeterlilikler geliştirmek üzere
katılımcı, sistematik ve sürdürülebilir öğrenme faaliyetlerine gönüllü
olarak katılıyor.
Yeterlilikler bir eğitim süreci boyunca bir bireyin geliştirdiği beceriler
(vasıflar, tutumlar ve bilgi) bütünüdür.
Bütünsel, öğrenen kişinin ihtiyaçlarını ve özelliklerini bir bütün olarak
ele alan eğitim türünü belirtir. Tecrübeye dayalı öğrenme, bütünsel
eğitimde baskın bir rol oynayarak öğrenciye doğrudan tecrübe yoluyla
yeterlilik edinme imkanı sunuyor.
İnsan hakları, kimlikleri veya geçmişlerine bakılmaksızın tüm
insanların sahip olduğu haklardır.
Hayat boyu öğrenme, kişisel, sosyal ve mesleki yeterlilikleri
geliştirmek üzere yaşam boyunca yapılan tüm öğrenme faaliyetlerini
belirtir.
Yaygınlaştırma bir şeyi geniş çapta kabul edilebilir, normal ve yaygın
yapmak için yapılan her türlü eylemi içerir.
Barışı yaygınlaştırma, bireylerin barış ve barışın üç boyutu olan iç
barış, sosyal barış ve çevresel barışı bütünsel olarak anlamalarını
ve hayatlarında, içinde bulundukları toplumda ve çevrede buna göre
hareket etmelerini sağlayan bir süreçtir.
Barış eğitimini yaygınlaştırma bireysel, toplumsal ve çevresel
düzeyde barış aşılamak üzere eğitimde barış eğitimini yaygın, normal
ve geniş çapta kabul edilebilir hale getirme aracıdır.
Pasif direniş (Nonviolence), şiddete karşı çıkmanın ötesinde, etkin
bir biçimde şiddetin karşısında durmak amacıyla siyasi değişime
ulaşmak için izlenen bir felsefe ve yöntemdir. Şiddet içermeyen bir
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SÖZLÜK

eylemi anlatan "şiddete başvurmama" terimiyle karıştırılmamalıdır.
Şiddet paradigması, değişim yaratmak amacıyla toplum içinde veya
devletler arasındaki uyuşmazlıkları yönetebilmek için şiddeti kabul
edilebilir bir araç olarak gören anlayıştır.
Barış paradigması, değişim yaratmak amacıyla toplum içinde veya
devletler arasındaki uyuşmazlıkları yönetebilmek için kabul edilebilir
tek aracın pasif direniş olduğuna inanan anlayıştır.
Barış eğitimi, şiddet içermeyen uyuşmazlık dönüşümü, insan
haklarına saygı ve aktif katılıma katkıda bulunan, yeterlilik geliştiren
bütünsel, çok disiplinli ve dönüştürücü bir süreçtir.
Barış eğitimcileri, örgün ve yaygın eğitim süreçleri dahilinde olan ve
barışla ilişkili yeterliliklerin öğrenilmesini ve geliştirilmesini sağlayan
kişilerdir.
Gerçek barış, her türlü şiddeti engellemeyi hedefleyen, insan haklarına
saygıyı benimseyen ve şiddete yer vermeyen insan etkileşiminin
sürdürülmesine yardımcı olan, şiddetin olmadığı katılımcı bir süreçtir.
bir eylemi anlatan "şiddete başvurmama" (nonviolence) terimiyle
karıştırılmamalıdır.
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ÖNSÖZ
‘Barış için Küresel Daire’ Atölye Çalışması (Haziran 2013, Asha Centre, İngiltere)

ÖNSÖZ

Şİddet paradİgması
I. Dünya Savaşı’nın başlangıcından 100 yıl sonra Avrupa Birliği, en
önemli Avrupa değerleri olarak demokrasi, insan hakları, sosyal
adalet ve barışı destekliyor. Ancak, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının
ardından gelen köklü siyasi değişikliklerin, Batı Balkanlar, Doğu
Avrupa ve Kafkasya dahil olmak üzere Avrupa’da felakete yol
açan savaşlar ile sonuçlanmasının üzerinden çok zaman geçmedi.
Ukrayna’daki mevcut kriz, insan etkileşiminde şiddetin halen yaygın
bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu da istenilen değişimi sağlamak
amacıyla, şiddet kullanarak uyuşmazlıklara yaklaşmanın başarı
getireceği varsayımına dayanır. Bu paradigma, sadece devletlerarası
veya toplumsal uyuşmazlıklar için geçerli olmakla kalmıyor, ayrıca
birçok kişilerarası uyuşmazlıkta da görülebiliyor.
Bu şiddet kültürü, günlük hayatımızda sürekli önümüze gelen şiddet
ve savaş görüntüleriyle devam ettirilerek insan etkileşiminde devamlı
yer ediniyor. Bu görüntülere sürekli maruz kalmanın sonucunda
şiddet paradigması güçleniyor ve bu yaklaşımın alternatifi olmadığını
düşünmeye itiyor. Bu paradigma, toplum içinde ve devletler arasında
oluşan uyuşmazlıkları yönetmek için şiddeti normal bir araç haline
getiriyor.
Ancak uyuşmazlık ve şiddet arasında çok önemli bir fark vardır.
Uyuşmazlık, hayatın doğal bir süreci ve parçasıyken şiddet öyle
değildir. Şiddetin en önemli özelliklerinden biri, bireyleri ve grupları
temel insan haklarından ve yapabileceklerinin en iyisini yapmalarından
mahrum etmesidir. Ayrıca şiddet içeren uyuşmazlıklar, şiddetin
değişim yaratmak için kabul edilen bir strateji olmasını devam ettirir
ve güvensizlik, nefret ve intikam duygularını tetikler.
Uyuşmazlık, günlük hayatın bir parçası olsa da kötüleşerek şiddete
dönüşmemesi için nasıl yönetildiği ve hafifletildiği önemlidir. Şiddete
başvurmadan ele alındıkları sürece uyuşmazlıklar, olumlu değişim
ihtimallerini yaratır. Bu da bize şehirlerimiz ile milletlerimiz dahilinde
ve Avrupa çapında daha adil toplumlar yaratmamıza imkan sağlar.
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Barış eğİtİmİ: şİddete ve uyuşmazlığa yanıt verme
Şiddet paradigmasının edinilen ve öğrenilen bir insan özelliği
olduğu düşünülürse uyuşmazlıkların çözümünde başka bir barışçıl
yaklaşım öğrenilebilir. Tarihin farklı dönemlerinde barış eğitimi fikri
ileri sürülmüş ve Comenius gibi yenilikçi düşünürler ile Peru’daki
Cultura de Paz eğitim inisiyatifi gibi aktivist gruplar tarafından
desteklenmiştir. İnsanların kişilerarası ve toplumsal uyuşmazlıklarla
şiddete başvurmadan ilgilenmesi için birçok farklı eğitim yaklaşımı
mevcuttur. Öne çıkan örneklerin bazıları cinsiyet eğitimi, vatandaşlık
eğitimi, insan hakları eğitimi ve inançlar arası eğitimdir. Tüm bu
yaklaşımların ortak noktası, tolerans ve çeşitliliği teşvik etmek ile
bireysel ve sosyal sorumluluğu güçlendirip desteklemektir.
İnsanlar hayatları boyunca şiddet paradigmasını öğrendikçe,
paradigmaya karşı çıkan söz konusu yaklaşımların birçoğu hayat
boyu öğrenmeyi teşvik eder. Hayat boyu öğrenme, kişisel, sosyal
ve mesleki yeterlilikleri geliştirmek üzere yapılan tüm öğrenme
faaliyetleri olarak anlaşılır.
Bu şekilde hayat boyu öğrenme, örgün ve yaygın öğrenme ile insan
hayatının farklı ortamlarında meydana gelen informel öğrenmeyi
kapsar. Yetişkin eğitimi, okul veya üniversite gibi kişinin ilk ve genellikle
örgün olan eğitimini tamamlamasının ardından, ağırlıklı olarak yaygın
eğitim yoluyla eğitiminin bağımsız bir şekilde gelişmesidir. Yaygın
yetişkin eğitimi bütünsel bir süreçtir. Bu süreçte yetişkinler kişisel,
sosyal ve mesleki yaşamları için kilit yeterlilikleri geliştirmek üzere
katılımcı, sistematik ve sürdürülebilir öğrenme faaliyetlerine gönüllü
olarak katılıyor.
Yetişkin eğitimi bağlamında barış eğitimi, şiddet paradigmasına karşı
çıkmak üzere barış paradigmasını öneriyor. Bunu da uyuşmazlıklara
şiddet olmadan yaklaşma yolunu sunarak yapıyor çünkü
uyuşmazlıkları barış içinde yönetmekten hem birey hem de toplum
yarar görür. Barış eğitimi, şiddet içermeyen uyuşmazlık dönüşümü,
insan haklarına saygı ve aktif katılıma katkıda bulunan yeterlilikleri
geliştirmeyi hedefleyen bütünsel, çok disiplinli ve dönüştürücü bir
süreçtir.
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Barış İçİn öğrenme ortaklığı
Bu bağlamda Grundtvig Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde
bir öğrenme ortaklığı olan ve bu kılavuzdan sorumlu olan proje, barış
eğitimini yaygınlaştırmak için stratejik bir öneri sunmayı ve bu şekilde
de yetişkinlerin hayat boyu öğreniminde barış eğitiminin ilerlemesine
katkıda bulunmayı hedefler.
Öğrenme ortaklıkları, Avrupa Komisyonu'nun Grundtvig Hayat Boyu
Öğrenme Programı çerçevesi dahilindedir. Bu ortaklıklar, özellikle
yetişkin eğitimi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki
küçük ölçekli işbirliği için tasarlanmıştır. Tecrübe, uygulama ve
yöntemlerin karşılıklı olarak paylaşılmasıyla öğrenme ortaklıkları,
kültürel, sosyal ve ekonomik çevrede var olan sivil toplum
faaliyetlerinin çeşitliliğine dair bilinci arttırmayı hedefler. Ortaklıklar,
ortak ilgi alanları ile bölge, ulus ve Avrupa düzeylerinde yetişkin
öğrenimiyle ilgili yöntem ve yaklaşımların ortak gelişiminin tespit
edilmesine yardımcı olur. Öğrenme ortaklıklarında temel faaliyet,
öğrenme hareketliliğidir. Bu hareketlilik, yabancı bir ülkede eğitimciler,
sivil toplum kuruluşlarının görevlileri ve öğrenciler arasında uzmanlık
ve uygulamaların karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlıyor.
Bu Öğrenme Ortaklığı özellikle şunları hedefler: yetişkin eğitiminde
yaklaşım ve metodolojiler keşfetmek, ağ kurmayı ve Avrupa ile
işbirliğini yoğunlaştırmak ve barış için hayat boyu öğrenme bağlamında
sivil toplum kuruluşlarının eğitim kapasitelerini arttırmak. Sonuç
olarak bu kılavuz, barış eğitimiyle ilgili tutarlı bir anlayış önerir ve
yetişkin eğitimindeki yaygın eğitim sektörü dahilinde barış eğitimini
yaygınlaştırmak için bir stratejinin ana hatlarını verir.
Bu hedeflere ulaşmak amacıyla Öğrenme Ortaklığı, toplamda 75
öğrenme hareketliliği olmak üzere Fransa, Almanya, İspanya,
Türkiye, Hollanda ve Birleşik Krallık'tan eğitimci, sivil toplum
kuruluşu görevlileri ve yetişkin öğrencileri dahil etmiştir. Bu öğrenme
hareketlilikleri, çalışma toplantıları ve inceleme gezileri yapmıştır.
İnceleme gezileri, barış eğitiminin boyutlarını keşfetmiştir. Bu
boyutların bazıları şunlardır: daha az imkana sahip yetişkinlerin
güçlendirilmesi ve istihdam edilmesi, cinsiyet eşitliği, insan hakları ve
insan emniyeti, destekleme ve ağ kurma, sanat ve yaratıcılık, aracılık
ve sosyal girişimcilik üzerine bir eğitim kursu.
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Uygulama kılavuzu: barış eğitimini yaygınlaştırma
Bu kılavuz, yaygın yetişkin eğitimi uygulayan kişiler için Öğrenme
Ortaklığı'nın barış eğitimi üzerine ulaştığı sonuçları sunar. Bunu da
bir barış eğitimi konsepti sunarak, barış eğitimini yaygınlaştırmak için
stratejik bir yaklaşım oluşturarak ve farklı Avrupa ülkelerinde barış
eğitimi uygulamalarını uygulamış proje ve inisiyatiflerin örneklerini
vererek yapar. Bu şekilde kılavuz, hayat boyu öğrenmede barış
eğitimi için bir çerçeve sunmayı hedefler. Bu çerçeve, Avrupa'da barış
eğitimini yaygınlaştırmayla ilgilenen barış eğitimcileri ile sivil toplum
üyeleri tarafından keşfedilecek kavramsal bir öneri olarak anlaşılıyor.
Kılavuz aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:
1. Bölüm: Bir Yetişkin Olarak Öğrenme
2. Bölüm: Barış ve Barış Eğitimi
3. Bölüm: Barış Eğitimini Uygulamada Yaygınlaştırma
4. Bölüm: Barış Eğitimi İnisiyatifleri Örnekleri
1. Bölüm, yetişkin eğitimi kavramının ana hatlarını çizerek bunun barış
eğitimi ile olan bağlantısının ayrıntılarına iniyor. 2. Bölüm, uyuşmazlık
ve şiddet bağlamında barışın anlamını ele alıyor ve barış eğitimini,
insan etkileşiminde barışı aşılayacak bir araç olarak tanımlıyor. 3.
Bölüm, bu tanıma dayanarak yaygın yetişkin eğitiminde barış eğitimini
yaygınlaştırmak için stratejik bir önerinin ana hatlarını çiziyor.
Son olarak 4. Bölüm de barış eğitimine dair örnekler vererek barış
eğitiminin yetişkin eğitiminde alabileceği çeşitli şekilleri gösteriyor.
Yazarlar, okuyucunun kılavuzdan zevk almasını ve barış eğitimini
yaygınlaştırmak için verilen tavsiyelerin kendi bağlamlarında
uygulanabilir olabileceğini umuyor.
Editör Kadrosu
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1. Bir Yetişkin
Olarak Öğrenme
‘Barış için Genç Sosyal Girişimciliğini Hareketlendirmek’ Eğitimi (Nisan 2014, Lagos, Nijerya)

1. Bir Yetişkin Olarak Öğrenme

Bu bölüm, özellikle yaygın eğitimde ve barış eğitimiyle bağlantılı
olarak yetişkin eğitimi bağlamını sunmayı hedefler. Yetişkin eğitimi
alanı sürekli geliştiği için hem kuramsal olarak hem de uygulamada
bunu tanımlamak karmaşıktır. Yetişkin eğitiminin farklı kavramları
arasındaki karşılıklı ilişkiyi tam olarak anlamak için öncelikle temel
kavramları anlamak önemlidir.
Bu kılavuzda yetişkinlerden bahsederken Avrupa Komisyonu’nun
Grundtvig Programı’nda verilen tanımı kullanılacaktır. Program
dahilinde yetişkin bir öğrenci, 25 yaş ve üzeri ya da artık örgün eğitim
veren bir okul dahilinde temel eğitim almayan veya yüksek öğretim
sistemine dahil olmayan daha genç biridir (Avrupa Komisyonu 2014).
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1. Bir Yetişkin Olarak Öğrenme

Yetİşkİn Eğİtİmİnİ
Anlama
Bu kılavuzun yetişkin eğitiminin gelişimine ve Avrupa Komisyonu’nun
Hayat Boyu Öğrenme Programı’na katkıda bulunmak üzere yazıldığı
düşünülürse yetişkin eğitiminin tanımını kurumsal arka planda uygun
bir bağlama yerleştirmek önemlidir. Aşağıda birbiriyle örtüşen birkaç
tanım verilmiştir. Bu tanımlar, bu kılavuz için yetişkin eğitimine dair
işe yarayan bir tanım oluşturmaya yardımcı olacaktır.
Avrupa Komisyonu yetişkin öğrenimini şu şekilde tanımlar: “...
söz konusu süreç ne kadar ilerlemiş olursa olsun, temel eğitim ve
öğretimi terk ettikten sonra yetişkinlerin aldığı her türlü öğrenim”
(Avrupa Komisyonu 2006: 2).
National Research and Development Centre for Adult Literacy and
Numeracy (Ulusal Yetişkin Okuryazarlığı Araştırma ve Geliştirme
Merkezi), yetişkin öğrenimini şu şekilde tanımlar: “...yetişkinlerin
temel eğitim ve öğretimi bırakmalarından itibaren verdikleri aranın
ardından yaptıkları ve yeni bilgi ve beceriler edinmelerini sağlayan tüm
örgün, yaygın ve informel öğrenme faaliyetleri” (National Research
and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy 2010: 6).
Önceki iki tanımı tamamlayacak şekilde yetişkin eğitimi “yetişkinlerin
yeni bilgi, beceri, tutum ve değerler kazanmak için dahil oldukları
sistematik ve devamlı öğrenim faaliyetlerinin olduğu süreçtir”
(Darkenwald, Merriam 1982: 9).
Ayrıca Lindeman’ın eğitim vizyonu, yetişkin öğrenimi için bütünsel bir
model önerir (Brookfield 1986). Buna göre yetişkin eğitimi sadece bir
sınıfın dört duvarı ile formel bir müfredata değil; ayrıca aşağıdaki beş
özelliğe odaklanarak, günlük yaşamın eğitim olanaklarının bulunduğu
geniş bir yelpazeye bağlıdır:
20 / barış Eğitimini Yaygınlaştırma

