
Göçmenler Birliği'nden örnek proje: "Barış Meşesi" 
dikildi 

Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti’ne bağlı Pinneberg şehrinde, Pinneberg 
Belediyesi himayesinde başlatılan "Barış Meşesi Dikiyoruz" projesi kapsamında ilk 
meşe fidanını Elmshorn şehrinde faaliyet gösteren Göçmenler Birliği (EWB) dikti.  
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   Barış Karabacak, Harun Öznarin ve Ute Steinbek 

İnsanları dünya barışına ve iklimin korunmasına katkıda bulunmaya ve bunun için pratik bir şeyler 

yapmaya teşvik edilmesinin amaçlandığı proje kapsamında Pinneberg Belediye Başkanı Urte 

Steinberg, EWB Başkanı Harun Öznarin ve proje yöneticisi Barış Karabacak ile birlikte ilk “Barış 

Meşesi” Elmshorn şehrinde dikildi.  

'BARIŞ MEŞESİ' DİKMEYE MOTİVE EDİYORUZ 

Belediye Başkanı Urte Steinberg, projenin özellikle çocuklara, ergenlere ve genç yetişkinlere yönelik olduğunu 

belirterek, her kesimden insanların destek sağlayabileceğine dikkat çekti. Steinberg “Projede ağaç fidanlıkları ve 

bahçe merkezleri yer alacak. Şehirlerin ve kasabaların belediye başkanlarını, halkına bir "barış meşesi" dikmeye 

ve aynı zamanda bir "buluşma yeri" yaratmaya motive ediyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamak için okullar, 

kulüpler ve diğer kuruluşlar ilgili yerlerin sponsorluğunu üstlenmelidir. Belediye başkanları ve sorumlu 

çalışanları ile birlikte projeye maddi destek sağlayacak sponsorlar arıyoruz. Ağaç fidanlıkları ve bahçe 

merkezleri, ilgili bitki ve ağaçları tedarik edecek ve alanları tasarlayacaktır. Belediye başkanları dikim 

kampanyaları için himayeyi üstleniyor. Sizi bunu halka açık olarak yapmaya davet ediyoruz. 

Dikimler çocuklar, gençler ve genç yetişkinler tarafından uzmanların rehberliğinde gerçekleştirilecek. 

Temennimiz, okulların, diğer eğitim kurumlarının ve gençlik kuruluşlarının yanı sıra sosyal kurumların da yer 

almasıdır. Barış girişimi, etkinliklerin hazırlanmasına destek oluyor ve önemli basın çalışmalarının yanı sıra 

destek programına da eşlik ediyor” dedi.  



 

PROJENİN AMACI: BARIŞ İÇİN ORTAK GÜÇ OLUŞTURMAK 

EWB proje sorumlusu Barış Karabacak, projenin önemine dikkat çekerek “Almanya’da bugün Pinneberg için 

çok özel bir gündü, aynı zamanda kişisel olarak benim için de büyük anlam taşıyordu. Projenin amacı barış için 

ortak bir güç oluşturmaktır. Meşe, güç, sonsuzluk ve geleceğe bakışımızı temsil ediyor.  Proje yöneticisi olarak, 

belediye başkanlarıyla birlikte Schleswig-Holstein genelinde altı meşe ağacı daha dikmeyi planlıyorum. Daha 

fazla meşe ekimi olmasını temenni ediyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.  

MEŞE, BARIŞI, CESARETİ, GÜCÜ VE AZMİ TEMSİL EDER 

Harun Öznarin de projenin amacının barış girişiminin yol gösterici ilkesi olduğuna dikkat çekerek “Proje, 

barışçıl iletişimi ve katılımı teşvik etmeyi hedefliyor. Cinsiyet, eğitim, engellilik veya diğer bireysel özellikler, 

milliyet, din veya ideoloji ne olursa olsun herkes eşit ve bağımsız olarak katılmalı ve destek vermelidir. Meşe, 

barışı, cesareti, gücü ve azmi temsil eder. Barış için bir hamle yapma zamanı şimdi. Bu projenin sürekliliğini ve 

büyüyerek daha geniş kitlelerce duyulması, başka eyaletlere yayılmasını istiyoruz” dedi. 

 


