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I.

GĠRĠġ

1.

GeçmiĢ yıllarda, bölgesel ve global düzeyde, önemli politik, ekonomik ve kültürel
değiĢiklikler olmuĢtur. Kültürel alanda bu değiĢiklikler kendilerini, örn. GeliĢimin
kültürel boyutunun önemini anlamak, yeni kültürler-arası iletiĢim ve yeni kültürel
kimliklerin teyidi ile birlikte bölgesel geliĢimi güçlendirmek gibi kültür ve geliĢim
arasında yeni iliĢkilerle ifade etmiĢlerdir. Kültürel politikaya yeni bir yaklaĢımın
yaratılmasında da bu değiĢiklikler algılanmaktadır.

2.

“Kültür” ve “geliĢim” terimlerini birbirine ilk bağlayan, ve yine geliĢimin kültürel
boyutu sorusunu ortaya atan, dünya çapında kültürel politikaların geliĢim
stratejilerine entegrasyonu sürecini teĢvik etme
sorumluluğunu alan,
UNESCO’ydu.

3.

Kültürel boyutu, insan ve sürdürülebilir geliĢme kavramına entegre etme konusu
da Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin kültürel politikasının temel
hedeflerinden birisidir.

4.

Hem bir çevre faktörü olarak hem de iletiĢim kuran insanların eğitildiği ve
yetkilendiği hızlandırıcı bir süreç olarak kültürün, yeni milenyumda KEĠ’nin
bölgesel görevi olan sürdürülebilir geliĢime katkıda bulunma hususunda muazzam
bir potansiyeli vardır. Bu sebeple, KEĠPA Kültür, Eğitim ve Sosyal ĠĢler
Komisyonu, 20. toplantısının Gündeminin ana maddesi olarak “KEĠ Bölgesinin
GeliĢiminde Kültürün Rolü” konusunu ele almaya karar vermiĢtir.

5.

Rapor ve Tavsiye’ye katkılar, Bulgaristan ulusal delegasyonundan alınmıĢtır.
Rapor’un hazırlanması için kullanılan referans materyali, Uluslararası Sekreterya
tarafından internet kanalıyla elde edilmiĢtir, özellikle UNESCO, UNDP vs. gibi
konu ile ilgilenen uluslararası organizasyonların web sitelerden.
II.

6.

KÜLTÜR VE GELĠġME ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ

GeliĢimde kültürün rolünün anlaĢılması, 1980’lerden beri etkileyici bir evrim
geçirmiĢtir. Daha önceki ekonomistler, geleneksel kültürlere, genellikle
modernizasyonun, geliĢimin ve ekonomik büyümenin önünde bir engel olarak
bakmıĢlardır. Bir ülke ilerlemek istediği takdirde, geleneksel adet ve kurumlar
yükünden kurtulmalıdır Ģeklinde düĢünülmekteydi. Kısa süre sonra bunu, miras
kalan kültürün nötralize edilmesinin daha iyi olacağı takip etti. Bu görüĢün yerini
yakın zamanlarda tezat bir görüĢ almıĢtır: geleneksel kültürler, bütün
zenginlikleri, çeĢitlilikleri ve yaratıcılıkları ile, saygıyla ele alınmalıdır ve
geliĢime önemli bir katkı sağlayabilirler. Ayrıca, geliĢim süreci için aslında Ģart
olan yardımlaĢma ve yaratıcılık gibi değerleri içermeleri sebebiyle yenilikçilerin
genellikle yukarıdan baktıkları potansiyel bir akıl kaynağı olarak da
görülmelidirler. Ancak belirli uygulamalar, insan haklarını tehlikeye düĢürdükleri
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ya da kadınları marjinalize ettikleri veya dıĢladıkları ya da geliĢim sürecindeki
halk guruplarını hedefledikleri takdirde geliĢimi engelleyebilirler.
7.

“Kültür” bir çok Ģekilde tanımlanabilir. Bu Rapor’da, kelime UNESCO tarafından
kullanıldığı anlamıyla anlaĢılmaktadır: kültür, bir toplumu veya sosyal gurubu
karakterize eden belirgin ruhi, maddi, entelektüel ve duygusal özellikler
bütünüdür. Sadece sanat ve edebiyatı değil hayat tarzlarını, insanoğlunun
temel haklarını, değer sistemlerini, gelenekleri ve inançları da içerir.
Kültürün bu anlamı, insanların birlikte yaĢama Ģekilleri, etkileĢimleri, rekabetleri
ve iĢbirlikleri ile ilgilidir.

8.