- Günlük yaşam için kapsayıcı eğitim olanakları
- Mesleki olmayan bir odak noktası
- “Konular” yerine durumlar ile ilgili sürekli öğrenme
- Öğrenme kaynağı olarak öğrencinin kişisel tecrübelerini de dahil
etme
- Yenilikçi sosyal eyleme güçlü bir bağlılık
Lindeman, eğitimi sadece geleceğe hazırlık olarak değil, hayat boyu
içinden geçilen bir süreç olarak da görüyor. Bu anlayış, öğrenmeyi
sadece çocukluktan yetişkinliğe kadar dahil olunan bir süreç olarak
kısıtlayan ortodoks eğitim konseptinden ayrıdır. Lindeman, hayatın
öğrenmeyle ilgili olduğuna inanıyor; ayrıca öğrenme, insanın sürekli
geçirdiği bir gelişim süreci olduğu için yetişkin eğitiminin yaş
grubu olarak yetişkinlere bağlı olmaması gerektiğini de düşünüyor
(Brookfield 1986).
Lindeman’a göre, öğrencilerin formel bir ortamda konular ve ortamlar
ile belirlenen birtakım yerleşik müfredat hedeflerini öğrenmesi
gerektiği geleneksel eğitim sistemi, formel olmayan eğitim
metodolojileri kullanılarak yavaşça daha öğrenci merkezli bir sürece
dönüşüyor. Ona göre yetişkin eğitiminin müfredatı veya konuları,
öğrencinin durumu, ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre şekillenir ve
mesleki veya sosyal hayatlarının bir parçası olabilir (Brookfield 1986).
Tıpkı yaygın eğitimde olduğu gibi yetişkin eğitiminin başlangıç noktası
öğrencinin tecrübesi ve durumudur. Öğrenme süreci de onların
bulunduğu ortamda gerçekleşir.
Yetişkin eğitimini geleneksel eğitimden ayıran başka bir özellik de
yenilikçi sosyal eyleme duyulan güçlü bağlılıktır. Yetişkin eğitimi,
sosyal eylem yöntemlerini geliştirme amacıyla yeterlilikleri işleyen bir
eğitim türüdür. Yetişkinler eleştirel düşünme, birikmiş tecrübelerinden
anlam çıkarma ve öğrendiklerini pratiğe dökme gücüne sahiptir.
Yetişkinlerin devam eden öğrenimlerinde içinde bulundukları bağlam
önceki tecrübeleriyle entegre olduğu için yetişkin eğitiminin, olumlu
sosyal değişimin en önemli aracı ve bileşeni olduğu tartışılır. Önceki
tanımları incelersek yetişkin eğitiminin kendisi, sosyal değişimi teşvik
etmek için bireyin mesleki ve profesyonel ihtiyaçlarının ötesine geçen
bir hayat boyu öğrenme süreci olarak düşünülebilir.
Bu kılavuz, barış eğitimini yaygınlaştırmayı hayat boyu öğrenme
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dahilinde şekillendirdiği için bu kavramı anlamak önemlidir. Avrupa
Komisyonu'nun tanımladığı hayat boyu öğrenme çerçevesi "...kişisel,
kentsel, sosyal ve/veya istihdamla ilgili bir bakış açısı dahilinde bilgi,
beceri ve yeterlilikleri geliştirme hedefiyle hayat boyunca girişilen tüm
öğrenme faaliyetleridir" (Avrupa Komisyonu 2001: 9). Bu bakımdan
yetişkin eğitimi, bu hayat boyu öğrenme çerçevesinin birçok öğrenme
faaliyetinden biridir ve özellikle yetişkin hedef kitlesi üzerinde
yoğunlaşır.
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Yeterlİlİk Gelİştİrme
Toplum gelişip değiştikçe bireylerin, önlerindeki yeni gerçeklikler
ve zorluklara karşı yeterliliklerini öğrenmeye ve geliştirmeye devam
etmeleri önemlidir. Birbirine daha da bağlı bu küreselleşmiş dünyanın
taleplerini karşılamada yetişkin eğitimi önemli bir rol oynar.
Avrupa'daki ekonomik kriz ile beraber karar mercileri, iş piyasasının
acil ihtiyaçlarına yoğunlaşıp genellikle yetişkin eğitiminin bütünsel
boyutunu göz ardı etme eğilimindedir. Bu karar mercileri, beşeri
sermayenin uzun vadede gelişimi yerine kısa vadeli çözümlere
odaklanıyor. Yetişkin eğitimi, insanların refah ve direncine katkıda
bulunmakla kalmıyor, ayrıca iş piyasası için oldukça eğitimli ve bilgili
bir iş gücü yaratıyor.
Yetişkin eğitimine yapılacak yatırım, bir toplumun uyumluluk ve
değişim kapasitesine destek vermede önemli bir rol oynar ve
küresel ekonomide rekabet etmek için gerekli olan rekabetçi iş
gücünün yaratılmasına yardımcı olur. Bireyin toplam beceri seviyesini
yükseltmek, inovasyon ve üretkenlik gibi önemli ekonomik faktörleri
geliştirmeye yardımcı olur ve sosyal içerme, bütünlük ve aktif katılımı
teşvik ederken işsizliği de azaltır.
Yetİşkİn eğİtİmİne yapılan katkılar
İrlanda'nın Yetişkin Eğitimi Üzerine Resmi Rapor'u, yetişkin eğitimi
katkısının gerekli ve önemli olduğu hayat boyu öğrenmenin genel
çerçevesi dahilinde altı önemli alanı en iyi şekilde özetliyor (Department
for Education and Science - Eğitim ve Bilim Departmanı 2000).
Bilinç oluşturma: her bir kişisel tecrübe ile bağlantı kurarak ve bunu
etraflarındaki daha geniş yapısal faktörler ile ilişkilendirerek kişilerin
insan potansiyellerinin tamamının farkına varmasını sağlayan yetişkin
eğitimi potansiyeli ve kapasitesi.
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Vatandaşlık: toplumun her bir üyesinin özgüven, sosyal bilinç ve
sosyal sorumluluk içinde büyümesini ve toplumun şekillenmesinde
etkin rol oynamasını sağlar.
Bütünleşme: ülkenin sosyal ve ekonomik hayatının tüm alanlarında
tam ve etkin bir rol oynamaları için önemli derecede dezavantajlı olan
kişilerin güçlendirilmesi.
Rekabetçilik: bilgili bir toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak becerikli
bir iş gücü sunar ve refah, istihdam ve büyümeyi arttırır.
Kültürel Gelişim: önce okuryazarlık ve öğrenmenin kültürel ve
sanatsal şekilleri hakkında bir beğeni ve anlayış geliştirip daha sonra
da açık, çoğulcu ve küreselleşmiş bir bağlamda uluslararası ve
bölgesel kimliği tanıtarak toplumun kültürel yapısını zenginleştirir.
Topluluk Oluşturma: özellikle ortak sorunları paylaşan ve bu
zorlukları ifade etmede etkin bir şekilde dahil olmayı hedefleyen
ötekileştirilmiş insanların yapısal ve kolektif bir amaç sahibi
olmalarına katkıda bulunur.
Yetİşkİn eğİtİmİnde yeterlİlİk gelİştİrme
Yetişkin eğitimi, istihdam edilebilirlik ve mesleki gelişmenin ötesinde
olan bir kavramdır. Yetişkin eğitimi, kilit yeterliliklerin hayat boyu
gelişimiyle aktif vatandaşlığı teşvik etmeye, kişisel büyümeyi
güçlendirmeye ve sosyal içermeyi ve bütünleşmeyi sağlamaya katkıda
bulunur. Yetişkin eğitiminde kilit yeterlilikler, bireyin kişisel, sosyal ve
mesleki gelişimini sağlayan bilgi, beceri ve tutumların bütünüdür.
Kişisel boyutta bakılırsa yeterliliklerin kendi kendine aranması, kişinin
kendisinin farkında olmasını, eleştirel düşünmeyi ve kendini idame
ettirebilme özelliğini geliştirir (Department for Education and Science
2000). Bu kilit özellikler, toplumdaki sosyal bütünleşme ve içermeyi
desteklemede önemli bir rol oynar ve bireyin genel refahını da arttırır.
Mesleki boyutta ise bu kilit yeterlilikler, bireyin istihdam edilebilirliğini
arttırır. Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve inovasyon gibi özellikler,
bilgiye dayalı bir ekonomide hayat boyu öğrenmenin değerini arttırır
ve bireylerin giderek birbirine bağlanan dünyadaki değişimlere adapte
24 / barış Eğitimini Yaygınlaştırma

olmasını sağlayarak rekabetçi bir avantaj sunar.
Sosyal boyutta kilit yeterliliklerin geliştirilmesi bireyin değişim ve
sosyal konular ile başa çıkmasında destek olur. Bu yeterliliklerin
geliştirilmesiyle birey, sosyal ve kültürel hayata dahil olmak için farklı
yöntemlerle donanmış olur. Sosyal ve siyasi yapılar ile ilgili bilgi sahibi
olmak, bireyin siyasi karar verme süreçlerine etkin bir şekilde dahil
olmasını ve bu şekilde kişisel ve sosyal refahı geliştirmelerini sağlar.
Sürdürülebilir barışı teşvik etmek için bu yeterliliklerin geliştirilmesi
özellikle önemlidir.
Kilit yeterliliklerin geliştirilmesi, eşitlik ve herkese erişim ilkeleri
dahilindedir (Avrupa Komisyonu 2011). Bu durum, özellikle okulu erken
bırakanlar, uzun süredir işsiz olanlar, engelli insanlar ve göçmenler
gibi eğitim potansiyeli özel destek gerektiren ötekileştirilmiş gruplar
için geçerlidir.
Özet
Yaygın yetişkin eğitimi bütünsel bir süreçtir. Bu süreçte yetişkinler
kişisel, sosyal ve mesleki yaşamları için önemli yeterlilikler geliştirmek
üzere katılımcı, sistematik ve sürdürülebilir öğrenme faaliyetlerine
gönüllü olarak katılıyor. Söz konusu yeterliliklerin gelişimi, dahil olan
bireylerin genel refahına ve ayrıca daha kapsayıcı ve daha uyumlu bir
topluma katkıda bulunur.

Barış Eğitimini Yaygınlaştırma / 25

2. Barış ve
Barış Eğitimi
‘Barış Elçileri Programı’ (Nisan 2014, Asha Centre, İngiltere)

2. Barış ve Barış Eğitimi

Yetişkin eğitimine yapılan girişin ardından bu bölüm, barış eğitimini
yaygın yetişkin eğitimi bağlamında tanımlıyor.
Bölüm, barış kavramının tarihsel bağlamına ve nasıl geliştiğine kısaca
değinerek başlıyor. Daha sonra da barış eğitimi için gerekli olan tutarlı
yaklaşım ihtiyacını bir bağlama oturtmak üzere barış eğitimindeki
mevcut yaklaşımları değerlendirerek devam ediyor. Son olarak da
barış eğitiminin amacını ve yaklaşımlarını tespit etmek üzere barış
eğitimi kavramı, barış ile ilişkili olarak tanımlanıyor.
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Şİddet Paradİgmasına Yanıt
Verme
Barış ve barış eğitimi kavramı dinamiktir ve doğrudan tarihsel
bağlamlarla ilişkilidir. Baskın siyasi ve ekonomik sistemler ortaya
çıkıp çöktükçe ve Avrupa’daki ulus devletlerin fiziksel sınırları ortadan
kalktıkça barış eğitimi kavramı da beraberlerinde değişiyor. İletişim,
hareketlilik, gelenek ve değerler söz konusu olduğunda Avrupalıların
günlük hayatları sürekli gelişmektedir ve bireyler ile grupların
öncelikleri insan hakları, katılım ve pasif direnişe doğru kaymaktadır.
Geçmiş yüzyıllardaki olumlu gelişmelere rağmen insan hayatının
büyük bir bölümü bugün halen Avrupa toplumunu şekillendiren
şiddetin doğrudan ve yapısal şekilleri ile belirlenmektedir. Bu
şiddet kültürü, insan etkileşiminde devamlı yer ediniyor ve günlük
hayatımızda sürekli önümüze gelen şiddet görüntüleriyle devam
ettiriliyor. Bu görüntülere tekrar tekrar maruz kalmanın sonucunda
şiddet paradigması güçleniyor ve insanları bu yaklaşımın alternatifi
olmadığını düşünmeye itiyor. Bu paradigma, toplum içinde ve devletler
arasında oluşan uyuşmazlıkları yönetmek için şiddeti normal bir araç
haline getiriyor. Yapılar, kültürel inançlar ve insan eylemleriyle bu
zihniyet daha da güçlendiriliyor.

Uyuşmazlık

Şİddet

Şekil 1 - Şiddet Paradigması
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Değİşİm
Aracı

Paradİgmaya meydan okuma
Şimdiye kadar bu paradigmaya hiç karşı çıkılmadı demek yanlış olur.
Tarih boyunca birkaç kez bireyler ve kuruluşlar, uyuşmazlıkla başa
çıkma aracı olarak görülen şiddete karşı koymak üzere eğitimi bir
önlem olarak görmüşlerdir.
17. yüzyılda Çek eğitimci Comenius, evrensel olarak paylaşılan bilginin
barışa giden bir yol yaratacağını savunurdu. Comenius, eğitimin nihai
amacının, farklı kültür ve değerleri kucaklayarak uyum içinde yaşayan
insanların olduğu bir dünya yaratmak olduğuna inanırdı. Comenius,
insanlardaki çeşitliliğin ve paylaşılan değerlerin anlaşılmasıyla şiddet
içeren uyuşmazlıklara süren farklılıkların üstesinden gelinebileceğini
iddia ederdi.
19. yüzyılda Napolyon savaşlarının ardından, yenilikçi entelektüeller
ve politikacılar savaşın yarattığı tehditleri incelemiş ve silahsızlanmayı
teşvik etmiştir. 19. yüzyılın sonlarında neredeyse tüm Avrupa’da barış
kuruluşları kuruldu. Üstelik savaşın yarattığı tehditler ve tehlikeler
hakkında halkı eğitmek üzere üniversite profesörleri, öğretmenleri ve
öğrencileri barış kolektifleri oluşturdu (Bajaj 2008).
20. yüzyılda, Peru’da bulunan Cultura de Paz (PNCEP 1989) adındaki
bir eğitim inisiyatifinden ilham alınarak Barış Kültürü kavramı ortaya
çıktı. Aynı anda, savaşın genler, insan doğası veya içgüdü ile ortaya
çıkmadığını ve daha çok sosyal bir buluş olduğunu belirten “Sevilla
Şiddet Bildirisi” (UNESCO 1986) dünya çapındaki bilim insanları
tarafından benimsendi.
Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra UNESCO, International Congress
on Peace in the Minds of Men (Erkeklerin Zihnindeki Barış Üzerine
Uluslararası Kongre - UNESCO 1989) sırasında Barış Kültürü
kavramını seçti ve hayata saygı, özgürlük, adalet, dayanışma,
tolerans, insan hakları ve erkek ile kadın arasında eşitlik gibi evrensel
değerlere dayanan bir barış kültürü geliştirerek barışa dair yeni bir
vizyon belirledi.
2000 - 2010 yılları, Birleşmiş Milletler tarafından, bir Birleşmiş Milletler
Deklarasyonu ve Eylem Programı ile Şiddet Karşıtlığı ve Barış Kültürü
On Yılı olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler bu şekilde, aşağıdaki
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sekiz eylem sahası vasıtasıyla toplumdaki herkese Barış Kültürü'nü
(UNESCO 2002) teşvik etme sorumluluğunu üstlenmesi için çağrıda
bulundu:
- Eğitim
- Sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmenin teşviki
- İnsan haklarına saygı
- Cinsiyet eşitliği
- Demokratik katılım
- Tolerans ve dayanışma
- Katılımcı iletişim ve bilgi ile haberlerin serbest akışı
- Uluslararası barış ve güvenliğin teşvik edilmesi
Karşılaşılabİlecek zorluklar
Tarih boyunca gösterilen tüm bu çabalardan sonra bile bireyler her
gün farklı şiddet türleriyle karşı karşıya kalıyor:
- Fiziksel (ör. insan kaçakçılığı, şiddet suçları)
- Siyasi (ör. baskıcı sistemler, konuşma özgürlüğünün olmaması)
- Yapısal (ör. cinsiyete dayanan şiddet, yolsuzluk)
- Sosyokültürel (ör. ötekileştirme, ırkçılık, hoşgörüsüzlük)
- Çevresel (ör. aşırı tüketim, kirlilik)
Yine de olumlu gelişmeler de fark edilmelidir. Buradan, eğitim
vasıtasıyla olumlu değişim yaratmak için çabalamadan insan hakları,
katılım ve pasif direnişin bu şekilde gelişemeyeceği sonucu çıkarılabilir.
Şiddet sosyal bir yapıdır ve özünde insanlıkla bir ilgisi yoktur. Eylem
aracı olarak şiddetin yerine pasif direniş koyulabilir.
Daha çok barışın sağlanmasına yol açan insan eylemlerinin bir örneği,
1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Birleşmiş
Milletler 1948) ile II. Dünya Savaşı'nın sonunda insan haklarının önemli
bir şekilde ve uluslararası çapta tanınmış olmasıdır. Bu, bireyleri
ve grupları doğrudan ve yapısal şiddet şekillerinden korumak için
evrensel olarak tanınmış yasal bir araç sağlama açısından önemli bir
adım olmuştur.
Ayrıca eğitim de yeterliliklerin geliştirilmesi yoluyla bireylerin
potansiyellerinin tamamına ulaşmalarında yardımcı olan gerekli
bir süreç olarak her zaman kabul görmüştür. Öğrenen bir toplum
bağlamında hayat boyu öğrenme, bireylerin öğrenme potansiyellerine
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ulaşabileceği ve ihtiyaçlarını ifade edip şiddet paradigmasının yerine
barışı koyabilecekleri bir çevre oluşturmakla ilgilidir.
Şiddete başvurmadan uyuşmazlıklarla başa çıkmak üzere bireyleri
çeşitli araçlarla güçlendirmek sadece bireyin değil, toplumun da
yararınadır. Yapılan adaletsizlikler ile insan hakları ihlallerini ifade
etmek için geçmişte cinsiyet eğitimi, vatandaşlık eğitimi, insan hakları
eğitimi ile kültürlerarası ve inançlar arası eğitim gibi birçok farklı
yaklaşım ve araç kullanılmıştır. Tüm bu yaklaşımların ortak noktası,
tolerans ve çeşitliliği teşvik etmek ve aktif katılımı sağlamak üzere
bireysel ve sosyal sorumluluğu güçlendirip desteklemektir.
Mevcut eğitim söyleminde eksik olan, bu farklı eğitim şekillerinin
birbiriyle bağlantılı olduğuna dair tutarlı bir anlayış ile gelişmelerine
katkıda bulundukları, birbiriyle örtüşen yeterliliklerdir.
Bu alanların birinde veya daha fazlasında çalışan bireyler ve kuruluşlar,
çalışmalarını diğerleriyle ilişkilendirmekte ve çalışmalarının birbirine
bağımlılığını kavramsallaştırmakta zorlanır. Barış eğitiminin çok
disiplinli, kapsayıcı ve bütünsel bir eğitim şekli olduğuna dair tutarlı
bir anlayış bu boşluğu doldurur.
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Barışı Anlama
Barışı teşvik etme ihtimali olan bir yol olarak yetişkin eğitimi ve
hayat boyu öğrenmeyi tanımladıktan sonra yetişkinler için hayat boyu
öğrenmede barış eğitimi kavramından artık bahsedebiliriz. Barış
eğitimini daha iyi anlamak için barış kavramını ve barışın gerçek
anlamını kavramada insan hakları, pasif direniş ve katılımın nasıl
önemli unsurlar olduğunu anlamak gerekir.
Barışı anlamanın başlangıç noktası, şiddet paradigmasında belirtildiği
gibi şiddet ve uyuşmazlık arasındaki bağlantıya bakmaktır. Kişi,
uyuşmazlığın üzerine gitmek ve kişisel veya gruba ait hedef ve ilgi
alanlarına ulaşmak için şiddeti bir araç olarak görebilir.
Uyuşmazlığın genel tanımı değer, ihtiyaç ve eylemlerinin birbiriyle
uyumsuz olduğunu düşünen iki veya daha fazla birey ya da grup
arasındaki anlaşmazlık olarak geçer. Boulding (1962), uyuşmazlığı
rekabetçi bir davranış olarak tanımlar ve algılanan veya gerçek
uyumsuz hedef ve/veya sınırlı kaynaklar üzerindeki rekabeti
birbirinden ayırır. Uyuşmazlıklar sıklıkla ortaya çıkma, kızışma,
çıkmaza girme, hafifleme ve çözüm gibi birkaç aşamadan oluşan
bir süreç olarak tanımlanır (Cheldelin ve diğerleri 2003). Uyuşmazlık
aşamalarını gösteren klasik bir model, uyuşmazlık aşamaları
modelidir. Bu model, bir uyuşmazlığın aşamalarını bir grafik üzerinde
göstererek uyuşmazlığın yoğunluğunu ve zamanını vurgular.
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YOĞUNLUK

Kilitlenme / Çıkmaz

Kızışma

Hafifleme

Ortaya Çıkma

Çözüm

Gizli Uyuşmazlık

Ortak Eylem

ZAMAN

Şekil 2 - Uyuşmazlık aşamaları modeli
(Ohio Conflict Solutions 2014)
Unutulmamalıdır ki uyuşmazlık, hayatın doğal bir süreci ve parçasıyken
şiddet öyle değildir. Aradaki farkı yaratan unsur, uyuşmazlığın
üzerine giderken şiddetin kullanılıp kullanılmamasıdır. Bu kılavuzun
amaçlarından biri, şiddet ile uyuşmazlık arasında belirgin bir ayrım
yapıp uyuşmazlık çözümü için şiddet içermeyen yaklaşımların
kullanımını teşvik edecek stratejiler geliştirmektir.
Şiddetin en önemli özelliklerinden biri, bireyleri ve grupları temel insan
haklarından ve yapabileceklerinin en iyisini yapmalarından mahrum
etmesidir. Şiddete başvurulduğunda, bireyler veya gruplar genellikle
itibarlarını ve gelişim olanaklarını kaybeder ve fiziksel bütünlüklerini
de tehlikeye sokar. Ayrıca şiddet içeren uyuşmazlıklar, nefret ve
intikam duyguları aşılayarak şiddeti kabul edilebilir bir strateji olarak
devam ettirme eğilimindedir.
Şİddet
Johan Galtung (1969) birbiriyle bağlantılı üç şiddet türü sunar: yapısal,
kültürel ve doğrudan şiddet (Şekil 3’e bakın). En çok görülen şiddet
şekli olan doğrudan şiddette öldürme, baskı altında tutma, alıkoyma,
aile içi şiddet ve işkence vardır. Yapısal ve kültürel şiddet, gözle pek
görülmez; ancak doğrudan şiddet türleri ile sonuçlanabilir. Toplumların
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veya kuruluşların yapılarına işlenen her türlü eşit olmayan davranış,
baskı ve ayrımcılık, yapısal şiddet olarak tanımlanırken; kültürel
şiddet, doğrudan ve yapısal şiddeti meşru kılmak için kullanılan her
türlü sembolik boyutu kapsar.
Şiddet,
uyuşmazlıklarda
kullanılan en göze çarpıcı
araç olduğu için çoğu insan,
birbirinden bağımsız iki ayrı
kavram olduğunu unutuyor.
Tekrar vurgulamak gerekirse
şiddet,
uyuşmazlığa
verilecek olası tepkilerin
sadece biridir. Uyuşmazlığın
aksine, şiddet kaçınılmaz
değildir ve uyuşmazlıkla aynı
şey değildir.

