Young Activists for Peace and Dialogue,
19.08.2017- 31.08.2017
Wernsdorf, Germany
Fransa, Almanya, Filistin, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık ve Türkiye’den 28 gencin
katılımıyla Young Activists for Peace and Dialogue başlıklı Youth Exchange Projesini
19.08.2017- 31.08.2017 tarihleri arasında tamamladık. Türkiye’den iki kadın iki erkek olmak
üzere dört kişi katıldık. Ben grup lideri olarak (Melike Yavuz) diğer arkadaşlarım da katılımcı
olarak (Ayşegül Küçüknane, Kaan Ültanır ve Selimhan Saraç) projede yer aldık.
Türkiye grubu olarak daha önce tanışıklığımız bulunmuyordu. Birbirimizi proje yerinde tanıdık
ve kısa zamanda dayanışma halinde yaşamaya başladık. Farklılıklarımıza rağmen uyum ve barış
içinde yaşayabildiğimizi görmek projenin bize en büyük kazanımıydı. Türkiye’de yaşadığımız
ayrımcılıklara, kutuplaştırılmalara, particilik ya da milliyet ve din üzerinden yapılan tüm
yönlendirmelere karşı düşüncelerimizi, hislerimizi, deneyimlerimizi paylaşma ve tabiri caizse
virüsleri içimizden atma imkanı bulduk.
Projeye gelen tüm gençlerde Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı bir karşı duruş vardı, proje sonunda
ise bunun ne kadar haklı bir tavır olduğunu, aslında bunun çok küresel bir mesela olduğunu,
tüm farklılıkların buna maruz bırakıldığını fark etmiş oldular.
Grup içerisinde farklı dinden, yaşam tarzından, milletten, siyasi görüşten birçok insan vardı.
Yaptığımız workshop ve aktivitelerle herkesin deneyimlerini dinleme şansına eriştik.
Kafamızdaki bazı önyargıları yıkmak oldukça ilginçti. Örneğin, bir Alman’ın Avrupa’da şakayla
da olsa sürekli Nazi benzetmesine maruz kalması, bir Filistinli’nin Avrupa’ya yolculuk
yapabilmesi için Ürdün, İsrail ve Filistin sınırlarındaki yasaklar nedeniyle ancak 3 günde
yolculuğu tamamlayabilmesi aynı zamanda kendi ülkelerinde özel telefon hatlarında internet
kullanımının yasak olması, birbirlerinin evlerine giderken kontrollerden geçmek zorunda
kalmaları gibi örnekler bizde birçok duyguyu harekete geçirdi.
Bunların yanında çok güzel arkadaşlıklar kurduk ve barışın elçileri olmaktan gurur duyduk.
Türkiye grubunun diğer katılımcılarının yorumlarını da paylaşıyorum.
Ayşegül Küçüknane
Benim genel olarak düşündüğüm program biraz daha resmiydi. Kampa geldiğimde işlerin o
kadar resmi olmadığı ve hatta kampın esas sorumluluğunun bizim elimizde olacak olması beni
ilk başta biraz korkuttu. Sonrasında alıştım.

Kampı genel olarak sevdim. Bunun nedenlerinden biri farklı yerlerden gelen insanlarla ortak
konular hakkında konuşup onların fikirlerini, olaylara bakış açılarını öğrenmek benim için
öğretici ve eğlenceli bir deneyim oldu. Bunun yanında bir alanı ortak bir şekilde kullanıp belli
bir süre içinde de olsa her şeyin düzenli bir şekilde ilerlemesi de kampa sevgi beslememi
sağladı.
Kaan Ültanır
Çok dolu, öğretici ve bir o kadar eğlenceli iki hafta geçirdim. Dünyanın farklı yerlerinden çok
farklı kültürlere sahip insanlar olarak en ufak bir problem yaşamadan barış içerisinde yaşadık,
hayatımın geri kalanında daha iyi bir karaktere sahip olmama imkan veren bir çok özellik
edindim, Türkiye olarak da çok güzel izlenimler bıraktığımızdan hiç şüphem yok, her şey için
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim bu tarz bir organizasyonda görev almak ve katkıda
bulunmak beni çok mutlu etti ve gelecek projeler için de aynı heyecana sahibim.
Liderimiz Melike Yavuz hakkında; kendisi gerek liderlik gerek karakter olarak harika bir insan
Gençtur’u ve Türkiye’yi eksiksiz bir şekilde temsil etmenin yanı sıra bize her konuda elinden
geldiğince destek oldu. Kendisine her konuda sonsuz teşekkürü borç bilirim :)

Selimhan Saraç
10-12 günlük seminer maceramızı özetlemek gerekirse; bu kadar heyecanlı bir
aktiviteye katılacağımı düşünmemiştim. Hem eğlenip hem öğrenebildiğimiz bu macera bana
birçok şey kattı. Farklı kültürlerden insanlarla tanışıp dünyada olup biteni bide onlardan
dinleme fırsatı yakaladık, çok etkileyiciydi. Eğitmenimiz ve liderlerimizin plan program işlerinde
göstermiş oldukları performans ise muazzamdı. Boş boş vakit geçirdiğimiz bir zamanımız
olmadı. Kendileriyle özel olarak da konuşma fırsatım oldu. İlerisi için bana destek olabilecek
güzel fikirler edindim. Sonuç olarak beni bu seminer için kabul ettikleri için çok mutlu oldum,
bu fırsatı kaçırsaydım eminim pişman olurdum.
Türk liderimiz Melike için düşüncelerim her zaman olumlu oldu. Kendisi hem bizi bir
arada tutma konusunda hem liderliği hem de cana yakın bir ruh haliyle bizlere çok yardımcı
oldu. Gelecekte böyle projeler hakkında fikirlerini paylaştı. Kendisiyle olan arkadaşlığımızın çok
güzel bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kendisini tebrik ediyorum
göstermiş olduğu nazik davranışları için.
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