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Önsöz
Bu belge, Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından finanse edilen “Göç Müziğinin
Haritalanması” başlıklı projenin “Çıktı 1, MaMuMi Metodolojik yaklaşımı ve çerçevesi” dir.
Belge şunları içerir:
1. sosyal içermeyi geliştirmek için bir araç olarak müziğin ayrıntılı bir değerlendirmesi (IO –
A1)
2. sosyal içermeyi geliştirmek için bir araç olarak müziği kullanma yaklaşımlarının geliştirilmesi
(IO- A2)
3. sosyal uyum ve hedef grupta kullanım için potansiyel alanların belirlenmesi (IO – A3)
Bu rapor, projenin yürütüldüğü bağlamı ve kültürlerarası yetkinlik için bir araç olarak müzikten
bahsetmenin neden birçok gerçek yaşam durumuna aktarılabilecek basit ama etkili bir araç olduğunu
tartışıyor. Öncelikle müzik hakkında daha fazla konuşma açmanın bir yolu olarak konuşma fikrine
dayanan kültürlerarası alışveriş için alan sunma açısından yerel otorite düzeyinde sunumda nasıl bir
eksiklik olduğunu vurgulamaktadır. Araştırma sorularının, yöntemlerinin, prosedürlerinin ve
araçlarının tanımı da dahil olmak üzere, herhangi bir kuruluş isterse araştırmanın fiili yürütülmesi
için faydalı talimatlar içerir. Dolayısıyla bu çıktı, projenin bağlamını ve yöntemlerini içerir, böylece
diğerleri onu kullanabilir. Katılımcıların "şarkı hikayelerini" anlatmaya teşvik edileceği ve bunun için
halka açık bir kullanıcı kılavuzu ve animasyonlu videonun bulunduğu bir dizi MaMuMi Müzik
Atölyesi'nin temelini oluşturur. Belge ayrıca Mart 2020’deki Covid 19 salgınına yanıt olarak
oluşturulmuş ve projenin araştırma uygulamalarını etkileyen uyarlama örneklerini de içermektedir.

Proje Özeti
“Göç Müziğinin Haritalanması” (MaMuMi), kültürlerarası yetkinlik aracı olarak müzik ve şarkı
hakkında konuşmaya odaklanan, iki yıllık bir pan-Avrupa, Erasmus + müzik mirası projesidir. 7
ortağı var. Bulgaristan (Bilmek ve Yapmak), Kıbrıs (Sosyal İnovasyon Merkezi), Yunanistan
(KMOP), İtalya (CSC Danilo Dolci), Norveç (İç Norveç Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), İspanya
(Caminos) ve Birleşik Krallık’ta (Gloucestershire Üniversitesi) ve “Şarkı Hikayeleri’nin” toplanması,
düzenlenmesi ve etkileşimli bir uygulamaya müzikle ilgili hikayelerin yüklenmesini içerir. Bu
hikayeler “miras yollarına” odaklanıyor; Göçmenlerin miras aldığı şarkılar veya müzikler,
tartışmaları özel MaMuMi “Müzik Atölyelerinde” çeşitlilik farkındalığı için bir platform görevi
görür.
Proje, yenilikçi eğitim alanlarının AB genelinde yaygın olan çeşitlilik ve sosyal içerme sorunlarının
aktif bir şekilde çözülmesine yardımcı olmak için daha geniş entegrasyon stratejilerinin bir parçasını
oluşturabileceği ilkesine dayanmaktadır. Proje, bir entegrasyon aracı olarak müzik alanındaki teori ve
pratiğin gözden geçirilmesinden, sektördeki STK’lar tarafından kullanılabilecek bir kullanım
kılavuzunun kolaylaştırılmasına, atölye çalışmasının ses çalışmalarından oluşan bir koleksiyona ve
son olarak, her bir göçmenin miras aldıkları müzik hakkındaki hikayesini bir başlangıç noktasına
yerleştiren ve Avrupa’daki yolculuğunun izini süren etkileşimli bir haritaya. Proje, müzikle ilgili
hikaye anlatımını, olumsuz klişelere karşı koymak için olumlu bir mekanizma olarak kullanmayı ve
açıklayıcı alanlar açmayı hedefliyor.
MaMuMi’nin öngörülen sonuçları:
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1. Göçmenlerin geçmişine ve duygusal geçmişine ilişkin artan anlayış
2. Göçmenlerin STK’ların geçmişine dair artan anlayış (eğitmenler de atölyelere katılmaya
davet edilecek, kendi şarkı hikayelerini sunacak, ancak bunlar uygulamada
haritalanmayacak).
3. Şarkı hakkında konuşma MaMuMi yöntemi ile göçmenlerin kendileri tarafından anlatılan
belirli göç yolculuklarının görünürlüğü.
Dinleyici ve tüketici olarak göçmenlerin müzikle ilişkileri hakkında nispeten az veri, araştırma, anket
veya çalışma vardır. Müzik hakkında konuşmanın, ev sahibi ülkenin vatandaşları ile daha sonra
kültürlerarası tartışmalar ve yeni bilgi ve anlayışların oluşturulması için fırsat sunan diğer
konuşmalara bir yol olabileceği fikri daha da az. Yukarıdakiler göz önüne alındığında, STK
çalışanlarına müzik tarafından oluşturulan paylaşılan hikayeler aracılığıyla kültürlerarası diyaloğu
kolaylaştırabilecek MaMuMi Müzik Atölyelerine erişim sağlamak ve bunları yürütmek için gereken
yeterlilik, bilgi ve becerileri sağlamak çok önemlidir. Bu amaca ulaşmak için projenin üç temel amacı
vardır:
1. Göçmenlere şarkı hikayelerini anlatmak için müzik kullanabilecekleri bir alan vermek ve
böylece yeni veya hoş olmayan bir ortamda özgüven ve önemi artırmak.
2. Göçmenlerle birlikte STK’larda çalışan personele müşterilerinin daha derinlemesine
anlaşılmasını sağlayacak bir araç (MaMuMi atölyesi) sunmak ve
3. Müzik Göç Haritası, göçmen hikayelerini ve yolculuklarını kanıtlayacak, kullanımı ücretsiz
bir interaktif uygulama olacak.
Görev O1 – A1. Sosyal içermeyi geliştirmek için bir araç olarak müziğin Ayrıntılı
Değerlendirmesi
Bu görev 2 unsurdan oluşur.
i.
ulusal veya AB düzeyinde yürütülen yayınlanmış araştırma veya çalışmaların bir incelemesi,
ii.
6-10 göçmenden oluşan bir odak grubu ve göçmen dernekleri/kuruluşları ve/veya göçmenleri
destekleyen diğer kuruluşların temsilcileri.
Odak gruplarında kullanılan temel soruların etkinliğini ölçmek için, masa başı araştırması ve
literatür taramasından ortaya çıkan temalar, odak gruplarının/R/AS/M kadınlarıyla görüşmelerin
düzenlenmesi yoluyla daha da araştırılır. Odak grupları/mülakatlar, uygun maliyetli bir araştırma
yöntemi olma avantajına sahiptir ve aynı zamanda katılımcıların girdileri hakkında daha fazla
detaylandırma ve açıklama fırsatı sunar. Tüm ortaklar, odak grup sorularını birlikte geliştirdi, odak
gruplarının ana bulgularını bildirdi ve sonraki araştırma aşamasını bilgilendiren ortaya çıkan
temaları vurguladı.
Görev O1 – A2: Müzik kullanımına yönelik yaklaşımların geliştirilmesi ve sosyal içermeyi
güçlendirmek için bir araç
Proje ekibinin odak grubu bulgularını değerlendirmesini ve hükmün sunulabileceği yerlerde
boşlukları bulmasını gerektirir. Ulusal incelemelerden açıkça anlaşılıyor ki, farklı ölçeklerde de olsa
tüm ülkeler, müzik hakkında konuşma imkânının olmaması nedeniyle benzer sorunlarla karşı
karşıya. Bu görev, ekibe atölye çalışmalarının NASIL yerleştirilebileceğini/yürütülebileceğini sorar.
Görev O1 – A3: Sosyal uyum ve hedef kitlenin potansiyel kullanım alanlarını belirleyin
Proje ekibinin odak grubu bulgularını değerlendirmesini ve hükmün sunulabileceği yerlerde
boşlukları bulmasını gerektirir. Ulusal incelemelerden açıkça anlaşılıyor ki, farklı ölçeklerde de olsa
tüm ülkeler, müzik hakkında konuşma imkânının olmaması nedeniyle benzer sorunlarla karşı
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karşıya. Bu görev, ekibe atölye çalışmalarının NEREDE yerleştirilebileceğini/yürütülebileceğini
sorar.

