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Barış
- Huzurlu, mutlu, sağlıklı bireylerin
birlikte yaşayabilmesi ve bu
bireylerin yaşadıkları toplumun
değerli birer parçası olarak yaşamlarını
sürdürmeleri için gerekli her şeydir.
- İnsanlığın savaşlardan ve çatışmadan uzak, birbirlerinin
haklarını ve iyi olma hallerini gözettikleri, bir arada
yaşam kavramının temel alındığı bir yaşam şeklidir.

Ahimsa’nın ne demek olduğunu biliyor musunuz?
Ahimsa bir davettir. Hem kendimize hem de kendimiz dışındaki her
şeye karşı şiddetsizlik ve barışa davet etmeyi ifade eder.

Sizce bir yerde silahlı çatışma olmaması, barış içerisinde yaşanıldığını
söyler mi?
Söylemez!
Çünkü, pozitif barış için insanların haklarına erişmeleri ve sosyal adaletin
“bütün canlılar için” sağlanması gerekir.

Pozitif ve Negatif Barış kavramlarını biliyor musunuz?
Barışın birçok tanımı vardır. Bu alanda uluslararası bir üne sahip
Norveçli uzman Johan Galtung tarafından yapılan pozitif ve negatif
barış arasındaki ayrım tanımlaması hayli güçlü bir etki yarattı.
Negatif barış, devletler arasında ya da devlet toprakları içinde
(Balkanlar’daki savaşlar gibi) savaş ya da şiddetli çatışma olmadığı anlamını
taşır. Diğer taraftan, pozitif barış, eşitlik, adalet ve gelişme durumuyla
bağlantılı olan savaş ya da şiddetli çatışma ortamının olmaması anlamını
taşır. Bu iki kavramı aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
savaş yok = negatif barış
savaş yok + sosyal adalet/gelişim = pozitif barış
Yani, yüksek sosyal adalet seviyesi ve asgari düzeyde şiddet pozitif
barışı karakterize eder. Bazıları savaş sona erdiğinde tüm sorunların
çözümleneceğini düşünse de, aslında yapılması gereken daha pek çok şey
vardır. Biraz daha açacak olursak, savaştan etkilenmiş ülkenin yeniden
imarı, burada yaşayan insanlar için sosyal adalet ve gelişime götürecek
yapıların geliştirilmesi gibi.
Bu yüzden barışın sadece bir silahsızlanma durumu olmadığını bununla
birlikte insanların nasıl yaşadığıyla da ilgili olduğunu söylemek gerekir.”
Kaynak: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/14/pusula_bolum5_
barisvesiddet_istanbulbilgiuniversitesiyayinlari.pdf

