Sivil toplum için elverişli ortamı iyileştirecek tedbirler
dahil olmak üzere, STÖ’lerin topluma karşı hesap
verebilirliklerini ve görünürlüklerini artırmak
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DAHA GÜZEL BİR GİRNE İÇİN
KAŞGAR/AGIA VARVARA İLE
EL ELE
G.A.L. İNİSİYATİFİ

“Kaşgar/Agia Varvara yüksek suç oranlarına rastlanan bir
mahalleydi. Gerek buraya ziyarete gelenler gerekse bölgede
yaşayanlar bu durumdan rahatsızdı. Öğrenciler burada
yürümeye bile çekinir olmuşlardı. “Polis genel müdürlüğünün”
aktif bir vatandaşlık inisiyatifi çağrısında bulunduğunu
ancak STÖ'lerin pek ilgi göstermemesi karşısında pek mesafe
kat edemeden bu süreci sonlandırdığını duyduk. Kaşgar/
Agia Varvara'daki tabloyu değiştirmek için harekete geçmek
istedik ve “polis müdürü” ile bir araya gelerek onlarla işbirliği
içerisinde bu çalışmayı yürütmeyi kabul ettik. Çalışmanın
uygulanmasında yükü de gençler üstlendi."
Ogan Güntem

“Polis genel müdürlüğü” şiddet olaylarını durdurmak
için önleyici bir yaklaşım benimseme perspektifinde
vatandaşlarla işbirliği yapmanın yollarını arıyordu. Bu
proje için pilot bölge olarak Kaşgar/Agia Varvara'da Mavi
Kordon Caddesi’ni seçtiler. Aktif vatandaşlık yaklaşımları
suçun önlenmesi bağlamında faydalı bir araç olagelmiştir.
Bu noktada sürece katılan taraflar suçun toplumun sosyoekonomik gelişimi üzerindeki olumsuz etkisini gidermek için
çaba sarf etmektedirler. Sivil Büyü'nün de desteğiyle G.A.L.
İnisiyatifi, bu bölgenin sakinlerinin sosyal gereksinimlerini
karşılamaya yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek üzere
adımlar attı.
Girne'nin Kaşgar/Agia Varvara mahallesindeki Mavi Kordon
Caddesinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla bir konser,
bir halk dansları gösterisi ve bir de tango gösterisi de
dâhil olmak üzere bir dizi etkinlik düzenlenmiştir. Çalışma
bir yandan da yükümlülük sahiplerinin dikkatini uzun süre
göz ardı edilmiş bir alana yatırım yapmaya çekmek için
tasarlanmış bir savunuculuk projesi olarak da tasarlanmıştır.

"Mahalle sakinleri kavgalar karşısında müdahil olmaya
hevesliyken “polis” pek de bir şey yapmıyordu. Gerek “Girne
belediyesi” gerekse sponsorlar çalışmanın uygulanmasına
destek verse de şiddet olayları yüzünden sürece devam
etmek pek kolay değildi. “Belediyenin” alanın girişine güvenlik
görevlileri yerleştirmesi gerekmişti."
Oya Kutsal

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Çalışma, bir yandan toplum düzeyinde sorunu ele alırken bir
yandan da sivil toplum aktörleri ile yükümlülük sahipleri arasında
bir köprü kurmak ve işletmek amacı gütmüştür. Odaklanılan temel
nokta iktisadi ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesinin yanında,
göz ardı edilen bir grubun hayatını iyileştirmek için olanaklar
sağlanması idi. Ancak güvenlik risklerinden ötürü çalışmanın
tümüyle uygulanması mümkün olmamıştır. Yine de çalışma
yükümlülük sahiplerinin ilgisini bölgeye yatırım yapmaya çekme
amacında başarıya ulaşmış ve böylelikle bölgede ekonomik
gelişme ile güvenlik alanında mesafe kat edilmesine yardımcı
olmuştur. Kaşgar/Agia Varvara artık adı şiddetle anılan bir bölge
olmaktan çıkmıştır ve Girne'nin kıyı şeridinde alternatif bir yürüyüş
yolu olarak insanları cezbetmektedir.

"Gerek G.A.L. temsilcileri, gerekse mahalle sakinleri arasından
gençlere sosyal sorumluluk ve işbirliği kültürü aşılamayı
amaçladık. G.A.L.'den neredeyse otuz öğrenci ciddi ölçüde
sorumluluk üstlenerek ekip çalışması sergilediler. Bu
etkinliklerin planlanma, organizasyon ve uygulama sürecinde
kazandıkları deneyim hayatlarında olumlu bir dönüşümün de
yolunu açtı."
Oya Kutsal

G.A.L. İNİSİYATİFİ HAKKINDA

ÇALIŞMA KAPSAMINDA
YAPILANLAR
Temmuz-Ekim 2016 döneminde konserler, halk dansları ve bir tango
etkinliği de dâhil olmak üzere bir dizi etkinliğin planlanması ve
gerçekleştirilmesi .

G.A.L. 2011'de Oya Kutsal tarafından temeli atılan ve Girne
Anafartalar Lisesinde eğitim almış öğrencilerce kurulmuş
bir inisiyatiftir. G.A.L. okulun adının yanı sıra "Genç Aktivist
Liderler" teriminin de kısaltması niteliğindedir. İnisiyatifin
başlıca amacı belirli sivil toplum örgütleri için kaynak
sağlamaya yönelik etkinlikler düzenlemek olsa da yapılanma
büyüyüp geliştikçe kültür, sanat, çevre sorunları ve tarihi
eserler gibi konularda da eyleme geçmiştir. İnisiyatifin çok
sayıda destekçisi bulunmaktadır ve okulun mezunlarının
yanında öğrencileri de halen aktif bir biçimde çalışmalarına
katılmaktadır.

Karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışmada
rol alanların güvenliği açısından bir tehdit oluşturan
mahalledeki şiddet olaylarıydı.

ÇALIŞMA HAKKINDA
DAHA FAZLA
BİLGİ İÇİN

ayorgili_ogan@hotmail.com
okutsal@yahoo.com

DEVAMINDA NE VAR?
İnisiyatif başka projeler de geliştirmeye devam edecekse de
Kaşgar/Agia Varvara bölgesinin dönüşümünde üstlendiği rol
sona ermiştir.

Bu proje
Avrupa Birliği
tarafından finanse
edilmektedir.

Bu makaleninin içeriği tamamıyla B&S Europe Konsorsiyumun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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