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Pratik Bir Kaynak

QCEA Hakkında
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kurumlara barış, adalet ve eşitlik vizyonu kazandırmak üzere 1979’da
kuruldu. QCEA, çatışmaların çözümlenmesinde şiddet içermeyen
yaklaşımlar kullanılmasını, tüm insanların her yerde öz itibarıyla eşit
olduğunu ve paylaştığımız tek dünya hepimizi destekleyebilsin diye
sürdürülebilir bir yaşam biçimi benimsenmesini savunur.
QCEA, Avrupa Barış İnşası İrtibat Bürosu (EPLO)b ve İnsan Hakları ve
Demokrasi Ağı (HRDN)c savunuculuk ağlarına ve bir dizi Quaker ağına
üyedir.

Teşekkür

Olivia Caeymaex

Barış Programı Başkanı

Her şeyden önce bu raporun araştırma ve hazırlık aşamalarında çok
emek veren Darijn Dilia Zwart ve Terri Beswick’e özel olarak teşekkür
etmek istiyorum. Raporun tasarımı ve düzenlenmesi için Martin
Leng’e ayrıca minnettarım.
Son olarak, zaman ayırıp yaptıkları yararlı yorumlarıyla raporun son
haline katkıda bulunan sayısız kişi ve kuruluşu anmak istiyorum.
Katkıda bulunanlar bu listeyle sınırlı olmamakla birlikte şu kişi ve
kurumları içerir: Andrew Lane, Diana Francis, Kees Nieuwerth, Philip
Austin, Karen King, Jeremy Lester, Oliver Robertson, Quaker Barış
ve Sosyal Tanıklık (QPSW), Cenevre ve New York Quaker Birleşmiş
Milletler Ofisi (QUNO), Amerikan Dostluk Hizmet Komitesi (AFSC), Celia
McKeon (Güvenliği Yeniden Düşünmek Grubu), Paul Rogers (Bradford
Üniversitesi), Andrew Rigby (Coventry Üniversitesi), Savaşları Durdurun
(Stop Fuelling Wars), Saferworld, Hollanda Çok Partili Demokrasi
Enstitüsü (NIMD)d, Avrupa Barış İnşası İrtibat Bürosu (EPLO), Pax Christi
International, Adelphi, International Alert, Protection Approaches,
SPARK ve Peace Nexus’a teşekkür ederim.

a Quaker Council for European Affairs.
b European Peacebuilding Liaison Office.
c Human Rights and Democracy Network.
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Özet
Aslında barış norm olsa da, her gün karşımıza çıkan haber ve medya
içeriklerinde dünyanın dört bir yanından şiddet içeren çatışmaların yaygınlığı,
şiddetin -ya da tehdidinin- daha baskın olduğu hissini yaratmaktadır. Üst
düzey yetkililer, şiddet içeren çatışmalardan bahsederken, QCEA personeli
de dahil olmak üzere tüm sivil toplum aktörlerine sıklıkla askerî müdahaleye
karşı ne gibi sivil alternatifler bulunduğunu sorarlar. Bu rapor, bu soruya cevap
vermektedir. Rapor, barış inşasını savunmakta ve herkesin kullanılabileceği
çok sayıda şiddet içermeyen araç sunmaktadır. Rapor, geçtiğimiz 35 yıl
boyunca şiddet içeren çatışmaların %77’sinin barış anlaşmasıyla, yalnızca
%16.4’ünün ise askerî galibiyetle sonuçlandığını ortaya koyan araştırmayı
destekler niteliktedir. Bu kaynak, sivil barış inşasının değerini ve etkinliğini
kabul eder, arabuluculuk ve müzakere gibi geleneksel yöntemlerin ötesine
geçerek toplumun farklı kesimleri ve düzeyleri arasındaki katılım biçimlerini
gözler önüne serer.
Belli barış inşası araçları ne kadar yararlı olursa olsun, durumu istemeden
kötüye götürmemek ya da barışın hâkim olduğu sınırlı alanları zayıflatmamak
için bu araçların nasıl, ne zaman ve kimlerle kullanılacağına kafa yormak da
bir o kadar önemlidir. Her araç ve girişimin kısıtları ve yol açabileceği olası
sorunlar mevcuttur ve en iyi niyetler dahi farkındalık eksikliği, bağlamsal
kavrayış noksanlığı ya da verilen bir tepkinin şiddetli çatışma dinamikleriyle
nasıl etkileşime gireceğine dair düşünce yoksunluğu nedeniyle kolaylıkla
yanlış yönlendirilebilir. Dolayısıyla şiddetten etkilenmiş bir bağlama dahil
olmadan önce durumu uzun uzadıya ölçüp biçmek elzemdir. Aslında şiddetin
ardındaki temel nedenler ve şiddetin kendini gösterme biçimi de dahil olmak
üzere, genel bağlamın doğru şekilde anlaşılması tüm müdahalelerde çok
önemlidir. Bir çalışmada durum tespiti yapılması ve çatışma duyarlılığının
sağlanmasının yanı sıra aşağıdaki ilkeler de barış inşasının merkezinde yer
alır:

•
•
•
•
•
•
•

kapsayıcılık,
uygunluk veya sahiplenme,
sosyopolitik ve ekonomik etmenlere dair farkındalık,
güç ilişkilerini ele almak,
hesap verebilir bir yönetim uygulamak,

Bu raporda tanımlanan çeşitli barış inşası araçları, dünya çapındaki tüm
barış inşası girişimlerine ilişkin kapsamlı bir resim çizmese de bu araçların
genişliğine ve çeşitliliğine dair bir fikir sunmaktadır. Başlangıç noktası,
sıklıkla yumuşak güç olarak da anılan diplomasi dediğimiz şeydir. Bu
bölümde diyalog, müzakere, önleyici diplomasi gibi farklı diplomasi biçimleri
tanımlanmaktadır. Tüm süreçlerde etkili sonuçlar elde etmek için farklı
girişimlerin harmanlanması kilit önemde bir rol oynayabilir. Bu araçlar
birbirlerini dışlamaz ve aynı anda ya da art arda kullanılabilirler. Bu bölüm,
uluslararası ya da seçkinler düzeyindeki ilişkilerin ötesine geçer. Etkin ve
kapsayıcı olabilmek adına toplumun farklı düzeylerinden girişimleri kapsar
ve çatışan tarafların konumlarından ziyade çıkarlarına odaklanır.
İkinci bölüm demokrasi ve siyaset, şunları içerir: 1. Seçim gözlemi ve seçim
çerçevesi oluşturma süreçlerini desteklemek, 2. Siyasi tartışma ve aktif
vatandaşlık girişimleri, 3. Siyasi parti desteği ve 4. İnsan haklarının izlenmesi.
Ele aldığımız haliyle demokrasi, kamusal katılım, kapsayıcılık, barışçıl siyasi
tartışma, hukukun üstünlüğü, adalet ve diğer medeni ve siyasi haklar gibi
demokrasinin temellerini oluşturan kilit yönlerin yanı sıra çoğulculuğu
teşvik eden yönetim biçimlerine önem vermek, farklı nüfus topluluklarının
ihtiyaçlarının, siyasi inançlarının ve çıkarlarının barışçıl bir şekilde yönetilmesi
gibi diğer kavramları da içerir. Demokrasi, hesap verebilir yönetimler,
kapsayıcılık ve barış inşasının diğer ilkelerinin oluşmasını bu kilit yönleri etkin
bir şekilde destekleyerek mümkün kılar. Dolayısıyla demokrasi, esnek ve
çatışma duyarlılığı olan kurumların inşası açısından önemlidir.
Adalet ve barış arasındaki korelasyon uzun zamandır kabul görse de
uygulamada bu zeminin ne şekilde kullanılabileceği netleşmiş değildir.
Adalet bölümünde bahsi geçen araçlar arasında: 1. Yolsuzluk karşıtı girişimler,
2. Anayasal reform, 3. Adalete erişime dair girişimler, 4. Anıt ve hafızalaştırma
projeleri, 5. Hakikat Komisyonları yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü, yasanın
uygulanışında herkese karşı kurallı ve tutarlı olunmasını sağlar. Diğer yandan
adalet esasında çok daha geniş bir anlama sahiptir ve hukukun üstünlüğü
yoluyla sağlanmaya çalışılması gereken şeydir. Kanunlar, prosedürler,
sistemler, teknik destek ve eğitim kendiliğinden adalet sağlamaz; bunların
hukuka erişimde ve hukuki deneyimlerde farklı nüfus gruplarının yaşadıkları
yolsuzluk, kayırma ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi hedefler
doğrultusunda tasarlanmış olmaları gerekir.

barışın itici güçlerini ya da “barıştan faydalanacakları” temel almak ve
halkları sürece dahil etmek.
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Güvenlik, barış inşasının hedefi ve aynı zamanda koşuludur. Yine de devletin
güvence altına alınmasına öncelik verme ve ancak bu sağlandıktan sonra
nüfusun (ve içerisindeki farklı kesimlerin) acil güvenlik kaygılarını dikkate alma
düşüncesi, artık günümüzde güvenliğin tek odağı olarak görülmemektedir.
İster Güvenlik Sektörü Reformu (SSR)a ister diğer girişimler aracılığıyla
uygulanıyor olsun, kimin güvenliğinin sağlanacağı ya da korunacağı sorusu
her türden güvenlik müdahalesinin tasarımını ve başarı tanımını etkiler.
Bu mesele, çeşitli nüfus gruplarınca sorunlu ya da çatışmada etkisiz olarak
algılanabilecek resmî güvenlik görevlileriyle çalışırken bilhassa önemli hale
gelir. Ayrıca topluluk güvenliğine odaklanmak, çatışmaların ve bunlara yol
açan temel nedenlerin giderek bölgesel hale gelmesi ve tek bir devletin
sınırları içerisinde kalmaması nedeniyle devlet sınırlarını aşan bir perspektif
gerektirir.
Şiddetin ve çatışmanın sürmesine yol açan sorunlu dinamikleri dönüştürerek
barışı inşa etmek oldukça karmaşık bir iştir, ancak nihayetinde barışı sadece
şiddetin yokluğu ya da şiddetin başarılı bir şekilde bastırılması olarak gören
yaklaşıma göre çok daha sürdürülebilir özelliktedir. Bu nedenle güvenliği
ele almak için bu bölümde yeni araçlar önerilmektedir: 1. Toplum temelli
güvenlik, 2. Silahsız sivil güvenlik girişimleri, 3. Mayın temizleme projeleri,
4. Bölgesel işbirliği ve sınır yönetimi, 5. Küçük ve hafif silahların denetimi, 6.
Savaşlarda rol almış kişilerin desteklenmesi.
İletişim ve medya araçları bilgi akışına odaklanır. Şiddet içeren bağlamlarda;
bilgiye kısıtlı erişim, yanlı bilgilerin desteklenmesi ve bilgilerin veya
belli perspektiflerin gizlenmesi şiddet içeren çatışma dinamiklerinin
sürdürülmesine katkıda bulunabilir. Aynı zamanda bir bilgi kaynağı olarak
medyanın, çatışma duyarlılığını alışkanlık haline getirme, hatta barışı ve
şiddet içermeyen çözümleri teşvik eden içerikleri raporlama ve yayınlama
konusunda çok büyük bir potansiyeli vardır. Medya şiddet içeren çatışmanın
ve mevcut sıkıntılar ya da iklimdeki bozulma gibi temel nedenlerinin
karmaşıklığını ortaya koyacak şekilde durumlara açıklık getirmeli ve şiddet
içermeyen çözüm fırsatlarının altını çizmelidir. Bu bölüm iki barış inşası
aracını öne çıkarmaktadır: 1. Çatışmaya duyarlı medya ve medya okuryazarlığı
projeleri ve 2. Medya düzenlemesi ve mülkiyeti girişimleri.
Kültür ve sanat geçmişi ve inançları nesiller arasında aktarmaya yarayabilir ve
bir kendini ifade kaynağı olabilir. Bu nedenle bu bölümdeki araçlar hem ortak
değerlerin ve geleneklerin tanımlanması için fırsat yaratan kolektif bir geçmiş
ve aidiyet duygusu ile bağlantılı hem de bireysel ifade alanları oluşturulması
için alan yaratmaya yöneliktir. Kültür ve sanat insanlara birbirlerinin dünya
görüşlerini ve fikirlerini dinleme ve tartışma yolları sunar ve topluluklar
arasında karşılıklı anlayışın sağlanmasında temel bir önem taşır. Bununla
beraber, kültür ve sanat tek taraflı bir kimlik öyküsü oluşturmak ya da bir
a Security Sector Reform.
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grubun üstünlüğüne dair düşünceleri yaygınlaştırmak için kullanıldığında
şiddet içeren dinamikleri güçlendirebilir. Burada incelenen bazı kültür ve
sanat araçları şunlardır: 1. Kültürel miras ve değişim projeleri, 2. Sanat ve
hikâye anlatıcılığı projeleri, 3. Spor projeleri.
Bu sayfalarda belirtilen araçlar dahil olmak üzere barış değerlerini eğitim
yoluyla desteklemek için bir dizi program ve girişim başlatılabilir: 1. Müfredatın
planlanması ve düzeltilmesi, 2. Barış ve yurttaş eğitimi ve 3. İnançlar arası
projeler. Yani tarih ve coğrafya gibi konularda barış değerlerinin vurgulanması;
engellerin kaldırılması ve önyargıların ele alınması; müfredat hakkında
değerlendirmeler ve diyaloglar; öğretmen eğitim programları ve öğrencilerin
ve öğretmenlerin zorluklarla baş etme ve çatışmayı dönüştürmelerinde
işlerine yarayacak müfredat dışı faaliyetler. Eğitim, geçim kaynaklarının
yanı sıra kişisel hedefler, eleştirel düşünce ve dünya görüşüyle de bağlantılı
olduğu için barışın desteklenmesi veya olumsuz çatışma dinamiklerinin
güçlendirilmesi ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynayabilir.
Ekonomi, işletmeler, ticaret, siyaset, çatışma ve barış arasındaki
bağlantılar, halk grupları arasındaki göreli refah veya yoksulluk düzeyleri,
işsizlik oranları, ticari anlamda karşılıklı bağımlılığın gücü gibi boyutlardan
küçük ve orta ölçekli işletmelerin koşullarına kadar uzanır. Yoksulluk ile
çatışma veya ekonomik büyüme ile barış arasındaki bağlantıyı fazla basite
indirgemek tehlikelidir. Bu faktörler, bağlama dayalı olarak şiddet içeren
çatışmayı yönlendirebilir, sürdürebilir veya barışa teşvik edebilir ve barışın
sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir. Çatışma dinamikleri, siyasal iktisat
ve çıkarlarla genellikle yakından bağlantılı olduğu için bu ağların yarattığı
etki ile karşılıklı bağımlılığın dereceleri, çatışma ve barış analizleriyle birlikte
siyasal iktisat analizleri, barışa vesile olan projelerin tasarlanmasında temel
önemdedir. Bu raporda ele alınan araçlar şunlardır: 1. Girişimcilik ve küçük
ve orta boy işletmeler, 2. Ticari ve ekonomik ortaklıkların desteklenmesi, 3.
Yaptırımlar, ambargolar ve yardım koşulluluğu, 4. Ekonomik diplomasi, 5.
Makroekonomik ve mikroekonomik yönetimle ilgili projeler.
Altyapı ve planlama’nın çatışmayla bağlantısı savaştan kaynaklanan hasarın
sonuçlarından ibaret değildir. Altyapı, hızlı kentleşme ve/veya kırsal nüfusun
marjinalleşmesi veya halkın baraj inşası gibi büyük altyapı projeleri nedeniyle
yerinden edilmesi bağlamında şiddet içeren çatışmanın etmenlerinden biri de
olabilir. Demografiyle uyumlu bir kentsel planlamanın olmaması veya belirli
halk gruplarının yalıtılması, kaynaklar veya hizmetlere erişim konularında
şiddet içeren çatışmayı tetikleyebilir. Kırsal veya kentsel alanlarda altyapının
olmaması veya bozulması kalkınma çabalarını tehlikeye atabilir, halkın farklı
kesimleri arasında farklı yaşam standartları oluşmasına yol açabilir. Çatışma
sonrası bağlamlarda, yeniden inşa girişimlerinde bulunurken en başta
şiddet içeren çatışmaya yol açmış olabilecek şehir planlama taksimatının
değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca kötü şekilde tasarlanmış veya inşa edilmiş
altyapı, olumsuz iklimsel etkileri arttırabilir.
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Önsöz

Çevre ve çevrenin nasıl kullanıldığı, bir toplumun kalkınma, büyüme ve diğer
gruplarla etkileşim halinde olma becerisinin tam merkezinde yer alır. Bu
nedenle çevre, bir topluluğun istikrarı ve barışçıl ilişkileri sürdürme becerisi
üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Kuraklık ve çevresel bozulma kaynaklarla
ilgili çatışmayı kışkırttığı ve başka yerlerde ekonomik olanaklar aramak için
yerini terk eden göçmen gruplara yol açtığı için iklimin bozulması günümüzde
küresel çapta bir endişe kaynağıdır. Toprak dağılımı ve doğal kaynak
tahsisi dünya çapında şiddet içeren sayısız çatışmanın nedenlerindendir.
Hükümetlerin ve özel sektör şirketlerinin çıkarları bu varlıkların kârlılığını
gerektirdiği için, bu kaynakları işgal eden marjinalize edilmiş çeşitli gruplara
yönelik bir ayrımcılık ortaya çıkabilir ve bu da kolayca şiddet içeren çatışmaya
dönüşebilir. Silahlı gruplar da aralarındaki çatışmayı besleyebilmek için,
toprağı ve doğal kaynakları “kanlı elmas” gibi kavramların ortaya çıkışına
neden olacak şekilde sömürür. Tarım ve çevre üzerine olan bu bölümde iki
araç öne çıkmaktadır: 1. Doğal ve çıkarılabilir kaynakların yönetimi, 2. Toprak
yönetimi projeleri.

40 yılı aşkın bir süredir kalkınma, programlama ve proje tasarımı konularında
çalışıyorum. Eskiden projeleri ve bunların finansmanını kalkınmanın
tartışmasız özü olarak görme eğilimi yaygındı; barış, yönetişim ve sivil toplum
sonradan hatırlanan süslü düşünceler olarak kabul edilirdi. Meğer ne kadar
yanılmışım, ne kadar yanılmışız.

Bu bölümde incelenen üç barış inşası aracı şunlardır: 1. Temel hizmetler için
altyapının (yeniden) inşası, 2. Kamusal alan ve kentsel planlama girişimleri, 3.
Büyük altyapı projeleri.

Şiddet içeren çatışmaların, fiziksel sağlık ve ruh sağlığına doğrudan etkisi
vardır. Bu etkiler silahların veya patlayıcıların neden olduğu ağır fiziksel
hasardan çatışma deneyiminin yol açtığı psikolojik travmaya kadar uzanır.
Bunlara ek olarak sağlık hizmetleri altyapısı hasar, yerinden edilme ve
kaynak yokluğundan dolayı tahrip olur ve sonuç olarak hizmetler belirgin
bir şekilde azalır. Çatışma ve sağlık arasındaki bağlantılar maliyet, dil veya
yerleşim yeri gibi engellerden dolayı eşitsiz erişimle de ilgilidir. Olumlu
tarafından bakıldığında, sağlık personelinin güvenilir rolü ve şiddet içeren
çatışma sırasında sağlık hizmetlerinin genellikle tarafsız yürütülmesi, barış
inşası ve sağlık hizmetiyle arasında bağ kurma teşebbüslerini kolaylaştırmaya
yarar. Sağlık hizmetleri bölümü iki araç tanımlamaktadır: 1. Tıbbi diplomasi ve
2. Ruh sağlığı hizmetleri.
Kalkınma programlanması bu rapordaki on bir kısmın her biriyle bağlantılıdır,
bu nedenle ayrı bir kısım olarak değil ekler bölümü altında tasnif edilmiştir.
Çatışmadan etkilenen bağlamlarda kalkınma için programlama ve finansman
konularında ve özellikle de bu tür çalışmaların ne gibi etkileri olabileceği
konusunda son derece dikkatli olmak ve derinlemesine değerlendirmelerde
bulunmak gereklidir. Bu nedenle, kalkınmanın programlanması için içe dönük
bir dizi sorgulama, gerekli kaynakların ve/ya operasyonel değerlendirmesi
gereklidir ve bunların yanı sıra en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi gerekir.

Elinizdeki başvuru kaynağı, neden hatalı olduğumuzu ve gelecekte nasıl
daha akılcı davranabileceğimizi hatırlatma amacı taşıyor.
Barış inşası, sürece hoşluk olsun diye sonradan eklenecek bir unsur değildir;
doğrudan başarılı bir toplumsal dönüşümün temelini oluşturabilir. Barış
inşasına herhangi bir alandaki program ve projeler yardımcı da olabilir, engel
de. Bu pratik rehber aktörlere, kendilerini ve program ortaklarını herhangi
bir kalkınma müdahalesinin düşebileceği tuzaklardan sakınabilecek şekilde
sorgulamaları için nasıl yardım ve teşvik edileceğini göstermektedir.
Barış inşası her koşulda geçerlidir - şiddet içeren çatışmaların henüz ortaya
çıkmadan engellenmesi için, çatışma sürerken bile barışçıl kalkınmanın
tohumlarını ekmek için ve çatışmalar sona erdikten hemen sonraki dönemler
için kritik önemdedir. Bu rehber hangi olası şiddet döngüsü içerisinde
olursanız olun geçerlidir.
Bu elkitabı, bağışçı karargâhlarındaki (fildişi veya başka türlü) kulelerde yer
alan planlayıcılardan saha çalışanlarına ve araştırma kapsamında ele alınan
makroekonomik ve sektörel desteklerden altyapı, sağlık ve eğitim, seçim
yönetimi, toplumların yönetilmesi ve dönüştürülmesi için kullanılan sayısız
yöntem konusunda faaliyet gösteren kişilere kadar çok geniş bir gruba hitap
etmektedir.
Daha iyi programlama ve projeler yapılabilmesi için hazırlanan bu rehberin,
uygulayıcıların daha dayanıklı ve daha az şiddet riski taşıyan ekonomiler
ve toplumlar oluşturmalarına yardımcı olacağına eminim. Çatışmaları
dönüştürmek için projelerin hazırlandığı yöntemleri dönüştürmek son
derece gerçekçidir ve bu rehber erişilebilir öneriler ve konuyla ilgili sorular
yoluyla bu işi kolaylaştırabilir.
Hayal gücünüzü kullanın, bu kılavuzu kullanın ve dünyayı daha iyi bir yer
yapma çabasının bir parçası olun!

Jeremy Lester

Saferworld Başkanı, QCEA Genel Kurulu üyesi,
Avrupa Birliği delegasyon eski başkanı ve uzun yıllardır Quaker.
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Giriş

Diğer bir deyişle, şiddet içermeyen yaklaşımlar barışa giden en iyi yol; buna
rağmen sivil barış inşası iç ya da dış politikada hâlâ nadiren uygulanıyor,
tartışılıyor ya da destekleniyor. Çatışmalara verilen en yaygın karşılık hâlâ
silahlı müdahale, öyle ki bu çoğunlukla verilebilecek en olağan tepki olarak
görülür oldu. Ayrıca askerî-sanayi kompleksi ya da ulusal askerî güçler ve
silah sanayisi arasındaki ilişki, çoğunlukla devlet düzeyinde güvenlik çıkarları
adı altında daha çok savunma harcaması yapılmasını teşvik ediyor.2 Silahlara
yapılan yatırımlar, barışa yapılan yatırımları gölgede bırakıyor.3
Çatışmalara 20. yüzyıl perspektifinden verilen bu tepki genel kanıyla gitgide
daha da ters düşüyor: Barış ve güvenlik alanında çalışanlar karşılaştıkları
güçlüklerin çarpıcı biçimde değiştiğinin farkındalar. 4 Devletler arası geniş
çaplı savaşlar sonlanırken, organize suçların ve devlet dışı silahlı grupların
yükselişi şiddetin artmasına ve sivillerin bu “ilan edilmemiş savaşlar”ın zayiatı
haline gelmesine yol açıyor.5 Yandaki grafik savaşların devletler arası bir
olgudan toplumsal bir dinamiğe dönüşen yüzünü açıkça gösteriyor. 6
Üstelik çatışmaların nedenleri de değişiyor (bkz. Şekil 2). Örneğin iklimdeki
bozulma dünyanın dört bir yanındaki insan toplulukları için yeni güvensizlik
katmanları yaratıyor.7 İklim değişikliği ile şiddete yol açan temel nedenler iç
içe geçiyor; kaynakların yetersizliği ve yöneticilerin yönetim zafiyetleri toprak,
su gibi doğal kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıkları tetikliyor. Ayrıca çevre
tahribatı ve iklimdeki bozulma insanları başka yerlerde ekonomik fırsatlar
bulma arayışına ittiği için göçü de hızlandırıyor. Bunlara ek olarak; silahlı
insansız hava araçları gibi teknolojik gelişmelerle birlikte uzaktan yönetilen
savaşlara dönük bir eğilimin güçlendiğini görüyoruz, bu durum şiddet içeren
çatışmalara ilişkin birçok yeni, ahlaki, yasal ve teknik soruyu ortaya çıkarıyor.8
Siber tehditler de yeni angajman biçimlerini gerektiren “melez tehdit”lerden
biri ve onlar da güvenlik kaygıları yaratıyor.9 Terörizm ve göç gibi mevcut
diğer kaygı kaynakları gitgide daha sık güvenlik meselesi olarak kodlansa da
bunların esasen insani yardım, kalkınma ve barışla ilişkili olduğunu söylemek
mümkün. Yukarıda söylenenler göz önüne alındığında barış inşasının artık
yalnızca yukarıdan aşağıya bir çaba olamayacağı açıktır. Çatışmanın dinamiği
değiştiğine göre barış inşasının araçları ve bunların kullanımı da değişmelidir.
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Savaşların özet nicelik skorları

Şiddet içeren çatışmalar günlük haberlerde ve medyada önemli bir yer işgal
ediyor ve aslında norm olan barış olsa da, şiddetin -ya da şiddet tehdidininhep var olduğu hissini yaratıyor. Etrafımızda her gün farklı bağlamlardaki
sorunlu ilişkilerin şiddete başvurmadan yönetilebildiğini ya da çözülebildiğini
düşünecek olursanız, sıradan insan gruplarının şiddet içeren çatışmaları
yönetme ve dönüştürme kapasitesine sahip olduğunu açıkça görebilirsiniz.
Araştırmalar da son 35 yılda çatışmaların %77’sinin barış anlaşmasıyla, yalnızca
%16,4’ünün ise askerî başarıyla sonuçlandığını gösteriyor.1

Silahlı çatışmalardaki küresel trendler, 1946-2015 6
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Sivil toplum sektöründe, şiddet içeren çatışmalarda askerî müdahalelere
karşı alternatiflerin neler olduğu sorusuyla sık karşılaşırız. Bu rapor bu soruya
bir cevap niteliğindedir. Elinizdeki rapor, sivil barış inşasının birleştirici ve
güvenilir bir politika olduğunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda 21.
yüzyılın güvenlik sorunlarına yanıt verebileceğini ortaya koyuyor. Toplumun
farklı kesim ve düzeyleri arasındaki potansiyel katılım biçimlerini gösteriyor;
bunu yaparken de geleneksel arabuluculuk gibi yüksek seviyedeki barış inşası
yöntemlerinin ötesine geçerek okuyucuya aynı amaca hizmet eden 40 farklı
sivil “araç” sunuyor. Örneklerin çeşitliliği tüm aktörlerin -hükümetler, bölgesel
örgütler, sivil toplum, topluluklar, özel sektör ve bireyler- barış inşasında ve
şiddet içeren çatışmaların önlenmesinde oynayacakları bir rol olduğunu
gösteriyor.
Kısacası barış inşasının herkesin işi olduğunu göstermek istiyoruz. Karmaşık
modern çatışma dinamikleri yalnızca tepeden ele alınamayacağı gibi, barış
da dışarıdan empoze edilemez. Barış inşası sürecine herkesi dahil etmek
paydaşları aktörlere dönüştürür, sosyal bütünleşmeyi sağlar ve uzlaşmayı
geliştirir, bütün bunlar da sürdürülebilir barışı güçlendirir.
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Birleşmiş Milletler Barış İnşası Mimarisi Değerlendirme Raporu’na göre “eğer
temel hedef olan sürdürülebilir barış sağlanacaksa bu önleme, barışma […]
ve barışı koruma, aynı zamanda çatışma sonrası düzelme ve yeniden inşa
çalışmaları [aracılığıyla] yürütülen kilit önemdeki ortak bir sorumluluk olarak
anlaşılmalıdır.” 10 Bu ortak sorumluluk önemlidir, bundan ötürü bu rapordaki
araçlar toplumu olabildiğince geniş kapsamda içerecek şekilde tasarlanmıştır.
Amaç, pozitif bir barışın -nüfusun tüm kesimlerinin gelişebildiği sürdürülebilir
bir durumun- oluşturulmasıdır.11 Bu, yalnızca şiddetin yokluğundan ibaret
olan negatif bir barıştan çok daha uzun vadeli bir hedeftir.

Şekil 2: Modern çatışmaların iç içe geçmiş ve geniş kapsamlı
sebeplerinden bazıları12
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Barış inşası doğrusal bir süreç değildir. Karmaşık çatışmalar incelikli
müdahaleleri gerektirir. Her teşebbüsün kısıtları ve dikkat edilmesi gereken
noktaları vardır ve eğer uygulayıcılar farkındalıktan, hazırlık ve bağlamsal
duyarlılıktan yoksunlarsa en iyi niyetli hareket bile zarara yol açabilir. Örneğin
demokratik seçimler çatışma sonrası meşru kurumların inşasında “her derde
deva” bir çözüm yolu gibi görülebilse de çatışmaların hemen ertesinde
rahatsızlıkların yeniden ortaya çıkmasına yol açmaları ve kurumların işleyişini
baltalamaları da mümkündür.
Buna ek olarak; internetin sağladığı şeffaflık, niyetlerin ve çıkarların çok daha
ayrıntılı olarak incelenmesine yol açtığı için inisiyatif alanın kim olduğu her
zamankinden daha önemli hale geliyor. Araştırmalar kırılgan bir durumdan
orta düzeyde istikrara geçiş sürecinin nesiller boyu sürebileceğini gösteriyor,
dolayısıyla her türlü kısa vadeli eyleme eşlik eden uzun vadeli bir çalışmanın
da olması elzemdir. 13
Şiddetin etkilediği bir bağlama müdahil olmadan önce etraflı değerlendirmeler
yapılması hayati önem taşır. Bu rapor barışa katkıda bulunabilecek araçları
sunmanın yanı sıra, hangi angajman türünün hangi zamanda kullanacağını
saptamak için bir ilkeler çerçevesi ve “durum tespiti” de sunuyor. Tüm bunlar,
bağlama ve bu bağlamda harekete geçmek için nasıl konumlandığınıza
bağlı.
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Burada bir araya getirdiğimiz araçlar, şiddet içeren çatışmaların sosyal,
ekonomik ve politik gelişmeler üzerinde karmaşık etkileri olduğunu göz
önünde bulundurarak esnek ve farklı durumlara uyarlanabilecek şekilde
tasarlandı. Tüm detayları kapsayacak şekilde sunulmadılarsa da, insan
merkezli bir barış ve güvenlik vizyonunun temelini oluşturuyorlar ve inanıyoruz
ki -her kim olursa olsun- tüm aktörlerin dönüştürücü değişim sürecine dahil
olmasını sağlayabilecekler.
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ve artan
adaletsizlik
duygusu

Demografik
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Tarihselve
kimliğe dair
meseleler

10

11

Bu kaynak nasıl kullanılır?
Kendine dair dürüstçe değerlendirme yapabilmek ve bağlamı iyi anlamak
barış inşası çabasında başarılı olmanın anahtarıdır. İlerleyen sayfalarda yer
alan Durum Tespiti bölümü belirli bir girişime uygun olup olmadığınızı
veya güvenilirliğinizi eleştirel bir şekilde değerlendirmenize, bunun yanı
sıra etkili bir müdahale için gerekecek hazırlıkları belirlemenize yardımcı
olacaktır. Başlangıç noktanız bu olmalıdır.
Bu bölümden sonra Barış İnşasının İlkeleri ele alınacaktır, bu ilkelerin her
uygulama biçimi içerisinde yaygın hale getirilmesi gerekmektedir. Söz
konusu ilkeler barış inşası için esastır ve tüm kesimlerin bunları dikkate
almasına ihtiyaç vardır. Başarılı bir uygulama için bağlama dair yüksek
düzeyde bir farkındalık ve kendini değerlendirebilme becerisi gerekir.
Daha sonra ise 11 bölüm içinde 40 barış inşası “aracı” sunuluyor. Her bir
araç, uzun dönemli hedeflerle barış inşasına ve şiddet içeren çatışmanın
önlenmesine yönelik dönüşüm için gerekli öğeleri belirlemeye yardımcı
olacak bir “değişim teorisi”ne sahiptir. Bunlara ek olarak, kısıtlar ve uyarılar
tespit edilerek müdahale adımları dikkatli şekilde uygulanmadığında
istenmeyen sonuçlar doğabileceğinin altı çizilmekte ve okuyucuya “zarar
vermeme” ilkesi hatırlatılmaktadır.
Araçlar konunun tüm detaylarına değinmeseler de etkileşimde
bulunmanın ve işbirliği yapmanın farklı yollarına dair genel bir bakış
sunuyorlar. Okuyucular, her dosyanın başında yer alan sembolü not alarak
kesişim fırsatı doğabilecek diğer kısımları belirleyebilirler. Okuyucular
ayrıca - ortaklık, forumlar ya da ortak eylemler gibi bu tip etkileşimleri
sağlayacak yaratıcı yollar keşfetmeye davet edilmektedir.

ANAHTAR SEMBOLLER
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Durum tespiti ve çatışma duyarlılığı
Şiddetin önlenmesi ya da barışın desteklenmesi konularında çalışmak
isteyenlerin dikkate alması gereken birçok husus vardır. Muhtemelen her
şeyden önce sorulması gereken temel soru, dahil olup olmamaya dairdir;
bu da dahil oluşun nedenleri ve sonuçları üzerine düşünmeyi gerektirir. Bu
bölüm, durum tespiti yapılması ve çatışma duyarlılığının sağlanması için
üzerine düşünülmesi gereken kilit noktaları göstermektedir.
Durum tespiti, sürece katılmadan önce ve katılım sırasında herhangi bir
hasara yol açmamak amacıyla atılan adımları niteler ve durumun bağlamsal
tarihine ilişkin farkındalık ve hassasiyet gerektirir. Durum tespiti, çatışma
duyarlılığı14 için elzemdir ve bir örgütün aşağıdakileri yapabilme becerisi
olarak anlaşılır:

•

uygulandığı bağlamı, özellikle çatışma potansiyeli taşıyan gruplar arası
gerilimleri ve “ayrıştırıcı” meseleleri; çatışmaları yatıştırmak ve toplumsal
bütünleşme potansiyeli taşıyan “birleştirici” meseleleri anlamak,

•

müdahale ve müdahale edilen bağlam arasındaki etkileşimi anlamak; ve

•

farkında olmayarak mevcut ayrışmaları daha da artırmaktan kaçınmak;
toplumsal bütünleşme ve barışın güçlendirilmesine sunulacak
potansiyel katkıları en üst seviyeye çıkarmak üzere hareket etmek.

Durum tespiti, özellikle çatışma ortamlarında “tarafsızlığın” veya “nesnelliğin”
neredeyse imkânsız olduğunu kabul eder. Özellikle güç mücadelesinin
yaşandığı çatışma durumlarında, yapılan her müdahalenin bağlam üzerinde
bir etkisi olacaktır. Bu etki toplumun her katmanına mensup insanlarca
deneyimleneceğinden, barış inşası çalışmalarının temelini çatışma duyarlılığı
oluşturmalıdır. Kimin, neyin, nerede destekleneceğine ilişkin her seçenek
mevcut dinamikleri ve çatışmadaki paydaşların güçlerini etkiler. Taraflar
arasında ayrım yapmamak ya da onlara aynı desteği sunmak “tarafsız” olmak
anlamına gelmez; aksine çatışma dinamiklerini oluşturan güç ilişkilerindeki
mevcut sorunların süreklileşmesine yol açabilir. Etraflıca düşünüldüğünde,
çatışmalara duyarlı müdahaleler gruplarla birlikte ve gruplar arasında güven
inşa ederek barışın sağlanmasına vesile olabilir.

Sanat ve kültür
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Çatışma duyarlılığı etkili bir barış inşasının temelini oluşturduğu için bu alanda
uzmanlığa, araçlara ve kaynaklara sahip çok sayıda kuruluş bulunmaktadır.
Örneğin Avrupa Birliği barış inşası konusundaki çabalarında Saferworld’ün
çatışma analizi yaklaşımından yararlanmaktadır.15
Çatışma duyarlılığını gerçekleştirmek üzere bu yaklaşım ya da kaynaklardan
herhangi birini kullanırken barışı destekleme konusunda nasıl
konumlandığınızı detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekir. Ancak çatışma
bağlamını anlamak da analizin önemli ek katmanlarından biridir. Bu hususlar
bir çatışmanın hangi boyutunda yer alacağınız veya hangi paydaşıyla en
iyi konumda çalışacağınıza dair bir fikir oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Nihayetinde hangi aracın ya da girişimin seçileceği de zaten bu faktörler
sayesinde ortaya çıkar. Aşağıdaki bölümde bu hususların her biri sırasıyla
ele alınmakta ve araçları belirlemeden önce değerlendirilmesi gereken bazı
somut sorular gösterilmektedir.

Ben kimim?
Şiddet içeren bir çatışma ortamında yaşayanlar ve bu çatışma ortamından
etkilenenler muhtemelen şiddeti (veya şiddet riskini) sona erdirmek için
en çok motivasyona sahip kişilerdir. Bu tip bir nüfusun kendi yaşamlarını
etkileyen çatışmanın yönetilmesi ya da bilfiil dönüştürülmesi için mevcut
bağlama dair bir kavrayış geliştirmiş olmaları da muhtemeldir. Tabandaki
barış inşası aktörlerinin ve analistlerin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere
aşağıdan yukarıya olumlu girişimlerin pekiştirilmesi ve çoğaltılması yararlı
bir başlangıç noktasıdır. Bununla beraber, çatışmalar doğaları gereği politik
olduğu için, başka türden avantajlara sahip kişiler nüfuzlarını çeşitli teşvikler
yaratmak veya sorunlu güç ilişkilerini dönüştürmek için kullanarak da barışa
katkı sunabilirler. Barış inşasında, sürece kimlerin dahil olduğuna bağlı olarak
oynanacak çok sayıda rol bulunmaktadır.
İyi niyet yetmez. Mesele yalnızca eyleme geçme kapasitesi değil, kimin
eyleme geçtiğine dair algı ve konumlanmalardır. Bunlar da çatışma üzerinde
etki sahibidir.

Çatışma duyarlılığının
sağlanması: yaklaşım örnekleri
• çatışma ve barış analizi16
• toplumsal cinsiyet analizi17
• kadınların katılımının
yaygınlaştırılması18

•
•
•
•
•
•

Barış inşası için çalışanlar etkili olmak ve zarar vermekten kaçınmak için
aşağıdaki konulara dair düşünmeye teşvik edilmelidir:

•

Temsil ettiğiniz örgütün türü: Yani hükümete bağlı mı, hükümet dışı mı,
özel girişim mi? Yerel mi, ulusal mı, bölgesel mi, uluslararası mı? Örgüt,
çatışma bağlamında yer alan farklı paydaşlarca nasıl algılanıyor?

