
Tüm bu gerçeklere rağmen, kadınlar su yönetimi 
ve eğitimi, suyun kullanımı ve su kaynaklarının 
korunmasıyla ilgili en az söz sahibi olan ve 
temsil edilen grup. Su kaynaklarından daha 
verimli faydalanabilmek için su konusunun bütün 
boyutlarıyla herkes tarafından ele alınması 
gerekiyor. 

Su sorunlarına çözüm bulmak adına, küresel 
işbirliğine doğru atılmış en önemli adımlardan 
biri olan Dünya Su Forumu’nun beşincisi 16 
- 22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenecek.

Forum su topluluğunun, bakanların, yerel 
yöneticilerin, parlamenterlerin, bilim adamlarının 
ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesini 
ve birbirleriyle bağ kurmasını, tartışma ortamı 
yaratılmasını ve su güvenliği sağlamaya yönelik 
çözümler bulunmasını amaçlıyor.

İletişim için: 5. Dünya Su Forumu Sekretaryası • www.worldwaterforum5.org 
E-posta: oaslan@worldwaterforum5.org • Tel: 0 216 325 4992 - 429 

Kadınlar ve diğer temel gruplarla ilgili daha fazla bilgi için: http://newsletter.worldwaterforum5.org

Cinsiyetler arası eşitsizliği 
aşmak için köprü kurmada 

SİZ de yerinizi alın. 
Fikirlerinizi, tecrübelerinizi 

bu platformda paylaşın. 
Sesinizi duyurun!

5. Dünya Su Forumu toplumun tüm kes-
imlerinden temsilcilerin su sorunu ile ilgili 
düşüncelerini paylaşabilmesi amacıyla Forum:
 

Katılı• mcı Destek Programı ile maddi olanakları 
olmayan katılımcılara destek sunuyor,
Yerel Gündem 21’in Temel Gruplar • 
Çerçevesi’nde temel gruplar olarak 
tanımlanan kadınlar, çocuklar,  ve  sivil toplum 
kuruluşlarının forumun siyasi sürecine aktif 
katılımını destekliyor,
Farklı görüşlerin açık bir şekilde tartışılması • 
için bir Yurttaş Evi kuruyor,
Sergi alanında sivil toplum kuruluşlarına faa-• 
liyetlerini sergileyebilecekleri ve toplantılarını 
düzenleyebilecekleri alanlar sağlıyor,
Sivil toplum örgütlerine ve temel gruplara farklı • 
yan etkinlikler düzenleme fırsatları sunuyor,
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Koalisyonu’nun • 
düzenlediği DSF Hazırlık Toplantısı ile kadın 
gruplarına fikir alışverişinde bulabilinecekleri 
bir alan yaratıyor,
Kadınlara ve tüm gruplara  fikirlerini • 
paylaşmaları ve foruma hazırlık yapabilmeleri 
için Sanal Buluşma Alanı (VMS) imkanını 
sunuyor. (http://portal.worldwaterforum5.org 
->Temel Gruplar altında)

Temel Gruplar
Kadınlar

imkânı olmayan 1,3 milyardan fazla insanın 
çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Kadınlar toplumda yalnızca üretimde ve • 
yeniden üretimde değil yeni nesillerin 
topluma kazandırılmasında da görev 
alıyorlar. Bu nedenle su sorununa duyarlı 
bir nesil için kadınların su konusunda 
bilinçlenmesi hayati önem taşıyor.

Kamusal alana katılımları giderek artan • 
kadınlar artık su yönetimini doğrudan etkileyen 
birçok karar mekanizmasında yer alıyorlar.
Kadınlar toplumda onlara yüklenen annelik ve • 
eşlik sorumlulukları nedeni ile hane içindeki 
su yönetiminin kontrolünü doğrudan ellerinde 
tutuyorlar.
Yoksulluk içinde yaşayan ve temiz su kullanma • 

Kadınlar Dünya 
Su Forumu’nda Buluşuyor!


