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Sivil Toplum – Kýbrýs ile Avrupa arasýnda baðlantý kurmak 
Sivil Toplum baskýyý sonlandýrabilir. Sivil Toplum düþmanlar arasýnda köprüler kurabilir. Sivil 
Toplum çok büyük yerleþik uygulamalarý deðiþtirebilir. Sivil Toplum toplumlarý daha iyiye 
doðru deðiþtirebilir. Kýbrýs'taki Sivil Toplum tüm bunlarý ve dahasýný yapýyor – sivil toplum, 
parçasý olmaktan gurur duyacaðýmýz bir þeydir. 
Bunlar, 7 Haziran 2008 tarihinde Kýbrýs Sivil Toplumunu Güçlendirme Programýnýn düzenlediði, 
tanýnmýþ insanlarýn da katýldýðý, adý duyulmuþ, halk arasýnda iyi bilinen, enerjisi yüksek iki etkinlik 
olan Uluslararasý Sivil Toplum Forumu ve Sivil Toplum Ödül Töreninde yankýlanan mesajlardan 
bazýlarýydý. Kýbrýs Sivil Toplumunu Güçlendirme Programý INTRAC, Management Centre 
(Yöneticilik Merkezi) ve NGO Support Centre (STÖ Destek Merkezi) tarafýndan ortak olarak 
yürütülmekteydi. Forum, programýn ne kadar iyi karþýlandýðýný açýkça gösteriyor – etkinliðe 
Kýbrýs'tan ve yurtdýþýndan 150'den fazla STÖ temsilcisi, politika belirleyiciler, baðýþçýlar, 
akademisyenler ve Sivil Toplumla ilgilenen vatandaþlar katýldý ve etkinliðin tadýný doyasýya 
çýkardýlar. 
Bu kitapçýkta, Forumun ilk kýsmý;  – açýlýþ konuþmasýný yapan konuþmacý hakkýnda bilgi ve Kýbrýs 
Sivil Toplumuna Avrupa'da tanýnan fýrsatlarla ilgili oturumlarýn gerçekleþtirildiði bölümler kaleme 
alýnmýþtýr. STÖ'lerin barýþ ve uzlaþým konularýnda dünya çapýnda ve Kýbrýs'ta edindikleri 
deneyimleri konu alan bir de 2. Kitapçýk vardýr. Her iki kitapçýðý da aþaðýda belirtilen web 
sitelerinden indirebilirsiniz.
Forum gün boyunca canlý ve interaktif bir þekilde devam etti ve 16 çok baþarýlý ve ayrýcalýklý 
örgütün ödül almasýyla tamamlandý. 16 çok baþarýlý ve ayrýcalýklý örgütün ödül almasýyla 
tamamlandý – detaylarý arka sayfada bulabilirsiniz. 

Akademi dünyasýndan, çatýþma bölgelerinden, siyaset dünyasýndan, eskiden bugüne varlýðýný sürdüren 
iki-toplumlu gruplardan, Avrupa Birliði'nden ve Avrupa Konseyi'nden gelen konuþmacýlar Forum'da 
Kýbrýs Sivil Toplum Örgütlerine sunulan yeni fýrsatlarla ilgili konuþmalar yaptýlar.

Forumda Eylem ve Ýlham 

Açýlýþ Konuþmasý: Sivil Toplum Güney Afrika'ya demokrasiyi 
nasýl getirdi 

Güney Afrika eski Anayasal Ýþler Bakaný Roelf Meyer, sivil toplumun Güney Amerika'da ýrkçýlýðý 
ortadan kaldýrmak için nasýl baský yaptýðýný anlattý. Sýradan Siyahi Güney Afrikalýlar yýllardýr bu zalim ve 
sistemli ýrkçýlýðýn baskýsýnýn bitmesi için mücadele veriyorlar. Þimdi, sivil toplum Afrika Ulusal Kongresi 
(ANC), uluslararasý topluluk ve sistemin son derece adaletsiz olduðunu anlayan beyaz Güney 
Afrikalýlarla birlikte çalýþtý. Bunun sonucunda ýrkçýlýk sona erdi ve demokratik seçimler yapýlmaya 
baþlandý. Irkçýlýðýn ayrým sistemi 340 yýldýr oradaydý – bunu deðiþtirmek çok zor bir iþti. Dini topluluklar, 
sendikalar, STÖler, akademisyenler ve hatta spor kuruluþlarý olarak faaliyet gösteren sivil toplum Güney 
Afrika'ya demokrasinin getirilmesinde önemli rol oynadý.

