Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında
uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının
oluşturulmasını desteklemek
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BASKETBOL AŞKI - BARIŞI
SAĞLAMAK
PEACEPLAYERS-CYPRUS VE BARIŞ
OYUNCULARI-KIBRIS

Çalışma, Peace Players-Cyprus'ın görünürlüğünü artırmak ve daha
fazla gencin ilgisini çekerek daha geniş kitlelere ulaşabilmesini
sağlamak suretiyle bölünmüş adanın tümünde bu program sayesinde
doğan dostlukların öykülerine vurgu yapmayı amaçlamıştır. Çalışma
genel anlamda sosyal gelişim konusunda gençlerin aktif katılımının
önünü açmak ve programın ağını kullanarak spora eşit erişime
destek vermek amacını gütmüştür.
Bu çalışma bağlamında, PP-CY, bir öykü yazım çalıştayı düzenlemek
üzere Rooftop Tiyatro Grubu ile koordinasyon içerisinde faaliyetlerini
yürütmüştür. Çalıştay 14 Şubat 2018'de, 9 genç katılımcıyla
Ara Bölgedeki Ledra Palas Otel’inin iki toplumlu salonunda
gerçekleştirilmiştir. Etkileşimli oyunlar ve tiyatroyu kullanarak
Rooftop Tiyatrosu ekibi, Barış Oyuncularının yolculukları hakkındaki
his ve düşüncelerini dile getirebilmelerini ve kısa öyküler kaleme
almalarını sağlamıştır.

Kurulan dostlukları sergilemek ve programı tanıtmak amacıyla "Dostuz
Biz" adlı bir kısa film çekilmiştir. Filmde katılımcılardan Kıbrıslı Türk
Şerife ile Kıbrıslı Rum Sophia arasındaki dostluk gözler önüne serilmiş
ve program boyunca nasıl birbirlerine yakınlaştıkları ve program
sayesinde kafalarındaki "öteki" algısının ne şekilde olumlu bir değişim
geçirdiği anlatılmıştır.

"Sophia PP-CY üzerinden öteki tarafa geçme fırsatları
yaratmanın önemini vurgulamıştır. Program olmasa
bu kadar sıklıkla geçiş yapmayacağını söylemiştir.
Bence programın başarısının temelinde, eşitlikçi ve
yapıcı bir bağlamda iki taraf arasında etkileşim fırsatı
yaratmak yatmaktadır. Üstelik bu rastgele bir etkileşim
de değildir. Empati, güven, liderlik ve eğlence ekseninde
tasarlanmıştır. Gerçek bir dostluk kurmak uzlaşmayı
sağlamanın temel adımlarından biridir."
Süreyya Çelmen Değer

Öyküler yayıma hazırlık süreci sonrasında 2019 takvimi formunda
derlenmiş ve paydaşlara, yükümlülük sahiplerine, finansman
sağlayanlara ve toplumların üyelerine sunulmuştur. Takvim,
katılımcıların deneyimlediği olumlu değişiklikleri vurgulayarak
toplumlar arasında barış ve uzlaşmayı öne çıkaran bir araç olarak
kullanılmıştır.
Daha güçlü sosyal bağlar kurmak, programla kurulan ağı
genişletmek ve gençlerin spora eşit ve aktif katılımını teşvik etmek
amacıyla PP-CY 2 Mart 2019'da, yirmi kuruluşla birlikte Lefkoşa'daki
Polyproponitrio spor salonunda "Kadınlar ve Spor" başlıklı bir
etkinlik düzenlemiştir.
Fotoğraf: Kerim Belet

Fotoğraf: Kerim Belet

ÇALIŞMA KAPSAMINDA
YAPILANLAR
14 Şubat 2018'de, Ara Bölgedeki Ledra Palas Otel’inde düzenlenen bir
öykü yazımı çalıştayı.
Yükümlülük sahiplerine, donör kurumlara ve ilgili tüm paydaşlara
yönelik olarak hazırlanmış bir 2019 takviminin tasarım ve dağıtımı.
Her iki toplumdan programa katılan iki kişinin arkadaşlığı konusunda
bir kısa filmin ve yine bu filmin birer dakikalık iki versiyonunun
hazırlanması. Filmin daha geniş kesimlere gösterimi ve sosyal medya
üzerinden yayınlanması.
2 Mart 2019'da Lefkoşa'daki Polyproponitrio spor salonunda "Kadınlar
ve Spor" adlı etkinliğin düzenlenmesi.

