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Hoşgörü, Çoğulculuk ve
Toplumsal Uyum
Avrupa’da 21. Yüzyılın Yolaçtığı
Zorluklarla Mücadele

“ÇOĞULCULUĞU KABUL ET” PROJESİ NE HAKKINDADIR?
“ÇOĞULCULUĞU KABUL ET” projesi, Avrupa toplumlarında hoşgürüyü keşfetme ve anlama ihtiyacı
ile birlikte politika belirleyicilerinin ihtiyaç duyduğu anahtar mesajları tespit etmeyi hedef alır. Bu proje,
özelikle aşağıda belirtilen noktalarda odaklanmaktadır:
– Hoşgörü, 14 AB üyesi ve bir aday ülkede hangi şekillerde ortaya çıkar?.
– Hoşgörü ne anlama gelir? Hoşgörü ile çokkültürlülük, liberalism, çoğulculuk ve ulusal miras gibi
kavramlar arasındaki ilişki nedir?
– Avrupa toplumlarında, etnik ve dini çeşitlilik nedeniyle ortaya çıkan ihtilafların nitelikleri
nelerdir? Hangi görüşler ve uygulamalar höşgörülür/hoşgörülmez, kabul edilir/edilmez ve saygı
görür/görmez?
– Ortaya çıkan herhangi bir ihtilafın çözümünde hangi aktörler ne tür kurumsal düzenlemeler
önerirler? Bu öneriler uygulamada ne kadar başarılı olmuştur?
– Avrupa toplumlarının kültürel çeşitliliğe daha saygılı hale gelebilmeleri için hangi politikaların ve
uygulamaların geliştirilmesi gereklidir?
Bu analize dayanarak, “ÇOĞULCULUĞU KABUL ET” projesi, Avrupa Birliği ve ulusal düzeyde, politika
belirleyicileri, sivil toplum ve azınlık grupları için anahtar mesajlar üretmeyi amaçlamaktadır.

PROJE NASIL İŞLER?
Günümüzde Avrupa’da, ulusal çoğunluklarla etnik veya dini azınlıklar, özellikle de dışlanmış Müslüman
azınlıklar, arasında önemli bir takım ihtilaflar yaşanmaktadır. Bu ihtilaflar, bazı ülkelerde daha çok
göçmen kökenli grupların, bazı ülkelerde ise yerli (otokton) azınlıkların taleplerinden kaynaklanır. Bu
jeo-politik çerçevede, projemiz, geçtiğimiz 20 yılda Avrupa toplumlarında hoşgörünün azalıp azalmadığı
sorunsalını araştırmayı amaçlamaktadır.
Proje çalışması, liberal hoşgörü (onaylamasak bile, bir kişinin davranışlarına ve yaşam tarzına
karışmamak) ile negatif önyargılarla mücadele eden, pozitif kapsayıcı kimlikleri destekleyen ve kamusal
alanı çeşitliliği benimseyecek şekilde yeniden düzenleyen kurumsal düzenlemeler ve kamu politikalarını
işaret eden eşitlikçi hoşgörü arasındaki ayrımı yaparak başlar.
Proje kapsamında, hoşgörü konusunda geçmişte yapılan bilimsel araştırmalar ve yazılan akademik ve
teorik yazın, eleştirel bir şekilde taranacaktır. Ayrıca, iki araştırma ve politika alanında özgün bir bilimsel
çalışma yapılacaktır:
– Okul Yaşamı (Dil, öğrencilerin giyim ve davranışları; müfredat-örneğin tarih öğretisi; eğitim
sisteminin yapısı).
– Siyaset (Azınlık gruplarının özel temsil edilme hakkı ve pratiği; azınlık gruplarının kabul edilebilen/
edilemeyen iddiaları; ulusötesi siyasi katılım).
“ÇOĞULCULUĞU KABUL ET” Projesi, araştırma alanı olarak çok sayıda Avrupa ülkesini kapsamaktadır:
– Göçmen azınlıkların kabulü ve entegrasyonu sürecinde önemli tecrübeleriyle Batı Avrupa ülkeleri:
Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İsveç.
– ‘Yeni’ göç alan ülkeler: İrlanda, İtalya, İspanya, Kıbrıs ve Yunanistan.
– Yakın geçmişte AB’ye katılan Orta Avrupa ülkeleri (Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan) ve
aday ülke Türkiye. Bu ülkeler göç almaktan çok dışarıya göç veren ülkelerdir, ancak çok çeşitli yerli
(otokton) azınlık nüfusa sahip olmaları belirleyici özellikleridir.

