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Dünya Kadın Yürüyüşü 

Ana Sözleşme ve Tüzük

 

 

1. Giriş 

 

a. Dünya Kadın Yürüyüşü (DKY), Kebek Kadın Federasyonu’nun yoksulluk ve kadına yönelik şiddete karşı 

bir kampanya örgütleme çağrısına yanıt olarak doğdu. İlk Uluslararası Toplantı 1998 yılı Ekim ayında 

yapıldı. 2000 yılında bu muazzam kampanya ile 8 Mart ila 17 Ekim arasında dünyanın her bölgesinden 

kadınlar harekete geçti. Seferberlik bittikten sonraki gün bazı gruplar birlikte çalışmaya devam etme kararı 

aldı. DKY’nin, kalıcı bir hareket olarak, kurucu kongresi, 2003 yılı Mart ayında Hindistan’ın başkenti Yeni 

Delhi’de yapılan Üçüncü Uluslararası Toplantıda gerçekleşti. Hareketin, yoksulluğun ve kadına yönelik 

şiddetin yapısal nedenlerini ortadan kaldırma taahhüdü, dört Eylem Alanına tercüme edildi: Kadın emeği; 

Kamu yararı ve kamu hizmetleri; Kadına yönelik şiddet ile Barış ve sivilleşme.     

 

b. Dünya Kadın Yürüyüşü; biz kadınların yaşadığı eşitsizliğin ve ayırımcılığın bütün biçimlerine karşı 

mücadele eden, feminist, anti-kapitalist bir harekettir. Değerlerimiz ve eylemlerimiz; politik, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel kalıp-yargıları değiştirmeye hedefler. Dayanışmanın küreselleşmesini; kadınlarla 

erkekler, kadınların kendi arasında ve halklar arasında eşitliği; kadınlar arasındaki farklılığın tanınmasını ve 

saygı görmesini; stratejilerimizin çeşitliliğini; kadınların liderliğine değer vermeyi; kadınlar arasında ve diğer 

ilerici toplumsal hareketlerle ittifakların güçlendirilmesini merkezine alır.  

 

2. DKY’nin karakteri 

  

a. Dünya Kadın Yürüyüşü, yoksulluğun ve kadına yönelik şiddetin kökeninde yatan nedenleri ortadan 

kaldırmaya çalışan taban gruplarını ve örgütleri birleştiren, uluslararası bir feminist eylem hareketidir.  DKY, 

özerk, çok-kültürlü, çok-etnikli, çoğulcu ve bağımsız bir harekettir. DKY, kadınları, özellikle taban 

örgütlerinden kadınları bir araya getirmeye çalışır.      

 

b. 2005 ve 2010 yılı eylemlerinde olduğu gibi, özellikle, ulusal düzeyde etkinliklerin gücü ve DKY ittifakları 

ile ortak çalışma, Uluslararası Eylemlerde bariz bir biçimde kendini gösterir. Bu eylemler, bir hareket olarak 

kimliğimizi güçlendiren momentleridir. “Yürüyüş halinde” olma, kısıtlamalar olmaksızın özgürce ilerleme 

fikrini ifade eder. Derneklerde, gruplarda ve hareketlerde kolektif olarak örgütlenmiş kadınların, farklı 

deneyimlere, politik kültürlere ve etnik yapıya sahip fakat şiddeti ve yoksulluğu doğuran mevcut adaletsiz 

düzeni aşmak ortak amacını taşıyan kadınların gücünü ifade eder. Aynı zamanda uluslararası dayanışmamız 

ve dünyanın başka yerlerindeki kız kardeşlerimizin başına gelenlere gösterdiğimiz duyarlılık kimliğimizin bir 

parçasını oluşturur.  

 

3. Hedefleri 

 

a. Dünya Kadın Yürüyüşü, kadınların dünya çapında eylem ve özyönetim yeteneğinin bir olumlanmasını 

oluşturmak amacıyla kadınların ve taban-gruplarının geniş dayanışma hareketini güçlendirir ve sürdürür. 

