
Statut Koalicji
Miast Maszerujących po równość osób LGBT+

1. Koalicja Miast Maszerujących po równość osób LGBT+ (dalej: “Koalicja”) to nieformalna
forma współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które organizują w
Polsce marsze zwracające uwagę na dyskryminację społeczności LGBT+ (dalej: “marsze
równości”).

2. Koalicja oraz podmioty należące do Koalicji kierują się w swoich działaniach zasadami
poszanowania praw człowieka, równości i niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.

3. Celem Koalicji jest wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które
stanowią część ruchu na rzecz osób LGBT+, w ich działaniach na rzecz społeczności
LGBT+, w szczególności związanych z organizacją marszów równości.

Członkostwo

4. Do Koalicji mogą należeć: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które
organizują zgromadzenia publiczne o charakterze marszu równości, a także:
a) respektują ludzką różnorodność,
b) nie stosują ani nie promują zachowań przemocowych,
c) zachowują dbałość o rzetelne gospodarowanie pieniędzmi pozyskanymi dzięki społecznej
serdeczności i ofiarności.

5. Koalicja może wypracować szczegółowe zasady realizacji wymagań, o których mowa w
pkt 4 oraz określić dodatkowe wymagania, w szczególności o charakterze dobrowolnych
zobowiązań do działań na rzecz zwiększenia inkluzywności w swoich działaniach.

6. W skład Koalicji wchodzą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które
podpisały się pod Deklaracją Koalicji.

7. Do Koalicji mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, spełniające
wymagania określone w pkt. 4. Szczegółowy tryb przystępowania do Koalicji określa odrębny
dokument.

8. Usunięcie z Koalicji może nastąpić w przypadku działania na jej szkodę oraz naruszenia
wymagań określonych w pkt. 4. Decyzję o usunięciu podejmuje Sekretariat Koalicji za zgodą
co najmniej 30% organizacji. Szczegółowy tryb postępowania określa odrębny dokument.

Sekretariat Koalicji

9. Bieżące kierowanie Koalicją należy do Sekretariatu Koalicji, składającego się z 3-7 osób
reprezentujących organizacje/grupy wchodzące w skład Koalicji (dalej: “organizacje
członkowskie”), wybieranego na dwuletnią kadencję.

10. Wyboru osób członkowskich Sekretariatu dokonują organizacje członkowskie w drodze
jawnego głosowania elektronicznego spośród osób zgłoszonych przez poszczególne
organizacje członkowskie. Każda organizacja członkowska ma w danym głosowaniu liczbę
głosów równą liczbie osób wybieranych w danym głosowaniu, przy czym na jedną osobę
może oddać jeden głos.



Prace Koalicji

11. W sprawach kluczowych dla Koalicji decyzje poprzez głosowanie mogą podejmować
organizacje członkowskie na wniosek Sekretariatu Koalicji lub co najmniej 20% organizacji
członkowskich. Sekretariat zawiadamia o głosowaniu wszystkie organizacje członkowskie
Koalicji, określając sposób głosowania i wyznaczając termin oddania głosu nie krótszy niż 5
dni roboczych. Każda organizacja członkowska ma jeden głos.

12. Realizacją poszczególnych zadań Koalicji zajmują się Opiekunki Działań - osoby lub
organizacje wyrażające gotowość do podjęcia się tej roli, po akceptacji przez Sekretariat.
Opiekunka Działania jest odpowiedzialna za realizację oraz komunikację działania, w tym
poinformowanie organizacji członkowskich o planach, udostępnienie efektów i przekazanie
informacji końcowej.

13. Ważne dla Koalicji dokumenty, w tym stanowiska, są konsultowane poprzez listę
mailingową Koalicji (lub inne narzędzia komunikacji elektronicznej) w określonym terminie.
Każda z organizacji członkowskich może zgłosić votum separatum do oficjalnego stanowiska,
informując o tym z wyprzedzeniem pozostałe organizacje. Stanowisko nie zostaje przyjęte,
jeśli sprzeciw zgłosi co najmniej 30% organizacji członkowskich. W takim przypadku
stanowisko nie może być przedstawione i upublicznione, jako wspólne stanowisko Koalicji.

14. W sprawach pilnych, wymagających natychmiastowej reakcji, stanowisko Koalicji może
być wypracowane przez Sekretariat bez konsultacji z organizacjami członkowskimi lub z
konsultacjami ograniczonymi. O stanowisku Sekretariat zawiadamia niezwłocznie
organizacje członkowskie.

15. Reprezentację oficjalną Koalicji na wydarzeniach i spotkaniach, na których prezentowane
są stanowiska i opinie w imieniu całej Koalicji, ustala Sekretariat Koalicji.

16. Organizacje członkowskie umieszczają informację o przynależności do Koalicji na swoich
stronach internetowych i w portalach społecznościowych.

17. Organizacje członkowskie umieszczają w miarę możliwości logo Koalicji na swoich
stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych
związanych z organizowanymi wydarzeniami.

18. Koalicja dąży do tego, aby spotykać się co najmniej raz w roku.


