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13 Şubat 2019 

UNESCO, 13 Şubat 2019 Salı günü kutlanacak 8. Dünya Radyo Gününün temasını 

“Radyo: Diyalog, Hoşgörü ve Barış” olarak duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. 

Radyo, şiddet girişimlerine ve çatışmaların yaygınlaşmasına karşılık verilmesi için 

kusursuz bir araçtır. Radyo; sivil katılım ve kalkınma için bir güç olmakla beraber, insanlığı ve 

çoğulculuğu da kutlamaktadır. Bu doğrultuda, UNESCO bu sene radyo istasyonlarını, gazeteci 

derneklerini, yetkilileri ve medya organizasyonlarını daha hoşgörülü ve barış dolu bir dünya hayali 

peşinde radyonun en iyi özelliklerini kutlamaya davet etmektedir. 

2019 Dünya Radyo Günü iki alt temaya odaklanacaktır: 

 Diyalog ve katılım aracılığıyla canlı yayında barışı teşvik etmek  

Radyo, toplumdaki farklı gruplar arasında diyalog ve sivil katılım için bir platform 

sağlamaktadır. Fikir alışverişleri dinleyiciler arasında farkındalık yaratıp yeni bakış açılarının 

anlaşılmasını sağladığı için olumlu eylemlerin önünü açmaktadır. 

 Birbiriyle ilişkili ortak endişeler etrafında bir araya gelerek farklılıkları ortadan 

kaldırmak 

Radyo, ortak endişeler üzerine kamusal tartışmalara ev sahipliği yaparak toplumu bir 

araya getirmektedir. Ortak sebepler üzerine odaklanan insanlar farklılıklarının üzerine çıkarak 

ortak endişeleri ortadan kaldırmak için birlikte çalışabilirler. 

2019 Dünya Radyo Günü internet sitesi Ocak ayı içerisinde yayına girecektir. 13 Şubat 

2019 tarihine kadar sosyal medya paketleri, fikir sütunları ve kaynaklar bahsi geçen internet 

sitesinde yer alacaktır. 13 Şubat 2019 günü kutlanacak 8. Dünya Radyo Günüyle ilgili konularda 

UNESCO Medya Gelişimi ve Toplum Bölümü içerisinde yer alan Dünya Radyo Takımı ekibinden 

aşağıdaki isimlere, e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 Manon Myszkowski – m.myszkowski@unesco.org 

 Yiming Yang – yi.yang@unesco.org 

 Blake Schierman – b.schierman@unesco.org 
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Dünya Radyo Gününü kutlamak için 10 Fikir: 

1. Farklılıklara kucak açın 

             Verimli iletişim kurmak; farklı arka planlara sahip insanların fikirlerini anlamak ve onların 

üzerine ekleme yaparak geliştirmek için açık fikirli olmayı gerektirmektedir. 

2. Dinleyiciyi devreye sokun 

Programlarda toplumsal katılımı benimsemek sahiplik anlayışı oluşturmanın bir yoludur. 

3. Sessizlerin sesi olun 

            Ötekileştirilmiş grupların sesini duyurmak farkındalık yaratmak, anlayışı sağlamak ve 

hoşgörüyü teşvik etmek açısından önemli bir adımdır. 

4. Dinleyicilerinize ilham olun 

            Gerçek hayat hikâyelerini paylaşmak, dinleyicilerin gerçeklerin karmaşasını kavramaları 

için önemli bir ilham kaynağıdır.  

5. Ortaklığı teşvik edin 

             Diğer organizasyonlarla iletişime geçerek bilgilerinizi paylaşabilir ve ortak bir hedef 

doğrultusunda daha fazla kaynağı bir havuzda toplayabilirsiniz. 

6. Düşünün 

             Kendi kendine düşünme kişinin kendisiyle diyalog yöntemidir. Kendi radyo 

istasyonlarınızla iletişime geçin, programlarınızı gözden geçirin ve kabiliyetlerinizi geliştirin. 

7. Toplumun ruhunu kutlayın 

             Kutlamalar insanları ortak deneyimleri anmak/kutlamak için bir araya getirir ve 

birbirleriyle etkileşime geçmelerine yardım eder. 

8. Kelimeleri eylemlere dökün 

            Eylemleri gerçekleştirmek ve bunlar üzerine düşünmek nasıl düşüneceğinizi ve sadece 

düşünmekle kalmamanız gerektiğini öğretir. 

9. Katılın 

Katılım sağlamak iletişimde kalmanın ve sesinizin duyulmasının önemli bir yoludur.  

10. Dinleyin ve cevap verin 

Dünya Radyo Günü içeriğiyle yayın yapın ve bu günle ilgili fikirlerini paylaşın. 


