Nesiller Boyu Eşitlik İçin Eylem Koalisyonları
Liderlik Süreçleri Hakkında Duyuru
Bu duyuru, 15 Ocak’ta Eylem Koalisyonu
temalarının duyurulmasını takiben, Nesiller Boyu
Eşitlik İçin Eylem Koalisyonları liderlik kriterleri,
süreçleri ve zaman çizelgesini ana hatlarıyla ortaya
koymaktadır.
Kimler Eylem Koalisyonlarının liderleri olabilir?
Eylem Koalisyonları, paydaşlar arası iletişimin
güçlendirilmesinde, sinerjinin artırılmasında ve sonuç
odaklı bir strateji izlenmesinde kilit rol oynamaktadır.
BM Kadın Biriminin genel koordinatörlüğünü
yürüttüğü Nesiller Boyu Eşitlik İçin Eylem
Koalisyonlarına aşağıdaki gruplar üye olabilir:

•
•
•
•
•

Üye Devletler
Kadın örgütleri, hareketleri ve sivil toplum
aktörleri
Özel sektör kuruluşları (yardım kuruluşları dahil)
BM kuruluşları ve diğer uluslararası veya
bölgesel kuruluşlar (Çok Taraflı Kalkınma
Bankaları dahil)
Gençlik örgütleri1

Her bir Eylem Koalisyonu için liderlik grubunun
kimlerden oluşacağı, Nesiller Boyu Eşitlik Çekirdek
Grubunun seçmiş olduğu tema ve aldığı kararlara
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.2

2020: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Dönüştürücü
Bir Yıl
Nesiller Boyu Eşitlik Forumu, BM Kadın Birimi
tarafından organize edilen ve Meksika ve Fransa
hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde düzenlenen sivil
toplum merkezli, küresel bir toplumsal cinsiyet eşitliği
toplantısıdır. Bu küresel toplantı, başta gençler olmak
üzere çeşitli aktörleri bir araya getirecek, yeni ve
kararlı bir feminist gündem sunmak için yol haritası
geliştirmelerini sağlayacak ve toplumsal cinsiyet
açısından kendini sürekli geliştiren bir paydaşlığın çok
taraflı biçimde oluşturulmasına zemin hazırlayacaktır.
Eylem Koalisyonları, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun
amaçlarından birini yansıtmaktadır: Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için BM Eylem
On Yılı (2020-2030) boyunca cinsiyet eşitliği
konusunda somut sonuçlar elde etmek.
Eylem Koalisyonları; devlet başkanları, sivil toplum
liderleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör
tarafından 7-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında
Paris'teki Nesiller Boyu Eşitlik Forumu sırasında,
taahhütlerin
duyurulmasıyla
resmi
olarak
başlatılacaktır. Nesiller Boyu Eşitlik İçin Eylem
Koalisyonlarının seçilen temaları şunlardır:

1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
2. Ekonomik Adalet ve Haklar
3. Bedensel Özerklik, Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı ve Hakları
4. İklim Adaleti için Feminist Hareket
5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve
İnovasyon
6. Feminist Hareketler ve Liderlik

Çeşitliliğin ve esnekliğin sağlanması adına her bir
Eylem Koalisyonunda yaklaşık on lider olacaktır.
Karar alıcı paydaşların yanı sıra Güney hem de Kuzey
ülkelerden temsilciler de bu liderler arasında
bulunacaktır; bu liderler, belirlenen tema alanlarında
çalışan veya bunlardan etkilenen gençlik önderleri,
genç feministler ve önder hak savunucularından
oluşacaktır. Liderlik yapısının aşağıdaki kurum/kuruluşlardan ve temsilcilerinden oluşacağı öngörülmektedir:

En az iki Üye Devlet, Kadın Hareketleri ve Sivil Toplumdan en az iki temsilci (kadın taban örgütleri dahil); gençlik
örgütleri, ağları veya hareketleri; özel sektör ve yardım kuruluşlarından temsilciler ve bir BM Kuruluşu veya
Uluslararası Kuruluş.
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Gençlik örgütleri, ağları ve hareketleri; gençlerin liderlik pozisyonlarında rol almalarını sağlar ve kendi hayatlarının uzmanı olmalarının değerini
ortaya koyar. Gençlik örgütleri hedeflerini, tecrübe ettikleri gerçeklere ve içerisinde yaşadıkları topluluğa göre belirler ve gençler ve genel olarak
toplum için kapsayıcı ve dönüştürücü olan girişimler gerçekleştirmeye çalışırlar.
2
Çekirdek Grup, Kuşakların Eşitliği Forumu'nun karar organıdır. Bu grubun başkanlığını BM Kadın Birimi, Fransa, Meksika ve sivil toplumdan iki
temsilci yürütmektedir.
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Eylem Koalisyonlarının Liderlerinden neler beklenmektedir?
Eylem Koalisyonlarının tüm liderleri için kriterler aşağıdaki gibidir:
•
•