Açýlýþ konuþmasýný yapan, Güney Afrikalý Roelf Meyer eskiden, ýrk ayrýmý 
yapýlan Güney Afrika'da beyaz ýrktan kiþilerin baskýn olduðu National 
Party'ye mensup bir politikacýydý. – Anayasadan Sorumlu Bakan 
1994 yýlýnda ýrk ayrýmýna son verme ve demokratik yönetim getirme 
sürecinde National Party'nin görüþme baþkanýydý. ANC'deki meslektaþý 
Cyril Ramaphosa idi ve bu iki kiþi Nobel Barýþ Ödülünü almamasýna 
raðmen (ödülleri baþkan de Klerk ve Mandela aldý), onlarýn yaptýðý 
görüþme ve arabuluculuk yeni Güney Afrika'nýn doðuþuna çok önemli 
katkýlar koydu.

Güney Afrika Eski Anayasal Ýþler Bakaný Roelf Meyer,açýlýþ konuþmasýný yaparken



Irkçýlýðýn çöküþünde sivil toplum

Deðiþim, insanlar yapýnca gerçekleþir 

 

Dini topluluk demokratikleþme faaliyetlerine yön vermede önemli bir rol oynadý. En önemli dini lider 
Baþpiskopos Desmond Tutu idi – ki Tutu da hak ettiði Nobel Barýþ Ödülünü aldý. Güney Afrikada 
sendikalarýn, iþçilerin haklarý ve adalet için güçlü bir eylemcilik geleneði vardýr. 1993-94 yýllarýnda baþ 
görüþmeci olarak Roelf Meyer ile birlikte olan Cyril Ramaphosa ayný zamanda, Ulusal Madenciler Birliði 
lideriydi. 1986-87 yýllarýnda madenciler, altýn madenlerinde o zamana kadar yapýlmýþ en büyük greve 
öncülük etmekteydi. Roelf Meyer o tarihlerde Polis Baþkan Yardýmcýsý idi ve Cyril Ramaphosa için 'her 
gün bana bir zorluk çýkarýr anamý aðlatýrdý!' derdi. Ancak, ikisi görüþmeler esnasýnda birlikte çok yapýcý 
çalýþmalar yaptýlar. 

Güney Afrika'daki STÖler – ki bunlarýn bazýlarý beyaz topluluklardan oluþmaktaydý – siyasi engellerden 
dolayý kurulmuþtu. 
Örneðin, 'Idasa' adlý STÖ, beyaz Güney Afrikalýlarýn kurduðu, Anti-Irkçýlýk Hareketi ile hem kendi 
ülkelerinde hem de yurtdýþýnda temasa geçen ilk örgüttür. Akademik Kuruluþlar ve üniversiteler özellikle 
entelektüel düzeyde aktifdi. Son olarak, spor Güney Afrikalýlar için çok önemlidir ve Güney Afrikada 
krikete, rugby ve futbola uygulanan uluslararasý boykot çok büyük bir engeldi.   Spor gruplarýnýn 
ýrkçýlýðýn çökertilmesindeki etkisi, sanýldýðýndan çok daha büyüktür. 
Tüm bu sivil toplum aktörleri 1980'li yýllarýn ortalarýnda çok önemli bir rol oynamaya baþladý. Bir deðiþim 
süreci baþlattýlar ve böylece her ne zaman siyasette bir fýrsat kapýsý açýlsa, - tutucu bir liderden daha 
ýlýmlý bir lidere geçiþ - deðiþim gerçekleþebilirdi. 

Þimdi Kýbrýslýlarýn da deðiþim için benzer kapýlarý var. 

