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Nedir? 
Barış inşası ilk olarak barışı sağlamak ve 
sürdürmek için silahlı çatışmanın ‘kök 
neden’lerini çözümleyen ve çatışma yönetimi 
için yerel kapasiteyi destekleyen çok katmanlı 
organize çabaları ifade etmek için kullanıldı. 
Kavram günümüzde ise geniş düzlemde 
faaliyetleri kapsayacak şekilde genişledi. 
Şiddetsiz iletişim ve çatışma çözümü, travma 
iyileştirme hizmetleri, ekonomik gelişim, 
mültecilerin iadesi ve yerinden edilmiş kişilerin 
yeniden iskânı, sağlık sisteminin geliştirilmesi, 
toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırma, gençleri 
güçlendirme, adil ve güvenilir yönetişim 
sağlayan sosyal ve politik reformlar, tarafsız ve 
doğru basın, kapsayıcılık temelli eğitim sistemi 
oluşturma, ekonomi, güvenlik ve adalet 
reformları, dini toplulukları ve istihdam geliştirme 
ve tazminat konularında kapasite oluşturmayı 
içerebilir.  

Kavramı kim kullanır? 
Barış inşası genellikle devletlerarası 
çatışmalarda düşmanlıkları sona erdirmeye 
çalışan çatışma müdahilleri ve devlet görevlileri 
tarafından kullanılır. Kavramı barış aktivistleri, 
sivil toplum çalışanları, BM temsilcileri ve 
çalışanları ve uluslararası kalkınma topluluğu 
çalışanları da kullanabilir. Akademik ortamda 
ise, Barış ve Adalet, Çatışma Analizi ve 

Çözümü, Güvenlik Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler alanlarındaki araştırmacılar 
kavramı kullanır. 

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir?   
Kültürlerarası diyalog çatışan taraflar arasında 
anlayış oluşturmak için alan sağlar. Şiddet 
içeren çatışmaların zarar verdiği toplulukların 
yeniden yapılanması için geliştirilen stratejiler ve 
ekonomik kalkınma ile birleştirildiğinde, 
kültürlerarası diyalog topluluklar arası yapıcı 
ilişkiler kurmak için zengin olanak sağlar. Güney 
Afrika ve Ruanda’da kurbanlar ve failler 
arasında açık diyaloğu kapsayan uzlaştırma 
çabalarının başarısı derin yaraları iyileştirme ve 
barış için iş birliği geliştirmede diyaloğun gücünü 
gösterir.   

Yapılması gereken neler kaldı? 
Uygulayıcılar farklı stratejileri birleştirmenin dar 
odaklı bir yaklaşımdan daha etkili olduğunu iddia 
eder. Bunu doğrulamak için araştırmalara, iyi 
uygulamaların belgelenmesine ve kaynakları 
bağlama göre en etkili stratejilerle eşleştirmek 
için rehberliğe gereksinim vardır. Diğer 
muhtemel konular iş birliğine dayalı stratejilerin 
çok katmanlı barış inşasındaki rolünü ve 
uygulama için iş birliği oluşturma kapasitesi  
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ihtiyaç tespitini içerir. Barış inşası çabaları 
gelişmekte olan ülkelerde genellikle şiddetli 
çatışma alanlarına odaklanır, fakat gelişmiş 
ülkelerin özellikle gelir eşitsizliği ve işsizliğin aşırı 
olduğu bölgelerinde cinayet, tecavüz ve diğer 
şiddet eylemleri yüksek boyutlara ulaşmış 
durumdadır. Akademisyenler ve aktivistler 
sahanın daha geniş tanınırlık ve destek 
kazanması ile barış inşasını gelişmiş ülkelerde 
daha kapsamlı bir biçimde teşvik etmek için 
güçlerini birleştirebilirler. 
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