 

b. Kadınlarla erkekler arasında, kadınların kendi arasında ve bütün halklar arasında eşitlik ve adaleti sağlar. 

 

c. Bütün kadınların ezilme ve ayırımcılığın kökenlerini tahlil edebilmeleri için yaygın popüler eğitim sürecine 

ve olası alternatiflerin inşasına ve güçlendirilmesine katkı sunar. 

 

d. Dünya çapında, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde kadın hareketlerinden doğan, yoksulluk 

ve kadına yönelik şiddet sorunlarına dair ortak talepleri ve alternatifleri öne çıkarır. 

                                                           

 21-25 Kasım 2011 tarihleri arasında Filipinler Quezon City’de yapılan 8. DKY Uluslararası Toplantısında kabul edildi. 
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e. IMF (Uluslararası Para Fonu), NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü), 

DB (Dünya Bankası), ulus-ötesi şirketler, kadınların mücadelelerine şartlar getiren işbirliği ajansları gibi 

uluslararası finansal, ekonomik ve askeri kurumların kadınları yoksullaştıran ve marjinalleştiren ve kadına 

yönelik şiddeti derinleştiren politikaları ve stratejilerine karşı çıkar, teşhir eder ve alternatif kurumsal öneriler 

formüle eder. 

 

f. Silahsızlanma ve barış yoluyla çatışma çözümleme politikası ve cezasızlık ve yolsuzluğun her türüne, 

tecavüzün savaş silahı olarak kullanılmasına, işgallere, yabancı asker bulundurma ve siyasi/ekonomik 

ablukalara son verilmesi de dahil dünya çapında kadınların statüsünü ve yaşam kalitesini radikal bir biçimde 

dönüştürmeyi amaçlayan değişiklikleri tesis etmeleri için hükümetler üzerinde politik baskı kurar ve (BM 

gibi) çok-taraflı politik kurumları teşhir eder.   

 

g. Genel kamuoyunu, toplumun diğer kesimlerini ve toplumsal hareketleri, dünya çapında kadınların statü ve 

koşullarını ve yaşam kalitesini iyileştirmek için gerekli değişiklikleri desteklemeye ve tesis etmeye ikna eder.  

 

h. Kaynaklarımızın sömürüsüne ve tahribine, iklim değişikliğine ve biyoçeşitliliğin yok olmasına karşı çıkan 

feminist eylem ve önerileri geliştirir ve hayata geçirir.   

 

i. Günümüz ve gelecek kuşakların temel ihtiyaçlarına saygı gösteren bir kalkınma modelinin parçası olarak 

çevre kaynaklarımızın özyönetimi ve gıda egemenliği için mücadele eder. 

 

j. Diğer toplumsal hareketlerle, feminist örgütlerle ve DKY’nin değerlerini paylaşan ağlar ve kuruluşlarla 

ittifak halinde çalışır. 

 

4. Değerleri 

 

a. Dünya Kadın Yürüyüşünün önderliği her zaman kadınların elindedir.  

 

b. Dünya Kadın Yürüyüşünün eylemlerinin organizasyonunda dünyanın bütün bölgeleri yer alır.  

 

c. Aktif Katılımcı Gruplar, bulundukları ülkelerde eylemlerin organizasyonunda bağımsız hareket ederler. 

 

d. Kadın hareketlerinin çeşitliliğini (kadınların realitelerini, farklı ülkeleri, kadın haklarına ve özgürlüklerine 

saygılı politik yaklaşımları ve eylem stratejilerini) kabul eder, saygı gösterir ve değer veririz. 

 

e. Dünya Kadın Yürüyüşü, kitlesel seferberlik eylemleri; popüler eğitim faaliyetleri, direniş eylemleri, ve 

ulusal, bölgesel ve dünya çapında seferberlikler organize eder. Öz-savunma hakkını tanımakla birlikte 

şiddetsizliği savunuruz.  

 

5. Oluşumu 

 

DKY Ulusal Koordinasyon Birimleri, aktif Katılımcı Gruplar ve sempatizanlardan oluşur.  