Avrupa Komisyonundan Androulla Kaminara da Avrupa Komisyonu’nun 
Geliþim Genel Direktörlüðünü de yürütürken edindiði deneyimlerden bahsetti. 
Tanýk olduðu çatýþmalarda – Angola, Sudan, Burundi – geliþim seviyeleri 
Kýbrýs'takinden çok daha yavaþ ve ayrýca kurumsallaþtýrýlmýþ sivil toplum 
ortaklýklarýnýn da olmayýþýndan bahsetti. Ancak buna raðmen bu ülkelerde 
deðiþim, insanlar ülkenin deðiþime ihtiyacý olduðuna inandýklarý ve bunun 
gerçekleþmesi için harekete geçtiði zaman gerçekleþti. Kaminara þöyle 
konuþtu: “Yurttaþlar ve sivil toplum örgütleri olarak sizin burada, Kýbrýs'taki 
rolünüzün önemi büyüktür. Aktif olmalý ve yurttaþlarýn seslerinin duyulmasýný 
saðlamalýsýnýz”

Roelf ve Androulla'nýn fýrsat kapýlarý hakkýnda söyledikleri gün içerisinde diðer 
konuþmacýlar tarafýndan da tekrarlandý. Finansman, etki yaratma ve diyalog için 
fýrsat kapýlarý açýktýr. Aðlara katýlabileceðiniz gibi, ziyaret edilecek daireler ve 
iþyerleri ve konuþulabilecek resmi ziyaretçiler vardýr. Baðlantý kurabilmenizi ve 
mevcut durumdan daha ileriye gidebilmenizi kolaylaþtýrmak için temasa geçebileceðiniz ilgili kiþileri, fikirleri 
ve web sitelerinin adreslerini sizlere sunmaya çalýþtýk.  

Küçük STÖler – büyük 
Avrupa kuruluþlarý

Kýbrýs Rum Topluluðu 2004 yýlýnda AB'ye 
katýldý, peki bunun, bugün sivil toplum 
örgütleri için anlamý nedir? Bunun yanýtýný 
bize vermeleri için iki uluslararasý kuruluþtan 
konuþmacýlar davet ettik.

AK Kýbrýs Temsilciliði 
Direktörü Androulla 
Kaminara

STÖler, baðýþçýlar, politika belirleyiciler Forumda yapýlan 
konuþmalarý dinlerken 



Avrupa Komisyonu 
ve STÖler – dinleme 
ve finanse etme 
Avrupa Komisyonunun kiþilere halen devam 
eden danýþmalýk hizmetleri verdiðini ve 
vatandaþlarýn online Ýnteraktif Politika Belirleme 
Ýnisiyatifini kullanýp AB yasalarýnýn etkileri 
üzerine yorum yapabildiklerini biliyor muydunuz? 
Avrupa Komisyonunda hem Kýbrýslý Türk hem de 
Kýbrýslý Rumlarýn baþvurabileceði  birçok 
finansman fýrsatý olduðunu biliyor muydunuz? 
Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilciliði Direktörü 
Androulla Kaminara Forum'da yaptýðý 
konuþmasýnda kararlarý etkilemede, finansman 
ve STÖ platformlarýna katýlma konularýnda 
Avrupa Komisyonunun sunduðu fýrsatlardan 
bahsetti. Sunum ve faydalý linkler için aþaðýdaki 
web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

http://ec.europa.eu/cyprus/news/speeches/in
dex_en.htm

Kýbrýs sivil toplum temsilcileri Forum'daki fotoðraf sergisi 
hakkýnda konuþurken 

Geliþtirilmekte olan Avrupa Komisyonu politikalarý hakkýnda yorumda bulunma fýrsatý: bu, AB 
vatandaþlarýna 2002 yýlýndan bu yana sunulan bir fýrsattýr. Danýþmanlýk, tartýþmalar ve deneyimlerinizi 
paylaþmak için aþaðýdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm 

Yorumlar ve danýþmanlýk hizmetleri genelde Yeþil Kitaplar içindir. AB politikalarý Yeþil Kitaplar olarak 
doðarlar – bu, birkaç politika seçeneðini tanýmlayan ve vatandaþlarý hangisini tercih ettikleriyle ilgili yorum 
yapmaya çaðýran bir 'beyin fýrtýnasý' belgesidir. Yeþil Kitap'taki seçeneklerden birisi Beyaz Kitaba dönüþür 
– bu da uygulanabilen bir politika belgesidir. 

