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ÜLKE VE ŞEHİR/LER

County Roscommon, İrlanda

ÇALIŞMA ALANI

Sanat + atölyeleri, Suriye'den yerinden edilmiş
insanlar, İrlanda'ya yerleşenler ve 1847'de
evlerinden zorla çıkarılan İrlanda Kıtlığı kurbanları
hakkında farkındalık yaratıyor.

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)

Ballaghadereen County Roscommon'daki mülteci
merkezinde örgü ve tığ işi gibi el işleriyle ilgilenen bir
grup kadın belirledim ve onlara dokumayı öğretmek
için bir sınıf kurdum. Başlangıçta, kursa katılmak için
kaydolan 20'den fazla bayan vardı, ancak birçoğunun
belirlenen saatte başka randevuları olduğu için sayı
her hafta değişiyordu. Bazıları bebek bakıcılığı
hizmeti olmadığı için katılamadı ve kocalar yardım
etmeye isteksizdi, bu yüzden sınıfım karışık sayılar ve
yaşlardan biri haline geldi ve çoğu zaman küçük
çocukları kabul ettim ve anneleriyle birlikte küçük
çocuklarla çalıştım.

FAALİYETİN TANIMI

Tasarım konsepti araştırmam sırasında mülteci
merkezinde bir grup kadınla çalışmaya davet edildim
ve burada hikayelerini öğrendim ve birçoğunu işime
dahil ettim. Yaratmak, yeni beceriler öğrenmek,
buluşmak, konuşmak, rahatlamak, kaynaşmak ve
yerel sanatçılarla ve zanaatkarlarla tanışmak
gerekiyordu. Katılımcılar merkezi ziyaret ettiler, bir
oda, bir gün, bir zaman, bir grup öğrenci, deneyimli
bir öğretmen seçtiler, yerel bir sanatçıyla temas
kurdular ve yeni beceriler öğrendiler. Her öğrenciye
kendi goblen çerçeve tezgahı, dokuma için çeşitli
iplikler, makas, dikiş ipliği ve iğneler verildi. Birçoğu
yorulmadan kendi projeleri üzerinde çalıştı ve
herkesin görebileceği şekilde ortada sergilenen güzel
çantalar, cüzdanlar, masa örtüleri ve duvar askıları
yaptılar. Üretilen sanat eserleriyle uzun soluklu
dostluklar kurulmuş, mülteciler ve ihtiyaçları
konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılmıştır.

ANA HEDEFLER

• Mültecilerin ihtiyaçları konusunda farkındalık
yaratmak ve sanat yoluyla mülteciler, kadınlar için
anlamlı bağlar kurmak

FAALİYETİN ETKİLERİ

• Bağlar kurarak dahil etme ve entegrasyonun
iyileştirilmesi

• Kapsayıcılık konusunda farkındalık yaratmak

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Carrick on Shannon'daki Leitrim tasarım merkezi,
Adalet Bakanlığı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

Proje 3 ay sonra sona erdi ve yeniden yapılmadı.
Sanat eseri mevcut ve bu konu bir ilham kaynağı ve
hepsi web sitesinde ve sosyal medyada paylaşılıyor,
böylece tüm bu faaliyetlerle mülteciler konusunda
sanatın mümkün kıldığı şekilde farkındalık yaratılıyor.

AKTARILABİLİRLİK

Başka herhangi bir sanat formu veya yaratıcı etkinlik
aşağıdakilerin ikisini birden yapabilir:

• Mültecilerin ihtiyaçlarından ilham alın ve onlar
hakkında farkındalık yaratın

• Mültecilerin yararına çalıştaylar aracılığıyla
sosyalleşmeyi kolaylaştırın
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https://www.facebook.com/fcrowetapestry
https://francescrowe.com/

