ОВЕН — Мобільна академія для ґендерної рівності та миротворчості

  Спогади різні —
майбутнє спільне!   
Майстерня з методів діалогу про минуле
Восени 2015 року

Значення минулого

.
Ідентичності

Минуле впливає на наше життя. Іноді воно допомагає нам краще зрозуміти
дійсність, а часом навпаки — заважає. Ми стикаємось з ним у книгах, розмовах, газетах, фільмах, а також у нашій пам’яті. Зазвичай у конфліктах саме різні
спогади та різне сприйняття минулого призводять до відчуження й непорозуміння
між сторонами. З іншого боку, спільні спогади зближують людей, а обмін різним
сприйняттям минулого може допомогти краще зрозуміти одне одного.

Історія та минуле — важливий стрижень для відчуття себе. Які ідентичності
мені близькі? Звідки вони у мене взялися? З яким біографічним досвідом
вони пов’язані? Що означає бути українцем, жінкою або чоловіком, активістом,
фахівцем, батьком? Під час нашої майстерні ми хочемо на особистому досвіді на
основі різних матеріалів і записів наблизитися до різних ідентичностей, якомога
більше дізнатися про їх походження та значення.

“… все опромінює світло минулого.
Воно завжди з нами, всередині нас, визирає назовні.”
Джонатан Сафран Фоєр
Mетоди

Мета семінарів

Під час триденного семінару ми хочемо разом з учасниками дослідити різні способи, як сприйняття минулого входить в наше життя. Ми подивимося на публічні та
особисті прояви пам’яті, спробуємо використати їх для того, щоби краще зрозуміти
себе та інших. Також ми говоритимемо про те, як використовувати спогади та
сприйняття минулого з метою побудови діалогу між різними групами людей.
В основі наших методів — методика “наративного інтерв’ю”, методології
“ґештальт-педагогіки” та “педагогіки звільнення”. Ми спираємося на моделі
й теорію впливу спогадів та пам’яті на конфлікти; маємо багаторічний досвід у
проведенні діалогів.
Під час майстерні учасники навчаться методів роботи з діалогами в контексті
спогадів. По закінченні семінару учасники зможуть самостійно використовувати ці методи на різних заходах, застосовувати їх у власній роботі. Після завершення двомісячної практичної фази проекту, учасники обох майстерень, яких
зацікавили ці методи, зустрінуться знову. Під час підсумкової зустрічі вони зможуть обмінятись отриманим досвідом, а також матимуть можливість спланувати свою діяльність у цьому напрямку.

Ведучі

		
Андреа Земсков-Цюґе

Дана Їроус

історик, працює у Кавказькій програмі Фонду Берґхоф. Із 2000 р. є тренером і
фасилітатором у сфері історії, спогадів та конфліктів. У 2003-2005 рр. працювала у
Центрі усної історії Європейського Університету в Санкт-Петербурзі як запрошений
фахівець та викладач. У своїй дисертації та публікаціях розглядала питання
історії Другої світової війни та сталінізму, теорії пам’яті та методи біографічної
роботи у конфліктних ситуаціях.
політолог, закінчила аспірантуру на тему впливу спогадів ув осетино-інгуському
конфлікті. З 2005 р. працює координатором проектів та тренером у сфері історії
та спогадів, ґендерної теорії та підходів, а також конфліктології у жіночій
громадській організації “ОВЕН” у Берліні.
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