“Kültür” “geliĢim”in bir yönü veya aracı mıdır?, ki burada ikincisi fiziki bir
geliĢim olarak anlaĢılmaktadır; veya “kültür” “geliĢim”in sonu ve hedefi midir ki
burada da ikincisi insan mevcudiyetinin birkaç form ve bir bütün olarak geliĢmesi
olarak anlaĢılmaktadır.

9.

Hem kültür hem de geliĢim, akla gelmeyen bazen de ĢaĢırtıcı anlam çeĢitliliği ile
sürekli değiĢken hale gelmiĢlerdir. Ancak Ģu anki amacımız için, kendimizi
geliĢimi iki farklı Ģekilde ele almak ile sınırlayabiliriz. Bir görüĢe göre, geliĢim
bir ekonomik büyümenin, üretimin, verimliliğin ve kiĢi baĢı gelirin hızlı ve
süregelen artması sürecidir . Diğer bir görüĢe göre ise (UNDP’nin Ġnsan
GeliĢim Raporu ve bir çok seçkin ekonomist tarafından desteklenmektedir.)
geliĢim, değer verdikleri her ne varsa izleyerek söz konusu insanların etkin
özgürlüğünü geliĢtiren bir süreç olarak görülmektedir. Bu insan geliĢimi
görüĢü (dar ekonomik geliĢimin zıddına) ekonomik ve sosyal ilerleme
görüĢünün kültürel olarak ĢartlanmıĢ halidir.

10.

Kültürün rolü, geliĢimin iki yorumunda farklıdır. Ekonomik büyümeyi
vurgulayan görüĢte kültür temel bir rol oynamamakta, tamamen araç olarak
kalmaktadır: ekonomik büyümeyi geliĢtirmeye yardım edebilir veya engel
olabilir. ġüphesiz, kültürün araçsal olduğu görüĢü oldukça ilginç ve önemlidir,
çünkü ekonomik büyüme sürecine genellikle çok değer verilir.

11.

Ancak, kültürün tamamen sadece araç rolüne hapsedilebileceği görüĢünü kabul
etmek zordur. Örneğin eğitim, ekonomik büyümeyi geliĢtirir ve bu yüzden araç
değeri vardır ve aynı zamanda da kültürel geliĢimin zati değeri olan temel
parçasıdır. Bu yüzden, kültürü sadece ekonomik büyümeyi destekleyen yardımcı
bir konuma indirgeyemeyiz.

12.

Buna ilaveten, bizzat istenen amaç olarak kültürün varlığımıza anlam katan rolü
bulunmaktadır.

13.

Kültür ve geliĢim birkaç değiĢik Ģekilde birbirine bağlıdır ve bağlantılar hem
geliĢim amacı hem de aracı ile ilgilidir. Önder bir kalkınma kuruluĢu olarak
Dünya Bankası’nın son yıllarda, kültürel faktörlerin geliĢim sürecini etkileme
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yoluna oldukça fazla ilgi göstermeye baĢlamasının ĢaĢırtıcı olmamasının sebebi
budur.
14.

GeliĢim sürecinde kültür, bir dizi önemli kilit rol oynamaktadır. GeliĢimi
oluĢturan bir parça olmaktan ve temel amacından çok bir geliĢim aracı olarak
kültürün rolünden bahsederken, belki de en basit bağlantı kültürel yatırımların
doğrudan ekonomik değeri ile ilgilidir. Bazı kültürel geliĢimler, örneğin turizmin
geliĢmesini sağlayanlar, gelir ve istihdam kaynağı olarak ekonomik görüĢ
açısından doğrudan faydalı olabilir. Seyahat ve turizm imkanlarının geliĢimi
açısından bölgede çok büyük farklılıklar da olduğunu belirtmek gerekir.

15.

Kültürün, geliĢimin bir parçası ve amacı olarak rolü ise, eğer geliĢim sadece bir
GSMH büyümesi olarak değil de, özgürlüğün ve insanların refahının
desteklenmesi olarak daha geniĢ olarak görülürse, o zaman ekonomik geniĢleme
de dahil olmak üzere geliĢim çabaları, örneğin geleneksel müzik ve dansın
yayılması gibi yerel kültürel ifadelerin yayılmasını destekleme ve yardım etme
programlarıyla entegre edilebilir. Bunlar da kültürel yatırımlardır, fakat bu
faaliyetler, gelir yaratmaya karĢı olarak özellikle kültürel amaçları hedefleyebilir.
Aynı anda birkaç hedef belirlemenin herhangi bir sakıncası yoktur. Film, resim,
müzik, dans vs. yoluyla değiĢik ülkelerin yanı sıra aynı ülkenin kendi içinde de
kültürel temasların yaygınlaĢması kültürel fırsatları çoğaltabilir ve bir çoğuna da
gelir ve istihdam temin edebilir.