•

Örgütünüzün -ya da birey olarak sizin- devletin, nüfus gruplarının,
hükümetin, siyasi şahsiyetlerin, ekonomik aktörlerin farklı seviyelerinde
ve farklı kesimlerinde sahip olduğu(nuz) güven düzeyleri,

•

Örgütün bu özel çatışma bağlamındaki barış inşası sürecine kattığı
nitelikler ve niş değerler,

•

Finansman kaynaklarının kuruluşa dair algıyı olası etkileme biçimleri,

•

Yerel aktörlerin ve ortakların çatışma dinamikleri içindeki rol ve
konumları.

ihtiyaç değerlendirmesi19
yerel kapasitelerin belirlenmesi
zarar vermekten kaçınma20
erken uyarı sistemleri21
algı anketleri22

paydaş haritalaması (topluluklar,
hükümet, bağışçılar vb. ile ilişkiler) 23

• Güçler Zayıflıklar Fırsatlar Tehditler
(SWOT) değerlendirmeleri24

• izleme ve değerlendirme25
• ortak ve personel profilleri26

Kendinize şu gibi soruları sorarak varsayımlarınızı sorgulayın: Bunun etnik ya
da dinî bir çatışma olduğunu mu varsayıyorsunuz? Şiddetin öncelikli olarak
genç erkeklerce uygulandığını mı düşünüyorsunuz? Yerel liderlerin kimler
olduğunu düşünüyorsunuz ve neden? Kendi kültürünüz, ırkınız, yetiştirilme
tarzınız, dininiz ve diğer faktörler çatışmaya bakışınızı nasıl şekillendiriyor?
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Bağlam nedir?

Doğru müdahale biçimini nasıl seçerim?

Şiddetin temel nedenleri neler ve şiddet kendini nasıl görünür kılıyor?
Şiddet kim tarafından, kime karşı uygulanıyor? Farklı seviyelerdeki ve farklı
sektörlerdeki çeşitli çatışma dinamikleri neler? Bunlardan özellikle hangilerini
dönüştürmeyi hedefliyorsunuz? Bundan kim etkilenecek? Girişimin
gerçekleşmesi kimlere bağlı? Girişim, davranışları, eğilimleri veya sonucu
nasıl değiştirecek? Girişim, bir toplumun şiddete başvurmadan çatışmayı
yönetme kapasitesini nasıl pekiştirecek? Başarılı bir sonuç/dönüşüm neye
benzeyecek ve başarı sağlanıp sağlanmadığına kim karar verecek?

Üzerine çalışacağınız ve birlikte hareket edeceğiniz ilgili dinamikleri veya
paydaşları kesin olarak belirledikten ve en iyi konumlanacağınız yönler ve giriş
noktaları üzerine düşüncelerinizi de toparladıktan sonra geriye, doğru katılım
biçimini ya da sektörünü seçme meselesi kalır. Çatışmanın karmaşıklığı,
dinamiklerin bağlama dayalı ve evrilmeye açık olduğu anlamına gelir.
Deneyim ve uzmanlık hayati önemdedir, ancak tek başlarına bir projenin
başarısını garantileyemezler; neyin işe yarayacağına ilişkin varsayımlar,
önyargılara değil çatışmanın gerçekliğine dayanmalıdır. Aynı şekilde, bir araç
ya da yaklaşım seçerken iyi niyeti, aşinalığı ya da görünür bir tepki verilsin
diye yapılan baskıları esas alarak hareket etmek yüksek riskli bir stratejidir ve
çatışma ortamlarında yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Bunlar, hayatların söz konusu olduğu yüksek riskli bir ortamda şiddetin
yaşandığı bir bağlama dahil olurken harcanan çabaların zarara yol açmaması
için derinlemesine düşünüldüğünden, dikkatlice tasarlandığından emin
olmak adına cevaplanması gereken kilit sorulardan yalnızca birkaçıdır.
Dolayısıyla bir çatışmanın derin ve geniş bir analizi son derece önemlidir
ve yerel paydaşları da kapsamalıdır. Bununla beraber, olumsuz dinamiklere
aşırı odaklanmak barış için olumlu çabaların, eğilimlerin, gelişmelerin ya
da sınırlı fırsatların gözden kaçmasına yol açar. Ancak barış ve çatışma
dinamiklerini analiz etmek sadece belirli bir bölgenin tarihini, siyasi yapısını
ya da ekonomik performansını bilmekten ibaret değildir. Aynı zamanda
koşullar, ilişkiler, eğilimler, motivasyonlar, değerler, araçlar ve fırsatlardan
oluşan bir karışımın anlaşılmasını gerektirir; bunlar nüfusun bir ya da daha
fazla kesimini hedeflerine ulaşmak ya da mesajlarını duyurmak adına şiddet
kullanmaya zorlayabilir.

Bu nedenle, barış inşası için çalışanlar etkili olmak ve zarar vermekten
kaçınmak adına şu konularda derinlemesine düşünmeye teşvik edilmelidir:

•

En iyi yapabileceğiniz ya da sunabileceğiniz şeylerin, bu belirli bağlamda
ve verili zamanda en uygun gördüğünüz katılım biçimlerinin neler
olduğu,

•

Girişim ve çatışma dinamikleri arasındaki potansiyel olumlu ve olumsuz
etkileşimler (öngörülemeyen sonuçlar, farklı paydaşların nasıl tepki
gösterebileceği),

•

Önerilen katılım biçiminizin -analizler ve sizin konumunuz göz önüne
alındığında- bu belirli bağlamdaki çatışma ya da barış hedeflerine uygun
olup olmadığı,

•

Analizlerin, “objektif” verilerin yanı sıra algıları da hesaba katıp
katmadığı. Örneğin halkın çatışmaya dair algılarına ilişkin araştırmaları
dikkate alıp almadığı,

•

Hiç dahil olmamanın yaratacağı riskler ve faydalar. Örneğin bu durum
yıkıcı çatışma aktörlerinin dolduracağı bir boşluk mu yaratıyor? Yoksa
fazladan olumsuz dinamikler oluşmasının önüne mi geçiyor?

Barış inşası için çalışan kişilerin etkili olması ve zarar vermekten kaçınmaları
için şu konularda teşvik edilmeleri gerekir:

•

Bağlamın politik, ekonomik, sosyal, çevresel ve güvenlik yönlerine
kafa yorma ve her bir sonucu belli şiddet riskleri ve barış fırsatlarıyla
ilişkilendirebilme,

•

Devlet dışı aktörler ve toplumsal cinsiyet grupları, sosyoekonomik statü
grupları, coğrafi topluluklar, dilsel, dinî ve siyasi topluluklar gibi çatışma
paydaşları üzerine en geniş yelpazede ve farklı katmanlarda (insanların
bağlılıklarının tekil ya da durağan olmadığını akıldan hiç çıkarmayarak)
düşünme.

Bağlamın en kapsamlı şekilde anlaşılması için benzer müdahalelerde
bulunan ya da aynı bağlam içerisinde çalışan örgütler ve aktörlerle işbirliği
yapılması ve bağlam analizi gibi konulardaki yaklaşımların karşılaştırılması
tavsiye edilir.

16

17

Barış inşasının ilkeleri
Kapsayıcılık, barışın inşa edilmesinde en önemli ilkedir. Farklı paydaşların veya
halk kesimlerinin dışlanması veya marjinalleştirilmesi çatışmalara yol açan
hak ihlallerine ve gerilimlere neden olabilir. Ayrımcılık hem halkın tamamında
hem de bazı topluluklarda eşitsizlikleri artırabilir ve şikâyetleri besler. Bu
nedenle girişimleri tasarlarken, uygularken ve değerlendirirken kapsayıcı bir
yaklaşım benimsemek, sıradan girişimlerin barışı inşası için önemli katkılara
dönüşmesini sağlayabilir. Kapsayıcı ve katılımcı karar alma süreçleri, yerel
sivil toplum forumları, paydaş diyalog oturumları, halka danışma süreçleri ve
şeffaf bilgilendirme kampanyalarının tümü güven oluşturabilir ve insanları
ortak hedefler etrafında bir araya getirebilir. En önemlisi, bunlar işbirliğini
normalleştirebilir ve paydaşlar arasındaki iletişim hatlarını sürekli kılabilir.
Okumakta olduğunuz kaynak eser boyunca, halk topluluklarına ve nüfus
kesimlerine değinilmektedir. Hiçbir birey kesin bir şekilde bu tür grupların
yalnızca birinde yer almayacağından, gerçek kapsayıcılığı sağlayabilmek
için çatışmayı (veya barışı) etkileyecek ve bir toplumdaki gruplar tarafından
etkilenmeye açık yollar üzerine kafa yormak gerekir. Cinsiyet, dil veya
etnik köken gibi bir demografik niteliğe odaklanmak, insanların çok yönlü
kimliklerini aşırı basitleştirme riski taşır. Bu da barışın dinamiği olan ya da
şiddeti körükleyen yaş grubu veya sosyoekonomik durum gibi diğer öne
çıkan faktörlerin göz ardı edilmesine yol açabilir. Kapsayıcılık, aktörlerin,
akıllarındaki ideal ortak fikriyle örtüşmeyen paydaşları sürece dahil etmek
zorunluluğuyla karşı karşıya kaldıkları vakalarda zorlu bir işlev haline gelir.
Örneğin bazı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari çıkarlarını gözeteceklerini
düşündükleri özel sektör aktörleriyle çalışmak konusunda direnç gösterebilir.
Farklı ihtiyaçların nasıl karşılanacağına dair görüşmeler ek müzakere veya
arabuluculuk süreçleri gerektirebilir.
Kapsayıcılıkla bağlantılı bir başka ilke de, derin bir angajman halini ifade
eden ve yerel halk ile harici barış inşacıları arasında anlamlı ilişkileri içeren
sahiplenme veya uygunluk ilkesidir.27 Günümüzde bu ilke uzun vadede
barışın sağlanması için temel bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Yerel
veya ulusal düzeyde sahiplenme, mevcut esneklik kaynaklarının tanınması
ve çalışmaların bunların üzerine inşa edilmesi olarak algılanır. Çünkü barış
inşası doğası gereği yerelde oluşturulur ve yerel halkların arzularını temel
alır. Sahiplenme, katılım biçimlerine dayanıklılık ve meşruiyet sağlar. Halkın
geniş kesimlerinin dahil edilmesi ve yerel kapasitelerin harekete geçirilmesi,
yerel ihtiyaçlara ve değişen yerel içeriğe daha uyumlu, etkili ve sürdürülebilir
katılımlar için gereklidir ve bunların uzun ömürlü olmasını mümkün kılar.
Sahiplenme, toplum temelli organizasyonlar gibi sivil toplum alanları
yaratmayı ve bunları beslemeyi beraberinde getirir. Çabalar çatışmaya
duyarlı ve kapsayıcı olmalı, terk edilmiş veya istisnai yönetim veya iktidar
dinamiklerini güçlendirmemeye özen göstermelidir.
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Faaliyetler, çatışmadan etkilenen bağlamlarda çok çeşitli şekillerde ortaya
çıkan toplumsal cinsiyet, ırk, din, renk, ulusal veya etnik köken, dil, medeni hal,
cinsel yönelim, yaş, sosyoekonomik durum, engellilik veya siyasi inanç gibi
sosyopolitik ve ekonomik faktörlere dair farkındalık taşımalıdır. Toplumsal
cinsiyet, sadece biyolojinin değerlendireceği bir alan olmanın ötesindedir.
Halktaki toplumsal cinsiyet anlayışı, hangi davranışların, tutumların veya
yaklaşımların ödüllendirileceğini veya reddedileceğini de etkiler. Bu durum
özellikle lezbiyen, eşcinsel, transbirey, queer, interseks (LGBTQI) grupları
için geçerlidir. Bu toplumsal değerlendirmeler, ekonomik, sosyal veya
politik hiyerarşilerle sıklıkla ortaklaşmaları sebebiyle, ırk için de geçerlidir.
Çatışmaların iktidarla -kimin, kim üzerinde güce sahip olduğu, kimin avantaj
kazanıp kimin kaybettiği gibi- birçok yönden bağlantılı olduğu göz önüne
alınınca, toplumsal cinsiyet ve ırk hiyerarşilerinin bir çatışmanın birçok
boyutunda görünür olması muhtemeldir. Toplumsal cinsiyetin siyasal güce
erişimi etkilemesinden, yetkiyi klişeleşmiş “eril” davranışa teslim etmesine;
ırkın daha prestijli iş pazarlarına erişimi etkilemesinden kamusal alanda
kesintisiz bir olumsuz temsile yol açmasına dek farklı örnekler bu bağlamda
sayılabilir. Bu nedenle, çatışma ortamlarındaki eşitsizlikleri, çarpıklıkları
veya ayrımcı uygulamaları dönüştürmek isteyenler, sorunlu güç yapılarının
yeniden üretilmesinden kaçınmak için cinsiyet, ırk ve diğer faktörlerin geniş
kapsamlı etkilerini göz önünde bulundurmalıdır.
Güç ilişkilerini ele almak barışı inşa etmenin önemli bir parçasıdır. Çatışmanın itici güçleri çok ve karmaşıktır; sürekli değişen ve olaylara tepki veren siyasi, ekonomik, çevresel, sosyal, kültürel, tarihî ve diğer türlerden bir dizi
çapraşık faktörü bir araya getirirler. Toplumdaki çeşitli grupların göreceli güç
ve deneyimleri (ve bu grupların bu farklılıkları nasıl algıladıkları) çatışmaların
önemli itici güçleridir. Ekonomik, teknik veya kalkınma odaklı girişimler, biçimsel dengesizliklerin giderilmesine değerli katkılar sağlayabilse de, nihayetinde yapısal değişikliklerin barış ve çatışma paydaşları açısından eylemler ve
sonuçlar üzerinde etkili olup olmayacağını belirleyen yerleşik güç ilişkilerini
göz ardı edemezler. Benzer şekilde, güçlendirme girişimleri ancak konunun
her iki tarafını da, yani hem güç eşitsizliklerini ve marjinalleştirmeyi süreklileştiren bozuk sistem ya da yapıları hem de hakları ihlal edilen kişilerin imkânlarını ve dahil olma isteklerini ele alarak etkili olabilir.
Hesap verebilir yönetim, “iyi yönetişim”den fazlasıdır. Halkın durumuna
ve taleplerine karşılık verebilir olma fikrini kapsar. İyi yönetişim, sözgelimi
verimlilik, tutarlı kurallar ve düzenlemeler, bu kurallara ve düzenlemelere
bağlılık ve şeffaflığın sağlanması gibi yollarla genellikle yönetimin arz
tarafına odaklanır. Hesap verebilir yönetim ise bunlara ek olarak halkın
bütün kesimlerinin kurallar ve düzenlemelere itiraz etme ve bunlara dair
geri bildirimde bulunma, reformları izleme ve öneride bulunma araçlarına ve
fırsatına sahip olduğu bir talep tarafını ifade eder. Tüm paydaşlar arasında
iletişim ve güven hatları bulunuyorsa, süreçleri daha işbirlikçi ve esnek
bir şekilde istişare etmek, bilgilendirmek ve tasarlamak kolaydır, bu da
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öngörülemeyen gerilimlerin, kırgınlıkların ya da şiddeti besleyen olumsuz
sonuçlarının görülme olasılığını azaltabilir. Hesap verebilirlik her iki tarafın
da eylemde bulunmasını gerektirir ve barış inşası çarpık güç yapılarındaki
ve toplumsal ilişkilerdeki eşitsizliği azaltmayı hedeflediğinden, bu ilke barış
inşası girişimlerinde önemli bir unsurdur.
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Diplomasi
Diyalog, arabuluculuk, müzakere,
önleyici diplomasi ve sessiz diplomasi
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Kavramlar dizini
Diplomasi, uluslararası sistemin devletler arasındaki ilişki ve etkileşimleri
öngörülebilir, düzenli, yapıcı ve şiddet içermeyen bir hale getirmek niyetiyle
izlediği yoldur. Bir çatışma veya kriz bağlamında diplomasi, hedeflere
ulaşmak veya anlaşmazlıkları çözmek için belirli yöntemlere odaklanabilir.
Okumakta olduğunuz kaynak, uluslararası veya seçkinler düzeyindeki
ilişkilerin ötesine geçerek etkin ve kapsayıcı olabilmek adına toplumun farklı
düzeylerinden girişimleri kapsar ve çatışan tarafların konumlarından ziyade
çıkarlarına odaklanır. Bu kaynağın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki
açıklamalara karşılık gelen bir terminoloji kullanıyoruz. Çoklu ve eşzamanlı
girişimler, her türlü süreçte etkili sonuç elde etmenin anahtarıdır. Bu araçlar
birbirlerini dışlamaz ve aynı anda ya da art arda kullanılabilirler.
Diyalog, sabit bir anlaşmaya veya anlık bir sonuca ulaşmaya yönelik olmayan
bir süreci ifade eder. Aksine, diyaloğun hedefi çatışma tarafları arasında sürekli
ve açık iletişim hatları kurmaktır. Amaç, ilişkiler kurmak, “öteki”ne maruz
kalınmasını sağlamak ve yanlış iletişim veya gerginlik riskini azaltabilecek
görüşmeleri sürdürmektir. Diyalog, çatışma tarafları arasındaki ilişkilerin
devam edeceği ve bu nedenle uzun vadede sürdürülmesi ve yönetilmesi
gereken durumlarda anlamlıdır.

Önleyici diplomasi, daha silik sınırlara sahip bir katılım türüdür
çünkü formu diplomasiyi yürüten ulusal veya uluslararası aktörlerin
konumlarına, çıkarlarına ve sahip oldukları avantajlara bağlıdır. Diyalog,
arabuluculuk ve müzakerenin aksine önleyici diplomasi, belirli hedeflere
veya yöntemlere atıfta bulunmaz, daha çok bir çatışmanın tırmanmasını
önleme niyetiyle yürütülen diplomatik çabaları veya etkileşimleri içerir.
Sessiz diplomasi, üçüncü tarafların katılımını içerebileceği gibi doğrudan
ikili diplomasi şeklinde de yürütülebilir. Kamu diplomasisinin aksine
yüksek düzeyde ihtiyat ve gizlilik gerektirir. Kolaylaştırıcının rolü, sürece
dahil olan tüm taraflarla güven ilişkisi oluşturmak ve tarafların kamusal
denetim altında olmayacaklarını bilecekleri ve böylelikle sözleri ve
eylemleri açısından kendilerini rahat hissedecekleri bir alan yaratmaktır.
Sessiz diplomasi örnekleri arasında gizli ikili toplantılar ve yuvarlak
masa tartışmalarının yanı sıra tavsiye veya finans kaynaklarına erişimin
kolaylaştırılması da bulunur.

Arabuluculuk, bir anlaşmazlığa veya çatışmaya üçüncü bir tarafın
müdahale etmesini ve güven inşası, ilişki kurulması ve etkileşim süreçlerini
kolaylaştırmasını içerir. Arabuluculuk, tanzim edilmiş bir dizi iletişim ve
katılım tekniğinin kullanıldığı yapılandırılmış bir süreçtir. Kolaylaştırma,
çatışan tarafların ihtiyaçlarına ve çıkarlarına odaklanır. Diyaloğun aksine,
arabuluculuk belli bir sonuca veya dönüm noktasına ulaşmaya yöneliktir.
Arabuluculuk, ara hedefleri veya daha kapsamlı anlaşmaları desteklemek
için uygulanabilir. Dolayısıyla genellikle her bir özel bağlam için uzman
arabulucular tarafından tasarlanan oldukça esnek bir müdahale biçimidir.
Gündem belirleme, mekik diplomasisi, üst düzey arabuluculuk ve içeriden
arabuluculuk gibi faaliyetleri içerebilir.
Müzakere, diyalog ve arabuluculuktan farklı olarak, daha ziyade nihai bir
anlaşmaya varmaya ve anlaşmayı kesinleştirmeye yöneliktir. Müzakerenin,

ilişkilerin yönetimine odaklanması şart değildir ve çatışmanın belli
konularına dair karara varmada daha yararlı olabilir. Müzakerecilerin,
nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla çatışan tarafları teşvik edici veya
caydırıcı unsurlara başvurma olasılığı daha yüksektir. Arabuluculuktan
ayırt edici bir farkı, üçüncü bir taraf içerme zorunluluğunun olmamasıdır.
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Diyalog girişimleri
Kavramlar dizininde belirtildiği gibi, diyalog iki veya daha fazla çatışan
taraf veya birey arasındaki süreci ifade eder. Diyaloğun (çatışan grupların
liderleri arasında gerçekleştirilen zirveler gibi) yüksek düzeyde, (sivil
toplum liderliğinde ve genellikle gizli yürütülen) ikinci kulvar türü, (siyasi
krizleri çözüme kavuşturmak için) siyasi ve (toplumun çeşitli düzeylerinde
gerçekleşen) çok düzeyli biçimleri olabilir. Diyalog, farklı kesimler içinde
de gerçekleşebilir ve girişimler, güçlü bir paydaş haritasına dayalı olarak
toplumun çatışmadan etkilenen kesitlerini içerecek şekilde paralel hatlar
izleyebilir. Bu yola başvurmaktaki amaç, aktörlerin gözden kaçırılmasının ve
dolayısıyla barışın sürdürebilirliğinin riske atılmasının önlenmesidir. Ulusal
diyalog süreçleri, farklı paralel faaliyetlerden oluşan bir ağ ile kolektif, büyük
ölçekli bir katılımı içerir.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Bir diyalog süreci, uyuşmazlığa neden olan konular ve dinamikler
arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılmasını sağlayacak düzenli
bir mekanizma işlevi görürse daha sürdürülebilir sonuçlar elde
edilmesini sağlar. Çünkü şiddet içermeyen araçlar kullanarak daimi
ilişkiler kurar ve zamanla ortak bir zemin oluşturup geliştirir.

•

Diyalog, (yetkililer ile topluluklar arasındaki ilişkiler de dahil olmak
üzere) kutuplaşmış veya birbirinden yalıtık gruplar arasında veya
farklı güç yapılarına sahip topluluklar arasında iletişim kanalları
oluşturabilirse süreç katılımcılarını diğerlerinin tarihleri, gerekçeleri,
ihtiyaçları ve bakış açılarıyla yüzleştirebilir. Bu da önyargıları
zayıflatmaya ve empatiyi artırmaya yarayabilir.

ÖRNEKLER
2013’te iç savaşı önlemekteki çabalarından dolayı 2015 Nobel Barış Ödülü’nü2
kazanan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, dört sivil toplum örgütünden
oluşmaktadır. Yasemin Devrimi, Arap Baharı’nın kıvılcımını ateşleyince
Dörtlü; vatandaşlar, politikacılar ve hükümet yetkilileri arasında diyalog
oluşturmak için çaba göstermiş, bu çabaları yoluyla halk arasında daha
çoğulcu bir demokrasi anlayışının temellerinin atılmasına yardımcı olmuş ve
halka duyarlı devlet politikaları fikrini temellendirmiştir. Bu süreç boyunca
Tunus toplumunun farklı kesimlerini temsil eden Dörtlü, çeşitli grupları
diyalog sürecine katmada da kilit rol oynamıştır. Ayrıca barış görüşmelerinde
arabuluculuk yapmak ve taraflar arasındaki müzakerelerde kolaylaştırıcı
olmak gibi diğer rollerde de güvenilir bir paydaş olarak yer almıştır. Politik
ve dinî bölünmeler arasında köprü kurabilen, zorlayıcı olmayan ve şiddet
içermeyen politik bir sürece örnektir.
Daha yerel bir bağlamdaki bir başka diyalog örneği ise uluslararası Concordis
örgütünün Moritanya’daki çalışmalarıdır3. Büyük kısmı çöllerle kaplı bu ülkede
tarıma elverişli alanların azlığı ve hayvancılık yapan konargöçer toplulukların
göç düzenleri yerleşik topluluklarla aralarında gerginlik doğmasına neden
olur. Concordis, topluluklar arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmek
için tarıma elverişli alanların bulunduğu Walo Sel Havzası’nda ve Senegal
Nehir Vadisi’nde bir diyalog süreci oluşturmak için çalışmaktadır. Diyaloglarda
kolaylaştırıcılık yapmak üzere eğitilen topluluk arabulucuları gıda, su kuyuları,
arazi ve kaynakların paylaşımı gibi daha sosyal ve ikincil etkileşimleri teşvik
ederek gerilimi azaltmakta rol oynamıştır.
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KISITLAR VE UYARILAR

•

•

Diyalog süreçleri, husumetin hâkim olduğu bir bağlamda kesin
müdahale biçimi ya da çatışmadaki her dinamiğe yanıt verebilecek
bir araç olarak düşünülmemelidir. Bu süreçlerin en güçlü şekilde etki
gösterebilmesi için birtakım çatışma dinamiklerinin belli çatışma
paydaşları arasında kurulan daha iyi iletişimden ve daha güçlü
ilişkilerden beslenebilmesi gerekir.
Diyalog, ilişki tesis edilmesini kolaylaştıran bir yöntem olduğu için
çatışmanın sürmesine neden olan davranışlarda veya durumlarda
dönüşüm olmadığı sürece işe yaramaz. Sadece şiddet içeren çatışmanın
önlenmesi veya barışın güçlendirilmesi için koşullar oluşturabilir.

•

Eğer girişimler tekil vakalarla sınırlı kalacak şekilde sadece bir düzeyde
veya birkaç mikro-proje yoluyla yürütülürse, diyalogdan beklentiler ve
diyaloğun etkinliği sınırlı kalır.

•

Girişimlerin diğer barış inşası çalışmalarındaki ilerlemeleri yavaşlatmak
üzere başkaları tarafından ele geçirilebilmesi ve durdurulabilmesi
mümkün olduğundan; diyaloğun etkin bir araç olarak kullanılmasının
anahtarı, diyalog girişimleriyle diğer şiddet önleyici faaliyetler veya barış
inşası çabaları arasında bağlantı kurmaktır.

•

Bir diyalog süreci üçüncü taraflarca kolaylaştırılabilir; ancak içerik -ve
dolayısıyla sonuç- çatışan taraflara aittir ve bu nedenle önceden tahmin
edilemez. Bazı durumlarda çatışan taraflar statüko dışında bir çözüme
hazır olmayabilir veya barışçıl olmayan bir çözümü yeğleyebilir.

Arabuluculuk süreçleri
Arabuluculuk sürecinde, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere birçok faaliyet
ve aşama vardır:
Mekik diplomasisi: İki veya daha fazla taraf arasında sürekli gidip gelen bir
arabulucuyla yürütülür. Arabulucu, taraflar birbiriyle görüşmeye hazır olana
kadar taraflar arasında gidip gelerek her biriyle ayrı ayrı görüşür. Bu yönde bir
ihtiyaç, arabuluculuk süreci öncesinde veya esnasında dahi ortaya çıkabilir.
Uzun süreli olarak başvurulması da mümkündür.
Çok kulvarlı arabuluculuk:4 Yalnızca hükümet düzeyinde arabuluculuk
kapsayıcı da değildir, etkili de. Çatışmayı çözmek için çoklu “kulvarlar”
gerekir. “Birinci Kulvar” resmî hükümet temsilcileri tarafından yürütülür.
“İkinci Kulvar” genellikle sivil toplumu içerir, ancak gayriresmi etkileşim
yoluyla hükümetlerle de bağlantı kurabilir5. “Üçüncü Kulvar”, iş dünyası
liderleri, siyasi partiler ve dinî figürler gibi etkili aktörleri veya seçkinleri içerir.
Interpeace tarafından önerilen “Altıncı Kulvar” ise kapsayıcı süreçleri geliştirir
ve toplulukları, sivil toplum örgütlerini ve hükümeti birbirine bağlar.6
İçeriden arabuluculuk:7 Bu tür arabuluculukta kolaylaştırma işini anlaşmazlıktan etkilenen bir grubun üyeleri üstlenir. Bu durumda, arabuluculuğun hazırlık aşaması gruplar arasında değil grup içinde gerçekleşir. Buna ek olarak,
içeriden arabulucular çatışan taraflara dair derinlemesine bilgi sahibi, onları
sürece dahil etmek için gerekli bağlantılara ve erişime sahip kişiler de olabilir.
Nüfuzlu Aracılar: Genellikle çatışma tarafları arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak için itibar ve imkânlarını kullanan lider veya kıdemli görevlilerdir.
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DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Tarafların temel çıkar ve motivasyonlarını yansıtan çözümler bularak
anlaşmazlığın ve çatışmanın daha sürdürülebilir bir şekilde çözüme
ulaştırılması daha olasıdır. Çünkü çatışan tarafların sonucu kabul
edilebilir bulma ve bunu uygulama olasılığı daha yüksektir.

•

Çatışan taraflar arabuluculuğun şartlarına ve hedeflerine etki etme
güçlerinin olduğunu düşünürlerse, arabuluculuğun taraflarca
sahiplenilmesi ve kabulü olasılığı taraflara dayatılan çözümlere
kıyasla daha yüksektir. Böylelikle alınan kararların uygulanma
ihtimali artar.

•

Çatışma ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik yapıcı ve çıkar
temelli yaklaşımlar geliştiren arabuluculuk, tarafların şiddete ve
tek taraflı eylemlere başvurma istekliliğini azaltan yapıcı bir iletişim
kültürünü teşvik eder.

ÖRNEKLER
1967’deki Nijerya İç Savaşı sırasında ülkenin doğusundaki Biafra bölgesi
sömürgecilik geçmişi ve tarihsel farklılıkları nedeniyle bağımsızlık istedi.
Kampala ve Addis Ababa’daki resmî barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı
ve iki tarafın ayrılıklarını kemikleştirerek daha büyük anlaşmazlıklara neden
oldu. Bu süreçte üç Quaker mekik diplomasisi kullanarak iki taraf arasında
gerilimin azaltılmasına ve barış sürecini ilerletmeye yardımcı olan bir iletişim
kanalı oluşturmuştur.8 Quaker’lar ikili görüşmeler düzenleyemedilerse de
ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuşlardır.

KISITLAR VE UYARILAR

•

Arabuluculuk hem süreç hem sonuç odaklıdır ve genellikle yavaş ilerler.
Tüm paydaşlar arabuluculuk süreci için gereken kayda değer zamanı
ayırmaya hazırlıklı olmalıdır.

•

Anlaşmalara veya dönüm noktalarına ulaşmak önemli olsa da, genel
işleyiş çok daha geniş bir paydaş ağını temel almak zorunda olabilir.
Bu da çok kulvarlı süreçlere ve bu süreçlerin birbirine bağlanmasına
duyulan ihtiyaca işaret eder.

•

Paralel kulvarlarda çalışan insanlara ve süreçlere yeterli kaynak
sağlanmalıdır. Ayrıca “kulvarlar” arasındaki iletişim yönetimine de
kaynak ayrılmalıdır.

•

Arabuluculuk (veya müzakere) süreçlerinde her zaman bazı riskler
vardır; bu süreçler diğer grupları hareket etmeye teşvik edebilir veya
aktörler dikkatleri üzerlerine çekmek ya da pazarlık güçlerini artırmak
üzere farklılıkları derinleştirmeye yönelebilir.

•

Derin ve geniş bir çatışma analizi, riskleri ve paydaş grupları anlamak
için yapılan hazırlık çalışmalarında hayati öneme sahiptir. Bu analiz
müttefiklerin, etkili barış aktörlerinin ve fırsatların tespitinde de faydalı
olabilir.

•

Eğer arabuluculuk süreci sürdürebilir olacaksa, nasıl sonuçlandığı
önceden tahmin edilebilir yapıda olmamalıdır; bu sebeple müzakere
sürecinden farklılaştırılması gerekir.

Arabuluculuk tanınmış yetkililer tarafından da yapılabilir. Örneğin 2007’de
Kenya’da tartışmalı seçim sonuçlarının ardından ortaya çıkan şiddet
konusundaki arabuluculuk sürecini BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan
yürütmüştür. Annan’ın odağında seçim sonuçlarına itiraz eden partilerin
konumlarından çok çıkarlar yer alıyordu. Krizin ciddiyeti geniş kapsamlı bir
çözüm gerektirdiği için arabuluculuğun gündeminde şiddetin bitirilmesi ve
yerlerinden edilmiş insanların ihtiyaçlarının karşılanması vardı. Arabuluculuk
çabaları politik çözüm için zemin hazırlamaya yaradı.9
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Sessiz diplomasi
Sessiz diplomasi, objektif veya yansız üçüncü bir tarafın kolaylaştırıcılığıyla;
basına, siyasi ve diplomatik çevrelere ve kamuya kapalı olarak düzenlenen
toplantı süreçleridir. Sessiz diplomasi, kapalı kapılar ardında gerçekleşen
özel müzakerelerin aksine, müzakere edilen sonuçtan çok taraflar arasında
ilişki kurma sürecine ve dürüst tartışmalar yürütülmesi için güvenli bir alan
yaratmaya odaklanır. Sessiz diplomasi genellikle kamusal alanda bir arada
görünmek istemeyen hükümetlerin, sivil toplumun ve diğer aktörlerin bir
araya getirilmesi için başlatılır. Bu da katılımcıların resmî kurumsal çizginin
ötesinde kamusal denetim ve kınama olmaksızın açıkça konuşmaları
konusunda kendilerini rahat hissedebilecekleri bir alan yaratmaya yarar.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

•

Eğer kolaylaştırıcı üçüncü taraf, çatışan tarafların itimadını kazanır
ve diyalog için güvenli bir ortam yaratabilirse, sessiz diplomasi
tarafların kamuoyu önünde gerçekleştirilemeyecek anlamlı
tartışmalar etrafında bir araya gelmesine vesile olabilir.
Sessiz diplomasi tarafların birbirini dinleyebildiği güvenli bir alan
yaratırsa karşılıklı anlayışı kolaylaştırarak daha resmî bir diyaloğun
temelini oluşturabilir.

ÖRNEKLER
Quaker’lar halka açık şekilde görüşmek istemeyecek çeşitli aktörleri sessiz
diplomasi kullanarak bir araya getirme konusunda her zaman öncü rol
oynamışladır. Aksi durumda etkileşimde bulunamayacak gruplar veya
bireyler bu yöntemle görüştürülmüştür. Kolaylaştırıcının güvenilir rolü, onun
önyargısız veya gizli bir gündemi olmayan bir konumda algılanması için
gereklidir. Londra’daki Quaker Barış ve Sosyal Tanıklık10 (QPSW), Cenevre ve
New York’taki Quaker Birleşmiş Milletler Ofisi11 (QUNO)a ve Brüksel’deki QCEA
gibi kuruluşlar kritik konularla ilgili tartışmaları teşvik etmek amacıyla sessiz
diplomasiye başvurmuş ve belirli alanlarda uzmanlık geliştirmiş kurumlardır.
Bu yöntemin gizlilik gerektiren doğası gereği kamuoyuna fazla detay
açıklanmasa da resmî hatlardan uzaklaşabilmek ve altta yatan sorunları
veya olası çözümleri tartışabilmek için alan açarak ve güven yaratarak belirli
aktörler arasındaki ilişkilerde bu yolla ilerlemeler sağlanmıştır. Örneğin
QUNO, taslak kararları tartışmak için aktörler arasında Quaker tarzı öğle
yemekleri düzenlemiş, Quaker House gayriresmi ve konforlu bir alan sağlamış
ve daha fazla baskının olduğu bir ortamda gerçekleşmesi mümkün olmayan
konuşmalar için bir ortam yaratmıştır.
Sessiz diplomasi de daha yüksek düzeylerde gerçekleşebilir. Örneğin Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği’ni
(HCNM)b, ulusal azınlıkların korunması maksadıyla AGİT üyesi devletlerle
kanuni çerçeve içinde gizli ve ihtiyatlı bir iletişimi “sessizce” destekleyebilir.12
HCNM çeşitli vakalarda gerilimin erken safhada düşürülerek ileride barışı
zayıflatabilecek çatışmaların vakitlice çözülmesine katkıda bulunmuştur.
Yani HCNM resmî itibarını çatışmaların çözülmesi amacıyla sessiz toplantılar
düzenlemek, güven inşa etmek ve iletişimi güçlendirmek için bir etken olarak
kullanabilir.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Sessiz diplomasinin gizlilik gerektiren doğası, gerçek değerinin ve
etkinliğinin ifade edilmesini ve değerlendirilmesini zorlaştırır.

•

Kolaylaştırıcıya dair güvenilirlik algısının önemi hafife alınmamalıdır.
Tam tarafsızlık mümkün olmayabilir, hatta bu imkânsızlık, “içeriden”
arabuluculukla güven inşa edilebildiği durumlarda bir avantaja da
dönüşebilir. Ancak kolaylaştırıcı, önyargılı algılanmamak için tüm
taraflarla güvene dayalı ilişkiler geliştirmelidir. Nihayetinde sessiz
diplomasi hiçbir yargı taşımıyor olmaktan ziyade, objektif olmakla, tek bir
tarafı tutmamakla veya yalnızca taraflara açık bir alan sağlamakla ilgilidir.

a Quaker United Nations Office.
b High Commissioner on National Minorities.
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Müzakere süreçleri
Diyalog ve arabuluculuk gibi müzakere de iki veya daha fazla taraf arasında
çatışmanın olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müzakere,
diğer iki araçta olduğu gibi tartışma süreçlerini de içinde barındırır ancak
genellikle çatışma veya ihtilafa ilişkin bir anlaşmaya veya çözüme ulaşmaya
odaklanır. Bu nedenle, genellikle daha geniş bir paydaş grubundan ziyade
karar alma konumunda olanların dahil olduğu daha seçkin bir süreçtir.
Çoğu müzakere süreci, çatışmayı “sonlandıran” barış anlaşmaları yapmak
amacıyla gerçekleştirilen resmî barış görüşmeleri veya konferansları şeklinde
gerçekleşir.
Ancak anlaşmalar, arabuluculuk başlığında belirtildiği gibi, herhangi bir
anlaşmanın hayata geçirilmesini etkileyecek geniş bir paydaş ağına ve
diğer çatışma aktörlerine bağlıdır. Bu nedenle müzakere süreçlerinin
etkili ve sürdürebilir olması için arabuluculuk ve/veya diyalog çabalarıyla
tamamlanması gerekir. Bu sebeple barış görüşmesinden çıkacak ideal sonuç:

•
•
•
•
•
•

çatışan tüm paydaşların meşru çıkarlarını yansıtmalı,
paydaşlar arasındaki ilişkiye gelecek zararları sınırlamalı,
açık ve uygulanabilir hükümler içermeli,
müzakere eden taraflar (ya da taraflardan en az biri) tarafından
sahiplenilmeli ve dayatılmamalı,
daha geniş çevreler/paydaşlarca kabul edilebilir olmalı ve
ara hedef ve sorumluluklar konusunda yol gösterici olmalıdır.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Barış müzakereleri, üst düzey karar vericiler veya çatışan tarafların
liderleri arasında net ve etkili bir anlaşma doğurursa şiddet
içermeyen, siyasi bir çözüme temel teşkil edebilir; çünkü hedeflere
ulaşmada etkili bir yol olarak görülecektir.

•

Müzakere edilen anlaşma, daha geniş çatışma paydaşlarıyla
istişareler içeriyorsa, başarılı bir şekilde uygulanma olasılığı ve
müzakere edilen anlaşmanın sürdürülebilirliği artar, çünkü şartlar
genel itibarıyla halkın daha geniş bir kesimi tarafından meşru
görülecektir.

•

Özellikle çıkar temelli müzakerelerde ihtilafların müzakereler
yoluyla çözülmesi tarafların anlaşmazlık(lar) için tek taraflı eylemde
bulunmak veya şiddete başvurmak yerine yapıcı çözümlere
başvurmaları olasılığını artırır.

