
Projeler yaparak barışa ulaşmak
Bir kuyu açmak bile barışa yol açabilir.  

Patricia Shafer açıklıyor
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Barış yapmak mermileri durdur-
maktır; barışı korumak pazarlık 
etmektir. Barışı oluşturmak ise 

sağlık, eğitim ve su gibi imkanlara ulaşa-
bilmek için güvenli ve refah şartlarının 
olduğu bir ortam yaratmaktır. Yeni nesil 
Barış Elçileri İcra Direktörü, North Caro-
lina Charlotte Rotary kulübü üyesi Patricia 
Shafer, lise ve üniversite öğrencilerini bu 
konuda eğitmekte.

Kısa bir süre önce Shafer barış bursu 
sayesinde projeleri ile barış oluşturmak 
isteyen Rotaryenlerle temasa geçip top-
lumları ile de ilişki kurarak aynı şeyi 
yapacakları ortamı oluşturacak ilk Rotary 
Barış Aktivatörlerinden biri oldu. 2022 
yılına kadar dünyanın altı bölgesinde 150 
Rotary Barış aktivatörü, Rotary ve Ekonomi 
ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından eğitil-
miş olacak. 

1Positif barış nedir?

Barış üzerine yapılan çalışmaların 
babası sayılan Norveçli Profesör Dr. 

John Galtung Pozitif Barış ile ilgili açıkla-
masında, bizlerin barışı, şiddeti azaltmak 
kötüyü yok etmek olarak eğitildiğimizi 

söylüyor. Ancak sürdürülebilir barış iste-
niyorsa, iyinin promosyonunu yapmak 
gerekir: bu herkes için refah şartlarının 
oluşturulmasıdır. IEP'nin Pozitif Barış 
için temelleri, araştırmaların beraberce 
çalışarak daha barışçı toplumlar yaratıl-
masını sağlayan sekiz faktörden oluşan 
bir çerçevedir. Sistemsel bakış olarak bu 
sekiz faktörün her biri önemlidir ama IEP 
en zayıf olan bir ya da ikisine odaklanmayı 
önermektedir. O noktaya odaklanmak bir 
barış projesinin temelini oluşturabilir.
 

2Pozitif Barış Aktivatörü nedir?

Kuzey Amerika'da 26 Pozitif Barış 
Aktivatörü var ve 30 kişilik bir 

grup Güney Amerika'da eğitilecek. Bir 
çoğu Rotary Barış Bursiyeri. Bazıları da 

Rotaryen.Bazıları IEP elçileri. Ben bu üç 
sıfata da sahibim. Pozitif Barış Aktivatör-
leri, insanlara Pozitif Barışı ve IEP'nin sekiz 
temelini  anlatmak ve bu kavramları işler 
hale getirmeye eğitmek olarak belirlendi. 
Biz bunları Rotary Kulüplerinde ve konfe-
ranslarda Pozitif Barış Çerçevesini diğer 
barış çalışmaları ile birleştirerek yapıyo-
ruz. Bir çoğunda, benim bulunduklarımda 
olduğu gibi Rotaryenlerin 2021 yılında 
kendi toplumlarına sunabilecekleri eğitim 
seminerlerini beraberce tasarlıyoruz.
  

3Neden Pozitif Barış Aktivatörü 

oldunuz?

Rotary'nin 1914 yılına dayanan barış 
oluşturma tarihi var ve 1.300'ü bulan üye 
mezunlarıyla Barış Bursiyerleri programı 
ile barış eğitiminde net bir ayak izi bırak-
mış durumda. Bir diğer fırsat, Rotaryenlerin 
kendi toplumları ile iletişim sağlayarak 
barışı oluşturmak, ortak bir çerçeve ve 
ortak bir lisan ve barış konusunda ortak 
bir düşünce şeklini kullanmaktır.
 

4Rotaryenler nasıl katılabilirler?

Basit yöntemlerden biri ücretsiz ola-
rak Rotary Pozitif Barış Akademisi 

kanalıyla IEP'nin Pozitif Barış çerçevesini 
öğrenmektir. Sanal ya da fiilen katılınan 
eğitim atölyeleri sizlere Pozitif Barışın sekiz 
Temel direğini ve bunları projelerinize uy-
gulamayı öğretecektir. Şayet eğitim ve oku-
ma yazma ya da su ve sanitasyon çalışmala-
rınız varsa, bunlara sekiz temel kapsamında 
nasıl bakmalısınz? Projelere bu açıdan bak-
mak dönüştürücü olabilir. Bu yaklaşım sizi 
iyi bir hizmet projesi üreticiliğinden Pozitif 
Barış Aktivatörüne dönüştürebilir.
Son bir kaç aydır tüm dünya COVID-19 pan-
demisinden etkilendi. Tüm toplumlar stress 
içinde. Bizler ABD'de etnik eşitlik konusun-
da fikir ayrılıklarını görüyoruz.Pozitif Barı-
şın  sekiz temeli, kriz geldiği zaman onları 
rahat karşılayacak daha güçlü ve dirençli 
toplumlar yaratabilmektedir. 

                  —DİANA SCHOBERG

“Bizler barışı, şiddeti 
azaltmak - kötüyü yok 
etmek olarak eğitildik. 

Ama sürdürülebilir 
barış istiyorsak, iyinin 

promosyonunu yapmalıyız”
Rotary Pozitif Barış Akademisine kayıt için 
rotarypositivepeace.org. linkini kullanın.
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