16.

Ekonomik geliĢimin meydana getirdiği yapıcı kültürel fırsatların yanı sıra,
olumsuz ve hatta yıkıcı etkilerini de dikkate almamız gerekir. Ekonomik geliĢim
süreci ile yakından bağlantılı olan Globalizasyon, bu bağlamda özel bir ilgi
gerektirmektedir.

17.

Son on-yıllarda geliĢmiĢ olan globalizasyon, Ģimdi neredeyse hayatın her alanında
kendini göstermektedir. Ekonomik sistemler daha yakın entegre olmuĢ, finans
pazarları ulusal sınırları aĢmıĢ ve dünyada bilgi alıĢveriĢi daha kolay ve hızlı hale
gelmiĢtir. Ekonomik, politik ve kültürel iliĢkilerin artıĢ gösteren globalizasyonu
toplumları, kültürleri, kurumları, kimlikleri ve sosyal iliĢkileri etkilemekte ve
değiĢtirmektedir.

18.

Globalizasyon fırsatlar sağlamıĢ ve aynı zamanda da riskler getirmiĢtir. Kültürleri
oldukça yakın bir Ģekilde birbirine bağlar ve aralarındaki etkileĢimi zenginleĢtirir,
fakat aynı zamanda ulusal yaratıcı farklılığa ve kültürel çoğulculuğa zararlıdır.
Yerel, bölgesel veya ulusal toplumları tanımlayan ve bağlayan kültürel değerler,
küresel pazarların acımasız güçleri tarafından bastırılma tehlikesine maruzdurlar.
Ekonomik globalizasyon, popüler kültürün baskılarının hakim olduğu kültürel
homojenliği de getirmiĢtir. Sonuç sosyal bir boĢluk – gelenekler ve perspektif
sürekliliğinin yokluğu olabilir. Fakat geliĢimin kapsamlı ve sürdürülebilir olması
için, halkların self-imajlarını zenginleĢtiren ve onlara bir yandan diğer gurupların
geleneklerini gözetip desteklerken bir yandan da kendi çıkarları için hareket etme
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konusunda güven veren inanç sistemlerinin ve geleneklerin farklılıklarını
beslemesi gerekir.
19.

Bu Ģartlar altında; yerel ve ulusal kültürlerin ve bunların devamını sağlayan
yaratıcılığın zarar görmemesi, aksine korunması ve geliĢtirilmesi için toplumların
globalizasyonun etkilerini nasıl idare edeceği ile ilgili sorular ortaya atılmaktadır.
Bu kültürel politikanın ana görevidir.

III.

KEĠ BÖLGESĠNĠN GELĠġĠMĠNDE KÜLTÜRÜN ROLÜ

20.

KEĠ bölgesi, ulusal ekonomik geliĢim düzeylerinde, ekonomik büyüme hızında,
etnik guruplarda ve kültürlerdeki büyük farklılıkları ile tanınır. KEĠ üye
devletlerin çoğu, sürüncemede kalmıĢ olan Pazar ekonomisine ve demokrasiye
geçiĢin zor sonuçları ile karĢı karĢıyadır, çünkü tüm bölge zahmetli ve çoğul bir
transformasyon ve yeniden-yapılanma süreci geçirmektedir.

21.

Ekonomik ve sosyo-politik değiĢiklikler bölgenin kültürlerini oldukça derin bir
Ģekilde değiĢtirmiĢtir. GeçiĢ dönemindeki ülkelerin kültürü de, tüm politik ve
ekonomik sistem gibi, demokrasiye geçiĢ durumundadır. Ekonomik zorluklar
zemininde kültür alanında radikal değiĢiklikler olmaktadır. Kültür ve kültürel
politikanın temel sorunu, genel bir kriz Ģartları altında kültürün kendisinin hayatta
kalmasıdır.

22.

KEĠ bölgesi ülkelerinde halihazırda, aĢağı-yukarı merkezileĢmiĢ, aĢağı-yukarı
geçmiĢe-yönelik veya aĢağı-yukarı kamu desteğine dayalı çağdaĢ projelere meyilli
değiĢik kültür politikaları modelleri uygulanmaktadır.

23.