Görünür

Doğrudan
Şiddet

Görünmez

Kültürel
Şiddet

Yapısal
Şiddet

Şekil 3 - Şiddet Üçgeni

Uyuşmazlık ile şiddet arasındaki bağlantılar şu şekilde özetlenebilir:
- Uyuşmazlık, insan hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır.
- Şiddet, insanları insan haklarından yoksun bıraktığı ve
potansiyellerinin tamamının gelişmesini engellediğinden dolayı insan
onuru için bir tehdittir.
- Uyuşmazlık, şiddet ile aynı şey değildir ve uyuşmazlıkların üzerine
gitmek için sadece bir seçenektir.
- Şiddet, şiddet paradigmasını güçlendirerek ve nefret ile intikam
duygularını tetikleyerek tekrar şiddeti yaratır.
Uyuşmazlık ile şiddet arasındaki farkı açıkladıktan sonra sırada barış
kavramlarına bakmak var.
Barış kavramları
Barış kavramı, tarih boyunca gelişmiştir ve bu kavramın birçok
çağrışımı olmuştur. Kelime, Latince "pax" teriminden gelir. Antik
Romalılar barışı "absentia belli", yani Roma İmparatorluğu'nun
sınırları içinde yapılan bir savaşın olmadığı bir durum olarak görür. Bu
barış anlayışı "negatif barış" olarak kabul edilir. "Negatif barış", savaş
gibi herhangi bir doğrudan şiddetin olmadığı bir durumdur.
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Önceden de bahsettiğimiz gibi şiddet, kültürel ve yapısal şekillere
bürünebilir. Kültürel ve yapısal şiddet gibi dolaylı şiddet türlerini
yok saydığı için de negatif barışın tanımı eksiktir. Negatif barış
kavramının "pozitif barış" ile tamamlanmasının sebebi budur.
"Pozitif barış", bireylerin ve grupların gelişimini destekleyen fiziksel,
sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve ekolojik durumlar ile birlikte
tanımlanır. Bu nedenle "pozitif barış", doğrudan, kültürel ve yapısal
şekiller dahil olmak üzere herhangi bir şiddetin olmaması olarak
tanımlanır. Aşağıdaki şekil savaş, barış ve şiddet arasındaki bağlantıyı
göstermektedir.

BARIŞ

NEGATİF TANIM
Doğrudan veya fiziksel
şiddetin olmaması (hem
makro hem mikro düzeyde)

POZİTİF TANIM
Refah ve adil ilişki
koşullarının varlığı; sosyal,
ekonomik, siyasi, ekolojik

YAPISAL ŞİDDET
ör. yoksulluk, açlık,
cinsiyet eşitsizliği

DOĞRUDAN ŞİDDET
ör. makro (savaş ve
işkence) mikro
(şiddet ve taciz)

SOSYO-KÜLTÜREL
ŞİDDET
ör. ırkçılık, cinsiyet ayrımı,
dini hoşgörüsüzlük

EKOLOJİK ŞİDDET
ör. kirlilik,
aşırı tüketim

ŞİDDET

Şekil 4 - Barış ve Şiddet
(Castro, Galace 2010: 19)
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"Pozitif şiddet"in tanımı, doğrudan şiddetin görünen boyutunun
ötesine geçerek, altta yatan ve doğrudan şiddeti besleyen kültürel
ve yapısal faktörleri de dahil eder. Barışı insan hakları çerçevesine
yerleştirmek, ikisi arasındaki bağlantıları belirlemeye yardımcı olur.
Bu insan hakları boyutu, ifade edilmesi mümkün olan elle tutulur
tecrübe ve gözlemlenebilir sosyal koşullar getirir. Ayrıca bu boyut,
barışın pasifliğe değil eylemlere ihtiyacı olduğunu belirtir. Barış,
insan haklarının doğrudan, yapısal veya kültürel şiddet türleriyle ihlal
edilmemesini sağlamakla ilgilidir.
"Şiddet olmadan" anlamına gelen Ahimsa terimi sadece şiddeti
reddetme anlamına gelmekle kalmıyor, ayrıca şiddete karşı çıkmak
için yapılacak eylemi de anlatıyor. "Pasif direniş"i siyasi değişim elde
etmek için bir felsefe ve yöntem olarak kullanan ilk kişi olan Mahatma
Gandhi, şiddet içeren eylemlere katılmayı reddetmenin yeterli
olmadığını anlıyordu. Gandhi'ye göre, sessizce kabul etmek yerine
baskıya etkin bir şekilde karşı çıkmak bir bireyin yükümlülüğüydü
(Lyamouri-Bajja ve diğerleri 2012). Castro ve Galace (2010) da insan
haklarının ihlali söz konusu olduğunda bireylerin şu üç seçenekten
birini tercih ettiğini iddia etmiştir: hiçbir şey yapmamak, şiddet
kullanarak tepki vermek veya şiddete başvurmadan tepki vermek.
Bu nedenle barışı sadece bir hedef olarak değil, o hedefe doğru giden
etkin bir süreç olarak da görmek önemlidir. Barış, günlük hayata dahil
edilmesi gereken bir unsurdur ve insanların yaşama ve etkileşime
girme şekillerini yansıtmalıdır.
İşte bu nedenle, insan haklarından söz etmeye devam ederek barışın
proaktif ve şiddet içermeyen karakterini vurgulayan yeni bir barış
kavramı ortaya çıktı. Bu yeni kavrama "justpeace" (adil barış) yaklaşımı
denir. Üç unsurdan oluşur:
- Yüksek adalet ve düşük şiddet ile şekillenen insan ilişkilerinin
uyarlanabilir bir süreci ve yapısı
- İlk ve son çare olarak şiddet içermeyen yöntemlerle uyuşmazlığa
etkin bir şekilde yanıt veren toplumsal bir altyapı
- İlişkiler ile değişimin devamlılığını ve birbirine bağlılığını sağlayan bir
sistem (Lederach 2006)
Sonuç olarak barış, bir toplumda hiçbir türden şiddetin olmamasını
ve insan haklarını koruma düzeyini, barışın referans noktası olarak
gören fikre dayalı bir kavramdır. Aynı zamanda, şiddet içermeyen
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yollarla uyuşmazlığa dahil olan bireyler ve grupların toplumsal bir
çerçevesi içinde uyuşmazlıkların üzerine gidilir.
Mevcut şiddet paradigmasının baskın düşünce tarzı olduğunu kabul
edersek geriye kalan soru şudur: Bu paradigmanın yeri, uyuşmazlıklar
için şiddet içermeyen bir yaklaşımı sunacak barış paradigması ile nasıl
değiştirilir ve barış eğitimi bu süreci nasıl yaygınlaştırabilir?

Uyuşmazlık

PASİF
DİRENİŞ

Değİşİm
Aracı

Şekil 1 - Barış Paradigması
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Barış Eğİtİmİ Çerçevesİ
Barış eğitiminin ayrıntılarına inmeden önce, bir önceki bölümdeki
ayrıntılara dayanarak barış kavramını tanıtmakta fayda var. Bu kılavuz
için barış, her türlü şiddeti engellemeyi hedefleyen, insan haklarına
saygıyı benimseyen ve şiddete yer vermeyen insan etkileşiminin
sürdürülmesine yardımcı olan, şiddetin olmadığı katılımcı bir süreçtir.
Bu kılavuzda bu kavrama True Peace (Gerçek Barış) denildi.
Gerçek Barış insan hakları, pasif direniş ve katılım olmak üzere üç
unsura dayanır. Barış, şiddeti insan etkileşiminden uzak tutan bir
süreç olarak anlaşıldığı için bu tür barışın çerçevesinin anlaşılması
gerekir.
Her bir bireyin sosyal gerçekliğini üç boyut belirler: bireyin kendisi,
bireyin diğerleriyle olan ilişkisi ve bireyin çevre ile olan ilişkisi. Daha
önce de gösterildiği üzere şiddet aynı boyutlara, yani insanın kendisine,
başkalarına ve çevreye yönlendirilebilir. İşte bu yüzden, bir toplumun
tam olarak Gerçek Barış konumuna gelmesi için barışı, şu üç boyut
dahiline sokması gerekir:
- Bireyin iç huzuru
- Toplumdaki sosyal barış
- Çevredeki çevresel barış
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İÇ
HUZUR

GERÇEK
BARIŞ
ÇEVRESEL
BARIŞ

SOSYAL
BARIŞ

Şekil 6 - Gerçek Barış'ın Üç Boyutu
Bu bağlamda barış eğitiminin bu üç boyutta barışı teşvik etmeye
yardımcı olacak bir şekle bürünmesi gerekir. Bir toplumdaki her türlü
şiddeti yok etmek üzere herkesin katılımını içeren ve birbiriyle kesişen
konularla ilgilendiğinden dolayı barış eğitiminin doğası gereği çok
disiplinli olduğu anlaşılır. Bu nedenle barış eğitimi, insan hakları ihlali,
şiddet ve dışlanmanın üzerine gitmek için birlikte çalışan eleştirel
bir aktif vatandaş kolektifi (Castro, Galace 2010) oluşturmayı amaç
edinmiş bütünsel bir yaklaşımdır.
Barış eğitiminin gelişmesindeki temel zorluklardan biri, kavramsal
bir belirginliğin ve barış eğitiminin nelerden oluştuğuna dair ortak
bir anlayışın olmamasıdır. Spesifik yönlerine daha yakından bakmak,
barış eğitiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Yeterlİlİk gelİştİrme
Diğer eğitim şekillerinde olduğu gibi barış eğitimi de bilgi, beceri ve
tutumlar arasındaki bağlantı olarak anlaşılan yeterlilik gelişimine
odaklanır. Bu yeterlilikler, Gerçek Barış'a katkıda bulunan üç boyutta
yatar. Barış eğitimcileri arasında olan Castro ve Galace'ın (2010)
araştırmasına dayanan aşağıdaki şekil, barış eğitiminin öğretmeyi
hedeflediği en önemli yeterlilikleri ve bilgi, beceri ve tutumlar
arasındaki karşılıklı ilişkiyi listelemektedir.
Barış Eğitimini Yaygınlaştırma / 39

2. Barış ve Barış Eğitimi

BİLGİ
* Bütünsel barış kavramı
* Uyuşmazlığın anlaşılması
(uyuşmazlık çözümü,
yönetimi ve dönüşümü)
* Şiddet ve pasif direniş
* İnsan hakları
* Demokrasi
* Sürdürülebilir gelişim
* Dinler arası ve
kültürlerarası öğrenme
* Silahsızlanma
* Cinsiyet eşitliği
* Etik
* Uzlaşma
* Sosyal içerme

BECERİLER
* Etkili ve şiddet içermeyen iletişim
* Etkin dinleme
* Eleştirel analiz ve düşünme
* Empati
* Derinlemesine düşünme
* Yaratıcılık ve inovasyon
* Merhamet
* Sabır
* Karar verme ve problem çözme
* İç huzur

TUTUMLAR
* Kendine ve başkalarına saygı
* Merhamet
* Pasif direniş
* Açıklık (açık fikirlilik) ve
kapsayıcı olma
* Tolerans
* İnsan onuruna saygı
* Sosyal sorumluluk
* Çeşitliliği kucaklama
* Ekoloji bilinci
* Cinsiyet hassasiyeti
* Pozitiflik (pozitif bir
karaktere sahip olma)
* Yardımseverlik/birlikte çalışma

Şekil 7 - Barış eğitimi yoluyla gelişen yeterlilikler
(Castro, Galace 2010: 33'ün kişisel uyarlaması)

Barış eğitiminin nasıl beceri geliştirme, tutumlar oluşturma ve bilgiyi
genişletmeyi hedeflediğini göstermeye yardımcı olacak üç örnek
vardır. Öncelikle barış eğitimi sadece ne düşünüleceğini öğretmez;
aksine nasıl eleştirel düşünüleceğini öğretir. İkincisi de barış eğitimi
sadece uyuşmazlığın ne olduğunu bilmekle ilgili değil, uyuşmazlığı
çözmek ve dönüştürmek için gerekli becerilere sahip olmakla da
ilgilidir. Son olarak barış eğitimi, sadece insan haklarının ne olduğunu
anlamakla ilgili değil, bunun dışında söz konusu hakları savunmakla
da ilgilidir.
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Yaygın eğİtİm yöntemlerİ ve çerçevesİ
Yaygın eğitim, barış eğitimi için eğitsel bir çerçeve sunar çünkü
öğrencinin ihtiyaçlarına odaklanan bir bakış açısıyla yetenek gelişimine
odaklanır. Yaygın barış eğitiminde yapılan tipik eylemler arasında
seminerler, eğitim kursları, atölyeler, öğrenme hareketlilikleri ve
gönüllülük programları vardır. Uzun vadeli eğitim programlarına
sıklıkla bireysel çalışma ve pratik çalışma tecrübesi dönemleri eşlik
eder.
Bütün etkinlikler, Gerçek Barış’a ulaşmaya yardımcı olan yaygın
eğitim ilkelerini barındırır. Yaygın eğitim;
- Öğrenci merkezlidir: Öğrencinin ihtiyaçları eğitim sürecinin
merkezindedir ve program da öğrencinin spesifik koşullarında ve
öğrenme hedeflerine göre şekillenir.
- Esnektir ve uyarlanabilir: İçerik ve metodoloji, öğrencinin
ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda öğrenme sürecinde uyarlamak
için esnektir.
- Kapsayıcıdır: Önceden sahip olunan hiçbir bilgi veya öğrenme
engeli, öğrencinin herhangi bir eğitim programına katılımını etkilemez
çünkü eğitimciler, engelsiz bir program yaratıp alıştırmaları ve dili
hassasça kullanarak herkesin erişebilmesini sağlıyor. Karmaşıklık
düzeyi öğrenci ile yükselir.
- Planlıdır: Bütün eğitim etkinlikleri, öğrenme amaçları ile beraber
planlanır ve bu etkinliklerin yeterlilik geliştirmeye dair açık hedefleri
vardır.
- Gönüllüdür: Herhangi bir eğitim etkinliğine gösterilen tüm katılımlar
her zaman gönüllü olur ve öğrencinin tercihine dayanır.
Bütünsel ve çok dİsİplİnlİ
Barış eğitimi, öğrenmenin karmaşık ve birleşik bir alanında (barış için
öğrenme) yeterlilikleri geliştirmeyi hedefler. Daha önce bahsedildiği
gibi Gerçek Barış’a ulaşmak için tüm boyutların (iç, sosyal ve
çevresel) dahil edilmesi gerekir. Bu nedenle barış eğitimi, tanımından
da anlaşılacağı üzere bütünsel ve çok disiplinlidir çünkü birbiriyle
örtüşen üç boyut içerir. Bu bütünsel yaklaşım, barış eğitiminin iki
yönüyle gösterilir.
Öncelikle barış eğitimi, akıl, kalp ve vücudun gelişimine odaklanır.
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Barış eğitimi, bilişsel öğrenme, duygusal öğrenme ve dokunarak
öğrenmeyi teşvik ederek söz konusu üç hususun hepsinde öğrenmeye
değinen bir eğitim şeklidir. Bu bütünsel yaklaşım vasıtasıyla yeterlilik
gelişimine verilen önem yansıtılır.
KAFA
Bilişsel
Öğrenme