IO1 A1 (i) – Ulusal İncelemeler - özet
Tüm ortaklar, göçmenlerin entegrasyonu (mülteciler ve sığınmacılar dahil) ile ilgili olarak ulusal
düzeyde ilgili yayınlanmış çalışmalar üzerinde 3500 kelimelik incelemeler gerçekleştirdi. Bu
raporlar, temel bulgularını özetlediğimiz aşağıda özetlenmiştir. İncelemeler dahil:
• katılımcı ülke ve göçmenlik, bağlam
• göçteki son rakamlar ve eğilimler
• ulusal politika girişimlerinde müzik / sanat sunumunun önemi.
İncelemeler, Mart 2019’daki ihale noktasında yürütülen araştırmadan beklentilerimize uygun olarak,
ne kadar geniş kapsamlı ve sanat sunumunun kullanımı yoluyla göçmenlerin entegrasyonu için ulusal
politikaların çok az olduğunu veya hiç olmadığını belirtiyor. Coğrafi konumdaki farklılıklara ve
bunun göç sayıları ve profili üzerindeki etkisine rağmen, birleştirilmiş entegrasyon politikalarının bir
parçası olarak kültürlerarası konuşmaları teşvik etmek için alanların ulusal hükümleri açısından
benzerlikler belirgin değildir. Bazı ortaklar, göçmen karşıtı söylemlere dikkat çeken siyasi partilerin
yükselişine dikkat çekiyor (İtalya, Norveç, BK).
Ortaklar, nüfusun bir yüzdesi olarak göçmen sayısı ve bir “transit” ülke (Kıbrıs, Yunanistan) veya bir
“hedef ülke” (BK, İtalya) olup olmadıklarına göre farklı göç deneyimlerine sahiptir. Mevcut
jeopolitik, her durumda Orta Doğu'dan gelen göçmenlerin büyük oranını belirlerken, coğrafya ve dil,
diğerlerinde göçmen menşe ülkelerin anayasasında rol oynamaktadır (İspanyolca konuşanlar ve
zengin Kuzey Avrupalılar İspanya’ya, Kuzey Avrupalılar Norveç’e).
Bulgaristan’da göçmenler ve sığınmacılar için ilk beş menşe ülke Libya, Afganistan, Irak, İran ve
Suriye’dir ve aşağıdaki grafik bu rakamları ve sığınma talep edildiğinde reddedilme oranını
göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, “vatansız” kişilerin sayısıdır. Ayrıca
göçmenlerin% 62’sinin erkeklerin,% 10’unun kadınların ve% 28’inin çocukların oluşturduğu da not
edilmelidir

Kıbrıs’ta 2018 istatistikleri, en çok sığınmacıların menşe ülkelerinin Suriye Arap
Cumhuriyeti’nden% 26, Hindistan’dan% 11, Bangladeş’ten% 8, Pakistan’dan% 8,
Kamerun’dan% 7, Mısır’dan% 5, Vietnam’dan% 5, Gürcistan’dan% 5, Irak’tan% 5, Sri
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Lanka’dan% 4, ve 16 diğer (Ut unum sint Papalık Genelgesi). Kıbrıs da ev sahibi topluma oranla
göçte büyük bir yükseliş yaşadı. Kıbrıs, Malta ve Lüksemburg’un ardından 1000 kişi başına yaklaşık
24,8 göçmenle, yerleşik nüfusun büyüklüğüne göre 3. en yüksek göç oranına sahip ülke olarak
kaydedildi. (AB ülkelerine göç: 2017, 2019’da 4.4 milyon). Göç için, Kıbrıs, 2017’de 1000 kişi
başına 18 göçmenle en yüksek 2. oranı kaydetti. Aynı anket kapsamında, Ocak 2018’de Kıbrıs’ın
vatandaş olmayanların çoğunlukla başka bir Üye Devletin vatandaşları olduğu AB Üye Devletleri
arasında olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Kıbrıs yüksek oranda yabancı vatandaş kaydetmiştir
(yerleşik nüfusun% 10’u veya daha fazlası).
1990’dan itibaren, Avrupa’daki komünist rejimlerin çöküşü nedeniyle, Yunanistan, Orta, Doğu
Avrupa ve Arnavutluk’tan gelen göçmenlerin daimi ikametgahlarının fiilen olduğu bir ülke haline
geldi. 2015 yılında Yunanistan’daki göç resmi büyük ölçüde değişti. Yunanistan, varış noktasından
transit geçiş noktasına dönüştü ve deniz yoluyla çok sayıda insanı almaya başladı. 2015’ten beri ana
odak noktası uluslararası koruma olmuştur.
Her referans yılında Yunanistan’a gelen uzun süreli göçmenlerin sayısını gösteren Eurostat
Göçmenlik Verileri tarayıcısına göre 2018’de 119.489, 2017’de 112.247 ve 2016’da 116.867 geldi.
Bu rakamlar, 2015’te Yunanistan’a gelen 64.445 ve 2014’te 59.013 göçmene kıyasla çok daha
yüksek görünüyor. Aşağıdaki grafikte, 2016’dan itibaren mülteci krizi nedeniyle ülkeye gelen insan
sayısında önemli bir artış olduğu düşünülebilirse, 2008’den 2017’ye Yunanistan’a gelen göçmenlerin
sayısını da gözden geçirmek gerekir.

Tablo 1: Göçmenlik, Eurostat 2019
Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en.
Türkiye ve Balkanlar ile ilgili jeopolitik gelişmeler, mültecilerin deniz ve kara yoluyla Yunanistan’a
girişini etkilemiştir ve mevcut durum, Moria’daki Ege adasındaki kamplarda çok sayıda göçmenin
tutulduğu bir durumdur. Yunanistan'ın göç deneyimi, coğrafi komşuları tarafından uygulanan sınırlar
ve hareketle ilgili siyasi kararların karmaşıklığına ilişkin hızlı değişimlerden biridir.
Avrupa düzeyindeki istatistikler, İtalya’nın 6,1 milyon göçmenle Almanya (12.1 milyon), Birleşik
Krallık (9.3 milyon) ve Fransa’dan (8.2 milyon) sonra “yurtdışında doğmuş” anlamına gelen göçmen
nüfus açısından dördüncü AB ülkesi olduğunu göstermektedir İspanya’nın hemen önünde (6.0
milyon). Bu istatistikler Eurostat tarafından hazırlanmıştır ve 2017 ile ilişkilidir. 1 Ocak 2018’de
İtalya’da 6.1 milyon Göçmen vardı. Sicilya, İtalya gibi, menşe ülke açısından heterojen bir nüfusla
karakterize görünüyor. 1 Ocak 2018’de, Sicilya’da ikamet eden ve çoğunluğu Rumen (yabancıların
neredeyse% 30’u ikamet eden) olan yabancıların% 60’ından biraz daha azını temsil eden ilk beş ülke,
ardından Tunuslular (% 10.5), Faslılar (% 7.8), Sinhalalar ( % 7.0) ve Arnavutlar (% 4.5). Menşe
uyruğu göz önüne alındığında, Sicilya’daki en büyük topluluk, 17.988 oturma izni olan Tunus’tur,