Yeni kültürel politikanın hedeflerinden biri, kültürlerin Avrupa kültürel
süreçlerine entegrasyonu ve kendi ulusal kimliğinin korunmasıdır.

24.

Kültürel politikaların çoğu oldukça dardır. “Kültürel politika” anlayıĢı – kısaca,
hükümetlerin kültürü nasıl idare ettiği – ciddi derecede geniĢletilmelidir. Etkin
bir kültürel politikanın tanımlaması ve uygulanması, çoğulculuğu yeni ve değiĢik
Ģekillerde kullanarak çoğul-etnik toplulukları bir arada tutmanın yeni yollarını
bulmayı gerektirir – kültürler arasındaki diyalog kültürel politikaların temel
hedefini oluĢturmalıdır. Etkin bir kültür politikası; politikalarda ve politikaoluĢturmada, teknolojide, endüstri ve ticarette, eğitimde, sanatta ve sosyal ve
toplumsal geliĢimde yaratıcılıkları teĢvik eden yeni yolları gerektirmektedir. Bilgi
açığını azaltmak için medyayı desteklemenin yeni yollarını gerektirir. Kadınların
endiĢelerini, ihtiyaçlarını ve ilgilerini yansıtmanın ve erkek ve kadın arasında
kaynakların ve güçlerin daha adil bir dağılımını yaratmanın yeni yollarını
uyarlamayı gerektirir. Gelecek kültürel nesillerin taĢıyıcıları olarak gençlere daha
büyük bir rol vermenin yeni yollarını gerektirir. Kültürel mirasa taze,
çeĢitlendirilmiĢ bir yaklaĢım gerektirir.

4

5
25.

Bölgenin geliĢiminde kültürün rolünden bahsederken, geliĢimi etkileyen kültürel
faktörleri (kültürel miras gibi) araĢtırmayı ve anlamayı ve etkin, uygun ve
sürdürülebilir olan geliĢmeyi gerçekleĢtirebilmek için kültürel kaynaklarla
çalıĢmayı kastediyoruz. Değer verdikleri Ģeyleri izlemelerini sağlayacak Ģekilde
söz konusu halkların etkin özgürlüğünü geliĢtiren bir süreç olarak görülen geliĢim
terimi, en geniĢ manasıyla, insan hakları, cinsiyet eĢitliği konuları ve diğer
bağlantılı alanlar ile ilgilidir. Böylece, kültür ve geliĢim de, kültürün; geliĢimin
baĢarısını etkileyebilme ve insanların durumlarını idame ettirebilmesine ve
iyileĢtirebilmesine pratik bir katkıda bulunabilme yolları ile ilgilidir.

26.

Kültürel miras, müzik, zanaat, gösteri sanatları, edebiyat, sözlü gelenek ve dil
Ģeklindeki yaĢayan ve anlamlı kültürün yanı sıra nesneler, yapılar, mekanlar ve
manzaralar Ģeklindeki maddi kültürü de kapsar.

27.

Kültürel miras, bilgi, deneyim ve uygulamalara ayna tutan müzelerde daha kesin
bir Ģekilde yansır. DeğiĢik tiplerdeki müzeler değiĢik Ģekillerde, “kültürel
politika”ya, “kültürel geliĢim”e ve “kültürel miras”a önemli bir katkıda
bulunabilirler. Miras ve müze geliĢiminin, ister genel turizm giriĢimlerinin bir
parçası olsun ister endüstriyel çöküĢ ve değiĢim bölgelerinin yeniden
oluĢturulması ile bağlantılı olsun, ekonomik geliĢim planlarında önemli bir rol
oynadığı ile ilgili bir çok delil vardır. Birçok müze de, önemli bilim alanları,
özellikle de çevre bilimi ve koruma da dahil olmak üzere geleneksel olarak
kültürel sektör adı altında tasnif edilenler dıĢındaki alanlar ve eğitim ile bağlantılı
olarak oldukça önemlidir, çünkü müzelerin, her yaĢtan insanın bilgisel eğitimine
önemli katkıları vardır.

28.

Müzelere para harcamak, önceliği genellikle baĢka alanlara veren kararmakamları tarafından bir lüks olarak görülebilir. Oysa müzeler, istihdam ve gelir
yaratarak, iĢbirliğini destekleyerek, eğitimi teĢvik ederek ekonomik ve sosyal
geliĢim için bir araç olabilir. Müzeler, toplumun bilincini, güvenini ve gururunu
artırabilir. Müzeler, yerel, bölgesel ve ulusal hayatın entegral bir parçası haline
geldikçe, ülkenin refahında da bir rol oynarlar.