Birkaç Kýbrýslý Rum örgüt Avrupa Sosyal STÖler Platformuna üyedir. Bu Platform  engelli kiþiler veya 
gençler gibi konular üzerinde yoðunlaþan 39 Avrupa Sosyal Forumundan oluþmaktadýr. Eðer örgütünüz 
aþaðýdaki Kýbrýslý Forum üyeleri ile baðlantýlý ise bu Forumlara eriþebilirsiniz: Pancyprian Organisation 
Polyteknon, Cyprus Adult Education Association, Pancyprian Organisation for the Blind, Centre for the 
Study of Childhood and Adolescence, Cyprus Youth Council, The Pan-Cyprian Volunteerism Coordinative 
Council, Cyprus Rehabilitation Counselling Association (CRCA) veya Advocacy Group for the Mentally Ill.

Sivil Toplum Örgütleri için AB'den finansman ödenekleri de mevcut: 

Ýþletme Ödenekleri

Proje çaðrýlarý

Konferans önergeleri için çaðrý 

AK ve üye devletler ve diðerleri arasýnda ortak eylemler 

Þu an mevcut sivil toplum fýrsatlarýndan birisi Kamu Saðlýðýnda Toplumsal Eylem alanýndadýr – baþvurular 
için þu adresi ziyaret edebilir http://ec.europa.eu/phea/phea_ami/ veya emakrigiorgi@moh.gov.cy 
adresinden Elena Makrigiorgi ile temasa geçebilirsiniz. Tüm Kýbrýslýlar baþvuru yapma hakkýna sahiptir. 
Giriþim 30 Ekim 2010 tarihine kadar devam edecektir. 

AB'nin ticaret politikasý iþyerleri ve tüketiciler için çok önemlidir – yiyecek fiyatlarýndan, iþi yönetmeye 
kadar birçok þey buna baðlýdýr. Kýbrýslýlar da AB ticaret politikasý ile ilgili görüþlerini Kýbrýs Rum 
Toplumunda Kýbrýs Tüketiciler Birliði, Kýbrýs Türk Toplumunda da Management Centre (Yöneticilik 
Merkezi) aracýlýðýyla iletebilirler. Bu inisiyatifin amacý AB ticaret politikasýyla ilgili tüm görüþlerin alýnmasýný 
saðlamaktýr.

1) 

2) 

3) 

4) 



Avrupa Enstitüleri Paneli: Jutta Gützkow, Avrupa Konseyi; Lise 
Pate, Kýbrýs Türk Toplumundaki Avrupa Komisyonu Görev 
Ekibi; Androulla Kaminara, AK Kýbrýs Temsilcisi 

Bu ve daha da fazlasýný Kýbrýs'taki Avrupa 
Komisyonu Temsilciliðinin 

 adresinden 
bulabilirsiniz. Avrupa Birliði, kendi 
gruplarýmýzýn ötesinde düþünmemiz ve 
iþbirliði, ortaklýklar, aðlara katýlma ve 
baþkalarýnýn deneyimlerinden 
faydalanmak yoluyla daha güçlü bir 
etkiye sahip olmak için iyi bir nedendir. 
Her bir STÖ Avrupa Birliðini, daha büyük 
sivil toplum hareketlerinin bir parçasý 
olarak etkileyebilirler.

www.europa.eu.cyprus

2004 AB geniþlemesi bu süreçte sivil 
toplumun ne kadar önemli olduðunu 
gösterdi. Þu anda tüm Kýbrýslýlar AB 
geniþlemesiyle ilgili, devam etmekte 
olan AK Sivil Toplum Diyaloguna 
katýlabilir.  Bu inisiyatif altýnda da yeni 
bir finansman kolaylýðý sunulmaktadýr.