4

açık bir çoğunluğu erkek (% 67.1), ardından da Faslı (13.827), yine erkeklerin çoğunluğu (% 57.2).
Üçüncü en büyük vatandaşlık, çoğunluğu erkeklerin (% 52.5) bulunduğu 11.933 kişiyle Sri
Lanka’dır. Sıralamada Arnavutluk (7.646), Çin (6.732) ve Bangladeş (6.558) vatandaşları takip
ediyor. İlk iki millet, hafif bir erkek prevalansına rağmen, cinsiyetler arasında belirli bir denge
gösterirken, Bengalliler güçlü bir erkek varlığına sahiptir (% 75.1).
İtalya aynı zamanda göçmenlikle ilgili farklı yasalara (1998, 2002, 2017, 2018) tanık oldu ve
bunların tümü ikamet ve çalışma haklarıyla ilgili ayrıntılı düzenleyici yasalara sahipti. İtalya
örneğinde özellikle ilgi çekici olan, üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu için bölgesel müdahale
planlarının varlığıdır; bu planların sonuncusu kültürel düzeyde müdahale potansiyelini ve MaMuMi
atölyelerinin alabileceği bir alanı gösteren dört eylem hattı önermesidir; sanat ve müzik temini ile
ilgili bir sonraki bölümde ele alınan “göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif
katılımının ve derneklerin geliştirilmesi yoluyla teşvik edilmesi”.
Norveç’teki göçmen sayısı, 2010’ların çoğunda artmaya devam etti ve en son istatistikler, Norveç’te
toplam 944.400 birinci veya ikinci nesil göçmen olduğunu tahmin ediyor, bu da Norveç nüfusunun
yaklaşık% 17.7’sini oluşturuyor (Statistics Norway 2019a). En fazla sayıda göçmen Polonya,
Litvanya, İsveç, Suriye, Somali, Almanya ve Irak’tan geliyor. 2018’de Norveç’e net göç 18.103
kişi olarak gerçekleşti, bir önceki yıla göre 3.246 kişi azaldı (Statistics Norway, n.d.). Norveç’e
yerleşen mülteci sayısı 2019’da 233.794 oldu, bu bir önceki yıla göre 5.633 (yüzde 2.5) artışla.
Norveç vatandaşı olan mülteciler 74.132 erkek ve 66.970 kadın (toplam 141.102), yabancı uyruklu
mülteciler ise 53.187 erkek ve 39.505 kadındır (toplam 92.692). 2018 yılında toplam sığınmacı sayısı
2.655’tir; bunlardan 1.090’ı kadın (323 çocuk) ve 1.565’i erkek (468 çocuk). Bunlardan 1.333’e
sığınma hakkı verildi ve 548’i reddedildi (geri kalanına başka bir koruma sağlandı veya güvenli bir
üçüncü ülkeye taşındı) (Norveç Göçmenlik Müdürlüğü, 2018)
Avrupa Birliği içinde İspanya, 643.684 ile Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü en yüksek göç alan
ülkedir ve Birleşik Krallık dahil ise Avrupa’da dördüncü sırada yer almaktadır. Kuzey Afrika ile AB
sınırında yer alan bir ülke olarak İspanya, son göç krizinden önce düzenli olarak göçmen ve mülteci
alıyor ve AB üyesi olmayan göçmenlerin çoğu Afrika'dan, nispeten azı Orta Doğu’dan geliyor.
İspanya’daki Afrikalıların en büyük göçmen topluluğu Faslı. Ek olarak, daha da önemli bir göçmen
kaynağı, muhtemelen paylaşılan dil nedeniyle birçok insanın Avrupa’daki varış noktası olarak
İspanya’yı seçtiği Latin Amerika’dır. Venezuela ve Kolombiya bu göçmenlerin ana menşe
ülkeleridir. Bunun dışında, büyük göçmen grupları çoğunlukla AB vatandaşı olmaları nedeniyle özel
statüye sahip olan (veya Brexit sonrası geçiş döneminden sonra uygulanacak herhangi bir anlaşmaya
tabi olan) Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’tandır.
Birleşik Krallık şu anda Avrupa’da benzersiz bir konumda. 2016 yılında dar bir şekilde Avrupa
Birliği’nden ayrılma kararı alan göç konusu hararetle tartışıldı ve popülist söylemler konu etrafında
siyasi ve medyada bir düşmanlık ortamı yarattı. Göçmenlerin Birleşik Krallık’ta çalışmaya devam
etme hakları konusundaki mevcut politika kafa karışıklığı ve AB sakinleri için yerleşik statü sorunu,
entegrasyon önlemlerinin sağlanması ve finanse edilmesi gündeminin siyasi gündemde düşük olduğu
anlamına geliyor. Buna rağmen Birleşik Krallık, aldığı göçmen sayısı (644.209) bakımından
Almanya’dan sonra AB’de (Mart 2017) ikinci sırada yer aldı ve Haziran 2016’da AB’den çıkmak
için yapılan oylamadan bu yana göç rakamları genel olarak aynı kaldı. Birleşik Krallık’a gelen
göçmenler şu anda Polonya, Hindistan, Pakistan, Romanya, İrlanda, Almanya, Güney Afrika,
Bangladeş ve Çin’den geliyor.
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
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Bu kadar çeşitli ulusal ortaklarla, kültürlerarası politikaların seviyesinin proje boyunca farklılık
göstermesi beklenir. Bazı durumlarda (Norveç, Kıbrıs, Yunanistan) sanatın entegrasyon için yararlı
bir araç olabileceği konusunda farkındalık vardır. Bununla birlikte, bu tür girişimlerin teslimi büyük
ölçüde özel kuruluşların ve STK’ların kapısında bırakılmaktadır. İspanyol ekibimizin belirttiği gibi,
“Genel olarak, girişimler tipik olarak yerel kuruluşlar veya kültür kurumları tarafından taban
düzeyinde organize edilir ve bu nedenle de kendi kendini finanse etme veya özel sektör tarafından
finanse edilme eğilimindedir. Göçmen entegrasyonu üzerinde çalışmaya istekli olduklarını ve
müziğin dezavantajlı grupları entegre etme gücünü kabul ettiklerini gösteriyorlar, ancak İspanya’daki
pek çok entegrasyon girişiminde olduğu gibi, bunun için ulusal bir girişim veya müziğin kullanımıyla
ilgili bir politika yok entegrasyon”. Norveç, kültürlerarası alışverişi teşvik etmek için sanat ve müzik
sunumunda yer açmak için diğer ortak ülkelere göre girişimleri finanse etmeye biraz daha istekli
olmuştur. Yerel girişimler için bazı devlet fonları olmuştur (2018’deki büyük 2milyon EUR paketi
öncelikle Oslo Filarmoni Orkestrası, Kaleidoscope Vakfı ve benzeri gibi halihazırda kurulmuş
kurumlara gitti). Norveç’e gelen göçmenlerin sayısı 2017’de düşmeye başladıktan sonra yerel
girişimler için daha önceki finansman paketleri durduruldu (devam eden girişimler genellikle
yenilenmiş finansman almadı).
Ülke
Bulgaristan

Kıbrıs

Yunanistan

İtalya

Göçmen entegrasyonunu hedefleyen güncel sanat ve müzik girişimlerine örnekler
2018’den itibaren “Küresel yaratıcılık” Derneği tarafından düzenlenen Miras
Festivali.
Sofya’da yaşayan yerel ve mülteci ve göçmen topluluklarının sanat ve kültürünü
sunan “İnsanlar ve kültürler arasında” festivali
“Multi Kulti Kitchen”, diğer kültürlerden yiyeceklere odaklanan yaratıcı
sunumlar yoluyla yerel halkın katılımını sağlamayı amaçlayan Bulgaristan’ın
Sofya şehrinde bir girişimdir.
Sistema Kıbrıs
Arte Migrante Kıbrıs
Re-bE Müzik Dinleme Yöntemi - Müzik Hareketi
AB projesi: NICER (Genç Mültecilerin Kültürel Entegrasyonunu güçlendirmek
için yeni yaklaşım) https://nicerproject.eu/#0
El Sistema (2017’den itibaren)
Kızıl Haç mülteciler için müzik kursları düzenledi Skaramaga
2018 yılında Yunanistan’ın Samos adasında insanlar Uluslararası Mülteciler
Günü’nü çocuklara ve eğitim haklarına adanmış müzikli bir gece ile kutladılar
Solidarity Now ve STK Melissa, kadın göçmenleri güçlendirmek için etkinlikler
düzenliyor ve onları sanat, müzik yoluyla “şifa seminerlerine” katılmaya davet
ediyor
HEART (HopE AcceleRaTor), sığınmacıların dil becerilerinin iyileştirilmesi,
sağlık ve bilişim konularındaki bilgilerinin yanı sıra sanat ve müzik yoluyla
entegrasyonunu teşvik eder
2014-2020 Göç ve Entegrasyon İltica Fonu (FAMI). FAMI çerçevesinde,
birçok kültürel proje, müziğin ve genel olarak sanatın göçmenlerin ve
mültecilerin sosyal içermesini teşvik etmek için ana araçlar olduğu projelerin
uygulanması için fikir sunabilecek kamu ve özel kuruluşlar için farklı çağrılarla
finanse edilmektedir.
“Diasporas”: Roma Avrupa Festivali 2019’da göçmen müzik.
“MIGRARTI”: Göçmenlerle göç konusunda gösteriler yapmak için ulusal bir
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Norveç

Ispanya

BK

yarışma.
İtalya Kültürel Aktiviteler ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir ofis
olan Canlı Sanatlar Genel Müdürlüğü, “MigrArti - Gösteri Sanatları”
projesini teşvik ediyor ve destekliyor. Proje, günümüzde İtalya’da bulunan
çok sayıda kültüre adanmış tiyatro, dans ve müzik projeleri gerçekleştiren
profesyonel canlı eğlence kuruluşları için tasarlanmıştır. Karşılıklı bilgi,
kültürlerarası diyalog ve sosyal içermeyi geliştirmek amacıyla, ikinci nesil
gençlere özel önem verilerek, İtalya’da kalıcı olarak ikamet eden göçmen
toplulukların menşe kültürlerinin geliştirilmesine ve yayılmasına katkıda
bulunma amacına sahiptir.
“Bir kukla yarat, kendini yarat”, CSC Danilo Dolci tarafından
Sicilya’da uygulanan bir Avrupa projesidir. Buradaki fikir, yetişkin
eğitimine yaratıcı yaklaşıma dayalı yenilikçi bir yöntem geliştirmek, test etmek
ve yaymaktı.
REACT: Mülteci Katılımı ve Topluluk Tiyatrosu aracılığıyla
entegrasyon
REACT, 2016 yılında CSC Danilo Dolci tarafından İtalya’da
uygulanan Yaratıcı Avrupa programı olan 'Mülteci entegrasyon
projeleri’ alt eylemi tarafından finanse edilen bir projedir.
BOEMI - Müzik Araştırmaları ve yeni medya aracılığıyla İstihdam becerimizi
geliştirme
BOEMI, müzik ve ICT alanında Karşılıklı Maieutik Yaklaşım (Danilo
Dolci tarafından geliştirilen) deneyiyle Avrupa ve Afrika’dan 36
gençlik çalışanının uzmanlığını artırmayı hedefliyordu.
“Herkes için sanat ve kültür eğitimi” vizyonuna ulaşmak için kapsamlı
bir program (Norsk kulturskoleråd, 2016)
Norveç Hükümeti’nin 2018’deki “entegrasyon desteğinin” [integreringsløft] bir
parçası olarak, çeşitliliği ve entegrasyonu teşvik etme işlevi gören sanat ve kültür
alanındaki girişimler ve projeler için eyalet bütçesinden 20 milyon NOK
(yaklaşık 2 milyon EUR) tahsis edildi. Spesifik amaç, “hem kültürel
aktörler/sanatçılar/sanatçılar hem de izleyiciler olarak yeterince temsil edilmeyen
sosyal gruplara ulaşmaktı”. (Government.num. 2018b - yazarların çevirisi)
Fundación Música Creativa y Plena Inclusión Madrid, #PasiónPorLaMúsica.
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-cantoabierto/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumentopromover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_1
8.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/InterimReport-into-the-integration-of-immigrants.pdf