29.

Genelde toplumlar için, kültürel farklılık ve eĢsizlik, temel döviz girdisi ve
ekonomik fırsatlar için bir kaldıraç olabilir. En belirgin araç, turizm geliĢimi
yoluyladır. Seyahat ve turizm dünyanın en büyük endüstrisini oluĢturmaktadır.
Kültürel turizm,toplumun ve ülkenin ekonomik büyümesi için sonsuz fırsatlar
sağlayabilir. Bu da, kültürel mirası bir sektör olarak geliĢtirmek için bir baĢka
argümandır.

30.

Kültürel miras, yanlıĢ-yönetilen turizm ve altyapı geliĢimi, kötü düzenlenmiĢ
bina, bazı ticaret, pazarlama ve uluslararası telekomünikasyon formları, çevresel
bozulma, vandalizm, hırsızlık ve silahlı çatıĢma de dahil olmak üzere bir çok
faktör tarafından tehdit altındadır. Bu koĢulları tanıtmak ve kaybın boyutunu ve
anlamını açıklamak için yoğun, yaygın ve koordineli bir çalıĢma gereklidir.
Kültürel mirasın korunması taraftarları, hükümetlerden geliĢtiricilere, orduya,
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kanun yapıcılara, finansörlere, sosyal ve ekonomik geliĢim kuruluĢları, ve
gençleri de içerecek Ģekilde genel kamuya kadar durumu geniĢ bir kitleye
sunmalıdırlar. Daha geniĢ bir kitleye ulaĢmak için çeĢitli medya kanallarıyla
uygun mesajlar gerekmektedir.
31.

Kültürel mirasın korunmasını, sosyal ve ekonomik geliĢim pradigmaları ile
birleĢtirmek, globalizasyon, altyapı ve turizm zorluklarını fırsatlara dönüĢtürme
imkanlarını açar.

32.

Cinsiyet eĢitliği – Kadınlar ve erkekler arasındaki iliĢkiler kültür tarafından
Ģekillendirilir. Cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet iliĢkileri kültürün kritik yönüdür
çünkü bunlar ailede, daha geniĢ topluluklarda ve iĢyerlerinde günlük hayatın
yaĢanıĢ tarzını Ģekillendirir.

33.

Cinsiyet iliĢkilerinin özel niteliği toplumlar arasında değiĢmekle birlikte, genel
yapı kadınların yararlanabilecekleri daha az kaynaklarının ve toplumlarını ve
kendi hayatlarını Ģekillendiren karar-verme süreci üzerinde sınırlı etkilerinin
olmasıdır. Bu cinsiyete dayalı eĢitsizlik yapısı hem insan hakları hem de geliĢim
konusudur.

34.

Toplumlar ve kültürler statik değildir. Sürekli yenilenir ve yeniden Ģekillenirler.
GeliĢim, erkeğe ve kadına ve aralarındaki iliĢkiye bakıĢımızı değiĢtirmiĢtir. EĢitlik
zemininde, ne kadınlara karĢı herhangi bir ayırımcılığa artık göz yumulabilir ne
de sosyal etkinlik adına mazur görülebilir: kadınların üretken kapasiteleri, herkes
için yaĢam kalitesini yükseltmede zaruri bir parçadır. Kadınların etkinliklerin tüm
alanlarına eĢit ve tam katılımlarının baĢarılması, tüm ülkelerin politik, ekonomik,
sosyal ve kültürel geliĢiminin ayrılmaz bir parçasını oluĢturmaktadır.

35.

Bu amaca ulaĢmak için, kadın hakları alanındaki en önemli uluslararası doküman
olan; aile ve toplum hayatının bütün alanlarında kadınların hakları ile ilgili
prensipleri ve standartları içeren ve politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil
alanlarda kadınların eĢitliğini inkar eden veya kısıtlayan ayırımcılığa son vermeyi
hedefleyen BirleĢmiĢ Milletler’in Kadınlara Karşı Tüm Ayırımcılık Şekillerinin
Ortadan Kaldırılması Konvansiyonu’nu ve Dördüncü Dünya Kadın
Konferansı’nda kabul edilen, her yerdeki tüm kadınlar için eĢitlik, geliĢim ve
barıĢ hedefleri ile ilgili yeni bir uluslararası taahhüdü yansıtan Pekin
Deklarasyonu ve Aksiyon Platformu’nu tamamen uygulamak gerekmektedir.

36.

