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STK’lar ve gönüllü grupların desteğiyle
2012 yılında ev sahipliği yapılan
uluslararası toplantılardan biri olan 12.
Uluslararası Kalkınmada Kadın Hakları
Derneği (AWID) Forumu ve forumun
Türkiye’de düzenlenmesinin STK’lara
katkıları ele alınmaktadır.
Kalkınmada Kadın Hakları Derneği’nin (AWID)1
12. Uluslararası Forumu 19-22 Nisan 2012’de
İstanbul’da düzenlenmiştir. 150 ülkeden
yaklaşık 2000’den fazla kadın hakları
aktivistinin katıldığı Forum, kadının insan
hakları alanında yeni fikir ve deneyimlerin
paylaşıldığı, yeni araçların üretildiği,
ortaklıkların geliştirildiği büyük ölçekli
uluslararası bir sivil toplum etkinliği olarak
kabul edilmektedir. 2012’de İstanbul’da
düzenlenen Foruma, Türkiye’den 250 kadın
katılmıştır.
AWID, 1982 yılında kalkınma sürecinin aktörleri
olarak kadınların rolünü tartışmak üzere
bir araya gelen Kuzey Amerikalı kalkınma
ajanslarından, ziraat üniversitelerinden ve yerel
örgütlerden 26 kişi tarafından kurulmuştur.
AWID’in araştırma ve eylemleri, sürdürülebilir
kalkınma ve cinsiyet eşitliği odağını
genişletilerek kadınların insan haklarına
odaklanmaktadır. 5000’den fazla kadın ve
erkek üyesi olan derneğin Toronto, Cape Town
ve Mexico City’de ofisleri bulunmaktadır.

Foruma Ev Sahipliği Yapması
için İstanbul’un Seçilmesindeki
Etkenler Nelerdi?
Dört yılda bir düzenlenen ve bir önceki Güney
Afrika’da gerçekleştirilen Forumun 12. sinin
İstanbul’da yapılmasında Türkiye’deki kadın
hareketinin büyük bir etkisi olmuştur. Kadın

Kalkınmada Kadın Hakları Derneği hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.awid.org/ sitesini
ziyaret edebilirsiniz.
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dernekleri ve aktivistler, forumun İstanbul’da
yapılması kararı kadar içeriğin oluşturulması ve
organizasyonunda da aktif görev üstlenmiştir.
AWID Forumları, gelişmiş ülkelerdeki
kadınların mobilizasyonunun daha kolay
olduğu kabulüyle, katılımı kolaylaştırmak
ve artırmak için görece daha az gelişmiş
ülkelerde gerçekleştirilmektedir. İstanbul’un
seçilmesinde güvenli ve lojistik anlamda
ulaşılabilir bir nokta olması, Türkiye’deki
kadın hareketinin zenginliği ve aktifliği ve bu
örgütlerin AWID içindeki lobi faaliyetleri de
etkili olmuştur.

AWID 2012 FORUMU
TEMALARI
•
•
•
•
•
•
•

Emek ve Çalışma
Militarizm, Şiddet ve Çatışma
Devletin Rolü
Cinsellik
Gezegen ve Ekolojik Sağlık
Finansal Akış
Kaynakların Kontrolü ve Kaynaklara
Erişim
• Özel Sektör ve Şirket İktidarı
• Kültür ve Din
• Küresel Yönetişim

Forumun İçeriği Nasıl Belirlendi?
Türkiye’den Katılım Nasıl
Sağlandı?
AWID Forumları Uluslararası Düzenleme
Komitesi (UDK) tarafından hazırlanmaktadır.
12. Forumun Uluslararası Düzenleme Komitesi,
dünyanın farklı bölgelerinden 39 üyeden
oluşmaktadır. Bu üyelerden beşi Türkiye’deki
farklı kadın STK’larının temsilcileridir. AWID
üyesi olan Kadının İnsan Haklarında Yeni
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Çözümler Derneği bu süreçte aktif rol
oynamıştır.
Komite, foruma ev sahipliği yapan Türkiye’den
daha çok kadının sunum yapabilmesi ve
atölyeler düzenleyebilmesi için de teşvik edici
faaliyetlerde bulunmuştur. Forum aracılığıyla
birçok STK ve aktivist uluslararası harekete
eklemlenmiştir. Foruma Türkiye’nin farklı
illerinden katılımı teşvik etmek için burs
imkânı sağlanmış ve 250 kadının katılımına
olanak verilmiştir. Özellikle İstanbul ve
Ankara dışındaki şehirlerde bulunan STK’ların
uluslararası ilişkilerinde önemli bir engel
teşkil eden dil engelinin aşılmasına özel bir
önem verilerek, Türkçe simültane tercümenin
yanında ana oturumlar ve bazı özel yan
oturumlarda yoğun istek üzerine Kürtçe çeviri
de yapılması sağlanmıştır.
4 gün süren forumun, 150’den fazla ülkeden
2000’den fazla katılımcısı olmuştur. Forumda
700’den fazla oturum düzenlenmiştir.

AWID İstanbul Forumu
Türkiye’deki Yerel Kadın
Hareketine Neler Kattı?
Düzenleme komitesine Türkiye’den katılan
temsilcilerin gerek kendi ağlarını gerekse
diğer kadın örgütlerini harekete geçirmesi
sonucu, foruma Türkiye’den 250 kadın
burslu olarak katılmıştır. Kadın hareketinin
uluslararası yüzlerinin bir arada olması, birlikte
değerlendirmeler yapılmasına, benzerlikler
ve farklılıkların ortaya konulmasına ve
yerel STK’ların geleceğe dönük analizlerini
beslemesine imkân tanımıştır. Ele alınan
konular, yerel STK’lara yeni sorgulama alanları
getirmiştir.
Foruma katılan kadın örgütleri, güncel bilişim
ve iletişim teknolojileri gibi yeni araçlarla
tanışmış, ve bu araçları faaliyetlerine taşıma
olanağı bulmuştur. Kadın örgütleri, kadının
insan hakları alanında dünyada ne gibi
konuların ve yaklaşımların geliştiğini görerek,
bu tartışmalara dâhil olma fırsatı bulmuştur.
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Ayrıca, akademik çalışmalar, farklı çalışma
ziyaretleri, ortak projeler planlanmış, yeni
ortaklıklar ve işbirlikleri gelişmiştir. Forumun
katılımcılara sağladığı en önemli katkılardan
biri ise dünyanın çeşitli yerlerinde benzer
sorunlarla karşı karşıya olan kuruluşlar
ve aktivistler için bir dayanışma ortamı
sağlanması olmuştur.