ÖRNEKLER
Açe’nin Endonezya’dan bağımsızlığı için mücadele eden İslamcı Özgür
Açe Hareketi (Gerakan Aceh Merdeka veya GAM) ile Endonezya devleti
arasındaki çatışma yaklaşık 30 yıl sürdü. Aralık 2004’te Açe’de meydana gelen
deprem, tsunami, ardından gelen insani felaket ve yüksek ölüm oranları
çatışmaya uluslararası görünürlük ve barış sürecine yeni bir ivme kazandırdı.
Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari tarafları bir araya getirmek
için arabuluculuk yaptı. Başkan yardımcısının (başkanın desteğiyle) kişisel
katılımı ve ordunun müteakip müzakerelere katılımı, bu konuda politik bir
yatırım yapıldığının işaretçisi oldu. Müzakereler, af ve ekonomik programlar
gibi hükümet tavizi gerektiren başlıkların yanı sıra siyasi katılım, kültürel
semboller ve uzlaşmayla ilgili anlaşmaları da bünyesinde barındırıyordu. 2004
insani felaketine verilen uluslararası tepki de GAM üzerindeki müzakerelere
girme baskısını artırdı.13
Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı tahribatın ardından ortak
kurumlar ve sosyal normlar aracılığıyla yürütülen bir barış projesi olarak
başlamıştı. AB, genişleme müzakereleriyle barış bölgesini büyütmeye ve
güneydoğu komşularının bölgesel istikrarını desteklemeye devam ediyor.
Katılım süreci, reformu teşvik etmek için bir “havuç” işlevi görebilir ve bu
nedenle bölgeyi dönüştürebilecek ve olumlu ekonomik, politik ve sosyal
değişimler yoluyla barışı sağlayabilecek bir etken olarak görülür. Bir yıl süren
müzakere ve istişareler sonrasında, 2015’te Bosna Hersek hükümetinin her
üç düzeyi tarafından da kabul edilen Reform Gündemi, yönetim biçimi ve
hukukun üstünlüğü konulu temel reformlara odaklanıyordu.14 Odaktaki bu
konular, reformların 1990’larda yaşanan şiddet içeren çatışmaların mirası
nedeniyle engellendiği Bosna Hersek için temel meselelerdir. AB’ye katılım
müzakereleri, ekonomik eğilimlerin yanı sıra toplumsal perspektifleri de
dikkate alarak birden çok kulvarda ilerlediğinde Batı Balkanlar’da da barışa
giden yolun bir parçası olabilir.
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KISITLAR VE UYARILAR

•

Açe örneği, bir anlaşmanın imzalanmasına katkıda bulunan bağlamsal
faktörlerden yalnızca bazılarını vurguluyor. Bu bağlamsal faktörlerin
tümü mevcut değilse, müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanacağının
garantisi yoktur. Hatta Açe’de de barış çabaları daha önceki dönemlerde
işe yaramamıştı. Bu durum, barış inşası için fırsatların belirlenmesi ve
ele alınmasının önemini ve ayrıca barış için belirgin koşulların olmadığı
durumlarda her türlü tekil müdahalenin kısıtlarını göstermektedir.

•

Üst düzey müzakerelerin, sürece dahil olmayanların seslerinin
marjinalleşmesi gibi kısıtları vardır. Bu nedenle barış anlaşmaları gibi üst
düzey müzakerelerin sonuçları belirli topluluklar için yetersiz kalır.

•

Müzakere süreçlerine yönelik destek ve bu süreçlere dair algı
medya söyleminden, iletişim kampanyalarından ve sosyal yardım
girişimlerinden (iyi veya kötü anlamda) etkilenebilir. Müzakereler, üst
düzey müzakere süreçlerinin yanı sıra, stratejik iletişim ve çok paydaşlı
istişare kaynaklarına yeterince yatırım yapmak zorundadır. Halkla
istişarenin ve sosyal yardımın sınırlı kalması veya kaynaklarının yetersiz
olması, sonuçta üst düzey anlaşmaların etkili bir şekilde uygulanmasını
engelleyebilir.

•

Barış anlaşmalarıyla sonuçlanacak müzakerelerin bir barış inşası
girişiminin tamamını temsil etmesi şart değildir. Yoğun ilginin üst düzey
müzakerelerden uzağa kaymasından sonra ortaya çıkacak uygulama,
izleme ve sürekli ivmelendirme gerekliliği, muhtemelen siyasi sermaye
ve diplomatik katılım dahil olmak üzere kesintisiz destek ve kaynak
ihtiyacı doğuracaktır.

Önleyici diplomasi
Önleyici diplomasi siyasi sebepli şiddeti ve bunun tırmanma riskini azaltmayı
hedefleyen diplomatik çabalar olarak adlandırılabilir. Genellikle yüksek
düzeyde politikacılar, diplomatlar veya özel sektör aktörleri gibi seçkin aktörler
tarafından yürütülür. Önleyici diplomasi için tek bir yöntem yoktur: Yöntem,
her bir bağlamdaki kaynak, nüfuz, avantaj ve çıkarlara göre belirlenir. Önleyici
diplomasiyi en geniş anlamıyla; fikir alışverişi ve tartışma için oluşturulmuş
hükümetler arası organları ve mekanizmaları kapsayacak bir yapı olarak
düşünmek de mümkündür.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Çatışmadan etkilenen bir bağlamda aktörlerin gerekli nüfuz ve
avantaja sahip olmaları, önemli çatışma aktörlerini sorunların
çözümünde şiddet içermeyen, zorlayıcı ve askerî olmayan yolları
izlemeye teşvik etmek için kullanılabilir; çünkü bunları etkili
alternatifler olarak göreceklerdir.

ÖRNEKLER
2011’de Kamboçya-Tayland sınırında savaşın alevlenmesi Güneydoğu Asya’da
daha aktif bir önleyici diplomasi sürecinin doğmasına yol açtı. Endonezya
bu kez farklı bir rol üstlenerek, Kamboçya-Tayland sınır anlaşmazlığında
yürüttüğü önleyici diplomasi için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN)
2011 tarihli tüzüğündeki “nüfuzlu aracılar” hükmünü temel aldı ve çatışan
taraflar arasında mekik diplomasisi yürüttü. Sorun, ASEAN’ın kolaylaştırıcı
olarak hareket ettiği BM Güvenlik Konseyi’ne ulaşmış olsa da süreç yine de
neredeyse sadece Endonezya tarafından yürütüldü. Endonezya o sırada
üstlendiği ASEAN başkanlığından yararlanarak tarafları sınırda gözlemciler
bulunmasına ikna etmekte kilit rol oynadı.15
Eski Yugoslavya’nın dağılmasının ardından Hırvatistan ve Slovenya,
sonuçta ortaya çıkan uluslararası sınırlara, özellikle Piran Körfezi konusunda
itiraz ettiler. 2008-2009’da, 2004’ten bu yana AB üyesi olan Slovenya’nın,
Hırvatistan’ın AB’ye üyeliğini engellemeye çalışmasıyla durum iyice kızıştı.
Bu noktada AB’nin devreye girmesiyle 2009 yılında anlaşmayla sonuçlanan
tahkim süreci başladı. Şu an için AB’nin müdahalesi gerginliği engelliyor gibi
görünse de, bu kaynağın basıldığı sırada ikili görüşmeler sürmektedir. 16
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KISITLAR VE UYARILAR

•

Diplomatik aktör veya tüzel kişilerin bağlama özgü güvenilirlikleri ve
nüfuz dereceleri hayati önemdedir. Bu yüzden, (bu kaynağın başında
anlatılan) durum tespiti veya yansıtma süreci önleyici diplomasi için çok
daha önemlidir.
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Demokrasi
ve siyaset
“Demokrasi” terimi kullanılarak demokratik toplumların
temelini oluşturan özellikler; yani çoğulculuğu teşvik
eden yönetim biçimlerinin vurgulanması ve farklı halk
gruplarının ihtiyaçlarının, politik inançlarının ve çıkarlarının
barışçıl biçimde yönetimi nitelenmektedir. Diğer kilit
unsurlar arasında halkın katılımı, kapsayıcılık, barışçıl siyasi
tartışma, hukukun üstünlüğü, adalet ve diğer medeni ve
siyasal haklar yer almaktadır. Demokrasi bu kilit unsurları
etkili bir şekilde desteklediğinde hesap verilebilir yönetim,
kapsayıcılık ve diğer barış inşası ilkelerine daha çok
yardımcı olur. Bu nedenle demokrasi, tepki kabiliyeti olan
ve çatışmaya duyarlı kurumlar kurmakla ilgilidir. Ayrıca
barış inşası ile demokrasi arasındaki korelasyon tartışma
konusu olmaya devam etse de araştırmacılar şiddet içeren
çatışmaların demokratik devletlerde çok daha düşük
seviyelerde yaşandığını kabul etmektedir.
43

Siyasi tartışma ve etkin
vatandaşlık girişimleri
Siyasi tartışma, yasamaya dair veya siyasi gelişmeleri tartışmak için tarafları
bir araya getirmenin faydalı bir yoludur. Nihai amacı barışçıl etkileşimi
desteklemek ve siyaset üzerindeki fikir alışverişini teşvik etmek olmalıdır.
Bununla beraber yapıcı siyasi tartışmaların gerçekleşebilmesi için halkın
ilgili siyasi ilkeler, kurumlar, yöntemler, politikalar ve yasalar hakkında
iyi bilgilendirilmesi gerekir. Bunun için de farkındalık artırıcı faaliyetlere,
toplumsal eğitime ve siyasi kurumları çevreleyen şeffaflık girişimlerine emek
sarf edilmelidir.
Daha geniş anlamda, vatandaşların siyasete dahil olmaları siyasal hesap
verebilirliği artırabilir ve otoriterleşme tehdidini azaltabilir. Bu “etkin
vatandaşlık” hem özgür medya sivil topluma katılım ve hem de kamu
yetkilileriyle daha resmî geri bildirim ve istişare mekanizmaları yoluyla halkın
katılımı şeklini alabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

•

•

•
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Farklı siyasi bakış açıları veya görüşleri olanlar medya, kamusal
toplantılar veya sivil toplum örgütleri gibi şiddet içermeyen
platformları siyasi konularda etkileşimde bulunmak ve tartışmalara
katılmak için kullanabiliyorlarsa, bu halkın memnuniyetsizlik
ve marjinalleşme düzeyini, dolayısıyla şiddete başvurma riskini
azaltabilir.

ÖRNEKLER
Güney Afrika anayasasında, toplulukların planlama ve bütçeleme süreçlerine
dahil olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yerel yönetim hükümleri
bulunmaktadır. Örneğin mahkemeler yeterli halk katılımı olmaksızın kabul
edilen herhangi bir mevzuatı reddedebilir. Apartheid sonrası Güney Afrika’da
yerel mevzuat geliştirilirken daha geniş bir yelpazedeki seslerin ve bakış
açılarının dikkate alınmasını sağlayan kilit unsur halk katılımı olmuştur.
Amaç, barış inşası çabalarını yerel yönetimler seviyesinden yukarıya doğru
meşrulaştırmaya yardımcı olmaktır.1
Şili‘de Augusto Pinochet diktatörlüğü, ardında bir ayrımcılık ve hak ihlali
mirası bırakmıştı. Pinochet tarafından uygulamaya konulmuş Binomial seçim
sisteminin reforme edilmesini amaçlayan Şili Binomial Seçim Sistemi Reformu
Girişimi, seçim reformu etrafında fikir birliği oluşturmak için mevcut hükümet,
siyasi partiler ve sivil toplum arasında bir diyalog süreci başlattı. Diyalog süreci,
seçim sisteminin daha kapsayıcı olması ve vatandaş katılımını güçlendirmek
için uyarlama çabası içinde en iyi uygulamaların paylaşılmasını ve yerel düzeyde
görüş alışverişinde bulunulmasını içeriyordu. Diyalog süreci boyunca seçim
sistemini daha kapsayıcı olacak ve vatandaş katılımını güçlendirecek şekilde
dönüştürme amacıyla en iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve yerel düzeyde
görüş alışverişinde bulunuldu. Adil yasaların, Şili’de, zenginler ile fakirler
arasındaki eşitsizliğin ve ayrımın sürmesine neden olan geçmiş uyuşmazlıkların
üstesinden gelinmesini kolaylaştırdığı düşünülüyordu.2

KISITLAR VE UYARILAR

•

Halkın tüm kesimleri görüşlerini dile getirebiliyorsa ve politik
önerileri siyasi temsilciler, partiler, medya ve diğer sivil toplum
örgütleri aracılığıyla şekillendirme konusunda etkin olabiliyorsa,
hükümet kamuoyu görüşlerinin bir kesitini alarak etkili ve daha az
ihtilaflı politika yapmak için daha donanımlı hale gelebilir.

Eğer ortada bir şiddet geçmişi veya etkileşimler sonucunda siyasi
gerilimlerin tırmanma ihtimali varsa, bir barış inşası aracı olarak siyasi
tartışmalar etrafında şekillenen girişimler ek riskler oluşturabilir. Barışa
katkı sağlayacak her tartışma, çatışma dinamikleri akılda tutularak
tasarlanmalıdır.

•

Devlet makamları ve hizmet ettikleri halk arasında yeterli tartışma
imkânı varsa halkın hükümeti ve siyaseti seçkin, uzak, yozlaşmış
veya erişilmez olarak görme ve bu nedenle devletin otoritesini
reddetme olasılığı daha düşüktür.

Devlet ve toplum arasındaki tartışmaya dair beklentiler, halk arasında
yönetim ve politika süreçlerinin anlaşılmaması durumunda hayal
kırıklığı yaratabilir. Bunu önlemek için siyasi tartışma veya istişareler;
yönetim yapıları, yöntemler, talimatlar, vb. hakkında bilinçlendirme
çalışmalarıyla desteklenmelidir.

•

Danışma mekanizmaları ile patronaj ağları arasında, farklı halk
grupları arasında kaynaklar üzerinden bölünmeleri veya rekabeti
körükleyebilecek ince bir çizgi olabilir. Bu nedenle istişare girişimleri,
tekil grup çıkarlarının baskınlığını azaltmak için mümkün olduğunca
çoğulcu olmalı ve çeşitlilik göstermelidir. Sürdürülebilir bir sonuç için
aslolan adalettir.

•

Demokratik sürecin seçimlere ve tartışmalara şiddet içermeyen tepkiler
verilmesini sağlayabilecek şekilde sistematik ve tekrarlanabilir hale
gelinceye kadar özenli bir şekilde desteklenmesi gerekir.

Halkın siyaseti ve politika belirleme süreçlerini çevreleyen
ilkeleri, yapıları, yöntemleri ve kuralları derinlemesine kavraması
durumunda, reformların sorunlara cevap verebilme becerilerine ve
yaratacakları fırsatlara ilişkin beklentiler de daha gerçekçi olabilir ve
siyasi kararlar daha yaygın şekilde anlaşılabilir.
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Siyasi parti desteği

ÖRNEKLER

Siyasi parti desteği, parti kapasitesinin artırılması, finansal durumların,
personelin ve parti içi demokrasinin yönetilmesi için yöntemler geliştirilmesine
yardımcı olunması gibi konularda siyasi partilere teknik danışmanlık
sağlamak anlamlarına gelebilir. Teknik desteğe ek olarak, anlaşmazlıkları
yönetmek için taraflar arası ve parti içi diyalog platformları oluşturulmasını
gerektirebilir. Sunulacak destek, siyasi partilerin iç kapasitelerini ve diğer
partilerle çalışma mekanizmalarını desteklemenin ötesinde, partileri sivil
toplum platformlarıyla bağlayarak vatandaş şikâyetlerini ele almalarını
sağlamak gibi kapsayıcı gündemler de içerebilir.
Siyasi partiler bir meşruiyet ve temsil kaynağı olabilseler de, çıkar elde
etmek ya da şiddeti kışkırtmak için kamuoyunu manipüle de edebilirler.
Parti içi demokrasiyi ve daha kapsayıcı gündemleri teşvik etmek için
geniş bir yelpazeden bireyleri liderlik becerilerini geliştirmeleri konusunda
desteklemek faydalı olabilir ve bu, çoğulcu temsil için önemli bir katkıdır.
Üyelerine karşı sorumlu ve liderleri gerekli siyasi becerileri taşıyan partiler,
siyasi tartışmalara ve politika yapımına yapıcı ve etkin bir şekilde katılabilirler.
Projeler, parti-dışı siyasetçileri yani bağımsızları
yasaklanmış figürleri de dikkate almalıdır.

veya

-varsa-

partisi

Çad’da, Afrika Sürdürülebilir Demokrasi Seçim Enstitüsü (EISA), 2007’de
koalisyon ve muhalefet partileri arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını
uygulamak için siyasi partilere kapasite geliştirme konusunda yardımcı oldu.
Çatışma dinamiklerinin darbe girişimleriyle daha da şiddetlendirildiği Çad
bağlamında diyalog yoluyla fikir birliği oluşturma süreci son derece önemliydi.
Bu örnek, siyasi partilere verilen desteğin seçimlerle birlikte bitmediğini, parti
içi ve partiler arası diyalog kurmaya devam etmeye de yaradığını gösteriyor.3
Bir iç savaşın ardından Guatemala yüksek düzeyde eşitsizliğe ve gündelik
şiddete maruz kaldı. Siyasi partiler genellikle toplumun ihtiyaçlarına cevap
vermekten ziyade lider kişilikleri etrafında şekilleniyordu. Bu durum, yolsuzluk
nedeniyle daha da şiddetlendi. Hollanda Çok Partili Demokrasi Enstitüsü
(NIMD), 36 yıl süren ihtilafın ardından toparlanma sürecinin gelişimine
dair ulusal bir plan oluşturmak için tüm siyasi partilerle birlikte çalışıyor ve
2003’ten beri Guatemala’da çok partili diyaloğu kolaylaştırıyor. Diyalog,
başladıktan belli bir süre sonra, marjinalleşmiş grupların dahil edilmesi gibi
kilit meselelere de odaklanabilmeyi başardı.4

KISITLAR VE UYARILAR

•

Herhangi bir destek vermeden önce, siyasi partilerin rollerinin ve
çıkarlarının analizini yapmak ve böyle bir desteğin çatışmaları besleyen
toplumsal dinamikleri pekiştirmeyeceğinden emin olmak esastır.

•

Partilere veya çok partili sistemlere verilen destek nihayetinde kapsayıcı
katılımı desteklemek, çıkarları bir araya getirmek ve siyasi muhaliflerin
politika ve hükümet liderliği gibi konularda itirazlarda bulunmasına
yarayabilecek barışçıl araçlar sağlamak gibi amaçlar taşır. Sonuç olarak
partilerin etkinliği, kapsayıcılık gibi demokrasinin daha geniş hedeflerine
ulaşma yetenekleriyle değerlendirilmelidir.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Siyasi partiler güçlü ve temsil kabiliyeti yüksek bir parti içi demokrasi
anlayışını sürdürürlerse, üyelerinin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının
bir araya gelebileceği, dillendirilebileceği ve siyasi alanda temsil
edilebileceği barışçıl bir kanal sağlayabilirler.

•

Siyasi partilerin üyelere ve seçmenlere karşı daha sorumlu ve duyarlı
olması durumunda resmî siyasi süreçlere duyulan güven güçlenir,
böylece barışçıl olmayan politik eylemleri teşvik eten faktörler
zayıflatılmış olur.

•

Siyasi partiler açık ve etraflıca düşünülmüş politikalar
geliştirebilirlerse, siyasi forumlarda farklı politika seçenekleri
arasında etkili tartışmalar yapılması mümkün olur. Bu da halkın
katılımını ve kavrayışını geliştirir ve isabetli siyasi kararlar alınmasını
sağlar.

Sistemin tamamındansa tekil partilere verilen destek dengesizlikler
yaratabilir veya dış müdahale algısı yaratabilir ki bu da çatışma
dinamiklerini şiddetlendirir. Bu nedenle, çok partili sistemler için verilen
destek, desteğin tek bir grubun çıkarı gözetilerek kullanılması olasılığını
azaltır.

•

Siyasi partiler resmî siyasal kültürde önemli bir rol oynasalar da işlevleri
yoluyla sivil toplumun yerine geçmemeleri ve sivil toplumun geri
kalanıyla irtibatlarını kesmemeleri gerekir. Sivil toplum örgütleri, halkın
bazı kesimleri için daha erişilebilir olabilir veya belirli halk gruplarının
ihtiyaç ve çıkarlarını ya da toplumdaki sorunlarını temsil ediyor olabilir.

•

Siyasi partilerin desteklenmesi, bazı aktörlerin veya grupların varlığını
veya meşruiyetini destekleyen bölünmelerin şiddetlenmesi riskini taşır.

•
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İnsan haklarının izlenmesi
İnsan haklarının izlenmesi, bir ülkedeki veya bölgedeki insan hakları
durumunun belgelenmesi için belirli bir süre boyunca bağımsız olarak bilgi
toplanması anlamına gelir. İhlaller, bir çözüm sunulmadığı takdirde şiddet
içeren tepkilere duyulan sempatinin artması veya şiddeti haklı çıkarmak için
kullanılması gibi belirli çatışma dinamiklerini güçlendirebilir. Hedef grupların
şiddete maruz kalmalarına veya bizzat güç kullanmalarına da yol açabilir.
Bu nedenle, insan hakları ihlallerine karşı savunuculuk yapmanın, “kazanan”
anlatıya karşı anlatı oluşturmanın, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamanın
temeli bu bilgi olabilir. Derleme ve bildirme görevleri, sağladığı kanıtlarla
adalete katkı sunar ve geçmiş ihlallerin tanınmasını sağlar, ancak yapılan
önerilere uyulmadığında hayal kırıklığına da yol açabilir. İzleme faaliyetleri,
devlet ya da devlet dışı aktörler tarafından yapılan ihlallerin cezasız kalmasını
engelleyerek ya da barış anlaşmaları ve ateşkeslerin bir parçası olan hakların
verilip verilmediğini izleyerek insan güvenliği için doğrudan faydalar
sağlayabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

İnsan hakları ihlalleri belgelenir ve halka bildirilirse, hükümetlerin
denetlemeden kaçınmalarını zorlaşır ve insan hakları standartlarına
uymaları için baskı oluşur.

•

İnsan hakları izlemesinin yaygın olması, belirli halk grupları veya
insan hakları savunucuları için cezasızlığı veya sürüncemeli
durumları azaltabilir. İhlallerin kanıtları uygun bir şekilde toplanır ve
arşivlenirse sonraki kovuşturmalarda hayati önem taşıyabilir.

•
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İyi örgütlenmiş izleme faaliyeti, reform savunuculuğu yapmak için
kanıtlardan oluşan sağlam bir temel sağlayabilir. Bu tür reformlar
da daha kurumsallaşmış insan hakları koruma mekanizmalarını
güçlendirebilir.

ÖRNEKLER
Sri Lanka İç Savaşı sırasında yasadışı gözaltı ve yargısız infazlar gibi
suiistimaller yaşanması üzerine BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu,
Uzlaşma Komisyonu tarafından ele alınan insan hakları ihlallerini araştırdı.5
Amaç cezasızlığa engel olmaktı. Bu izleme faaliyeti de insan hakları
durumunun dengelenmesine ve kişisel güvenliğin artırılmasına katkıda
bulundu.
Kamboçya İç Savaşı sırasında insan hakları ihlalleri yaygındı. İnsan hakları
gözlemcileri Kamboçya İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Birliği
(LICADHO) 6 ile hem savunuculuk yaptı hem de insani yardım ve görüşmeler
sundu. Hukukun üstünlüğü ilkesinin zayıflığı ve yargıdaki yolsuzluklar göz
önüne alındığında, ülkede birçok ihlal vakası cezasız kalmaktadır. LICADHO,
yalnızca insan hakları ihlallerini belgelemekle kalmamış, mağdurlara
davalarında adil bir sonuç elde etmeleri için yasal yardım sağlamak veya
insan haklarıyla ilgili aktörler üzerinde baskı oluşturmak için konuyu
medyanın dikkatine sunmak gibi destekler vermiştir.
KISITLAR VE UYARILAR

•

İnsan hakları izleme faaliyetinin ihlalle suçlanan kişilerin tepkisini
çekmesi mümkündür ve bu durum uygulayıcılar üzerindeki fiziksel
riskleri artırır. Bu nedenle bu tür girişimlere sunulacak destek, bu tür
faaliyetleri yürütenleri koruma niyet ve kapasitesine sahip olmalıdır.

•

İzleme faaliyetleri, çatışan taraflar (buna silahlı aktörler de dahil olabilir)
arasında diyalog oluşturmak için tasarlanan diğer girişimleri zora
sokabilir.

•

İzleme faaliyeti siyasi amaçlı ya da taraflı olarak algılanabilir. Bu nedenle,
etkilenen topluluklar arasındaki endişelere cevap vermek için çok çeşitli
çatışma paydaşlarıyla müzakere gerekebilir.

•

Belirli hakların veya belirli halk gruplarının korunması, diğer halk
kesimleri arasında hoşnutsuzluk yaratabilir ve bu nedenle hükümetler
veya diğer lider figürler için siyasi zorluklar ortaya çıkabilir. Bu durumun
da çatışmanın diğer yönlerine etkisi olabilir.

•

İnsan hakları gözlemcileri, tüm çatışma taraflarıyla ilişkiler kurar ve bu
nedenle ihlalcilerin haklarını koruyormuş gibi algılanabilir.
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Seçimlerin izlenmesi ve seçim
sistemleri için destek
Seçimlerin izlenmesi, seçim sürecinin adil ve güvenli bir ortamda
gerçekleşmesini sağlamak için seçim öncesinde, seçim sırasında ve
sonrasında dışarıdan gelen, bağımsız gözlemcilerin varlığını gerektirir.
Yabancı gözlemciler üçüncü ülkelerden, bölgesel/uluslararası kuruluşlardan
ve sivil toplum kuruluşlarından olabilir. Bileşenleri arasında azami şeffaflığı
sağlamak için bilgi toplama ve raporlamayı barındıran izleme süreci, bu
şekilde hesap verilebilirliği artırır. Seçimi bir olay olarak izlemenin yanı sıra,
seçim sistemlerinin geliştirmesi veya iyileştirilmesine yönelik girişimler,
sonuçlara itiraz edilmesi ya da sonuçların reddedilmesi riskini yükselten
yapısal eşitsizliklerin veya seçim yasasıyla ilgili belirsizliklerin ifade edilmesinde
de kıymetli olabilir. Seçim uyuşmazlıklarının çözümü, yasal çerçeveler
oluşturulması, teknik yardım, ulusal seçim komisyonlarına yardım veya hesap
verebilirlik araçları seçim sisteminin desteklenmesinin yollarından sadece
birkaçıdır.
Bu tür faaliyetler, siyasi gerginliklerin gerilime ya da şiddete yol açma
potansiyeline sahip olduğu durumlarda çok değerli olabilir. Seçimler, çatışan
siyasi görüşlerin yönetilmesine şiddet içermeyen bir yol olarak hizmet edebilir
ve bu nedenle izleme -ister doğrudan seçim sürecinde olsun ister iktidarın
barışçıl olarak devrinde- halkın güvenini artırmakta önemli bir rol oynayabilir.
Özellikle kendilerini marjinalleşmiş algılayanlar için genel oy ile serbest ve adil
seçimlere katılabilme hakkı gerçekten de kapsayıcı ve güvenilir bir yönetimin
özüdür.

ÖRNEKLER
Somaliland, 1991’de Somali Cumhuriyeti’nden ve oradaki askerî rejimden
tartışmalı bir şekilde ayrıldıktan sonra bugüne dek, genel olarak uluslararası
toplum tarafından hakiki ve güvenilir olarak görülen üç seçim yaptı, tabii
bu süreçlerde de çeşitli zorluklar yaşandı. Fakat 2008’de yapılacak seçimler
2010’a ertelenince halkın yönetim mekanizmasına güveni sekteye uğradı.
Somaliland Devlet Dışı Aktörler Forumu (SONSAF)a, hükümetin seçim
hazırlıklarını denetlemek için bir sivil toplum organı oluşturdu ve ardından
2012 seçimlerini gözlemleyip değerlendirdi. Seçimlerden sonra SONSAF
tarafından yayımlanan rapor, halkın seçim sonucuna güvenini artırmaya
katkı sağladı ve barışçıl bir iktidar geçişi sürecini destekledi.7
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)b, Avrupa Komisyonu adına seçim
gözlemi görevi de yürütmektedir. Şubat 2011’de Çad’da yapılan parlamento
seçimlerinden önce GIZ, önceki aylardaki seçimi ve siyasi süreçleri
gözlemlemek üzere uzmanlar gönderdi.8 Ülkenin yolsuzluk sıralamasındaki
kötü skoru nedeniyle seçim kampanyalarının ve medyanın gözlemlenmesine
özen gösterildi. Seçimlerin güvenilir ve şiddet içermeyen şekilde gerçekleştiği
değerlendirildi. Seçimlerin ardından, gözlemcilerin raporu Çad’da çok
tartışıldı; halkın sonuçlara güvenini arttırmaya yardımcı oldu ve seçim
hilelerine gerektiği şekilde müdahale edildiğine dair vatandaşlara güvence
verdi.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Seçimlerin kuralları ve uygulaması şeffafsa ve mümkün olan en
geniş kitleye açıkça bildirilirse, sonuçlar üzerinden tahrik edici
dezenformasyon kampanyaları yapılması veya şiddetin kışkırtılması
olasılığı (tamamen ortadan kaldırılamasa da) azaltılabilir.

•

Seçimlerin tasarım ve yönetimini düzenleyen sistemler, adayların ve
seçmenlerin en geniş düzeyde çoğulculuğunu sağlayacak şekilde
tasarlanırsa, halkın çeşitli kesimlerinin resmî yönetim yapılarında
yasal olarak temsil edilme imkânı olabilir.

•

Bağımsız seçim izleme faaliyeti, halkın seçim sonuçlarına güvenini
artırmada etkiliyse, bu süreci yürüten kurumların ve temsilcilerinin
meşruiyetini artırmaya yarayabilir. Bu süreç ayrıca demokratik
süreçlerin, politik farklılıkların yönetilmesinde etkili bir mekanizma
olarak algılanmasına duyulan güveni pekiştirmeye yardımcı olabilir.
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a Somaliland Non-State Actors Forum.
b Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
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KISITLAR VE UYARILAR

Demokrasi ve siyaset üzerine ileri okumalar:

•

Farklı çatışma aktörlerinin şiddet kullanımı konusunda farklı
motivasyonları ve sınırları olduğu için, gözlemcilerin varlığı şiddetin
gerçekleşmeyeceğini garanti edemez. Gözlem tasarımı, en yüksek
şiddet risklerini dikkate alabilir.

Castillejo, Clare. “Political Parties and Peacebuilding.” Norwegian
Peacebuilding Resource Center, 2016. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/a3a0e081d8d2852cc065394acc740420.pdf.

•

İzleme genellikle, daha geniş çerçevedeki bağlamı değil, seçim sürecini
yakından takip etmeyi içerir ve bunun da sağlayacağı faydayı sınırlaması
muhtemeldir.

•

İzleme, bir olay etrafında odaklandığı için çatışmanın temel nedenlerini
tam olarak çözebilecek bir araç da değildir. Daha geniş siyasi yapıları,
bağlamı ve kültürü ele almak için seçim dönemleri arasında başka
türlerde demokrasi desteği gereklidir.

•

•

•

•

•

Seçim yasaları, belirli gruplara karşı ayrımcılık yapmak için kötüye
kullanılabilir. Örneğin ABD’deki Jim Crow Yasaları, iç savaştan sonra
Afrikalı-Amerikalıları haklarından mahrum etmek için seçim mevzuatına
başvurmuştu ve bu sürecin günümüzün hukuk kurallarında ve oy verme
bölgelerinde dahi etkileri mevcuttur.
Çoğulculuk eksikliği varsa veya belirli çatışma dinamikleri hesaba
katılmazsa seçimler mezhepsel, etnik bölünmeleri ya da milliyetçiliği
pekiştirebilir veya derinleştirebilir.
Seçimler çatışmanın hemen ardından yapılmamalıdır, çünkü şiddetli
gerilimlerin yeniden körüklenmesi riski yüksektir. İlk adımlar kapsayıcı
bir siyasi süreç ve kurumsal çerçeve sağlamak üzere atılmalıdır.
İzlemenin titiz, tarafsız olması ve uzun vadeye yayılması önemlidir.
Sadece siyasi partiler ve hükümet değil; medya, seçim yasaları, kayıt
süreçleri vb. de incelemeye tabi tutulmalıdır. Öneriler gelecekteki
barışçıl seçimlerin önünü açmaya yardımcı olabilir.
Seçimleri izlemek veya gözlemlemek üzere hareket eden bağımsız
kuruluşlar, sonuç yasal bir şekilde elde edilmiş olmasa dahi orada
bulunmuş olmaları nedeniyle seçim sonuçlarını meşrulaştırma riskini
de taşırlar. Bu nedenle izleme sürecini yürütenler ve gözlemciler,
seçim işlemlerinin tarafsızlığını ve şeffaflığını dikkatle izlemeli ve kendi
varlıklarının duruma etkisini değerlendirmelidir.

Peace Building Initiative. “Introduction: Democracy, Governance &
Peacebuilding.” Erişim tarihi: 9 Ocak 2018.
http://www.peacebuildinginitiative.org/index01f7.html?pageId=1833.
Reiter, Dan. “Is Democracy a Cause of Peace?” Oxford Research
Encyclopedias, Erişim tarihi: 25 Ocak 2017. https://doi.org/10.1093/
acrefore/9780190228637.013.287.
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Adalet

Hukukun üstünlüğü, yasanın uygulanışında herkese karşı
kurallı ve tutarlı olunmasını sağlar. Diğer yandan adalet,
esasında çok daha geniş bir anlama sahiptir ve hukukun
üstünlüğü yoluyla sağlanmaya çalışılması gereken şeydir.
Kanunlar, prosedürler, sistemler, teknik destek ve eğitim
kendiliğinden adalet sağlamaz; bunların hukuka erişimde
ve hukuki deneyimlerde farklı nüfus gruplarının yaşadıkları
yolsuzluk, kayırma ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi
hedefler doğrultusunda tasarlanmış olmaları gerekir. Hukuk
kurallarına ve adalete saygı gösterilmesini sağlamak için
yerel ya da ulusal mahkemeler gibi çeşitli mekanizmalar
vardır. Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi örgütler aracılığıyla
hukukun uluslararası zeminde üstünlüğünün korunarak
adaletin sürekliliğinin sağlanması mümkündür.
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Yolsuzlukla mücadele girişimleri
Yolsuzluk, siyasi ya da özel amaçlar için siyasi, ekonomik ya da yasal süreçlerin
duruma uydurulması ya da özünden saptırılması anlamına gelir. Yolsuzluk
faaliyetleri devletin yüksek kademelerinde izlenecek siyasetin çarpıtılması
ya da devletin düzgün işleyişinin bozulması şeklinde gerçekleşebileceği gibi,
gündelik olarak kamu hizmetlerine halkın erişiminin kısıtlanması yoluyla da
yapılabilir.1 Suç yapılarına hizmet edebilir ve onları destekleyebilir. Yolsuzluk,
silahlı gruplar veya güvenlik güçlerinin aldığı koruma haraçlarından
kayırmacılığa ve gayriresmi himayeden rüşvet, hileli anlaşma veya kimi
aktörlerin nüfuzunu kötüye kullanmasına kadar değişik şekiller alabilir.
Bu tür uygulamaları durdurmaya yönelik yolsuzlukla mücadele girişimleri
gözlemciler, bütçe şeffaflığı, davranış kuralları, yasalar, bilgi teknolojisi
sistemleri, dürüstlük eğitimi ve yolsuzlukla mücadele eğitimi gibi araçlara
başvurur.
Çatışma yaşayan devletler, zayıf yönetim yapıları nedeniyle genellikle
yolsuzluğa daha yatkındır. Yolsuzluğun toplumdaki bölünmeleri veya
eşitsizlikleri artırarak çatışmaya yol açma riski vardır. Yolsuzluk güce, paraya
veya başka nüfuz biçimlerine sahip olanlar için ayrıcalıklar sağlarken
diğerlerinin dışlanmasına yol açabilir. Ayrıca yolsuzluktan etkilenen
uygulamalar halkın güvenini ve devlet otoritesini kabul etme istekliliğini
aşındırdığı takdirde devletin veya özel sektörün meşruiyetine zarar verebilir.
Çok derinlere kök salmış yolsuzluklar zamanla devletlerin halklarına karşı
duyarlı ve sorumlu olma motivasyonuna zarar verir. Bu nedenle yolsuzlukla
mücadele, eşitliği, yanıt verebilirliği ve hesap verilebilirliği teşvik etmenin bir
yolu olarak görülmekte ve bu da sürdürülebilir barışa katkıda sağlamaktadır.

ÖRNEKLER
Kosova’da yapılan kamuoyu algı anketleri, vatandaşların siyasi partilerdeki şeffaflık
ve kayırmacılık konusundaki endişelerini göstermişti. Bu durum da muhtemelen
Sırp ve Arnavut halkları arasındaki barış sürecini engelliyordu. Westminster
Demokrasi Vakfı2 (WFD)a, toplumla ilişkiler kurmak ve yolsuzluk konularını
ele almak için çok partili çalışmalarını ve tekil siyasi partilere verilen destekleri
birleştirdi. Vatandaşların, hizmetlere erişim yetersizliğiyle ilgili şikâyetleri
çatışmalara neden olabilir; Kosova örneğinde etnik gruplar kamu hizmetlerinin
yanı sıra siyasi temsile erişim eksikliği nedeniyle de birbirlerini suçlamışlardır.
Guatemala’da, 2015’teki yolsuzluk skandalları sokak eylemlerine neden oldu
ve bu süreç başkan ve başkan yardımcısının istifasıyla sonuçlandı. Seçim ve
Siyasi Süreçler Konsorsiyumu (CEPPS)b, kampanya finansmanını izlemek için
Uluslararası Seçim Sistemleri Vakfı’ndan (IFES)c teknik destek alarak katılımın
artırılmasına ve şiddetin azaltılmasına yönelik bir proje başlattı. Projenin amacı,
karar alma süreçlerinde kapsayıcılığı vurgulayarak iç savaş, soykırımın yaşandığı
ve belli toplulukların marjinalleştiği bir ülkede siyasi durumu vatandaşların
çıkarlarını yansıtacak şekle dönüştürmektir.3

KISITLAR VE UYARILAR

•

Yolsuzluğun ekonomik ve politik boyutları olduğundan, proje öncüleri
her iki düzeyde de motive edici faktörlerinin farkında olmalıdır.

•

Yolsuzlukla mücadele etmek için ticari faaliyetleri kayıt altına alma
yönündeki girişimler, aynı zamanda kayıt dışı geçim kaynaklarını veya geçim
faaliyetlerini ortadan kaldırabileceğini ve bunun yaratacağı olası çatışma
risklerini de göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu eylemler yerinden
edilmeyi tetikleyebilir veya bazı durumlarda suç örgütlerinin veya silahlı
grupların mali güvenlik sağlama amacıyla birleşmelerine sebep olabilir.

•

Patronaj ağları kültürel ve ailevi yapılarla iç içe olabileceğinden, bunları
parçalama çabaları, belirli halk grupları veya toplum kesimlerince
ayrımcılık veya kötü muamele olarak algılanabilir. Bu girişimler bilhassa
da mallara, hizmetlere veya nüfuza ancak gayriresmi patronaj aracılığıyla
ulaşabilenleri etkileyebilir.

•

Yolsuzlukla mücadele girişimlerinin tasarımları ve hedefleme
mekanizmaları siyasi muhalifleri ve hatta sivil toplum kuruluşlarını (STK)
hedefe alacak şekilde de kullanılabilir.

•

Bazı durumlarda, görüntüyü kurtarmak için bazı “simge” bireyler veya
gruplar yolsuzluk suçlamasıyla yargılanır, ancak bu tür eylemlerin
derinlemesine bir değişimi yansıttığı her zaman söylenemez.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Yolsuzlukla mücadele girişimleri, yolsuzluğun temel nedenlerini
hedef alırsa daha geniş bir politik ekonomi içerisinde yolsuzluğa yol
açan ve sürmesine katkı sunan nedenleri inceleyebilir.