Kadınların yetkilendirilmesi ve otonomisi ve kadınların sosyal, ekonomik ve
politik durumunun iyileĢtirilmesi, hayatın bütün alanlarında baĢarı ve
sürdürülebilir bir geliĢim için gereklidir.

37.

Çocuklar ve gençler – Dünya hiç bu kadar çok büyük oranda ve çok genç bir
nesile sahip olmamıĢtı. Bugünkü dünya nüfusunun %20’si 15 ila 24 yaĢ gurubu
arasındadır. BM Çocuk Hakları Konvansiyonu uyarınca çocuklara özel bir önem
verilmelidir. Çocuklara çeĢitli yönlerde – hayal güçleri, yaratıcı düĢünce
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kabiliyetleri ve kendilerini yaratıcı kelimeler, sesler ve resimler kullanarak sözel
ve fiziksel olarak ifade edebilme yeteneklerine dayanarak - geliĢmeleri için fırsat
verilmelidir.
38.

Eğitim ve fırsatlardaki farklılıklara rağmen, hiçbir genç neslin bugünkü nesil
kadar okur-yazar ve çoğul-kültürel bilinçli olmadığı bir gerçektir. Bugünün
gençleri, daha önce hiç olmadığı derecede politik bilinç ve sosyal haksızlıklara
karĢı hassasiyet göstermektedir. Kastedilen zorluklar muazzamdır. Ġlk ve en
önemlisi, marjinalleĢmeye ve ihmale karĢı, sivil ve kültürel programlara sosyal
olarak dahil edilmeleri ve katılımlarının sağlanması ve sağlık, eğitim ve istihdam
ihtiyaçlarının karĢılanması suretiyle korunmaları gerekir. Kültürlerin sonsuz
çeĢitliliğinin gelecekte daha iyi anlaĢılmasını sağlayacak olanlar gençlerdir.

39.

Fakirliğin azalması, sosyal bağlılık ve ihtilaf çözümü ile ilgili kültürel boyutun
geliĢimini aramak ve vurgulamak ile bağlantılı bir tutum ortaya çıkmaktadır.

40.

Fakirlik KEĠ bölgesinin ciddi problemlerinden birisidir. Bu problemi çözmek için
yapılacak mücadelede kültüre önemli bir rol vermenin zamanı gelmiĢtir.
Fakirliğin azaltılmasına kültürün katkısı çeĢitlidir. Doğrudan ya da dolaylı
olabilir. Bunun çalıĢma yöntemlerinden birisi, bilinç ve yaratıcılığı teĢvik etmek
suretiyle insanları özgür bırakmak ve onların yaĢam koĢullarını değiĢtirmelerine
izin vermektir. Bir baĢka yöntem, kültürel bağlamda marjinal gurupların
katılımına izin vermek suretiyle onların toplumunu da etkileyen değiĢim
sürecinde rol almalarını sağlamaktır.

41.

Popüler kültür alanında etkin politikalar ve toplum katılımının güçlü bir Ģekilde
desteklenmesi, bölgenin muazzam gizli sosyal sermayesini çalıĢtırmak için
kullanılabilir. Kültürün demokratikleĢmesi, bir toplumun yapabileceği en iyi
yatırımlardan birisidir. Kimliği ve onuru güçlendirerek kültür, toplum katılımının
ve sosyal bağlılığın geliĢimine yararlı olacak olan koĢulları oluĢturur. Kültür bir
ulusun sosyal sermayesini ve ilerlemeyi sağlamak için ortak hedefler etrafında
birleĢme yeteneğini özgür bırakır.

42.

Ġhtilaf çözümü – XXI. Yüzyılın baĢında, özellikle ihtilaf konularında uluslararası
görüĢmelerin düzeyini yükseltmenin zamanıdır. Modern çağların zor, uzamıĢ ve
zarar veren ihtilaflarının çoğu, inter-etniktir, ki bunun da manası kültürler-arası
veya dinler-arası demek olup bu da yine kültürler-arası anlamına gelmektedir.
KEĠ bölgesindeki çözümlenmemiĢ ihtilaflar, bölgedeki politik, ekonomik ve
sosyal durumu tehlikeye düĢürmekte ve ekonomik geliĢim sürecini ve çok-yönlü
ekonomik iĢbirliğini zora sokmaktadır.

43.

Bazı ülkelerdeki etnik çatıĢmalar, kültürler arasında barıĢ içinde birlikte
varolmayı destekleyecek stratejiler hakkında daha net bir Ģekilde düĢünmeyi
gerektirmektedir. Kültürler-arası iletiĢimin modern ihtilaf çözümünde ve etnikler
arası barıĢ sağlama çabalarında oynayacağı önemli bir rolü vardır. Kültürler arası
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diyalog, bugünün dünyası için temel kültürel ve politik zorluklardan biri gibi
görünmektedir. BarıĢ içinde birlikte varolmanın zaruri koĢuludur.
IV. KÜLTÜRLER ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ
44.