BİLGİLER

BECERİLER

TUTUMLAR

YETERLİLİK GELİŞİMİ

EL
Dokunarak
Öğrenme

KALP
Duygusal
Öğrenme

YAYGIN BARIŞ EĞİTİMİNDE
BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Şekil 8 - Yeterlilik gelişimi ile barış eğitimindeki bütünsel
yaklaşım arasındaki ilişki
İkinci yön ise barış eğitiminin bütünsel yaklaşımının, çok disiplinli
karakterinde bulunabileceğidir. Aşağıda bulunan Şekil 9'da da
gösterildiği üzere, barış eğitimi, Gerçek Barış'a ulaşmak için yeterlilik
gelişimini hedefleyen birbirine bağlı birçok eğitim türünü barındırır.
ÖZET
İnsan etkileşimlerinde şiddet seviyesini düşürmeye yönelik son
yıllarda ulaşılan önemli başarılardan sonra bile şiddet paradigması,
uyuşmazlığı yönetme hususunda halen en göze çarpan kavramdır.
Paradigmaya göre uyuşmazlık ve şiddet birbirine bağlıdır ve şiddet de
bir değişim aracıdır.
Şu anda şiddet, adaletsizlikler ve insan hakları ihlallerini ifade etmek
için cinsiyet eğitimi, vatandaşlık eğitimi, insan hakları eğitimi ile
kültürlerarası ve inançlar arası eğitim gibi birçok farklı yaklaşım
kullanılıyor. Hepsi de tolerans, çeşitlilik ve güçlendirmeyi aşılayıp aktif
vatandaşlık ve katılımı geliştirmeyi hedefliyor. Ancak tüm bu eğitim
türlerinin birbiriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı olmasına dair tutarlı
bir anlayış yoktur. Bu alanların birinde veya daha fazlasında çalışan
bireyler ve kuruluşlar, çalışmalarını diğerleriyle ilişkilendirmekte ve
sinerji yaratmakta zorlanır.
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Barış eğitimi, barış
Küresel
paradigmasına doğru
Eğitim
bir
geçiş
olmasını
Vatandaşlık
Liderlik
Eğitimi
Eğitimi
sağlamak amacıyla barış
eğitiminde
kullanılan
farklı
yaklaşımları
Dinler
harmanlayarak şiddet Sürdürülebilir
Arası
Eğitim
Eğitim
paradigmasına
yanıt
GERÇEK
BARIŞ
vermeyi
hedefler.
Barış eğitimi anlayışı,
her
türlü
şiddeti
İnsan
Yaratıcı
Hakları
Eğitim
engellemeyi hedefleyen,
Eğitimi
insan
haklarına
saygıyı benimseyen ve
Kültürlerarası
Cinsiyet
Eğitim
Eğitimi
şiddete yer vermeyen
insan
etkileşiminin
s ü r d ü r ü l m e s i n e Şekil 9 - Çok disiplinli bir eğitim türü
yardımcı olan Gerçek
olan barış eğitimi
Barış
kavramına
dayanır. Bu kavram, birbiriyle bağlantılı üç boyuttan oluşur: iç huzur,
sosyal barış ve çevresel barış.
Bu temel boyutlar ile beraber bir eğitim aracı olarak barış eğitimi,
sadece uyuşmazlıkların şiddet olmadan nasıl çözüleceğini öğrenmekle
ilgili değildir. Barış eğitimi ayrıca doğrudan, yapısal ve kültürel olmak
üzere tüm şiddet türlerini yok etmeyi hedefler. Bu nedenle barış
eğitimi, şiddet içermeyen uyuşmazlık dönüşümü, insan haklarına
saygı ve aktif katılıma katkıda bulunan yeterlilikleri geliştirmeyi
hedefleyen bütünsel, çok disiplinli ve dönüştürücü bir süreçtir.
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3. Barış Eğİtİmİnİ
Uygulamada
Yaygınlaştırma
‘Kafkasları Keşfedin - Ermenistan’da İnsan Hakları’ İnceleme Gezisinde yerel halkla görüşülürken
(Ekim 2013, Vanadzor, Ermenistan)

3. Barış Eğitimini Uygulamada Yaygınlaştırma

Bir önceki bölüme dayalı olarak bu bölüm, barış eğitimini
yaygınlaştırmaya dair bir önerinin ana hatlarını veriyor. Bu bölümün
amacı, barış eğitimi üzerinde çalışan kuruluşlar, barış eğitimcileri ve
sivil toplum aktivistleri için barış eğitimini yaygınlaştırmanın neden
önemli bir konu olduğunu anlatmaktır.
Ayrıca bu bölüm, barış eğitimi alanında çalışan sivil toplum aktivistleri
ile kuruluşları arasında sinerji yaratmak için atılabilecek pratik adımlar
hakkında ayrıntı verir. Bu basit adımlar takip edilerek, bireylerin
günlük hayatlarında şiddete başvurmadan uyuşmazlıkların üzerine
gitme potansiyellerini arttıracak bir çığ etkisi yaratılabilir. Bu bölüm,
Gerçek Barış’a ulaşmak için barış eğitimini yaygınlaştırmanın gerekli
olduğunu savunur.
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Yaygınlaştırmayı Tanımlama
Barış eğitimini yaygınlaştırmayı tanımlamadan ve onunla ilgili bir
yaklaşım geliştirmeden önce, yaygınlaştırmanın anlamına bakmakta
ve barış eğitimi için yaygınlaştırma önerileri sunmak üzere diğer
konuların yaygınlaştırma denemelerine değinmekte fayda var. Bu
nedenle, başarılı bir yaygınlaştırma kampanyası olarak toplumsal
cinsiyeti yaygınlaştırma örneği kullanılacaktır.
Oxford Dictionaries (2014), “yaygın” terimini çoğu insan tarafından
paylaşılan ve normal veya geleneksel olarak algılanan fikir, tutum ve
eylemler olarak tanımlar. Bu nedenle yaygınlaştırma bir şeyin bilinir,
normal ve geniş çapta kabul görür hale gelmesi için bunu yaygın hale
getirme eylemidir.
Yaygınlaştırmanın en göze çarpan örneklerinden biri toplumsal
cinsiyeti yaygınlaştırmadır. Aşağıdaki iki tanım, toplumsal cinsiyeti
yaygınlaştırmanın amacı ve yolları hakkında daha iyi bir anlayış
geliştirmeye yardımcı olacaktır:
- “cinsiyet eşitliği perspektifini her düzeydeki ve her aşamadaki
politikaya dahil etmek üzere, normalde siyaset yapan kişiler tarafından
siyaset süreçlerinin (yeniden) organizasyonu, iyileştirilmesi,
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.” (Avrupa Konseyi 2014)
- “Bir cinsiyet perspektifini yaygınlaştırma, tüm alanlarda ve tüm
düzeylerde olmak üzere yasalar, politikalar veya programlar
dahil planlanmış her eylemin kadın ve erkeklere dair çıkarımlarını
değerlendirme sürecidir. Kadın ve erkeklerin eşit oranda
yararlanmasını sağlamak ve eşitsizliği bitirmek üzere erkeklerin
olduğu kadar kadınların da ilgi alanlarını ve tecrübelerini tüm siyasi,
ekonomik ve toplumsal katmanlardaki politika ve programların
tasarımı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin ayrılmaz bir boyutu haline getirme stratejisidir. Yaygınlaştırmanın nihai hedefi
cinsiyet eşitliğine ulaşmaktır.” (Birleşmiş Milletler 1997)
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Bu iki tanım, spesifik cinsiyet perspektifini toplumsal etkileşimin
tüm alanlarında tanıyarak, toplumsal cinsiyeti yaygınlaştırmayı tüm
cinsiyetler için eşit fırsatlar yaratmak üzere bir strateji olarak görür.
Bu nedenle de hükümet programlarına ve politikalarına olduğu kadar,
insan hayatının diğer tüm alanlarına da cinsiyet boyutunu dahil etmek
çok önemlidir.
Birçok sivil toplum kuruluşu, program ve projelerine olduğu kadar
kuruluşa ait prosedürlere de cinsiyet eşitliğini temel ilke olarak
dahil eder. Örneğin UNICEF, 2010-2012’ye ait cinsiyet eşitliği strateji
belgesinde sekiz stratejik değişim alanını tanımlar (UNICEF 2011):
1. “Sorumluluk ve stratejik çerçeve: UNICEF, cinsiyet eşitliğine olan
bağlılığını tüm plan, politika, talimat ve kılavuzlarında merkezi ve
görülebilir bir unsur yapacaktır. ... Tüm UNICEF çalışanları, cinsiyet
eşitliğine dair sorumluluklarını bilecek ve düzenli performans izleme
sistemleri ile bunlardan sorumlu tutulacaktır. UNICEF, çalıştığı
herkesi, cinsiyet eşitliği için izlenmesini beklediği standartlardan
haberdar edecektir.
2. Kapasite ve bilgi: UNICEF, Politikasına, ortak hedeflerine ve bu
Plana uygulamak üzere bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak
için ekibine ve birlikte çalıştığı ortaklara yatırım yapacaktır. Kendisinin
ve başkalarının yaptıklarından öğrenecek; öğrendiği şeyleri de
cinsiyet eşitliği için gösterilen küresel çabaları desteklemek üzere
paylaşacaktır. Ortak araştırmayı ve bir bilgi tabanı oluşturmayı
destekleyecektir...
3. Liderlik, etkileme ve destek: UNICEF, liderliğini kullanacak ve
cinsiyet eşitliği için sesini olabildiğince çıkaracaktır. ...
4. Programlama: Toplumsal cinsiyeti yaygınlaştırma ve cinsiyet eşitliği
arayışı, UNICEF destekli tüm programların özelliği olacaktır. ...
5. Savunduğumuz şeyi yapma: UNICEF, Politikasını uygulayacak ve
ekibine, diğerlerinden beklediği standartlara göre davranacaktır. ...
6. Ortaklık: Tüm UNICEF ortaklıkları ve ortak çalışmaya dayalı
ilişkileri... UNICEF'in cinsiyet eşitliği hedeflerini güçlendirecek bir
bakış ile yürütülüyor.
7. Mali kaynaklar: UNICEF, Politikayı ve Eylem Planını gerçeğe
dönüştürmek için düzenli ve mevcut bütçelerden gerekli fonu
ayıracaktır. Ayrıca bağışçılarla da ortaklıklar kuracaktır.
8. İletişim: UNICEF'in iletişimde kurduğu güçler, cinsiyet eşitliğinin
teşvik edilmesi için tamamen kullanılacaktır. ..." (UNICEF 2011: 3-4)
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Önceki açıklamalara bakarak bazı kilit yaygınlaştırma yöntemleri
belirlemek mümkündür. Yaygınlaştırma, program ve proje gibi
faaliyetlerin tüm yönleri, iç prosedürler ve dış ortaklıkla ilgilenen çok
katlı bir süreçtir. Şunları içerir:
- Görünürlük ve açık iletişim: Bağlam ve konunun kendisi hakkında
daha geniş bir bilinç oluşturmak üzere yaygınlaştırma yaklaşımı,
hem kuruluş dahilinde içeride hem de ortak kuruluşlar, paydaşlar ve
bağışçılarla iletişim halinde olarak dışarıda iletilmelidir.
- Yeterlilik geliştirme: Bu yaklaşım, hem kuruluş içinde dahil olan
personel hem de işbirliği ortakları olmak üzere başkalarından ve
başkalarıyla birlikte sürekli ve karşılıklı öğrenmeyi gerektirir.
- İçselleştirme: Yaygınlaştırma, kuruluşun düzenlediği tüm
faaliyetlere entegre edilmeli; söylenen ve yapılan şeyler hususunda
tutarlı olması açısından kuruluş içinde uygulanmalıdır.
- Ortaklık: Yaygınlaştırma yaklaşımı, diğer ortak ve kuruluşlar ile
birlikte çalışılırken uygulanmalı ve bilinçli bir şekilde teşvik edilmelidir.
- Savunuculuk: Bu yaklaşım, bir değişim yapısı yürütebilecek
kuruluşlara savunuculuk stratejisi uygulamayı gerektirir.
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Barış Eğİtİmİnde Çalışma
Ortamı
Bu kılavuz barış eğitimi üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları
görevlilerine yönelik olduğundan, barış eğitiminin yaygınlaştırma
stratejisini tanımlamadan önce, bu bireylerin çalışma ortamlarını
bilmek gerekir.
Yetişkin eğitimine dayalı yaygın eğitim sektöründe çalışan kuruluşların
çoğu, eğitim sektöründe ilgilendikleri ve birbiriyle örtüşen konuların
tamamen bilincinde değildir. Eğitim sektörünün kendisi, şemsiye
kuruluşlar, kamu veya yarı kamu eğitim sağlayıcıları, küçük ve orta
büyüklükteki sivil toplum kuruluşları ve çalışmalarını destekleyecek
kapsayıcı bir çerçeve olmaksızın bireysel olarak çalışan bir dizi serbest
eğitimciden oluşan karmaşık bir düzendir.
Bunu göz önünde bulundurursak barış eğitimcilerinin çalışma
ortamının, çalıştıkları kuruluşa ait çerçeve tarafından belirlendiğini
görürüz. Bu çerçeve, kuruluşun vizyon ve misyonu, kuruluş içi
prosedürler, kuruluş kültürü ve barış eğitimcisinin kuruluş dahilindeki
konumu ile tanımlanır. Bu nedenle barış eğitimini yaygınlaştırmanın
ilk adımı, hem içeride hem de dışarıda olmak üzere kişisel düzeyde ve
kuruluş düzeyinde atılmalıdır.
Bir sonraki adım olarak ister kamu kurumları olsun, ister diğer
sivil toplum kuruluşları, inisiyatifleri ve hareketleri veya kâr amacı
güden kuruluşlar olsun, kuruluşun beraber çalıştığı mevcut ortaklar
analiz edilmelidir. Ortak kuruluşlar yerel, bölgesel, ulusal veya
uluslararası düzeyde etkin olabileceğinden bu kuruluşların hizmet
alanlarının kapsamına da dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca kuruluşlar
genellikle spesifik konu veya stratejik hedefler etrafında organize
olur. Yani sıklıkla barış eğitiminin çekirdek boyutlarının bazı yönleriyle
ilgilenirler: iç huzur, sosyal barış veya çevresel barış.
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Son olarak, çalışanların çalışma ortamı, barış eğitimi dahilinde başka
bir boyutta çalışan paydaşlar tarafından da belirlenir. Bunlar çoğu
zaman eğitimcinin tanımadığı ve etkileşimde bulunmadığı kuruluşlar
veya kurumlar olur.
Barış eğitiminde aktif olmayan kuruluşlar,
ör. özel sektör, hükümet

BARIŞ EĞİTİMİ
Barış eğitiminin diğer
alanlarında etkin olan paydaşlar

Aynı barış eğitimi
alanlarında etkin olan paydaşlar

Mevcut ortaklıklar
ve Ağlar

DİĞER SEKTÖRLER

Aktivist

BARIŞ EĞİTİMİ

Kendi sivil toplum
kuruluşu veya
grubunun çalışanları

Şekil 10 - Sivil toplum kuruluşları çalışanlarının
çalışma ortamı
Yukarıda bahsedilenlerden, barış eğitimini yaygınlaştırma ile ilgili
önemli sonuçlar çıkarılabilir:
- Sivil toplum kuruluşları çalışanlarının yeterlilikleriyle başlamak
iyidir.
- Çalışanların, içinde çalıştıkları içsel kuruluş bağlamının göz önünde
bulundurulması ve analiz edilmesi gerekir.
- Mevcut ortaklıklar ve ağlar ile olan sinerjilerin tespit edilmesi ve
bunlardan yararlanılması gerekir.
- Karşılıklı öğrenme olanaklarını görmek ve kapsama alanını arttırmak
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üzere aynı barış eğitimi alanında çalışan paydaşlar ile yapılacak
işbirliği potansiyeli değerlendirilmelidir.
- Karşılıklı faydaları ve olası sinerjileri tespit etmek üzere barış
eğitiminin diğer alanlarında çalışan paydaşlarla bağlantı kurulmalıdır.
- Özel sektör, hükümet ve diğer sivil toplum kuruluşları gibi şu anda
barış eğitiminde etkin olmayan kuruluşlarla çalışma ihtimalinin
araştırılması gerekir.
Barış eğitimini yaygınlaştırma, barış eğitiminde etkin olan birey ve
kuruluşların, Gerçek Barış'ı güçlendiren tutarlı bir eğitim yaklaşımı
geliştirmesine yardımcı olur. Barış eğitimini yaygınlaştırmanın
amacı, kişilerarası ve gruplar arası etkileşimler ve karmaşık bir
dünya kapsamında olmak üzere, bireylerde barışı yaygınlaştırmaktır.
Bu, insanları barış hakkında ve barışa doğru eğitmenin, günlük
etkileşimlerimiz ve işlemlerimizle ilgili bir süreç olduğunun fark
edilmesiyle ilgilidir.
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Barış Eğİtİmİnİ
Yaygınlaştırma
Toplumsal cinsiyeti yaygınlaştırmaya dayanarak ve barış eğitimi
alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışma bağlamını göz
önünde bulundurarak barış eğitimini yaygınlaştırma ile ilgili bir anlayış
geliştirilebilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi barış eğitimi, şiddet
içermeyen uyuşmazlık dönüşümü, insan haklarına saygı ve aktif
katılıma katkıda bulunma amacıyla yeterlilikleri geliştiren bütünsel,
çok disiplinli ve dönüştürücü bir süreçtir.
Barış eğitimi sadece şiddet içeren uyuşmazlıklar veya savaş sonrası
toplumları için değil, tüm bağlamlar için gereklidir. Barış eğitimi
inisiyatif ve programların ayrılmaz bir parçası olarak pasif direniş,
insan hakları ve katılıma yoğunlaşarak disiplinlerin ötesine geçer.
Ayrıca iç huzur, sosyal barış ve çevresel barışın kesişimi olarak Gerçek
Barış’ı kurmaya yönelmiştir. Barış eğitimini yaygınlaştırma ile ilgili her
yaklaşım, Gerçek Barış’ın bu üç boyutunu göz önünde bulundurmalıdır.
Barış eğitimini yaygınlaştırma stratejisinin, bireylerin yeterliliklerinin
gelişimine odaklanması gerekir ve barış fikrini bu üç boyut dahilinde
eyleme dönüştürmelidir.
Bu arka planla ilgili olarak barış eğitimini yaygınlaştırma sürecinin iki
amacı vardır:
- Sektörde çalışanların, barış eğitiminin çeşitli konu ve yöntemlerine
aşina olmalarını ve barışı yaygınlaştırmada tutarlı olarak
çalışabilmelerini sağlamak için barış eğitiminin ne olduğu ile ilgili
tutarlı bir anlayış ve bilinç oluşturma
- Çok sayıda bireyin, hayatlarının bir noktasında barış eğitimi projeleri
veya programlarına katılmasını sağlayarak Gerçek Barış’ı güçlendirme
Bu kılavuzun bakış açısına göre, barış eğitimini yaygınlaştırma
anlayışının, barış hakkında ve barış için öğrenmeyi ayrılmaz bir parça
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haline getiren bir araç olduğuna dair genel fikirden eğitim süreçlerine
indirgenmesi gerekiyor (Reardon, Cabezudo 2002). Bu nedenle yaygın
yetişkin eğitimi alanında barış eğitimini yaygınlaştırma bireysel,
toplumsal ve çevresel düzeyde barışı yaygınlaştırmak üzere barış
eğitimini yaygın, normal ve geniş çapta kabul edilebilir hale getirme
aracıdır (aşağıdaki şekle bakın).
BARIŞ EĞİTİMİ'Nİ Yaygınlaştırma

İÇ
HUZUR

GERÇEK
BARIŞ
ÇEVRESEL
BARIŞ

SOSYAL
BARIŞ

Şekil 11 - Gerçek Barış’ı ve barış eğitimini yaygınlaştırma

Buna bağlı olarak barış eğitimini yaygınlaştırmak ve bahsi geçen
amaçlara hizmet etmek için yaygınlaştırma stratejisinin iki stratejik
aşaması vardır:
1. Çalışma ortamının içte ve dışta bağlamlanması
2. Değişim temsilcileri yaratmak üzere barış eğitimi alanı dahilinde ve/
veya sektörler çapındaki paydaşlarla aktif bir şekilde işbirliği yapma
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Şekil 12 - Barış eğitimini yaygınlaştırmanın iki stratejik aşaması
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- İlgili yerel ve uluslararası barış eğitimi paydaşları
ile bağlantıya geçme
- İşbirliği ihtimallerini belirlemek için barış eğitimi
paydaşları temsilcileri ile stratejik toplantılar
düzenleme
- Barış eğitimi alanında ortak eylem planları ve
işbirliği projeleri için bir stratejiye öncelik verme ve
geliştirme
- Barış eğitimi üzerine çalışan yerel ve uluslararası
ortaklarla işbirliği halinde kapsama alanı stratejisi
ve ortak eğitim süreçleri uygulama