Avrupa Konseyi – demokrasi ve insan haklarý 

Bu arada, daha büyük (49 üye ülke), daha eski, daha demokrasi odaklý bir kurum olan Avrupa 
Konseyinde de  - ki BBC bu kurumu 'kýtanýn vicdaný' olarak adlandýrýyor – STÖ aðlarýna 
Konseyin tam üyesi gibi katýlma fýrsatý sunulmaktadýr. Konuþmacý, Avrupa Konseyi STÖler ve 
Sivil Toplum Bölümü Baþkaný Jutta Gutzkow, STÖlerin Avrupa Konseyinde ne kadar aktif 
katýlýmcýlar olduðundan bahsetti. Uluslararasý STÖ'ler Avrupa Konseyinde katýlýmcý statüsüne 
sahiptirler – bu da, Girl Guides ve Uluslararasý Öðretmenler Birliði gibi en az 10 ülkede üyesi 
olan örgütler anlamýna gelmektedir. 
STÖler Avrupa Konseyinden teknik yardým alabilirler - iþbirliði, izleme ve gözleme ve yardýmla 
ilgili inisiyatifler mevcuttur. 
STÖler Avrupa Konseyinde baþarýlý iddialar ileri sürerek ve resmi makamlarla anlaþmalar 
yaparak etkili oluyorlar. STÖler ayrýca etkinliklerin 'gölge kayýtlarýný' sunar – bunlar alternatif 
raporlardýr. Avrupa Konseyi ayrýca iletiþimde ve diðer toplumlarýn daha iyi anlaþýlmasý amacýyla 
siyasi liderlerin eðitilmesine de katýlýr. 
Avrupa Konseyinden Kýbrýs'a sýk sýk ziyaretçiler gelmektedir ve delegeler Kýbrýslý STÖlerle 
tanýþmaktan ve görüþlerini dinlemekten memnuniyet duyacaklardýr. Temmuz 2008'de 
Komisyonun Ýnsan Haklarý Temsilcisi bir ziyarette bulundu. Kasým ayýnda Bölgesel ve Azýnlýk 
Dillerine Yönelik Avrupa Anlaþmasý temsilcisi olan bir Uzman Komitenin ziyarete gelmesi 
beklenmektedir. Kesin tarihleri web sayfasýnda bulabilir (sosyal haklar ve sosyal uyuþma ile 
ilgili bilgi), ve ilgili birime örgütünüzün görüþlerini açýklayan ve bunlarýn sizin için neden önemli 
olduðunu belirten bir yazý yazabilirsiniz. Delegeler, resmi bilgileri desteklemesi için sivil toplum 
örgütlerinin görüþlerini doðrudan kendilerinden duymak isterler.

Konsey'in demokratikleþme, insan haklarý ve gençlik programlarýyla ilgili daha fazla bilgi için 
www.coe.int adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Konseyi uluslararasý gençlik örgütleri haricindeki örgütler için para yardýmý 
yapmamaktadýr. Bu, örneðin insan haklarý diyalogu, demokratik katýlým ve sosyal uyum için 
toplanan farklý ülkelerden gelen gençlik gruplarý içindir. 
Nisan-Aralýk 2009 tarihleri arasýnda gerçekleþecek etkinlikler için son baþvuru tarihi 
1 Ekim 2008.



Avrupa – Kýbrýslýlar için 
uygulamadaki sorunlar 

Büyük kuruluþlarýn sunumlarý bittikten sonra, 
Kýbrýs'ýn karþý karþýya olduðu bazý sorunlar 
tartýþýldý. Kýbrýs Rum Toplumu ve Kýbrýs Türk 
Toplumu örgütlerinden gelen ortak öneriler Avrupa 
Konseyi tarafýndan memnuniyetle 
karþýlanmaktadýr. Kýbrýs Türk Toplumu örgütleri 
Avrupa Komisyonunun para yardýmlarýnýn 
bazýlarýna baþvurabiliyor – her defasýnda bu 
ayrýntýyý yeniden kontrol etmek gerekir. Grup, 
Kýbrýs Türk Tarafýndaki STÖlerin uluslararasý temas 
kurmakta karþýlaþtýðý problemleri tartýþtý. Sorun 
çözülmüþ deðil ama yine de bu karmaþýk konu 
uluslararasý katýlýmcýlarýn dikkatine sunuldu.