PEACEPLAYERS CYPRUS VE
BARIŞ OYUNCULARI KIBRIS
HAKKINDA
PeacePlayers-Cyprus (PP-CY) 2006 yılında kurulmuş ve bugün
itibarıyla adanın dört bir yanından 3000 katılımcıya ulaşmıştır.
Yerel katılımcıların yönlendirmesiyle hareket eden ve kendi tüzel
kişiliği olan bir dernek olarak 8-18 yaş grubundaki Kıbrıslı Rum ve
Kıbrıslı Türk gençlerin birlikte oynayabilmesi, öğrenim deneyimi
yaşaması, nesiller boyu devam eden karşılıklı güvensizlik ortamının
ve etkileşimin önündeki fiziksel engellerin üstesinden gelebilecek
olumlu ilişkiler kurulması amacıyla basketboldan yararlanmaktadır.
Dernek Kasım 2017'de adanın kuzey kesiminde Barış OyuncularıKıbrıs adıyla resmi yapılanmasını tamamlamıştır. Her ne kadar
derneğin (her bir toplum için ayrı birer tüzel kişilik olmak üzere) iki
ayrı tüzel kişiliği olsa da fiiliyatta hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı
Rumlardan oluşan yerel personeli, yönetimi ve yönetim kuruluyla
tek bir kuruluş gibi faaliyet göstermektedir.

“Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimi
etkinlik, bir yandan genç kızlara ve kadınlara farklı
sporları deneyimleme fırsatı verdiğimiz, bir yandan
da birer atlet olarak kendilerinden sonra gelen nesiller
için örnek kadınlar olabilmelerini ve böylelikle Kıbrıs'ta
kadınlar arasında sporu teşvik etmelerini sağladığımız
için son derece önemlidir.”
Stephanie Nicolas

Etkinlik beşten elliye kadar her yaştan yaklaşık 250 kadar kadın
katılımcı ile gerçekleştirilmiş ve voleybol, eskrim, jimnastik, badminton,
tırmanış, hokey ve basketbol gibi çeşitli spor dallarını denemeleri ve
bunların keyfini çıkarmaları için bir vesile olmuştur.

ÇALIŞMA HAKKINDA
DAHA FAZLA
BİLGİ İÇİN

PeacePlayersCyprus
www.peaceplayers.org/location/cyprus/

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Çalışma genel itibarıyla barış ve uzlaşıyı öne çıkararak görünürlük
ve programın ulaştığı kitleleri genişletmenin yanında gençlerin
aktif katılımını ve kadınların spor yapmasını teşvik etme
bağlamında adımlar atılmasını sağlamıştır. Bir yandan yüz yüze
toplantılar düzenlenirken bir yandan da Kıbrıs Gençlik Konseyi
ve Kıbrıs Olimpiyat Komitesi ile, gençlerin topluma aktif katılımı
açısından programın kapsam ve faydalarını geliştirmek üzere farklı
işbirliği olanakları üzerinde çalışılmıştır. Gelecekte, "gençlerin spor
ve gelişime aktif katılımı" çerçevesinde ortak çalışmalar yürütmek
üzere Lefkoşa Belediyesi ve Kıbrıs Olimpiyat Komitesi ile stratejik
ortaklıklar kurulmuştur.
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DEVAMINDA NE VAR?
PeacePlayers Cyprus halen adada tüm yıl boyunca faaliyet gösteren
ve her iki toplumu da kapsayan tek gençlik ve spor yapılanmasıdır.
Program ekibi genel itibarıyla basketbol ve uzlaşma programını
genişletmenin yanında adada yaşayan gençlerin kapasitesini de
geliştirmek için de çaba göstermeye devam edecektir.

Bu proje
Avrupa Birliği
tarafından finanse
edilmektedir.
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