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13 Şubat, radyonun uluslararası işbirliğini güçlendirmek, büyük basın organları ve görsel işitsel 

mekanizmalarının bilgiye erişimi, ifade özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek 

amacıyla UNESCO tarafından 25 Ekim – 10 Kasım 2007 tarihleri arasında Paris’te icra edilen  36. 

Genel Konferansı tarafından Dünya Radyo Günü olarak ilân edilmiştir. UNESCO Genel Direktörü Sn. 

Irina BOKOVA’nın konuya ilişkin mesajı şu şekildedir:  

Dünya Radyo Günü’nde, dünya üzerindeki kadın ve erkekler arasında ilk tercih olmayı sürdüren bir 

aracın varlığını kutluyoruz. Radyo, sesi duyulmayanlara ses veren, cehaletin giderilmesinde eğitici bir 

rol oynayan ve doğal afet durumlarında hayat kurtaran bir araçtır. İfade özgürlüğü ve çoğulculuk için 

büyük bir güç olan radyo, kucaklayıcı bilgi toplumlarının inşa edilmesi ve toplumlar arasında karşılıklı 

saygı ve anlayışın teşvik edilmesi için vazgeçilmez bir aktördür. 

Radyo bilhassa toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi alanlarında önem 

kazanmaktadır. 20. Yüzyılın başındaki öncü yöneticilerden, günümüzde çatışma alanlarından haber 

bildirenlere kadar, kadınlar, radyonun gelişmesinde kilit bir rol oynamışlardır. Gazeteci, muhabir, 

yapımcı, teknisyen ve karar alıcı gibi farklı pozisyonlarda görev alan kadınlar, radyo yayın sektörünün 

her alanında ifade özgürlüğü, serbest bilgi ve düşünce paylaşımının mümkün olmasını 

sağlamaktadırlar.  

Fakat henüz kat edilmesi gereken uzun bir yol vardır. Radyolarda işlenen hikâyelerden dörtte birinden 

de azı kadınları konu almaktadır, bunun yanı sıra, medyada üst düzey yönetici pozisyonlarının üçte 

birinden de azı kadınlar tarafından yürütülmektedir. Dünyanın yarısından fazlasının sesleri duyulur 

olmazsa, tüm hikâyeyi nasıl anlayabiliriz? 

UNESCO bu konuda dengeyi sağlamaya kararlıdır. Radyoda çoğulculuk ve ifade özgürlüğü 

alanlarının güçlendirilmesi için, kadınların haber yapımı, karar verme süreci ve medya sahipliği 

yapılarında eşit oranda faaliyet göstermeleri zorunludur. 

UNESCO, bu amaç doğrultusunda radyoyu gerek erkek, gerekse kadınlar için bağımsız ve çoğulcu bir 

iletişim aracı haline getirmek, kadın gazetecilerin karşı karşıya kaldıkları tehditlere dikkat çekerek, 

tüm gazeteciler için daha güvenli bir ortam oluşmasını sağlamak için çaba sark etmektedir. Bu çabalar 

kapsamında UNESCO, 2013 yılında Medya ve Cinsiyet Üzerine Evrensel İttifak programını 

başlatmıştır. 

Radyo, her türlü haberi, coğrafya ve zaman sınırlaması tanımadan aktarabilir. Bizlereyse, radyonun bu 

gücünü, herkesin faydalanabileceği bir şekilde kullanmak düşmektedir. Bu çerçevede, yerel radyo 

istasyonlarından uluslararası medya organlarına kadar tüm yayıncılara, radyo içerisinde ve radyo 

aracılığıyla toplumsal eşitliği ve kadın ve erkeklerin güçlendirilmesini teşvik etmeleri için çağrıda 

bulunuyorum. 

UNESCO’nun Dünya Radyo Günü için mesajı bu şekildedir. 

Irina Bokova 

UNESCO Genel Direktörü 
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 http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-

radio-day-2014/messages/message-from-unesco-director-general/ adresindeki İngilizce orijinalinden 

faydalanılarak Türkçeleştirilmiştir. 
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