•

Bütçelerde, usul kurallarında, karar verme kriterlerinde ve davranış
kurallarında şeffaflık varsa kamu görevlileri ve devlet yapılarının
hesap verebilirliği sağlanacak ve halk ile hükümet arasındaki güven
ilişkisi güçlenecektir.

•

Halkın, yetkililerin hizmet sunumunda yolsuzluğa meyletmediklerine
inanması halinde, bu makamları meşru görmeleri ve hükümetin
otoritesini kabul etmeleri daha olasıdır.

a Westminster Foundation for Democracy.
b Consortium for Elections and Political Process Strengthening.
c The International Foundation for Electoral Systems.
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Anayasal reform
Bir anayasa, devletin genel tasarımını, rollerini, görevlerini ve temel
sorumluluklarını bir hukuk çerçevesine oturtarak ifade eder ve çoğu
zaman siyasi, dinî ve diğer kültürel değerleri muhafaza etmek için kullanılır.
Anayasalar, haksız bir statükoyu haklı çıkarmak veya belirli bir niyete hizmet
eden bir gündeme yasal bir gerekçe sağlamak için manipüle edilebilir. Sonuç
olarak anayasalarda yapılan değişiklikler, partilerin siyasi perspektiflerini veya
kendi menfaatlerini korumak için kullanabilecekleri ve büyük çıkarların söz
konusu olduğu meselelerdir. Doğaları gereği, bir ülkenin yönetimi ve işleyişi
üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olacak şekilde tasarlanan anayasal
reformlar, en ufak değişikliklerin bile çatışma dinamiklerini (olumlu veya
olumsuz) etkileyebildiği çatışmalı bağlamlar açısından bariz bir riski ifade
ederler. Barış anlaşmaları sonrasındaki siyasi atmosferlerde genellikle geçici
anayasalar veya anayasal reformlar kullanılır. Bazı durumlarda, bir anayasa terk
edilebilir ve çatışma ile “çatışma sonrası” dönem arasında sembolik kopuşu
temsil etmesi açısından tamamen baştan yazılabilir. Anayasa reformunun
barışa giden bir yol olabilmesi için altta yatan şikâyetler kapsayıcı süreçler
aracılığıyla ele alınmalıdır.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Anayasa reformu süreci eğer çatışma bağlamının analizine
dayanıyorsa, barışı besleyebilecek tedbirleri de içeriyor olma
ihtimali yükselir, olumsuz çatışma dinamikleri üzerinden pazarlığa
odaklanma ihtimali azalır.

•

Reform önerileri halkın katılımı, algı anketleri ve etki analizleri
eşliğinde yapılırsa muhalif bakış açılarının barışçıl ve yapıcı bir
şekilde tartışılması için daha büyük bir fırsat doğar.

•

Anayasa reformu veya anayasanın yeniden yazılması sürecine halkın
tüm kesimlerini kapsayan kapsamlı bir ulusal diyalog süreci eşlik
ediyorsa sonucun meşru görülmesi ihtimali daha yüksek, daha önce
süreçten dışlanmış tarafların itiraz etme olasılığı daha düşük olur.

•

Halk reform süreci -özellikle zaman çizelgesi ve beklenen etkisihakkında iyi bilgilendirildiği takdirde beklentiler yönetilebilir ve
hayal kırıklığı veya hüsrana uğrama riski en aza indirilir.

ÖRNEKLER
Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü (IDLO)a, 2012’de Somali’nin geçici
anayasasına, taslak anayasanın analizini yaparak ve değişiklikler önererek
destek verdi. 2012 yılında, onlarca yıl süren savaşın ardından Somali’de bir
hükümet kuruldu. Anayasa süreci barış sürecinin istikrara kavuşmasına katkı
sundu.4
2010 yılında Kırgızistan’daki şiddetli siyasi krizin ardından AGİT ve Venedik
Komisyonu, uluslararası uygulayıcıların ve Kırgız geçici hükümet temsilcilerinin
katılımıyla anayasa reformları üzerine bir yuvarlak masa müzakeresine ev
sahipliği yaptı. Müzakereyi, halka danışma süreci ve bir ay sonra düzenlenen
yeni anayasa referandumu izledi. Bu katılım biçimleri şiddet haline cevap
vermek ve halkın hukukun üstünlüğüne duyduğu güveni artırarak tutarlı,
anayasal bir tepki geliştirmek üzere tasarlanmıştı.5
KISITLAR VE UYARILAR

•

Anayasalar, halk içindeki ayrışmaları keskinleştirebilir.

•

Ortaya önemli değişiklikler çıkarması muhtemel bir süreç olduğundan,
anayasal çalışmalara eşlik edecek ulusal diyalog, sivil eğitim, kamu
bilgilendirme kampanyaları, siyasi muhalifler arasındaki diyaloglar,
medya kuruluşları için mesleki eğitim vb. gibi eşzamanlı girişimleri
mümkün kılacak kaynakların da haritalanması gereklidir.

•

Anayasalar genel bir çerçeve sunar ve bu yüzden uzun ömürlü olmaları
amaçlanır. Bu nedenle, aşırı ayrıntılı hükümlerle sonuçlanan veya
toplumlar değiştikçe düzenli olarak güncellenmesi gereken yönetim
alanlarını da konu edinen reform süreçleri, sosyal bölünmeleri kullanarak
sürekli kriz ve istikrarsızlık yaratmak isteyen taraflara fırsat sağlayabilir.

•

Anayasal değişiklikler halk forumları ve halk eğitimi girişimleriyle bir
arada yürütülmelidir. Bunu yaparken, halk çeşitli görüşler sunarak
sürece katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda önerilen tüm
değişikliklere dair kayda değer bir kavrayışa sahip olur.

a International Development Law Organization.
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Adalete erişim girişimleri
Adalete erişim, tüm vatandaşlar için hizmetlerin adil, erişilebilir ve şeffaf
olmasını sağlayan hukukun üstünlüğünün bir parçasıdır. Vatandaşların bu
tür hizmetlere erişmelerini sağlayan kimlik belgelerini alma hakkı da en ileri
derecede önemlidir. Eşit erişimin olmayışı veya olmadığı şeklinde bir algının
varlığı, halk grupları arasında çatışmaya yol açacak uzun vadeli şikâyetlere
neden olabilir. Bu erişilebilirliği sağlamak, yargı kurumlarını, güvenlik
sektörünü yeniden düzenlemenin ve ilgili yasaları çıkarmanın yanı sıra halkları
hedef alan farklı faaliyet türlerini gerektirir. Vatandaşların haklarının bilincinde
olmalarını sağlamak için halkları hizmetlere erişim, hizmet sağlayıcılarının
nasıl kullanılacağı veya marjinalleştirilmiş topluluklara erişmek için adli
yardım hizmetlerinin kullanılması gibi konularda eğitmek üzere medya
veya diğer kanallar kullanılabilir; bu toplulukların hizmetleri kullanabilecek
şekilde resmî kayıtlarının yapılabilmesi için vatandaşlarla işbirliği yapmak gibi
belirli projeler başlatılabilir. Bu çabalar geleneksek adalete duyarlı olmalıdır;
geleneksel adalet devlet düzeyindeki adalet hizmetlerine erişimi olmayan
topluluklardaki uyuşmazlıkların temel çözümü olabilir; ancak her durum için
de uygun sayılmayabilir.
Diğer bir faaliyet türü ise eşit erişimi sağlayacak kapasitesinin geliştirilmesi
için yargıya eğitim verilmesidir. Bu eğitimler, adil yargılanma standartlarına
dair bilginin geliştirilmesi, işkencenin önlenmesi, keyfî gözaltı ve insan hakları
konularına odaklanabilir. Dersler aynı zamanda açık ve kesin önyargılar ve adli
işlemlerde bunların üstesinden nasıl gelinebileceği konularında farkındalığı
artırabilir. Toplum içindeki hukuk bilgisine sahip ara elemanlar veya “alaylı”
avukatlar, okuma yazma bilmeyenlerin veya çokdilliliğin yaygın olduğu
alanlarda hukuk jargonunu açıklamaya yardımcı olabilir ve aynı zamanda
zayıf bir adli sistemin olduğu yerlerde adaletin gelişmesini kolaylaştırabilir.

•

•
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Vatandaşlar adalete erişim haklarının farkına vardıkça farklı gruplar
arasındaki eşitlik artar ve marjinalleşmiş grupların ayrımcılığa daha
güçlü şekilde karşı çıkmaları ve karar vericilerin hesap verebilir
olmaları sağlanabilir.

ÖRNEKLER
Lübnan’daki Suriyeli mültecilerin çoğunluğu için adalete erişimin önündeki
en büyük engel, resmî belgelerinin veya oturma izinlerinin olmamasıdır.
Uluslararası Uyarıa, Suriyeli mültecilerin adli ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek
için doğrudan mültecilere danışıp daha sonra kendi önceliklerini mültecilerin
ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirebilecek ilgili örgütlerin bu konuda
bilgilendirileceği bir proje başlattı. Barışçıl sonuçlar elde ederek adalete
erişimi güçlendirmek ve hakkaniyetin sağlanması için hem mültecilerin hem
de ev sahibi halkın ihtiyaç ve şikâyetlerinin ele alınması gereklidir.6
Sri Lanka’daki şiddet içeren çatışma sürecinin ardından ülkenin adalet sistemi
halkla arasındaki güven ilişkisini yeniden tesis etmeye çalışmaktadır. Ülkedeki
adaletsizliğin temel nedenleri çatışmanın yerinden ettiği gruplar içerisindeki
yoksulluk, hesap verebilirlik ve insan hakları problemleridir. Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP)b projesi adalete erişimi artırmak için
ceza yargılaması sisteminin güçlendirilmesine odaklanmıştır.7 Projenin ilk
aşamasında, 85 memur Adil Yargılama Kavramı, Tanıkların Sorgulanması
ve Cinayet Vakalarının Etkili Kovuşturulması konularında eğitim aldı. Diğer
aşamalar arasında kimlik belgesi başvuruları gibi yasal hizmetlere daha geniş
erişim sağlayan mobil hizmetler bulunuyor.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Hizmetlerin niteliği ve satın alınabilirliği iyileştirilirse, devlet
kurumlarında güven inşa edilebilir ve böylece olumlu devlet-toplum
ilişkileri kurulmasına katkıda bulunulabilir.

Bu alandaki girişimlerin etkili olması için engellere dair varsayımlardan
kaçınmak ve halkın ve farklı halk kesimlerinin erişim düzeylerine dair
hazırlık araştırması yapmak ve istişarelerde bulunmak gerekir.

•

Reform sürecinde reformların işleyiş takvimleri ve muhtemel etkileri
konusunda kamusal farkındalığın artırılması, reformlar konusundaki
beklentilerin iyi yönetilmesini ve dolayısıyla halk arasında hayal
kırıklığı veya hüsrana yol açma ihtimalinin azalmasını sağlayacaktır.

Adalete erişimi sınırlandıran şey yolsuzluk da olabilir. Örneğin bazı
gruplar erişimde öncelik kazanmak için rüşvet verebilecek durumda
olabilir.

•

Girişimler, adalet sağlamak isteyen bölgeye has, toplum temelli veya
geleneksel adalet sistemleri gibi “melez” ve enformel mekanizmaların
bulunduğunu kabul etmelidir.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

•

Hâkim ve savcıların önyargıları tanımak ve vatandaşların adalete
erişmesine yardımcı olmak konularında eğitilmeleri, uyuşmazlıkların
adilane çözümüne ve anlaşmazlıkları çözmek ya da intikam almak
gibi amaçlarla şiddete başvurulmasının önlenmesine yardımcı olur.

a International Alert.
b United Nations Development Programme.

61

Anıt ve hafızalaştırma projeleri
Hafızalaştırma, hikâyeleri kayda geçirerek, sözlü tarih çalışmalarını
arşivleyerek, diyalog için alan açarak ve anıtlar yaratarak tarihin ve kişisel
anlatıların kamu tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Her türlü derin travma
deneyiminde geçerli olduğu üzere, tüm toplulukları etkileyen şiddetli bir
çatışmanın ardından halkın bir müdahale olmaksızın ilerleyebilmesi pek
mümkün değildir. Hafızalaştırma projeleri, toplu iyileşme ihtiyacını ele almayı
ve bir çatışmanın insani sonuçlarının resmî olarak tanınmasını ve kayda
alınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Hafızalaştırma süreci, uzlaşmanın
gerçekleşmesi ve ortak geçmiş anlayışının gelişmesi için farklı bakış açılarının
tanınmasını gerektirir. Şiddetten kaynaklanan travmayı yönetmek, altta yatan
hınç ve gerilimi etkisiz hale getirmeye yardımcı olduğundan, sürdürülebilir
barış için esastır. Anıtlar ayrıca, tarihsel anlatıların yeniden yazılmasına karşı
koymaya ve tarihin ayrımcı politikalarla manipüle edilmesini önlemeye de
hizmet edebilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Hafızalaştırma, belirli bir şahsa veya gruba yapılanların, olayın
gerçekleştiği anda da şimdiki zamanda da yanlış olduğunu kabul
ederse, kurbanın haklarının ihlal edildiğinin kabulü bir iade-i itibar
duygusunu mümkün kılabilir.

•

Eğer kişisel çatışma hikâyeleri aktarılırsa, haksızlığa uğramış gruplar
veya bireyler, kendilerine kulak verildiğini ve kamusal söylem ve
tarihsel anlatılara dahil edildiklerini hissederler.

•

Bağlantılar ve empati kişisel anlatılar yoluyla kurulursa, bireyler
veya gruplar birbirlerinin bakış açılarını dinlemeye daha istekli ve
uzlaşmaya daha açık olabilirler.

ÖRNEKLER
Daha kapsayıcı anlatılara odaklanan bir proje olan HerStories8, Sri Lanka’da
ulus inşa sürecinin büyük ölçüde devlet merkezli bir anlatıya dayandığı
endişesinden yola çıkmıştı. Bu durum, belirli seslerin ve kimliklerin
dışlanmasına ya da marjinalleşmesine yol açtı, ele alınmamış gerilimlerin
yeniden ortaya çıkması olasılığını doğurdu ve şiddet riskini artırdı. HerStories
aracılığıyla vahşet kurbanları yerinden edilme ve şiddet anılarını anlattılar.
Proje, özellikle kendi tarih anlatılarının dışarıda bırakıldığını düşünen
kadınların hikâyelerini paylaşmaları ve seslerini duyurmaları için bir platform
sağladı.
Belçika’daki Tyne Cot Commonwealth Savaş Mezarlığı ve Kayıplar Anıtı, Birinci
Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesi’nde ölenleri defnetmek ve hatırlamak için
inşa edildi. Burada Commonwealth mezarlarının yanında savaşın ardından
oluşan ortak insanlık ve uzlaşma fikirlerini simgeleyen dört Alman mezarı
yer almaktadır. Bugün hâlâ geçmişin bir sembolü olarak hizmet vermekte,
hayatta kalanların savaş travmalarını konuşmalarına ve barışçıl bir geleceğin
tahayyül edilmesine yardımcı olmaktadır. 9
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•

Bu kişisel hikâyeler, çatışmayı mobilize etmek veya çatışmayı besleyen
anlatıları canlı tutmak için politik araçlar olarak da kullanılabilir. Örneğin
Bosna-Hersek’teki Srebrenitsa- Potočari Anıtı’nın yakınında, farklı
gruplara ait “rakip” anıtlar bulunuyor ve bu durum herkes için ortak
barış ve güvenlik oluşturma konusunda elverişli bir zemin yaratmıyor.
Bu nedenle dışlanmış anlatılarla baskın anlatıları karşı karşıya koyarken
bunların barış inşası ve uzlaşma süreçlerini nasıl etkileyebilecekleri
konusunda temkinli olmak önemlidir. Bir mağduriyet anlatısı da
engelleyici olabilir.

•

Hafızalaştırma, şiddet mağdurlarına en yakın olanlar için değerlidir,
anmadan sorumlu olanların süreçle bağlantısı ne kadar zayıfsa,
politikacıların veya diğer liderlerin projeyi kendi çıkarları için kullanma
olasılığı da o kadar artar.

•

Bir anma projesinin gerçekleşmesi için doğru an, bağlama göre
belirlenmelidir. Örneğin şiddet içeren çatışmanın sona ermesinden
kısa bir süre sonra yapılan bir anıt yaraları tazeleyebilir veya hayatta
kalanları travmatize edebilir. Ancak sürecin geciktirilmesi de ilk ağızdan
aktarılacak anlatıların etkisini en aza indirebilir.

•

Anma projeleriyle ilgili sembolik jestler, tepeden inme uygulamalara
konu olur ve toplum genelindeki bakış açılarını yansıtmazsa zararlı da
olabilir. 2003’te Irak’ta olduğu gibi bir dönemin sonunu göstermek için
heykellerin yıkılması, travmaların konuşulmasına yardımcı olabilir. Ancak
bu eylem, toplumun tüm kesimlerinin uzun vadeli şikâyetlerine cevap
vermez.

Hakikat komisyonları
Hakikat Komisyonu (HK)a veya Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu (TRC)b geçici
olarak ve devlet veya devlet dışı aktörler tarafından, geçmişte yapılan yanlış
uygulamaları tespit ve ilan etmek için tasarlanmıştır. Bir HK ile normal bir
hukuk mahkemesi arasındaki önemli bir ayrım, HK’nin mağdurları ve geçmiş
suçlardan etkilenenleri hakikati söyleme süreci, istismarları belgeleme ve
tanıklıkları toplama gibi faaliyetler aracılığıyla konu edinmesidir. Travmayı
atlatma sürecindeki mağdurlara fayda sağlayan onarıcı adaletin veya
istismarı anlama sürecinin örneği niteliğinde bir faaliyet türüdür. HK’ler
sorumluları cezalandırmaktansa gerçeği ve neler yaşandığını bilmeye öncelik
verir, ancak bazı vakalarda, bireyler tam işbirliği yapmadıkları takdirde ceza
kovuşturmasına da maruz kalabilirler.
HK’nin nihai raporu gelecekte çıkarılacak yasalar veya devlet tarafından
alınacak önlemlere dair önerilerde bulunabilir. Geçmiş suçların resmî
olarak, örneğin bir kamu görevlisi tarafından kabul edilmesi, mağdurların
itibarlarının geri kazandırılmasına yardımcı olur ve ülkenin geçmişini
kabullenmesini sağlar. HK’ler ayrıca mağdurlara kötü muamelelere karşılık
olarak maddi veya diğer şekillerde tazminatları da konu edinebilir. Kimilerine
göre bir HK’nin en büyük başarısı belirli düzeyde bir hakikat oluşturmaktır,
böylece bir kamusal kayıt ve şeffaflık ortaya çıktığı için medya veya hükümet
geçmiş suiistimallerle ilgili söylentiler yayamaz.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Hakikat Komisyonları, toplum için şiddetin sonuçlarına ilişkin ortak
bir hafıza oluşmasını desteklerse “kazanan”ın anlatısına karşı
çıkılabilir ve geçmişe dair ortak bir anlayış için temel oluşturulabilir.

•

Mağdurlar saldırganların beyanlarını duyar ve savaş suçlarına
dair hakikatler kaydedilirse ihlallerin nasıl gerçekleştiği daha iyi
anlaşılabilir ve bu sayede gelecekteki ihlallerin önlenebilmesi için bir
temel oluşturabilir.

a Truth Commission.
b Truth and Reconciliation Commission.
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Şili’de, General Augusto Pinochet’nin 1973-1989 arasındaki diktatörlüğü
süresince siyasi nedenlerden birçok zorla kaybetme ve cinayet vakası
yaşandı. Demokrasiye geçiş dönemi sırasında, 1990 yılında, dönemin başkanı
Patricio Aylwin tarafından Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu (TRC)
devletin ölümle veya kayıplarla sonuçlanan ihlallerini araştırmak üzere
kurulmuştur.10 TRC, kaybedilen ve öldürülenler için hesap verme, mağdurlara
ve ailelerine tazminat ödenmesi ve savunmasız halk gruplarının haklarını
korumak için yasal değişiklikler gibi devlet reformlarının başlatılmasına katkı
sağladı. Hükümet ayrıca mağdurlar için bir sağlık programı başlattı. Ancak
pek çok öneri siyasi irade eksikliği nedeniyle ve ordu, yargı gibi kurumların
demokrasiye geçtikten yıllar sonra bile Pinochet’ye sadık kalması nedeniyle
uygulanmamıştır. Belki de TRC’nin en önemli ve kalıcı katkısı, rejim tarafından
uygulanan kötü muamelelerin kaydedilmesi oldu, bu sayede mağdurların
yaşadıkları ihlallerin kabul edilmesi mümkün olabildi.
Medyada ve literatürde yaygın olarak tartışılan ve çoğu zaman demokrasiye
geçişi kolaylaştırdığı düşünülen Güney Afrika Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu,
geçmişle ilgili bazı hakikatlerin açığa çıkmasını sağlamış ve bazı Güney
Afrika vatandaşlarının geçmişle uzlaşmasına yardımcı olmuştur. Desmond
Tutu’nun öncülüğünde yürütülen süreç öncelikle uzlaşmaya odaklanmış
ve kurbanların sözlü beyanlarını almaya, hakikati anlatma sürecine katılan
saldırganların affına yönelik çalışmaları içermiştir. Apartheid’ın kalıntıları tam
olarak dağıtılmadığı ve bölünmeler devam ettiği için komisyonun elde ettiği
sonuçlar sınırlı kaldı. Çeşitli dillerin tercümesi veya duyguların sözlü ifadelerde
kayda geçirilememesi gibi pratik engeller de süreç boyunca ortaya çıktı.11
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•

Başarılı HK’ler için birtakım koşullar gereklidir. Örneğin komisyonun
siyasi bağımsızlığı, yeterli zaman, finansman ve insan kaynakları
sağlanmalıdır. Komisyon kovuşturmaların geciktirilmesi veya suçluların
kovuşturmadan kaçmalarının önlenmesi için mümkün olduğunca erken
oluşturulmalıdır.

•

Kişisel hikâyelerin aktarılma süreci mağdurları yeniden travmatize
edilebilir; bu nedenle de mağdurları duygusal olarak tam olarak
desteklemek ve refahlarını sağlamak için özel önlemlerin alınması
gerekmektedir. Dahası hikâye anlatımı duygusal bir süreç olabileceği
için bunları dile dökmek ve değişiklik önerilerine dönüştürmek kolay
olmayabilir.

•

Mağdurların tespiti, kadınlar gibi bazı grupları “yeniden mağdur etme”
riski gözetilerek kapsayıcı bir süreç halinde yürütülmelidir.

•

HK’lerin gerektirdiği siyasi hassasiyet ve travmanın nüksetme hali göz
önüne alındığında, böyle bir girişim için uygun zamanlama ve geniş
destek, önemli bir önkoşuldur çünkü hakikate dair farklı perspektifler
üzerinden birtakım anlaşmazlıkların alevlenmesi mümkündür.

•

HK’lerin yapabileceklerinin sınırlarının bilincinde olmaları şarttır,
çünkü komisyonlar tek başlarına sürdürülebilir barış oluşturmak için
yeterli değildir. Her zaman adli reform ve tazminatlar gibi diğer adalet
girişimleriyle uyum içinde çalışmaları gerekir.

•

HK’ler genellikle bağlayıcı tavsiyelerle sonuçlanmaz ve olumlu sonuçlar
ortaya çıktığında bile komisyonun bulgularına işlev kazandırabilecek
siyasi irade veya kapasite mevcut olmayabilir. Bu da sürecin
güvenilirliğine zarar verebilir, hatta etkilenen toplulukların adalet
algılarını baltalayabilir.
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Devletlerin ve çoğu zaman da hükümetlerin korumada en
büyük öncelik sahibi olduğu varsayımına, insan güvenliği1
ve topluluk güvenliğinin savunucuları tarafından sıklıkla
karşı çıkılmaktadır.2 Önceliği devletin güvence altına
alınmasına verme ve nüfusun (ve içindeki farklı kesimlerin)
acil güvenlik kaygılarını ancak bu sağlandıktan sonra
dikkate alma düşüncesi, artık günümüzde güvenliğin
tek odağı olarak görülmemektedir. Bu tür düşünceler
her durumda; topluluğa dayalı güvenlik, cezaevi reformu
veya Güvenlik Sektörü Reformu (SSR)a gibi diğer güvenlik
girişimleri aracılığıyla, her türden güvenlik faaliyetinin
tasarımını ve başarı tanımını etkiler. SSR, güvenlik
sektörünün (polis, sınır muhafızları, istihbarat teşkilatları
ve silahlı kuvvetler dahil) hesap verebilir yönetim ilkeleri
uyarınca yeniden düzenlenmesi anlamına gelir.

Güvenlik

Kimin güvenliğine öncelik verildiği sorusu, farklı nüfus
gruplarınca zaman zaman sorunlu ya da çatışma
dinamikleri konusunda etkisiz olarak algılanabilen resmî
güvenlik görevlileriyle çalışırken özellikle önemli hale gelir.
Ayrıca topluluk güvenliğine odaklanırken çatışmaların
ve bunlara yol açan temel nedenlerin giderek bölgesel
hale gelmesi ve tek bir devletin sınırları içerisinde
kalmaması nedeniyle, devlet sınırlarını aşan bir perspektif
edinmek gerekir. Şiddetin ve çatışmanın sürmesine
yol açan sorunlu dinamikleri dönüştürerek barışı inşa
etmek oldukça karmaşık bir süreçtir; ancak nihayetinde
barışı sadece şiddetin yokluğu ya da şiddetin başarılı bir
şekilde bastırılması olarak gören yaklaşımdan çok daha
sürdürülebilirdir.
a Security Sector Reform.
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Toplum temelli güvenlik
Ulusal güvenliğe dair soyut fikirlerin aksine, şiddetten veya güvensizlik
ortamından en dolaysız etkilenenler birey ve topluluklardır. Daha geniş
dinamikler en yerel düzeylerde ortaya çıkar ya da oraya akseder ve emniyet ve
güvenlik konusunda toplum temelli girişimleri gerektirir. Güvensizliğin temel
nedenlerini ele almaya yönelik girişimler bir dizi aktörü bir araya getirmelidir.
Polis hizmetleri, hukukun üstünlüğünü korumak ve bireysel ve kamu
emniyetini ve güvenliğini koruyarak halk gruplarının refahını sağlamakla
yükümlü olduğu için, bazı topluluk güvenliği girişimleri de polislik faaliyetiyle
bağlantılıdır.
Yerel güvenliğe örnek olarak, toplum temelli polislik (CBP)a, daha fazla
işbirliği yaparak topluluklarla ortaklaşa duyarlı polis hizmetleri sağlamaya
odaklanmıştır ve kapsayıcı katılım konularına odaklanmasından dolayı
demokratik tarzda polislik olarak da adlandırılabilmektedir. Toplum temelli
polislik yoluyla, halk ve polis birbirini tanır ve her iki taraf da diğerini düşman
olarak görmez. Mahalle izleme komiteleri, güç kullanımına başvurmayan kitle
yönetim teknikleri, polis ve vatandaşlar arasında diyalog, yardım hatları, öneri
kutuları ve hatta hem polis hem de toplumun üyelerini içeren spor kulüpleri
gibi farklı yaklaşımlara başvurulabilir. Çatışma dinamikleri içinde polis çok
çeşitli roller oynayabilir, kimi durumlarda rejim tarafından belli topluluk
veya bireylere kötü muamele etmeleri amacıyla da kullanılabilir. Polis, şiddet
içeren veya yasadışı faaliyetlere bulaşmış olabilir veya polisin militarizasyonu,
işlevini toplulukların korunmasından hükümetin taleplerinin (şiddet yoluyla)
uygulanmasına doğru kaydırır.

ÖRNEKLER
Kenya’da polisin aşırı güç kullanımı ve insan hakları ihlalleri, Saferworld
projesine ilham verdi; bu, temelli bir güvenlik projesiydi ve bu diyaloglar polisi,
sivil toplumu ve toplulukları güvenlik endişelerine çözüm bulmak için bir
araya getirdi.3 Proje, halka danışarak standartlaştırılmış eğitim materyalleri
geliştirmeyi ve toplum temelli polisliği tanıtmayı hedefliyordu. Bu çabalar,
hem polisin örgüt kültürünü hem de davranış ve tutumlarını değiştirmesine
yardımcı oldu. Proje, güven oluşturmak için polis ve sivil toplumla ortaklaşa
eğitimler yürüttü. Sonuç olarak suç oranı azaltıldı ve toplulukların sosyal ve
ekonomik kalkınmaya odaklanmalarına imkân verildi.
Somalili mahalle izleme grupları, önceleri kanunsuz hiziplerden oluşuyordu,
ancak Wabeeri bölgesinde toplum temelli güvenliğin yerelden sağlandığı
bir kaynağa dönüştürülmeleri örneği, toplulukların nasıl bir araya
gelebileceğini ve federal düzeydeki polislik faaliyetinin boşluklarını nasıl
değerlendirebileceğini gösterdi.4 Gruplar, topluluk temsilcileriyle birlikte
mahalle düzeyinde rapor vermeye ve bilgi toplamaya başladı. Raporlar bir
takım tarafından analiz edilip istihbarat kuruluşlarına teslim ediliyordu.
Daha yaşlı kuşaklara mensup bazı Somalililer, bu grupları baskıcı bir polislik
biçimiyle veya insanları devlete yöneltme faaliyetiyle ilişkilendirseler de, bu
yöntem gönüllülük temelli bir mekanizmadır ve orduyla bağlantısı yoktur.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Odak, kurumsal kültürlerine ya da tutumlarına değinmeden sadece
polisin faaliyetlerine yönelikse, CBP kimi durumlarda bir yerel istihbarat
elde etme aracı gibi görülüp yanlış anlaşılabilir. Bu nedenle, şüphelerin
önlenmesi için polislik faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişine ve akışına dair
şeffaflık esastır.

•

Topluluğun farklı kuşaklar, toplumsal cinsiyet kimlikleri, dilsel gruplar
vb. gibi farklı bölgelerinden bir girdi dengesi sağlamak; bozulmuş
öncelikleri, topluluğun kimi kısımlarının ihmal edilmesini veya bir grupla
ilgili güvenlik kaygılarına orantısız odaklanmayı önlemek için önemlidir.
Polis teşkilatı cinsiyet ve etnik denge gibi topluluk demografisini
yansıtmalıdır.

•

Protokolde “teknik” değişikliklerin yapılmasının sağlanması, uygun
standartları sağlamak için ilgili eğitime eşlik etmelidir.

•

Gücün herhangi bir şekilde kötüye kullanılmamasını sağlamak, polisler
ve siviller arasında güven oluşturmak ve sürdürmek için kritik öneme
sahiptir.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

•

Polis gibi güvenlik sağlayıcıları halkla sağlıklı ilişkiler kurmak isterse,
bunların çalışmaları topluluğa entegre edilebilir. Böylelikle güvenlik
sağlayıcılarının ihtiyaç ve eksiklik tespiti yapabilmelerinin yanı sıra
topluluğun güvenlik endişelerini ele almak için işbirliği yapmalarını
da mümkün kılar.
Güvenlik hizmeti verenler yüz yüze etkileşimler yoluyla toplulukla
anlamlı bağlantılar kurarlarsa güven, hesap verebilirlik, halkın
güvenlik kurumlarına güveni, emniyet ve güvenlik için ortak
sorumluluk duygusu oluşması gibi konularda ilerleme sağlayabilirler.

a Community-Based Protection.
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Silahsız sivil güvenlik girişimleri
Silahsız sivil güvenlik girişimleri, ordu veya polis dışındakiler tarafından ve
hiçbir şekilde silah kullanmadan yürütülen koruma veya barışı sürdürme
biçimleridir. Şiddetsiz Barış Gücü (NP)a, Pax Sivil Koruma Programıb ve
Uluslararası Barış Tugaylarıc gibi bu tür faaliyetlerde bulunan örgütler
için barışı koruma; şiddeti önleme, azaltma ve durdurmayla ilgilidir. Barışı
koruma görevini yalnızca silahlı ordunun veya polisin yapabileceği yaygın bir
varsayımdır. Bununla birlikte, zamanla, silahsız sivil koruma da saldırganların
davranışlarının değiştirilmesine katkıda bulunabilir. Bunlara ek olarak, silahsız
sivil güvenlik sağlayıcıları bilgi toplamak, halkları bilgilendirmek ve söylentileri
kontrol altında tutmak için elverişlidir. Silahsız sivil gruplar, koruma rollerine
ek olarak, insani veya başka türlü felaketlere müdahale etmek için de organize
edilebilir ve eğitilebilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Silahsız sivil güvenlik sağlayıcıları şiddetten etkilenen topluluklarda
ve bölgelerde etkinse, varlıkları silahlı aktörlerin (devlet ve devlet
dışı) eylem ve davranışları üzerinde hafifletici bir etkiye sahip olabilir.

•

Silahsız sivil güvenlik sağlayıcıları (genellikle hizmet ettikleri
topluluklarla yakından bağlantılı) bu aktörlerin davranışını etkilemek
için ahlaki veya ekonomik nüfuzlarını kullanırlarsa, şiddetli çatışma
dinamiklerinin genel dönüşümüne katkıda bulunabilirler.

•

Silahsız sivil güvenlik sağlayıcıları doğrudan silahlı aktörlerle
diyaloğa girebilirlerse, daha cezai yaklaşımların aksine, davranış
değişikliklerini etkilemek için karşılıklı güven ve anlayış ilişkileri
kurabilirler.

a Nonviolent Peaceforce (NP).

ÖRNEKLER
Yerel örgütler, Şiddetsiz Barış Gücü’nü5 Moro isyanı ile hükümet güçleri arasında
bir mücadele geçmişi olan Filipinler’in Mindanao kentine davet etti. Sivil toplum,
2002 Bantay Ateşkesi’nde öncü rol oynadı ve ateşkesi izlemeleri için sivillere eğitim
verdi. Bölgede uluslararası bir varlık gösterilmesinin ateşkesin sağlanmasına
yardımcı olacağına inanan NP, yerel barışı koruma görevlileriyle birlikte çalışmak
için uluslararası görevliler gönderdi. NP’nin varlığı, davanın uluslararası profilini
yükselterek yerellerin güvenliğine katkıda bulundu. Özellikle de uluslararası
katılımcıların birçoğu Batı ülkelerinden geldiği için hedef alınmaları daha az
olasıdır, çünkü devletten gelecek tepkiden korkulur.
Guatemalalı Halkla Dayanışma Ağı6 (NISGUA)d 1981’de Guatemala’da devam
etmekte olan savaşa cevap olarak kuruldu ve Amerika Birleşik Devletleri ile
Guatemala halkları arasında bir bağlantı kurdu. Guatemala Refakat Projesi (GAP)e,
Amerika Birleşik Devletleri’nden gönüllüleri yanlarında caydırıcı faktör olarak
birilerinin bulunmasını talep eden insan hakları savunucularına ve aktivistlerine
refakat edecek şekilde eğitiyor. Guatemala’daki iç savaş tarihi ile şiddetli çatışmalar
ve aktivistlerin hükümetin işlediği savaş suçlarına dair davalara müdahil olmaları
göz önüne alındığında, aktivistler için güvenlik ortamı risklidir. Refakat, aktivistler
için ek bir koruma katmanı anlamına gelir. Örneğin NISGUA, askerî yetkililere karşı
açılmış yüksek profilli davalara refakatçi sağlamıştır. “Refakatçiler” insan hakları
savunucularına duruşmalarda eşlik etmenin yanı sıra, süreci izler, uluslararası
topluma rapor eder ve insan haklarına riayet etmeleri için hükümetler üstünde
baskı kurarlar. Bu, iç savaş sırasında hedeflenen kadınlar ve marjinalleşmiş yerli
topluluklar gibi en savunmasız kişileri koruyarak barış dinamiklerini besler.

KISITLAR VE UYARILAR

•

Üniformalı personelin rolü, halkın üniformalı kişilerle ilgili algıları nedeniyle her
zaman silahsız sivil güvenlik sağlayıcılarından farklı olacaktır. Bu nedenle, silahsız
sivil güvenlik girişimlerini desteklemek, ilişkilerden ödün vermeyerek, güven
duyarak ve şiddetli çatışma dinamiklerine mesafeli durarak mümkün olabilir.

•

Herhangi bir girişimin görevlerini yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve
tutumlarla yeterince donatılmış olması çok önemlidir. Örneğin toplumsal cinsiyet
dinamikleri, silahsız sivil güvenlik girişimlerine cinsel şiddet bağlamında sadece
kadın devriyeler aracılığıyla ve LGBTQI bireylerinin belirli güvenlik kaygılarını ele
almak için eğitilmiş veya yaşa özgü güvenlik kaygılarına hassas sivillerin dahil
edilmesiyle iyi bir şekilde entegre edilmelidir.

•

Girişimler, resmî güvenlik sağlayıcılarının güvenilirliğini zedelememeye ve
görev başına dönmelerine engel olmamaya dikkat etmeli, sadece onlar uygun
olmadıklarında veya bireyleri ve toplulukları koruyamadığında oluşan boşluğu
doldurmaya odaklandıklarından emin olmalıdır.

b Pax Protection of Civilians.

d Network in Solidarity with People of Guatemala.

c Peace Brigades International.

e Guatemala Accompaniment Project.
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Mayın temizleme projeleri

ÖRNEKLER

1997 Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve
Naklinin Yasaklanmasına ve İmha Edilmelerine İlişkin Sözleşme’ye (Ottawa
Sözleşmesi) rağmen, kara mayınları halen kullanılmaktadır veya önceki şiddetli
çatışmalardan geriye kalanları aktif durumdadır. Güç ve su kaynaklarının
etrafına, sınırlar boyunca ve diğer önemli bölgesel sınırlara yerleştirilebilirler.
Sakatlamak ve öldürmek için tasarlanmışlardır. Kara mayınlarının kaldırılması
genellikle ancak şiddet durduktan sonra gerçekleşebilir ve ülke içinde
yerinden edilenleri ya da mülteci olarak şiddetten kaçanları, geri dönmeleri
ve yeniden inşa etmeleri için teşvik edebilir. Mayın temizlemenin kendisi
barış yaratmaz, ancak barışa değerli bir katkı sağlar - onsuz normal hayata
geri dönülmesi mümkün değildir.

Kolombiya’da, hükümet ve silahlı gruplar arasındaki on yıllardır süren şiddetli
çatışmalar, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve kara mayınlarının
çoğalmasına neden oldu. Koka plantasyonlarını korumak için kampların
etrafına farklı silahlı çatışma aktörleri tarafından mayınlar yerleştirildi. 2016
Barış Anlaşması, hem çatışma sonrası kırsal kalkınma için gerekli olan hem de
silah bırakmış eski savaşçılar için bir meslek sağlamayı amaçlayan mayınların
temizlenmesini içeriyor. Danimarka Mayın Temizleme Grubu (DDG)a 2011’den
bu yana Kolombiya’daki mevcut ilişkilerine ve tecrübesine dayanarak
araştırmalar ve mayın temizleme faaliyetleri yürütmektedir. Ek olarak DDG,
eski savaşçıların yeniden entegrasyonunu desteklemeyi ve sivil halkın devlet
yetkililerine ve devlet güvenlik aktörlerine karşı duyduğu güvensizliği ele
almayı içeren bütüncül bir yaklaşımın önemini vurgulamıştır.7

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Kara mayınları çıkarılırsa toplulukların içinde bulunduğu emniyet
ve güvenlik koşulları iyileşir, bu da insanlara hareket özgürlüğü
sayesinde günlük hayatlarına güvenle dönebilecekleri hissini verir.

•

Topluluklar mayından temizlenmiş alanlara geri dönebiliyorsa,
mayınların yarattığı riskten dolayı daha önce yasak bölge olan arazi
ve kaynakların kullanımını ve geliştirilmesi mümkün kılınabilir.