 

5.1 Ulusal Koordinasyon Birimleri 

 

a. Belli bir ülkede/bölgedeki aktif Katılımcı Grupları bir araya getiren Ulusal Koordinasyon Birimleri (UKB), 

DKY’nin ulusal düzeydeki örgütsel yapılarını oluşturur. DKY, yerel aktif Katılımcı Grupların isteği 

doğrultusunda UKB oluşturabilen, kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden ulusları tanır. Ulusal 

Koordinasyon Birimleri; bütün ülkedeki aktif Katılımcı Grupları kapsayan danışma ve karar alma 

mekanizmaları kurmaya ve Uluslararası ve Bölgesel Toplantılarda kararlaştırılan çalışma planlarındaki ortak 

etkinlikleri gerçekleştirmeye özen göstermek koşuluyla, işleyiş, politika ve eylemler bakımından özerktir. 
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b. Eğer Dünya Kadın Yürüyüşü ilkeleri, değerleri ve hedeflerinin ağır ihlali söz konusu ise,  Uluslararası 

Komite (UK) ve Uluslararası Sekretarya (US) müdahale edebilir ve yol gösterebilir. Ulusal Koordinasyon 

Birimlerinin demokratik işleyişe sahip olmaması ve Uluslararası ve Bölgesel Toplantılarda kabul edilen 

etkinlikleri organize etmemeleri durumunda, söz konusu ülkedeki/bölgedeki Katılımcı Grupların talebi 

üzerine UK ve US daha iyi bir işleyişin oluşmasına katkı sunabilir. 

 

c. Ulusal Koordinasyon Birimleri, DKY’nin iyi çalışmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki sorumlulukları 

taşırlar: 

c.1 Ülkesinde/bölgesindeki aktif Katılımcı Grupları koordine etme ve ulusal düzeyde onların demokratik 

sürece katılımlarını teşvik etme; 

c.2 Ulusal düzeyde popüler eğitimi, seferberlik faaliyetlerini ve Dünya Kadın Yürüyüşünün eylemlerini, 

özellikle Uluslararası Toplantılarda kararlaştırılmış eylemleri hayata geçirme; 

c.3 Politik sorunlara dair aleni tutum alma;  

c.4 Ülkesinde/bölgesindeki aktif Katılımcı Gruplar listesini (Uluslararası Sekretarya ile koordinasyon 

halinde) güncelleme; 

c.5 DKY’nin demokratik hayatına katılım (örneğin; Uluslararası Toplantılara katılım ve hazırlık, çalışma 

gruplarına ve kolektiflere katılım vb.); 

c.6 Kendi düzenledikleri DKY eylem ve etkinlikleri ile ilgili bilgi paylaşmak üzere Uluslararası 

Sekretarya ile iletişim kurma; 

c.7 Ulusal eylemler ve etkinlikler için bütçe oluşturma.  

 

5.2 Aktif Katılımcı Gruplar 

 

Grubun, aktif Katılımcı Grup olması için aşağıdaki kriterleri taşıması gerekir: 

 

a. bağımsız bir kadın grubu, karma bir grup (içerisinde hem erkek hem kadınların yer aldığı gruplar) 

içerisinde bir kadın komitesi ya da kadın komitesi olmayan ancak DKY’nin önderliğinden içerisindeki bir 

kadın grubunun sorumlu olduğu bir karma örgüt olma; 

 

b. Dünya Kadın Yürüyüşünün amaçları ve değerlerini, 2004 yılında Ruanda Kigali’de 5. Uluslararası 

Toplantıda kabul edilen İnsanlık için Kadın Şartını, 2003 yılında Hindistan Yeni Delhi’de 4. Uluslararası 

Toplantıda kabul edilen Değerler Bildirgesini ve 1998 yılında İlk Uluslararası Toplantıda kabul edilen ve 

Kebek Montreal’de 3. Uluslararası Toplantıda revize edilen Talepleri paylaşma; 

 

c. Ulusal Koordinasyon Biriminin eylemlerine katılma, hareketin eylemlerini kendi faaliyet takvimine dahil 

etme ya da Dünya Kadın Yürüyüşünü tanıtma; 

 

d. Hükümetler ve devlet kurumları Dünya Kadın Yürüyüşünün üyesi olamazlar.  