•
•

•

Eylem Koalisyonu temasına yönelik verilecek taahhüdün, geçmişte yürütülen çalışmalarla veya yeni
belirlenen bir eylem planıyla kanıtlanması.
Eylem Koalisyonu teması çerçevesinde etki yaratacak, yeni ve orijinal fikirler içeren, küresel bir
değişim vizyonuna sahip 5 yıllık bir taahhüdün oluşturulması. Örneğin: bir politika veya kanunda
büyük çaplı bir reforma gidilmesi, ölçeklenmiş bir programa yatırım yapma veya küresel ölçekli
eylemlerin savunulması.
En yüksek düzeyde katılım taahhüdü verilmesi. Ülke, kuruluş ve şirket liderlerinin Paris'teki Eylem
Koalisyonları açılışına (Temmuz 2020) katılması beklenmektedir.
Eylem Koalisyonu İlerleme Raporu’nun bir parçası olan yıllık izleme ve raporlamanın yanı sıra, Eylem
Koalisyonu planının tasarlanmasında da aktif katılım gösterilmesi. Tüm Eylem Koalisyonu liderlerinin
her yıl BM Genel Kurulunda düzenlenen Nesiller Boyu Eşitlik Yüksek Düzey Yan Etkinliğine katılması
beklenmektedir.
Kuruluşun/Üye Devletin başkalarını sürece dahil etmek ve Eylem Koalisyonu teması için ilave destek
seferber etmek için güçlerini ve bağlantılarını nasıl kullanacağının açıklanması.

Ayrıca Üye Devletlerden, taahhütlerini finansmanla desteklemeleri (kapasiteleriyle orantılı olarak), CEDAW’ı
onaylamış ya da kabul etmiş olmaları ve tüm farklılıklarıyla kız çocukların ve kadınların insan haklarına saygı
duyacaklarını, bu hakları koruyacaklarını ve yerine getireceklerini taahhüt etmeleri beklenmektedir. Özel
Sektör Kuruluşları; Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs- https://www.weps.org/) ve BM İş Dünyası ve
İnsan Haklarına Dair Rehber İlkelere bağlı kalmalıdır. Firmaların ayrıca Birleşmiş Milletlerin ayrıntılı
taramasından (Due Diligence Screening) geçmiş olması gerekmektedir. Özel Sektör Kuruluşlarının taahhüdü
finansal bir katkı bileşeni de içermelidir.
Eylem Koalisyonu liderleri için karar verme süreci nedir?
Eylem Koalisyonlarının lider adayları, niyet mektuplarını 21 Şubat 2020'den geç olmamak üzere BM Kadın
Birimi Genel Merkezine göndermelidir. Niyet mektubunun kısa (tek bir sayfa) olması ve lider adaylarının
yukarıda belirtilen liderlik kriterlerini nasıl karşılamayı planladıklarına dair hususları içermesi gerekmektedir.
Dünya Kadınlar Günü kutlamaları (8 Mart 2020) kapsamında, Eylem Koalisyonu Liderleri duyurulmaya
başlanacak ve duyuru, Kadının Statüsü Komisyonu'nda (CSW64) Kuşakların Eşitliği Üst Düzey Etkinliğinde
tamamlanacaktır. Ayrıca BM Kadın Birimi, Meksika'daki Forumda son hallerine getirilecek olan Eylem
Koalisyon Planlarını daha fazla şekillendirmeleri için Eylem Koalisyonu lider adaylarını CSW64’te bir araya
getirecektir. Bununla ilgili ayrıntılar en kısa sürede paylaşılacaktır.
Eylem Koalisyonu Çalışma Modeli
Eylem Koalisyonlarının yönetişim modeli; dönüştürücü, kapsayıcı ve uyarlanabilir bir liderlik yaklaşımını
yansıtacaktır. Eylem Koalisyonu çalışma modeli, paydaşlar arasında paylaşılacak girdiler yoluyla geliştirilecek
ve CSW64'ün ardından geniş çapta paylaşılacaktır.
Daha fazla bilgi için: Eylem Koalisyonları Liderliği hakkında daha fazla bilgi almak veya niyet mektubunuzu
iletmek için actioncoalitions@unwomen.org adresinden bize ulaşabilirsiniz. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu ile
ilgili genel sorularınızı gen.equality.forum@unwomen.org adresine gönderebilirsiniz.
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