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“GÜÇLÜ KIZLAR,
GÜÇLÜ YARINLAR”
ÖDÜLÜ

“Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” Ödülü
Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar hala iş
hayatında, siyasette, bilimde, akademide erkeklerle
eşit düzeyde temsil edilmez ve ayrımcılığa uğrarlarken
adalet, özgürlük, eşitlik gibi idealleri hayata geçirmek
mümkün değil. Ancak kadınlar güçlendiği zaman
dünyamız daha sağlıklı, barış ve refah dolu bir yer
olabilir.
Hala dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile farklı
şekillerde gördüğümüz cinsiyet eşitsizliğinin önüne
geçmenin tek olmasa bile başlıca koşullarından biri kız
çocukların eğitimi. Kız çocuklarının kendi seçimlerini
yaparak hayatlarına yön verebilmeleri, toplumda ve iş
hayatında hak ettikleri yere ulaşabilmeleri için kesintisiz,
kaliteli eğitime erişmeleri şart. Fakat bu da tek başına
yeterli değil. Eğitime katılmanın da ötesinde okul içinde
ve dışında kız çocuklara ve genç kadınlara var olan
potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için gerekli her
türlü fırsatı yaratmak, yaşam boyu bilgi ve becerilerini
geliştirebilmelerini sağlamak, okuldan işgücüne
geçerken karşılaştıkları engelleri bir bir kaldırmak her
birimizin sorumluluğu.
Aydın Doğan Vakfı da bu sorumluluğunun bilincinde,
kız çocuklarının eğitimi ve güçlendirilmesi alanında
çalışıyor.
Bu kapsamda, bu yıl da “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar”
konusu ile ilgili gönderilecek karikatürler arasından
seçilecek birinciye 8.000 ABD Doları tutarında ödül
verilecektir.

“EMPOWERED GIRLS,
EMPOWERED FUTURES”
AWARD

“Empowered Girls, Empowered Futures” Award
While half of the world population is still
underrepresented in the business, politics, science and
academy and discriminated, it is impossible to turn the
ideals of justice, freedom and equality into a reality.
Only if women are empowered, the world can be more
healthy, peaceful and prosperous.
One of the most essential steps towards eradicating the
gender inequality which still prevails even in the most
developed countries in the world is the girls’ education.
It is an absolute must that all the girls in the world have
access to uninterrupted, quality education so that they
can make their own decisions, direct their own lives and
they can reach the positions they deserve. However,
this is not enough. Beyond access to education, each of
us are responsible of providing all the girls and young
women with the opportunities to realize their potentials
inside and outside of the schools, to enable them to
develop their knowledge and skills throughout their
lives and to remove all the barriers they face when they
participate in the workforce
Aydın Doğan Foundation, being aware of this
responsibility, works in the field of girls’ education and
empowerment.
In this regard, one cartoon that will be selected
among the cartoons that will be sent in the
“Empowered Girls, Empowered Futures” category
will receive a special award worth of 8.000 US
dollars.