Bu veriler, bazı üye devletlerde (Yunanistan, İtalya), bazıları başkentlerde (Bulgaristan, İspanya)
yoğunlaşmış ve bunlardan birinde hiçbir şeyin olmadığı (BK) çok sayıda sanat hükmü olduğunu
göstermektedir. Bu etkinliklerin çoğu, bağımsız kuruluşlar veya taban kuruluşları tarafından
yönetilmektedir. Bir istisna, devlet yayıncısının kültürel çeşitliliği teşvik etmek için kamu
yayıncılığını bir araç olarak kullanmakla ilgili olarak çocuklar için televizyon geliştirdiği Norveç’tir.
Tüm bu durumlarda (ve web sitemizdeki bireysel ulusal incelemelerde ayrıntılı olarak tartışılan)
hüküm, oluşturma, performans ve sosyal yardımla ilgilidir. Bu konuşmayla ilgili değil. Popüler
kültürün zevkinin bir parçası olan VE kişisel tarihler hakkında daha fazla tartışmanın kilidini
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açmanın anahtarı olan müzik hakkındaki tartışmalar için yer yoktur. (MaMuMi dilekçe kağıdının
ayrıntılı olarak tartıştığı).

IO1 A1 (ii) Odak Grupları
Metodolojik Çerçevenin (IO1-A1) ikinci aşaması, masa başı araştırma tarafından toplanan bilgileri
eklemek için odak grupları yürütmekti. Bu amaçla proje, müziğin hayatlarındaki rolü ve bundan
yola çıkarak müzik hakkında konuşmanın kültürlerarası sohbet için nasıl bir alan sunabileceği
hakkında fikir edinmek amacıyla 6-10 katılımcıdan oluşan odak grupları düzenlemek amacıyla yola
çıkmıştır. Bunu yapmak için, proje üzerinde mutabık kalınan sorular içeren bir odak grup formu
geliştirdi. Bunlar, atölye çalışmalarının (I02) geliştirilmesine yardımcı olacak bilgileri ekleyecek ve
soru şablonları MaMuMi Müzik Atölyelerine (03) alınacaktır.
Mart 2020’nin ortalarında, Covid 19 ortaya çıktıktan ve Avrupa sosyal mesafe ve kilitlemeyi
uyguladıktan sonra, konsorsiyum odak gruplarını uyarladı. Microsoft Word veya Google Formlar
aracılığıyla yürütülen bir çevrimiçi anket geliştirdiler ve Zoom, Microsoft Teams veya Skype gibi
platformlara erişim olması durumunda, çevrimiçi bir odak grubu sürümü de üretildi. Sorular üç
modelde de aynıydı. Onay ve serbest bırakma konuları ekip tarafından taslak haline getirilmiş ve
kabul edilmiş ve formlar mevcut GDPR düzenlemelerine göre saklanacaktır. Bu yayın formları, üç
odak grubu/anket formuyla birlikte MaMuMi web sitesinde göçmenlerle çalışan STK’lar ve
kuruluşlar ve diğer gruplarla sohbet oluşturmak için bir Şarkı Hikayeleri atölyesi kullanmayı
düşünen herkes tarafından kullanılabilir; savunmasız yetişkinler, mahkumlar, bakım evi sakinleri.
Anketler, 1) kişi kendi başına olduğundan, 2) sorular atlanabildiğinden ve 3) konuşma ve diyalog
zenginliği eksik olduğundan, bir odak grubunun yerine geçmez. Bununla birlikte, durum göz önüne
alındığında, Covid öncesi yapılan anketler ve odak grupları, ekibin çalıştaylarda kullanılacak
soruları revize etmesini sağladı.

Saha Araştırması/Odak gruplarının yürütülmesi
Her bir ortak, mülteciler, sığınmacılar veya göçmenlerden ve onlarla birlikte çalışanlardan oluşan 610 katılımcıdan oluşan bir odak grubu düzenledi. Odak grup her ortak ülkede gerçekleştirildi ve
ülkeler arası ve kültürler arası karşılaştırmaların gerçekleştirilebilir olmasını sağlamak için önceden
kararlaştırılmış temaları kapsayan benzer sorular kullanıldı. Kolaylaştırıcılar, odak grupta proaktif bir
rol oynamaya teşvik edilir, üyelerden belirli konuları detaylandırmalarını ister ve grup üyelerinin
“yayın zamanını” kontrol eder, böylece belirli kişiler hakim olmaz.
Asıl fikir, her bir odak grubunun tarafsız ve yararlı bilgilerle tüm ortaklar tarafından karar verilen
önceden tanımlanmış bir dizi açık soruya dayalı olarak yüz yüze veya çevrimiçi konferans
aracılığıyla yürütülmesiydi. Görüşülen kişiler/odak gruplarına katılanlar anonimlik sağlar ve onay
formunu imzalamaları istenir. Odak grupları ses cihazlarına kaydedilir. MP3’ler veya WAV’lar,
paylaşılan bir Trello sitesine veya özel bir çevrimiçi depolama alanına yüklenebilir.
Dijital medya okuryazarlığı yeterliklerini tartışabilecekleri bir forum sağlamak için odak gruplarının
telefonlarının katılımcılarına müzik örnekleri gösterildi. Bu örnekler ülkeden ülkeye farklılık
gösterecektir ve amacımız, kültürlerarası değişim için yeniden tasarlanabilecek “yerel” medya
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(Bishop, 2-17:2) hakkındaki yorumlarını ve müzakerelerini değerlendirmektir.
Katılımcılar takma adlarla tanımlanabilir. Odak grupları güvenli bir ortamda yer almalıdır. Tüm
ortakların mutabakatıyla bir dizi yol gösterici soru hazırlanacaktır. Sorular Trello aracılığıyla
erişilebilir olacak. Öneri, katılımcıların dahil etmek istediği ve kolaylaştırıcılar tarafından önceden
tahmin edilmeyen bilgileri yakalamak için oturumun sonunda “başka bir şey” sorusu sunmaktır.
(Bishop, 2017:4). Tüm formlarda Erasmus logosu ve en üstte organizasyon logonuz olmalıdır.
Orijinal odak grubu formu, a) ÇEVRİMİÇİ odak grubuna ve b) ÇEVRİMİÇİ ANKET’e uyacak
şekilde uyarlanmıştır. Üçünde de sorular aynıydı.
Yüz Yüze Odak Grup Formu
Göç Müziğinin Haritalanması
Keşif Odak Grubu

KOLAYLAŞTIRICILAR İÇİN TALİMATLAR (STK TEMSİLCİLERİ ve PROJE
ORTAKLARI), ODAK GRUP FAALİYETİ İÇİN [01 - A1 - ii] KATILIMCILARLA
(GÖÇMENLER)
Odak grupları bir saatten fazla sürmemelidir. Tüm katılımcılar daire şeklinde oturmalı ve
kolaylaştırıcı alıştırmayı açıklamalıdır. Müzik hakkında konuşuyor olacaklar. Grup 10’u aşarsa
birden fazla odak grubu yer alabilir.
Kolaylaştırıcılar MaMuMi projesini katılımcılara tanıtmak için.
Saatin başında tüm katılımcılar cep telefonlarını kontrol etmeye ve onları müzik dinlemek için
nasıl/kullanıp kullanmayacaklarını tartışmaya teşvik edilmelidir.
Saatin sonunda tüm katılımcılara sorulmalıdır “Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?”
Saat kaydedilmeli ve ses dosyası arşivlenmek üzere paylaşılan bir siteye yüklenmelidir
(MaMuMi Trello sitesi O1 Listesi)
Sol taraftaki sorular ISTEMLER olarak kullanılmalıdır. Odak grubunun amacı, üyelerin MUSIC
konusu etrafında özgürce ve uzun süre konuşmasına izin vermektir, böylece MaMuMi ekibi sonraki
atölyelerde kullanmak için yaklaşımlar geliştirebilir.
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MaMuMi Odak Grup Katılımcıları için Sorular
Soru (Kolaylaştırıcı tarafından sorulacak)

Yanıtlar (katılımcılardan)

1. Müzik
dinlemek
için
cep
telefonunuzu kullanıyor musunuz?
Cevap evetse, ne sıklıkla?
2. Ne tür müzik seversiniz?
3. Ne zaman ve
dinliyorsunuz?

nerede

müzik

4. Sizin için önemli olan tek bir müzik
parçası veya bir şarkı var mı?
Neden?
5. Bu önemli şarkı - onu duyduğunuzda
size nasıl hissettiriyor?
6. Size hayatınızdaki önemli bir olayı
hatırlatan özellikle bir şarkı var mı?
7. Aktarmak istediğin bir müzik parçası
var mı? Neden?
8. Sizin için müziğin gücü nedir?
9. Eklemek istediğin bir şey var mı?