GeliĢim, sadece mal ve hizmete eriĢimi değil, fakat aynı zamanda tam, doyurucu,
değerli ve değer verilen Ģekilde birlikte yaĢamayı, bütün çeĢitleriyle ve bir bütün
olarak insan varlığının geliĢimini seçme fırsatını da kapsar. Bu açıdan, kültürler
arası iletiĢim ve iĢbirliğinin oynayacağı önemli bir rol bulunmaktadır.

45.

KEĠ bölgesinde yaĢayan halklar arasında daha iyi bir anlaĢma için kültürel
iĢbirliğinin önemini dikkate alarak, karĢılıklı saygının, anlayıĢın ve hoĢgörünün
ekilmesinin gerekliliğini bilerek, kültürel bağlarını güçlendirmeyi ve iĢbirliğini
geliĢtirmeyi hedefleyen çabalarını sürdürmeyi isteyerek, Arnavutluk, Ermenistan,
Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldavya, Romanya, Rusya, Türkiye ve
Ukrayna kültür bakanları 1993’de, Karadeniz Kültür, Eğitim, Bilim ve Bilgi
Alanlarında İşbirliği Konvansiyonu’nu imzalamıĢlardır. Konvansiyon, iĢbirliği
için uzun-vadeli yasal çerçeveyi oluĢturmaktadır ve gelecekteki diğer ikili ve
çoklu kültür anlaĢmalarının sonuçlandırılması için sağlam bir temeldir. Üçüncü
ülkelere açıktır.

46.

Konvansiyon’un imzalanmasından hemen sonra, Parlamenter Asamble, ulusal
parlamentoları Konvansiyon’un onaylanma sürecini hızlandırmaya davet ederek
Karadeniz Kültür, Eğitim, Bilim ve Bilgi Alanlarında İşbirliği Konvansiyonu’nun
Onaylanması ve Uygulanması ile ilgili Tavsiye 3/1994’ü kabul etmiĢtir.

47.

Asamble, üye ülkelerin hükümetlerine, onay prosedürünü hızlandırmalarını
tavsiye etmiĢtir. Hükümetlere ayrıca Konvansiyon’un çerçevesi dahilinde
yürütülen projeleri desteklemeleri ve sivil-toplum örgütlerini, sanatçı ve yazar
birlikleri, spor, gençlik ve çocuk kuruluĢları, özel vakıflar vs.’yi, Karadeniz
bölgesinde yaĢayan halklar arasında kültüre temasları geniĢletmek ve
çeĢitlendirmek amacıyla, Karadeniz kültürel iĢbirliği sürecine katmak için
koĢulları oluĢturmaları tavsiye edilmiĢti.

48.

1993-1995 döneminde, bütün Ġmza Sahibi Devletler, Konvansiyon’u
onaylamıĢlardır ve yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı,
Konvansiyon’un Emanetçi Devleti’dir.

49.

ĠmzalanıĢından bu yana, Konvansiyon’un çerçevesinde bir dizi önemli olay
gerçekleĢtirilmiĢtir: Romanya’da 1993’de, daha sonra 1997’de Karadeniz
Üniversiteleri ġebekesi’nin kurulmasına yol açacak olan, Karadeniz
Üniversitesi’nin açılıĢı, Sochi’de 1994’deki Birinci Karadeniz Sanat Festivali,
Gürcistan’daki iki Karadeniz Film Festivali, “Karadeniz’in Dalgaları” yazarlar
kruvaziyeri, sanatçı, bilim adamı ve öğrenci vs. değiĢimi. Bir dizi ikili kültürel,
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eğitimsel ve bilimsel iĢbirliği anlaĢmaları Ġmza Sahibi Devletler arasında
imzalanmıĢtır.
50.

KEĠ Üye Devletler Çocuk ve Gençlik Festivali organizasyonu ile ilgili KEĠPA
Rusya delegasyonunun giriĢimini desteklemek suretiyle, Asamble’nin, Karadeniz
kültürel iĢbirliğini geliĢtirmek hususunda bir katkısı daha olmuĢtur. KEĠPA
tarafından sağlanan destek sonucu, birinci ve ikinci Çocuk ve Gençlik
Festivalleri “Golden Ferry” Sochi’de 2001’de ve 2002’de, her ikisi de KEĠPA
Rusya Delegasyonu’nun daveti üzerine organize edilmiĢtir.

