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1914 yılının sonlarında, Avrupa yüzlerce kilometre uzunluğunda siperlerle bölünmüş durumdaydı. Bir 
tarafta İngiliz ve Fransız kuvvetleri, diğer taraftaki Alman kuvvetlerine ateş edebilecekleri mesafede 
idiler. Papa, Noel için ateşkes çağrısında bulunmuştu ama ateş durmamıştı. 

Bir ara, Noel gecesi, İngiliz hatlarındaki askerler beklenmedik bir ses duydular — duydukları silah 
sesi değil şarkıydı. Daha sonra karşıdan bir kişinin "İngiliz Askerleri, Mutlu Noeller" dediğini duy-
dular.Onun arkasından, "İngiliz askeri, gel bize katıl" sesi yükseldi.

Her iki taraftan askerler dikkatli bir şekilde siperlerden çıkarak ortadaki alanda karşı karşıya geldiler. 
Bir süre sonra askerler gerçekten ateşlerin kesildiğini farkettiler. Kardeşcesine Noel şarkıları söylediler, 
hâtıralarını ve viskileri paylaştılar, hatta dostluk için bir futbol maçı yaptılar.

Ateşkes sadece iki gün sürdü, ondan sonra siperlere geri dönen askerler dört uzun yıl sürecek olan 
bir savaşta kan akıtmaya devam ettiler. Ama bu Noel hikayesi, bize, kabul ettiğimiz takdirde barışın 
mümkün olduğunu hatırlatıyor. Şayet barış birkaç gün de olsa yapılabilirse, neden aylar, hatta yıllar 
sürmesin. En önemlisi başlangıçta ihtilafı nasıl önleyebiliriz?

1964 yılında Amerikan Sivil Liderlerinden Martin Luther King Jr., Nobel Barış Ödülü konuşmasında    
şöyle diyordu: "Bizler sadece savaşın negatif tarafıyla değil ama barışın pozitif tasdikine kon-
santre olmalıyız."

Pozitif barış ile, toplumlarımızın yapıları, politikaları ve günlük davranışları ve eylemleri her sevi-
yede adaleti ön plana çıkararak kalıcı bir barış ortamında birarada olmamız sağlanacaktır. Bu yaklaşım, 
bu yıl Minneapolis'ten Paris'e sokaklarda duuyduğumuz adalet ve barış çağrılarına bir cevaptır.

Rotary Barış Bursiyerleri tarafından Rotary Barış Merkezlerinde eğitimi alınan Pozitif Barış, sadece 
bir akademik fikir değildir. Rotary'nin Ekonomik ve Barış Enstitüsü ile bağlantısı sayesinde Rotary'nin   
Pozitif Barış Akademisi, her bir Rotaryen için her bir projede, Vakıf bağışlarını içerenler de dahil olmak 
üzere Pozitif Barışın nasıl başlatılabileceği konusunda ücretsiz eğitim veriyorlar. 

Pozitif Barış, Vakfın her seviyesinde sesini duyuruyor. Okur yazarlık projelerimiz çocukların okuma 
yazmaya eşit erişimini sağlarken, bir konuda farklı taraflarda olan kişiler de birbirlerini daha iyi anla-
yabiliyorlar. Vakfımızın temiz su sağlayan proje bağışları kanalıyla, çocukların saatlerce su aramak 
için harcadıkları saatlerini okulda geçirebilme imkanı yaratılıyor.

Pozitif Barışı geliştirmek için sivil toplum liderleri olarak üstlenmiş olduğumuz rol, sadece part-
nerlik ve bağışlarla genişlemeyecek, dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yaptığımız çalışmalarla da 
kalbimizde ve düşüncemizde yerini alacaktır.   
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Barış her gün yapabileceğimiz bir tercihtir