 

5.3 Sempatizanlar 

 

Dünya Kadın Yürüyüşü hakkında bilgi almak isteyen ancak DKY eylemlerini organize etme vaadinde 

bulunamayacak gruplar ve kadın bireyler sempatizan olabilirler. Bunun için Uluslararası Sekretarya 

yardımıyla DKY’nin bilgilendirme, haber ve eylem çağrıları dağıtım listesine kayıt olmaları gerekir. 

 

6. Üyelik 

 

a. DKY üyeliği, Ulusal Koordinasyon Birimi olan ülkelerde UKB yoluyla, olmayan ülkelerde ve bölgelerde 

doğrudan Uluslararası Sekretarya aracılığıyla gerçekleşir.  

 

b. Aktif Katılımcı Grupların uluslararası yapıyla ilişkilenmeleri Ulusal Koordinasyon Birimleri yoluyla 

mümkün olur. Aktif Katılımcı Grup olmak için, grubun bulunduğu ülkede/bölgedeki UKB’nin bileşeni olmak 

ya da UKB olmayan yerde kurmaya çalışmak gerekir.  
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7. Dünya Kadın Yürüyüşünün İşleyiş Yapısı  

 

7.1 Uluslararası Toplantı 

 

a. Uluslararası Toplantı, Dünya Kadın Yürüyüşünün genel kurulu ve en üst karar alma organı işlevi görür. 

Toplantıya Ulusal Koordinasyon Birimi delegeleri katılır. Genel kurul, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki 

sorumlulukları taşır: 

a.1 DKY’nin uluslararası politik düzlemini benimsemek; 

a.2 (öncesinde UKBler ile istişare yaparak) Uluslararası Eylem ve çalışma planını kararlaştırmak; a.3 

Uluslararası Sekretarya tarafından hazırlanan faaliyet raporunu ve mali raporu kabul etmek;  

a.4 Uluslararası Komitenin ve Uluslararası Sekretaryanın genel işleyişi de dahil olmak üzere DKY’nin 

işleyiş yapısını değerlendirmek ve gözden geçirmek, çalışma planının ihtiyaçlarına göre tematik 

komisyonlar ve özel amaçlı çalışma grupları oluşturmak, yetkilendirmek ve takip etmek;  

a.5 Uluslararası Komiteyi seçmek; 

a.6 gereken durumlarda Uluslararası Sekretaryanın yerini belirlemek. 

 

b. Toplantı Tarihi ve Yeri  

Uluslararası Toplantı en geç üç (3) yılda bir yapılır; tarihleri DKY’nin eylem takvimini dikkate alarak 

kararlaştırılır. Toplantı yeri, dünyanın başlıca bölgeleri arasında dönüşümlü olarak değişir.  

 

c. Delegeler 

c.1 Katılımcı ülkelerin/bölgelerin dengeli temsilini sağlamak amacıyla her Ulusal Koordinasyon Birimi en 

fazla üç (3) delege temsil edilir. Birden fazla UKB olan ülkeler ve bölgelerden en fazla üç temsilci kuralına 

saygı göstermeleri istenir. Üç delegenin en az biri genç kadın olmalıdır.  

 

c.2 DKY Uluslararası Komite üyeleri, Uluslararası Toplantılara otomatik olarak katılırlar ve üç ulusal 

delegeden biri olarak mı yoksa sadece UK üyesi olarak mı katılacaklarına kendi UKBleri karar verir. 

 

c.3 Ulusal Koordinasyon Birimi olmayan Katılımcı Gruplardan Uluslararası Toplantıya katılmak için bir 

UKB oluşturmaları istenir. Eğer bu mümkün değilse, gözlemci olarak katılma talebinde bulunabilirler 

(aşağıya bkz). 

