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SOMUTLULUK, DEGISIKLIK VE KÜRESELLESME 

Sosyal, etnik ve kültürel farkliliklar yanliz sosyal gerceklilik degil. O – her gün artan – 

politik bir konu. Bizim toplumsalyapimiz çoktan çok etnikliliye dogru gidiyor,  zaten 

sorusturulmasi gereken „homojen Milliyetçi Toplumsallasma“ – saggörüslü Partilerin 

Programlarinda karsilasildigi gibi – bu bir Illosyondur. Fazla etnikli toplumlarda var 

olan ayriliklar yabancilar yasalari oldugu halde kaybolmuyorlar. 

Hele Hele medya alaninda amaç, fazla etnikli medyaalanlarinin çerçevesini 

saglamaktir. 

 

 

RADYO FRONUN AMACI 

Radyo FRO kendini fazla etnikli medyaalaninin bir modeli olarak görüyor. Açik ve 

farkliliklara sahip olan bir medya. Farkli görüsler için bir açik oda ve bagimsiz 

yayincilik. 

Farkli düsüncelere sahip olan bu temel, çogunluluklar için mücadele veren 

medyacilarin bir karsitidir, çünkü radyoda az sunulan bilgilendirmeler, aralarindaki 

farki görebilmek için, dil ve kültürel azinliklar için çok genis açilmistir, Mesela Radyo 

Fro 7 tane türkçe veya kürtçe yayin yapan programa sahiptir.  

„Inisiyative Yönlendirme“ düsüncesiyle  - bunun temeli sanatsal ve medyapolitik 

Stadtwerkstatta ait – Radyo FRO özgür medya alaninda tartisilmaz bir talebe 

deyiniyor. Tartismalar ve çeliskiler önlenmiyor ve güçsüzlendirilmiyor. „O kisi veya 

grup“ olayin basindan beri tartisma ortaminin bir parçasidir. 

Çogunluklu medyalar “iyimser kabul etmeye” bu anlamda “Öbürlerinin” bir homojen 

resmini yapiyor ve etnik azinliklarin ilgilendikleri ve karsilastiklari olaylari ve çogu 

zaman umursanmayan farkliliklari sunuyor. Bu bir açiksözlülüktür, ama grublar 

arasindaki sorunlari ve çeliskileri üstlenebilmektir.  

Yanliz var olan çogunluk medyalari irkci ve politik hirçinligi sunan araçdegildir. “ 

Belirli bir etnik azinliga veya çogunluga ait olmak, üstünlügün garantisi degildir.” 

 

ÇOK ETNIKLIK VE TERRORSÜPHESI 

Göç ve Küresellesmekle sinirlar - politik, etnik ve kültürel sorunlara - açildilar. Dünya 

Ticaret Merkezine yapilan saldiridan sonra Terör ve Göc baglantili olarak sunuldu.  

Islamci Yabancilar Dernekleri ve Camiiler bu iftira ile karsilastilar, yani fundamental 

Terörorganisasyonlarla ortak çalismakla suçlandilar. Avusturya Polisi saldiridan 

hemen sonra bazi derneklerde radikal politiklesme tesbit edip denetlemeyi artirdi. 

 



ORTAKÇALISMA VE SORUMLULUKLAR 

Medyalar ortak yasam için çok büyük sorumluluklar tasiyorlar. Radyo Fro bu 

sorumlulugu ve gerekliligi etnik ve kültürel farkliliklarla özel ilgilenmek gerektiginin 

bilincindedir. Bilim adami Husband’in tezlerindende anlasildigi gibi, çalisan bir fazla 

etnikli medya etnik sinirlari asan bir diyalog sahlar. Bunundisinda amaç etnik gruplar 

içerisindeki diyalogu zenginlestirmektir. 

 

MEDYA VE POLITIKA 

Toplum içerisindeki büyüyen milliyetçi, sosyal ve kültürel talebler gelecekte 

karsilasacagimiz temel sorunlardan biri olacaktir. Medyalarin Politik yani bundan 

dolayi çok önemlidir. Çalisan çok etnikliligin, çok etnikli bir medyaalanina ihtiyaci 

vardir. 

 

FESTIVALE KATKI 

Radyo Fro nun festivali bu konunun bilimsel ve politik bir analisidir. Bilim, politika ve 

pratikte var olan uzmanlar bu toplumda var olan çok etnikli medyayi, ve onun uyuma 

ve anlayisa sagladigi katkiyi tartisacaklardir.  

Radyo Fro alaninda çok dilli programlarla yapilan bir arastirma sonucu var olan 

tüzükler ve çizgi sorunlarinin sonuçlari ARS Electronicada ilk kez tanitilacaktir. 

Radyo  Fro nun katkisi „Öbürlerinin“ alanlarini çok etniklilik alaninda aydinlatmaktir. 

Bu sorunla ilgilenen farkli politik posisyonlarda çok ilginçdir. Avrupa Birligi alaninda 

yabancilar ve Iltica yasalarinin zorlastirildigini görüyoruz. Uyumtalebleri 

zorunluluklara dönüstürülüyor – kisacasi  

„Yabancilara Dilkurslari“. Yerel ve milli politik sorunlar arasinda daha çok 

enternasyonal ve avrupa birliginin bu konuyla baglantili görüsleri ön plana çikiyor. 
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