DEĞİŞİM TEMSİLCİLERİ YARATMAK
ÜZERE BARIŞ EĞİTİMİNİN DİĞER
PAYDAŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

İÇ VE DIŞ BAĞLAMLAMA

- Kuruluşun misyon ve vizyonunu gözden geçirme
ve/veya belirleme
- Kuruluş uygulamalarını ve ahlak kurallarını
gözden geçirme ve/veya belirleme
- Kuruluş kapasitesini değerlendirme
- Çalışma alanının ve barış eğitimi alanında çalışan
yerel ve uluslararası paydaşların bağlam analizini
yapma
- Barış eğitimi anlayışını ve kuruluş stratejisindeki
yerini tanımlama
- Stratejik planlama toplantıları düzenleme
- Barış eğitiminin üç boyutunda da aktif olan yerel
ve uluslararası paydaşlar arasında işbirliği için
potansiyel ortakları belirleme
- Belirlenen paydaşlarla daha yoğun bir işbirliği için
bir ağ kurma ve kapsama alanı stratejisi geliştirme

2. AŞAMA

1. AŞAMA

olu

yo

r

GERÇEK
BARIŞ
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Bu iki stratejik aşamanın uygulanması, iş ve özel hayatlarında
barış eğitimi aracılığıyla yeni birey, grup ve kuruluşlara ulaşmayı
kolaylaştıran Barış Kültürü ilkelerini uygulayan hedef bireylerde daha
geniş bir anlayışın geliştirilmesine yardımcı olur.
Aşağıdakiler göz önünde bulundurulduğu takdirde bu iki aşama,
gerçekleştirildikleri sırada tam potansiyellerine ulaşır:
1. Barış eğitimi projeleri ve programlarına dahil olan öğrenciler ile
sivil toplum kuruluşları çalışanlarının yeterliliklerinin sürekli olarak
geliştirilmesi
2. Eğitim süreçleri boyunca barış ve barış eğitiminin kilit kavramlarının
oldukça görünür olması ve açık bir şekilde aktarılması
Barış eğitimini yaygınlaştırma ile barışı yaygınlaştırma arasındaki
karşılıklı ilişki ve yakın bağlantılar nedeniyle barış eğitimini
yaygınlaştırmanın sonuçları genel anlamda hem barış eğitimini
hem de barışı yayacaktır. Şekil 12’de gösterildiği gibi, barış eğitimi
sürecinde oluşan yeni değişim aktörleri veya yeni paydaşlar, daha
fazla insanın barış eğitimine dahil olması için zemin hazırlayarak Barış
Kültürü değerlerini yayan eğitimci, çoğaltıcı veya aktif vatandaşlar
olarak barış eğitimi sektörüne dahil olabilir.
Sonuç olarak, aşağıda yer alan barışı yaygınlaştırma ve barış eğitimini
yaygınlaştırma tanımları, her iki sürecin birbirini tamamlayan ve
birbiriyle örtüşen değerlerini açıklıyor:
- Barış’ı yaygınlaştırma, bireylerin barış ve barışın üç boyutu olan iç
huzur, sosyal barış ve çevresel barışı bütünsel olarak anlamalarını
ve hayatlarında, içinde bulundukları toplumda ve çevrede buna göre
hareket etmelerini sağlayan bir süreçtir.
- Barış Eğitimi’ni yaygınlaştırma, bireysel, toplumsal ve çevresel
düzeyde barış aşılamak üzere eğitimde barış eğitimini yaygın, normal
ve geniş çapta kabul edilebilir hale getirme aracıdır.
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1. Aşama: İç ve Dış Bağlamlama
İç Bağlamlama
Barış eğitimini yaygınlaştırmanın ilk adımı, sivil toplum kuruluşunun
içinde gerçekleşir. Bu süreç, bir veya daha fazla çalışan tarafından
başlatılıp yürütülebilir. Sürecin amacı, kuruluşun barış eğitimini
yaygınlaştırma potansiyelinin belirlenmesidir.
Barış eğitimini yaygınlaştırmayla ilgili tutarlı bir yaklaşım oluşturmak
için aşağıdaki hususlar önemlidir:
- Ahlak kuralları: Çalışma şekillerini düzenlemek üzere paydaşlar
ve aktörler, ahlak kurallarını gözden geçirmelidir (gerekirse de bu
kuralları oluşturmalıdır). Yani kuruluş içinde ve ortaklarla gerçekleşen
iş süreçleri ve etkileşimlerine temel oluşturacak ilke, talimat ve
prosedürler belirlenmelidir.
- Kendi kapasitesinin bilincinde olmak: Kendi kapasitesinin
bilincinde olmanın iki yönü vardır. Çalışanlar, (bireysel veya takım
içinde) düzenli değerlendirmeler yaparak ve öğrenme hedefleri
koyarak bir yandan gelişmeler için kendi yeterliliklerini analiz
etmelidir. Diğer yandan da bir kuruluşun çalışanları, insan kapasitesini,
mali kapasiteyi, kapsama kapasitesini, içeride meydana gelecek
zorluklarla başa çıkma kapasitesini ve faaliyetlerine uyumu açısından
iç kapasiteyi değerlendirmelidir. Koyulan bir hedefe ulaşmayı
engelleyen iç faktörlerin mümkün olduğunca erken bir şekilde ifade
edilmesi gerekir.
- Pratiğe dökmek: Barış eğitimini yaygınlaştırmak için barış
eğitimi ilkelerinin günlük faaliyetlerde uygulanması gerekir. Bu, iç
prosedürlerin ve ekip üyeleri arasındaki ilişkilerin pasif direniş ilkesini
izlemesi gerektiği anlamına gelir. Dışarıda şiddet ile ilgilenebilmek ve
Gerçek Barış’ı güçlendirmek için çalışanların kuruluş içinde barışçıl
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etkileşimlerde bulunması gerekir. Başkalarında barışı geliştirmek için
kişinin kendisiyle barış içinde olması burada da bir ön koşuldur.
- Sorumluluk: Sivil toplum kuruluşları çalışanları, kendilerinin
farkında olmalı ve çok sayıda insan tarafından rol model olarak
görülebileceklerini bilmelidir. Barış eğitimi aktörleri ile paydaşlarının
önyargılı olmasını engellemek için bu sorumluluğun bilincinde olmak
ve buna göre hareket etmek oldukça önemlidir. Bu ayrıca barış eğitimi
uygulanırken fark edilen bir boşluğa yanıt vermek için sivil toplum
kuruluşları çalışanlarının yeni bir kuruluş kurması gerektiği anlamına
da gelebilir. Sorumluluk, kişinin kendi güç ve sınırlarının farkında
olmasını da gerektirir. Ayrıca sivil toplumun genel amacının her türlü
kişisel girişim ve hedefin üstünde olduğuna dair açık bir anlayışın da
olması gerekir.
Dış Bağlamlama
Barış eğitimi faaliyetleri ile barış eğitiminin çeşitli boyutlarının
bağlamının tamamıyla ilgili bir bilinç olması önemlidir. Barış eğitimi
alanında çalışmak, Gerçek Barış’ın üç boyutu ve diğer kuruluş,
hareket ve bireylerin çalışmaları ile ilgili kişinin kendi uygulama ve
faaliyetlerinin bağlamını anlamak demektir.
Kuruluşun çalışma bağlamıyla ilgili düşünülebilecek iyi bir
başlangıç noktası, hedef ve faaliyetlerine bakmak ve Gerçek Barış’ın
boyutlarında nereye uyduklarını görmektir. İkinci adım ise barış
eğitimi ile yetişkin eğitimi alanlarında etkin olan diğer sivil toplum
kuruşlarının çalışmalarına bakarak kuruluş ortamının haritasını
çıkarmaktır. Bu uygulamada paydaşların amaçları ve hedefleri,
çalışma alanları, mevcut programlar, hedef grupları ve değerli tüm
bilgiler listelenmelidir.
Eşleştirme uygulamasının ana soruları şunlar olacaktır:
- Diğer hangi kuruluşlar aynı çalışma alanında çalışıyor?
- Diğer sivil toplum kuruluşlarının hedefleri ve amaçları aynı mı?
- Aynı konular üzerinde mi çalışıyorlar ve/veya aynı metodolojileri mi
kullanıyorlar?
Etraftaki diğer kuruluşların bağlamında hedef tanımını ve çalışma
alanını kavramsallaştırma, birbiriyle örtüşen amaçların tespit edilmesi
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için iyi bir uygulamadır. Daha iyi sonuçlara ulaşmak için barış eğitimi
alanında etkin olan sivil toplum kuruluşları düzenli bir şekilde işbirliği
yapmalı ve çalışmalarında sinerjiler oluşturmalıdır.
Bu adımlar tamamlandıktan sonra dış bağlamlama, içinde çalıştıkları
eğitim sektörü dahilindeki çalışmalarının bağlamı hakkında kuruluş
içinde bilinç oluşturacaktır (Şekil 13 ve 14'e bakın).
Kuruluş daha sonra kapsama alanını, görünürlüğünü ve etkisini
arttırmak üzere yapılacak potansiyel işbirliği hakkında diyaloglara
başlayarak barış eğitiminde çalışan diğer kuruluşlar ile sinerji
yaratmaya başlayabilir. Bu adımları atarak kuruluşlar arasındaki
işbirliğine dair ortak bir strateji oluşturulabilir.

BARIŞ EĞİTİMİ

Forum
Tiyatro
Grubu

Göçmenler
için
yasal
destek

BARIŞ EĞİTİMİ

Kadın
Haklarını
Savunan
STK

Gençlik
Kulübü
Forum
Tiyatro
Grubu

Ekolojik
farkındalık
için ittifak

Meditasyon
Merkezi

Şekil 13 - Sivil toplum
kuruluşları çalışma
bağlamlarının farkında
değildir ve barış eğitiminin
üç boyutu ile ilgili tutarlı bir
anlayıştan yoksundur

Göçmenler
için
yasal
destek

Kadın
Haklarını
Savunan
STK

Gençlik
Kulübü
Ekolojik
farkındalık
için ittifak

Meditasyon
Merkezi

Şekil 14 - Sivil toplum
aktörleri hedefleri ile
faaliyetlerinin birbiriyle
örtüştüğünün farkındadır ve
barış eğitimi ile ilgili tutarlı
bir anlayışa sahiptir
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2. Aşama: İşbİrlİğİ ve
Sİnerjİler
Diğer paydaşlarla işbirliği yapmak, barış için sinerji yaratmak üzere
atılacak önemli bir adımdır. Belirli bir sivil toplum kuruluşunun kendi
çalışma ve kapsama alanı vardır. Ancak barış eğitimi alnında etkin olan
veya olmayan diğer paydaşlarla birlikte çalışarak etkisini çoğaltabilir.
Barış eğİtİmİ paydaşlarıyla İşbİrlİğİ
Bir önceki aşamada yapılan paydaş eşleştirme uygulamasına
dayalı olarak potansiyel ortaklarla iletişim kurmadan önce işbirliği
için kuruluşunuzun sahip olduğu beklentileri ve motivasyonları
değerlendirmek önemlidir. Spesifik bir teklif önerisinin hazırlanması
ilk bağlantıyı kurma denemesinde yardımcı olabilir. Diğer aktörlerle
ortaklıklar oluşturmanın en iyi yolu doğrudan bağlantı kurarak olur.
Bu nedenle mümkün olduğunca yüz yüze bir görüşme ayarlamak
daha uygun olacaktır.
Barış eğitimini yaygınlaştırmak üzere henüz barış eğitiminde aktif
olmayan, ancak katkıda bulunabilecek aktörlerle bağlantıya geçmek
de önemlidir. Barış eğitimi alanında yapılan işbirliği ile aynı yol izlenerek
(paydaşların eşleştirilmesi, bir işbirliği stratejisinin geliştirilmesi, elle
tutulur tekliflerin hazırlanması ve belirlenen paydaşlarla bağlantıya
geçilmesi) sektörler arası işbirliği de yapılabilir. Bu tür aktörlerle
çalışırken barış eğitimini bir çerçeveye yerleştirmeye ve işbirliğinin
olası faydalarını açıklamaya zaman ayırmak önemlidir. Bu süreçte
güven ve karşılıklı anlayış oluşturmak kilit öneme sahiptir.
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Sİnerjİ oluşturma
Barış eğitiminde çalışan bir veya daha fazla paydaşla yapılan bir
görüşmede, gelecekte yapılacak herhangi bir işbirliğinin potansiyel
sinerjilerini tespit etmek gerekir. Sinerjiler, farklı alanlarda var olabilir;
örneğin, ortak bir kapsama alanı ve yayılma stratejisi, uzmanlık ve
eğitim görevlileri değiş tokuşu ve ortak eğitici faaliyetlerin yaratılması
gibi (aşağıdaki şekle bakın).
Kadın Haklarını
Savunan
STK

Gençlik
Kulübü

İŞBİRLİĞİ

SİNERJİLER
ör. ortak kapsama alanı ve yayılma stratejisi,
uzmanlık ve eğitim görevlileri değiş tokuşu ve
ortak eğitici faaliyetlerin yaratılması

Çalışanlar
için yeni
yeterlilikler

Yeni faaliyet
türleri ve
yöntemler

Barış
eğitiminin
diğer
alanları ile
bağlantı

Daha geniş
kapsama
alanı

Şekil 15 - Barış eğitimi paydaşları arasındaki
işbirliğinin etkisi
Çığ etkisi yaratmak için barış eğitiminde çalışan aktörlerin sayısını
arttırmak önemlidir. Eğitimler ve ağ kurma etkinlikleri gibi eğitim
fırsatları sunmak, değişim aktörleri yaratmanın temel yoludur.
Bu amaca ulaşmak için bu eğitim fırsatlarının iyi planlanması
gerekir. Bir etkinlik planlanırken maksimum öğrenme çıktısının elde
edilmesini sağlamak için hazırlık ve daha sonrasında gelen aşamalara
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yoğunlaşmak önemlidir. E-öğrenme unsurlarının olduğu eksiksiz
bir hazırlık aşaması, eğitim etkinliğine katılmadan önce öğrencilerin
konuyla ilgili standart bir bilgiye sahip olmasını sağlayabilir. Ancak
etkinlik sonrası devam eden rehberlik yoluyla eğitimciler, yeni
edindikleri yeterlilikleri kuruluşlarında kullanmaları için öğrencileri
desteklediği sürece bir eğitim etkinliği başarılı sayılabilir.
Akılda tutulması gereken bir başka önemli boyut da öğrenci
grubundaki çeşitliliktir. Öğrenciler farklı geçmişlere sahip olabilir ve
tecrübeleri, grup içindeki etkileşimi zenginleştirip herkes için daha iyi
bir öğrenme tecrübesi sağlar.
Özellikle aşağıdaki eğitici faaliyet türleri, barış eğitimini
yaygınlaştırmak için uygundur:
- Değişim aktörlerinin yeterliliklerini arttıracak ve etkilerini
geliştirecek eğitim
- Uzmanlık ve metodolojilerin değiş tokuşunu sağlayacak seminerler
ve belirlenen bir konu hakkında ortak bir anlayış geliştirme
- Diğer paydaşlarla yeni ortaklıklar geliştirmeyi sağlayacak ağ kurma
etkinlikleri
- Belirli bir paydaş veya ortağın çalışmalarını ve uygulamalarını
derinlemesine keşfetmeyi sağlayacak gönüllülük veya staj dönemleri
Değişim aktörleri yaratmak için diğer paydaşlarla birlikte çalışmaya
gerek yoktur çünkü kuruluşlar, eğitim programları aracılığıyla kendi
başlarına bu hedefe ulaşmak için çalışabilir. Ancak diğer paydaşlarla
birlikte ortak eğitim etkinliklerinin uygulanması büyük bir avantaj
sağlar çünkü bu, daha geniş bir kapsama alanı ve etki yaratır ve bu
yüzden de daha kapsamlı bir değişim aktörleri grubu oluşturur. Bu
uygulamanın, barış eğitiminde belirlenen yaygınlaştırma stratejisinin
etkisini arttırma potansiyeli vardır.
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Stratejİk Aşamalara Genel
Bakış

Faalİyetler

1. AŞAMA: ÇALIŞMA ORTAMININ İÇTE VE DIŞTA
BAĞLAMLANMASI

- Kuruluşun vizyon ve misyonunu belirleme
- Kuruluşunuz dahilinde ahlak kuralları ve içsel
uygulamalar geliştirme
- İşbirliği ve ortaklıklar için yönergeler geliştirme
- Kuruluşun çalışanları için bir öğrenme çerçevesi
belirleme
- Kuruluşun stratejik yönlerini değerlendirmek üzere
yıllık strateji toplantısı düzenleme
- Barış eğitimiyle ilgili ortak bir anlayış geliştirme ve
kuruluşun üzerinde çalıştığı barış boyutunu/boyutlarını
tespit etme
- Barış eğitimi için yerel, bölgesel, ulusal veya
uluslararası bağlamda paydaşları eşleştirme
- Aktör haritanızdan stratejik ortakları tespit etme
- Barış eğitimi çerçevesi dahilinde ortaklarınızın
hedeflerini ve faaliyetlerini analiz etme
- İşbirliği üzerine ağ kurma stratejisi ve beklentiler
geliştirme
- Kuruluşunuzun faaliyetleri için bir kapsama alanı
stratejisi geliştirme
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Faalİyetler