Covid 19’a uyum sağlama
Covid 19 nedeniyle kısıtlamaların olduğu yerlerde çevrimiçi bir anket kullanılabilir. Bu anket formu,
kuruluşunuza başka türlü aşina olmayabilecek katılımcılara ulaşmak için de yararlıdır.
https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit

Odak Grubu Geri Bildirim Formları
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Geri bildirim sağlama fırsatı sağlayan iki form. Birincisi madde işaretleri ister ve ikincisi, gerekirse
daha uzun açıklama ister. İkinci form, nitel geribildirim ve daha derin araştırma için kullanışlıdır.
Covid 19 nedeniyle, ÜÇ kısa geri bildirim formu, 1) yüz yüze odak grupları, 2) çevrimiçi odak
grupları (Zoom vb. Varsa) veya 3) çevrimiçi anket yanıtları sunmak için uyarlamalar yapıldı.
Aşağıda (1).
Göç Müziğinin Haritalanması
O1-A1
ii Odak Grubu Geri Bildirim Formları
Koordinatör
Katılımcı Sayısı
Katılımcıların isimleri,
milletleri ve yaşları
Odak Grup Tarihi

İyi giden şeyler
Odak Grubu
1

2

3

Şaşırtıcı Olan Şeyler
Odak Grubu
1

2

3
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ADAPTASYON VERİLERİ
İyi Gitmeyen Şeyler
Odak Grubu
1

2

3

Odak Grubu Yürütürken Öğrenilen Yeni Şeyler
Kalacak şeyler
Değişecek
şeyler
Yeni
gerekli

şeyler

Diğer şeyler

12

Bu ek form, madde işaretlerinin ötesinde bilgiler sunma şansı sundu
O1-A1
ii Kısa Anlatı Raporu
Ortak adı
Odak Grubu/Çevrimiçi
Odak
Grubu/Anket
Tarihi
Katılımcı Sayısı
İyi giden şeyler (500 kelimeden fazla değil)

Şaşırtıcı Olan Şeyler (500 kelimeden fazla değil)

İyi Gitmeyen Şeyler (500 kelimeden fazla değil)

Oluşturulan yeni bilgi (500 kelimeden fazla değil)
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Verilerinizdeki herhangi bir ULUSAL varyantı detaylandırın (bu katılımcıların milletleri/yaşları ile
ilgili olabilir)

Kendi sözlerinizle ve saha araştırmanızdan, bu (çevrimiçi) odak grubunun veya anketin resmettiği
"müzik hakkında konuşma" konusundaki boşlukları detaylandırın. Bunlar O1-A2 oluşturmak için
kullanılacaktır. (500 kelimeden fazla değil)

Raporu gönderen: _____________________ Tarafından imzalandı: _____________________
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Covid 19 Koşullarında kullanım için uyarlanmış anket
Göç Müziğinin Haritalanması
Keşifçi ÇEVRİMİÇİ ANKET

KOLAYLAŞTIRICILAR İÇİN TALİMATLAR (STK TEMSİLCİLERİ ve PROJE
ORTAKLARI), ÇEVRİMİÇİ ANKET İÇİN (Covid 19 nedeniyle) [01 - A1 - ii]
KATILIMCILARLA (GÖÇMENLER)
Sol taraftaki sorular ISTEMLER olarak kullanılmalıdır. Bu C-19 anketinin amacı, MaMuMi ekibinin
sonraki çalıştaylarda kullanmak için yaklaşımlar geliştirebilmesi için katılımcıların MUSIC
konusuyla ilgili olarak yanıt vermesine olanak tanımaktır.
MaMuMi Çevrimiçi Anketlerinin Katılımcıları için Sorular
Katılımcılar için soru
1. Sizin ülken hangisi?

Lütfen buradan cevaplayın

2. Neden ev sahibi ülkeye gelmeye
karar verdiniz?
3. Ev sahibi ülkede ne kadar
süredir bulunuyorsunuz?
4. Şu anda ne yapıyorsunuz
(meslek/eğitim/vb.)?
5. Kaç yaşındasınız?
6. Müzik dinlemek için cep
telefonunuzu
kullanıyor
musunuz? Cevap evetse, ne
sıklıkla?
7. Ne tür müzik seversiniz?
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8. Ne zaman ve nerede müzik
dinliyorsunuz?
9. Sizin için önemli olan tek bir
müzik parçası veya bir şarkı
var mı? Neden?
10. Bu önemli şarkı - onu
duyduğunuzda
size
nasıl
hissettiriyor?
11. Size hayatınızdaki önemli bir
olayı hatırlatan özellikle bir
şarkı var mı?
12. Aktarmak istediğin bir müzik
parçası var mı? Neden?
13. Sizin için müziğin gücü nedir?
14. Eklemek istediğin bir şey var
mı?
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Covid 19 koşulları altında gerçekleştirilen Çevrimiçi Anketlerin Bulguları

Göç Müziğinin Haritalanması
O1-A1 Covid 19 sürümü
ii Çevrimiçi Odak Grubu/Anket Geri Bildirim Formları
Koordinatör

KC. BU

CSI. KI

KMO
P. YU

CSC. İT

INN. NO

C. IS

UoG.BK

Katılımcı
Sayısı
Katılımcıların
yaş aralığı ve
milletleri
(ÖNEMLİ herhangi bir
katılımcıya
atfedilmiştir)

7

8

11

8

5

21

10

21-61
Gambiya,
Kuzey
Makedonya,
İtalya, BK,
Kamerun,
İspanya,
Kıbrıs.

C/D

20-34
Senegal,
Tunus,
Gabon,
Kamerun,
Gambiya

27-44
Belçika,
Fransızca,
Norveççe,
Sırpça

21-57
Belçika,
İngiltere,
İtalya,
Kosova,
Yeni
Zelanda,
ABD,
Kazakista
n
Çevrimiçi
10.05.202
Odak Grup 0
–
Tarihi/Anket 31.05.202
0

4.05.20
–
20.05.20
CSI’ın sosyal
medyasında
çevrimiçi
olarak
mevcuttur

24.04.
2020
–
22.05.
2020

19 -72
Arjantin,
Brezilya,
Bulgar,
Alman,
Avusturya,
Venezüella,
İngiliz,
İtalyan,
İsviçre.
30.04.202 11.05.202 9.4.2020 –
0 – 14.05. 0
– 17.4.2020
2020
04.06.202
Çevrimiçi 0
odak grup
görüşmele
ri,
çevrimiçi
anket
MartNisan
2020

21 – 76
Bengalce,
Fas, Hint,
İtalyan,
Portekiz,
İspanyol,
Cezayir

14.03.2020
(f2f)–
04.06.2020

İyi giden şeyler
Odak Grubu/Anket
1 Bulgaristan, KC: Anket, Bulgaristan’daki göçmenlere ve yabancılara adanmış birçok sayfa ve
grup olduğu için Facebook gibi sosyal medya tarafından yaygınlaştırıldı. Anket ayrıca daha önce
birlikte çalıştığımız, göçmenler ve yabancılarla çalışan kişiler arasında da yaygınlaştırıldı.
Kıbrıs, CSI: Katılımcıların hayatlarındaki müziğin değerine ilişkin çok olumlu tepkiler.
Katılımcıların çoğu her gün ve her yerde müzik dinliyor (özellikle vakit bulduklarında evlerinde).
Yunanistan, KMOP: KMOP kanalları aracılığıyla yayılması kolay.
İtalya, CSC DD: CSC, bağlantıları aracılığıyla göçmenlerle çalışarak anketi
yaygınlaştırdı. CSC, çok kültürlü anaokulları gibi STK’lar/göçmen kuruluşlarla
iletişime geçti.
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Norveç, INN: Göçmenlerle çalışan kuruluşların yanı sıra anketle ilgili sosyal medya
paylaşımlarına verilen yanıtlar, projeye çok olumlu ilgi gösterdi.
Ispanya, C: yaymada sorun yok.
BK, UoG: olumlu yanıt. 14.3.20’deki küçük odak grubu idealdi, çünkü ayrıntılar eklendikçe ilk
sorulardan sohbetler büyüdü.
2 Bulgaristan, KC: Anket hem İngilizce hem de Bulgarca yapıldı, ankette her iki dil de kullanıldı,
çünkü katılımcılar cevaplarında hangi dili kullanacaklarını seçme fırsatı buldu.
Kıbrıs, CSI: Müziğin gücünün insanları etnik kökene bakılmaksızın nasıl birleştirdiğine dair çok
olumlu tepkiler ve bu kültürlerarası bir iletişim biçimi.
Yunanistan, KMOP: İngilizce ya da Yunanca anlayabilen ve yazabilen göçmenleri hedef
aldığımız için dil bir sorun değildi.
İtalya, CSC DD: İngilizce ya da İtalyanca anlayabilen ve yazabilen göçmenleri hedef
aldığımız için dil bir sorun değildi.
Norveç, INN: Katılımcılar genellikle müziği ve onlar için ne anlama geldiğini tartışmaya hevesli.
BK, UoG: Katılımcılar, aşk/hafıza ve müziğin onlar için ne anlama geldiğiyle ilgili bazı kişisel
bilgileri paylaştılar.
3 Bulgaristan, KC: Anketin sonunda İngilizce ve Bulgarca dillerinde onay formu eklendi ve
katılımcılardan tüm kutuları işaretlemeleri istendi. Tüm katılımcılar bunu yaptı.
Kıbrıs, CSI: Çok sayıda katılımcı, projemizin gelecekteki faaliyetlerine katılmaya ilgi gösterdi ve
müziklerini tanıtmaktan mutluluk duydu.
İtalya, CSC: CSC’nin yerel düzeyde geniş bir NGOS ve mülteci merkezleri ağına
sahip olması nedeniyle çevrimiçi anketleri ve iki Skype görüşmesini kolayca topladı.
Norveç, INN: oldukça heterojen bir katılımcı grubu işe aldı (sınırlı sayıda yanıt dikkate
alındığında).
4 Bulgaristan, KC: Katılımcıları daha iyi anlamak için geçmişleri ile ilgili bazı sorular ekledik ve
bu da bize soruların analizinde daha geniş bir bakış açısı sağladı.
Şaşırtıcı Olan Şeyler

