Uluslararası Siyaset Psikolojisi Topluluğu’nun (International Society of Political
Psychology, ISPP)’nun Tehdit Altındaki Akademisyenler için düzenlediği Yeni Eşleştirme
Programı için Çağrı
Akademik özgürlüklere yönelik ataklar giderek birçok ülkede artmaya başladı ve bizler ISPP
olarak bu saldırılar karşısında siyasal dayanışma ve finansal yardım yoluyla tehdit altındaki
meslektaşlarımıza ulaşmaya çabalamaktayız. Tehdit altındaki akademisyenler için
düzenlediğimiz programlarımızı bu yıl iki şekilde genişlettik. Öncelikle, birçok ülkede yakın
zamanda akademik özgürlüklere yönelik yükselen tehditti de dikkate alarak, bir yıl ücretsiz
üyelik programımızı Türkiye’nin dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde genişlettik.
Amacımız akademik fırsatları sınırlandırılmış, geçim kaynakları ve akademik özgürlükleri
elinden alınarak siyasal zulme uğramış üyelerimizi ve/veya siyasal zulüm yüzünden yerinden
edilmiş üyelerimize ulaşmaktır. Bir yıl ücretsiz üyelikle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak
isterseniz lütfen ISPP’nin Merkez Ofisi ile iletişime geçiniz, info@ispp.org.
İkinci olarak, Yeni Eşleştirme Programı (New Twinning Program) başvurularını kabul etmeye
başladık. Bu program tehdit altındaki politik psikologlar ve program partnerlerimiz arasında
akademik ortaklıklara olanak sağlamaktadır. Bu ortaklıklar tehdit altındaki akademisyenlere
akademik aktivitelerini devam ettirmeyi, kariyer sürekliliği ve gelişimini, ve uluslararası
akademik camiaya entegre olma imkanları sunabilmektedir. Bu sebeple akademik ilgilerin
karşılıklı eşleştirerek tehdit altındaki meslektaşlarımızla partnerlerimiz arasında ortaklıklar
oluşturmaktayız.
Ortaklıkların nihai hali başvuranın ihtiyaçları ve fırsatlarına göre değişkenlik göstermektedir.
Bu ortaklık (yalnızca bunlarla limitli olmamak kaydı ile) aşağıda yer alan şekillerde
görünebilmektedir:
-

Mevcut araştırma projesine danışmanlık (örneğin Doktora çalışması)
Uluslararası işbirliği ve ortak yazarlık
Mevcut araştırma projeleri ya da proje başvurusu
Uzaktan mensubiyet (örneğin üniversite ya da araştırma merkezine dahil olarak title
kullanma)

Tehdit altındaki meslektaşlarımızla bu ortaklığı oluşturmak isteyen 10 ülkeden 16
akademisyenimiz mevcuttur. Program partnerlerimizle İngilizcenin yanında Almanca,
Arapça, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Türkçe gibi başka bazı dillerde de iletişim kurma
olanağı mümkündür. Bu sebeple İngilizce dilinde kendini yeterince yetkin ve rahat
hissetmeyen meslektaşlarımızın da başvurmalarını kuvvetle öneririz.
Eğer ISPP üyesi iseniz ve eşleştirme partneriyle ortaklaşacağınız bir projede birlikte çalışmak
istiyorsanız, ve akademik kariyeriniz içinde bulunduğunuz ülkenin siyasal iklimi nedeniyle
aşağıda belirtilen biçimlerden biri veya bir kaçına uyuyorsa Eşleştirme Programına
başvurmanızı öneririz:

-

Akademik pozisyonunuzu kaybettiyseniz veya kaybetme tehdidi altındaysanız
Akademik çalışma alanınız nedeniyle hak ettiğiniz halde promosyon/terfi
alamadıysanız veya başvurunuz engellenmişse
Üniversiteniz ya da hükümetiniz tarafından aktif bir biçimde sansürleniyorsanız
Araştırmalarınız etik kurullar ya da bürokratik yollarla engelleniyorsa
Siyasal iklim nedeniyle bulunduğunuz ülkede bir akademik geleceğiniz yoksa

Eğer içinde bulunduğunuz durumun, yukarıda örneklendirdiğimiz ‘ciddi etki’ kriterlerimize
uygun olup olmadığından emin değilseniz, bu programa başvurmanız ya da tavsiye için
info@ispp.org adresiyle iletişime geçmenizi de cesaretlendirmek isteriz. İçinde
bulunduğunuz durumla ilgili olarak başvuru sırası ve sonrasında tüm süreçlerin gizlilik
içerisinde gerçekleşeceğine emin olmanızı isteriz.
Daha fazla bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz: information about ISPP membership and the
New Twinning Program here
Eğer yukarıdaki linkte İngilizce sunulan bilgilere ve daha fazlasına başka dillerde ulaşmak
isterseniz, lütfen yukarıda listelediğimiz dillerden tercih ettiğiniz dilde bizimle iletişime
geçiniz.
Bu linkten program başvurusu yapabilirsiniz: apply to the Program as a Threatened Scholar
here.

