USTKİP Komisyonları Akra Sonuç Deklarasyonu
1 - “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu” (USTKİP)
Komisyonlarının ortak toplantılarının dördüncüsü, 17 Nisan 2013 tarihinde, Gana Cumhuriyeti’nin
başkenti Akra’da gerçekleştirilmiştir.
2 - 2008 yılı Ağustos ayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde icra edilen
“Türkiye - Afrika Zirvesi” öncesinde TASAM Afrika Enstitüsü’nün 45 Afrika Ülkesinin katılımı ile
gerçekleştirdiği “Türkiye - Afrika STK Forumu”nun ardından ortak deklarasyonla “Uluslararası Sivil
Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İş Birliği Platformu” (USTKİP) kurulmuştur. Çeşitli alanlarda
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerini USTKİP çatısı altında birleştirerek
iletişim ve iş birliğini geliştirmeleri süreci başlatılmış, platformun 4 dilde yayın yapan internet
portalı, www.ustkip.org adresinde yayına başlamıştı. İstanbul’da düzenlenen Forum’un neticesinde
“İstanbul Deklarasyonu” ile kurulması kararlaştırılan komisyonların dördüncü toplantıları da geniş
bir katılımla Akra’da gerçekleştirilmiştir. USTKİP kapsamında Sosyal Kalkınma Komisyonu,
Ekonomik Kalkınma Komisyonu, Siyasi Kalkınma Komisyonu ile Kadın, Aile, Gençlik ve Kültür
Komisyonu toplantıları icra edilmiştir.
3 - Komisyonların ortak toplantısında, 2013 yılı sonbaharında İstanbul’da ikinci resmi Zirve
paralelinde gerçekleştirilecek olan “2. Türkiye Afrika STK Forumu”nun gündemini belirlemeye
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
4 - Katılımcılar, karşılıklı bağımlılığın ve küreselleşme olgusunun baskın olarak hissedildiği, çokboyutlu ve çok-kutuplu bir yapıya evrilen uluslararası sistemde, sivil toplum kuruluşlarının
etkinliğinin artırılması hususunda görüş birliğine varmışlardır. Buna mukabil olarak da sivil toplum
kuruluşları temsilcileri arasında iletişim ağlarının güçlendirilmesi ve çeşitli vesilelerle biraraya
gelinmesi konusunda destekleyici ifadelerde bulunmuşlardır.
5 - Katılımcılar, uluslararası ekonomi politik konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması konusunda
görüş belirtmişlerdir. Buna ek olarak, Arap Baharının etkisiyle ortaya çıkmakta olan yeni
ideolojilerin, sosyal ve ekonomik sistem analizi ve vizyonu çerçevesinde incelenmesi gerektiğini
belirtmişlerdir.
6 - Katılımcılar, sosyal adalet kavramı bağlamında insan haklarının, değişen dünya şartları
çerçevesinde de ekonomik ve siyasal hakların ele alınması gerektiği düşüncesi üzerinde
yoğunlaşmışlardır.

7 - Katılımcıların üzerinde durduğu bir diğer nokta da, tarım - sanayileşme ilişkisi olmuştur.
Sanayileşmenin sağlanamaması durumunda tarımsal kalkınmanın da gerçekleştirilemeyeceğini
belirten katılımcılar, bu kapsamda azgelişmiş ülkelerin sanayileşmesi konusunun üzerinde
durmuşlardır.
8 - Kalkınma, güvenlik ve istikrar konularının; bireylerin ekonomik güvenliği, su, gıda ve enerji
güvenliği bağlamında güçlü bir şekilde ele alınması gerektiği ifade edilmiştir.
9 - Milenyum kalkınma hedefleri, Komisyon toplantılarında en çok üzerinde durulan konulardan
biri olmuştur. Katılımcılar, teknolojik kalkınmanın ve teknoloji transferinin milenyum kalkınma
hedeflerine etkilerini ve bu hedeflere ulaşılmasındaki katkılarının incelenmesi gerektiği
düşüncesinde mutabık kalmışlardır.
10 - Kalkınma ve güvenlik konuları bağlamında “bölgesel bütünleşme”nin kavramsal ve pratik
açıdan incelenmesinde fayda görülmüştür.
11 - Ekonomik kalkınma ve istikrar konularında Türkiye ve Malezya örneklerinin incelenmesinin
yarar getireceği ifade edilmiştir.
12 - Sivil toplum kuruluşlarının, kapasite inşası konusunda işbirliği yapmaları, düşüncelerin fiiliyata
geçirilmesi noktasında bu kuruluşların ortak çalışmalar yapması neticesinde ortak faydanın
sağlanacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.
17 Nisan 2013, Akra