1

2

Odak Grubu/Anket
Bulgaristan, KC: Ankete katılanlar sosyal ve ekonomik standardı yüksek ülkelerdendir: İtalya,
Yeni Zelanda, İtalya, ABD, kendi işlerini geliştirmek ve Bulgaristan’da da iyi bir standart
sürdürmek için Bulgaristan’a gelenler.
Kıbrıs, CSI: Araştırmadan çıkan şaşırtıcı bir şey, farklı kültürlerden gelmelerine ve farklı şarkı
deneyimleri yaşamalarına rağmen, müziğin insanları “birleştiren” güçlü bir araç olduğu
konusunda hemfikir olmaları ve hepsi de müzikle duygusal geçmişleriyle bağlantılı olmalarıdır.
Yunanistan, KMOP: Yayının ilk iki haftasında 11 yanıt aldık.
İtalya, CSC DD: Çevrimiçi röportajlardan alınan yanıtların kalitesi ve yerel müzisyenlerin
MaMuMi projesine gösterdiği ilgi.
Norveç, INN, BK, UoG: Daha açık sorularda bile çoğu yanıtın kısalığı.
Kıbrıs, CSI: Kendileri için önemli olan bir müzik parçasını paylaşmaları istendiğinde çoğu
hikâyelerini paylaştı ve bu müzik parçasının onlara yolculuklarını hatırlattığını ya da dans
ettirdiğini ve gelecek için umut verdiğini söyledi, arkadaşlarıyla güzel anılar ya da
memleketlerinden ve ailelerinden anılar. Bazıları için bu müzik parçası onlara motivasyon,
rahatlama, mutluluk gibi daha olumlu duygular getirirken, bazılarına daha nostaljik ve duygusal
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duygular getiriyor.
Yunanistan, KMOP: Hedef 6 ila 8 yanıta ulaşmaktı ancak beklentimizi aşmayı başardık.
İtalya, CSC DD: Yanıtlayanların çevrimiçi soruları İngilizce yanıtlamada büyük
sorunları yoktu, etkinlik hamurunun çoğu yanıtlayıcı frankofondur.

ADAPTASYON VERİLERİ
İyi Gitmeyen Şeyler

1

2

3

Odak Grubu/Anket
Bulgaristan: Katılımcılar en önemli sorulardan birine çok uzun cevaplar vermedi: Sizin için
önemli olan tek bir müzik parçası veya bir şarkı var mı? Bazıları sadece sevdikleri bir müzik
tarzını söyledi.
Kıbrıs, CSI: Covid-19 çöküşü ve bu belirli hedef grubun karşılaştığı zorluklar nedeniyle, ne
kuruluşlardan ne de göçmenlerden/mültecilerden çok sayıda yanıt almadık. Belki bazılarının
internete veya bilgisayara erişimi yoktu. Yine de CSI, konsorsiyum tarafından talep edilen sayı
limitini toplamayı başardı.
Yunanistan/İtalya/Norveç: C.19’un etkisi.
Norveç, INN: Anket, muhtemelen odak gruplarındaki konuşmalardan gelebilecek ayrıntı
düzeyinden yoksun oldukça kısa yanıtlar üretti.
Ispanya, C: anket konuları tartışmak için birkaç fırsat sundu.
Yunanistan, KMOP: 11/24 yanıtlayanlar
İtalya, BK: Bazı katılımcılar ankete iki kez cevap vererek cevaplarını iki kez
gönderdiler...
Bulgaristan, KC: Bazı katılımcılar, aktarmak istedikleri bir müzik parçası olmadığını belirtti.
Yunanistan, KMOP: Sorulardan bazıları o kadar spesifik değildi, bu nedenle katılımcılar kendi
yöntemleriyle cevap verdiler.
İtalya, CSC DD: Some of the questions were too general and allowed for personal comments
from the respondents.
Norveç, INN: Özellikle bazı sorular, uzun ve ayrıntılı yanıtları teşvik etmek için pek uygun
olmayabilir. Bu konu muhtemelen anket formatı tarafından vurgulanmış olsa da, belirli bir
sorunun ifadesini yeniden düşünmeye değer.
Ispanya, C: bazı sorular ankette yararlı değildir.
Odak Grubu Yürütürken Öğrenilen Yeni Şeyler/Anket

Kalacak şeyler

Bulgaristan, KC: Tüm sorular kalmalı.
Kıbrıs, CSI: Anketin duygusal kısmı, insanların hikayelerini ve duygularını ifade
etmeleri için gerçekten bir fırsattı!
İtalya, CSC DD: Skype görüşmeleri oldukça etkiliydi ve görüşmeleri Skype
aracılığıyla kaydetme imkanı, yanıtları takip etmek ve sohbet içeriğini yazmak için
çok yararlıdır.

Değişecek
şeyler (anket)

Bulgaristan, KC: Bazı sorular biraz daha açıklayıcı yapılabilir:
1. Müzik dinlemek için cep telefonunuzu kullanıyor musunuz? Cevap evetse, ne
sıklıkla?

19

2. Ne tür müzik seversiniz?
3. Ne zaman ve nerede müzik dinliyorsunuz?
4. Sizin için önemli olan tek bir müzik parçası veya bir şarkı var mı? Lütfen
hangisini ve nedenini söyle?
5. Bu önemli şarkı - onu duyduğunuzda size nasıl hissettiriyor?
6. Size hayatınızdaki önemli bir olayı hatırlatan özellikle bir şarkı var mı? Lütfen
hangisi olduğunu ve etkinliği paylaşın.
7. Aktarmak istediğin bir müzik parçası var mı? Lütfen hangisi olduğunu ve neden
geçmek istediğinizi söyleyin?
8. Sizin için müziğin gücü nedir?
Kıbrıs, CSI: Belki şarkı atölyesi için, bir grup ortamında olacağı için, grup
homojenliğini düşünmek isteriz, çünkü entegrasyon deneyimleri yeni gelen
göçmenler/mülteciler ve ikinci ve üçüncü nesil göçmenler için farklıdır, bu yüzden
onların anlayışı ve değerlendirmesi Kültürlerarası yeterlilik için bir araç olarak
müzik farklı olabilir.
Yunanistan, KMOP: menşe ülkesini ve yaşını ekleyin (her ikisi de yüz yüze
Odak Grup talimatlarında kaldı), çünkü göçmen örneklemi hakkında çok ilginç
bilgiler sağlayacaklarını. Soruları daha spesifik hale getirin, yani 4. soruda (Sizin
için önemli olan tek bir müzik parçası veya bir şarkı var mı? Neden?).
Ekleyeceğim “Hangi müzik parçası/şarkı?”. Ancak, araştırmanın bu kısmının yüz
yüze bir oturumla yürütülmesi durumunda katılımcılardan daha fazla bilgi
alınacağına inanıyorum.
İtalya CSC DD: Sorular bazen çok geneldir ve cevaplayıcılar doğru cevaplara
odaklanmakta güçlük çekerler. Belki bazı kapalı uçlu sorular göçmenlerden daha
önemli bilgiler toplamaya yardımcı olur.
Norveç, INN: “Müziğin gücü” hakkındaki soruyu daha somut bir şeye
dönüştürmeyi öneriyorum (örneğin, kişinin hayatında müziğin önemi; müziğin
çeşitli işlevleri ve/veya efektleri). Ayrıntılı yanıtlar sağlamak için soruların ifadesi
uyarlanmalıdır.
Yeni
gerekli