 

d. Yeterli Çoğunluk 

Uluslararası Toplantının yeterli çoğunluğunu, en az 20 ülke/bölgeden ve dünyanın üç bölgesinden delegeler 

oluşturur. 

 

e. Oylama 

Kararlar konsensüsle alınır. Konsensüse ulaşılamadığı durumlarda her bir Ulusal Koordinasyon Biriminin 

(birden fazla UKB olduğu durumlarda ülkenin/bölgenin) bir oy hakkı vardır. Bir önerinin kabul edilmesi için 

hazır bulunan Ulusal Koordinasyon Biriminin en az üçte ikisinin (2/3) desteğini alması gerekir. Eşit oy ya da 

oylamada önemli bir bölgesel ihtilaf ortaya çıkması durumunda, toplantının sorunsuz işleyişini sağlamakla 

sorumlu komiteden çözüm(ler) önermesi istenir. 

 

f. Gözlemciler 

f.1 Gözlemcilerin sayısına ve davet edilmelerine Toplantı Organizasyon Komitesi (Uluslararası Komite ve 

ev-sahibi UKB) karar verir.  

 

f.2 Ev-sahibi ülkedeki ve toplantının yapıldığı alt-bölgedeki DKY aktivisti kadınların yanı sıra Ulusal 

Koordinasyon Biriminin olmadığı ülkelerden aktif Katılımcı Grupları temsil eden kadınlar ve feminist 

hareketlerden, ağlardan ve müttefik toplumsal hareketlerden, teknik ve mali partnerlerden konuklar da 

gözlemci olarak katılabilirler. 

 

mailto:info@marchemondiale.org
http://www.marchemondiale.org/


 
 
 
 

 
World March of Women- International Secretariat  

●Rua Vila Namwali 246, Malhangalene●PO Box 3632 ● Maputo3 ● Mozambique● Tel: 258 21 414189 ● Email: info@marchemondiale.org ● 
●www.marchemondiale.org ● 

5 

 

 

f.3 Gözlemcilerin oy hakkı yoktur; genel kurullarda değil ancak grup toplantılarında söz hakkı vardır.  

 

7.2 Uluslararası Komite  

 

a. Rolü, sorumlulukları ve işleyişi  

a.1 Uluslararası Komite (UK), Uluslararası Toplantıların aldığı kararların takibinden sorumludur, irtibat rolü 

üstlenir, bilgi dolaşımını sağlar ve dünyanın farklı bölgelerindeki DKY için katalizör görevi görür ve aynı 

zamanda Uluslararası Sekretaryanın yaptığı işleri takip eder.  

 

a.2 UK, dünyanın farklı bölgelerinden seçilmiş temsilcilerden oluşur, yılda iki kez toplanır, kolektif ve yatay 

bir tarzda çalışır. Komite görevleri arasında paylaşır. Sadece bölge temsilciliğiyle sınırlı olmayıp bir bütün 

olarak DKY’ye politik bakımdan eşlik ederler. UK üyelerinin DKY’nin uluslararası ve bölgesel etkinlikleri 

karşısındaki sorumlulukları, ulusal faaliyetlerle alakalı sorumlulukların üzerinde ve ötesinde öncelik taşır.    

 

b. Kompozisyonu 

Uluslararası Komite 10 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Komite üyeleri aşağıdaki bölgesel temsile göre 

seçilirler: 

b.1 Afrika (2 asıl ve 1 yedek) 

b.2 Amerika Kıtaları (2 asıl ve 1 yedek) 

b.3 Asya-Okyanusya (2 asıl ve 1 yedek) 

b.4 Avrupa (2 asıl ve 1 yedek)  

b.5 Orta Doğu ve Arap Dünyası (1 asıl ve 1 yedek) 

b.6 Dünya Kadın Yürüyüşü Uluslararası Sekretarya Koordinatörü 

 

c. Seçimler 

Seçime giren adaylar, ilk olarak kendi Ulusal Koordinasyon Birimleri tarafından önerilir ve (eğer adayları 

varsa) Ulusal Koordinasyon Birimleri adaylarını kendi Bölge Koordinasyonlarına sunmaya davet edilir. 