Kamboçya’da kara mayınları 1980’lerde otuz yıllık iç savaş esnasında kullanıldı
ve bugün de devam eden bir risk ortamı yarattı. Battambang ve Banteay
Meanchey gibi kuzeybatı eyaletleri en mayınların en yoğun kullanıldığı
bölgelerdi. Kamboçya mayın temizleme programlarını ulusal kalkınma
stratejisine dahil etti. Bu karar barış anlaşmasının uygulanmasının kilit bir
parçasıydı ve mayın temizleme eğitimine BM yardımcı oldu. Etkili devlet
kurumlarından biri haline gelen Kamboçya Mayın Eylem Merkezi8 (CMAC)b,
mayın sorununu uzun vadede çözmekten sorumluydu, ancak bağışçıların
mayın temizleme girişimlerine ilgisi ve finansmanı zamanla azaldı.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Savaşın fiziksel mirasının veya topluluklar arasındaki sınırların ortadan
kaldırılması, altta yatan şiddetli çatışma ilişkilerinin veya dinamiklerinin
de otomatik olarak ele alınmasını sağlamaz. Bu nedenle, mayın
temizleme yalnızca şiddet içeren çatışmaları dönüştürmeye veya barış
inşa etmeye yönelik başka çabalarla bağlantılı olarak kullanıldığında
etkilidir.

•

Mayınlar uygun bir şekilde veya kapsamlı bir şekilde kaldırılmazsa,
güvensizlik duygusunu besler ve insanlara mayınlı alanları kullanmaya
geri dönme konusunda güven vermez.

a Danish Demining Group.
b Cambodian Mine Action Centre.
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Bölgesel işbirliği ve sınır yönetimi

ÖRNEKLER

Şiddet içeren çatışmalar, iç ve dış cephelerin ötesine uzanır ve bunların pek
çoğunun sınırları aşan kökleri vardır. Sınır yönetimi, şiddet içeren çatışmaların
bölgeselleşmesiyle iyice içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bu durum, şiddet içeren
çatışmanın dinamiklerini ele almak için halklar ve yetkililer arasında bölgesel
işbirliğini gerektirir. Sınırlar yasal olarak tanımlanmış olabilir; tartışma konusu
olabilir veya yalnızca ilgili bölgedeki tarihsel topluluğu veya demografik
kullanımı yansıtmaktan âciz olabilir. Sınırlarla ilgili geçmiş dönemlerdeki
müdahalelerde, sınır geçişlerinin nasıl kontrol edileceği açısından düşünme
eğilimi gösteriliyordu. Oysa güncel çabalar, sınırların yönetimiyle ilgili daha
geniş kapsamlı bir dizi faaliyeti ve görüşü dikkate alır.

Afganistan ve Tacikistan arasındaki sınır bölgelerinde yaşanan savaş, şiddetin
yayılma etkisi konusunda endişelere neden olmuştu. Afganistan, AB ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında kurulan bir ortaklık, Afganistan
ve Tacikistan arasındaki sınır geçiş noktalarının iyileştirilmesi için çalışıyor. ABKuzey Afganistan Sınır Yönetimi (EU-BOMNAF)a, polislerin bir araya geldiği,
birbirinden öğrendiği ve en iyi uygulamaları paylaştığı saha gezileri de dahil
olmak üzere sınırda fiziksel ve sosyal altyapı kurma işini yürütüyor. Verilen destek,
karda sürüş eğitiminden ilkyardıma; silahlı kuvvetler, havaalanı güvenliği ve
sınır yönetimi kurumlarında çalışan kadınları desteklemeye yönelik özel atölye
çalışmalarına dek pek çok şeyi içeriyor. Projenin hedeflediği geniş kapsamlı
yeterlilikler, sadece militarize edilmiş bir devlet güvenliği çabasından ziyade
halklara sunulan bir hizmet olarak sınır yönetimi fikrini destekliyor. 9

Sınır kontrolü geleneksel olarak gümrük, sınır polisi ve göçmenlik
hizmetleriyle ilişkilidir. Buna karşın sınır yönetimi rıza, güven oluşturma ve
sınır topluluklarıyla işbirliğini içeren daha geniş ve insan odaklı bir yaklaşımdır.
Yönetim, sınır ötesi ticaret ve kalkınma gibi sektörleri ve dinamikleri kapsar.
Faaliyetler, yol ve köprü inşa etmek gibi altyapı geliştirmelerini; ilkyardım,
afet yönetimi veya arama kurtarma konusunda beceri eğitimlerini; sınır
ötesi ticaret programlarını; komşu ülkeler arasında kültürlerarası değişimleri
ve diyaloğu içerebilir. Daha geniş kapsamlı bu faaliyet türü, barış inşası
hedeflerini ve daha büyük bir yapısal etkiyi kapsama dahil etmeye yönelik
çok daha fazla fırsat sunar.

Kötü sınır yönetiminin Sahel bölgesindeki topluluklar üzerinde barışla ilgili
çeşitli sonuçları olduğunu fark eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
sınır yönetimi konusunda bütüncül yaklaşım sergileyen bir projesi vardır.10
Yönetimin yetersizliği, toplulukların emniyetini ve güvenliğini riske atan, şiddet
kullanan devlet dışı aktörlerin yükselişine bağlanmıştır. UNDP projesinin temel
odak noktalarından biri, sınır teşkilatları arasında ve bunların kendi içinde
güven ve işbirliğini artırmanın yanı sıra sınır teşkilatları ile yerel nüfus arasındaki
ilişkileri güven tesis edecek şekilde geliştirmek olmuştur. Proje, sınır yönetiminin
bölgesel boyutunun da farkındadır ve bu nedenle birden fazla ülke ve toplulukla
birlikte çalışmaktadır.

DEĞİŞİM TEORİSİ

KISITLAR VE UYARILAR

•

Bölgesel işbirliği, ticaret ilişkileri (özellikle ticaret yolları) yaratır veya
var olanları devam ettirirse yerel ekonomileri destekleyen gelirleri ve
geçim kaynaklarını eski haline döndürmeye veya mümkün kılmaya
yardım edebilir.

•

Devletler arasındaki rekabet, devletlerin birbirlerini suçlaması veya
birbirlerinin işlerine müdahil olması bölgesel işbirliğinde kısıtlayıcı faktörlere
sebep olabilir.

•

Bölgesel işbirliği, devletin kendi sınırları içindeki nüfus gruplarını koruma
sorumluluğunu ortadan kaldırmamalıdır.

•

Bölgesel işbirliği, sınır yönetimi yetkilileri ve sınırı geçenler arasında
olumlu ilişkiler geliştirirse bu, barışçıl ilişkiler ve bölgesel işbirliği için
bir temel oluşturarak güven inşa edebilir.

•

Sınır yönetimi, yalnızca teknik anlamda bir destek olarak tasarlanamaz
çünkü sınır bölgelerinde yaşayan toplulukların sosyal, ekonomik, politik ve
kültürel özellikleriyle temas halindedir ve ülkelerin diğer bölgelerindeki algı
üzerinde de bir etkiye sahip olacaktır.

•

Sınırlar, kültürlerarası teması ve etkileşimi teşvik edecek şekilde
yönetiliyorsa bu durum, şiddet içeren çatışmalara bağlı olarak
gelişen yabancı düşmanlığını veya stereotiplere veya belirli nüfus
grupları hakkındaki söylentilere dayalı ırkçılığı yatıştırabilir.

•

Sınır geçiş faaliyetleri yasal, gayrimeşru veya yasadışı niteliğe sahip olabilir.
Bu nedenle sınır yönetimi, bağlama dayalı ihtiyaçlara cevap verebilmek için
toplulukların, yerel ekonomilerin, ilişkilerin ve ticaret mallarının kendine özgü
dinamiklerini dikkate almalıdır.

•

Sınırlar mevcut kültürel bağları ve aile bağlarını koruyacak şekilde
yönetilirse bu durum, belirli kimlik gruplarına dair ötekileştirme
algısını hafifletebilir ve korunmasız durumlara karşı geleneksel
sosyal ve ailevi güvenlik ağlarını devam ettirir.

•

Sınır yönetimi, gayrimeşru veya yasadışı faaliyetlerin kontrolünde hayati
bir rol oynar ancak barışçıl bağları bir arada tutan bağlantılara veya geçim
kaynaklarına zarar vermeden veya onları zayıflatmadan, olumsuz faaliyetler
için fırsatları azaltacak şekilde yapılandırılmalıdır.
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a E-U-Border Management Northern Afghanistan.
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Küçük ve hafif silahların denetimi
Küçük ve hafif silahlar arasında askerî tip silahların yanı sıra tabancalar ve uzun
namlulu silahlar gibi ticari ateşli silahlar da bulunur. Bunlar monteli bomba
atarlar, portatif tanksavar ve uçaksavar silahlar da dahil olmak üzere hafif
silahları da kapsar. Bu tür silahların denetimi için yalnızca gözetim, ithalat,
ihracat ve transit kontrolleri ve nihai kullanım belgelendirmesi yeterli olmaz.
Aynı zamanda gümrük ve sınır prosedürüyle silah stoklarının denetlenmesini
içeren faaliyetler de gereklidir. Silahların denetimi, geniş çaplı düzenlemelere
ve çok taraflı anlaşmalara doğru hızla ilerlenebilmesine yönelik diyalog gibi
toplulukları içeren önlemleri de kapsayabilir.
Silahlar, şiddet kültürünü besleyen negatif güç yapıları yaratırken yalnızca
fiziksel şiddete değil yapısal şiddete de neden olur. Silahların üretimi ve
kullanımı arasındaki bağlantı oldukça açık olmasına karşın sürdürülebilir bir
barış ile silahlar arasındaki bağ çok zayıftır; çünkü yalnızca silahlarla güvence
altına alınabilecek bir barış doğal olarak kırılgandır. Bu nedenle silahların
denetimi, şiddet içeren çatışmaların tırmanması riskini azaltmak için gerekli
olduğu kadar, barış inşası stratejileri için de arzu edilen nihai bir hedeftir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

•

Küçük ve hafif silahlar etkin şekilde denetlenirse bunların kullanılma
ihtimali azaltılabilir; bu da şiddet içeren anlaşmazlıkların azalması
anlamına gelir.
Küçük ve hafif silahların hareketi etkin bir şekilde izlenirse
şiddet içeren bir çatışma bağlamından diğerine sıçramalar
önlenebilir. Küçük ve hafif silahlar etkili bir şekilde sınırlandırılırsa
kurumlar toplum güvenliğiyle ilgili kaygıları giderme çabasına
yoğunlaşabilirler, bu da daha iyi devlet-toplum ilişkilerinin
kurulmasına imkân verebilir.

ÖRNEKLER
1990’ların sonunda Sırbistan’la yaşanan şiddetli çatışmalar, Kosova’da
güvenlik ortamını tehdit eden çok sayıda silahın dolaşımda kalmasıyla
sonuçlandı. Saferworld, ağırlıklı olarak Arnavutlardan oluşan ve küçük bir
Sırp nüfusa da sahip Kosova’nın en büyük şehirlerinden Ferizaj/Uroševacs’da
bir müzakere süreci yürüttü.11 Öğrenci konseyi, yasadışı silahların riskleri
hakkında farkındalık oluşturmak için okullarda gerçekleştirilen münazaraları
ve medya kampanyasını da içeren bir kampanya düzenledi. Yöre halkının
kampanyayı güçlü bir şekilde sahiplenmesi sayesinde proje topluluk
üyeleri arasındaki güveni artırmayı başardı. Kosova’daki barış inşası çabaları
açısından sorun teşkil eden silahların sayısını azaltmakta başarısız olmasına
rağmen diyalog, geniş ölçekli düzenleme için bir temel oluşturulmasına ve
uzlaşının sağlanmasına yardımcı oldu. Bu vaka, Küçük Silahlar Araştırmasıa
tarafından yayımlanan raporlarda da tartışıldığı gibi, küçük ve hafif silahların
kontrol edilmesinin zorluğunu kanıtlar niteliktedir.12
Hafif silahların varlığı, şiddet ve cinayet oranlarının yüksek olduğu Honduras’ta
insani güvenliği tehdit ediyordu. BM, silah stoklarının yönetim ve denetimini
desteklemek için hükümetin yanı sıra eski çete üyeleriyle de çalışan eşzamanlı
programlar yoluyla hafif silahları azaltmayı amaçladı.13 Eski çete üyeleri, kendi
toplumlarına döndükleri zaman kullanabilecekleri yeni beceriler edinmek
için eğitimlere katıldı. BM, toplum düzeyinde erişilebilir olan silahların sayısını
azaltma amacıyla silahlı şiddete başvurma kolaylığını asgari düzeye indirmek
üzere hükümetle birlikte de çalıştı.
KISITLAR VE UYARILAR
•

Silah kontrol girişimleri, silahların yaygınlaşmasını engelleme açısından
önemlidir ancak bunlar zaten silah kullanımının bir zorunluluk olarak
görüldüğü bağlamların bir yansımasıdır. Bu nedenle barışın inşasına
katkıda bulunmak için bu tür girişimlerin, silahların yaygınlaşmasına
neden olan güvenlikle ilgili temel konuları ele alan projelerle birlikte
yürütülmesi gerekir.

•

Silahların (özellikle halk arasında) yaygınlaşmasını azaltmak için gösterilen
anlamlı çabaların güvenliği sağlama konusundaki öncelikleri dikkate
alması gereklidir ve bu çabalar, toplulukların en acil güvenlik sorunlarını
hedeflemelidir. Bunun için halkın bu kesimleriyle istişare edilmesi
gerekecektir.

•

Statükonun sürdürülmesinde maddi çıkarı olan, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Ulusal Tüfek Birliği (NRA)b veya Avrupa’daki savunma
lobisi gibi lobiler veya diğer kuruluşlar küçük ve hafif silahların denetimini
destekleme konusunda isteksiz olabilir.

a Small Arms Survey.
b National Rifle Association.
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Savaşlarda rol almış kişilerin
desteklenmesi
Eski savaşçıların topluma yeniden kazandırılması için verilen destek, daha
yaygın bir uzlaşma ve toplumsal iyileşme çabası bağlamında toplumsal
statü, ekonomik refah ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını dikkate alan bir dizi plan
gerektirir.14 Yeniden entegrasyon sürecinin zorlukları, korunmasız durumda
olan eski savaşçıların silahlı gruplara tekrar katılma riski olduğu anlamına
gelir.15 Bu durum, savaşa katılmayı teşvik ettiği öngörülen şeyleri ve şiddet
“macerası”nın arkasındaki psikolojiyi anlama ihtiyacının yanı sıra bağlamın
da farkında olmayı gerekli kılar.16 Tasfiye, Silahsızlandırma ve Yeniden
Entegrasyon (DDR)a olarak bilinen süreç şunları içerir:

•
•
•

silahlı grupların tasfiye edilmesi veya parçalanması,
silahsızlandırma, silahların toplanması ve kontrol edilmesi,
sivil hayata geçişte destek sunulması.17

DDR programları yakın zamanda, özellikle yabancı silahlı gruplar söz konusu
olduğunda, kişilerin ülkelerine geri gönderilmelerini ve yeniden yerleştirilme
faaliyetlerini de ek unsurlar olarak kapsamına dahil etmiştir.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Programlar, örneğin diyalog seansları ve topluluğa sosyal katılım
aracılığıyla eski savaşçıların toplumsal entegrasyonunu desteklerse
kabul ve karşılıklı anlayış inşa ettiği esnada gerilimi veya güvensizliği
azaltarak toplumsal ilişkileri ve uzlaşma süreçlerini ilerletebilir.
Eski savaşçılar sosyal bağlarını yeniledikçe veya bunları inşa
ettikçe toplumsal katılım şiddet kullanan gruplara katılma isteğini
azaltabilir.

•

Programlar özel sektörle işbirliği veya mikrofinans programları
yoluyla eski savaşçıları ekonomik olarak desteklerse bu kişiler, yerel
ekonomi içinde istihdam edilmek için gereken becerileri daha iyi bir
şekilde edinebilir. Bu durum eski savaşçıların bir amaç edinmesine
yardımcı olarak ekonomik nedenlerle suça veya şiddet içeren
davranışlara dönme risklerini azaltır.

•

Programlar eski savaşçılara verilecek desteğin politik yönlerinin
farkında olursa bu kişiler temsil edildiklerini hissedecek ve yeni
siyasi kurumları ve yapıları kabul etmeye daha yatkın olacaktır.

Araştırmalar en etkili destek programlarının ekonomik, siyasi, toplumsal
ve toplumsal cinsiyetle ilgili boyutları dikkate alan programlar olduğunu
gösteriyor. Topluluk hayatına sosyal katılım -topluluk organizasyonlarının
yanı sıra aileler ve komşularla birlikte- kabul görmeyi, yeniden entegrasyonu
ve uzlaşmayı kolaylaştırır.18 Böylece yeniden entegrasyon, yabancılaşma
ve silahlı gruplara tekrar katılma riskini azaltarak eski savaşçıların bir amaç
edinmesine yardımcı olur.
Programlar, eğitim ve yerel ekonomide talep edilen becerilerin öğretilmesi
yoluyla eski savaşçıların istihdam edilebilirliğini güçlendirmenin yanı sıra
özel sektörü geliştirerek ve işletmelerle işbirliği yaparak buna imkân veren
bir ortamın yaratılmasına odaklanabilir.19 İstihdam planları, eski savaşçıların
isteklerini ve bireysel etkinliklerini hesaba katmalı ve bu kişilerin becerilerinin,
örneğin polis hizmetine veya seçimlerin izlenmesi işine nasıl aktarılabileceği
üzerine düşünmelidir. Buna ek olarak aidiyet duygusunu besleyen psikososyal
destek, özellikle toplumsal cinsiyet perspektifine dair bir vurguya sahip
olması halinde bütünselci programlamanın önemli boyutlarından biri olur.20
Kendi kendilerine yeten bir duruma gelmelerine, isteklerinin farkına
varmalarına ve aktif yurttaşlar olmalarına yardım etmek için eski savaşçılara
imkân dahilindeki her türlü destek sunulmalıdır.21
a Demobilisation, Disarmament and Reintegration.
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ÖRNEKLER
Gerilla gruplarının binlerce çocuk asker topladığı, uzun yıllar boyu süren
silahlı çatışmanın ardından Kolombiya, bu çocukların sivil hayata yeniden
kazandırılmasının zorluklarıyla karşı karşıyadır. Gelişen Zihinler Vakfıb,
ailelerine ve topluma yeniden entegrasyon süreçlerini desteklemek üzere
Kolombiya’daki eski çocuk askerlerle çalışıyor.22 Destek programları, çocukları
sivil hayata hazırlamaya yardımcı olacak beceri eğitimlerinin yanı sıra
danışmanlıktan eğitime kadar psikolojik ve sosyal ihtiyaçların çeşitli yönlerine
odaklanıyor. Vakıf, farklı topluluklar içerisinde, toplulukların kendine özgü
ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş bir dizi program yürütüyor. Örneğin
Güney Bogotá’da bulunan Altos de Cazucá’da ve Soacha’da bulunan Altos
de Florida’da gençlerin çatışmadan dolayı özellikle yerinden edilmeye ve
yoksulluğa karşı korunmasız oldukları görülmüştü. Topluluk, elektronik ve
oto tamiri gibi piyasa ihtiyaçlarını belirledi ve vakıf bu ihtiyaçlara dayanarak
teknik eğitim ve danışmanlık sağladı.

KISITLAR VE UYARILAR

•

Eski savaşçılara verilecek destek, şiddet içeren çatışmadan etkilenen
diğer kişiler, örneğin mülteciler için sunulacak destek programlarından
farklılaştırılmalıdır; çünkü grupların yardım bakımından kendine özgü
ihtiyaçları olabilir. Bununla birlikte destekten yalnızca eski savaşçılar
yararlanmamalıdır zira bu durum eski savaşçıların entegre edilmekte
oldukları topluluklarda öfke uyandırabilir.

•

Projeler, eski savaşçıların homojen bir grup olmadığının ve eğitime
erişime muhtaç olan çocuk askerler örneğindeki gibi alt grupların
kendine özgü ihtiyaçlarının olabileceğinin de farkında olmalıdır.
Kadınlar, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinden saptıkları
düşünülebileceği için kimlik açısından toplumsal bütünleşme zorlukları
yaşayabilir.

•

Devam eden şiddet veya silahlı eylemler bu konudaki çabaları
baltalayabilir. Eski savaşçılar için verilecek destek ancak meşru, kapsayıcı
bir barış anlaşması bağlamında ve dönüştürücü bir değişimi hedefleyen
siyasi iradeyle birlikte başarılı olabilir. Projeler, politikaları hayata
geçirmek ve eski savaşçıların entegre edildiği topluluklarla çalışmak
için muhtemelen yerel ve bölgesel siyasetin desteğine gereksinim
duyacaktır.

•

Projeler kentsel ve kırsal farklılıkları hesaba katmalıdır. Örneğin kırsal
alanlardaki eski savaşçılar toprağa erişim konusunda zorluklar yaşarken
kentsel alanlarda asıl zorluk eğitim almak olabilir.

•

Projeler sadece silahlı grupları değil, tek başına hareket eden savaşçıları
da dikkate almalıdır.

•

Projeler insan hakları standartlarıyla uyumlu olmalıdır ve projelerin
intikam amaçlı olarak zorla alıkoyma veya cezalandırmanın vasıtaları
haline gelmediğinden emin olunmalıdır.

•

Projelerin, siyasi ve “adi” suçluların nasıl ayırt edileceği hususunu dikkate
alması gerekebilir.

•

Desteğin, mağdurlar ve tazminatlarla başa çıkma konusunda
muhtemelen zorluklar doğuracak olan daha geniş bir uzlaşma ve geçiş
dönemi adaleti bağlamında yer alması gerekecektir.

•

Eski savaşçılar için istihdam yaratılması ve/veya sağlanması, şiddetin
devam ettiği bağlamlarda veya şiddetin hemen sonrasında özellikle
zorunlu hale gelir.

Ruanda, soykırımın üzerinden geçen yirmi yıldan sonra uzlaşma, ekonomik
kalkınma ve sağlık hizmeti sunma bakımından ilerleme göstermesine
rağmen hâlâ bölünmeye neden olan meselelerle karşı karşıyadır. International
Alert, eski savaşçıları diyalog kulüpleri, travma danışmanlığı ve mikrofinans
projeleri yoluyla destekleyerek uzlaşma süreci üzerinde çalışıyor.23 Bu proje,
psikolojik yardım ve iyileşme ihtiyaçlarıyla bir kavrayış geliştirmek için hayatta
kalanlarla yapılan diyalog seansları dahil desteğin çeşitli boyutlarını ele alıyor.
Danışmanlık diyalog için bir önkoşul olarak kabul ediliyor. Fikir alışverişinde
bulunmaya dayalı olan diyalog kulüpleri, toplulukların ve hükümetin saygısını
kazanmış durumdadır ve bunların işleyişi, toplumsal bütünlüğü yeniden
kurmak için hem soykırımdan kurtulanlar hem de soykırım failleri tarafından
kullanılmaktadır.

b Developing Minds Foundation.
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İletişim ve
Medya

Medya, bilgi akışını kolaylaştırmak için kullanılan araçların
tamamına verilen isimdir. Şiddet içeren bağlamlarda;
bilgiye kısıtlı erişim, yanlı bilgilerin desteklenmesi ve
bilgilerin veya belli perspektiflerin gizlenmesi şiddet içeren
çatışma dinamiklerinin sürdürülmesine katkıda bulunabilir.
Aynı zamanda medyanın bir bilgi kaynağı olarak, çatışma
duyarlılığını alışkanlık haline getirme, hatta barışı ve şiddet
içermeyen çözümleri teşvik eden içerikleri duyurma ve
yayınlama konusunda çok büyük bir potansiyeli vardır.
Bu sayede medya, ifade özgürlüğünü etkin bir şekilde
dengeleyebilir ve nefret suçunun ve/veya şiddetin teşvik
edilmesinin önüne geçebilir.1
89

Çatışmaya duyarlı medya ve medya
okuryazarlığıyla ilgili projeler
Tüm kitle iletişim araçları, konu ne olursa olsun çatışmaya duyarlı olmalıdır.
Diğer bir deyişle medya, şiddet içeren çatışma dinamiklerinin derinlemesine
bir kavrayışı yansıtan ve bu dinamikler içerisindeki aktörlerin üzerinde sahip
olduğu etkiyi de dikkate alan içerikler üretmelidir. Bunu yapmak, “iyi” ve “kötü”
gibi kavramların kullanılmaması; “terörist” veya “aşırılıkçı” gibi indirgeyici
kavramların yanlış kullanımından kaçınılması ve söylentilerle spekülasyonları
çürütmek için bilgi teyidinde bulunmak kadar kolay olabilir. Ancak medya,
daha da fazlasını yapabilir ve örneğin çatışmanın paydaşları arasındaki ortak
zemine dikkat çekmenin yanı sıra çözüm ve barış inşası girişimleri açısından
olanaklara daha fazla yer vererek barışa aktif bir şekilde katkıda bulunabilir.
Gazeteciler için mesleki beceri eğitimi verilmesi, medya kuruluşlarında
kapsayıcı istihdamın teşvik edilmesi veya kaynakların ve dağıtım kanallarının
çeşitlendirilmesi gibi girişimler, medyanın çatışmaya daha duyarlı hale
gelmesine yardım etmek için güçlü vasıtalar olabilir. Yurttaş gazeteciliği
gibi diğer faaliyetler de mülkiyet yapıları ya da yayın ve istihdam politikaları
dolayısıyla ana akım medya şirketlerinden dışlanan ötekileştirilmiş sesler veya
perspektifler için platformlar yaratarak barışa katkıda bulunabilir.
Çatışmaya duyarlı medya, çatışma içeren şiddeti azaltmak ve barışı
desteklemek için çeşitli araçlar sunarken ayrılık yaratan görüşleri ve stereotipleri
savunmak veya şiddet içeren bir çatışmanın paydaşları üzerinden sansasyon
veya kutuplaşma yaratmak için her türlü kitle iletişim aracı kullanılabilir. Her
zamanki gibi bu tür girişimlerin ne kadar etkili olacağını nihai olarak medya
içeriğini üretenlerin niyeti belirleyecektir. Bu nedenle medya okuryazarlığını
veya medya tüketicilerinin kendilerine sunulan bilgileri eleştirel bir şekilde
değerlendirme ve analiz etme kapasitelerini desteklemek eşit derecede
önemlidir.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Şiddet içeren bir çatışmanın nedenleri ve etkenleri geniş kapsamlı
bir şekilde aktarılırsa bu sebeplerin üzerine gitmeye elverişli, şiddet
içermeyen ve zorlayıcı olmayan yolların tanımlanmasına yardımcı
olunabilir. Dahası bu durum, toplumdaki sivil aktörlerin şiddetin
azaltılmasına katkıda bulunabileceği imkânları da öne çıkarabilir.

•

Medya haberciliği, çatışmanın aktörlerinin çok boyutluluğunu
yansıtmanın yanı sıra şiddetin, toplumun daha geniş bir paydaş
grubu açısından (dolaylı) sonuçlarını göstermek üzere çatışma
dinamiklerinin karışık ve anlaşılmaz yönlerini de işlerse izleyicilerin
çatışmaya dair kemikleşmiş “pozisyonlarına” tutunmaları daha zor
hale gelecektir.

•

Çatışmanın aktörleri ve halk kesimleri diğer paydaşların tarihleri ve
bakış açılarıyla daha çok karşılaşırsa karşıt görüşlerin daha incelikli
bir şekilde kavranması sağlanabilir ve daha iyimser bir bakışla,
diyaloğa açıklığı teşvik edebilir.

ÖRNEKLER
Oxfam ve Radio La Benevolencija tarafından Ruanda’da yürütülen bir projeyle
radyo dinleyicilerinin çoğunluğu tarafından takip edilen bir dizi yapıldı.2 İki hayalî
köy arasındaki çatışmayı konu alan dizi, 1994 Soykırımı ve sonrasındaki olayları
yansıtmaktadır. Dizi, çatışmanın medyada genellikle az dile getirilen bir boyutu
olan travmanın varlığının nasıl tanınacağı konusunda dinleyicileri eğitmeye ve
iyileştirmeye odaklanır. Konunun hikâye anlatımı yoluyla erişilebilir bir şekilde ve
dinleyicilerin anlayacağı, empati kuracağı karakterlerle ele alınması sayesinde,
eskiden çatışan tarafları insancıllaştırmanın değerli bir yolu yaratılmıştır. Bu
girişim geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığı için travmayla yüzleşmenin ve toplum
olarak iyileşmenin önemini anlatabiliyor ve bu da uzlaşma ve barışçıl ilişkiler
kurma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor.
Bir diğer örnek, 2001 yılında Makedonya’da Makedonyalılar ve Arnavutlar
arasındaki şiddet içeren çatışmadan etkilenen genç insanlarla çalışan Milenyum
Kalkınma Hedefleri (MKG)a Gerçekleştirme Fonub tarafından finanse edilen atölye
çalışmalarıdır.3 Atölye çalışmalarının amacı, etnik gruplar arasındaki çarpışmalardan
kaynaklı olumsuz stereotipleri dönüştürmektir. Bu tür girişimler, genç insanlara
stereotiplerin medya haberciliğinde nasıl kurulduğunu ve sürdürüldüğünü
gözlemleme ve analiz etme imkânı verir. Bu proje, ilgili kişilere hem geleneksel
hem de yeni medyanın karşılıklı anlayışı nasıl destekleyebileceğine bakarak
alternatif bir habercilik şeklini tartışmaları için zemin sağladı. Bunun devamında
katılımcılar, engellerin üstesinden gelmeyi sağlayacak araçlar hakkında sosyal
medyada çokdilli güncellemeler paylaştı. Genç insanlar, atölye çalışmasının
etkisini yaygınlaştırmak ve sürdürmek için medyadaki nefret söylemini takip
edecek faaliyetler düzenledi.
a Millennium Development Goals.
b Achievement Fund.
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KISITLAR VE UYARILAR

•

Çatışmaya duyarlı veya barışı destekleyen medya etkin olursa şiddetin
sürdürülmesinde çıkarı olanların etkileri zayıflatılabilir. Bu nedenle
bu potansiyelin analiz edilmesi ve habercilik faaliyeti yürüten kişilerin
güvenliğinin planlanması hayati önem taşır.

•

Bir medya girişiminin olumlu etkisi aynı zamanda izleyici veya
okuyucuyla da bağlantılıdır. Medya tüketicilerinin demografisi ve
alışkanlıkları hakkında önceden bir analiz yapılmadan veya bunlar
anlaşılmadan önemli bir etki elde etmek mümkün değildir.

•

Girişimlerin gerçekleştiği her türlü sektörde olduğu gibi medya
endüstrisinde de çalışanlarla ve sadece barış inşasıyla sınırlı olmayan bir
ortaklık kurmak kilit öneme sahiptir. Medya girişimlerinin barışa katkıda
bulunması için uzmanlık, kaynaklara ve ağlara erişim vazgeçilmezdir.

Medya düzenlemesi ve mülkiyet
girişimleri
Medya düzenlemesi rekabet, içerik, reklam, standartlar ve taraflılık hususlarının
denetlenmesini sağlayabilir. Profesyonel gazeteciler ve bir ölçüde yurttaş
haberciler, içinde çalıştıkları sektörün bağlamından etkilenirler. Bu nedenle
medyanın düzenlemeye tabi olması habercilik üzerinde önemli bir etkiye
sahip olabilir. Gazetecilerin ve medya şirketlerinin bağımsızlığının maddeler
halinde ortaya konup muhafaza edilmesinin olumlu bir etkisi olabilir. Diğer
yandan, tekellerin korunması, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması ve
gazeteci bağımsızlığının kısıtlanması da olumsuz etki gösterir.

•

Mikro düzeydeki projeler ve girişimler hükümet tarafından direnişle
karşılanabilir veya hükümetten destek alamayabilir. Bu noktada, bağış
yapan kişiler veya kurumlar ilgili projelerin hedeflerine ulaşması için
finansal ve/veya politik destek sunarak bunların başarılı olmasına yardım
edebilir.

Çatışma içeren şiddet bağlamlarında, medyaya dair yasalar çıkarılmasının
yanı sıra düzenlemelerin yaptırıma sahip olması da eşit derecede önemlidir;
çünkü düzenlemelerin yalnızca bir kısmının seçilerek uygulanmasının, belli
gazetecileri veya haber kaynaklarını tehdit etmek ya da sindirmek için araç
olarak kullanılma riski vardır. Medya mülkiyeti de çatışma bağlamındaki
olaylar veya aktörlerle ilgili haber yapılmasında yanlılığa ya da sansüre olanak
sağlayarak şiddet içeren çatışma dinamikleri üzerinde etkide bulunabilir.

•

Gazetecilerin şiddete özendirmeme sorumluluğu vardır; bu yüzden bu
kişilerin eğitimi, barışın inşa edilmesini kolaylaştıran en iyi uygulamaları
yansıtmalıdır.

Kısaca medya düzenlemesi, mülkiyeti ve medyanın izlenmesi konularında
şeffaf olunması, çatışmaya duyarlı veya barışı destekleyen girişimler için
önem arz eder.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Medya şirketleri, bir çatışma bağlamındaki mülkiyet sahipleri veya
diğer elitlerin çıkarlarının aksine kamu çıkarına hizmet edecek
şekilde düzenlenirse haberciliğin önyargılı, taraflı veya kışkırtıcı olma
ihtimali azalacaktır.

•

Medya tekelleri engellenirse marjinalleştirilmiş veya azınlıktaki
grupların sesleri daha fazla temsil edilme imkânı bulacaktır.

•

Medya pratikleri geniş bir yelpazedeki paydaşlar tarafından resmî
olarak izlenirse düzenleyiciler taraflılığa, kışkırtıcı haberciliğe veya
gazetecilerin kötü muameleye maruz kalmasına karşı çok daha hızlı
bir şekilde hareket etme konusunda teşvik edilebilir.
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ÖRNEKLER
Kenya’da, şiddete karşı bilgi ve mesajları yaymak için sosyal medya
kampanyalarına başvuruluyor. Sivil toplum kuruluşları da habercilik sürecine
dahil ediliyor.4 Bu durum, 2007’de şiddetin ve bölünmelerin kıvılcımını
çakan seçim sürecinin barışçıl bir şekilde yönetilmesi yönünde ilerleme
kaydedildiğine işaret ediyor. Aynı zamanda hükümetin, sivil toplumun ve
vatandaşların barışçıl bir çözüm için hep birlikte çalıştıkları bir örnek ortaya
koyuyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki (DKC) BM Örgütlenme Misyonu
(MONUSCO)a ve Fondation Hirondelle 2002 yılında DKC’de Radio Okapi’yi
kurdu. Bu radyo, barışın yanı sıra DKC’de ifade özgürlüğünün ve bilgiye
erişimin güçlendirilmesine katkıda bulundu. Özellikle 1994-2003 savaşı
sırasında, hükümetin elinde tuttuğu bölgelerin yanı sıra isyancıların elindeki
bölgelerde yayın yaparak halk grupları arasında yeni bağlar kurulmasına
olanak tanıdı. Çatışma duyarlılığı taşıyan radyo, DKC’deki beş yaygın dilde
yayın yapıyor. Savaşın ardından, Radio Okapi bilgi kaynağı olma ve ülkedeki
en iyi medya uygulamalarına model oluşturma işlevini yerine getirmeye
devam ediyor.5
KISITLAR VE UYARILAR

•

Medya mülkiyeti genellikle toplumsal ve siyasi elitlerle eşanlamlıdır. Bu
nedenle, bu alandaki çabaları iyileştirmek için nüfuz sahiplerinin siyasi
desteği gereklidir.

•

Medyanın düzenlenmesi ve medya mülkiyeti tek başına şiddeti
azaltamaz veya etkisiz kılamaz. Dolayısıyla bu alandaki projeler barış
inşası konusunda etki sahibi olmayı amaçlıyorsa bir girişimin belli bir
bağlama özgü çatışma dinamikleriyle ne şekilde bağlantılı olduğunu
açık seçik ortaya koyması gerekecektir. Aynı zamanda faaliyetlerin ve
bu faaliyetleri yürütenlerin belirli çatışma paydaşlarının pratiklerini veya
davranışlarını dönüştürme konusunda nasıl ve neden etkili olacağı da
dikkate alınmalıdır. Bunun için bağlam özelinde hareket etmeye daha
çok özen gösterilmesinin yanı sıra gençlik veya kadınlar gibi genel
paydaş kategorilerinin ötesine geçilmesi gereklidir.

İletişim ve medyayla ilgili ek okumalar:
International Media Support. “Conflict Sensitive Journalism.” Erişim Tarihi:
9 Ocak 2018. https://www.mediasupport.org/what-we-do/professionalisingjournalism/conflict-sensitive-journalism/
Peace Journalism. Erişim Tarihi: 9 Ocak 2018. http://www.peacejournalism.
org/Peace_Journalism/Welcome.html
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a United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo.
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Sanat ve Kültür

Sanat ve kültür, inançları ve tarihi nesilden nesle
taşımanın yolları olmanın yanı sıra kişilerin kendini ifade
edebilmelerine de yarayan vasıtalardır. Bu nedenle bu
konudaki girişimler, kendini ifade bakımından bireysel
alanlar geliştirme yollarının yanında ortak değerleri veya
gelenekleri tanımlamak için diyalog fırsatları da yaratan
bir kolektif tarih ve aidiyet duygusuna hitap eder. Kültür ve
sanat bir başkasının dünya görüşü ve fikirleriyle karşılaşma
vesilesidir ve halklar arasında karşılıklı anlayış oluşturmak
açısından temel öneme sahip olabilir. Bununla birlikte
kültür ve sanat, kimlikle ilgili tek taraflı bir hikâye yaratmak
veya bir grubun üstünlüğüyle ilgili fikirleri beslemek için
manipüle edilirse şiddet içeren çatışma dinamiklerini
tetiklemek için de kullanılabilir.
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Kültürel miras ve değişim projeleri
Kültürel miras bir topluluğun değerlerini, geleneklerini ve varlıklarını nesilden
nesle aktarmanın önemli bir yolu olarak kabul edilmiştir. Kültürel mirasın,
örneğin inşa edilmiş çevre (binalar, arkeoloji), doğal çevre (doğa, tarım), insan
eserleri (kitaplar, belgeler, nesneler, fotoğraflar) ve hatta ortak yeme-içme
veya giyinme gelenekleri gibi çeşitli örnekleri vardır. Kültürel miras, barış
içinde bir arada yaşama ortamına zarar verme amacıyla insanları bölmek için
kötüye kullanılabilir. Örneğin bir grubun ulusal hikâyesini diğerine göre daha
fazla vurgulayarak bölücü türde bir milliyetçiliği desteklemek veya azınlıkları
hâkimiyet altına almak için kullanılabilir. Dahası kültürel mirasın tahribatı,
şiddet içeren çatışma bağlamında özellikle tahrik edici bir eylem olabilir.
Ortak veya paralel kültürel mirasın vurgulanması kolektif geçmiş ve aidiyet
duygusunu güçlendirebilir. Kardeş şehir uygulamaları veya okul değişim
programları gibi kültür odaklı değişimler de sosyal etkileşim yoluyla insanları
bir araya getirerek diyalog ve etkileşim için fırsatlar yaratarak barış inşası
açısından değerli olabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Projeler, yaratıcı teşebbüsleri veya kültürel yenilenmeyi
canlandırmak için kültürel mirası temel alabilirse ekonomik
kalkınmanın yanı sıra barış inşasının neticelerine de katkıda
bulunabilir.

