BPW Ankara

KADINIM, FARKINDAYIM
Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW Ankara), KADINIM,
FARKINDAYIM semineri ile Ankara’nın önde gelen iş, akademi ve sivil toplum lideri
yaklaşık 100 kadını biraraya getirdi.
1 Aralık 2018 Cumartesi günü 12:00-18:00 saatleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü
Livaneli Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Dernek
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emine DEMİREL AKSOY, toplumsal cinsiyet rollerinin
anlaşılabilmesi için toplumu bilinçlendirmeyi her daim ilke edindiklerini ve bu konuda
kapasite gelişimine verdikleri önemi vurguladı. Söylemleri Eylemlere çevirmenin temelinde
toplumun her kesimine hitap eden temel konularda bilgi seviyesini yükseltmek için bireysel
bilgi edinmek kadar, edindiği bilgi paylaşmanın çarpan etkisinin yattığına inançlarını dile
getirdi.
Seminerde yer alan konuşmacılar üç temel konuda (toplumsal cinsiyet rolleri, hukuk ve din)
sunumlar yaptılar:
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Prof. Dr. Çiler DURSUN –
Toplumsal Yaşam ve Kadınlık Halleri
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Olcay KARACAN – Hukuk ve Kadın
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Nahide BOZKURT- Dinlerde Kadın
Üç konuşmacı da bilgiye ulaşmanın bu kadar kolaylaşmış olması ile birlikte kadının
güçlenmesi için toplumsal cinsiyet kavram ve anlam karmaşalarından kurtulabilmenin hiç
kolay olmadığını, yüzyıllardır süregelen alışılagelmiş düzenlerin yerinden oynatılması
akademi, iş dünyası ve STK’ların iş birliğinin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.
Dernek hakkında bilgi: Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW Ankara) 2015
yılında çeşitli uzmanlık ve birikimlere sahip çoğunluğu iş ve meslek sahibi kadınlardan
oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin kuruluş amacı, Türkiye ve dünyada farklı
seviyelerde yaşanan ve toplumsal cinsiyet rollerine dayalı fırsat eşitsizliğini ortadan
kaldırmak ve böylece kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi karar mekanizmalarında var
olmalarını sağlamak üzere topluma rehberlik etmek ve nihayetinde barış dolu bir dünyaya
ulaşmaktır. Bu doğrultuda, global düşünceyi yerele uyarlayabilmek adına BPW International
(Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu) üyesidir.
Detaylı bilgi için: www.bpwankara.org

Dernek Merkezi: Prof.Aziz Sancar Caddesi No:9/3 Çankaya Tel:0312 4413134

www.bpwankara.org