“ÇOĞULCULUĞU KABUL ET” konsorsiyumu, Avrupa Birliği ve Türkiye’den toplam 15 üniversite ve
araştırma merkezini ve 3 sivil toplum kuruluşunu kapsar.
Hoşgörünün farklı anlayışlarını ve pratiklerini göstermek amacıyla, her ülkenin araştırma ekibi, yukarıdaki
araştırma ve politika alanlarının her birinde, o ülkeyi ve Avrupa ülkelerini ilgilendiren belli başlı olayları
ve sorunları ortaya çıkaracaktır.
Bu amaçla, bireyler, gruplar ve eylemler üç kategoride incelenecektir:
– Höşgörüye ihtiyacı olan ancak bizim hoşgöremeyeceğimiz;
– Hoşgörmemiz gereken ama onaylamadığımız;
– Höşgörünün ötesine geçip, saygı duymamız ve tanımamız gereken.
Somut olarak, her ülke şu unsurları araştıracaktır:
– Kim ve ne zaman hoşgörülür, hoşgörülmez ve saygı duyulur?
– Belirli bireyleri, grupları ve eylemleri hoşgörmek, hoşgörmemek ve onlara saygı duymak için
farklı aktörlerin ileri sürdüğü nedenler nelerdir?

ÖNGÖRÜLEN SONUÇLAR VE HEDEF KİTLELER
“ÇOĞULCULUĞU KABUL ET” projesi, ampirik ve teorik bulguları birleştirerek aşağıdaki sonuçları ortaya
çıkarmayı hedefler:
Politika Belirleyicileri ve Sivil Toplum Aktörleri İçin;
– Tüm AB ülkelerinde ve Türkiye’de ilgili kamu politikalarını ve uygulamalarını dikkatle inceleyen
yazındaki Hoşgörü ile Etnik ve Dinsel Çeşitlilik Kavramlarının Analizini yapmak;
– Her ülkenin kültürel çeşitliliğe duyulan hoşgörü ilkesi ile ilişkisini değerlendirmek için sayısal ve sözel
göstergeleri kullanan bir Hoşgörü İşaretleri Takım Çantası hazırlamak;
Eğitimciler ve Yerel Otoriteler İçin:
– Hoşgörü(süzlük) ve kültürel çeşitliliğe ilişkin sorunları tartışmak ve bunlara çözüm önermek amacıyla
yerel/ulusal politika belirleyicileri tarafından ve ileri lise seviyesinde kullanılmak üzere Avrupa’da
Hoşgörü ve Kültürel Çeşitlilik Üzerine Tartışılan Fikirleri Düzenleyen Bir Elkitabı yayınlamak;
Akademisyenler İçin:
21. Yüzyıl Avrupası’nda hoşgörü, çoğulculuk ve kültürel çeşitlilik konularında kaydedilen kavramsal ve
bilimsel gelişmeler üzerine Bir Kitap ve Birçok makale yayınlamak.

AVRUPA KATMA DEĞERİ
Bu proje, bütün Avrupa’yı içeren geniş bir kapsamda, geçmişte birbirinden ayrı olarak düşünülen,
araştırma ve politikayı iki alanda (otokton azınlıklar ve göçmen nüfus) biraraya getirmeyi önermektedir.
Araştırma, kesinlikle özgün ve aşağıdan yukarıya bir çalışma olmakla birlikte, hoşgörü ve entegrasyona
ilişkin peşin hükümlü bir duruşu ve politika önerisi yapmamaktadır. Araştırma, aynı zamanda, tarihsel
gelenekleri, göç tecrübeleri, yerli azınlıklar açısından durumları, AB’ye katılımları ve birlik içindeki
ağırlıkları farklı olan çeşitli ülkeleri içerecek şekilde geniş bir bölgesel dağılıma sahiptir.
Ayrıca, geliştireceğimiz hoşgörü göstergeleri, farklı ülkelerin uygulamaları ve politikalarını değerlendirip
karşılaştırmak, daha az veya daha çok hoşgörüye yönelen eğilimleri takip etmek ve çoğulculuğu ve
toplumsal uyumu arttıran politika ve kurumsal düzenlemeler geliştirmek için bir temel kaynak olarak
hizmet edecektir.