STÖleri Avrupa'ya baðlamak 
Eðer AB çok büyük ve karmaþýk görünüyorsa, STÖ ECAS, STÖler ve Avrupa kurumlarý arasýnda bir 
vasýta, bir arabulucu olarak görev yapar. ECAS'daki Proje Müdürü Ewelina Daniel, STÖlerin AB'de 
nasýl lobi yapabileceklerini ve ECAS'ýn eðitim ziyaretlerini nasýl kullanacaklarýný anlattý – bu eðitim 
ziyaretleri çalýþanlardan birisinin bir süreliðine Brüksel'e giderek AB'de yararlý temaslar kurabileceði bir 
fýrsattýr. ECAS ayrýca STÖlere AB para yardýmlarýna nasýl baþvuracaklarý konusunda eðitim de 
vermektedir. Daha fazla bilgi için www.ecas.org sayfasýný ziyaret edin. 

Ewelina Daniel, sunumunda esas olarak AB'de lobi çalýþmalarý (politika kararlarýný etkileme) hakkýnda 
önerilerde bulundu. Genellikle lobi çalýþmalarý ticari kuruluþlar tarafýndan kendi çýkarlarý doðrultusunda 
yapýlýr. Ancak STÖler de resmi makamlarda lobi çalýþmalarý yapabilirler. ECAS'ýn lobi çalýþmalarý ile ilgili 
önerileri þöyledir: 

Birçok insan AB'den gelen görevlilere lobi çalýþmasý 
yapmak istiyor.  ECAS kitapçýðýndan “Tips for the 
would-be European Lobbyist”, “Geleceðin Avrupalý 
Lobicisine Öneriler” Tony Venables 2007.

Bir aða üye olup, Brüksel'e bir temsilci gönderin. ECAS'ýn eðitim ziyaretleri buna yardýmcý olabilir, ve 
tüm faydalý irtibat numaralarýna veya adreslerine eriþiminizi saðlar. Örneðin Balkanlar Sivil Toplum 
Programý Balkan Sivil Toplum liderlerini Brüksel'deki temaslarla baðlantýya geçirdi ve bu liderler 
ülkeleriyle ilgili bilgileri aktarma imkaný buldular. ECAS Kýbrýs için de benzer bir sistem kurmaktan 
memnuniyet duyar. 

Bilgi toplayýn – sektörünüzde neler olup bittiðini bilin. Saðlam olgular üzerine lobi yapmak önemlidir.
Örneðin, ECAS'ýn AB içerisindeki iþgücü hareketliliði hakkýndaki projesi, ilk baþlarda duyulan 
endiþelere raðmen, yeni üye ülkelerden, köklü AB ülkelerine iþ arayýþý içerisinde, bir iþgücü seli 
gerçekleþmediðini gösteren araþtýrmalar sonucunda ortaya çýktý. Raporlarýný kullanarak, ECAS, AB 
içerisinde hem büyük hem de küçük þehirlerde toplantýlar düzenledi, basýnla birlikte çalýþtý ve 
dolaþým kýsýtlamalarýnýn kendilerini nasýl etkilediklerini anlatan normal insanlardan oluþan bir panel 
düzenledi. ECAS'ýn raporu,AB de baþarýlý oldu çünkü somut olgulara ve yaygýn iletiþime dayalýydý.

Lobi çalýþmalarýnda geleneksel, alýþýlmýþ yollarý kullanýn. Genelde insanlarýn aklýna, amacýný 
anlatmak için çok iyi reklam edilmiþ, tanýnmýþ kiþilerin davet edileceði büyük etkinlikler ve 
merasimler düzenlemek gelir. Ancak, genelde resmi ve sýkýcý yollar çok daha etkili olabilir: örneðin 
þikayet prosedürleri herkese açýktýr. Sorularýnýza yanýt alýrsýnýz ve hatta yasayý bile deðiþtirebilirsiniz. 
ECAS tarafýndan, Fransa'daki Ýngiliz Mahkumlar Derneði adýna yapýlmýþ olan resmi bir þikayet 
Fransýz hükümetini saðlýk sigortalarýný yönergelere uyacak þekilde deðiþtirmeye zorladý – daha önce 
bu yönerge her zaman uygulanmýyordu. 

Bir harekat planý belirleyin. Lobi yapmak týpký bir proje gibidir – amaçlarýnýzý belirlemeli, 
paydaþlarýnýzý tanýmlamalý ve bir plan yapmalýsýnýz. 