•

Kültürel miras projeleri, çatışmanın paydaşları ve kutuplaşmış halk
grupları arasında diyalog geliştirme olanaklarının içine dahil edilirse
farklı tarihler, perspektifler ve inanç sistemlerinin daha iyi bir şekilde
tanınması ve anlaşılmasını destekleyebilir.
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ÖRNEKLER
Kenya’da, Barış Seyahatleri projesi farklı kuşaklar, cinsiyetler ve topluluklar
arasında diyalog kurmak ve kültürel mirasın anlaşılmasını teşvik etmek için
gezici bir sergi oluşturdu.1 Proje, özellikle benzer değerleri ve gelenekleri
paylaşan ancak çatışmayla birbirinden ayrılmış Pokot ve Samburu adlı etnik
gruplara odaklanmıştı. Sergi, ortak değerlerin tanımlanması için güvenli bir
alan yarattı ve iki topluluk arasındaki gerilimi yatıştırdı.
Bir “Barış Tohumları” kültürel değişim programı, altı Hintli öğrenciyi Pakistanlı
öğrenci akranları tarafından misafir edilmek üzere Pakistan’ın Lahor şehrine
getirdi.2 Lahor, Pakistan’da bir eğitim ve kültür merkezi olmasına rağmen
bombalamalarla dolu tarihi, güvensizlik duygusunu sürekli kılmaktadır.
Kültürel değişim, çatışmanın asıl olarak hükümetler düzeyinde olduğunu
ve insanlar arasında olmadığını vurguladı. Değişim öğrencileri arasındaki
etkileşim, çatışma durumları hakkında eleştirel düşünmeyi teşvik ederek
olumsuz klişeleri ve varsayımları kırmaya hizmet etti. Değişim, ortak zemini
tanımlama yoluyla uzlaşmanın tohumlarını ekti.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Sanat, kültür ve miras projeleri doğaları gereği genellikle geçicidir ve
bu nedenle sürdürülebilir destek ve ilgi olmadığında uzun dönemli
değişime katkıda bulunma becerileri sınırlıdır.

•

Kültürel miras, şiddetin sona ermesinden sonra uzlaşmayı desteklemek
için önemli bir barış inşası aracı olabilir. Barışın bir parçası olarak
yakınlaşmanın kültürel yönlerinin göz ardı edilmesi ise alternatif veya
daha ayrılıkçı kültür anlatılarının (yeniden) ortaya çıkabileceği bir boşluk
bırakır.
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Sanat ve hikâye anlatıcılığı
programları
Sanat programları tiyatro, resim, fotoğrafçılık ve yazılı olmayan ifade biçimleri
gibi kendini ifade etmenin pek çok biçimini içerebilir. Özellikle hikâye
anlatıcılığı sözlü, yazılı veya multimedya biçimleriyle anlatıları aktarmanın
benzersiz bir yoludur. Sanat, sorunların belgelenmesi ve topluluğun
kaygılarının hükümet yetkililerine iletilmesi için alternatif bir yol sağlayabilir.
Sergiler ve performanslar yoluyla kazanılan görünürlük, söz konusu kaygıların
daha üst düzeylerde görmezden gelinmesini zorlaştırabilir. Üstelik sanat
girişimleri, özellikle toplumların uzun süren çatışma durumlarında yaşadıkları
ve tekrar tekrar şiddete maruz kaldıkları hallerde şiddetin yarattığı travmayı
işleyecek bir terapi biçimi olarak barışa katkıda bulunabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Hikâye anlatıcılığı uzlaşma, adalet ve hak projelerine dahil
edilebilirse özellikle eski düşmanlar arasında şiddet içeren
çatışmanın deneyimlerinin paylaşılması ve olumsuz perspektiflerin
yönlendirilmesi için daha anlamlı veya güçlü bir araç olabilir.

•

Sanat ve hikâye anlatıcılığıyla ilgili projeler, ortak bir çıkar veya
becerisi olan farklı çatışma paydaşlarıyla birlikte çalışabilirse
etkileşim ve diyaloğu kolaylaştırmak için daha az tartışmalı bir alan
sunabilir; bu da empati ve “diğer taraf”ın insancıllaştırılması için bir
başlangıç noktası olabilir.

•

Sanat projeleri, başka türlü bir platforma sahip olma ihtimali az olan,
dışlanmış veya ötekileştirilmiş halk gruplarını hedeflerse şiddet
içeren çatışmanın gözden kaçan anlatılarının veya deneyimlerinin
ifade edilmesini kolaylaştırabilir.

ÖRNEKLER
Kırgızistan ve Tacikistan’da genç insanlar, etnik ve dinî açılardan bölünmüş
topluluklar arasında köprü kurmak için katılımcı tiyatro metodolojisini
kullanan ve Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)a tarafından
finanse edilen Gençlik Tiyatro Programı’na katıldılar.3 Sınır boyunca süren
çatışmalardan dolayı bu ülkeler arasındaki ilişkiler gergin olagelmiştir. Tiyatro
programı, gençlerin çatışmayı tanımlamayı ve çözmeyi öğrendikleri beceri
eğitimini ve danışmanlığını kapsamaktadır. Gençler, çatışmayla ilgili sorunlar
hakkında kendi oyunlarını yaratır ve kuşaklar arası diyaloğu güçlendirmek
için oyun boyunca seyirciyle ilişki kurarlar. Program Kırgız ve Tacik gençlerin
diğerlerine karşı empatisini güçlendirmeye yardım etmekle kalmamış;
çatışmayla ilgili sorunlara dair daha üst düzey hükümet yetkilileriyle konuşma
konusunda kendilerine güvenlerini de arttırmıştır.
Saferworld, Bangladeş’te polis ve topluluklar arasındaki güvensizliği barışın
inşası yolunda bir engel olarak tespit etmişti.4 Polis ve toplum arasında
etkileşimin temeli olarak fotoğrafçılığı kullanan bir proje geliştirildi ve bu proje
kapsamında insanlar, kendilerini güvensiz hissettikleri sorunları veya alanları
temsil eden fotoğraflar çekip daha sonra bunları sergiledi. Bu etkinlik, polisin
toplumla etkileşime girmesine ve insanların güvensiz hissettikleri durumlarda
kaynakların yönlendirilebileceği alanları tanımlamasına yardımcı oldu.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Performanslar ve sergiler genellikle geçici olduğu için sahip
olabilecekleri etkinin düzeyi de sınırlıdır. Bu nedenle bu tür girişimlerin
her zaman eğitim projeleri, turizm ve küçük işletme girişimleri gibi
konuyla ilgili diğer barış inşası çabalarıyla uyum içinde çalışması
gereklidir.

•

Birden çok topluluğu ziyaret eden seyyar projeler, farklı coğrafi bölgeleri
ve sınırları aşarak seyircilere ulaşabilir ancak yine de seyircilerin,
toplumun daha geniş bir kesimindense, düzenli olarak tiyatroya gidenler
veya sanat tutkunları gibi toplumun belli bir kesimiyle sınırlı kalma
ihtimali vardır.

•

Sanat ve kültürel miras projeleri mümkün olduğunca kapsayıcı ve çeşitli
olmalıdır ki çeşitli perspektiflerin ve hikâyelerin büyük ulusal hikâyenin
bir kısmı olarak anlatılmasını ve kaydedilmesini sağlayabilsin.

•

Hikâye anlatma faaliyeti mağdurlar için oldukça hassas ve travmatize
edici bir süreç olabilir. Bu nedenle zorlu tanıklıkları dinlemek ve
aktarmak için sürece bir profesyonelin eşlik etmesi gerekecektir.

a United States Agency for International Development.
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Spor projeleri
Spor yalnızca fiziksel aktiviteyle ilgili değildir; aynı zamanda işbirliği ve sorun
çözme için bir eğlenme ve dinlenme alanı sağlar. Spor programlarının,
örneğin polis ve gençler arasında ya da eski savaşçılar gibi marjinalleşmeyi
veya şiddeti tecrübe etmiş gruplar arasında güven inşa etme kapasitesi vardır.
Spor, iyi organize edildiği zaman, aksi takdirde şiddete dönüşecek olacak
enerji için şiddet içermeyen bir çıkış noktası olur. Üstelik sportif egzersiz
programlarının disiplini ve rutini, suç işlemenin cezbedici haline karşı yapısal
ve sosyal olarak dikkatin başka yöne çekilmesini sağlayabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Spor projeleri iyi yönetilebilirse birbirine karşı olumsuz bakışları
olan çatışma paydaşlarını veya halk gruplarını bir araya getirebilir.
Eğlence amaçlı yarışma, gerilimi ortadan kaldırmaya, toleransı
artırmaya ve eski düşmanları insan olarak algılamaya hizmet
edebilecek bir ortak zemini temsil eder.

•

Spor disiplin, takım çalışması ve sosyal becerileri destekleyebilirse
işbirliğini ve topluluk bağlarını güçlendirme konusunda daha büyük
bir rol oynayabilir.

•

Spor enerjiyi kanalize etmek, bireysel disiplini ve kişisel hedefleri
desteklemek için kullanılabilirse antisosyal davranışları ve
savunmasızlık durumlarını azaltabilir.

ÖRNEKLER
Honduras, şiddeti en yoğun tecrübe eden ülkelerden. İstihdam olanaklarından
mahrum kalmış ve marjinalize edilmiş, toplumsal olarak dışlanmış genç
insanlar genellikle şiddet içeren bir cepheleşmenin içinde yer alır ve sportif
çekişmeler de bu durumu şiddetlendiren faktörlerdendir. Uluslararası bir
örgüt olan Interpeace, genç insanlar arasında olumlu ilişkiler kurulmasına
yardımcı olan Barış için Spor Kulüpleria adlı bir çalışma başlattı.5 Medya
sporla ilgili sık sık haber yaptığı ve gençlik gruplarını olumsuz yansıttığı
için proje, genç insanların barışı sağlamak için çalışan kişiler olarak imajını
güçlendirmeye çalıştı. Bu gençlerin kişisel hikâyeleri halkın onları değişim
için yapıcı bir platform yaratarak onları halkın gözünde insancıllaştırmaya
yardım etti.
Afganistan’da, İçişleri Bakanlığı, halk ve polis arasında etkileşim ve işbirliği
yaratmak üzere maçlar düzenliyor. Maçlar, polise güvensizliğin yüksek olduğu
ve vatandaşların isyan ve suç vakalarını bildirmek için işbirliği yapmaya
genelde yanaşmadığı bir ülkede polislerle ilgili olumlu bir imaj oluşturmaya
yardım ediyor.6 Polise güvensizlik polis-toplum ilişkilerinde olumsuz bir
etki bırakmakla da kalmıyor. Polise ve hükümete yabancılaşma hali, isyan
hareketlerine katılmak için teşvik edici bir sebep olabileceğinden bu durum
şiddetin artmasına da etki ediyor. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların kolluk
kuvvetine ve hükümete inancını artırmak ve bunlara güven duymalarını
sağlamak için okul sonrası spor programları düzenliyor. Polislerin davranış
kuralları ve etiği hakkında aldıkları eğitim, onların halkla nasıl olumlu
bir şekilde çalışacaklarını ve meşruiyetlerini nasıl güçlendireceklerini
anlamalarına yardım ediyor.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Tabiatı gereği rekabetçi uğraşlar olan spor girişimleri, halk grupları veya
paydaşlar arasında şiddeti veya saldırganlığı tetikleyebilir. Bu nedenle
rekabetçi boyutun çatışmanın hâlâ devam ettiği durumlarda proje
tasarımının bir parçası olarak ele alınıp iyi yönetilmesi gerekir.

•

Spor, takımlar arasında bir kazanan-kaybeden dinamiği yaratır. Bu
yüzden sonuçlar, takım çalışmasını ve sorun çözmeyi vurgulayacak bir
şekilde yönetilmelidir.

a Sports Clubs for Peace.
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Eğitim

Bu sayfalarda belirtilen araçlar dahil olmak üzere barış
değerlerini eğitim yoluyla desteklemek için bir dizi
program ve girişim başlatılabilir. Tarih ve coğrafya gibi
konularda barış değerlerinin vurgulanması; engellerin
kaldırılması ve önyargıların ele alınması; müfredat,
öğretmen eğitim programları ve müfredat dışı
faaliyetlerle ilgili değerlendirmeler yapılması, bu konuda
diyalog geliştirilmesi, zorluklarla baş etme ve çatışmayı
dönüştürme bakımından öğrenciler ile öğretmenleri daha
donanımlı bir hale getirebilir. Eğitim, geçim kaynaklarının
yanı sıra kişisel amaçlar, eleştirel düşünme, dünya
görüşleriyle de bağlantılı olduğu için barışın desteklenmesi
veya olumsuz çatışma dinamiklerinin güçlendirilmesi ve
sürdürülmesinde önemli bir rol oynayabilir.
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Müfredatın planlanması ve
düzeltilmesi
Müfredat, üstün veya aşağı konumda olmaya dair kanaatlerin veya kimlik
farklılıklarının pekiştirilmesi için manipüle edilebilir. Müfredatın çatışmaya
duyarlı olacak şekilde uyarlanması öğrencileri, eğitimcileri, yayıncıları ve
diğer önemli paydaş gruplarını kapsayan bütünselci ve katılımcı bir yaklaşım
gerektirir. Eğitim yayıncılığı sektörünün yapısı, müfredatın oluşturulmasında
yetkililerin rolü ve ders kitaplarının üretimi önemli konulardır çünkü bunlar,
yalnızca ders içeriği sağlamakla kalmaz; aynı zamanda temel değerleri aktarır
ve resmî ulusal anlatıları, ulusal kimlikleri ifade ederler.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Müfredat ve dersler, etkin bir şekilde çatışmaya duyarlı bir yaklaşım
izlerse (özellikle geçmişle ve ulusal kültüre dair fikirler gibi
hassas konularla uğraşırken) öğrenciler şiddet mirası hakkında
derinlemesine düşünmek ve olaylarla ilgili farklı bakış açılarını
anlamak konusunda daha donanımlı olabilir.

•

Eğitim sistemleri, barış veya şiddeti önleyici beceriler (müzakere
veya arabuluculuk gibi) hakkında dersleri müfredatlarına dahil
ederse öğrenciler, gelecekteki çatışma veya gerilim durumlarıyla
baş ederken kullanacakları daha geniş toplumsal faydaya sahip bir
beceri seti edinebilir.

•

Müfredatın temel bir bileşeni olarak tartışma ve eleştirel düşünme
yoluyla öğrencilere dogmalarla ve “kazanan”ın tarih anlatısıyla
nasıl mücadele edecekleri öğretilebilirse gerilimleri ve şiddet içeren
çatışmaları besleyen stereotiplerin veya diğer yanlış kanıların
kullanımına dair çok daha güçlü bir farkındalık oluşabilir.

•

Müfredat, ötekileştirilmiş veya azınlık grupların deneyimleri de dahil
olmak üzere ülkelerin ve onların tarihlerinin daha temsil edici ve
kapsamlı bir resmini sunabilirse bu durum ulusal kültürler hakkında
daha kapsayıcı bir görüşü güçlendirebilir.

Çatışmaya duyarlılık odaklı potansiyel düzenlemeler, azınlık gruplarının veya
dillerinin temsilinin artırılmasını veya farklı toplumsal grupların farklılaşan
deneyimlerinin kapsanmasını içerebilir. Bu tür girişimler, çatışan anıların ve
anlatıların uzlaştırılması yolundaki çabalara yardım edebilir.
Müfredatın uyarlanması sansür uygulamak veya belli değerlerin dayatılması
anlamına gelmemelidir; bunun yerine tartışmaları kolaylaştıran ve farklı bakış
açılarını güçlendiren, dikkatli bir şekilde yönetilen alanların yaratılmasına
vurgu yapmalıdır. Müfredat aynı zamanda eleştirel düşünme ve katılımcı
öğrenmeyi de desteklemelidir; ki bunlar insani gelişimin kendine dair
değerlendirme yapabilmeyi ve empatiyi teşvik eden kilit unsurlarıdır.

g
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ÖRNEKLER
Ruanda, soykırım sonrası bağlamda tarihi ele alma konusunda pek çok
zorluk yaşadı. Soykırımdan önce Ruandalıların eğitime erişimleri etnik
köken ve sınıfa dayalı olarak eşitsizdi ve tarih dersleri etnik çatışmalara
odaklanmıştı. Hükümet 1995 yılında tarih eğitimini durdurdu ve ancak 2010
yılında ders kitapları olmaksızın tarih eğitimine yeniden başlandı. Aegis Vakfıa
2008 yılından beri Ruanda’da barış eğitimi üzerinde çalışıyor ve 2016 yılında
da eleştirel düşünme ve empati gibi barış değerleri ve becerilerini hayata
geçirerek ulusal müfredatın düzeltilmesine odaklanan bir program başlattı.1
Tüm bunlar öğrencilerin tavır ve davranışlarının dönüştürülmesi ve sosyal
bütünleşmenin kurulması için temel önemdedir.
Akdeniz bölgesindeki tarih eğitmenleri arasındaki diyalog seanslarının
yanı sıra, Avrupa Tarih Öğretmenleri Birliği’nin (EUROCLIO)b tarih eğitimini
kültürlerarası vatandaşlığın geliştirilmesi için bir temel olarak kullanan
“Geçmişimizi (Geçmişinizi) Öğrenmek: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde
Kültürlerarası Vatandaşlık İçin Tarih Dersleri”2 adlı bir projesi vardır. Öğrenciler
bu projeyle kimlikleri ve farklılıkları öğreniyor ve tartışıyorlar. Müfredat,
Lübnan İç Savaşı ve 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan göç
örnekleri gibi tarihin tartışmalı ve duygusal anlamı olan çok çeşitli noktalarını
kapsayacak.

KISITLAR VE UYARILAR

•

Müfredat değişikliği siyaseten hassas bir konu olabilir; dolayısıyla
engellerin üstesinden gelmek için katılımcı yaklaşımlar kullanmak
gerekebilir. Geniş çaplı bir müzakerenin yanı sıra öğretmenleri, okul
idarecilerini, aileleri, yayıncıları ve politika yapıcıları içeren katılımcı bir
karar verme süreci müfredattaki, eğitim yöntemlerindeki değişikliklere
ve reformun diğer boyutlarına karşı gelişecek direnişlerle baş etmeye ve
geçmişin ve şimdinin ele alınışındaki toplumsal hiyerarşilerle mücadele
etmeye yardım edebilir.

•

Katılımcı bir yaklaşım için yeterli zaman ile kaynaklar ayrılmalı ve
gerçekçi bir takvim oluşturulmalıdır. Süreci aceleye getirmek veya
paydaşların katkılarını dışlamak ya da umursamamak, danışma
sürecindeki güven inşasını boşa çıkaracaktır ve bu inşa süreci reformun
tasarlanması ve uygulanması hakkında anlaşmaya varmak için
vazgeçilmezdir.

•

Çatışmadan etkilenen bazı bağlamlarda eğitim dili önemli derecede
ayrılık yaratan bir konu olabilir. Azınlıkların veya yerli toplulukların
dillerinde hizmet sunulmaması, Makedonya’daki Arnavut ve Türkiye’deki
Kürt toplulukları örneklerindeki gibi kimlikle ilgili daha geniş bir
çatışmanın bir parçası da olabilir. Diğer yandan yalnızca azınlık
dillerinde verilecek eğitimin, belli halk gruplarının yalıtılması veya belli
dil gruplarının ileri seviye eğitimden, bazı kariyer basamaklarından veya
endüstrilerden dışlanması veya bu alanlarla sınırlandırılması yönünde
etkileri olabilir.

•

Müfredatın uyarlanması öğrenme pratiklerinde ve zihniyette bir
değişimi ve potansiyel olarak ek kaynakları gerektirir; bu da girişimler
açısından sınırlandırıcı bir faktör olabilir.

a Ageis Trust.
b European Association of History Teachers.
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İnançlar arası projeler
İnanç, dinî bir doktrine veya takip edilen manevi bir yola bağlı inanışları
belirtir. Din ise Budizm, Hıristiyanlık veya İslam gibi genellikle kültürel
veya örgütsel düzeyde varlık gösteren bir dizi kişisel veya kurumsallaşmış
dinî inanışı belirtir. İnançlar arası projeler farklı inançlardan ve dinlerden
topluluklar arasında köprü kurar ve pozitif etkileşim yoluyla işbirliği ve güven
oluşturmayı amaçlar. İnanç ve din; kimlik, siyaset ve toplumsal hayatla ilgili
fikirlerle bağlantılıdır. Bu nedenle inanç belirli bir topluluğa, kültüre veya
tarihe ait olma duygusu açısından temel önemde olabilir. Dinî ağlar küresel
olabilir ancak bunların yerel gerçeklik içinde de derin kökleri vardır. Farklı
dinî topluluklar ve inanç toplulukları genellikle yan yana barış içinde yaşarlar
ancak anlamlı bir etkileşimin bulunmadığı bağlamlar, anlaşmazlıkları ve
hatta şiddeti körüklemek için liderler tarafından manipüle edilebilir.
İnanmama özgürlüğü gibi din ve inanç özgürlüğü de insan haklarının
köşe taşlarından biridir ve uluslararası hukuk kapsamında korunmaktadır.3
İnançlar arası projeler hem diğer inançları veya dinleri öğrenmeyi hem de
onlardan öğrenmeyi teşvik edebilir. Projeler bayramların dinler arası bir
şekilde kutlanmasını, arabuluculuk ve iletişim becerileri eğitimini, diyalog
seanslarını, inançlar arası ibadetleri veya inanç liderleri ile siyasi liderler
veya bireyler arasındaki toplantıları kapsayabilir. Yeterli devlet yapılarının
olmadığı durumlarda temel sosyal hizmetler genellikle dinî ağlar tarafından
sağlandığı için projeler eğitim, sağlık, insani yardım, vb. sağlanmasında inanç
topluluklarını da harekete geçirebilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

İnançlar arası projeler gruplar arasında güveni güçlendirirse kültürel
sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir ve daha uyumlu
topluluklar kurulabilir.

•

İnançlar arası projeler farklı inanç grupları arasında iletişim ve
anlamlı etkileşim kanalları yaratabilirse bunlar, katılımcıların
diğerlerinin inançları ve kültürleriyle yüz yüze gelmesini sağlayabilir
ve bu da stereotiplerin ortadan kaldırılmasını, farklı bakış açıları ve
kimliklere karşı hoşgörülü olunmasını teşvik eder.

ÖRNEKLER
Brüksel’de, Quaker Avrupa İlişkileri Konseyi (QCEA) barış inşası ve insan
haklarıyla ilgili çalışan, inanç temelli örgütlerle bir dizi enformel görüşme
gerçekleştirdi. Amaç farklı inanç temelli örgütleri Avrupa Birliği politika
yapıcılarıyla özel bir sorun etrafında bir araya getirmekti. Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın 17. maddesi dini örgütlerle, özellikle kiliselerle
diyaloğu ele alır. Bununla birlikte bu maddenin uygulanması, bütün inanç
temelli örgütlerin temsil edilmesine olanak sağlamamıştır. QCEA’nın girişimi
diyalog için bir alan açmayı amaçlıyordu. QCEA, örneğin Avrupa Birliği Küresel
Stratejisi hakkında hem politika yapıcıların hem de farklı inanç gruplarının
katıldığı, inançlar arası bir yemek organize etti. Bu tartışmalar, barış inşası ve
insan hakları konularıyla ilgilenmek üzere ortaklık yapan ve birlikte çalışan
inanç temelli örgütler için bir temel teşkil etti.
2011 yılında Nijerya’daki başkanlık seçimleri bir krizle sonuçlandı. İki aday
farklı bölgesel, etnik ve dinî kimlikleri temsil ediyordu. Çoğunluğu Hıristiyan
olan güney bölgelerinin adayı kazanınca çoğunluğu Müslüman olan kuzey
halkının oylamayı reddetmesi şiddet ve yerinden edilmelerle sonuçlandı.
İnançlar arası Arabuluculuk Merkezi (IMC)a, Dinî ve Ulusal Birlikte Yaşama
Hakkında Liderlerin Eğitimi (TOLERANCE)b projesi aracılığıyla Nijerya’da
din özgürlüğünü savunmak için hükümet kapasitesini geliştirmenin yanı
sıra inanç toplulukları arasında birlikte varoluşu inşa etme konusunda da
çalışıyor.4 Atölyeler, geleneksel liderler ile hükümet liderlerine güven inşa
etme ve arabuluculuk eğitiminin yanı sıra barış eğitimi vermeye odaklanıyor.
Geçiş Sürecindeki Şehirler Forumu’nun dördüncü yıllık toplantısı sırasında
Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında yüksek oranda şiddete tanık olan yedi
şehir foruma katılarak Kaduna’da bir barış ağı kurdu.

a Interfaith Mediation Center.
b Training of Leaders on Religious and National Coexistence.
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•

Projeler, dinî grupların homojen olmadığının ve inançlar ile yorumların
kişisel düzeyde değişebileceğinin daha fazla bilincinde olarak yalnızca
dinî liderlerle değil daha geniş kapsamlı olarak dinî topluluklarla
çalışmalıdır. Bu nedenle inançlar arası çalışmalar, inançlar arası seviyede
yürütülen diğer projeleri tamamlar nitelikte olmalıdır.

•

Projeler, kimliğin kesişimsel bir şey olmasından dolayı dinin, kimlik
belirleyicilerinden yalnızca biri olduğunu ve bireylerin de liderlerin de
siyasi ideoloji, toplumsal cinsiyet vb. gibi farklı kimlik belirleyenleri de
olacağını akılda tutmalıdır.

•

Projeler, seküler geçmişe sahip bağışçılarla iletişim kurma konusunda
zorluklarla karşılaşabilir ve dinî veya manevi amaçları veya dönüşümleri
net bir şekilde tespit edebilme konusundaki zorlukları da hesaba
katmalıdır.

•

Projeler inanç gruplarının veya dinî grupların hizmet sunumu, örneğin
sağlık hizmeti, temel gıdaların sağlanması, eğitim gibi alanlarda
hükümetleri nasıl desteklediklerini ve dinî grupların toplumda nasıl
konumlandıklarını dikkate almalıdır.

•

Projeler, sürece kimin katılacağını -kimin dışlanabileceğini- dikkate
almalı ve farklı inançlar konusunda etraflı değerlendirmelerde
bulunmalıdır.

Barış ve yurttaş eğitimi
Barış eğitimi, çatışmayı dönüştürmek için gereken değerleri, becerileri ve
bilgileri aşılamak amacıyla hem öğrencileri hem de eğiticileri kapsayan
bütünselci ve çokdisiplinli bir eğitimdir. Sınıftaki örgün eğitimle sınırlı
olmayan barış eğitimi, öğrencilerin katılımı ve eleştirel düşünmesiyle ilgili
çeşitli faaliyetleri içerir. Örneğin faaliyetler, akranlar arasında arabuluculuk,
işbirliği ve müzakere becerilerini geliştirebilir. Barış eğitimi, pratikte sınıf
ortamının, görüşlere saygı duyulan ve pozitif disiplinin ve şiddet içermeyen
eylemlerin uygulandığı bir barış alanı olarak kurulması şeklinde anlaşılabilir.
Ayrıca barış eğitimi, tek bir konu olarak öğretilmek yerine eğitim sistemiyle
bütünleştirildiği zaman en etkili halini alır. Güç eşitsizlikleri ve kimlik konularını
ele alabilir ve farklılıkla ilgili noktaları olumlu değişim için fırsata çevirebilir.
Yurttaş eğitimi, öğrencileri kendi toplulukları, bölgeleri, hükümetleri ve
devletlerine katılım hakkında eleştirel düşünmeye hazırlar. Demokratik
değerler, yönetişim, halk gruplarının ve yurttaşların yetkileri, sorumlulukları ve
hakları üzerine düşünmeyi teşvik eder. Bunlar insan hakları, barış ve uzlaşma,
politika oluşturma ve katılım hakkında farkındalık yaratma girişimlerini
içerebilir. Yurttaş eğitimi, kültürel değişim ve yabancı dillerin öğretilmesi
yoluyla farklı ulusal deneyimlerle ilgili farkındalığı da destekleyebilir.
Güçlü devlet-toplum ilişkileri ve devlet ile halk arasındaki bir toplumsal
sözleşme, şiddet içeren çatışmaların önlenmesi veya sürdürülebilir barış
amacıyla çalışılması açısından önemli faktörlerdir. Toplumun daha geniş bir
kesimine katılmanın ve katkıda bulunmanın yollarının tanımlanması, uzun
süreli çatışmaların veya zayıf devletlerin etkilediği durumlarda genellikle
aşınmış olan değerli bir yatırım ve aidiyet duygusu sağlayabilir. Bunlar
hükümet faaliyetleriyle uğraşan yeni bir siyasetçi kuşağını veya bireyleri
cesaretlendirebilir.
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•

Eğitim, barışın değerini vurgularsa öğrenciler birbirini dinlemek,
karşılıklı anlayışı geliştirmek ve çatışmaları iletişim ve diyalog yoluyla
çözmek için daha donanımlı bir hale gelebilir.

•

Öğrenciler, barış ve yurttaş eğitimi aracılığıyla tarih ve coğrafya
gibi konular hakkında eleştirel, bütünselci bir anlayış geliştirirse
müfredattaki önyargıları ve gizli ajandaları fark etme becerileri
kazanmanın yanı sıra gerçekleri daha eleştirel bir şekilde
yorumlayabilir ve farklılıkları daha iyi anlayabilir.

•

Öğrenciler yönetişim ve politika oluşturma sürecine nasıl
erişeceklerini ve katılacaklarını anlarsa bu durum, politika çözümleri
için bir ortak sorumluluk kültürünü teşvik edebilir.

•

Yurttaş eğitimi, farklı yönetişim modelleri, yurttaşlık, yurttaş hakları
ve görevleri hakkında düşünme yoğunluğunu artırırsa yönetişim ve
politikalarla ilgili kararları etkilemenin ve biçimlendirmenin şiddet
içermeyen, politik araçları hakkında farkındalığı da güçlendirebilir.

•

Özellikle genç insanlar şehir hayatıyla ilgili bilgilere ve becerilere
daha açık olursa politika çözümleri hakkında daha ileri görüşlü bir
kuşaklar arası perspektif harekete geçirilebilir.

ÖRNEKLER
Yurttaş eğitimi Kamerun’da ilk olarak ülkenin toplumsal yarılmalarını ele
alan bir ders olarak uygulandı.5 Eğitimciler bunun toplumsal bütünleşmeyi
desteklemek için yeterli olmadığını fark edince kamu hizmetlerinde ve
toplantılarında enformel barış eğitimini içeren, daha bütünselci bir yurttaş
ve barış çalışmaları programı uygulamaya başladılar. Program gençlerin
Kamerun’daki diğer kültürler ve yaşam biçimleriyle ilgili derin bir kavrayış
edinmesi amacıyla ülkenin öteki bölgelerinde eğitim görmenin ve yaşamanın
önemini vurguluyordu.6
Quaker’lar, Birleşik Krallık’ta hem sorunları ele almanın bir yolu hem de bir
eğitim aracı olarak barış eğitiminin teşvik edilmesinde ön planda yer aldılar.
Quaker Barış ve Sosyal Tanıklık (QPSW), eğitimin militarizasyonuna bir yanıt
olarak barış eğitimi araçları ve çalışmaları geliştirdi. Bu oluşum, kendi barış
eğitimi materyallerini onlara sunmak üzere Birleşik Krallık’taki okullarla
çalışmaya devam etmektedir.7 Bu materyaller, öğrencilerin insansız hava
araçlarının kullanımı gibi konuları analiz etmesini ve tartışmasını sağlayarak
eleştirel düşünmeyi ve barış hareketlerinin öğrenilmesini teşvik ediyor.
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Eğitimle ilgili ek okumalar:

•

Belli bağlamlarda, barış eğitiminin politik açıdan taraflı olduğu
düşünülebilir. Nitekim bir barış eğitimi programı barış inşasını
güçlendirmeli ve bağlamsal gerilimleri körüklememelidir.

Aegis Trust. “Peace Education.” Erişim Tarihi: 9 Ocak 2018.
https://www.aegistrust.org/what-we-do/activities/peace-education/.

•

Barış kavramının bir grup için politik olarak tehlikeli görüldüğü
veya siyasi koşulların barış eğitiminin lehine olmadığı durumlarda,
çatışmadan etkilenen bağlamlarda barış eğitimine karşı bir direniş
ortaya çıkabilir. Barış eğitiminin uzun vadeli yararlarını aktarmak için
çaba gösterilmelidir.

•

Barış eğitimi, tek bir dersle sınırlı kalmaktansa gündelik hayat içerisinde
barış değerlerini ve tekniklerini vurgulayacak şekilde sınıf içinde ve
dışında öğrenmenin bir parçası olduğu zaman en etkili halini alır.

•

En etkin barış eğitimi, çatışmadan etkilenen durumlarda tüm gruplarla
birlikte çalışılarak tüm aktörlerin birbiriyle barış içinde ilişkilenebilmesi
sağlandığı zaman gerçekleşir.

•

Sadece yurttaşlara ve yurttaşlığa odaklanılırsa yurttaş eğitimi girişimleri
göçmen veya mülteci topluluklarının dışlanması ihtimalini besleyebilir.
Yurttaş eğitimi insanları bir araya getirmenin bir yolu olmakla birlikte
çok kolay bir şekilde aşırı milliyetçiliğe eklemlenebilir veya oraya doğru
kayabilir.

•

•

•
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Başka politik kültürler ve hükümet biçimleriyle karşı karşıya gelmek ve
temas etmek olumlu yurttaş katılımını teşvik edebilir ancak beklentileri
artırma potansiyeli de vardır. Bu nedenle ortada taleplere ilgisiz kalan bir
hükümet varsa hayal kırıklığını da artırabilir ve şiddet içeren çatışmayı
keskinleştirebilir.
Yurttaş hak ve görevlerine dair sahip olunan fikirler bağışçı ülke
bağlamlarında bulunan yapılara ve mekanizmalara otomatik olarak
tercüme edilmemelidir. Çoğulculuk ve kapsayıcılık gibi işlevselleştirici
ilkeler halk grupları ve topluluklarla müzakere edilerek tasarlanmalıdır.
Yurttaş eğitimi, tek bir yurttaşlık nosyonunun olmadığı bölünmüş
toplumlarda daha da zorlu hale gelebilir (örneğin Bosna Hersek).

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). “Peace
Education.” Erişim Tarihi: 12 Ocak 2018. https://www.gppac.net/peaceeducation.
Quakers in Britain. “Peace Education.” Erişim Tarihi: 12 Ocak 2018.
http://www.quaker.org.uk/our-work/peace/peace-education.
UNICEF. “Peacebuilding.” Erişim Tarihi: 9 Ocak 2018.
https://www.unicef.org/education/bege_70649.html.
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İşletmeler,
Ticaret ve
Ekonomi
Ekonomi, işletmeler, ticaret, siyaset, çatışma ve barış
arasındaki bağlantılar, halk grupları arasındaki göreli refah
veya yoksulluk düzeyleri, işsizlik oranları, ticari anlamda
karşılıklı bağımlılığın gücü gibi konulardan küçük ve orta
ölçekli işletmelerin koşullarına kadar uzanır. Yoksullukla
çatışma arasındaki veya ekonomik büyümeyle barış
arasındaki bağlantıyı fazla basite indirgemek tehlikelidir.
Bu faktörler, bağlama dayalı olarak şiddet içeren çatışmayı
yönlendirebilir, sürdürebilir veya barışa teşvik ederek
barışın sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.
Çatışma dinamikleri, siyasal iktisat ve çıkarlarla genellikle
yakından bağlantılı olduğu için bu ağların yarattığı etki
ile karşılıklı bağımlılığın dereceleri, çatışma ve barış
analizleriyle birlikte siyasal iktisat analizleri, barışa
vesile olan projelerin tasarlanmasında temel önemdedir.
Yatırımların ve şirket politikalarının, işe alma uygulamaları,
güvenlik yönetimi, doğal kaynaklar üzerindeki baskılar,
yolsuzluk, geçim kaynakları, çevresel etkiler, rüşvet, insan
hakları gibi konular bakımından barış dinamikleri üzerinde
özel bir etkisi vardır.
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Girişimcilik ve küçük ve orta boy
işletmeler
Girişimciliğin teşvik edilmesi veya var olan küçük ve orta boy işletmelerin
(KOBİ’ler) desteklenmesi, çeşitli alanlardaki projelere destek sunarak
gerçekleştirilebilir. Bunun örnekleri muhasebe, bilgi teknolojileri, lojistik,
pazarlama, vb. gibi işletme becerilerinin eğitiminin yanı sıra mikrofinansman
ve çıraklık eğitimini de kapsar. Bu girişimler, eski savaşçılara uygun istihdam
yolları ve topluluk içerisinde meşru bir rol sunarak onların toplumla yeniden
bütünleşmesiyle bağlantılı hale de getirilebilir.
KOBİ istihdamını ve girişimciliği destekleyen projeler, finansal motivasyonlar
sebebiyle silahlı gruplara katılmayı, bunlara geri dönmeyi, illegal ekonomilere
veya yasadışı şiddete dahil olmayı da engelleyebilir. Sürdürülebilir ve
uygulanabilir geçim kaynakları için sunulacak fırsatlar, aynı zamanda yerel
ekonomileri istikrarlı hale getirmeye ve toplulukları bir arada tutmaya yardımcı
olabilir. Girişimciliği ve KOBİ’leri destekleyen projeler yalnızca barışı inşa
etmekle veya çatışmanın daha geniş bağlamını dönüştürmekle kalmaz. Hem
yerel hem ulusal çatışma dinamiklerinin geçim kaynaklarına erişimle veya
ekonomiye katılım kapasitesindeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu noktalarda
da değerli katkılar sunar.

ÖRNEKLER
El Salvador’da, yerel girişimciliği bir şiddet önleme yöntemi olarak
desteklemek üzere tasarlanan bir Interpeace projesi başlatıldı.1 Bu ülkede,
yüksek düzeyde göç ve yaygın bir illegal ekonominin varlığından dolayı
gençler için çok az istihdam seçeneği var. Bir şekilde maddi gelir elde etme
ihtiyacı pek çok genci, işletmeleri haraç ödemeye zorlayan çetelere katılmaya
teşvik ediyor. Interpeace, bu gençlerin kendi işletmelerini kurabilmeleri için
girişimcilik eğitimi ve başlangıç sermayesi sağlıyor.
Kâr amacı gütmeyen bir sosyal yatırım fonu olan Root Capital’in Uganda,
Gulu’da Tarımsal Kalkınma Şirketi2 (GADC)a adında bir projesi bulunuyor.
Bu proje, hükümet ve Tanrının Direniş Ordusu arasındaki şiddetten dolayı
yerinden edilmiş iç savaş mültecilerine ekonomik olanaklar sunuyor. Gulu’ya
sığınanlar, yerel ekonominin kaldıramayacağı kadar kısıtlı istihdam olanakları
dolayısıyla ev sahibi toplulukla çatışma riskiyle karşı karşıyaydılar. Bu proje,
yerinden edilmiş insanlarla yerleşik nüfus arasındaki potansiyel eşitsizliği ve
ayrımları ele alıyor. Ayrıca yerinden edilmiş kişiler kendi geçim kaynaklarını ve
itibarlarını da geri kazanabiliyor.

DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Küçük ve orta işletmeler kurulabilirse bunlar, şiddet içeren
çatışmanın hemen sonrasında çatışmadan etkilenen halklara barış
sayesinde önemli bir gelir sağlayabilir ve böylece halkın çoğunluğu
için şiddete geri dönme yönündeki özendirici sebepleri azaltır.

•

Girişimcilik artırılırsa özellikle farklı halkların sınırlı istihdam
fırsatları için rekabet ettiği yerlerdeki mevcut istihdam olanaklarının
yetersizliğine müdahale edilebilir.

•

Beceri düzeyleri, ilgili bağlamda spesifik birtakım ekonomik
ihtiyaçları karşılamaya uygun hale getirilebilirse mevcut
istihdam olanaklarına erişim arttırılabilir. Bu durum, daha güçlü
sosyoekonomik güvenlik, kişisel amaçlar ve topluluk içerisindeki
statüde rol oynayan geçim kaynaklarının yaratılması ve güvence
altına alınmasıyla barışa katkıda bulunabilir.

