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Özellikle genç Müslüman kadınlarda mümkün olan en iyi erişilebilirliği

Violence Prevention Network, uzun yıllardan beridir başarıyla aşırılık

sağlamak için iç bakış açısıyla tartışmaktır. Eğitmenlerimiz ken-

anti-şiddet ve güdümlü suçluları radikallikten caydırma çalışmaları

di sosyalizasyonu ve göçmen kökenleri sayesinde gençler için

sürdüren uzmanların oluşturduğu bir birliktir. Violence Prevention

uygulamalı Müslüman kadınlar olarak otantik rol modelleridir. Dinin

Network ekibi 2001 yılından beridir başarılı bir şekilde gençlerin ve

yaşanmış, demokratik ve kozmopolit bir anlayışını temsil ederler ve

genç yetişkinlerin işlediği ideolojik veya dini güdümlü ağır ve çok ağır

böylece gençler için radikal ya da köktenci dünya görüşlerine karşı

şiddet eylemlerinin azaltılması alanında çalışmaktadır.

anlaşılır bir alternatif sağlarlar.
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Her insan davranışlarını değiştirebilir
İnsanın davranışlarını değiştirmesi için ilişki becerileri, empati yeteneği, sorumluluk duygusu ve kendini yansıtma gibi gerekli
yeterlilikler öğrenilebilir. Violence Prevention Network gönüllülük
hizmeti, hümanist ilkelerin yükümlendirdiği bu pedagojik tutuma
dayanmaktadır.
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Kız çocukları ve genç kadınlar için açıklama ve bilgilendirme etkinlikleri ilginizi çektiyse bizi arayın veya bir e-posta gönderin. Teklifler
ücretsizdir.
"MAXIMA" projesi, Berlin radikalleşmeye karşı önlem bölgesel
programının bir parçasıdır. "Şiddete Karşı Berlin Ulusal Komisyonu"
tarafından finanse edilir.

MAXIMA
Kız çocukları ve genç kızlar için
okullarda, çocuk ve gençlik hizmetlerinde dinsel gerekçelendirilmiş
radikalliğe yönelik bilgilendirme ve
açıklama etkinlikleri

MAXIMA

Hedefler

Yaklaşımımız

Kız çocukları ve genç kızlar için okul-

+ İslamcı ortamın kadınlara özgü işe alım stratejilerinin analizi

Çalıştayın amacı İslam’ın teolojik temelleri ve aşırı yorumlanması ile

larda, çocuk ve gençlik hizmetlerinde

+ Siyasi eğitim ile radikalleşmeye karşı önlem

aşırı uçtaki kişilerin işe alım stratejileri hakkında açıklamalar. Süreç,

+ Sosyal yardım için bir fırsat olarak Müslüman toplumlarda eğitim

aynı yaş grubunda radikalleşme belirtileri gösteren kadın gençler için

dinsel gerekçelendirilmiş radikalliğe
yönelik bilgilendirme ve açıklama etkin-

fırsatlarının kullanımı

stratejilerin hazırlanması ile ilgilidir. Bu sırada radikal İslam’ın güncel

+ Aile, cinsiyet rolleri ve kişisel yaşam hedefleri açısından kendi hayat hikayesini yansıtma

fenomen büyüsünden arındırılır ve kız çocukları ile genç kadınların
aşırılığa olan mesafe yeteneği arttırılır.

likleri
Uygulama

MAXIMA projesi, özellikle kız çocukları ve genç kızlarda dinsel gerekçelendirilmiş radikalliğe önleyici politik eğitim çalışmasıyla karşı
koyma ihtiyacına bir cevap sunuyor. Birçok genç Müslüman kadın
için onlara rehberlik ve destek sağlayan din, kimliklerinin önemli bir

+ Kız çocukları ve genç kızlar için bilgilendirme ve açıklama etkinlikleri

parçasıdır. Ancak Müslüman gençler çoğu zaman (çoğunluk) top-

+ Düşük tartışma forumları

lumun bir parçası olmadıkları duygusuna sahiptir. Gerçekte olan ve

+ Konu odaklı eğitim fırsatları

hissedilen ayrımcılık, perspektifsizlik, yetersiz toplumsal katılım ve
gelişmemiş dini bilgiler gelenekçi düşünce kalıbına uymaktadır. Bu
nedenle önyargılar oluşabilir ve katılaşabilir. Gençlerin bazıları bu şe-

Bu formatlar, isteğiniz üzere kendi kurumunuzda ücretsiz yapılır.

kilde radikal tartışma yöntemlerine ve yansıtıcı olmayan ve dışarıya
taşınan aşırı dünya görüşlerine karşı hassastır.

İçerikler
Etkinliklerde aşağıdaki konular ayrıntılı bir şekilde ele alınabilir:
+ İslam’ın teolojik temelleri ve dini günlük uygulama
+ İslami hareketler ve kültürel geçmişleri
+ İnsan hakları, demokrasi ve şiddet bağlamında İslam
+ Dini özgürlük ilkesi: Diğer din ve dünya görüşleriyle ilişkiler
+ Kadının İslam'daki rolü - Geleneksellik ve evlilik konsepti
+ Toplumda çatışmalar ile başa çıkma
+ Dinsel güdülenmiş şiddet
Her bir kuruluşun bütünlüğüne uygun bir dizi tedbir sayesinde kızlar
ve genç kadınlar istihdam çabaları karşısında güçsüz değil eleştirel
durmaktadırlar.