Birlik ve ortaklýklar kurun. ECAS AB'deki STÖ Yapýsal Fonlarý hakkýndaki yasayý deðiþtirmeyi 
baþardý ve bu deðiþim sonucunda STÖler danýþmanlýk kurulunda bulunabiliyor ve para yardýmý 
alabiliyorlar. Diðer Sivil Toplum Örgütleriyle iþbirliði yapýlmamýþ, birlikte çalýþýlmýþ olmasaydý, bunu 
yapmak mümkün olmazdý. 

Temelde, ECAS, lobi çalýþmalarýnýn olasý sonuçlarýyla ilgili oldukça olumlu düþüncelere sahiptir – 
politikalarý deðiþtirebilirsiniz!



Saso sunumuna ülkesi hakkýnda kýsa bir bilgi 
vererek baþladý. Eski Makedonya Yugoslav 
Cumhuriyetindeki iki milyon nüfusta yedi farklý 
etnik, ve iki farklý dini grup var: 'Kýbrýs'ýn 
karmaþýk olduðunu düþünüyorsanýz, Eski 
Makedonya Yugoslav Cumhuriyetine gelin'. 
MCMS, 30 çalýþaný ve iki milyon avroluk yýllýk 
bütçesiyle EMYC'ndeki önde gelen STÖlerden 
birisidir. MCMS'nin uzmanlýðý ademi merkeziyet 
(sorumluluðun daðýtýlmasý, yönetimin merkezi 
olmamasý) ve yerel geliþim, sivil toplum ve 
diyalogun güçlendirilmesidir. 
MCMS ulusal Sivil Platformda etkili bir þekilde 
rol aldý – bu Platform, uzmanlaþmýþ aðlar ve 
sendikalarýn da dahil olduðu 30'dan fazla 
örgütten oluþan bir gruptur 
(www.gpm.net.mk). Bu, harici iliþkilere açýlan 
bir penceredir. Ayrýca, tüm üyelerin kapasiteleri 
de geniþler çünkü hem deneyimlerini hem de 

masraflarý paylaþýrlar. GPM Platformunun bir parçasý olmak her bir örgütün güvenilirliðini ve 
meþruluðunu artýrýr. GPM, AB'den kapasite geliþtirme için para yardýmý aldý; sivil toplumu 
Ulusal Konseyde temsil etti ve ülkenin AB üyeliði doðrultusundaki geliþimiyle ilgili bir 'gölge 
rapor' hazýrladý. 
Bölgesel düzeyde, Balkanlar Sivil Toplum Geliþimi Aðý (www.balkancsd.net) üyelerine daha 
fazla AB para yardýmý eriþimi ve eðitimler, eðitim ziyaretleri, yerinde eðitimler ve bilgi 
paylaþýmýyla daha fazla kapasite geliþimi saðladý. CDS Aðý vasýtasýyla, MCMS ortak 
araþtýrmalar ve hak arama çalýþmalarý yaptý, haftalýk e-postalarý 300 üyeye ulaþmaktadýr ve 
benzer AB Aðlarýyla iþbirliði yapabilmektedirler. Ayrýca MCMS, hükümetin toplu iþ sözleþmeleri 
ve AB-EMYC arasýndaki iliþkilerde sivil toplumun rolü ile ilgili politikalarýnda deðiþiklik 
yapýlmasý amacýyla (bazen baþarýyla sonuçlanan) lobi çalýþmalarý yürüttü. MCMS, daha güçlü 
toplu sözleþmeler ve daha güçlü sendikalar oluþturulmasý için Avrupa Ekonomik ve Toplumsal 
Konseyi ile çalýþtý. Bunlarýn sonucunda AB, Ulusal hükümete MCMS'nin görüþleriyle bir öneri 
yaptý – ki özellikle bu çok etkili bir yoldu, çünkü EMYC halen AB ile AB'ye katýlmasý konusunda 
görüþmelerini sürdürmektedir. 

Sonuç olarak Saso þunlarý söyledi: 

Brüksel'den uzakta mýsýnýz? Hiç sorun deðil! 

MCMS'den Saso Klekowski Eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyetinde kendisinin ve sivil toplum 
meslektaþlarýnýn, Brüksel'den çok çok uzak bir þehirde bile, AB'de daha güçlü bir etkiye sahip olabilmek 
için nasýl iþbirlikleri, ortaklýklar ve aðlar kurduðunu anlattý. Kendisinin örgütünü bu baþarýya ulusal, 
bölgesel (Balkanlar), Avrupai ve küresel düzeylerde aðlara üye olarak ulaþtý; koalisyonlar, iþbirlikleri ve 
profesyonelleþmeyle. 