•

Eski savaşçılar söz konusu olduğunda, girişimcilikle ve
geçim kaynaklarıyla ilgili olanaklar birincil müdahale olarak
oluşturulabilirse bu durum, alternatif bir gelir kaynağı ve sosyal
konum sunduğu için silahların bırakılması veya savaşçıların
demobilizasyonu bakımından daha güçlü bir motivasyon yaratabilir.
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•

Bir iş ortamının geliştirilmesi için işletmelerin çoğalmasını sağlayacak
düzenlemeler, finansal erişim, hukukun üstünlüğü vb. konularla ilgili ek
koşullar gerekir.

•

Barış göstergeleri olarak sadece ekonomik belirleyicilere odaklanmamak
önemlidir. Bir çatışmanın dinamikleri içerisinde çalışmanın
sürdürülebilirliği, durumu ve güvenilirliği eşit derecede önemli olabilir.
Yoksulluğun azaltılması barış inşasıyla eşanlamlı olarak değil onun
tamamlayıcısı olarak düşünülmelidir.

•

Ekonomik kalkınma programlarının, enformel geçimlik işlere veya
geçim kaynaklarına zarar verebilecek diğer ekonomik reformlarla
birlikte sunulması tehlikesi vardır. Bu nedenle yerel ekonomilerle ilgili
değerlendirmeler enformel ekonomiyi de kapsamalı ve geçiş süreci
boyunca belli halk grupları için temel önemde olabilecek enformel
geçim kaynaklarının rolünü dikkate almalıdır.

•

Beklentilerin de doğru yönetilmesi gerekir. Girişimciliği ve/veya KOBİ’leri
destekleyen, fazla abartılmış ekonomik kalkınma programları veya
projeleri, beklentilerin sağlanan desteği aşması durumunda farkında
olmadan ek gerilimler yaratabilir.

•

Dikkat edilmesi gereken diğer bir şey, herkesin girişimciliği istediği -veya
buna uygun olduğu- varsayımından kaçınmak ve dolayısıyla mevcut
varlıkları, becerileri, (formel ve enformel) işleri göz önünde bulundurarak
ve girişimcilik olanaklarının yanı sıra istihdamı yaygınlaştırmayı
amaçlayarak farklı olanakların bir karışımının kullanılabilir olmasını
sağlamaktır.

Ticari ve ekonomik ortaklıkların
desteklenmesi
Bu tür bir destek, iki veya daha fazla grup arasındaki ortak projelerin
teşvik edilmesini veya bunlara destek sunulmasını gerektirir ve grupların
birbirleriyle çatışma halinde oldukları bağlamlarda uygulanabilir. Örnek
olarak etnik gruplar arası iş ortaklıkları, çiftçi kooperatifleri, sınır ötesi ticaret
veya sınır bölgelerindeki pazarlar sayılabilir. Bu tür bir faaliyet, bir çatışmanın
farklı taraflarından kişilerin diğerleriyle şiddet içeren ya da siyasi bir bağlamın
dışında etkileşmesi veya karşılaşması için olanaklar yaratarak şiddet içeren
çatışma ve barışla ilişkilenir. Amaç, şiddetin böldüğü topluluklar veya devletler
arasında şiddet içermeyen etkileşimleri güçlendirmek veya artırmaktır.
Ekonomik anlamda karşılıklı bağımlılık uzun süredir barışın inşasında değerli
bir unsur olarak görülmektedir. Bununla birlikte ekonomik ilişkilerin veya iş
ilişkilerinin doğası ve bunların kârının devletler veya halk grupları arasında
nasıl dağıtıldığı konusu şiddeti önleyebileceği gibi tahrik de edebilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Ortak projeler şeffaf bir şekilde yönetilirse ve tasarımları katılımcı
mekanizmaları içerirse, proje bağlamsal faktörleri muhtemelen daha
etkili bir şekilde hedefleyecek ve proje katılımcılar tarafından daha
olumlu algılanacaktır.

•

Projeler ortaklıkları veya ekonomik ilişkileri çoğaltacak veya
genişletecek mekanizmalar içerirse her iki taraf için de ilave
ekonomik faydalar ve topluluklar için daha fazla geçim kaynağı
olanağı yaratabilir.

•

İş dünyasındaki ortak projeler bir çatışmanın iki veya daha fazla
tarafı arasında işbirliğini teşvik ederse kapsanan taraflar düşmanla
ilgili stereotipleri yıkabilir ve işbirliği yoluyla güveni geliştirebilir. Bu
durum, karşı tarafla olumlu karşılaşmaları olan ve dolayısıyla kendi
toplulukları içerisinde bunu savunabilecek kişilerin sayısını artırabilir.
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Sudanlı göçebe çobanlar ve sınır bölgesinde yerleşik Güney Sudanlı ev sahibi
topluluk arasında çıkan çatışma, büyükbaş hayvanların çalınması ve iki taraf
arasında güvensizliğin artmasıyla sonuçlanmıştı. Kâr amacı gütmeyen bir
kuruluş olan Concordis, ortak bir pazar fikrinin ortaya çıktığı bir göç konferansı
düzenledi. Bu iki topluluk da pazarın ticarete erişim ve hayvanların göç etmesi
bakımından gerekli olduğunu fark ettikleri için pazarın varlığı, toplulukların
ortak çıkarları etrafında bir arada yaşamayı desteklemektedir. Pazar iletişimin
yolunu açmış ve güvenin yeniden tesisine yardım etmiştir. İhtilafların barışçıl
bir şekilde çözümlenmesini desteklemek için barış komiteleri kurulmuş
ve bunlar hem güvenliğe hem de piyasaların sürdürülebilirliğine katkıda
bulunmuştur.3
Bölgesel anlamda karşılıklı ekonomik bağımlılık ekonomik işbirliği için
teşvik edici nedenler yaratarak çatışmayı önleyebilir. Aynı şekilde ekonomik
bağlar da ortak ekonomik faaliyetlerin maruz kalacağı yüksek risklerden
dolayı çatışmayı caydırıcı bir işlev görebilir. Çatışmayı önlemeyi amaçlayan
bölgesel ekonomik örgütlerden biri, kökleri İkinci Dünya Savaşı sonrasında
Almanya ve Fransa arasındaki ekonomik düzenlemelere dayalı uzlaşma
süreçlerine uzanan Avrupa Birliği’dir. AB’nin öncülü olan Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu, 1950 yılında altı kurucu ülke tarafından kuruldu ve ülkeler
arasında ekonomik işbirliği ile bölgesel bütünleşmeye dayalı olarak bir
işbirliği oluşturdu. 1957 yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğu kapsamında bir
ortak pazar kuruldu. Bunlar, savaşın yaşattığı vahşetlerden sonra “bir daha
asla” duygusunu güçlendirmek için ekonomik ve politik düzeylerde bölgesel
işbirliğine doğru atılan ilk adımlardı.
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•

Bu tür ortaklıkları veya ilişkileri destekleyen projeler, karşıt aktörlere
yakınlığın otomatik olarak iyileştirilmiş ilişkilere yol açacağı varsayımına
dayalı olamaz. Barışa yapılacak katkı yere, zamana, çatışmanın
aktörlerine ve destek türüne bağlıdır. Girişimler uygun olmayan
bağlamlarda sürdürülürse örneğin, ticaretten elde edilen faydanın eşitsiz
olmasından dolayı aynı ölçüde ek çatışma dinamikleri yaratabilirler.

•

Bu uğraşı alanında barışı inşa etmeyi amaçlayan girişimlerin yalnızca
çatışma çözümünde değil ticaret ve ekonomi alanında da uzmanlığa
gereksinimi vardır.

•

Kâr odaklı teşvikler daha geniş toplumsal amaçlardan ayrıştığı ve
bunlardan farklılaşabileceği için projeler, iş ve ticaret ortaklıklarıyla
ilgili motivasyonların daha kapsamlı bir sosyoekonomik kalkınmaya
odaklı olduğunu varsayamaz. Bu alandaki girişimlerin, zarar vermekten
kaçınmak için ekonomiyle bağlantılı çatışma faktörlerinin riskleriyle
potansiyel barış inşası avantajlarını karşılaştırması gerekir.

•

Ticari ilişkiler formel, enformel ve yasadışı alanlarda var olabilir.
Girişimlerin yasadışı ticari faaliyetler tarafından ele geçirilme gibi
potansiyel riskleri değerlendirmesi ve işletmeler veya ticaret için verilen
desteklerin, katılımcıları suça bulaşmış grupların misillemelerine karşı
tehlikeye atmadığından emin olması gereklidir.
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Ekonomik diplomasi
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Ekonomik diplomasi ihracat, ithalat, yatırım, yardım koşulluluğu ile serbest
ticaret anlaşmalarının yanı sıra yaptırımlar ve ambargolar (bkz. bir sonraki
bölüm) gibi ekonomik araçlar yoluyla baskı uygulayarak belirli politika
hedeflerini elde etmeyi amaçlar. Ticaretin küreselleşmesi ve çokuluslu
şirketlerin artışı ekonomik diplomasinin siyaseti etkileyen bir yöntem olarak
daha kullanışlı hale gelmesini sağlamıştır. Jeopolitik konular ekonomiyle iç
içe geçtiği için özel sektör hem barış hem çatışma dinamiklerinde önemli
bir rol oynar. Petrol şirketleri gibi ulusal gelirden büyük paylar alan şirketler
toplumun ihtiyaçları pahasına siyaseti etkileyecek nüfuza sahip olabilir.
Bununla birlikte işletmeler, aktörlerin gayriresmi diplomasi aracılığıyla ortak
çıkarlar etrafında diyalog kurmasını da sağlayabilir.

1999 yılında Kolombiya’daki girişimciler, ülkedeki barış sürecine adanmış bir
düşünce kuruluşu olan ve ekonomik çıkarları, aktörleri barış inşası hakkında
diyaloğa geçirmek için kullanmanın bir örneği olan Fundación Ideas para la
Paz’ı (FIP) kurdular.5 FIP, çatışmanın kendisini araştırmanın yanı sıra, ortak zemin
bulmak üzere ticaret sektörü, hükümet ve halklar arasında ilişkiler kuruyor. FIP
araştırmaları düşünce kuruluşunun eğitim çalışmaları için temel teşkil etmenin
yanı sıra kamuoyunda çatışmanın dinamiklerine ve gelecekteki çatışma sonrası
çalışmalara dair farkındalık yaratıyor. FIP aynı zamanda, ticari yapılarla barışın
anlaşılması ve inşa edilmesi arasında bağ kurabilmek için özel sektörle çalışıyor.
Eylül 2016’da FIP, diyalog yoluyla Kolombiya’daki İsveç Büyükelçiliği ve USAID
dahil çeşitli aktörlerle ilişkiye girerek Kolombiya’nın geleceği ve işletmelerin
rolü hakkında bir forum düzenledi. Forum, işletmelerin sürdürülebilir kalkınma
ve barış inşasıyla ilgili daha derin bir kavrayış edinmesine yardım etti.

Ekonomik diplomasi, bir iyi niyet göstergesi olarak kalkınma yardımı
sağlama örneğindeki gibi çatışma sonrası yeniden yapılandırma bağlamında
yürütülebileceği gibi aktörleri bir politika neticesi elde etmek için zorlama
amacıyla bir tür koşulluluk biçimi olarak da yürütülebilir. Barış inşası açısından
sınırlı sonuçları olan ekonomik diplomasi, bir ülkeyi müzakereye zorlama
amacıyla belli malların yurtiçi limanlara girmesini engelleme örneğindeki
gibi zaman zaman zorlayıcı da olabilir. Sadece uygulayıcı aktörleri değil,
aynı zamanda söz konusu topluluğun çıkarlarını da dikkate aldığı zaman
ekonomik diplomasinin uzun vadeli barışa vesile olma şansı artar.4
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

•

Ekonomik diplomasi hesap verebilir yönetişim ilkesiyle uyumlu
hareket ederse, şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerine göre ve yolsuzluğa
yer vermeden faaliyet gösterirse adil ekonomi politikalarıyla
kamuoyunun güvenini kazanabilir.

Japonya, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yumuşak güç yoluyla ulusal
imajını yeniden kurmak ve bununla eşzamanlı olarak uluslararası bağlantılar
aracılığıyla ulusal ekonomisini güçlendirmek için ekonomik diplomasiyle
ilgilenmeye başladı. 1970’ler ve 1980’lerde bu ilgi, Asya-Pasifik Ekonomik
İşbirliği (APEC)a bölgesel ekonomik forumunda üyelik yoluyla çok taraflı ilişkileri
geliştirmek gibi bir dizi girişimle kendini gösterdi. 1990’lı yıllardan bu yana Japon
ekonomik diplomasisinin köşe taşlarından biri kalkınma yardımları olmuştur.
Kalkınma İşbirliği Planıb insan güvenliğini ve sağlığını en temel alanlar olarak
vurgulamaktadır.6 Japonya, örneğin Endonezya’da köy temelli ekonomik
kalkınma yoluyla barışın inşa edilmesi için tasarlanan bir BM Endüstriyel
Kalkınma Örgütü (UNIDO)c projesine katkıda bulunan başlıca ülkelerden
biriydi.7 Kalkınma yardımlarını ekonomik diplomasi hedefleriyle ilişkilendiren
Japonya barışçıl uluslararası ilişkilerin sürdürülmesine katkıda bulunmuştur.

KISITLAR VE UYARILAR

•

İktisatçıların veya ekonomi alanındaki diplomatların muhtemelen barış
inşasında değişim teorileri hakkında eğitim almamış olduğu akılda
tutulmalı ve ekonomi çatışma analizinin tamamlayıcı bir boyutu olarak
kullanılmalıdır.

•

Ekonomik diplomasi politika hedeflerini gerçekleştirmek üzere yola
çıktığı için politik araçların da çatışmaya duyarlı bir tarzda uygulanması
gerekecektir.

•

Şiddet içeren çatışmanın sürdüğü alanlarda, ticari yapıların veya diğer
aktörlerin hedef alınma riski olduğu için ekonomik diplomasinin
yürütülmesi bakımından sınırlamalar olabilir.

Ekonomik diplomasi çeşitli paydaşların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını
dikkate alırsa barışa vesile olacak uluslararası veya bölgesel
işbirliğini destekleyebilir.

a Asia-Pacific Economic Cooperation.
b The Development Cooperation Charter.
c United Nations Industrial Development Organization.
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Yaptırımlar, ambargolar ve
yardım koşulluluğu
Ekonomik diplomasinin türleri olan yaptırım, ambargo ve yardım koşulluluğu
gibi tedbirler, başka bir ulus üzerinde bir kararı uygulaması veya barış
halini sürdürmesi/yeniden canlandırması için baskı uygulayabilecek politik
veya ticari araçlardır. Bu tür angajman biçimleri genellikle askerî olmayan
alternatif araçlar olarak görülmekle birlikte pek çok durumda etkinlikleri
sınırlıdır veya topluluklar açısından olumsuz sonuçları bile olabilir. Ambargo,
ticari faaliyetin (malların, yazılımların, teknolojinin, ithalatın ve/veya ihracatın)
tamamen yasaklanması anlamına gelir. Yaptırımlar daha sınırlıdır ve örneğin
silah ambargosu (silahların, koruyucu kıyafetlerin, askerî araçların vb.
yasaklanması) gibi belirli faaliyetler, mallar veya aktörlerle ilgilidir.
Yaptırımlar, örneğin belli kişiler/şirketler için kredilerin kısıtlanması;
belli kişilerin/şirketlerin varlıklarının dondurulması veya seyahat ve vize
kısıtlamaları (vize yasakları); tüketici boykotları (mesela tüketicilerin şirket
politikalarını onaylamadıklarını göstermek için belli malları satın almaktan
imtina etmesi) aracılığıyla yaşanan vahşetten sorumlu olanları hedef almak
üzere kullanılabilir. Yaptırımlar ve ambargolar, genellikle nüfuz sahibi ve
sorunlu olarak algılanan çatışma aktörlerinin davranışını değiştirmek için
teşvik edici sebepler sunacakları varsayımıyla şiddet içeren bir çatışmanın
tırmanmasını önlemek için bir müdahale olarak kullanılır.

ÖRNEKLER
Bazı durumlarda, yaptırımların ülkeleri müzakere etmeye sevk ettiği
görülebilir. Bunun örneklerinden biri, 2015 yılında İran’a uygulanan
yaptırımların kaldırılması ve ülkenin nükleer silahların geliştirilmesini
önleyecek bir anlaşmaya uymayı kabul etmesidir. Uzun yıllar süren
yaptırımların istenmeyen sonuçlarından biri, toplulukların ilaç kıtlığıyla karşı
karşıya kalması olmuştur.8
Uzun vadeli barışa katkıda bulunan etkili yaptırım, ambargo ve yardım
koşulluluğu örnekleri sınırlıdır. 1986 yılında, belli başlı ticaret ortaklarının
Güney Afrika’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar, ülkeyi politik dönüşüme
ve Apartheid döneminin sonuna doğru itmiş gibi görünüyordu.9 Ancak
belli hükümetler, yani Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık yaptırımların siyasi
değişimi teşvik ettiği konusunda şüpheli oldukları, daha ziyade yaptırımların
bazı yerli sanayilere fayda sağladığını düşündükleri için yaptırımların kapsamı
sınırlı kaldı. Apartheid döneminin sona ermesine katkıda bulunan, siyasi
kargaşa, ekonomik gerileme ve Apartheid karşıtı hareket gibi çeşitli faktörler
vardı. Bu nedenle Güney Afrika’daki siyasi değişimleri esas olarak yaptırımlara
yormak kolay değildir.

Yardım koşulluluğu, genellikle politika şekillendirmek ve yardımların
harcanma yollarını belirlemek için kullanılan, hibelerin beraberinde getirdiği
şartları belirtir. Bu girişimler sadece çatışma aktörlerine değil, aynı zamanda
silah tedarikçileri gibi endüstrilere de odaklanabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Zorlayıcı dış etkiler yeterince baskı yaratabilirse çatışmanın
aktörleri barışçıl bir çözüm arayacak veya şiddet uygulamaktan
vazgeçecektir.

•

Yaptırım ve ambargolar, şiddet durumlarında tutarlı bir şekilde
uygulanırsa (örneğin ticaret forumlarından dışlamak) şiddet içeren
çatışmaya karşı uluslararası eylemi güçlendirebilir.
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KISITLAR VE UYARILAR

•

Çatışma bağlamlarında siyasetin, ekonominin ve iktidar ilişkilerinin
karmaşık iç bağlantıları düşünüldüğünde, paydaşların (devlet dışı
aktörler dahil), ağların, geçmişin ve teşvik edici nedenlerin etraflı bir
şekilde anlaşılması, yaptırımların veya ambargoların gerçek etkilerinin
öngörülmesi bakımından temel önemdedir.

•

Yaptırımların hedef aldığı yapılar veya ambargodan etkilenen
hükümetler, her zaman bu tedbirlerin etkilerinin etrafından dolaşmaya
veya bunları kendi çıkarları için kullanmaya çalışacaktır. Ayrıntılı
politik-ekonomik analizlere ve çatışma analizlerine dayalı senaryo
oluşturma faaliyeti bu araçların istemeden zarar vermesini veya çatışma
dinamiklerinin farklı biçimlere bürünmesini önleme konusunda
yardımcı olabilir.

•

Yaptırım ve ambargoların tek başlarına barışçıl toplumlar ve ilişkiler
yaratması pek mümkün değildir. Bu nedenle bunlar, yalnızca çatışma
bağlamında çatışma aktörlerine barışçıl çözümler veya dönüşümler
aramaları için teşvikler sunmak üzere hedef gözeterek kullanılabilir.
Bunlar, örneğin diyalog, arabuluculuk veya müzakere için kolaylaştırıcı
olarak işlev görebilir.

•

•

Yaptırımlar ve ambargolar, dış politik etkileri tehditkâr veya acımasız
olarak sunan otoriter rejimlerin bu anlatılarını güçlendirmek şeklinde
aksi bir etkisi de olabilir. Yaptırım veya ambargo uygulaması böylelikle
halkları uluslararası toplumdan daha da yalıtan bir taraflılık veya
riyakârlık algısını besleyebilir.
İlgili önlemleri uygulayanların hedef ekonomiler veya kişiler üzerinde
önemli bir etkiye sahip olabileceği politik-ekonomik bir analiz yoluyla
kanıtlanmadığı sürece tek taraflı yaptırımların veya ambargoların
küresel bir ekonomide etkili olması pek mümkün değildir.

Makroekonomik ve mikroekonomik
yönetim projeleri
Ekonomik yönetimle ilgili projeler bir bireyin, topluluğun, işletmenin veya
hükümetin kaynaklarını ve mali durumunu destekleyebilir. Makroekonomik
yönetim borç ve vergilendirme dahil olmak üzere politikaları veya sektörel
düzeyde ekonomiyi düzenleyen prosedürleri belirtir.10 Mikroekonomik
yönetim, bireysel veya işletme düzeyindeki yönetim anlamına gelir ve
mikrofinansman gibi küçük ölçekli projeleri destekleyecek para veya
faiz oranlarının kullanılması bu kapsamdadır. Diğer yönetim alanlarında
olduğu gibi ekonomik yönetim de hesap verebilir yönetişimle bağlantılıdır
ve kamuyu aydınlatma ve bilgiye erişim gibi şeffaflık mekanizmalarını
içermelidir. Hesap verebilir, şeffaf ekonomik yönetim kapsayıcı ekonomik
büyüme ve şeffaf finansal düzenlemeler için çerçeveyi oluşturarak barış
inşasına olanak sağlayabilir. Ekonomi sosyal ve siyasi boyutlarla iç içe geçtiği
için yerel sahiplenme ve çatışmaya duyarlılık her şeyden önemlidir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Ekonomik yönetim şeffaf ve kapsayıcıysa farklı halk grupları için
eşit olanaklar yaratarak savaş sonrası bir toplum için neyin mümkün
olduğu konusunda yeni bir görüş oluşturulmasına yardım edebilir.

•

Ekonomik yönetim halkın geniş bir kesimini kapsarsa eski savaşçılar
gibi tehdide açık gruplar, eşit olanaklar sayesinde toplumla daha iyi
bütünleşebilir.
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ÖRNEKLER
Barış anlaşmalarında ekonomik sorunları ele almanın önemi açısından Liberya
önemli bir örnek teşkil eder. On dört yıl süren iç savaşın ardından 2003 yılında
yapılan barış anlaşması, geçiş süreciyle ilgili siyasi konuları büyük ölçüde ele
almakla birlikte kaynaklar ve finansman üzerindeki çatışmanın kökeninde
bulunan sebeplerin çoğunu dışarıda bıraktı. Sonuç olarak geçiş süreci
hükümeti Yönetişim ve Ekonomik Yönetim Destek Programı’nı11 (GEMAP)a
benimseyene kadar eski savaşçılar gibi belli gruplar nüfuzlarını kullanabildi
ve kanunsuz veya suç oluşturan faaliyetlerle uğraştı. Bu program, insanların
gelirlerden ve kaynaklardan daha adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak
için makroekonomik yönetimin temel sorunlarının ele alınmasına yardım etti.
Program hükümetin ekonomik kapasitesi ve kurumsal ekonomik kapasite
ile bütçe yönetimi ve tedarik uygulamaları gibi araçların geliştirilmesine
odaklandı. GEMAP, yolsuzlukla ilgili devam etmekte olan kültürel değişime
katkıda bulundu.
Grameen Bankası, 2006 yılında Nobel Ödülü’nü kazanan Muhammad
Yunus tarafından kuruldu. Muhammad Yunus 1970’lerde Bangladeş’te
yaşanan kıtlık sırasında, aileler diğer bankacılık biçimlerindeki yüksek faiz
oranlarına mahkûm kalmasınlar diye onlara küçük krediler vermişti. Esasen
bir topluluk projesi olan banka, nihayet 1983 yılında, zaman içinde bağışçılar
ve Bangladeş hükümeti dahil çeşitli kaynaklardan fon alan resmî bir
bankaya dönüştü. Mikrofinans bankası yerel becerileri kullanarak işletmeleri
beslemek için Bangladeş’in kırsal bölgelerine makul kredi sürelerine dayalı
olarak kredi sağladı. Projenin, daha önce geliri veya gücü olmayan kadınlar
üzerinde özel bir etkisi oldu (kredilerin %95’i onlara verildi).12 Yoksullar kredi
alma mekanizmalarından dışlandıkları için proje, ekonomik sistemdeki
eşitsizliklerin üzerine eğilerek barışın inşa edilmesine katkıda bulundu.
KISITLAR VE UYARILAR
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Altyapı ve
Planlama
Altyapının çatışmayla bağlantısı savaştan kaynaklanan
hasarın sonuçlarından ibaret değildir. Altyapı, hızlı
kentleşme ve/veya kırsal nüfusun marjinalleşmesi
veya halkın baraj inşası gibi büyük altyapı projeleri
nedeniyle yerinden edilmesi bağlamında şiddet içeren
çatışmanın etmenlerinden biri de olabilir. Demografiyle
uyumlu bir kentsel planlamanın olmaması veya belirli
halk gruplarının veya alanlarının yalıtılması kaynaklar
veya hizmetlere erişim üzerinde şiddet içeren çatışmayı
tetikleyebilir. Kırsal veya kentsel alanlarda altyapının
olmaması veya bozulması, halkın farklı kesimleri için uzun
süren ve birbirinden ayrı yaşam standartlarına neden
olarak kalkınma çabalarını tehlikeye atabilir. Çatışma
sonrası bağlamlarda, yeniden inşa girişimlerinin şiddet
içeren çatışmanın temel nedenlerinden biri olan kent
planlaması eksenli bölünmeleri dikkate alması gerekir.
Ayrıca kötü tasarlanmış veya inşa edilmiş altyapı olumsuz
iklim etkilerini artırabilir; bu da kaynak kıtlığından dolayı
şiddetin körüklenmesi riskini taşır.
137

Temel hizmetler için altyapının
(yeniden) inşası
Yaşam kalitesi ve ekonomik faaliyet bakımından temel önemdeki hizmetler
(örneğin işler durumdaki sağlık donanımı ve kuruluşları, güvenilir içme suyu,
güvenli bir yaşam ortamı, selden korunma, ulaşım) için fiziksel altyapının hızlı
bir şekilde yenilenmesi, bir toplumun normale döndüğü ve şiddet içeren
çatışma deneyiminden uzaklaştığı duygusunu yaratmaya veya güçlendirmeye
yardım eder. Bu “ek getiri” de halkın desteğini kazanarak ve ileriye dönük
bir ivme yaratarak barışın kök salma sürecini destekler. Altyapının durumu,
genellikle bir toplumun yeniden şiddete kayıp kaymayacağının veya çatışma
döngüsünün dışına çıkıp barışçıl bir geçiş sağlayıp sağlamayacağının da bir
göstergesidir. Altyapının yeniden inşası yoluyla görünür bir ilerleme ortaya
koyma çabaları, barış inşasında hem pratik hem sembolik rol oynayabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Hükümet temel hizmetlerin altyapısının yenilenmesini veya devreye
sokulmasını sağlayabilirse bunlardan yararlananlar büyük ihtimalle
hükümetin sorunlara karşı daha duyarlı olduğunu düşünecektir ve
bu da hükümetin halk nezdindeki itibarını artıracaktır.

•

Durumdan etkilenen insanlardan bilgi alarak ve onlarla istişare
halinde çalışarak adım atılırsa, bu insanlara destek sunan temel
hizmetlerin ve altyapının tasarımı ve uygulamasının toplulukların
ihtiyacına cevap verme olasılığı daha yüksek olacaktır.

•
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Temel hizmetlerin altyapısı yenilenir ve hizmetler için gerekli olan
şeyler sağlanırsa toplulukların yeniden kurulması, yerinden edilmiş
ve mülteci olarak şiddet içeren çatışmadan kaçmış kişilerin geri
dönüşü teşvik edilebilir.

ÖRNEKLER
Silahlı ayaklanmalar, askerî operasyonlar, 2005 yılında yaşanan deprem
ve 2010-2011 yıllarında yaşanan sel felaketleri Pakistan Malakand’daki en
temel hizmetlerin yanı sıra altyapıyı, turizmi, yerel ekonomiyi şiddetli bir
biçimde etkiledi.1 Aynı zamanda yerinden edilme, geri dönüş ve yerel
yönetim mekanizmasının ordu tarafından ele geçirilmesiyle ilgili sorunlar
ve çözümlenmeyen adalet meselesi yerel topluluklar arasında çatışmalara
yol açmıştı. Hizmet ve altyapı eksikliği hükümetin güvenilirliğini sarsmıştı.
Buna karşılık militanların ve sel felaketinin tahrip ettiği yolların bir kısmı
il idaresi finansmanıyla onarıldı. Uluslararası bağışçı desteği, ulusal ve
yerel STK’lara küçük ölçekli rehabilitasyon projeleri sunmaları için kaynak
sağladı. Malakand’daki uzlaşma meselesini ele almak üzere farklı köylerden
temsilciler, topluluk odaklı barış girişimlerini desteklemek için arabuluculuk
ve diyalog konularında eğitildi. Örneğin topluluklar arasında ortak bir ihtiyaca
dayalı işbirliğini teşvik etmek amacıyla su boruları için fon sağlandı.
Irak’ta süregiden ayaklanma altyapıyı, özellikle evleri ve köyleri kullanılmaz
hale getirdi ve geri dönen insanlar genellikle evlerini yıkıntılar içinde buldu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Irak’ta yürütülen
köy yeniden yapılandırma projeleri geri dönen mültecilerin yanı sıra ülke
içinde yerinden edilmiş kişiler için de konut sağlıyor. Projeler toprağa ve suya
adil erişimi hesaba katıyor. Yeterli barınma imkânı, insanların geri dönmesini
teşvik etmek ve bir olağan durum duygusu oluşturmak için büyük önem taşır.
UNDP bu mahalle odaklı yeniden yapılandırma girişimlerini destekleyerek
sosyal bütünlüğün yeniden kurulmasına katkıda bulunuyor.2
KISITLAR VE UYARILAR

•

Bu türdeki altyapıyı (yeniden) inşa etmek için verilen çabalar kapsamlı
olmadığında veya sadece belli demografik gruplar veya halk gruplarının
lehineymiş gibi algılandıklarında bunun sonuçları güvenilirliği tehlikeye
atmakla kalmayabilir, uzun vadeli ihmal durumlarında ötekileştirilmiş
veya dışlanmış grupların gözünde hükümetin ve temsilcilerinin
otoritesini bile sarsabilir.

•

Bağışçılar ve uygulayıcı örgütler de güvenilirlik sorunlarıyla ilgili sıkıntı
yaşayabilir veya yeterli hazırlık müzakereleri ve analizi olmadan harekete
geçerlerse gerilimi farkında olmadan şiddetlendirebilir. Örneğin
Pakistan’da bir köye su teminini finanse eden bir örgüt, iki komşu
topluluğu plana dahil etmemişti ve bu topluluklar sonradan köye su
akışını durdurdular. Bu durum plandan vazgeçilmesine ve bu üç köy
arasındaki gerilimin yükselmesine neden oldu. Bu deneyim, sınırların
ve girişimlerin hedefindeki yararlanıcıların çatışma dinamiklerini nasıl
etkilediğini dikkate almanın önemini vurgulamaktadır.
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Kamusal alanlar ve kentsel
planlama girişimleri
Kamusal alanlar konutların yanı sıra pazarlar, kafeler, parklar, otobüs
durakları, tren istasyonları, kamuya açık yollar gibi alanları da kapsayan
ortak sosyal alanlardır. Kentsel planlama da yerleşim yerlerinde bu tür
alanların tasarımından sorumludur. Dünya çapında kentleşme oranları
yükseldikçe şiddet içeren çatışmaların önlenmesi için karışık demografik
grupların ortak alanlarının ve bir arada yaşamasının daha dikkatli bir şekilde
yönetilmesi gerekecektir. Uygun fiyatlı konutların sağlanması ve topluluk
inşasını teşvik eden mahallelerin kurulması toplumsal kaynaşma düzeylerini
veya şiddet içeren çatışmayı doğrudan etkileyebilir. Konutların yeniden
inşası, ortak alanların oluşturulması ve bağlantılı olma halini güçlendiren
yolların, karayollarının ve ulaşım rotalarının inşa edilmesi daha olumlu ve
ileriye dönük perspektifler yaratabilir ve çatışmanın psikolojik durumunu
hafifletmeye yardım edebilir. Bunun aksine kamusal alanların yokluğu veya
kötü bir şekilde tasarlanmış mahalleler insanları birbirinden yalıtabilir, halk
gruplarını ayırabilir veya eşitsizlikleri pekiştirebilir. Bazı kriminologlar kötü
kentsel tasarım ve planlama yüzünden suç oranlarının artabileceğini öne
sürmektedir.3
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Kentsel alanlar mevcut ve gelecekteki potansiyel demografik
değişimi ve büyümeyi hesaba katacak bir şekilde planlanırsa
yetkililerin, toplulukların değişen ihtiyaçlarını öngörme, bunlara
adapte olma ve hızlıca yanıt verme ihtimalleri artacaktır.

•

Planlama, yaygın bir müzakere ve katılımcı karar verme süreci
yoluyla yürütülürse ortaya çıkan mahalle ve semtlerin çeşitli
toplulukların günlük hayatı, yaşam tarzı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu
olması, bunları yansıtması ve ortak alanlar için kolektif sorumluluk
duygusunu güçlendirmesi daha yüksek bir olasılıktır.

•

Kamusal alanlar farklı halk gruplarının yalıtılmasını veya ayrışmasını
en aza indirecek ve yıkık dökük haldeki yerleri dönüştürecek
şekilde planlanır ve tasarlanırsa bu durum topluluk bağlarının
kuvvetlendirilmesine de katkıda bulunabilir; antisosyal davranışlara
daha az olanak tanıyabilir ve yerel emniyet ve güvenlik bakımından
daha iyi sonuçlar sağlayabilir.

ÖRNEKLER
Bir mimarlık ve şehir planlama örgütü olan Kounkuey Tasarım İnisiyatifi4
(KDI)a, Nairobi’de şiddetli çatışmalara ve ayaklanmalara sahne olan Kibera
gecekondu mahallesinde kamusal alanlar yaratmaya çalışıyor. KDI, mevcut
alanların sürdürülmesinin yanı sıra kamusal alanların inşasının planlanması
konusunda Kibera’da yaşayan topluluklarla bağlantı kurmak için yerel
müzakerelerde bulunuyor. Hızlı kentleşme ve su baskınlarıyla birlikte
gecekondu mahallelerindeki eşitsizlik ve kamusal alanların yokluğu, yerinden
edilme ve şiddet içeren çatışmanın yanı sıra bir güvensizlik duygusunu
da sürekli kılmıştır. Kibera’daki bir diğer girişim, Kenya hükümeti ve BM
Habitat’ın ortak bir girişimi olan Gecekondu Sahalarını İşbirliğiyle İyileştirme
İnisiyatifi’dir.5 Bu girişimler, kapsayıcılık ve yerel mülkiyet aracılığıyla ihtilafların
barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için gereken yapı taşlarını güçlendirebilir.
Kosova’daki şiddet içeren çatışmanın ve ülkenin Sırbistan’dan kısmi olarak
tanınan bağımsızlığını elde edişinin ardından Mitrovica şehri, Arnavut ve Sırp
halklar için ayrı paralel sistemler geliştirdi. İki grup arasındaki köprü, şehirdeki
bölünmeyi sembolize ediyordu. Buna rağmen bir alışveriş merkezi, farkında
olmadan şehir sakinlerinin ticari nedenlerle şehrin “öbür yakası”na geçmesi
için teşvik edici bir neden yarattı ve halkların birbirine karışmasını sağladı. Bu
örnek, ticari teşebbüslerin ortak alanları kullanma yönünde nasıl özendirici
sebepler yaratabileceğini ve karşıt tarafları bir araya getirebileceğini gösterir.6
KISITLAR VE UYARILAR

•

Alanların bölge sakinlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
ayarlanamaması durumunda hızlı nüfus artışı veya demografik değişim
şiddet içeren çatışma riskini artırabilir. Mekânları adapte etme becerisi
önemlidir ve iyi bir şehir planlaması halkın ihtiyaçlarının durağan bir
değerlendirmesine dayalı olmamalıdır.

•

Mahallelerin yeniden imarı veya enformel yerleşimlerin yok edilmesi
süreci müzakere edilmeden veya mahalle sakinlerinin rızasını almadan
yürütülürse gerilimi veya öfkeyi tetikleyebilir; gecekondu yıkımları buna
örnektir. Çatışma dinamikleri, algılar ve ihtiyaçlar sadece yoksulluğu
azaltan taktiklerle ele alınamaz. İmarı yenilenen alanlar topluluklar
tarafından kullanılmazsa müzakere eksikliği kaynak israfına da neden
olabilir.

•

Güvenli konut girişimlerinin bireylerin emniyetini ve güvenliğini
sağlamak için fazladan çaba göstermesi gerekecektir. Kolombiya’da ülke
içinde yerinden edilmiş kadınların geri dönüşünü teşvik etmek üzere
bir mahalleyi örgütleyip inşa eden Yerinden Edilmiş Kadınlar Birliği’nin7
(LDW)b tehditlerin ve şiddetin karşısında sonuna kadar direnmesi bunun
örneklerinden biridir.

a Kounkuey Design Initiative.
b League of Displaced Women.
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Büyük altyapı projeleri
Büyük altyapı projeleri yollar, barajlar, köprüler ve enerji santralleri gibi yapıları
içerebilir. Bu tür girişimler sıklıkla ulusal ekonomiyi veya enerji güvenliğini
güçlendirmek için uygulanır. Büyük altyapı projelerinin ruhsatlandırma,
ihaleler veya sözleşmeler yoluyla hem işletmeleri hem de siyasi çıkarları
etkilemeleri muhtemel olduğundan bunlar, mevcut ihtilaflara olumlu olduğu
kadar olumsuz dinamikler de katarak çatışmaların siyasal ekonomisini
etkileyebilir. Büyük inşaat projelerinin etkisi yerel de olabilir; çatışmanın
paydaşları arasındaki bağlantıları veya bölünmeleri derinleştirebilir. Örneğin
iyileştirilmiş yollar ve ulaşım bağlantıları, kutuplaşmış topluluklar arasında
ekonomik ilişkileri veya daha fazla etkileşimi kolaylaştırabilir ama aynı şekilde
silahlı grupların hareketini veya yeni imar fırsatları üzerindeki rekabeti de
kolaylaştırabilir. Büyük inşaat projelerinin yer seçimi de yerinden edilmeye
neden olursa toprak haklarını etkilerse veya yerel halkların geçim kaynaklarını
tehlikeye atarsa şiddeti tetikleyebilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Altyapı projeleri çeşitli paydaşlar ve çatışmadan etkilenen halklar
açısından belli getirileri olacak şekilde tasarlanırsa kalkınmanın
pozitif etkilerini en üst düzeye çıkarabilir ve halklar arasındaki
çatışmayı en aza indirebilir.