Seçimler Uluslararası Toplantı esnasında bölgesel grup toplantılarında yapılır. Bölgesel bir konsensüs 

olmaması durumunda bölgesel delegelerin oyuyla seçilirler. Uluslararası Toplantı meclisi bölge kararını 

onaylar. Uluslararası Komitedeki boş yerler, eğer Uluslararası Toplantı sırasında doldurulmazsa, bir sonraki 

Uluslararası Toplantıya kadar boş olarak kalacaktır.  

 

d. Seçim Kriterleri 

d.1 Uluslararası Komite (asıl ve yedek) üyeliklerine önerilen aktivistler aşağıdaki genel kriterleri taşımalıdır: 

d.1.1 Ulusal Koordinasyon Biriminin desteğine sahiptir;  

d.1.2 Dünya Kadın Yürüyüşünün hedeflerini, değerlerini ve feminist görüşlerini savunur; 

d.1.3 kendi kişisel görüşlerine uymasa bile grup tarafından alınan kararlara uymaya razı olur; 

d.1.4 Uluslararası Komitenin sanal ve yüz yüze toplantılarına katılmaya zamanı müsaittir. 

 

d.2 Eğer UKB, UK’ye bir aday gösterecekse, adayını ulusal delegelerinden birisi olarak Uluslararası 

Toplantıya göndermesi tavsiye edilir. 

 

e. Boşalan üyelikler ve yedekler  

e.1 Bir Uluslararası Komite üyesi toplantıya katılamayacağını bildirdiğinde onun yerine yedek üye davet 

edilir.  

 

e.2 Bir Uluslararası Komite üyesi geçerli bir sebebi olmaksızın arka arkaya ikiden fazla toplantıda 

bulunmadığı zaman yedek, asıl UK üyesi olur. Vize problemleri, toplantıların tarihinin kısa bir süre içinde 

değiştirilmesi, uçuş problemleri, sağlık problemleri ve doğum izni nedeniyle katılamama istisnalardır. 

Uluslararası Komite ve Uluslararası Sekretarya, transferlerin kesintisiz olmasını güvenceye alacak 

mekanizmaları oluşturmakla sorumludur.  
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f. Görev Süresi  

f.1 Görev süresi bireyseldir fakat bölgenin Ulusal Koordinasyon Birimleri temsilcilerinin çalışmalarını takip 

etmek ve desteklemekle sorumludur. 

 

f.2 Görev süreleri, bir Uluslararası Toplantıdan bir sonrakine kadar sürer ve arka arkaya toplam üç (3) 

döneme kadar iki kez yenilenebilir. Eski UK üyeleri, görev süreleri bittikten sonraki ikinci Uluslararası 

Toplantıda yeniden adaylıklarını koyabilirler.  

 

f.3 Boşalan üyeliği devralan yedekler asıl üye olurlar ve görev süreleri seçildikleri Uluslararası Toplantıya 

göre sayılır. 

 

7.3 Uluslararası Sekretarya  

 

a. Rolü, sorumlulukları ve işleyişi  

a.1 Uluslararası Sekretarya; Uluslararası Toplantılar sırasında alınan kararları ve Uluslararası Komite 

tarafından güncellenen yıllık çalışma planını hayata geçirmekle, DKY’nin koordinasyonunu ve farklı katılım 

düzeyleri arasında iletişimi sağlamakla ve görevlerini yerine getirmeleri için gerekli insan ve mali kaynakları 

harekete geçirmekle sorumludur. Uluslararası Sekretarya, kolektif ve yatay tarzda çalışır ve çalışmaları 

Uluslararası Komite üyeleri tarafından desteklenir.  

 

a.2 Uluslararası Sekretarya, Uluslararası Komite ve Uluslararası Toplantıya hesap vermekle sorumludur.   