- Potansiyel ortak kuruluşlar ile bağlantıya geçme ve
işbirliği için elle tutulur seçenekler teklif etme
- Etkinlik ve faaliyetlerinize katılmak üzere diğer
paydaşların temsilcilerini davet etme
- Diğer kuruluşların etkinlik ve faaliyetlerine katılma
- Ortak tamamlayıcı faaliyetler veya eylem planları
geliştirmek üzere diğer kuruluşlar ile ortak strateji
toplantıları organize etme
- Açılış sırasında barış eğitimi etkinlikleri gibi eğitim
etkinliklerinizi çerçeveye koyma
- Etkinliklerinize çeşitli profillerden ve farklı
kuruluşlardan öğrenci dahil etme
- Eğitim etkinliğinin program, içerik ve düzenini
öğrencilere uyarlama
- Yapılandırılmış iletişim ve öğrencilerin rehberliğinin
yapılmasıyla herhangi bir eğitim etkinliğinin devamını
sağlama
- Öğrencilerin, programlarınızın çerçevesi dahilinde
kendi inisiyatiflerini geliştirmelerine izin verme
- Potansiyel değişim aktörlerini tespit etmek üzere
halka açık etkinlikler düzenleme
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Vaka Çalışmaları
1. Aşama: İç ve Dış Bağlamlama
Bir Kadın Hakları Kuruluşu, kuruluşta gerçekleşen tüm süreçler
için demokratik bir şekilde ahlak ve uygulama kuralları ile şiddetle
ilgilenmeye dair bir çerçeve geliştirir. Her yıl, kuruluşun gelişimine
göre tüm çalışanlar ahlak kurallarını ve pasif direniş çerçevesini
değerlendirip günceller. Her çalışan, kendi yeterliliklerini düzenli
bir şekilde değerlendirerek ve öğrenme hedefleri koyarak bireysel
bir öğrenme yolunu izler. Kuruluşa yeni katılacak kişiler, ayrımcılığı
önlemek adına seçim sürecinde en az üç çalışanın katılımıyla fikir
birliğine ulaşılarak kabul edilir. İş ve gönüllülük sözleşmeleri, topluluğa
dair ortak sorumluluklarla ilgili olarak çalışanları ve kuruluşu bağlar.
Bir Kadın Hakları Kuruluşu’nun çalışanları yılda iki kere, üç günlük bir
stratejik planlama atölyesi için toplanır. Bu atölyenin hedefi, kuruluşun
belirlenen misyon ve hedeflerine cevap verecek stratejik ve tutarlı
faaliyetler takımı geliştirmektir. Toplantı ayrıca tüm ekip üyeleri için
ilgilendikleri kavram ve konularla ilgili (ör. barış, şiddet, barış eğitimi,
İnsan Hakları vb.) ortak bir anlayış oluşturmak adına özel bir andır.
Son olarak stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri görüşülür ve planlanır.
Alınan kararların uygulanmasına rehberlik etmeleri adına bir sonraki
6 ayın önemli noktaları belirlenir.
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2. Aşama: Sİnerjİ etkİlerİnİn yaratılması ve İşbİrlİğİ
Kadın Hakları Kuruluşu, kendi eğitim faaliyetlerine Forum Theatre
Group (Forum Tiyatro Grubu), Meditasyon Merkezi ve Youth Club
“Creative” (Gençlik Kulübü “Yaratıcı”) temsilcilerini davet ediyor. Kadın
Hakları Kuruluşu’nun her bir çalışanının yılda en az iki kere başka bir
sivil toplum kuruluşunun düzenlediği etkinliğe katılma sorumluluğu
vardır. Yılda iki kere düzenlenen stratejik toplantılar sırasında
Kadın Hakları Kuruluşu’nun ekibi, aynı toplulukta barış eğitimi
çalışmalarında aktif olan paydaşların eşleştirilmesini günceller. Son
olarak, başarılarını izlemek ve değerlendirmek üzere ortak stratejiler,
hedefler ve önemli noktaları belirlemek için Kadın Hakları Kuruluşu,
yılda bir defa barış eğitimi alanında aktif olan diğer sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile ortak bir strateji toplantısı düzenler.
Sosyal girişimcilik üzerine bir eğitim kursuna katıldıktan sonra Kadın
Hakları Kuruluşu’nun seçtiği bir öğrenci, göç geçmişi olan genç
kadınları güçlendirmek için bir sosyal inisiyatif geliştirir. Bu öğrenci,
süreç aracılığıyla bağımsız değişim aktörleri olmayı sağlayarak projeyi
kavramsallaştırma, para toplama ve uygulama için Kadın Kakları
Kuruluşu’nun çalışanlarından tam destek alır.
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Çocuklarla Geri dönüşüm Atölye Çalışması (Strasbourg, Fransa)

4. Barış Eğitimi İnisiyatifleri Örnekleri

Bu bölüm, “Barış Eğitimini Yaygınlaştırma - Yaklaşımlar, Metodolojiler
ve Vizyonlar” Öğrenme Ortaklığı’na dahil olan ortak kuruluşların
inisiyatif ve projelerinin bir derlemesidir. Ayrıca Gerçek Barış’ı teşvik
etmede sivil toplum kuruluşlarının oynadığı önemli rol hakkında da
örnekler verir.
Seçilen projeler, barışı ve barış eğitimini yerel, ulusal veya küresel
düzeyde yaygınlaştırmak için kişinin yapabileceği faaliyetlerin
çeşitliliğini yansıtır. Her örnek için kısa bir açıklama ve gerekçe
verilmiştir.
Her bir proje örneği, Gerçek Barış’ın bir veya iki boyutundan
bahsederek ve bu kılavuzda açıklanan kavram, ilke ve stratejileri
kullanarak barış eğitimini yaygınlaştırmaya olası bir katkıyı gösterir.
Yazarlar, gerçek projelerin bu özetinin size ilham vereceğini ve eyleme
dökmek için sizi harekete geçireceğini umuyor.
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Barış Elçileri Mezuniyet Töreni (Haziran 2013, Asha Centre, İngiltere)

Özel İhtiyaçları Olan Yetişkinler ile Toplumsal Kalkınma

Özel İhtİyaçları Olan
Yetİşkİnler İle Toplumsal
Kalkınma
Ne? “Peace Ambassador Project” (Barış Elçisi Projesi), 2008’de
Hindistan’ın Pune şehrinden gelen bir grup genç kadın ile başlamış;
kendilerinin ve toplumlarının değişim katalizörü olmaları için genç
insanları güçlendirme dürtüsü buna ön ayak olmuştur. Bu proje,
farklı düzeylerde (kişinin kendisi, toplum ve çevre) barış kavramını
keşfetmek için aktif bir öğrenme alanı ile farklı hedef kitlelerine özel
programlar yaratmayı hedefler.
“Barış Temsilcisi Projesi”nin temel amacı, yetişkinlerin barış eğitimini
kullanarak öğrenme çabalarının kabul görmesini sağlamak ve bu
çabalarına değer kazandırmaktı. Hedef grup, Forest of Dean’deki
Grange Village Community’den özel ihtiyaçları ve öğrenme yetersizliği
olan on beş savunmasız yetişkinden oluşuyordu. Bu program, ilgi
alanları ve öğrenme ihtiyaçlarına sadece fiziksel olarak değil, duygusal
ve zihinsel olarak da uydurulan bir eğitim fırsatı sundu. Bu programa
ev sahipliği yapan ASHA Merkezi ve Gloucestershire’daki Grange
Village Community programı finanse etti ve geliştirdi.
Neden? Grange Village Community’nin yetişkinleri “Barış Temsilcisi
Projesi”ne dahil olmak istedi ve daha geniş bir toplulukta aktif
vatandaşlar olarak kişisel gelişimlerinde bilinçli adımlara doğru
eğitilme ve rehberlik ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Bu program,
orada ikamet edenlerin açık isteklerine yanıt verdi ve dahil olan tüm
insanların ilk başta beklediklerinin ötesine geçen bir etki yarattı.
Ne zaman? Mart 2013 - Haziran 2013
Nasıl? Program, üç katlı bir mantık izlenerek tasarlandı: düşünme,
hissetme ve isteme; yani baş, eller ve kalp. Yaygın öğrenme
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yaklaşımları kullanılan 12 haftalık eğitim bir dizi faaliyetten
oluşuyordu. Bu faaliyetlerden bazıları şunlardı: konuşmalar, drama
atölyeleri, konuşma sınıfları, meditasyon, grup çalışmaları, interaktif
oturumlar, grup tartışmaları ve bireysel düşünme. Eğitimin sonunda
bir mezuniyet töreni düzenlendi. Bu törende yetişkin öğrencilere,
katılımlarının ve programı tamamlamalarının göstergesi olarak
sertifika ve madalyalar verildi.
Projenİn barış eğİtİmİnİ yaygınlaştırmaya katkısı
nedİr?
Bu “Barış Temsilcileri Projesi”, sosyal içerme, eşitlik ve iç huzurun
aşılanmasını teşvik eden bir faaliyet örneğidir. Proje sırasında
katılımcılar, kendilerinde geliştirmek istedikleri niteliklerin daha çok
bilincine varma fırsatı buldu. Proje faaliyetleri yoluyla özsaygı ve başarı
hislerini güçlendirdiler. Üstelik Barış Temsilcisi unvanını kazanmak
da onlar için oldukça büyük bir değer taşıyordu. Bu tecrübenin
tamamı, daha barışçıl olmak ve kendi içlerindeki ve topluluklarındaki
uyuşmazlıklarla başa çıkmak için yeterlilik geliştirmelerini sağladı.
Program, katılımcıların iç huzur, sosyal barış ve çevresel barış ile ilgili
spesifik konuları keşfettiği bütünsel ve dönüştürücü bir öğrenme
süreciydi. Savunmasız yetişkinlerin gönüllü katılımı, bireyler ile
toplumların kendilerini barış için nasıl aktif aktörler olarak gördüğünü
açıkça gösterir. Program, savunmasız yetişkinlerin farklı düzeylerde
ve farklı boyutlarda barışa katkıda bulunmak üzere sahip oldukları
sonu olmayan imkanları yansıtır.
Bu projenin başarıları, katılımcıların günlük hayatında halen ölçülebilir.
Grange’te yaşlı bir topluluk üyesi olan Judy Bailey şunları söyledi: “...
onlar (Grange sakinleri) kendilerine güvenerek büyüdü ve ufukları
inanılmaz bir şekilde genişledi. Barış Temsilcileri programı, onlara
yeni yeteneklerini diğer insanlarla paylaşma fırsatı verecek.”
Daha fazlası İçİn
www.cvt.org.uk/grange-village.html
www.ashacentre.org
İrtİbat Kİşİsİ:
Sandy Ascenso Carreira
sandy@ashacentre.org
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‘Görüş Alışverişi, Algı Keşfi’ projesi sonrasında yetişkin öğrenici tarafından çekilen fotoğraf ( Şubat
2012, Berlin, Almanya)

Sosyal İçerme için Vatandaş İnisiyatifi

Sosyal İçerme İçİn Vatandaş
İnİsİyatİfİ
Ne? “Exchanging Views, Exploring Senses” (Görüş Alışverişi, Hislerin
Keşfi) projesi fikri kör, görme engelli ve kör olmayan kişileri kent
mekanları ile ilgili görüşlerini ve algılarını birbirleriyle paylaşmak için
bir araya getirmekti. Bu proje genç insanlar tarafından geliştirildi ve
European Intercultural Forum e.V. çalışanlarının da desteğiyle Avrupa
Komisyonu’nun Youth in Action Programme’ı (Gençlik Programı)
tarafından finanse edildi. Projede katılımcılar, farklı sosyal gruplardan
olan ve farklı kabiliyetlere sahip insanlar arasındaki diyalog ve
etkileşim için bir teknik olarak Lomografi’yi kullandı. Projenin
aktörleri, Berlin’de yaşayan, 22-45 yaş arasında olan ve görüşleri
ile diğer insanlar hakkındaki klişelerini sorgulamak isteyen (görme
engelli olan veya olmayan) vatandaşlardı.
Neden? Projenin amacı, etkileşimi teşvik ederek ve toplumdaki
genç insanlarla birlikte sanat ve kültür hakkındaki fikir alışverişleriyle
Berlin’de yaşayan görme engelli insanların tam dağılımı ile ilgilenmekti.
Proje ayrıca genç insanları Berlin’de yaşayan görme engelli insanların
hayatta yaşadıkları gerçeklerle yüzleştirmek ve akranlarının günlük
hayatlarını tecrübe etmelerini sağlamak için tasarlandı.
Ne zaman? Eylül 2011 - Temmuz 2012
Nasıl? Lomo Fotoğrafçılık tekniğinin özelliklerine dair genel bir
sunumun ardından katılımcılar iki kişilik (görme engelli bir kişi ile
görme engelli olmayan bir kişi) gruplara ayrıldı ve Berlin şehri için
sosyal uygunluğun spesifik bir konusunu beraber keşfetti. Fotoğraf
çekme dönemlerinin sonuçları tüm grup içinde tartışıldı ve katılımcılar,
gerçeğe dair algılarını birbirleriyle paylaşma fırsatı buldu. Sürecin
sonunda bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ayrıca hazırlanan bir yayın
ile fotoğraflar daha geniş bir hedef kitlenin erişimine sunuldu. Genç
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organizatörler, çift halinde çalışma işlemine geçmeden önce hazırlık
atölyelerinde yaygın eğitim araçlarını kullandı.
Projenİn barış eğİtİmİnİ yaygınlaştırmaya katkısı
nedİr?
Her yaştan ve farklı yeteneklere sahip dokuz vatandaşa hitap eden ve
beş genç organizatör tarafından desteklenen bir öğrenme ve yaratıcı
eğitim tecrübesi sayesinde proje, barışın iç ve sosyal boyutunu oldukça
geliştirdi. Katılımcılar iki ay süresince Lomografi tekniğini kullanarak
yaratıcı, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yeterliliklerini geliştirdi.
Edindikleri bu tecrübe, farklı yeteneklere sahip insanların nasıl birlikte
çalışabileceğine dair bir örnek oluşturmuş, sosyal faaliyetlere dahil
olmada zorluk çeken kişileri güçlendirmiş ve bir toplumda savunmasız
oldukları düşünülen kişilerin durumları hakkında farkındalık
yaratmıştır. Projenin olumlu sonuçlarını göstermek üzere Berlin’deki
Fincan kültür caféde ve Louis Braille Festivali’nde sürecin sonuçlarını
paylaşan bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Tüm ikili grupların yaratıcı
ürünlerini de dahil ederek çalışma sürecini ve sonuçlarını sunan bir
broşür, Almanca ve Braille (görsel ve işitsel) olarak hazırlandı.
Daha fazlası İÇİn
http://blickewechseln.blogspot.de/
www.european-intercultural-forum.org
İrtİbat KİŞİSİ:
Tiphaine Coulardeau
eif.germany@googlemail.com
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İstİhdam Rehberlİğİ
Ne? “Sponsorship for Employment” (İstihdam Sponsorluğu)
projesinin amacı, savunmasız yetişkinler için kariyer rehberliği,
destek ve istihdam fırsatlarına erişim sunmaktır. Proje, Strazburg’ta
uygulanıyor ve Avrupa Sosyal Fonu, Strazburg şehri, Bas-Rhin Bölge
Konseyi ve özel vakıflar tarafından destekleniyor.
Neden? En çok risk altında olanlar sıklıkla savunmasız ve
ötekileştirilmiş kişiler olduğundan, küresel ekonomik zorlukların
olduğu bir dönemde böyle bir projenin olması gereklidir. Bu
ötekileştirilmiş gruplar sıklıkla aynı özelliklere sahiptir. Düzgün
vasıfları yoktur, eğitim seviyeleri düşüktür ve Fransızcada akıcı
değillerdir. Tüm bunlar da iş bulma denemelerine engel oluşturuyor.
Association Migration Solidarite et Echange pour le Developpement
(AMSED), soyutlanmış ve dışlanmış bireyleri tespit etmek için acil
durum sığınakları ve toplum merkezleri gibi diğer yerel kuruluşlarla
da birlikte çalışır ve bu kuruluşları projeye dahil olmaları için teşvik
eder.
Ne zaman? Ocak 2004’ten bu yana
Nasıl? Proje, iş arayan savunmasız yetişkinleri tespit ediyor ve iş
piyasasına geri dönmeleri için onları destekleyen gönüllü sponsorlarla
buluşturarak bireysel destek sağlıyor. Savunmasız yetişkinler,
AMSED’den bir randevu alır. Daha sonra bu kişiler bir Cumartesi
sabahı kahvaltı oturumuna davet edilir veya bir danışman ile birebir
görüşmeye çağrılır.
Projenin temel amaçlarından biri, iş bulma konusundaki zorluk ve
sorunlarda onlara eşlik etmesi adına iş arayan her bir kişiye manevi
anne/baba şeklinde bir mentor vermektir. Manevi anne-babalar
gönüllüdür ve en iyi uygulamaların, tartışma gruplarının ve eğitimlerin
değiş tokuşuyla denetleniyor. İş arayanlar için açık eğitim oturumları,
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yardıma ihtiyaç duydukları konular ile ilgili yeteneklerini ve bilgilerini
geliştirmek üzere düzenli bir şekilde sunuluyor. Ayrıca bu etkinlik,
gönüllülerin ağlarını, yeteneklerini ve bilgilerini harekete geçirerek
gönüllülerin sosyal dışlanma ve ayrımcılığa karşı aktif bir şekilde
savaşmasını sağlıyor. Bu eğitimlerin şekilleri, karşılıklı kabul etme
yoluyla gönüllü olan manevi anne/baba ve iş arayan kişi tarafından
belirleniyor.
Bir diğer etkinlik ise kültürlerarası kahvaltıdır. Bu etkinlikte birkaç
gönüllü manevi anne-baba ve iş arayan kişi birbirlerini tanımak,
birbiriyle uyan bir manevi anne/baba-manevi çocuk tandemi bulmak,
tartışmak ve öğrenmek için ücretsiz bir kahvaltıda bir araya geliyor.
Bu kahvaltı genellikle her ay düzenlenir ve manevi anne/baba
ile manevi çocuk arasındaki bağlantıları güçlendirmeye yardımcı
olur. Aktif dinleme, esneklik ve uygunluğa dayanan destekleyici ve
bireyselleştirilmiş interaktif bir yaklaşım, tüm bu etkinlikler süresince
yaygınlaştırılmıştır. Bu yaklaşım, iş arayan kişinin spesifik profilleri,
özellikleri ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.
Projenİn barış eğİtİmİnİ yaygınlaştırmaya katkısı
nedİr?
Hedef kitle, sosyal haklardan mahrum bırakılmış bölgelerde yaşayan
ve göçmenlik geçmişleri olan savunmasız yetişkinlerdir. Proje onları
kişisel ve mesleki düzeyde güçlendiriyor. Projenin gücü birlik, toplum
ve sahip olma hissini yaratmak için farklı geçmişleri olan insanları bir
araya getirmekte yatıyor. Bu da hedef grubun güvenini oluşturmaya
yardımcı olur. Ayrıca kişisel ve mesleki düzeyde daha çok desteklenmiş
ve daha güvende hissetmelerini sağlıyor. Tüm savunmasız yetişkinler
hemen iş bulmasa da bu programa dahil edilmelerinin onlara dolaylı
olarak sayısız faydası olmuştur. Bu faydalardan biri kişilerarası ve
sosyal yeterliliklerinin gelişimidir. İnisiyatif, farkındalık yaratarak ve
bir toplumda birey olarak gelişmeleri yoluyla ötekileştirilmiş kişileri
güçlendirerek sosyal barışı teşvik eder.
Daha fazlası İçİn
http://www.amsed.fr/insertion-parrainage/
İrtİbat Kİşİsİ
Djilali KABECHE
contact@amsed.fr
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‘İstihdam için Mentörlük’ projesi sırasında savunmasız yetişkinlere danışmanlık (Strasbourg, Fransa)

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Atölye Çalışması (Mart 2013, İstanbul, Türkiye)

