Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında
uzlaşma, diyalog, yakın ilişkiler ve güven ortamının
oluşturulmasını desteklemek
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İNSAN HAKLARI VE BARIŞ
GAZETECİLİĞİ EĞİTİMİ
VASVİ ÇİFTÇİOĞLU

"Kıbrıs'ta gazeteciler kendilerini ve okuyucularını
zorlayarak 'kolay anlatımın ötesine
geçebilmektedirler.' Bu ise suçu başkasına atma
kolaycılığına kaçmamak, 'öteki' tarafı düşman
gibi göstermekten kaçınmak ve her daim 'bizim
tarafın' haklı ve doğru olduğunu iddia etmekten
imtina etmek anlamına gelmektedir. Gün, Kıbrıs
Türk ve Kıbrıs Rum medyasının/gazetecilerin kolay
anlatının ötesine geçerek barış gazeteciliğini
gereği gibi yapmasının günüdür."
Vasvi Çiftçioğlu

11 Ekim 2018'de, "İnsan Hakları Gazeteciliği" teorisini geliştiren ve
dünyaca ünlü bir yazar olan Dr. Ibrahim Seaga Shaw'un bilgi ve
deneyimlerini paylaşmasına vesile olan "Kıbrıs'ta Barış ve İnsan
Hakları Gazeteciliğine Doğru: İki Toplumlu Çalıştay ve Yuvarlak
Masa Toplantısı" aktivitesini düzenlemiştir. Çalıştayda barış ve insan
hakları gazeteciliği kavramları sunulmuş, uluslararası ve ulusal
basında yer bulan haberlerden örnekler tartışılmış ve bu haberlerdeki
'barış ve savaş gazeteciliği' düzeyi konusunda değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Vasvi'ye göre yuvarlak masa toplantıları Kıbrıs'ta barış
gazeteciliğinin önündeki engelleri gözler önüne sermiştir. Sonraki gün
de aynı etkinlik bu kez akademisyenler için düzenlenmiş ve yüksek
öğrenimin Kıbrıs'ta barış ve insan hakları gazeteciliğine nasıl katkıda
bulunabileceği konusu ele alınmıştır. Toplantıdaki değerlendirmeler ve
katılımcılardan alınan geribildirim Kıbrıs'ta barış gazeteciliğine yönelik
bir yol haritasının temellerini şekillendirmiştir. Eğitim ve çalıştaydan
sonra Vasvi ve Ibrahim Seaga, toplantıya katılma olanağı bulamayan
baş editörlere ulaşmak için çeşitli medya kuruluşlarıyla da toplantılar
düzenlemiştir.
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Vasvi Çiftçioğlu Kıbrıs'ta gazeteciliğin çoğu zaman bir insan hakları
yaklaşımını benimsemeyi başaramadığı gerçeğine dikkat çekmek istemiştir.
Sivil Büyü çalışması kapsamında barış ve insan hakları gazeteciliği
konusunda iki çalıştay düzenlenmiş ve böylelikle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs
Rum toplumlarından gazeteci ve akademisyenlerin bu konular hakkında
bilinç düzeyi ve kapasiteleri artırılmaya çalışılmıştır. Çalışma medyada
nefret söylemlerine gem vurmaya katkıda bulunurken bir yandan da iki
toplumdan gazeteciler arasında karşılıklı iletişim ve diyalogu da mümkün
hale getirmiştir.

“Barış gazeteciliği, tüm paydaşların çıkar ve
perspektifleri için bir platform sunmak suretiyle
toplumda önemli bir rol oynamaktadır. Bu da
çatışmaların çözüme kavuşturulması sürecinde
şiddetten kaçınan seçenekleri ortaya koymak
suretiyle barış gazeteciliği üzerinden adımlar
atılması anlamına gelmektedir. Barış gazeteciliği
her iki toplumdan gazeteciler ve medya çalışanları
arasındaki mesafeleri azaltmaya yardımcı olabilir.
İki tarafın da birlikte kazanmasının mümkün
olmadığı bir perspektifte diyalogu güçleştirmek
yerine, medyanın Kıbrıs'ta çeşitli kesimlerin
seslerine vurgu yapmasını teşvik edebilir."
Vasvi Çiftçioğlu
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HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Çalıştaylar ve yüz yüze gerçekleştirilen toplantılar sayesinde
Vasvi ve Ibrahim Seaga barış gazeteciliği yol haritasını tanımlayıp
oluşturabilmişlerdir. Yüksek öğrenim programlarında, ana
akım medya kanallarındaki haberlerin barış ve insan hakları
perspektifiyle hazırlanmasına yardımcı olacak belirli derslere yer
verilmesi yoluyla yerelde barış gazeteciliği olanaklarını artırmanın
önemi vurgulamışlardır. Gerek Kıbrıs'ın dört bir yanındaki
gazetecilere ulaşma, gerekse yol haritasını ilgili paydaşlara
ve yükümlülük sahiplerine ulaştırmada Basın Emekçileri
Sendikası’ndan büyük destek görmüşlerdir. 'Barış gazeteciliğinin'
gerçek anlamına vurgu yapmak suretiyle Çiftçioğlu 'insan hakları
perspektifini öğrenmek, anlamak, öğretmek ve kullanmak' için
gereken tohumları atabilmiştir.

WHAT’S NEXT?
ÇALIŞMA KAPSAMINDA
YAPILANLAR

VASVİ ÇİFTÇİOĞLU
HAKKINDA

11 Ekim 2018'de gazetecilere, 12 Ekim 2018'de de bu konuda çalışan
akademisyenlere yönelik olarak "Kıbrıs'ta Barış ve İnsan Hakları
Gazeteciliğine Doğru: İki Toplumlu Çalıştaylar ve Yuvarlak Masa
Toplantıları" düzenlenmesi.

Vasvi Ciftçioğlu 20 yıla yakın bir süredir Kıbrıs'ta çeşitli
medya kuruluşlarında gazeteci, editör ve yönetici olarak
çalışmaktadır. 2004'ten bu yana Kıbrıs Yayın Kurumu’nda
(PIK) görev yapmakta ve Kıbrıs'ın tek iki toplumlu/iki dilli
televizyon programı olan "Biz/Emeis" in yönetmenlerinden
biri olarak görevini sürdürmektedir. Vasvi, bir yandan
tüm çalışmalarında barış gazeteciliğini hayata geçirmek
için çaba sarf ederken bir yandan da barış gazeteciliği
alanında doktorasını tamamlamıştır.

Barış gazeteciliği yol haritasının oluşturulmasıyla ilgili girdi almak için
medya kuruluşlarına ziyaretlerde bulunulması.
Bir barış gazeteciliği yol haritasının hazırlanması.

Bir akademisyen ve gazeteci olarak Vasvi Çiftçioğlu 'barış
gazeteciliği yol haritasının' uygulanmasına yönelik çabalarını
sürdürmektedir. Yol haritasının uygulanmasının Kıbrıs'ta hem insan
hakları gazeteciliğinin hem de barış gazeteciliğinin gelişimini ve
kapsamlı bir biçimde uygulanmasını sağlayacağına kanidir.

ÇALIŞMA HAKKINDA
DAHA FAZLA
BİLGİ İÇİN

vasviciftcioglu@gmail.com
civicspacesivilalan
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