şeyler Bulgaristan, KC: Çevrimiçi anketlerde, aşağıdaki gibi bazı sorular eklersek
katılımcıları daha iyi anlayabiliriz:
- Senin ülken hangisi?
- Neden ev sahibi ülkeye gelmeye karar verdiniz?
- Ev sahibi ülkede ne kadar süredir bulunuyorsunuz?
- Şu anda ne yapıyorsunuz (meslek/eğitim/vb.)?
- Kaç yaşındasınız?
- Cinsiyetin ne? (bu öneri, proje kapsamında olmadığından proje ekibi tarafından
kabul edilmemiştir).
Kıbrıs, CSI: Belki de bir F2F durumunda, eğitmen tarafından katılımcıların
hikayelerinin belirli yönleri hakkında daha hedefli sorular istenebilir ve müziğin
genel anlamda değil, her ulusal bağlamda kültürlerarası bir yetkinlik aracı olarak
nasıl hizmet edebileceğiyle bağlantı kurması gerekebilir, ve bu insanlara bu
konuda yapılabilecekler konusunda fikirlerini paylaşma fırsatı sunmak.
İtalya, CSC DD: Katılımcılardan daha alakalı bilgiler toplamak için yakın uçlu
sorular.
Norveç, INN: Müziğin sosyal boyutlarını daha doğrudan sorgulayan sorular?
Sohbeti, göçmenlerin yeni bir ülkeye taşınma/yeni bir ortama uyum sağlama
deneyimlerinde müziğin rolüne daha spesifik olarak yönlendiren sorular?
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Ek açıklamalar

Seçilmiş
Sonuçlar

Kıbrıs, CSI: Sonuç, F2F odak grubunun çevrimiçi ankete geçişi açısından
beklenenden daha olumlu. Herkes için daha az zaman alıyordu ve bu aktivitenin
amaçları ve anketin anonim olması, katılımcılara duygularını ve hikayelerini
diledikleri gibi ifade etmeleri için alan ve özgürlük verdi. Belki bir grup ortamında,
grup homojen olmayacağı için, katılımcılar evde bireysel olarak yaptıkları gibi
duygularını ve hikayelerini ifade etmekte rahat hissetmemiş olabilirler. Elbette,
F2F yapılması gereken gelecekteki şarkı atölyemizi düşündüğümüzde bu farklıdır
ve eğitmen katılımcılar arasında bir güven ortamı yaratma sorumluluğuna sahip
olacaktır.
1. Müzik dinlemek için cep telefonunuzu kullanıyor
musunuz? Cevap evetse, ne sıklıkla?
Buna çeşitli yanıtlar. Akıllı telefon teknolojisine erişimle ilgili soruları gündeme
getirir. Proje akıllı telefonların mülkiyetini üstlenemez.
2. Ne tür müzik seversiniz?
Y, KMOP: çoğunlukla her tür
İT, CSC DD: Mbalax, Reggae ve Zouk, Hip Hop, R&B, Rap, Pop, geleneksel
müzik, Tunus folkloru, Filistin müziği
N, INN: Ankete katılanların çoğu popüler müzik tarzlarını dinlemeyi tercih
ediyor, bir katılımcı “dünya müziği” ni de listeliyor, bir diğeri ise özellikle
kendi ülkesinden pop müzikten bahsediyor
BK, UoG: Dünya Müziği, Grunge, caz, Bhangra, Arapça
3. Ne zaman ve nerede müzik dinliyorsunuz?
Y, KMOP & İT CSC DD: ev/ulaşım/spor salonu/bar/arkadaşlarla
N, INN: Ankete katılanların çoğu günlük durumlarda müzik dinliyor. Yemek
pişirirken, egzersiz yaparken, işte, dışarıda dışarıda vb. Bu tür esnek dinleme
alışkanlıkları, müziğe erişmek için akıllı telefonların kullanımı ile
kolaylaştırılır/bağlanır. Telefonlarını müzik için nadiren kullanan katılımcılar,
öncelikle
arabalarında
müzik
dinliyor.
Bu,
müziğe
erişilen
medyanın/teknolojilerin,
müzik
dinlemenin
nerede/ne
zaman/nasıl
gerçekleşebileceğine ilişkin belirli olasılıklar ve sınırlamalarla birlikte geldiğini
gösterir.
BK, UoG: mutfak, temizlik, araba, kick boks eğitimi
4. Sizin için önemli olan tek bir müzik parçası veya bir şarkı
var mı? Neden?
İT, CSC DD: Evet, çünkü bana vatanımı hatırlatıyor; Evet, reggae
müziği en sevdiğim müzik var. Çünkü bilinçli bir müzik; Aşk müziğini
seviyorum çünkü beni mutlu ediyor; Reggae Müzik: insanları
bilgilendirdiği ve vaaz verdiği için benim için önemli; Youssou Ndour
tarafından Immigré; Mahboubi (Tunus folklorundan);
BK, UoG: Nirvana, benim gençlik endişemin marşı;
5. Bu önemli şarkı, duyduğunuzda size nasıl hissettiriyor?
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Bulgaristan, KC: Rod Stewart’tan “Handbags and Gladrags”, işlerin yolunda
gitmediği için sizi mütevazı kılıyor
Kıbrıs, CSI: Makedonas’ın “mi mou les antio” şarkısını dinlediğimde, bana
büyükannemi hatırlatıyor, eskiden birlikte söylediğimiz gibi; ücretsiz djembe
davulculuğu.
BK, UoG: Etta James, “At Last”, Beni her zaman dans
ettiriyor; “O Mor Moina Go”; evet, babamın sevdiği, bana
kocamın askerlik görevini yaptığı zamanı hatırlatan (İT).
Bana büyükannemi hatırlatıyor.
6. Size hayatınızdaki önemli bir olayı hatırlatan özellikle bir
şarkı var mı?
Y, KMOP:
Belirli zamanları hatırlatan “İslamcılar Kuzey Mali’yi ele
geçirdiğinde bana bu ağır darbeyi hatırlatıyor”.
İT, CSC DD: ‘Lune de miel’, anneme ilk sarhoş ve dans
edişini hatırlatıyor; Evet. Müzik nereden geldiğimi hatırlıyor. Ve ne
için geldim, buradaki görevim nedir.
BK, UoG: ‘Jerusalem of Gold’. Bana İsrail’deki evinim ve Altı Gün savaşını
hatırlatıyor.
Bonnie Taylor’dan “I need a hero”, Ehliyet sınavıma girmeden dakikalar önce
dinledim. Şarkı sakinleşmeme, rahatlamama ve odaklanmama yardımcı oldu.
Testimi geçmeme yardımcı oldu; Benim için önemli olan birkaç şarkı var. Bana
çeşitli olayları, yerleri ve insanları hatırlatıyorlar.
Nancy Ajram’dan “Einy aleik”. Bana Ürdün'de yaşamayı ve büyüyen Arapça
sevgimi hatırlatıyor; Simply Red’den “Stars”, Kıbrıs’ta yaşıyorduk ve ilk kızım
doğdu. Her zaman vardı.
7. Aktarmak istediğin bir müzik parçası var mı?
Neden?
Kıbrıs, CSI: ücretsiz djembe davulculuğu.
İT, CSC DD: Mahboubi, bana memleketimi hatırlatıyor, özellikle şimdi
karantinada, Tunus folklorundan bir şarkı; Naz ve Damian Marley,
“Strong will continue”, güzel şarkı, sana enerji veriyor, zor zamanlarda
daha iyi hissetmeni sağlıyor, zor zamanlarda, dirençli bir şarkı.
BK, UoG: Ana Belén’den herhangi bir şey. Ne yazık ki, anglosferde çok az
İspanyol şarkıcı biliniyor; “Mehndi hai rachnewali” - beni her zaman ağlatıyor,
güzel sözler var
8. Sizin için müziğin gücü nedir?
Ortaklar, tüm duygular ve hafıza ile ilgili yanıtları kaydetti.
9. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Yunanistan, KMOP: Biri bunu önerdi: “Herkes bir enstrümanın nasıl
çalınacağını öğrenmeli: herhangi bir okul müfredatının parçası olmalıdır!”
İT, CSC DD: Hepinize proje için teşekkür ederim. Umarım müzik kariyerimi
geliştirmeme yardımcı olur.
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YENİ BİLGİ
Ispanya, C: Çoğu insan evde dinler ve müziğin duyguları etkileme gücüne
tanıklık eder.
BK, UoG: F2f konuşmasında iyi giden şey, yeni bir şey öğrenmemdi. Yanıtlayan
İspanyol bir kişide de bilmediğim bazı müziklerle tanıştım. Bu, atölye
çalışmalarının onları kolaylaştıranlar için değeri olacak ve kültürlerarası iletişim
etrafındaki teklif hedefleriyle uyumlu olacaktır.
ADRESLENMESİ GEREKEN GAPS
Norveç, INN: Ankete verilen yanıtlarda, kültürlerarası yeterlilik veya çeşitlilik
farkındalığı konularına işaret eden çok az şey var. Göçmenlerin başka bir ülkeye
taşınma, yeni bir ortamda olma vb., deneyimlerindeki müziğin rolünü daha
doğrudan ele alan soruları dahil etmeyi düşünmeye değer olabilir. Ya bir kişinin
nereden geldiği ile iletişim halinde olmak ya da bir kişinin gittiği mevcut
topluluklara köprüler kurmak açısından.
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Anket verilerine yanıtın özeti

POZİTİFLER

BOŞLUKLAR

• Proje ve hedeflere olumlu yanıt.
• Gerekirse tercüme etmesi kolay.
• Daha az zengin veri yanıtları olmasına rağmen, gerektiğinde
çevrimiçi teslimata uyarlanması kolaydır.
• Ortaya çıkan ilginç anlatılar (aile, ev, önemli yaşam olayları
hakkında).
• Heterojen katılımcılar (cinsiyet, milliyet, yaş).