 

b. Uluslararası Sekretaryanın Yeri  

Uluslararası Sekretaryanın yeri ülkeler arasında rotasyonla değişir. Uluslararası Toplantı, en fazla üç (3) yıl 

daha uzatılabilen, altı (6) yıllık bir dönem için ev-sahibi Ulusal Koordinasyon Birimi ile birlikte bu UKB 

tarafından önerilen Uluslararası Koordinatörü seçer. 

 

c. Uluslararası Sekretarya ofisi seçme süreci  

c.1 Uluslararası Komite ve Uluslararası Sekretarya, adaylıkların sunulması sürecini organize etmekle 

sorumludur. Yeni yer ve geçiş süreciyle ilgili kararlar Uluslararası Toplantıda alınır. 

 

c.2 Uluslararası Sekretaryaya aday olmak isteyen ülkeler için kriterler şunlardır:  

c.2.1 Uluslararası Eylemlere katılmış ve ülkesindeki kadın hareketi tarafından yaygın olarak tanınan faal 

bir Ulusal Koordinasyon Birimine sahip olmak; 

c.2.2 Uluslararası Sekretaryanın çalışmasını devam ettirecek kaynak bulma kapasitesine sahip olmak; 

c.2.3 Uluslararası Sekretaryanın yasal statüsünü sağlamaya istekli bir örgütle ortak çalışmak; 

c.2.4 En azından DKY’nin üç çalışma dilinde (İngilizce, İspanyolca ve Fransızca) iletişimi garanti 

edecek kapasiteye sahip olmak.  

 

d. Koordinatör 

d.1 Koordinatör, Yürüyüşün sözcüsü ya da temsilcisi olarak yasal bir rol üstlenir fakat bu sorumluluğu 

Sekretarya ekibiyle ve Uluslararası Komite ile paylaşır.  

 

d.2 Koordinatörün yerinin boşalması durumunda Uluslararası Komite, Uluslararası Sekretaryaya ev sahipliği 

yapan UKB ile birlikte durumu idare edecektir. 

 

7.4 Tematik komisyonlar ve çalışma grupları  

 

a. Uluslararası Toplantı, DKY tematik komisyonlarını oluşturmayı önerir ve yetkilendirir ve onların 

takibinden sorumludur. Tematik komisyonların amacı, DKY’nin hedefleri, değerleri ve Eylem Alanlarıyla 

bağlantılı meseleler ve temalara dair DKY’nin analiz ve görüşlerini ifade eden tartışmaları, popüler eğitim 

faaliyetlerini ve halka açık etkinlikleri kolaylaştırmaktır. Komisyonlar, kendi çalışma koşullarını ve 

üyeleriyle UK arasındaki iletişimi sağlamakla sorumludur. Komisyonlar için kaynak yaratma, farklı 
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komisyonlar, bölge çalışmaları ve Uluslararası Toplantılarda kararlaştırılan öncelikler arasındaki dengeyi 

korumak için UK ve US arasında anlaşmayla yapılmak zorundadır.  

 

b. Uluslararası Toplantı ve/veya Uluslararası Komite, çalışma planının ihtiyaçlarına göre özel amaçlı çalışma 

grupları oluşturabilir.  

 

8. Kaynaklar  

 

DKY’nin kaynakları, esas olarak, üyelerin yıllık katkıları, kamu fonları, teknik ve mali partnerlerin katkıları, 

yardımlar, bağışlar ve miraslardan oluşur.  

 

a. Yıllık üyelik aidatı  

DKY’nin uluslararası çalışmasına Ulusal Koordinasyon Birimlerinin  her yıl gelir ve bütçelerine göre 100-

200 $ katkı sunmaları istenir.  

 

b. Katılımcı grupların katkısı  

A Ulusal Koordinasyon Birimlerinin olmadığı ülkelerdeki aktif Katılımcı Gruplar için 50 $ katkı önerilir. 

 

9. Ana Sözleşme ve Tüzük Değişiklikleri  

 

Gerek olması halinde Ana Sözleşme ve Tüzükte herhangi bir değişiklik yapmaya sadece DKY Uluslararası 

Toplantısı yetkilidir.  
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