
Milenyum 2015, rolü ve anlamı 
Eleonora Barbieri Masini 
 
Ocak 2010 
Başlangıç 
 
Milenyum 2015, başlığından da anlaşıldığı gibi kadının tuplum içindeki rolünün tanınmasına 
ve geleceğe değin sağlam bir yönlerdirmeye inanmaktadır. 
 
Milenyum 2015’ in hedefi, kadının toplum  içindeki  önemli rolünün tanınmasını sağlamak ve  
kadının doğuştan sahip olduğu planlama ve ileriye dönük alternatifler tasarlama yeteneğinin, 
her seviyede uzlaşma ve ilişki ağları kurma , sosyal bir fert  olarak  tabii afetler  ve catışmalar 
karşısında kadın dayanışması konusunda  gösterdiği  takdir edilmemiş kapasitesinin   öne 
çıkararılmasıdır. 
 
Milenyum 2015’ e katılan bütün kadınlar yaptıkları calışmalar ve etkinliklerle  projeye olan 
bağlılıklarını kanıtlamaktadırlar.  Bu şekilde kadınlar, yerel düzeyde tehlikelere karşı, 
bölgesel düzeyde  karşılıklı gereksinimler açısından ve uluslararası düzeyde varolan ve 
gelişmekte olan küresel bağlantılar konusunda  iletişim ağının ne kadar önemli olduğunu 
ispatlamaktadırlar. 
 
Gelişmiş iletişim fırsatları sunmak süretiyle, Milenyum 2015  dünya kadınlarının birbirleriyle 
iletişim kurarak üstlendikleri rolün hem kendilerince hem de dünya çapında görünür hale 
gelmesini sağlamaktadır. İletişim ağı değişik kontaklarla  güçlenirken   dünyanın değişik 
yerlerinde bulunan kadınların etkinlikleri daha iyi anlaşılmaktadır.  
 
Milenyum 2015’e katkı veren kadınlar değişik çevre ve kültürden gelen ve kendi toplumunda 
değişik işlerle meşgul olan kişilerdir. Üstlendikleri değişik sorumluluklarla ve ortak bir 
bilinçle, hedeflerini ait oldukları topluma tanıtmak ve  geleceğe dönük alternatif planlar 
üretmek için biraraya geliyorlar. 
 
Küresel bir operasyon konumunda olan ve dünyayı kapsayan geniş bir iletişim ağı içeren  bu 
proje, bir yandan kadınların ortak yanlarını saptarken diğer yandan da farklılıkları ortak bir 
hedef için yönlendirmek hedefindedir. Kadının rolünü takdir edilmesini ve toplum içinde  
genelde düşünüldüğü gibi sadece mağdur olarak değil ama bir fark yaratabilecek bireyler 
olarak kendini kabul ettirmesini onaylar. 
 
Milenyum 2015 kadınların daha insancıl ve daha paylaşımcı toplumlar yaratabilecek 
değişimler yapabileceklerini hem kendilerine hem de  dünyaya ispatlayacak bir projedir. 
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