•
•
•
•

akıllı telefonlara erişimi kontrol et.
kültürlerarası yeterliliğe nasıl odaklanılır.
çeşitlilik farkındalığına nasıl odaklanılır.
göç deneyimleriyle ilgili belirli hikayelere nasıl odaklanılır.

• daha eksiksiz cevaplar üretmek için revize edilecek sorular.
• duruma ve ulusal bağlama göre uyarlanabilen daha geniş bir
listeden seçilecek sorular.
• göçmen hedef gruba daha açık bir şekilde hedeflenecek sorular.
ADAPTASYONLAR • Covid 19 ve sosyal mesafeye nasıl devam edilir.
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MaMuMi Müzik Atölyelerinde kullanılmak üzere grup/anket sorularına yeniden odaklanma
Göç Müziğinin Haritalanması
MaMuMi Müzik Atölyesi

KOLAYLAŞTIRICILAR İÇİN TALİMATLAR (STK TEMSİLCİLERİ ve
ORTAKLARI), MAMUMİ MÜZİK ATÖLYESİ ETKİNLİĞİ İÇİN [03
KATILIMCILARLA (GÖÇMENLER)

PROJE
– A1]

Çalıştay bir saatten fazla sürmemelidir. Tüm katılımcılar daire şeklinde oturmalı ve kolaylaştırıcı
alıştırmayı açıklamalıdır. Müzik hakkında konuşuyor olacaklar. Grup 10’u aşarsa birden fazla odak
grubu yer alabilir
 Kolaylaştırıcılar MaMuMi projesini katılımcılara tanıtmak için.
 Saatin başında tüm katılımcılar cep telefonlarını kontrol etmeye ve onları müzik dinlemek
için nasıl/kullanıp kullanmayacaklarını tartışmaya teşvik edilmelidir.
 Saatin sonunda tüm katılımcılara sorulmalıdır “Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?”
 Saat kaydedilmeli ve ses dosyası arşivlenmek üzere paylaşılan bir siteye yüklenmelidir
(MaMuMi Trello sitesi O1 Listesi)
Sol taraftaki sorular, üyelerin özgürce konuşabilmeleri ve MÜZİK konusuna gelince ISTEMLER
olarak kullanılmalıdır.
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MaMuMi Müzik Atölyeleri Katılımcılarına Sorular
Soru
(Kolaylaştırıcı
tarafından Yanıtlar (katılımcılardan)
sorulacak)
1. Müzik
dinlemek
için
cep
telefonunuzu
kullanıyor
musunuz? Cevap evetse, ne
sıklıkla?
2. Ne tür müzik seversiniz?
3. Ne zaman ve nerede müzik
dinliyorsunuz?
4. Sizin için önemli olan tek bir
müzik parçası veya bir şarkı var
mı? Lütfen hangisini ve nedenini
söyle?
5. Bu
önemli
şarkı
onu
duyduğunuzda
size
nasıl
hissettiriyor?
6. Size hayatınızdaki önemli bir
olayı hatırlatan özellikle bir şarkı
var mı? Lütfen hangisi olduğunu
ve etkinliği paylaşın.
7. Aktarmak istediğin bir müzik
parçası var mı? Lütfen hangisi
olduğunu ve neden geçmek
istediğinizi söyleyin?
8. Neden?
9. Sizin için müziğin hayatınızdaki
önemi nedir?
10. Eklemek istediğin bir şey var mı?
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IO1 A2 SOSYAL İÇERME İYİLEŞTİRME ARACI OLARAK MÜZİK NASIL
KULLANILIR
MaMuMi odak grubu, projenin a) kolay adapte edilmesi, b) son kullanıcı için olumlu olduğunu
gösterdi. Covid 19 ve çevrimiçi anketlere geçiş bir noktaya kadar başarılı oldu. Verilerin
toplanmasına izin verildi. İlk cevaplardan daha yoğun konuşmaların ortaya çıkmasına izin
vermedi. Bu nedenle, Skype veya Microsoft Teams, Zoom, Blue Jeans gibi çevrimiçi toplantı
platformları, ilerledikçe projeye dahil edilmelidir. Bunu yapmak, projelerin erişilebilirliğinin
uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

BOŞLUKLAR

•
•
•
•
•

Gerekirse akıllı telefonlara erişim sağlayın.
Kolaylaştırıcılar ve göçmen olmayanlar da atölyeye katılacak.
Sohbete yönlendirmek için soruları istem olarak kullanın.
Göç deneyimiyle ilgili sorular sormak için.
Şarkılar bazen sanatçı olmadan anılır. Şarkıyı bulmak için tüm bilgilerin
verildiğinden emin olun.

• Daha spesifik olarak göç deneyimiyle ilgili sorular içeren revize
edilmiş anket.
• Covid 19 yönergelerini içeren tüm atölye malzemeleri.
• Atölye çalışmasının çevrimiçi ve çevrimdışı platformlarda
ADAPTASYONLAR uyarlanabilirliğini sağlayın
• Revize edilmiş odak grubu sorularını Şarkı Hikayeleri Öncesi
Atölye Çalışması olarak kullanın. Bu, katılımcının tam bir atölye
tartışması için gerekli olan fikirlerden bazılarını düşünerek saat
atölyesine gelmesini ve kendilerinden kendileri için önemli olan bir
müzik parçasının istenmesini sağlayacaktır.
• Odak grubu sorularının yanı sıra grup, MaMuMi web sitesinde
bulunan atölye çalışmalarındaki önceki katılımcıların bazı ses
kliplerini dinler.
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IO1 A3 KULLANIM POTANSİYEL ALANLARI

• Mümkünse çalıştay hedef kitlenin bildiği alanlarda yüz yüze yapılmalıdır

NASIL?

• Yüz yüze çalışma mümkün değilse Skype, grup modunda kullanılabilir

NASIL?

KİMİNLE ve
NEREDE?

DİĞER
KULLANIMLAR

• Göçmen grupları VE göçmen olmayanlar
• Halk Kafelerinde, merkezlerde, kütüphanelerde, STK ofislerinde.
• Eşler arası basamaklama, sürdürülebilir bir katılımı teşvik eder
• Araç, sadece kültürlerarası değil, aynı zamanda diyaloğun önemli olduğu
kuşaklar arası diğer gruplarla kullanılmak üzere uyarlanabilir.

Özetle
1. MaMuMi odak grupları / anketleri, projenin nasıl potansiyel olduğunu gösterdi:
a) uyarlaması kolay
b) son kullanıcı/hedef grup için olumlu
2. Covid 19 ve çevrimiçi anketlere geçiş bir noktaya kadar başarılı oldu. Verilerin toplanmasına
izin verdi, ancak daha kapsamlı konuşmalar veya ayrıntılar için değil. Toplam 70 katılımcı
katıldı.
3. Microsoft Teams, Zoom, Blue Jeans gibi Skype veya çevrimiçi toplantı platformları,
ilerledikçe projeye dahil edilmelidir. Bunu yapmak, a) konuşma yaklaşımının (İtalya
tarafından Skype’ta benimsenmiştir) sürdürülebilmesini ve b) projenin sürdürülebilir olmasını
ve sosyal mesafe önlemleri ile ilgili devam eden zorluklara uyarlanabilir olmasını
sağlayacaktır.
4. Özeti tam olarak karşılamak ve kültürlerarası iletişim ve çeşitlilik farkındalığı için alanlara
izin vermek için, MaMuMi web sitesindeki “Kullanıcı Kılavuzu” ndan bir dizi buz kırıcı soru,
kolaylaştırıcıların MaMuMi Müzik Atölyesi'nden önce bir uyum oluşturmasını sağlar. Bu buz
kırıcılar, anketler yapıldıktan sonra revize edildi ve uyarlandı.
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Konsorsiyum Ortakları. Logolar ve iletişim bilgileri

İnternet sitesi: www.asoccaminos.org

İnternet sitesi: csicy.com
Facebook: facebook.com/CSI.CYPRUS
Instagram: instagram.com/csi_cy

İnternet sitesi: www.danilodolci.org

İnternet sitesi: eng.inn.no

İnternet sitesi: www.kmop.gr

İnternet sitesi: knowandcan.com

İnternet sitesi: www.glos.ac.uk
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