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23 Ağustos 2019 
 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi 
 
 
 

Açık Çağrı:  
Bölgesel Masal Koleksiyonu – Dönüştücü Hikayeler ve Değişen Yaşamlar 

 
 

**BAŞVURU SON TARİHİ- 30 EYLÜL 2019** 
 
Hakkımızda 

               Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi olarak, 2019-2020 sürecinde 
Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu – Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın 25. yılına dikkat 
çekmekteyiz.  

Bunun ışığında, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Avrupa ve Orta Asya’nın önemli kültürel 
miraslarını yansıtan tarihsel ve sembolik etkiye sahip kadın karakterlerini, bölgesel bir koleksiyon olarak 
bir araya getirmek istiyor. Tarihsel örnekler, bizlere ilham olması ve bu örneklerden dersler 
çıkarabilmemiz açısından, sembolik hikayeler ise hayal gücümüzü genişletmek amacı ile büyük önem 
taşımakta. Koleksiyonun bu güçlü kadınları gün yüzüne çıkarmada, genç kızların potansiyellerine 
ulaşmada, sorumluklarının bilincinde, toplumunun gelişimine ve refahına katkı sağlayan bireyler haline 
gelmelerinde yol gösterici olması amaçlanmıştır. Hikayeler aynı zamanda kızların ufkunu genişletirken 
erkeklerin bu güçlü kadın örneklerini tanıyarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir dünya hayal 
etmelerinde rol oynayacaktır. 

 
 

Farklı olan ne? Ve neden size ihtiyacımız var? 
 
              Birleşmiş Milletler Kadın Birimi yoğunluklu olarak genç okuyucu kitlesine hitap edecek ve ilham 
verecek kadınların hikayelerinin bir araya gelmesini amaçlamakta. Bu hikayeler, genç okuyucuları 
toplumsal cinsiyet eşitliğine ve çevrelerine duyarlı olma konusunda katkı yapmaya davet edecektir. 
Geçmişte kalan bu başarılı kadınların, başardıklarının cesaret vermesi için sizlerden hikaye katkılarınızı 
beklemekteyiz. Gazeteciler, yazarlar, öğretmenler, tarihçiler, çocuklar, dernek üyeleri, gençlik grupları, 
anneler, babalar gibi farklı gruplardan hikayesi olan herkesi, bu önemli kadınların sesini duyurmaya 
davet ediyoruz.  
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               Umudumuz, bu hikayelerin fark yaratarak kız ve erkek çocuklarımızın gözünde toplumsal cinsiyet 
eşitliği tabularını ve baskılarını yıkmak ve daha eşit bir gelecek için yol gösterici olup bu değerleri diğer 
nesillere de aktarmak. 
 
               Toplanılan hikayeler, bir dizi bölgesel ve küresel platform ve etkinlikte, Avrupa ve Orta Asya 
bölgesi genelinde yayınlanarak, 2020 süresince Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 25.yıl 
dönümü kapsamına dahil olacaktır. 

 
Katılım ve Seçilme Süreci: 

• Başvurular özet halinde ve maksimum 200 kelime ile sınırlı olmalıdır.  
• Başvurular, Avrupa ve Orta Asya’nın unutulmuş kadın karakterlerini yansıtmalıdır. 
• Başvuru yapılırken bu karakteri neden seçtiğinizi ve bu karakteri tanımlayacak olan bir ön yazı ile 

başvurunuzu göndermelisiniz.  
• Başvurunuz genç okuyuculara gelecek için umut verici ve ihtimallerin var olduğunu gösteren bir bakış 

açısını yansıtarak yapılmalıdır. 
• Başvurular ilham verici olmalı fakat bu özelliği taşırken gerçeklikten uzaklaşmamalıdır. Hali hazırda 

var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemlerini göz ardı etmemelidir.  
• Bütün başvurular başvuru komitesi tarafından değerlendirilecektir.  
• Seçim sürecinin ilk etabı özet hikayelerinizin gözden geçirilmesi olacaktır.  
• Özet hikayelerin değerlendirilmesi sonucu seçilen hikayeler, uzun versiyonlarını göndermek üzere 

davet edilecekler. 
• Final seçimi ardından yazarlar, hikayelerinin son halini teslim edeceklerdir.  

Başvuru Şartları ve Koşullar: 

• Her yaştan, meslekten ve cinsiyetten başvurularımı kabul etmekteyiz.  
• Başvuruda tercih edilen dil İngilizcedir. Bununla beraber, bölgesel diller olan; Türkçe, Rusça, 

Fransızca, İspanyolca, Arnavutça ve Sırpça kabul edilmektedir.  
• Başvuru hali hazırda dolaşımda olan bir içerik ile ya da tamamen yeni üretilmiş olan bir içerik ile 

yapılabilir. 
• Karakterler kadın odaklı olup, tarihsel ya da sembolik unutulmaya yüz tutmuş kahramanları konu 

almalıdır. 
• Eser hırsızlığı ve telif hakkı ihlali direkt olarak diskalifiye nedeni sayılacaktır.  
• Başvuru komitesinin verdiği kararlar her aşama için nihaidir.  

Başvuru Tarihleri: 

• Özet Hikaye (maksimum 200 kelime) ve Ön Yazı                                             30 Eylül Pazartesi 2019 
• Seçim Bildirimi - 1.aşama seçim kararı                                                               15 Ekim Salı 2019 
• Hikayenin uzun versiyonunun ilk taslak olarak teslim edilmesi                     15 Kasım Cuma 2019  
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Lütfen özet yazılarınızı ECA.programme@unwomen.org adresine başlık olarak “Fairy Tales” yazarak 
teslim ediniz. 

 
 
 