•

Altyapı projeleri, çatışmadan etkilenen halklar ve/veya yerel
işletmeler veya işçiler gibi diğer paydaşlarla müzakere edilerek
planlanırsa değişikliklerin istihdam, geçim kaynakları, toprak ve
konutlar üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı gerilimin veya
şiddetin tetiklenmesi ihtimali azalacaktır.
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ÖRNEKLER
Burundi, 1962 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana etnik ve dinî
bölünmeleri arttıran çatışma süreçlerine tanık oldu. UNDP tarafından
yürütülen bir proje, şehirlerin geçmiş gerilimlere tanık olan kısımlarına
odaklanıyor ve yolların yapımı için nakit para karşılığında farklı sosyal
çevrelerden gelen gençleri çalıştırıyor.8 Proje, bu gençlerin kurdukları sosyal
bağların yetmiş sekiz günlük girişim sona erince yok olmaması için işletme
eğitimini de içeriyor ve gençleri topluluğa hizmet edebilecek küçük işletmeler
kurmaları için birlikte çalışmaya teşvik ediyor.
Kırgızistan ve Tacikistan’ın su fazlasına sahip olduğu ve diğer devletlerin suya
erişim için rekabet halinde oldukları Orta Asya’da suya erişim üzerindeki
çekişme, çatışma dinamiklerine katkıda bulunuyor. Artan nüfus oranları, hesap
verebilir yönetişimin yokluğuyla birleşince adil bir su paylaşım sisteminin
oluşturulmasını engelliyor. Üstelik aşırı kullanım yüzünden su kaynaklarının
bozulması çatışmanın temel nedenlerini daha da şiddetlendirmiş durumdadır.
Dünya Bankası, Aral Gölü Havzası Yönetim programı aracılığıyla ulusal ve
bölgesel düzeylerde işbirliğini kuvvetlendirmeye çalıştı.9 Bu program, hesap
verebilirlik ve şeffaflığı kurmak için sınır ötesi su izleme mekanizmalarının
yanı sıra suyun ve barajın yönetimini iyileştirmek için alınan önlemleri de
kapsıyordu. Bölgesel düzeydeki işbirliğiyle birlikte bu girişimler ülkeler
arasında güvenin güçlendirilmesine yardımcı oldu ve geçmiş gerilimlerin
hafifletilmesine katkıda bulundu.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Çatışmadan etkilenen bağlamlara yatırım, ruhsatlandırma ve
sözleşmeler dahil edilince yolsuzluk ortaya çıkma potansiyeli yüksektir.
Örneğin Pakistan’da İndus Havzası sulama sisteminin oluşturulması
büyük miktarda elektrik üretimi sağladı ama aynı zamanda yolsuzlukla
ve binlerce insanın yerinden edilmesiyle sonuçlandı.

•

Bir proje için farkında olmadan sadece halkın bir kesiminden insanlar
işe alınırsa taraf tutma algısına yol açılabilir; bu da var olan gerilimleri
gereksiz bir şekilde artırabilir.

•

Büyük altyapı projelerinin tepeden planlanıp yönetilmesi, çatışmaya
katkıda bulunan, duyarsız yönetişim mekanizmalarını güçlendirebilir.
Bununla birlikte, toplumun etkilenen kesimlerini altyapı planları
hakkında müzakere etmek üzere bir araya getirme olanağı da
sağlayabilir.
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Altyapı ve planlamayla ilgili ek okumalar:
Altpeter, Christian. “Peacebuilding in Cities: Building Safe, Inclusive and
Resilient Urban Spaces.” Folke Bernadotte Academy, 2016. https://fba.se/
en/how-we-work/research-policy-analysis-and-development/publications/
peacebuilding-in-cities/?epslanguage=en.

9. World Bank. “Aral Sea Basin Program (Kazakhstan, Kyrgyz Republic,
Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) Water and Environmental
Management Project,” 1998. http://documents.worldbank.org/curated/
en/282981468768265004/Aral-Sea-Basin-Program-Kazakhstan-KyrgyzRepublic-Tajikistan-Turkmenistan-and-Uzbekistan-Water-and-EnvironmentalManagement-Project

United Nations Development Program. “Issue Brief: Infrastructure for
Peace.” Erişim Tarihi: 9 Ocak 2018. http://www.undp.org/content/undp/en/
home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/issue-brief--infrastructurefor-peace.html.
UN-Habitat. “World Cities Report.” UN-Habitat, 2016.
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Çevre ve çevrenin kullanılma şekli bir toplumun kalkınma,
büyüme ve diğer gruplarla etkileşim halinde olma
becerisinin tam merkezinde yer alır. Bu nedenle çevre, bir
topluluğun istikrarı ve barışçıl ilişkileri sürdürme becerisi
üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Kuraklık ve çevresel
bozulma, kaynaklar üzerindeki çatışmayı kışkırttığından ve
başka yerlerde ekonomik olanaklar aramak için yerini terk
eden göç gruplarının ortaya çıkmasına sebep olduğundan
iklimin bozulması günümüzde küresel çapta bir güvensizlik
nedenidir. Toprak dağılımı ve doğal kaynak tahsisi dünya
çapında sayısız şiddet içeren çatışmanın nedenlerindendir.
Hükümetlerin ve özel sektör şirketlerinin bu varlıkların
kârlılığı konusunda büyük menfaatleri vardır ve bu durum,
kolayca şiddet içeren çatışmaya dönüşecek şekilde
ötekileştirilmiş topluluklara karşı ayrımcılığa neden olur.

Tarım ve
Çevre

Silahlı gruplar da çatışmayı beslemek için toprağı ve
doğal kaynakları sömürür ve bu tür sömürü süreçleri
“kanlı elmaslar” gibi kavramların ortaya çıkışına neden
olmuştur. Bununla birlikte “toplumsal ruhsatlar” ve
-etkilenen topluluklar ile doğal kaynakları sömüren özel
sektör şirketleri arasında ilişkiler kuran- kamu özel sektör
ortaklıkları gibi yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Her
türlü büyük kaynak kullanımından önce çevresel etki
değerlendirme (ÇED) çalışmalarının yapılması önemlidir.
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Doğal ve çıkarılabilir kaynakların
yönetimi
Su, toprak, bitki örtüsü, petrol, gaz veya madenî kaynaklar gibi doğal ve
çıkarılabilir kaynakların yönetimi farklı devlet yetkilileri, özel sektör aktörleri,
etkilenen topluluklar gibi çeşitli paydaşlar ile sendikalar, araştırma toplulukları
ve sivil toplum örgütleri gibi diğer paydaşları içerir. Doğal kaynakların yönetimi
şunlar dahil bir dizi farklı unsuru kapsar:

•
•
•
•

doğal kaynakların mülkiyetiyle ilgili kurumsal/yasal çerçeve,
kaynağın doğrudan yönetilmesi,
kaynak kıtlığı, bozulması ve tükenmesinin etkilerinin yönetilmesi,
kaynak hasarının etkilerinin yönetilmesi ve felaket riskinin azaltılması.

Doğal ve çıkarılabilir kaynaklara bağımlı olan ve bu kaynakların etkilediği
paydaşların çokluğu dikkate alındığında, bunların kötü bir şekilde yönetilmesi
çeşitli şekillerde olumsuz çatışma dinamiklerine katkıda bulunacaktır. “Kanlı
elmaslar”, “çatışma cevherleri” ve “kaynakların laneti” gibi tabirler şiddet
içeren çatışma dilinde iyi bilinmektedir. Suyla ilgili olarak; kuraklığın yarattığı
güvensizlik, yeraltı suyunun aşırı çekilmesi ve değişen mevsimsel yağış
dağılımları çatışma dinamiklerini ağırlaştırabilir, çatışmayı tırmandırabilir
ve toplulukları yerinden edebilir. Dahası kıtlığın veya diğer etkilerin yerli
gruplar gibi temel ihtiyaçlar ve hizmetlere erişimi güvenceye alacak
kaynakları olmayan, halihazırda ötekileştirilmiş grupları veya yalıtılmış kırsal
nüfusu etkileme olasılığı daha yüksektir. Kötü yönetim, doğal ve çıkarılabilir
kaynaklardan elde edilen ekonomik faydaların eşitsiz dağılımına neden
olursa bunun daha geniş toplumsal sonuçları olabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

ÖRNEKLER
Tanzanya’da, çiftçi ve çobanlar arasında hayvanların suya ve kuyulara
erişimiyle ilgili baş veren göçebe hayvancılar-yerleşikler çatışması uzun bir
geçmişe sahiptir. Genellikle çiftçilerden daha varlıklı oldukları düşünülen
göçebe çobanlar, yerel liderlerden büyükbaş hayvanlarını işlenmiş topraklar
üstünde -mahsule zarar verecek şekilde- otlatma izni almak için rüşvet
vermekle ve bu şekilde politik kararları etkilemekle suçlanmışlardır. Tanzanya
Doğal Kaynaklar Vakfı1 (TNRF)a tarafından kurulan bir koalisyon, göçebe
çobanlar ve çiftçiler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek için diyalog
oturumları düzenledi. Altı ay sonra, şiddetli çatışmaların sayısı azaldı ve proje,
suyun yerel yönetimiyle ilgili çatışmalara barışçıl çözümler üretmek üzere bir
forum oluşturdu.
Kanada’da devlet, sanayi ve yerli topluluklar arasında toprak haklarıyla ilgili
gerilimler ve bir dizi ihtilaf yaşandı. Kanada hükümeti, bir yandan ülkedeki
İlk Milletlerb adı verilen yerli topluluklarıyla olan zorlu ilişkisinde uzlaşmaya
gitmeye çalışırken bir yandan da topraktaki doğal kaynakları sömürmeye
devam etti. Hükümet, Kanada’nın madencilik anlamında “kritik bölge”
tabir edilen sahasının pek çok yönetişim sorununu çözme sorumluluğunu
sanayiye bıraktı. Bu durum da sosyal ve çevresel planlama ve programlama
işini bir ticari paydaş idaresine dönüştürdü. Hükümet, her türlü işletmenin
faaliyetlerinin herhangi bir topluluk içerisinde bulunan tüm kişilerin haklarına
saygı göstermesini gerektiren bir “toplumsal ruhsat” oluşturup böylelikle
yerlilerle daha iyi ilişkiler kurma fırsatını kaçırdı.2
KISITLAR VE UYARILAR

•

Doğal kaynakların yönetimi, ihtilafların çözümlenmesi için güçlü ve
güvenilir bir çerçeve içerirse paydaşlar arasında anlaşmazlıkların
tırmanması önlenebilir.

•

Teknik veya pratik müdahaleler yeterli olmadığı gibi doğası gereği
çatışmaya duyarlı da değildir; projeler çatışma dinamiklerinin rolünü de
dikkate almak zorundadır.

•

Kaynak yönetiminin farklı yönlerine dahil olan taraflar siyasal
iktisada, kaynakla ilişkili paydaşlara ve ihtiyaçlara dair güçlü
bir kavrayışa sahipse faaliyetleri çatışmaya duyarlı bir biçimde
planlamak ve tasarlamak mümkün olur. Bu da insanların
hayatını ve geçim kaynaklarını olumsuz etkileyecek veya gerilimi
tetikleyebilecek paydaş risklerini önlemeyi veya azaltmayı
sağlayabilir.

•

Doğal kaynaklar, insan yapımı sınırların ötesine uzandığı için doğal
kaynaklarla ilgili şiddet içeren çatışmalar genellikle ulusal sınırların
içinde kalmaz.

•

Çabaların barış inşasına vesile olabilmesi için kapsamlı olması ve
ekonomi ile geçim kaynakları gibi sorunların üzerine eğilmesi gerekir.

•
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Doğal kaynak yönetimiyle ilgili kararlar, paydaşlardan (özellikle
çatışmadan etkilenen topluluklardan) bilgi alınıp onlarla müzakere
edilerek katılımcı bir tarzda alınırsa, bu tür bir karar alma süreciyle
kurulan diyalog ve güven bir toplumsal sözleşme olarak, şiddet
içeren çatışmayla başa çıkmanın devamlı bir aracı olarak işlev
görebilir.

a Tanzania Natural Resources Foundation.
b Premières Nations.
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Toprak yönetimi projeleri
Toprak, önemli bir ekonomik varlık ve geçim kaynağıdır; aynı zamanda
topluluğun kimliği, tarihi ve kültürüyle yakından ilişkilidir. Toprak, tarımdan
yeniden ağaçlandırmaya yerleşimden ekoturizm projelerine kadar bir
dizi amaç için kullanılır. Bunun yanı sıra toprak yönetimi kentsel ve kırsal
kalkınmanın yanı sıra mülkiyet haklarıyla da ilişkilidir. Toprak çatışmaları;
politik dışlanma, toplumsal ayrımcılık veya ekonomik marjinalleşmeyle ilgili
daha geniş süreçlerle bağlantılı olduğunda çoğunlukla şiddet içermeye
başlar. Bozulma riski taşıyan toprağı koruyacak ve iklim değişikliğinin etkilerini
yönetecek nitelikte proaktif eylemler felaketleri ve toprak üzerindeki rekabeti
önleyebilir. Toprak yönetiminin özellikleri doğal ve çıkarılabilir kaynaklar için
belirtilenlerin (bkz. önceki sayfa) yansıması niteliğindedir, örneğin:

•

Toprak yönetiminin kamu kayıtları, yasalar, atadan kalma toprakların
haritalandırılması, mülklerin iadesi -örneğin geri dönenleri ve topluluğun
bütünlüğünü desteklemek için toprağın yerinden edilmiş kişilere geri
verilmesi- yerinden edilmenin kayda geçirilmesi ve terk edilmiş topraklar
ile mülklerin belirlenmesi dahil olmak üzere bir dizi boyutu vardır.

•

Toprak kıtlığı veya hasarının etkilerinin yönetilmesi.

Doğal ve çıkarılabilir kaynaklar örneğinde olduğu gibi toprak ve erişimle ilgili
sorunlar, genellikle toplumun daha yoksul topluluklarını veya kesimlerini
veya eski savaşçılar gibi ötekileştirilmiş kişileri etkiler.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Toprak çoğunlukla çeşitli gelir biçimleriyle ilişkilendirildiği için
toprak dağılımı ve mülkiyeti güvenilirse ve adaletli bir şekilde
dağıtılmışsa bu durum, gelecekte daha adil bir kalkınmanın temelini
teşkil edebilir.

•

Toprak üzerindeki ihtilafları barışçıl bir şekilde çözmek için
topluluk mekanizmalarının kullanılması yoluyla etkin, kapsayıcı ve
sürdürülebilir toprak yönetimi kolaylaştırılabilir.

•

Arazi tespit ve kadastro süreci adil bir şekilde yürütüldüğü sürece
tapu ve kadastro kayıtları da şeffafsa toprak mülkiyeti üzerindeki
belirsizlik ve ihtilaflar azaltılabilir.
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ÖRNEKLER
Filipinler’deki yerli halklar, haklarını koruyan yasalara rağmen ulusal
politikalar sebebiyle dışlanmakta; bu da topluluk düzeyinde çatışmaların
şiddetlenmesine neden olmaktadır. Ayaklanma, yolsuzluk ve kayıt dışı
ekonomiler hükümet desteğini tehlikeye atarken ve bölgesel yatırımı
engellerken bu gruplar da, yerel ekonomik olanakları geliştirmek için
gereken yatırım ve becerilerden yoksundur. Geçmişteki şiddet nedeniyle
çeşitli topluluklar zaten yerlerinden edilmişti ve şimdi International Alert,
hangi alanların yatırıma açılabileceğini ve hangilerinin korunması ya da
rehabilite edilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla atadan kalma toprakları
haritalandırmak için Güney Filipinler’deki topluluklarla çalışıyor.3
Timor Leste’de 2006 yılında yaşanan sivil kargaşa yaklaşık 100.000 kişiyi
yerinden etti ve geride binlerce yıkılmış ev bıraktı. Bu durum, sömürgeci işgal
döneminden beri var olan toprak gerilimlerini artırdı. UNDP ve BM-HABITAT
tarafından desteklenen hükümet, terk edilmiş toprakları ve mülkleri belirledi,
evlerdeki hasarın derecesini değerlendirdi ve ülke içinde yerinden edilmiş
kişilerin yaşadığı kamplara sayım ekipleri gönderdi. 2007 yılında, hükümet
bu verileri ev kayıpları, yerinden edilme ve travma sorunlarını çözmek üzere
nakit para odaklı bir geri dönüş ve yerleştirme programını uygulamak için
kullandı.4
KISITLAR VE UYARILAR

•

Proje tasarımları nüfus artışı, demokratik değişim veya toprağın
bozulması gibi haricî değişimlere nasıl uyum sağlanacağını hesaba
katmalıdır. Bu değişimler, nüfus ve toprak arasındaki dinamik değişime
uğradığı için şiddet riskini artırır.

•

Kadınlar gibi belli gruplar toprak veya mülklerle ilgili yasal miras
hakkından sıklıkla men edilirler. Reform projeleri, farklı grupların bu
kaynaklara ne şekilde eriştiği konusunu değerlendirmeli ve ele almalıdır.
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Sağlık
Hizmetleri

Şiddet içeren çatışmaların, fiziksel sağlık ve ruh sağlığına
doğrudan etkisi vardır. Bu etkiler silahların veya
patlayıcıların neden olduğu ağır fiziksel hasardan çatışma
deneyiminin yol açtığı psikolojik travmaya kadar uzanır.
Bunlara ek olarak sağlık hizmeti altyapısı hasar, yerinden
edilme ve kaynak yokluğundan dolayı tahrip olur ve sonuç
olarak hizmetler belirgin bir şekilde azalır. Çatışma ve
sağlık arasındaki bağlantılar maliyet, dil veya yerleşim yeri
gibi engellerden dolayı eşitsiz erişimle de ilgilidir. Olumlu
tarafından bakıldığında sağlık personelinin güvenilir rolü
ve şiddet içeren çatışma sırasında sağlık hizmetlerinin
genellikle tarafsız olması, barış inşası için sağlık hizmetiyle
ilişkili araçları daha fazla dikkate alma fırsatı sunar.
155
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Tıbbi diplomasi
Tıbbi diplomasi, barışın desteklenmesinde sağlık personelinin veya
kurumlarının rolüne işaret eder. Sağlık görevlileri hizmet ettikleri topluluklara
ve hastalara karşı birinci derecede sorumlu oldukları için doktorların, şiddet
içeren çatışmalara sahne olan alanlara tıbbi veya insani yardım maksadıyla
erişimlerine genellikle izin verilir. İşlerinin doğası gereği uzak ve tehlikeli
bölgelere güvenli bir şekilde erişebilmek için sağlık personelinin şiddet içeren
çatışma bağlamlarında yansız ve tarafsız davranması gerekir. Bu nedenle
bu kişilerin bir çatışmanın tüm taraflarının güvenini kazanma ihtimali daha
yüksektir. Bu da çatışmanın tarafları arasında aracı olarak hareket etmelerinin,
yani tıbbi diplomasinin kapılarını açar.
Sağlık personeli, tüm halk gruplarına eşit bir şekilde davranarak ve çeşitli
aktörlerle (hükümet, diğer kuruluş ve topluluklar vb.) birlikte çalışarak
barışın tohumlarını ekme konusunda benzersiz bir fırsata sahip olur. Üstelik
insani kuruluşlar için çalışan sağlık uzmanlarının yerel düzeyde çatışma
dinamiklerine dair daha derin bir farkındalığın yanı sıra topluluklarla daha
güçlü bağları da olabilir. Belli durumlarda, sağlık personeli veya kuruluşlarının
politika belirleme diyaloğuna dahil olma imkânı da olabilir.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

•
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Topluluk düzeyindeki tıbbi diplomasi sağlık hizmetine erişimdeki
uçurumu, o zamana kadar görmezden gelinmiş olan, ötekileştirilmiş
halk gruplarının veya topluluğun bir kesime özel sağlık sorunlarını
açığa çıkarırsa devletin sunduğu sağlık hizmetleri çatışmaya duyarlı
bir tarzda ihtiyaçlara yanıt vermek üzere daha donanımlı hale
gelebilir.

ÖRNEKLER
Somali’deki sağlık sistemi yirmi beş yıl süren iç savaşın ardından parçalı bir
hal almış ve eşitsizlikleri arttırmıştı. İlaç endüstrisiyle ilgili yasal düzenleme
olmayışı, pek çok Somalili için sağlık hizmetlerini karşılanamaz hale
getirmişti. Ayrıca militan grup Eş-Şebab’ın kontrol altında tuttuğu geniş bir
alan dışarıdan sağlık hizmeti girişine kapalıydı. Resmî bir koordinasyon organı
olmadığı için Somali’deki hükümet dışı sağlık hizmeti sağlayıcıları, yüksek
düzeylerdeki politikaya erişme ve onu etkileme konusunda zorluk yaşıyordu.
Saferworld, sağlık çalışanlarının düzenli olarak bir araya gelebileceği ve sağlık
konularında toplulukların fayda görebileceği şekilde birbirlerine önemli
tavsiyelerde bulunacakları bir platform kurmaya çalıştı. Bu proje, savaştan
zarar görmüş toplulukları özellikle ruh sağlığı açısından desteklemek için
sağlık uzmanlarını bir araya getirme ihtiyacına dikkat çekmektedir1 (bkz.
sonraki sayfa).
Mano Nehri kıyısındaki sınır bölgelerindeki Ebola krizi iç çatışmaları
şiddetlendirmişti. Hükümetin yetersiz tepkisi de halklar ve hükümetler
arasındaki güven yetersizliğini açığa çıkarmıştı. Conciliation Resources Fildişi
Sahili, Gine, Liberya ve Sierra Leone’de bulunan on sekiz sınır bölgesinde,
şikâyetlerin ve çözümlerin tartışılabileceği bir alan sağlayarak gerilimleri
detaylı bir şekilde ele almak üzere sağlık çalışanları, hükümet ve topluluklar
arasında yerel diyalog seanslarının yapılmasına yardımcı oldu.2 İki süreci
birleştiren proje, Ebola krizinin daha iyi bir şekilde yönetilmesine ve topluluklar
arasındaki gerilimlerin azaltılmasına yardım etti.
KISITLAR VE UYARILAR

•

Sağlık uzmanlarına aracılık yapmaları için fazladan baskı yapıldığı
takdirde bu kişiler güvenilir rollerini kolayca yitirebilirler. Bu durumlarda
çalışmalarına izin verilmemesi gibi sonuçlar doğabilir (ve dolayısıyla
hizmet sundukları topluluklara erişimleri etkilenir) ve bazı çatışma
aktörlerinin arabuluculuk çabalarını olumsuz algılaması durumunda
fiziksel riskler de ortaya çıkabilir.

•

Sağlık hizmeti sunumu çatışmanın bir sonucu olarak genellikle aksadığı,
zarar gördüğü ve yetersiz kaynağa sahip olduğu için, sağlık uzmanları
ve insani kuruluşlar tarafından sağlanan hayati önemdeki hizmetlerin
ve kaynakların, birincil sorumluluklarına tahsis edilmiş olması ve politik
amaçlara yönlendirilmemesi gerektiğinin farkında olmak önemlidir.

Tıbbi diplomasi, farklı çatışma paydaşları arasında sağlık sorunları
etrafında etkileşimi canlandırabilirse ortak endişelere neden olan
diğer sorunlar hakkında ilişki kurmak için bir temel yaratabilir ve
işbirliği potansiyelini besleyebilir.
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Ruh sağlığı hizmetleri
Şiddet, travma sonrası stres bozukluğuna ve şiddet içeren çatışmaların
varlığında çok fazla insanı etkileyen diğer ruh sağlığı sorunlarına neden
olabilir. Şiddete uzun süre maruz kalınması, kalıcı barış olasılığını engelleyen
şiddeti ve kuşaklar arası travmayı sürekli kılabilir. Psikolojik etkiler şiddet
içeren çatışmaları çok farklı şekilde deneyimlemekten kaynaklanabilir;
şiddetin ya da cinsel saldırının mağduru olarak da faili olarak da; çocuk asker,
yetim çocuk veya uzun bir süre boyunca şiddet eylemlerine tanıklık eden biri
olarak da olabilir. Çatışmadan etkilenen kişilerin ruh sağlığını desteklemek
veya güçlendirmek için sunulan hizmetlere genellikle yeterli kaynak ayrılmaz.
Bu tür hizmetler çeşitli terapi türlerini, ağır fiziksel yaralanmaların etkilerini
düzeltmek için rehabilitasyonu ve diğer danışmanlık hizmetlerini içerebilir.
Psikolojik açıdan iyileşme, halk gruplarının şiddet döngüsünü kırmasına
olanak sağlayabileceği için barış inşası çabalarının da önemli bir parçasıdır.
DEĞİŞİM TEORİSİ

•

Ruh sağlığı hizmetleri, travma sonrası iyileşmeyi destekleyebilirse
sürdürülebilir barış için gerekli olan uzlaşmanın ve bir arada
yaşamanın önündeki engellerin bazılarını ortadan kaldırabilir.

•

Ruh sağlığı hizmetlerinin kapsamı mümkün olan en fazla sayıda
insanı kapsayacak şekilde genişletilirse kişisel veya sosyal düzeyde,
travmanın farklı farklı sorunlar şeklinde görünürlük kazanan
örtük psikolojik etkilerini azaltabilir ve şiddetin süreklileşmesini
önleyebilir.

ÖRNEKLER
Ruanda’da International Alert ve yerel ortakları, terapi grupları ve bireysel
danışmanlık yoluyla katılımcılara travma tedavisi sundular. Proje, toplulukların
travmayla baş etmesine, duyguları ve tepkileri anlamasına ve diyalog
içerisinde yer almaya ruhsal açıdan hazırlanmasına yardım etti.3
Sosyal Sorumluluk için Psikologlar’ın (PsySR)a Gazze Ruh Sağlığı Projesib,
havadan ve karadan gerçekleştirilen saldırıların Gazze’deki bireyler, aileler ve
topluluklar üzerindeki yoğun psikolojik etkisini ele almak üzere 2009 yılında
başladı. Birçok kişi, ailelerin ayrılması gibi çeşitli sıkıntılardan; yoksulluk,
geçmişteki şiddet gibi gerilimlerden ve çaresizlik ve korku duygularından
mustaripti. Bunlar da şiddetin PsySR’nin çözüm bulmaya çalıştığı hasar verici
psikolojik etkilerini ağırlaştıran etmenlerdi.4

KISITLAR VE UYARILAR

•

Ruh sağlığıyla ilgili kültürel normlar ve yaftalar, ruh sağlığı hizmetlerine
erişimin önünde engel teşkil edebilir. Travmanın üstesinden gelmek için
toplulukların içinde var olan mekanizmaların tespit edilmesi ve bu tür
pratikleri temel alarak sürece dahil etme yollarının aranması, iyileşmeye
dair geleneksel ve Batılı yaklaşımlar arasında bir köprü olabilir.

•

Ruh sağlığı meselelerini çevreleyen klişeler ve şiddet eğilimi, özellikle
şiddet içeren aşırılıkçılığın hâkim olduğu ve yetkililerin fişleme
konusunda aktif olduğu bağlamlarda bu hizmetlere katılım açısından
fazladan korku veya yaftalanma endişesi yaratabilir.

a Psychologists for Social Responsibility.
b Gaza Community Mental Health Programme.
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Metodoloji
Bu rapor, üç yüzden fazla kaynak kullanılarak
literatüre ve çevrimiçi araştırmaya dayanarak
hazırlanmıştır. 2017 yılı boyunca inanç, toplumsal
cinsiyet, gençlik ve kalkınma dahil olmak üzere farklı
kesimleri temsil eden otuzdan fazla kişi ve kuruluştan
geribildirim alınarak bir danışma süreci yürütülmüştür.

Ekler
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Ek 1
Çatışmadan etkilenen
bağlamlarda kalkınma
programlaması ve fonlaması:
başarının koşulları
Kalkınma programlanması bu rapordaki on bir kısmın her biriyle bağlantılıdır,
bu nedenle ayrı bir kısım olarak değil Ekler bölümü altında tasnif edilmiştir.
Çatışmadan etkilenen bağlamlarda yürütülen kalkınma çalışmalarında,
programlama ve finansman konularında ve özellikle de bu tür çalışmaların
bağlama nasıl oturduğu ve bireysel düzlemde ne gibi etkileri olabileceği
konularında dikkatli olmayı ve derinlemesine değerlendirmelerde bulunmayı
gerektirir. Bu nedenle bu ek, konu üzerinde düşünmeye ve eleştirel analize
vesile olacak şekilde düzenlenmiştir.
Ortak Öğrenme Projesi1 (CDA)a, çatışma duyarlılığı ve barış inşası etkinliğinin
ölçümüyle ilgili başlıca bilgi kaynaklarından biridir. Bu proje, kalkınma ve barış
inşasını ayırt etmek için ikna edici sebepler sunar. İki alandaki faaliyetlerin
örtüşmesi mümkünse -ve bunlar sıklıkla örtüşse- de barış inşasının açık
amaçlarından biri şiddet içeren çatışmanın etmenlerini ve barış dinamiklerini
hedefe almaktır. Barış inşası, program tasarımının bilerek konulan bir
parçası olmalı ve hem hedefler kısmında hem de değişim teorisi kısmında
açıkça belirtilmelidir.2 Çatışmadan etkilenen bir bağlamda çalışıyorsanız
angajmanınızın çatışmayı ele almaya ve barışı desteklemeye yönelik olup
olmadığı veya çatışma dinamiklerini hesaba katıp çatışma duyarlılığına dair
minimalist yaklaşımı da yansıtacak şekilde “zarar vermediği” netleştirilmelidir
(bkz. Durum Tespiti ve Çatışma Duyarlılığı bölümü). Zarar vermenin önlenmesi
her türlü programlamada asgari uygulama standardı olmalıdır.

a Collaborative Learning Project.
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Bu kaynağın Giriş Bölümü’nde vurgulandığı üzere bir angajmanın, barışa
doğru biçimde katkıda bulunması için şiddet içeren çatışmayı güçlendiren
olumsuz bir dinamiği dönüştürmeyi veya ortadan kaldırmayı veya özel
bir bağlamda barışı teşvik edecek olumlu dinamikleri desteklemeyi
hedeflemesi gerekir. Genellikle barışı destekleyen veya şiddet içeren
çatışmayı dönüştüren faktörlerin her koşulda işleyeceği varsayılarak başarı
elde edilemez. Bu nedenle bu ek, kalkınma programlarının veya fonlamanın
barış inşasına nasıl katkıda bulunabileceğine dair düşünmenin birkaç yolunu
sunar. Düşünülecek noktalar programlamaya yönelik olarak hazırlanmakla
birlikte fonlama perspektifinden de kaynakların katma değer sağlamak için
nereye yönlendirilebileceği konusu değerlendirilebilir. Bu kısım kendinize
soracağınız bazı temel sorularla başlıyor. Gerekli kaynaklar konumsallık
ve ortaklıklarla ilgili üzerine düşünülecek bazı hususları ortaya koyuyor.
Yaygın yanlış kanılar, barış inşası çalışmasını yanlış yönlendirebilecek ya
da baltalayabilecek varsayımlara eğiliyor. Son olarak en iyi uygulamalar
başarının koşullarını özetliyor.
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Kendinize sormanız gereken sorular

Yaygın yanlış kanılar

•

Programınız ya da faaliyetiniz yoluyla bir çatışma veya barış analizi
perspektifi kullanarak dönüştürmeyi amaçladığınız bir dinamik, temel
sebep veya paydaş belirlediniz mi?

•

•

İlgili faaliyet veya angajman, bu bağlamda dinamiği nasıl değiştirecek,
temel sebebi nasıl ele alacak veya bu belirli paydaşa nasıl karşı çıkacak
ya da destek verecek?

Önceki soruları dikkate almadan herhangi bir angajmanı veya faaliyeti
barış inşası müdahalesi olarak etiketlemek başarısızlığa neden olabilir.
Örneğin bir çatışmanın bir şekilde doğal kaynaklarla bağlantılı olması,
doğal kaynaklar üzerindeki herhangi bir müdahalenin barışı inşa
edeceği anlamına gelmez.

•

Yoksulluğun hafifletilmesi otomatik olarak barışı getirmeyecektir;
kaynakların dağılımı ve hizmetlere erişim çatışma bağlamlarında
genellikle daha önemlidir, orta gelirli ülkelerde şiddet içeren
çatışmaların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de budur.

•

Anlaşmazlıkların, yani şiddet içermeyen çatışmaların ortadan
kaldırılması ne gerçekçi ne de arzulanır bir hedeftir. Angajmanlar
veya faaliyetler, toplumun farklı kesimleri veya hükümetler arasında
çatışmanın şiddetsiz bir şekilde yönetilmesi veya sürdürülebilir şekilde
çözümlenmesini destekleyecek şekilde tasarlanmalı ve bunu yapıp
yapmadıklarına göre değerlendirilmelidir.

•

Teknik çözümler siyasi gerçeklikleri, motivasyonları ve çıkarları geçersiz
kılmayacaktır. Bir angajman veya faaliyet olumsuz özendirici sebepleri
yaratan ve sürdüren koşulların üzerine gitmedikçe (veya bunların
üzerine gidecek bir programı tamamlamadıkça) sorunlu çatışma
aktörleri, çoğunlukla bu girişimlerin etrafından dolanmanın alternatif
yollarını bulacaktır.

•

Zararın önlenmesi, şiddet içeren çatışmanın hafifletilmesinde önemli
bir rol oynayabilecek enformel ağların, girişimlerin veya ekonomilerin
zarar görmesini önlemek anlamına da gelir. Bunun örneklerinden
biri enformel (ama suçla bağlantılı olmayan) ekonomiye dayalı geçim
kaynaklarıdır.

•

Yerel dinamikleri ve paydaşları gözden kaçırmak, programlamanın
yaptığı maddi değişikliklerden dolayı ya da bunların bağlam içindeki
çeşitli çatışma paydaşları tarafından algılanışından kaynaklı olarak
kolaylıkla gerilimi şiddetlendirebilir.

•

Analizler ve erken uyarılar otomatik olarak barışı inşa etmez veya
şiddet içeren çatışmayı çözmez; bunlar yalnızca karar verme süreci
için sağlam bir temel sunar. Bu tür analizlere dayalı olarak eyleme
geçme sorumluluğu, programlama stratejisi, tasarımı, uygulaması veya
değerlendirmesinden sorumlu olanların omuzlarındadır.

•

Bu çalışma neden başarılı olacak? Yani bunu uygulamak veya
desteklemek için yeterince iyi konumlanmış ve kabul görmüş durumda
mısınız (bkz. Ben kimim? bölümü) ve doğru zaman şimdi mi?

•

Planlamanız, faaliyetlerin değişen çatışma dinamiklerine yanıt vermek
üzere uyarlanabileceği düşünme anlarını kapsıyor mu?

•

Planlamanız, çatışma analizine dayalı olarak öngörülebilecek potansiyel
“tetikleyici” olayları, örneğin seçimleri, anmaları vb. kapsıyor mu?

•

Hangi gruplar angajmanınızdan veya faaliyetinizden yararlanacak ve
bunlar çatışma veya barış analizinde nereye denk düşüyor?

•

Hangi gruplar projenin faydalarına erişme konusunda zorluk
yaşayabilir? Çatışma veya barış analizinden öğrendiklerinize dayanarak
kimler dışlanabilir veya kendini dışlanmış hissedebilir? Bunu nasıl
düzeltebilirsiniz ve gruplar arasında gerilime yol açmayı nasıl
engelleyebilirsiniz?

•

Amacınızı dönüştürdüğünüzden veya desteklediğinizden nasıl emin
olacaksınız? Yani takip planınız sorunun veya olumlu dinamiğin
doğrudan etkilediği kişilerden nasıl bilgi alacak/bu kişilerle nasıl bilgi
paylaşacak?

Gerekli kaynaklar /Operasyonel hususlar
•

Barış inşasıyla ilgili özel bir uzmanlığı veya deneyimi ve bağlamla ilgili
geniş kapsamlı bilgisi olan personeliniz (veya eğitime erişiminiz) var mı?

•

Ortak veya yararlanıcı seçiminiz çatışma bağlamındaki farklı paydaşlar
tarafından nasıl karşılanacak?

•

İstediğiniz barış inşası etkisini elde edebilmek üzere ilgili tüm paydaş
gruplarıyla ilişki kurmak için yeterli düzeyde güvene ve olanaklara sahip
misiniz?
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En iyi programlama ve fonlama uygulamaları:
Göz önünde tutulması gereken noktalar
Strateji

Uygulama

•

Uygulamanın kapsayıcı ve katılımcı olmasını sağlayın.

•

Uygulayıcı ortakları ve bunların çeşitli aktörler tarafından nasıl
algılandığını ve bu ilişkilerin/algıların zaman içinde nasıl değişebileceğini
dikkate alın.

•

Barışla ve çatışmanın temel nedenleriyle bağlantılı bir değişim teorisi/
hedefler listeniz olsun.

•

Orta ve uzun vadeli bağlılıkların daha sürdürülebilir sonuçları olduğunu
hatırlayın.

•

Araçlar ve sektörler arasında bağlantılar kurmayı desteklemek amacıyla
genel değişim teorisi metodolojisi için bir haritalandırma yapısı
oluşturun.

•

Temel nedenleri çözmeyi ve değişen bağlamlara uyum sağlamayı
amaçlayın.

•

Çatışmanın maliyetlerini ve sebeplerini karşı karşıya koyup
değerlendirin: barış inşası politiktir.

•

Sivil toplum örgütlerini ve diğer ilgili grupları sürece dahil edin.

•

•

Sektörler ve aktörler arası bağlantıların nasıl ve ne zaman kurulacağını
belirleyin.

Uzun vadeli sürdürülebilirliği güvenceye almak için programın yerel
olarak sahiplenilmesini ve bir çıkış stratejisi geliştirilmesini sağlayın.

•

Uzun vadeli sürdürülebilirliği güvenceye almak için programın yerel
olarak sahiplenilmesini ve bir çıkış stratejisi geliştirilmesini sağlayın.

Tasarım

•

Niceliksel sonuçlar ve niteliksel değişimler şeklindeki hedefleri belirleyin.

•

Hedeflerin kalkınma ve barış inşasını vurgulamasını, olası gerilimleri
tanımlamasını ve stratejiyle bağlantılı olmasını sağlayın.

•

Çatışma analizinin sürekliliğini sağlayın.

•

Tasarımın çatışmaya duyarlı olmasını sağlayın.

•

Tasarımın sadece teknik olmamasını, aynı zamanda politik bağlamı ve
onun analizini de dikkate almasını sağlayın.

•

Tasarımın değerlendirmeyle bağlantılı olmasını sağlayın.

•

Projenin zaman içinde uyarlanabilmesi için esnekliğe olanak sağlamak
üzere yukarıdaki bileşenlerin nasıl sürece dahil edileceği konusunda
düzenli yerel müzakerelere katılın.

•

Değişim teorisini kılavuz olarak görün ve tekrar tekrar göz önüne alın.

•

Programlamanın esnek ve uyarlanabilir olmasını sağlayın.

•

Tasarımın kapsayıcı ve katılımcı olmasını sağlayın.

•

Olası yanlılık veya dengesizlik durumları için personel ve yararlanıcı
profillerini inceleyin.
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Değerlendirme

•
•
•

Dönüştürücü değişim için güçlü bir kanıt dayanağı olmasını sağlayın.

•
•
•
•

Geribildirim mekanizmalarına yer verin.

Anlayışlı ve uyarlanabilir göstergeler olmasını sağlayın.
Haddinden fazla kavramsal/soyut kalmak yerine etki etmenin yollarını
arayın.
Düşünmeye zaman bırakın.
Değerlendirme araçlarının duyarlı olmasını sağlayın.
İzlemenin devamlılığını sağlayın.

Fonlama

•

Pek çok müdahalenin tipik proje döngülerinden daha uzun süreli
angajman gerektirdiğini dikkate alın.

•
•

Bütçe taahhütlerinin politika değişikliklerini sınırlayacağını dikkate alın.

•

Diğer aktörlerle bilgi paylaşımı ve yardımın koordine edilmesi için
gerekli mekanizmaları hayata geçirme ihtimalini değerlendirin.

•

Yardımın kural dayatan nitelikte mi yoksa güçlendirici nitelikte mi
olduğunu değerlendirin.

•

Çabalara köstek olabilecek ekonomik, siyasi ve sosyal kurumları dikkate
alın.

Çatışmadan etkilenen alanlara yeni veya ek kaynaklar katmanın
etkilerini de dikkate alın, örneğin farklı paydaşlar üzerinde nasıl bir tesiri
olacağını.
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