Sivil Toplum Gelişimi için Gençlerin Güçlendirilmesi

Sİvİl Toplum Gelİşİmİ İçİn
Gençlerİn Güçlendİrİlmesİ
Ne? “Uluslararası Genç Liderler Akademisi” (UGLA), genç insanlara
yönelik olarak liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi, yaygın eğitim
ve kapasite geliştirme için uygun ortamı geliştiren çağdaş bir genç
liderler eğitim akademisi ve yaz okuludur. Proje, gençlerin iyi
eğitimli, açık fikirli ve yetenekli dünya vatandaşlarına dönüşmelerine
katkıda bulunmayı hedefler. Ayrıca proje, uluslararası çapta tanınan
çocuk haklarını ve BM Gençlik Politikalarını uygulamak ve gerçeğe
dönüştürmek için gençlere yönelik çok önemli bir gelişim merkezidir.
Akademi; Save the Children (Hollanda), Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler Ortadoğu Batı Asya Teşkilatı, UNICEF ve İstanbul
Valiliği’nin ortaklığıyla Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği
tarafından geliştirildi ve Hollanda’dan Corio tarafından desteklendi.
Program Türkiye’nin 42 şehrinde ve komşu Balkanlar, Kafkasya,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde uygulanıyor ve 15 ile 30 yaş
arasındaki genç insanları hedefliyor.
Neden? Düşük düzeydeki kaliteli eğitim, özellikle kızların eğitime
erişimin olmaması, yüksek genç işsiz sayısı ve gençler arasında ve
gençlere yönelik uygulanan şiddet oranının yüksek olması ciddi
sorunlardır ve Türkiye’de uzun vadeli gelişim için zorluk teşkil
ediyorlar. Gençler arasında kapasite geliştirme ve yeterlilik gelişimi
bu boşluğu doldurmak ve ülkedeki genç insanlar arasında aktif ve
kentsel katılımın teşvik edilmesi için gerekliydi.
Ne zaman? Eylül 2010’dan bu yana
Nasıl? Liderlik eğitimleri ve yaz okulu faaliyetleri yoluyla UGLA
birçok konuya değindi. Bu konular arasında proje döngüsü yönetimi,
kültürlerarası öğrenme, iletişim ve müzakere becerileri, AB Yönetişimi,
insan hakları, çevreye duyarlılık, bilgi ve iletişim teknolojileri, cinsel
sağlık ve üreme sağlığı, cinsiyet eşitliği ve aktif gönüllülük vardı. Bu
konular birebir öğrenme, görsel ve işitsel materyaller kullanılarak
düzenlenen interaktif tartışmalar, oyunlar ve atölyeler ile ön ve nihai
değerlendirme gibi yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak keşfedildi.
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UGLA, sadece Türkiye’deki değil, Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu,
Kuzey Afrika ve Kafkasya’daki genç insanların da kullanabileceği beş
müfredat ve eğitim programını birleştirip geliştirdi. Yerel, bölgesel ve
uluslararası düzeylerde proje, 228 eğitim ve koordinasyon toplantısı
aracılığıyla 4590 genç insana ulaştı.
Projenİn barış eğİtİmİnİ yaygınlaştırmaya katkısı
nedİr?
Projenin sonucunda UGLA eğitimlerinden faydalanan genç insanlar, ya
toplulukları, gençlik kuruluşları ve okullarında ya da öncülük ettikleri
işlerde gelişim için sorumlu eylemlere liderlik ediyorlar. Yani değişim
çoğaltıcıları ve aktörleri yaratıldı. Ayrıca UGLA’dan yararlanan gençler,
çevrelerini daha temiz hale getirmek için daha bilinçli ve sağlıklı yaşam
için daha çok yardımcı olmuştur. Bu sayede de çevrede barışı teşvik
etmiş, sosyal içermeyi arttırmış ve ülkenin kolektif refahı ile sosyal
sermayesini geliştirmişlerdir. Bu nedenle UGLA, genç insanlara
gençlik politikaları hakkındaki fikirlerini ifade etme ve Türkiye’de BM
ofisleri tarafından duyulma imkanı sunmuştur.
Ulusal ve uluslararası UGLA ağlarının kurulmasının işbirliği ve
ortaklığa, özellikle ulusal düzeyde büyük katkıda bulunduğunun
vurgulanması gerekir. UGLA bunun dışında, genç istihdamı ile ilgili bir
analiz yürütmüştür. Bu analiz de 2015 sonrası Kalkınma Gündemi için
BM Gençlik Politikalarını yönlendirmeye yardımcı olan demokratik
zeminin oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu, barış eğitimi
alanında henüz aktif olmamış paydaşlarla yapılan işbirliği yoluyla
barış eğitiminin yaygınlaştırılmasının bir örneğidir.
Ayrıca UGLA, Türkiye’de şimdiye kadarki ilk Gençlik için Müzakere ve
Arabuluculuk kılavuzunu hazırlayarak Türkiye’de barış eğitimi için bir
kaynak oluşturmuştur.
Daha fazlası İÇİn
www.uglakademi.org
İrtİbat Kİşİsİ:
Elif Kalan
elifkalan@gmail.com
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‘EuroMed Barış Bohçası’ Atölye Çalışması Etkinliği (Barselona, İspanya)

Barış Eğitimcileri için Eğitim ve Ağ Kurma

Barış Eğİtİmcİlerİ İçİn Eğİtİm
ve Ağ Kurma
Ne? “Peace Bag for EuroMed Youth” (Avrupa-Akdeniz Gençleri için
Barış Çantası) projesi, İspanya’daki Fundació Catalunya Voluntària,
Mısır’daki Development NO Borders, Hollanda’daki United Network
of Young Peacebuilders ve Cezayir, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya,
Ürdün, Lübnan, Filistin, Polonya, Romanya, Tunus ve Türkiye’deki
diğer 15 sivil toplum kuruluşunun ortaklığıyla 2009’da geliştirildi.
Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures (Anna Lindh
Kültürlerarası Diyalog Vakfı) ve Avrupa Komisyonu Gençlik Programı
projeyi 2011’e kadar finanse etmiştir. Şu anda proje, gençlerin
önderliğindeki EuroMed kuruluşları, eğitimciler ve çoğaltıcıların
kapasite gelişimine odaklanır.
Projenin hedefi, genç çoğaltıcıların kapasitelerini geliştirerek ve gençlik
alanında çeşitli konular üzerinde çalışan farklı kuruluşları birbirine
bağlayarak Avrupa-Akdeniz bölgesindeki gençlik çalışmalarında barış
eğitimini ve kültürlerarası diyaloğu yaygınlaştırmaktır.
Neden? Proje, barış hakkında farkındalık yaratmak ve bütünsel
bir barış fikri ile barış yaratmanın savaşa maruz kalanların veya
hükümetin değil, herkesin sorumluluğu olduğu görüşünü teşvik
etme ihtiyacından doğmuştur. Bu proje, barış eğitimi için ve AvrupaAkdeniz bölgesinde gençlerin karşı karşıya kaldığı farklı türdeki sosyal
sorunlardan bahsetmenin nasıl ve neden gerekli olduğunu göstermek
için dolambaçsız bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösterir. Çıktılarından
biri olan Peace Bag Toolkit (Barış Çantası Kiti) aracılığıyla proje, barış
eğitimini ve genç insanlar ile kuruluşların halihazırda ifade ettiği farklı
konuların ötesine geçen kültürlerarası diyaloğu yaygınlaştırma ile
ilgili bir çerçeve sunar. Projenin uzun vadede hedefi, gençlik çalışması
aracılığıyla ortak noktaları paylaşarak, birbirinden öğrenerek ve
zengin kültürel çeşitlilikten yararlanarak genç liderler ve kuruluşlar
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arasında sürdürülebilir işbirliğini güçlendirmektir.
Ne zaman? Temmuz 2009’dan bu yana
Nasıl? Proje ilk başta üç aşamaya ayrıldı. Bunlara daha sonra
dördüncü bir aşama eklendi. 1. aşama, barış ve kültürlerarası diyalog
ile ilgili bir eğitim kursundan oluşuyordu ve kitin temel bileşenlerinin
tartışıldığı ilk yazma atölyesini de içeriyordu. 2. aşamada ortak
kuruluşlar, yerel ve uluslararası düzeylerde kitin kavramları,
yöntemleri ve uygulamasının keşfedilmesi için eğitim etkinlikleri
düzenledi. 3. aşamada kitin değerlendirilmesi ve tamamlanması için
ağ buluşması yapıldı. Sonunda “Peace Bag for EuroMed Youth Toolkit”
(Avrupa-Akdeniz Gençleri için Barış Çantası Kiti) on iki dile çevrildi ve
İngilizce ve Arapça olarak yayınlanıp basıldı. Ayrıca İnternet üzerinde
de mevcuttur. 4. aşamada ortaklar eğitim kursları düzenleyerek
değişim aktörleri yaratmak üzere kiti kullanmaya devam ediyor.
Projenİn barış eğİtİmİnİ yaygınlaştırmaya katkısı
nedİr?
Proje, farklı alan ve konularda çalışan 18 farklı sivil toplum
kuruluşunu bir araya getirdi. Ortaklar, aynı barış hedefine doğru
çalıştıklarına ve birlikte çalıştıkları takdirde birbirlerinin inisiyatiflerini
tamamlayabileceklerine ve daha fazla etki yaratacaklarına dair ortak
bir anlayış oluşturdular. Proje sırasında kurulan informel ağ, işbirliği
için sinerjiler oluşturan ve ortak çizgiler bulan bir etkinliğin örneğidir.
Bir Barış Yaratma Eğitimcileri Eğitimi’ni ortaklaşa düzenleyerek ve
Peace Bag kitindeki faaliyetleri teşvik ederek proje, dışarı çıkıp yerel
ve ulusal bağlamlarında öğrendiklerini yayacak genç çoğaltıcıların
yeterliliklerini de oluşturdu.
Daha fazlası İçİn
www.peacebag.org
http://peacebag.org/articles/toolkit-index.html
İrtİbat Kİşİsİ:
Meghann Villanueva
meghann.villanueva@gmail.com
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Barış Sağlayan Kuruluşlar
İçİn Kapasİte Gelİşİmİ ve Ağ
Kurma
Ne? “Job-Shadowing: Learning by seeing, seeing by doing”
(Çıraklık: Görerek öğrenme, yaparak görme) projesi, liderlerinin ve
çalışanlarının, oradaki faaliyetleri görmek üzere bir haftalığına başka
bir kuruluşa gönderilmesiyle dünya çapındaki on kuruluş arasındaki
uluslararası işbirliğini güçlendirmek için tasarlandı. Amaç, genç barış
yaratmayla ilgili farklı gerçeklik ve konuları öğrenmek, paylaşmak ve
anlamak ile dahil olan tüm kuruluşların kapasitelerini güçlendirmekti.
Kuruluşların çalışanlarının, başka bir ülkeyi görüp uzmanlıklarını
başka bir ortama getirmek gibi eşsiz bir şansı vardı.
Neden? Proje, üye kuruluşların ve Hollanda’daki uluslararası
sekreteryanın ihtiyaçları doğrultusunda yürütüldü. Uluslararası
Yürütme Kurulu ile birlikte UNOY Peacebuilders, ortak kuruluşlar
arasındaki değiş tokuşun ağ içindeki sahiplik hissini arttırmaya ve
topluluklarında barış yaratma süreçlerine katkıda bulunmak üzere
üye kuruluşların kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olacağına karar
verdi. Ağ, barışı ve genç katılımını teşvik etmek için birlikte çalışmak
ve ağ çapında küresel gençlik inisiyatifleri geliştirmek istediklerini
daha önce defalarca ifade etti. Geçmişte bu tür ortak inisiyatifler
kurmak amacıyla eğitimler ve uluslararası konferanslar sırasında
üyeler arasında toplantılar düzenlendi. Ancak üyeler bu fırsatları daha
da güçlendirmek istedi.
Ne zaman? Kasım 2010 - Ekim 2011
Nasıl? Staj projesi Portekiz, İspanya, Kenya, Arjantin, İtalya, Sierra
Leone, Romanya, Filipinler, Gana ve Hollanda’daki kuruluşlar arasında
gerçekleştirilen 10 değiş tokuştan oluşuyordu. Her bir kuruluş
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projede bir kez ev sahibi ve bir kez gönderen kuruluş olarak hareket
etmiştir. Stajyer, yerel etkinliklere katılarak, paydaşlarla buluşarak
ve gençlerin önderliğindeki ve gençlere odaklanan bir kuruluş için
çalışmanın gerçeklikleri hakkında yerel çalışanlar ile tartışmalar
yaparak ev sahibi ülkede bir hafta geçiriyordu. Projeyi Youth in
Action Programme (Gençlik Programı) finanse etti. Hedef kitleler ise
UNOY’un ağındaki 18 ila 35 yaşlarında olan genç Peacebuilders (Barış
Yaratıcıları) oldu.
Projenİn barış eğİtİmİnİ yaygınlaştırmaya katkısı
nedİr?
Staj projesi hem stajyer hem de ev sahibi kuruluşlar için ortak
bir öğrenme ortamı sundu. Proje genç insanların yeni bir kültürü
tecrübe edip bu kültürün içine dalmalarını ve başka bir kıtada gençlik
çalışmasının nasıl yapıldığını öğrenmesini sağladı. Proje, bu farklı
ülkelerdeki genç insanlar arasında bir dayanışma hissini ve ortak
anlayışı güçlendirdi.
Tecrübelerini ve hikayelerini paylaşarak her iki taraf da sıklıkla
karşılaştıkları sorunların diğer insanların yaşadıkları ile aynı olduğunu
fark etti. Bu sezgileri paylaşarak, karşılaştıkları tüm zorluklara
rağmen yaptıkları şeye devam etmek için destek buldular. Proje
ayrıca sivil toplum kuruluşları için diğer kuruluşlarla nasıl bağlantı
kurabileceklerini keşfetmek ve gelecekte yapılacak işbirlikleri için
ortak projeler geliştirmek adına bir fırsat teşkil etmiştir. Bu sayede de
aynı ve barışla ilgili konular üzerinde çalışan kuruluşlar arasında daha
fazla sinerjinin arttırılmasını sağlamışlardır.
Daha fazlası İçİn
https://www.peaceportal.org/web/unoy-job-shadowing
İrtİbat Kİşİsİ:
Imre Veeneman
imre.veeneman@unoy.org
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Mesleki Gölge Çalışması ‘Görerek Öğrenmek, Yaparak Görmek’ toplantısı (Jaleshwar, Nepal)

Sonuç:
Barış Kültürüne
Doğru
Yetişkin Eğitimi (2014, ASHA Centre, İngiltere)

Sonuç: Barış Kültürüne Doğru

Bu kılavuzun amacı, özellikle yetişkin eğitimi ve sivil toplum
bağlamında olmak üzere barış eğitimini yaygınlaştırmak için bir
çerçeve sunmaktı. Kılavuzda ana hatları verilen üç temel analiz
konusu şunlardı: barış, barış eğitimi ve barış eğitimini yaygınlaştırma.
Bu kılavuzda barış, her türlü şiddeti engellemeyi hedefleyen,
insan haklarına saygıyı benimseyen ve şiddete yer vermeyen insan
etkileşimine yardımcı olan, şiddetin olmadığı katılımcı bir süreç olarak
tanımlandı.
Gerçek Barış kavramı insan haklarını koruma, pasif direniş ve katılım
olmak üzere üç unsura dayanır ve iç huzur ile sosyal ve çevresel barış
boyutlarını da içerir.
Ayrıca Gerçek Barış kavramını içeren bir barış eğitimi anlayışı da
geliştirildi. Barış eğitimi, yeterlilik geliştiren bütünsel, çok disiplinli
ve dönüştürücü bir süreçtir. Eğitimin hedefinde hem mesleki hem de
kişisel yaşam için kullanışlı yeterlilikler sunan bir öğrenme sürecine
katılmak isteyen tüm yetişkin öğrenciler var. Bu çerçevede barış
eğitimi tolerans, çeşitlilik ve güçlendirmeyi destekleyen ve barışçıl
değişimin aktif temsilcilerini yaratma hedefiyle bireysel ve sosyal
sorumluluğu teşvik eden eğitim yaklaşımlarını benimser.
Barış eğitiminin kapsama alanını ve önemini genişletmek üzere bu
kılavuz yetişkin eğitiminde barış eğitimini yaygınlaştırmak için bir
çerçeve önerir. İki temel amacı vardır. İlk olarak yetişkinlerin hayat
boyu öğrenmelerinde barış eğitimini yaygın, normal ve geniş çapta
kabul görmüş bir eğitim şekline dönüştürmeyi hedefler. İkinci amacı
ise Gerçek Barış modelinin üç boyutunda (iç huzur ile sosyal ve
çevresel barış) barışı yaygınlaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için iki
temel stratejik seçenek tespit edilmiştir:
1. Barış eğitimi çalışmasının içte ve dışta bağlamlanması
2. Barış eğitimi alanındaki paydaşlarla aktif işbirliği
Barış eğitimini yaygınlaştırma, sürece rehberlik edecek az miktarda
akademik ve mesleki literatürü olan oldukça yeni bir terimdir.
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Şimdiye kadar sadece birkaç sivil toplum kuruluşu amaçlarını ve
hedeflerini barış eğitimini yaygınlaştırma ilkeleri doğrultusunda
belirlemiştir. Elde ölçülebilir hedef ve verilerin olmamasından dolayı
sürecin etkisi kanıtlanmamış ve değerlendirilmemiştir. Barış eğitimini
yaygınlaştırmanın bu yönü gerçek bir sorundur çünkü başarılı
stratejiler için pek rehberlik sunmamaktadır. Bu kılavuz bu bağlamda,
gelecek değerlendirmeler için ölçülebilir göstergelerin oluşmasını
sağlamak üzere bu disiplinin anlayışını ve uygulamalarını genişletmeyi
hedefliyor. Barış eğitimini yaygınlaştırmak için ölçülebilir göstergeler
yaratmak halen bir sorundur. Yazarlar, bu kılavuzun o alanda daha
çok çaba gösterilmesi için bir zemin oluşturacağını umut ediyor.
Sivil toplum kuruluşları ve barış eğitimcileri, bu kılavuzda ana hatları
verilen barış eğitimini yaygınlaştırmaya dair stratejik yaklaşımı
uygularken kişinin karşılaşabileceği zorlukların farkında olmalıdır.
Barış eğitimi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, benzer
kuruluşları sıklıkla potansiyel ortaklar olarak değil de kaynaklar ve
fonlar yüzünden rakip olarak görüyor. Bu, genellikle kuruluş dahilinde
iç tutarlılık, çalışan kapasitesi ve mali istikrarın olmamasından
kaynaklanır.
Bu sorunun üstesinden gelmek için sivil toplum kuruluşlarının kendi
güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmeye yoğunlaşmaları ve bir Barış
Kültürü’nü beslemek üzere güçlerini ve yeterliliklerini bir araya
getirerek karşılıklı olarak yarar sağlayan ortaklıklar kurmaları gerekir.
Bunun olması için potansiyel ortak kuruluşlara oldukça güvenilmesi
gerekiyor. Bu ayrıca birbiriyle örtüşen hedefleri paylaşsalar bile
kuruluşların en verimli ve en etkili şekilde sorunlarla ilgilendiği yüksek
düzeyde bir sosyal sorumluluğu da garanti eder. Buna ulaşmak için
potansiyel ortak kuruluşlar, hedef kitlelerine karşı sorumluluklarını
akıllarında tutarak ortaklık oluşturma sürecinden geçmeli ve ortak
bir rol ve sorumluluk görüşü tespit etmelidir.
Karşılıklı saygının olmayışı ve eşit olmayan güç ilişkileri ortaklıkların
gelişimini engelleyebilir. İç hiyerarşiler, tarihsel geçmişler, şeffaflığın
olmaması ve iç kapasite, eşit ortaklıkların gelişimi ve barış eğitimini
yaygınlaştırmaya yönelik başarılı stratejiler için göz önünde
bulundurulmalıdır.
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Barış eğitimini yaygınlaştırma stratejisinde anlatıldığı gibi diğer ortak
kuruluşlar ile eşleştirme ve bağlantı kurma, sadece kuruluşlar,
işbirliğine dair beklentilerini ve niyetlerini belirtmişse verimli olabilir.
Paydaş analizinin tamamlanması mevcut ilişkiler ile potansiyel
uyuşmazlıkların tespit edilmesine ve barış eğitimini yaygınlaştırmak
için ortak bir stratejinin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bu da barış
eğitimini yaygınlaştırmakla ilgili ortak stratejiler için pozitif ve başarılı
ortaklıkların gelişmesine yardımcı olacaktır.
Bu süreçte şeffaflık, sivil toplum kuruluşları arasındaki iyi ortaklıkların
önemli bir özelliğidir. Ortak eğitim etkinlikleri düzenlerken olabildiğince
şeffaf olmak önemlidir. Kuruluşlar açık olmalıdır ve daha en başından
ortaklıkların arkasında yatan beklentileri ve niyetleri tartışmalıdır. Bu
da ortaklar arasında yüksek düzeyde güven ve sorumluluk gerektirir.
Yukarıda bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere barış eğitimini
yaygınlaştırma, pasif direniş ilkelerinin barış eğitimcileri, kuruluşlar ve
aktivistlerin günlük çalışmalarında uygulanmasına bağlıdır. Bir Barış
Kültürü'ne doğru çalışmak, bireysel düzeyde başlanılması gereken
uzun vadeli bir çabadır. Yazarlar bu kılavuzda sunulan talimatların,
hem kuruluşları dahilinde olmak üzere içeride hem de yerel, ulusal
ve uluslararası düzeylerde stratejik ortaklarla yapılan çalışmalarda
olmak üzere dışarıda okuyucuların barış eğitimi programlarını
güçlendireceğini umut ediyor.
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Teşekkürler
Gönüllülerin parka ağaç ekmesi (Rabat, Fas)

