
 

 

 

1. Bülten 
Kültür ve Sanat 

Onarıcı adalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan 
içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde 

kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.  

 



Proje Hakkında 
 

Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve İspanya'dan ortaklar, Birleşik Krallık'taki Herkes için Onarıcı 

Adalet örgütünün önderliğinde, göçmenlerin katılımını teşvik etmek için yeni bir proje 

başlattı. Göçmenlerin marjinalleşmesinin önlenmesinin sosyal içerme ve eşitsizliğe bütüncül 

bir yaklaşım gerektirdiğini kabul eden CA4RJ, kültür ve sanat organizasyonlarını sivil toplumla 

ilişkilendirmeye ve sektörler arası işbirliğini güçlendirmeye vurgu yapacak. COVID19'un 

etkisinin üstesinden gelmek için sanat ve kültür sektörleri, onarıcı adalet pratisyenleri, 

eğitim, sosyal ve sağlık hizmetleri ve göçmenlerin entegrasyonunu destekleyen yeni pazar 

fırsatları yaratan ve silo çalışmalarını bozan ruh sağlığı ve toplum örgütleriyle bağlantılı 

olacak. 

 

Göçmenlerin AB'ye ev sahipliği yapan toplumlara başarılı ve organik entegrasyonu, birçok 

ulusal göçmen politikası için sorunlu olmaya devam etmektedir. Bu, COVID-19 salgını 

nedeniyle artık daha acil hale gelen, Avrupa çapında kalıcı bir zorluktur. Pandemi, 

yaşamlarımızı ve toplumlarımızı alt üst etti, ancak kapsamlı araştırmalar, pandeminin, ek 

yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık yüküyle karşı karşıya olan göçmenlerin önceden var olan 

sosyoekonomik eşitsizliklerini ortaya çıkardığını ve şiddetlendirdiğini gösteriyor. Bu kalıcı 

fenomenler, kültürel yanlış anlama, önyargı ve “öteki” korkusu tarafından tetiklenir. Aynı 

zamanda, en çok kültür ve sanat sektörleri etkilendi. 

 

Onarıcı Adalet için Kültür ve Sanat (CA4RJ), kültürel farkındalığı artırmak için sanatın ve 

onarıcı adaletin gücünü kullanarak bu ihtiyaca cevap vermeyi ve böylece Avrupa için en zorlu 

zamanlardan birinde göçmen toplulukların başarılı entegrasyonuna katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bu, yaratıcı sanatları onarıcı adalet değerleriyle bir araya getiren, projenin 

özel olarak hazırlanmış ve kanıta dayalı akredite eğitimleri ve diğer sosyal eylemler 

aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Amaçlanan, yenilikçi eğitim programımızın başlangıç noktası, 

Londra Belediye Başkanı tarafından birçok ödül alan, kullanıcı tarafından yönetilen bir proje 

olan Birleşik Krallık'ta test edilen "Birlik için Kültür ve Sanat"tır. 

 

Hedef Gruplar 
 

• CA4RJ, göçmenleri ve özellikle marjinalleşme riski altında olanları destekleyen yaratıcı 
ve kültürel profesyonelleri güçlendirmeyi amaçlar. Göçmenlerin sosyal, yurttaşlık ve 
kültürlerarası yeterliliklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak beceri, bilgi ve güveni 
artırırken, ortak değerlere sahip çıkmalarına ve sosyal içermeyi güçlendirmelerine 
yardımcı olacaktır. 

• Göçmenler ve yerel nüfus. Onarıcı adalet ve yaratıcı sanatlarla birleştiğinde, projemiz 
insanları daha da yakınlaştıracak, bizi ayıranları değil birleştirenleri sergileyecek. 

 

 



Proje Süresi Boyunca Geliştirilecek Sonuçlar 
 

Eğitim Kılavuzu 

göçmenlerle çalışan işçiler/profesyoneller ve kültürel/yaratıcı profesyoneller ile masa başı ve 

kullanıcı liderliğindeki saha çalışmasından elde edilen bulgulara dayalı olarak göçmenlerin 

entegrasyonunda onarıcı sanatın kullanımına odaklanmak. Konuyla ilgili ortaklar ve 

Avrupa'dan öğrenmenin ötesinde, bu çıktı hedef grupların Covid-19 kriziyle ilgili olarak 

mevcut eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek ve her bir ortağın ülkesindeki en iyi uygulamaları 

vurgulayacaktır. Eğitim Kılavuzuna bir ISBN atanacak ve tüm katılımcı dillerde çevrimiçi olarak 

sunulacaktır. 

22 Mart'ta hazır olması bekleniyor. 

Yüz yüze ve online Eğitim 

IO1'de yürütülen araştırmanın bulguları temelinde tasarlanmış, marjinalleşme riski altındaki 

göçmenlerle çalışan işçiler ve kültürel / yaratıcı profesyoneller için CPD tarafından akredite 

edilmiş program. Program, işçilerde ve kültürel / yaratıcı profesyonellerde, yaratıcı sanat ve 

onarıcı adalet kullanarak göçmenleri daha iyi desteklemelerine olanak tanıyan haber 

becerilerini ve bilgilerini geliştirecek. 

22 Kasım'a kadar hazır olması bekleniyor. 

Programdan öğrenmenin pilot uygulaması 

göçmenlerle çalıştaylar aracılığıyla. Ortakların eğitimli çalışanları ve profesyonelleri, 

öğrendiklerini doğrudan göçmenlerle uygulayacak; öğrenmenin ve projenin etkisi 

yakalanacak ve değerlendirilecek ve ulusal ve karşılaştırmalı raporlarda sunulacaktır. 

Temmuz-22 Aralık arasında uygulanacak. 

Ortaklar tarafından yazılmış bölümleri olan e-kitap 

projeden öğrendiklerini kendi ana dillerinde; Editörlüğünü Prof. Gavrielides'in yaptığı e-kitap, 

karşılaştırmalı bir bölüm de içerecek, bir ISBN'ye sahip olacak ve British Library'de 

kataloglanacak ve bu şekilde 180.000'den fazla kurum tarafından erişilebilir hale gelecek. 

23 Mayıs'ta hazır olması bekleniyor. 

 

 