Etki yaratabilmek için birleþmeler yapmak ittifaklar 
kurmak çok önemlidir. Mustafa Akýncý Ada Çapýnda 
Ýþbirliði ödülünü Kýbrýs Disleksi Derneðine verirken. 

Ancak esas mesaj þudur: Eðer – birbirlerinden nefret eden- Makedon Kadýnlar Örgütü ve Ýslam 
Örgütleri daha iyi sivil toplum þartlarý için birlikte çalýþabiliyorsa, bu nefretinizin üstesinden 
gelmenin çok olumlu sonuçlar doðurabileceðine iþarettir. 

Çalýþmalarýyla ilgili daha fazla bilgi için www.mcms.org.mk adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Ulusal düzeyde deðiþikliðe ulaþabilmek için AB'yi etkileyebilmek çok önemlidir. 

Sivil toplumun sesini aðlar, ortaklýklar aracýlýðýyla birleþtirebilmek temeldir. 

Toplu mesajlar STÖlerin profesyonelliðini ve meþruluðunu artýrýr. 

Sivil Toplum ortak yapýlarla ve uzman görüþleri sunarak etkili olabilir. 



Gençlik Ödülünün sahibi Akova Kadýnlar Derneði Association for Historical Dialogue and Research (Tarihsel Diyalog 
ve Araþtýrma Derneði) Ada Çapýnda Ýþbirliði ödülünü alýrken

USAID Kýdemli Program Danýþmaný 
Kimberly Foukaris, Kanserlilere Yardým 
Derneðinden Raziye Kocaismail'e Saðlýk 
ödülünü verirken

Kýbrýs'taki Ýngiliz Yüksek Komiseri Peter 
Millett, bir Eðitim ve Kültür Ödülü takdim 
ederken 

Kýbrýs Türk Toplumu AB Destek Ofisi 
Baþkaný Allen Bothorel, CYMEPA'ya Çevre 
Ödülünü takdim ederken

Uluslararasý Sivil Toplum Forumu, INTRAC, NGO Support Centre (STÖ Destek Merkezi) ve Management Centre (Yöneticilik Merkezi')'in 
ortaklýðýyla yürütülen 2007-2008 Kýbrýs Sivil Toplumunu Güçlendirme Programýnýn bir bölümüdür. Bu kitapçýkla ilgili sorularýnýz için 

 adresinden CCSSP Proje Yöneticisi Linda Lönnqvist ile irtibata geçebilirsiniz. IIonnqvist@intrac.org

Aþaðýda adlarý verilen örgütler 2008 Sivil Toplum Ödüllerinin sahipleri oldular: 

Eðitim ve Kültür
Ödülleri 

Çevre Ödülleri 

Sosyal Cinsiyet Ödülleri

Saðlýk Ödülleri 

HASDER Halk Sanatlarý Derneði 
ve

KENTHEA Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Bilgi 
ve Rehabilitasyon Merkezi 

Biyologlar Derneði 'Bio Der'
ve

Kýbrýs Deniz Çevrelerini Koruma Derneði 
-CYMEPA

Evde Þiddeti Engelleme Derneði 
ve

Akdeniz Spor Derneði 

Kýbrýs Kanser Hastalarý ve Dostlarý 
Derneði 

ve
Kanserlilere Yardým Derneði 

 

Gençlik Ödülleri

Sosyal Katýlým Ödülleri 

Ada Çapýnda Ýþbirliði 
Ödülleri 

Ada Çapýnda Ýþbirliði için iki 
Ýlave Ödül 

Agros Gençlik Kulübü 
ve

AKOVA Kadýnlar Derneði 

Gelecek Yaþamlar Merkezi 
Ve

Kýbrýs Türk Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV)

Kýbrýs Disleksi Derneði 
Ve

Kýbrýs Türk Mimar ve Mühendisler 
Odalarý Birliði 

Tarihi Diyalog ve Araþtýrma Derneði 
Ve

Kýbrýs Uluslararasý Barýþ Elçileri
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