Teşekkürler

Yazarlar, bu kılavuzun oluşmasına katkıda bulunan tüm kişilere, ortak
kuruluşlara ve kurumlara teşekkür etmek istiyor.
Kılavuz, proje boyunca gösterdikleri çabalarından dolayı proje
koordinatörlerine bir teşekkür borçludur. Kılavuzun oluşturma,
düzenleme ve yayınlama gibi tüm farklı aşamalarının başarıyla
tamamlanması tamamen onların desteğiyle olmuştur.
Ayrıca projeye dahil olan altı ortak kuruluşa da teşekkür etmek
isteriz: European Intercultural Forum e. V. (Avrupa Kültürlerarası
Forum) (Almanya), Fundació Catalunya Voluntària (İspanya),
Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement
(Fransa), United Network of Young Peacebuilders (Genç Barış
Yaratıcıları Birleşik Ağı) (Hollanda), Habitat Kalkınma ve Yönetişim
Derneği (Türkiye) ve ASHA Merkezi (Birleşik Krallık). Proje boyunca
gösterdikleri bağlılık ile biz ve yetişkin öğrenciler için öğrenme
hareketliliklerini organize etmede harcadıkları çaba olmasaydı tek bir
kelime dahi yayınlanamazdı.
Ayrıca İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Türkiye ve Birleşik
Krallık’ta hareketliliklere aktif bir şekilde katılan tüm katılımcılara
da teşekkür ederiz. Yerel gerçekliklerinizdeki barış eğitimine
gösterdiğiniz bağlılık, ilham ve fikirleriniz için teşekkürler. Bu hepimiz
için bir ilhamdır ve kılavuzun oluşturulmasında bize yardımcı oldu.
Tasarımcımız Tiphaine Coulardeau ile düzelticilerimiz Maksymilian
Fras ve Mark Gifford sayesinde fikirlerimiz açıklık ve görünüm
kazandı. İşte bu yüzden, harcadıkları zaman, enerji ve çabadan dolayı
bu üç kişiye özellikle teşekkür ediyoruz.
Son olarak da Avrupa Komisyonu’nun Hayat Boyu Öğrenme
Programı’na ve Fransa, Türkiye, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık
ve İspanya’daki Grundtvig Programı’nın Ulusal Ajansları’na projeye
sağladıkları mali katkı ve Öğrenme Ortaklığı’nın uygulanmasında
verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Onlar olmadan
bu kılavuzu hazırlamak mümkün olmayacaktı.
Yazarlar
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Yazarlar
ve Katkıda
Bulunanlar
‘Kafkasya’yı keşfedin - Azerbaycan’da Gençlik Gerçeklikleri’ İnceleme Gezisi Atölye Çalışması (Kasım
2012, Gence, Azerbaycan)

Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar

Yazarlar
Sandy
Ascenso
Carreira ASHA
Merkezi’nde Öğrenme ve Geliştirme
Müdürü’dür.
Kanada’nın
Toronto
şehrinde doğup büyüdü. Sosyal Pedagoji
Animasyonu bölümünden mezun oldu ve
Yerel Kalkınma alanında uzmanlaştı. Yakın
zamanda The Open University - Business
School’da “Kaynak ve Destek Kazanma” ile
ilgili bir kurs tamamladı. 2009’dan bu yana
ASHA Merkezi’nde çalışan Sandy, grupları
ve yeni başlayan ekip üyelerini eğitip onlara
yardım ediyor, gönüllüleri koordine edip
onlara rehberlik ediyor ve ağ kurma ile
stratejik planlamayı destekliyor. Sandy
Portekiz, Almanya ve Finlandiya’daki sivil
toplum kuruluşları için çalışmıştır.
Tiphaine
Coulardeau
European
Intercultural Forum e. V.de (Avrupa
Kültürlerarası Forum) proje yöneticisidir.
Biri Bağlam Geliştirmede Mimari, biri de
Kültürel Miras Yönetimi olmak üzere iki
master derecesi vardır. Fransa’da doğup
büyüdü ve şu anda Almanya’da çalışıyor.
Yoğun olarak Güney Kafkasya ve Balkanlar
olmak üzere 2009’dan bu yana barış
eğitimi programlarının verilmesinde bir
sivil toplum kuruluşu uzmanı olarak görev
almıştır.
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Elisenda González, çocuk haklarını
savunan bir sivil toplum kuruluşu
olan EDUCO’nun Geliştirme Eğitimi
Departmanı’nda çalışır. Pedagoji bölümünü
bitirdi ve UNESCO Barış Kültürü Bölümü
üzerine bir yüksek lisans diploması kursunu
tamamladı. Elisenda, mülteci çocuklar için
yapılan bir eğitim projesini koordine etmek
üzere iki yıl Nepal’de yaşadı. Kendisi ayrıca
Barselona’daki Peace Education Group’un
(Barış Eğitimi Grubu) üyesidir. Burada
yetişkinlere barış eğitimi üzerine atölyeler
vermektedir.
Elif Kalan, UNICEF Türkiye’de danışman
olarak çalışan bir sivil aktivist ve gençlik
çalışanıdır. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü
alanında derecesi vardır. Ayrıca özellikle
Türkiye’de olmak üzere uyuşmazlık
çözümünde gençliğin rolünü arttırmak için
çalışmaktadır. Sekiz yıl boyunca Habitat
Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nde çalıştı
ve Müzakere ve Arabuluculuk ile ilgili
Türkiye’de ulusal düzeyde uygulanan bir
eğitim müfredatı geliştirmiştir.
Gracia Romeral Ortiz Quintilla, serbest
çalışan bir proje koordinatörüdür.
Uluslararası İşbirliği alanında master
derecesi vardır. Barselona’da doğup
Belçika’da büyüyen Gracia, birkaç
uluslararası kuruluş (Avrupa Komisyonu,
Avrupa Konseyi ve BM) ve sivil toplum
örgütü ile Belçika, İspanya ve Romanya’daki
düşünce kuruluşlarıyla barış yaratma ve
geliştirme alanında proje koordinatörü
ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Fikir
savunuculuğuna dahil olmuştur ve iç
huzurun değerini, kâr amacı gütmeyen
Peace Revolution kuruluşunun “barış
isyanı” olarak yükseltir.
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Sebastian Schweitzer, 2003’ten beri eğitim
sektöründe serbest çalışan bir eğitmen ve
danışmandır. Siyaset Bilimi’ni bitirmiştir ve
Almanya’da siyasi eğitim ile vatandaşlık
eğitiminde çalışmaya başlamıştır. 2006’da
çalışmalarını Güney Kafkasya ve Batı
Balkanlar üzerine yoğunlaştırdı. Sebastian,
sivil toplum aktivistleri ile proje yöneticileri
için barış yaratma, uyuşmazlık dönüşümü,
aktif katılım ve vatandaşlık eğitimi gibi
konularda seminerler ve eğitim kursları
düzenler. 2011’den 2013’e kadar Sebastian,
Makedonya’da okul öğretmenleri için
düzenlenen bir barış eğitimi programının
yönetimine ortak olmuştur.
Imre Veeneman, United Network of Young
Peacebuilders’ta proje sorumlusudur.
Gençler ve mülteciler üzerine odaklandığı
bir Kültürel Antropoloji master derecesi
vardır. Barış yaratma alanında etkin olan
gençlik kuruluşları için kapasite geliştirme
projelerini koordine etmiş ve Hollanda’daki
bazı barış yaratma, insani ve uluslararası
kalkınma kuruluşları için çalışmıştır.
Meghann Villanueva, Fundació Catalunya
Voluntària’da
Barış
Programı’nın
müdürüdür. Uyuşmazlık ve Uzlaşma
Çalışmaları alanında Master Derecesi
vardır. Filipinler’de doğup büyüyen
Meghann şu anda Barselona’da yaşıyor
ve EuroMed Network Peace Bag (AvrupaAkdeniz Ağı Barış Çantası) (www.peacebag.
org) aracılığıyla barış eğitimi, kültürlerarası
diyalog
ve
uyuşmazlık
dönüşümü
alanlarında çalışan gençlik çoğaltıcılarının
kapasite gelişimini koordine ediyor. Peace
Education Evaluation: Learning from
Experiences and Exploring Prospects on
a Peace Education Series'de (Barış Eğitimi
Değerlendirmesi: Tecrübelerden Öğrenme
ve Bir Barış Eğitimi Serisinde Görüşleri
Keşfetmek) bir bölümü diğer yazarlarla
beraber yazmıştır.
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Katkıda
Bulunanlar
Roderick Besseling, United Network
of Young Peacebuilders’ta Uluslararası
Ağ ve Program Koordinatörü’dür. York
University’den Savaş Sonrası Kalkınma
Çalışmaları alanında master derecesi
vardır. Kendisinin uluslararası kalkınma
ve barış yaratma alanlarında bir geçmişi
var. Ayrıca proje planlama, tasarlama ve
uygulamada da başarılı bir performansı
var. İlgi alanları, teknoloji ve uluslararası
kalkınma arasındaki kesişimde bulunuyor.
Myriam
Brahmi,
Association
Migration Solidarité et Echanges pour
le Développement’da (AMSED) proje
yöneticisi olarak çalıştı. Burada “Youth,
Mobility and Diversity” (Gençlik, Hareketlilik
ve Çeşitlilik) kaynak merkezi aracılığıyla
kuruluşun gençlik hareketi projelerini
koordine etti. Akdeniz Ülkeleri Arası
Müzakereler, Aracılık ve Sosyal Kalkınma
alanında master derecesine sahiptir.
Fransa’da doğup büyüdü ve uzun dönemler
boyunca yurt dışında çalışıp okudu.
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Rebecca Riess, bağımsız çalışan bir
eğitimcidir ve Association Migration
Solidarité
et
Echanges
pour
le
Développement’da
(AMSED)
proje
koordinatörü olarak çalışmıştır. Toplum
Hizmeti ve Proje Gelişimi alanında master
derecesi vardır. Fransa’da doğan Rebecca,
şiddet içermeyen diyalog ve iletişimi
teşvik etmek için yaygın eğitimi kullanma
konusunda tutkuludur.
İdil Şerifoğlu, Habitat Kalkınma ve
Yönetişim
Derneği’nde
Uluslararası
Girişimcilik İnisiyatifi’nin Proje Çalışanı’dır.
Avrupa Birliği İlişkileri’nde lisans derecesi
vardır. Ayrıca Medeni Hukuk’ta yan dal
yapmıştır. İdil, Akdeniz ülkelerinde yaşayan
genç insanlar arasında diyalog kurma
konusunda proje yöneticiliği yapmıştır.
Ayrıca finansal risk yönetimi projelerini
koordine etmiştir.
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PAIX

Association Migration Solidarité et
Echanges pour le Développement
(AMSED)
Adres: Espace Nord-Sud, 17, rue de Boston,
67000 Strazburg, Fransa
Telefon: +33 3 88 61 71 67
E-Posta: contact@amsed.fr
Web sitesi: www.amsed.fr
Vİzyon
AMSED, farklı kültürlerden gelen insanların yan yana yaşadığı bir
gerçeklik vizyonu izler. Bu gerçeklikte, insanlar buluşup etkileşime
girerek ve birbirlerine değer katarak sosyal içermeyi ve kültürlerarası
öğrenmeyi güçlendirirler.
Mİsyon
Misyonumuz, geliştirdiğimiz tüm araçlarla hareketlilik ve
kültürlerarası öğrenme faaliyetleri ile yerel STK’lara dahil olma ve
yardım etme yoluyla genç yetişkinlerin eğitimini desteklemektir.
Onları eğitmek, yeterliliklerini, becerilerini, bilgilerini ve davranışlarını
geliştirmek ve bu sayede aktif vatandaşlıklarını güçlendirmek için
odak noktamızda göçmenlik geçmişi olan ve olmayan savunmasız
genç yetişkinler vardır.
Konular
Kültürel Çeşitlilik, Küresel Eğitim, Vatandaşlık Eğitimi, Sosyal
Bütünleşme

European Intercultural Forum e. V. (EIF)
Adres: Postfach 65 20 25, 13315 Berlin, Almanya
Telefon: +49 30 23 47 28 44
E-Posta: eif.germany@googlemail.com
Web sitesi: www.european-intercultural-forum.org
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FRIEDEN

VİZyon
Vizyonumuz, dış veya iç kısıtlamalar olmaksızın herkesin tam
potansiyellerine ulaşabileceği bir dünyadır.
MİSyon
Misyonumuz genç insanlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
Avrupa ile ötesindeki sosyal aktivistler için kendilerini geliştirme
fırsatı sunmaktır. Güçlendirme ve kapasite gelişimi aracılığıyla
çoğaltıcı etkileri geliştiriyoruz.
Konular
Aktif Vatandaşlık, Demokratik Katılım, Gönüllülük, Kapasite
Geliştirme, Güçlendirme, Uyuşmazlık Dönüşümü
Ana Dillerinde Barış: Frieden

PAZ / PAU

Fundació Catalunya Voluntària (FCV)
Adres: Casa del Mar, Albareda St. 1-13, 2. kat,
Barselona 08003, Katalonya, İspanya
Telefon: +34 93 41 24 493
E-Posta: pau@catalunyavoluntaria.cat
Web sitesi: www.catalunyavoluntaria.cat
Vİzyon
Herhangi bir ayrım olmaksızın her insan, içinde yaşadığı topluma
bağlılığını gösterme ve toplumun yararı için gönüllü olma fırsatına
sahip olmalıdır.
Mİsyon
Fundació Catalunya Voluntària’nın misyonu, bir Barış Kültürü’nü
güçlendirmek ve toplumları dönüştürmek için gerekli olduğu için
yaygın, katılımcı, kapsayıcı, kültürlerarası ve deneyimsel öğrenme
yöntemleri ve araçları kullanılarak gönüllülük, barış eğitimi,
uyuşmazlık dönüştürme becerileri ve kültürlerarası diyaloğu
güçlendirmektir.
Konular
Gönüllülük, Demokratik Katılım, Sosyal İçerme, Barış Savunuculuğu,
Pasif Direniş, Uyuşmazlık Dönüşümü, Kültürlerarası Diyalog /
Kültürlerarası Öğrenme
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BARIŞ

Habİtat Kalkınma ve Yönetİşİm Derneğİ
Adres: Ulus Mah. Okul Yolu Sk. No.13,
Ortaköy - Beşiktaş 34340 İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 265 33 14
E-Posta: info@youthforhab.org.tr
Web sitesi: www.habitatkalkinma.org
Vİzyon
Habitat, genç insanları sadece geleceğin liderleri olarak değil,
bugünün ortakları olarak da görüyor.
Mİsyon
Genç insanların kapasitelerini geliştirerek çocukları, gençleri,
kadınları ve engelli insanları sürdürülebilir kalkınma açısından karar
verme süreçlerinde desteklemek.
Konular
Kapsayıcı Katılım, Yönetişim, Sürdürülebilir Kalkınma, Gönüllülük,
Finansal Farkındalık Üzerine Kapasite Geliştirme, Girişimcilik
ve Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Ağ Kurma, Savunuculuk,
Kolaylaştırma, Politika Geliştirme

PEACE

ASHA Merkezİ
Adres: Gunn Mill House, Lower Spout Lane,Flaxley,
Gloucestershire, GL170EA, İngiltere, Birleşik Krallık
Telefon: +44 15 94 82 23 30
E-Posta: contact@ashacentre.org
Web sitesi: www.ashacentre.org
Vİzyon
Vizyonumuz genç insanları güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınmayı
teşvik etmek ve dünya çapında barış ve uzlaşma için çalışmaktır.
ASHA'nın görüşüne göre dünyaya ve toplumlarına değer katmak
üzere herkes yetiştirilmesi gereken özel yeteneklere sahiptir.
Mİsyon
Misyonumuz, birbirinden farklı eğitim faaliyetlerine ev sahipliği
yaptığımız, yıl boyunca sanat ve çevreye dayanan programlar
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gerçekleştirdiğimiz ve dönemin zorlukları ve potansiyeli ile
karşılaşmak için tasarlanmış projeler sunacağımız aktif bir
kültürlerarası faaliyetler merkezine sahip olmaktır. ASHA, sahada
çalışmanın keyfine varmaları, toplum içinde yaşamaları ve kişisel ve
sosyal gelişimleri ile ilgilenmeleri için genç insanları teşvik eder.
Konular
Sürdürülebilir Kalkınma, Uyuşmazlık Dönüşümü, İnançlar Arası
Diyalog / Kültürlerarası Öğrenme, Sosyal İçerme, Sosyal Bütünlük,
Gençlik, Güçlendirme, Gönüllülük, Sosyal Girişimcilik, Kapasite
Geliştirme ve Ağ Kurma

VREDEN

United Network of Young
Peacebuilders (UNOY)
Adres: Laan van Meerdervoort 70,
2517 AN, Den Haag, Hollanda
Telefon: +31 70 36 47 799
E-Posta: info@unoy.org
Web sitesi: www.unoy.org
Vİzyon
Vizyonumuz birlikte barış, adalet, bağlılık, insan onuru ve doğaya
saygının yer aldığı bir dünya yaratmaya kendini adamış bir gençliktir.
Mİsyon
Misyonumuz, kapasitelerini güçlendirmek ve eylemlerinin etkililiğini
arttırmaya yardımcı olmak adına genç barış yaratıcılarından oluşan
küresel bir ağ dahilinde barış için çalışan 60 Üye Kuruluş'tan oluşan
ağımız aracılığıyla genç insanların inisiyatiflerini birbiriyle bağlamaktır.
Konular
Kapasite Geliştirme, Savunuculuk, Gençlik, Güçlendirme, Sosyal
Girişimcilik
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