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Sorumluluk Reddi: Organik Pamuk Yuvarlak Masasının Görev Tanımı, Yürütme Komitesi tarafından düzenli
olarak gözden geçirilir.
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Organik Pamuk Yuvarlak Masası Hakkında
Textile Exchange'in Organik Pamuk Yuvarlak Masası (OCRT), 2012 yılında, artan talebe rağmen organik
pamuk üretimindeki düşüşün neden olduğu bir Eylem Çağrısı ilan ettiğinde kuruldu. OCRT, kuruluşundan bu
yana her yıl Textile Exchange'in yıllık Tekstil Sürdürülebilirlik Konferansı ile birlikte bir günlük yüz yüze
toplantı düzenledi. Küresel OCRT zirvesi her zaman son derece interaktif ve eylem odaklı olmuştur ve tipik
olarak çiftçi temsilcileri, üreticiler, markalar, perakendeciler, tüccarlar, STK'lar ve ticaret birlikleri dahil olmak
üzere 150-200 kişi katılır. OCRT, paydaşların organik pamuk sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar
hakkında daha fazla bilgi almak, bu sorunları teşhis etmek ve en önemlisi harekete geçmenin yollarını
bulmak için bir araya gelebilecekleri birincil yer ve alan haline geldi.
OCRT, başlangıçta organik pamuk sektörünün küresel düzeyde istikrar ve sürdürülebilirliğindeki temel
zorlukları üç çalışma alanının merceğinden ele almaya odaklandı: İş Modelleri, Tohum ve Toprak ve Tüketici
Bağlılığı. Bu çalışma alanları kapsamında, OCRT bir dizi inisiyatif belirledi ve gelişimlerini kolaylaştırdı ya da
geliştirici oldu. Bu tür girişimler şunları içerir:Organik Pamuk Hızlandırıcı,Chetna Koalisyonu,
aboutorganiccotton.org (organik pamuğa ayrılmış bir mikro site), GDO'suz tohum mevcudiyeti envanteri
veOCRT Yenilik Ödülü .
Küresel düzeyde organik pamukta büyümenin önündeki büyüyen engellerin olduğu birkaç yıldan sonra,
bölgesel düzeyde stratejileri özelleştirme ihtiyacı giderek daha belirgin hale geliyor. Nihayetinde herkes için
aynı sorunlar ve fırsatlar mevcuttur, ancak her bölge farklı bir gelişim aşamasındadır ve bu nedenle,
belirlenmiş kaynaklar ve destekçi ağlarının yanı sıra farklı bir strateji gerektirir. Sonuç olarak, Bölgesel
OCRT modeli 2017'de doğdu. Şimdiye kadar Bölgesel OCRT'lerTürkiye (2017, 2018),Burkina Faso (2018
ve 2020) veÇin'de (2019) düzenlendi.
OCRT'nin en son bileşeni, Eylül 2020'de diyaloğun yıl boyunca devam etmesini ve daha geniş bir kitleye
ulaşmasını sağlayacak bir çevrimiçi topluluğun (OCRT HUB) başlatılmasıdır. Textile Exchange'in diğer
Yuvarlak Masalarına gelince, OCRT'nin çevrimiçi topluluğu, Textile Exchange'in çevrimiçi üyelik portalı olan
HUB'da barındırılmaktadır. OCRT HUB'a, OCRT'nin sonuçları, mevcut faaliyetler ve gelecekteki planlar
hakkında bilgi iletmek için kullanılan Textile Exchange web sitesinde yer alan OCRT web sayfası paketi eşlik
etmektedir.
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Vizyon
OCRT'nin vizyonu Textile Exchange'in vizyonu üzerine kuruludur. Çevreyi koruyan, eski haline getiren ve
yaşamları iyileştiren küresel bir organik pamuk sektörü öngörüyoruz.

Amaç
OCRT'nin amacı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda vizyonumuzu karşılamak için ilham
almak, harekete geçirmek ve donatmak için organik pamuk topluluğunu bir araya getirmektir.

Hedefler
•
•
•
•

Organik pamuk üretimi ve tüketiminin büyümesinin önündeki engelleri ele almak.
Organik pamuk endüstrisinin sürdürülebilirliğini geliştirmek.
Organik pamuk endüstrisindeki tüm paydaşlarının sesi olmak ve bu farklı paydaş gruplarının ihtiyaç
ve beklentilerinin anlaşılmasını sağlamak.
Özellikle sahada çalışan kuruluşlarla birlikte ortak eylemi ve sektörler ve bölgeler arası ortaklıkları
kolaylaştırmak.

Kapsam
OCRT'nin faaliyet anlanları şunlardır:
• Bağlanti.
• Eğitmek.
• Bölgeler ve projeler arasında en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmak.
• Büyümenin önündeki engelleri, ortak fırsatları ve zorlukları belirlemek.
• Yeni fikirleri desteklemek ve kuluçka ortamı sağlamak.
• Kolektif eylemi kolaylaştırmak.