51.

Ġki festival de, çocukların hoĢ bir deneyim yaĢamaları, değiĢik kültürleri
tanımaları ve yeni arkadaĢlar edinmeleri için mükemmel bir imkan sağlamaktadır.
Diğer ulusların kültürel gelenekleri ile tanıĢıklık, gayriresmi iletiĢim, foruma
katılan her bir katılımcıyı ruhen zenginleĢtirmiĢtir. Festivallerin, KEĠ üye
ülkelerin çocukları ve gençleri arasında, Karadeniz bölgesindeki barıĢ ve istikrara
katkısı olacak olan güven ortamını, karĢılıklı anlayıĢı ve saygıyı destekleyici yeni
fırsatlar yarattığına Ģüphe yoktur.

52.

Çocuk ve Gençlik Festivali’nin oynadığı olumlu rolü dikkate alarak, 5 Aralık
2001’de Sofya’daki 18. Genel Kurulu tarafından kabul edilen KEĠ Üye Devletler
Çocuk ve Gençlik Festivali Organizasyonu ile ilgili Tavsiye 58/2001, Kültür,
Eğitim ve Sosyal ĠĢler Komisyonu’nun gelecekte KEĠPA Üye Ülkelerde davet
üzerine festivalleri organize etmek ile ilgili teklifini onaylamaktadır. KEĠ üye
devletler parlamento ve hükümetlerini , KEĠ ĠĢ Konseyi; KTKB, uzmanlaĢmıĢ
KEĠ Merkezleri, Sivil Toplum Örgütleri ve iĢ toplumunu gelecekteki festivallerin
düzenlenmesi için mümkün olan finansal yardımı sağlamaya davet etmektedir.

V. SONUÇLAR
53. Kültür, sosyo-ekonomik geliĢimin altında yatan güçtür. GeliĢim ile, geliĢimin hem
amacı hem de aracında bulunması sebebiyle bir çok yönden etkileĢim içindedir..
54. Kültürel yaratıcılık, insan geliĢiminin kaynağıdır ve insanlığın hazinesi olan kültürel
farklılık ise geliĢim için zaruri bir faktördür. Geleneksel kültürler, bütün
zenginlikleriyle, geliĢime önemli bir katkıda bulunabilirler.
55. Öncelikle kültür, büyük bir iĢ kaynağı olarak doğrudan ekonomik fayda sağlar.
Kültürel endüstrilerin ve kültürel ürünlerin yanı sıra, kültürel mirası geliĢtirme
faaliyetleri, hem doğrudan hem de dolaylı olarak bir çok iĢ yaratmaktadır. Gelecekte,
kültürün, istihdam açısından etkisini azamiye çıkarmak için bölgesel ve yerel geliĢim
stratejilerine çok daha yakından entegre edilmesi gerekecektir.
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56. Kültür, sosyal stimulasyona ve entegrasyona – kadınları güçlendirerek, genç nesilin
ihtiyaçlarına hitap ederek, fakirliği azaltarak - olumlu bir katkıda bulunabilir,böylece
sosyal bağlılığın gerçekleĢtirilmesine de yardımcı olur.
57. Bölgede barıĢ içinde bir arada varoluĢ için, ekonomik geliĢim ve çoklu ekonomik
iĢbirliği açısından gerekli zemini hazırlayan kültürler arası diyalog ve iĢbirliği zaruri
koĢullardır.
58. Ancak, bir çok ülkedeki sınırlı teknik ve finans kaynakları, bu hedeflerin tamamen
uygulanmasını engellemektedir. Toplumların, kültüre harcama yapmanın bir masraf
değil, bir yatırım olduğunu anlamaları gerekmektedir.
59. Son on yıl boyunca olan önemli toplumsal değiĢiklikler, hala düzenlenme aĢamasında
olan yeni bir model kültürel politikanın geliĢimine yol açmıĢtır. Kültürel politika,
sürdürülebilir geliĢim politikasının ana bileĢenlerden biri olarak, diğer sosyal
alanlardaki politikalar ile, entegre bir yaklaĢım bazında, koordinasyon içerisinde
uygulanmalıdır. Herhangi bir geliĢim politikası, kültürün kendisine karĢı son derece
hassas olmalıdır. Kültürel politika, bölge içinde ve daha geniĢ olarak Avrupa’da genel
geliĢim stratejisinin kilit faktörü haline gelmelidir.
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