Nasıl değer katıyoruz?
OCRT, tüm paydaşların bir araya gelmesi için kapsayıcı bir yer sağlayarak organik pamuk topluluğuna
değer katar.
OCRT, ortak çaba ve işbirliğine dayalıdır. Tüm dünyadaki kuruluşlarla ve tekstil endüstrisiyle ortaklık kurarak
eylem için bir katalizör görevi görür.
Bir topluluk yaklaşımı üzerine inşa edilen OCRT, bölgeler ve projeler arasında deneyim paylaşımını ve
kolektif eylemi tetikleyerek büyümenin önündeki temel engelleri ele alır.
OCRT çalışmalarını, OCRT Çevrimiçi Topluluğu, OCRT Global ve Bölgesel yüz yüze Zirveler ve sanal
olarak OCRT altında faaliyet gösteren Çalışma Grupları dahil olmak üzere, hem küresel hem de bölgesel
düzeylerde bir dizi faaliyet gerçekleştirerek yürütür.
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Yapı ve Üyelik
Düzenleyen

Textile Exchange

Uygunluk

OCRT üyeliği, çevrimiçi bir talep gönderilerek ve OCRT Üyelik Şartlarına uymayı
kabul ederek etkinleştirilir.

Paydaşların
kompozisyonu ve
temsil

Organik pamuk sektörünün paydaşları arasında tedarikçiler, markalar, STK'lar,
araştırma kurumları, kamu kuruluşları ve diğer ilgili aktörler yer alır.

Üyelik
Şartlar

•
•
•

•

OCRT faaliyetlerine katılım sırasında zaman ve uzmanlıkla katkıda bulunmak.
OCRT'nin hedeflerine ulaşmak için açık ve işbirliği içinde çalışmak, en iyi
uygulamaları ve öğrenilen dersleri paylaşmak.
Grup içinde paylaşılan bilgilerin ifşa edilmemesi ve gizliliği ve aşağıdakilerle sınırlı
olmamak üzere, yürürlükteki tüm antitröst ve rekabeti önleme yasalarına
uygunluk:
o Herhangi bir OCRT toplantısının veya etkinliğinin bir parçası olarak
paylaşılan herhangi bir bilgiye Chatham House Kuralına göre muamele
etmek ( Katılımcılar alınan bilgileri kullanmakta özgürdür,ama ne
konuşmacının (konuşmacıların) ne de başka bir katılımcının ne kimliği ne
de yakınlığı açıklanabilir. );
o OCRT'nin bir parçası olarak paylaşılan bilgilerin hiçbirinin, başka bir
OCRT üyesi, katılımcısı, Textile Exchange veya OCRT için rakibe zarar
vermek veya dezavantaja neden olmak amacıyla kullanılamaz ve
o Rekabeti kısıtlayabilecek veya fiyatları belirleyebilecek herhangi bir
konuşma veya faaliyetten kaçınılmalıdır.
OCRT aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgiyi, OCRT'nin hedeflerini ilerletmek
dışında ve hiçbir durumda OCRT Üyelerini, ürünlerini, uygulamalarını, işlerini
veya itibarlarını kötülemek amacıyla kullanmaktan kaçınma.

Yönetişim
Yapı

• OCRT Yönlendirme Komitesi1 OCRT'yi yönetir ve stratejisini denetler.
• Textile ExchangeOCRT ekip üyeleri OCRT faaliyetlerini koordine eder ve
destekler.

Eylem araçları

• OCRT Çevrimiçi Topluluğu (OCRT HUB) 2
• OCRT Küresel ve Bölgesel Zirveleri
• OCRT altında faaliyet gösteren Çalışma Grupları

1

OCRT Yönlendirme Komitesi, faaliyetlere gözetim sağlar ve çıktılarının ve sonuçlarının sunulmasını sağlamaktan
sorumludur. 2019 yılının başında, Avrupa Tekstil Borsası eski Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kurulan OCRT
Yönlendirme Komitesi, OCRT'nin misyonuna kendini adamış, güçlü bir coğrafi yayılıma sahip çok paydaşlı bir gruptan
oluşmaktadır.
OCRT Yönlendirme Komitesine uygunluk kriterleri kendi Görev Tanımında belirtilmiştir.
2
OCRT HUB, OCRT'nin sanal evi. Herkese açık ve Textile Exchange'in Hub'ında barındırılan interaktif bir platformdur.
OCRT HUB, OCRT topluluğunu sanal olarak birbirine bağlayarak OCRT sohbetlerini ve ivmeyi yıl boyunca devam ettirir.
OCRT HUB'a katılım, OCRT Üyelik Şartları ve Textile Exchange Hub Topluluk Kuralları ve Görgü Kuralları kabul edilerek
gerçekleştirilir.
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