
Istoria WKMO (World Karate Martial Arts Organization) 

 

WKMO (World Karate Martial Arts Organization) a fost fondată pe 22 iunie 2019 și s-a născut în urma dizolvării 

WUKO & AD. Istoria WUKO (Uniunea Mondială a Organizațiilor de Karate-do) a început în 1970 când domnul Ryoichi 

Sasakawa și domnul Jacques Delcourt au decis să înființeze prima organizație globală de karate. 

În anul 1990, WUKO ar fi trebuit să fuzioneze cu ITKF, Federația Internațională de Karate Tradițional, pentru a 

obține recunoașterea CIO, Comitetul Olimpic Internațional. În urma unei serii de evenimente, această fuziune nu a reușit să 

se materializeze, rezultând că CIO a recunoscut doar WUKO, cu condiția ca numele „WUKO” să fie abandonat. Prin urmare, 

din cenușa WUKO, a fost creată WKF (Federația Mondială de Karate) și a devenit singura organizație din lume recunoscută 

de CIO ca fiind responsabilă pentru competițiile de karate din Jocurile Olimpice. 

În 2005, domnul Carlo Henke, după ce a verificat disponibilitatea numelui „WUKO”, care a fost abandonat de 

aproape cincisprezece ani, a decis să recreeze organizația. El a schimbat sigla WUKO originală și a continuat cu noua sa 

înregistrare. Obiectivele acestor organizații (WUKO și WKF) sunt la fel de diferite ca și în trecut; WKF își propune să intre la 

Jocurile Olimpice și recunoaște doar o singură organizație per națiune, în timp ce noul WUKO ar fi „doar” mulțumit de 

promovarea și dezvoltarea karate-ului la nivel internațional, recunoscând mai mult de o organizație per națiune, chiar dacă 

doar pentru a oferi tuturor posibilitatea de a compara idei și practici. 

La scurt timp după reînființarea WUKO, WKF a intentat o acțiune judiciară decisă pentru anularea mărcii WUKO, 

dosar câștigat de WUKO în primă instanță pe baza faptului că Carlo Henke, de care marca era legată, făcuse parte din 

vechiul WUKO. 

În 2009, WUKO și-a schimbat numele din Uniunea Mondială a Organizațiilor de Karate-do în Organizația Mondială 

de Karate Unită, iar marca a fost înregistrată de o altă persoană. În această nouă marcă, nu există cuvinte sau nume în 

conflict cu orice altă marcă specifică. 

În 2010, WKF a decis să conteste încă o dată marca WUKO. De această dată, hotărârea și analiza OAPI, Oficiul 

pentru Armonizare în Piața Internă, au fost în favoarea WUKO, care a câștigat prima ședință la tribunalul din Alicante, 

Spania. Opoziția a fost respinsă și marca înregistrată. Cu toate acestea, WKF a decis să prezinte o nouă cerere de anulare, 



care a dus în cele din urmă la un nou verdict în favoarea lor, care a anulat cel precedent. Acest lucru s-a bazat doar pe 

faptul că acronimul, deși nu apărea pe logo, era același cu cel din 1970. 

Cu toate acestea, conducerea WUKO a recunoscut verdictul Curții din Alicante și a considerat că recursul fără nicio 

certitudine a rezultatului este prea costisitor. Prin urmare, consiliul de administrație a ajuns la concluzia că banii pot fi 

folosiți mai productiv și în interesul afiliaților WUKO. În acest scop, numele s-a schimbat din nou și este WUKO & AD, 

Organizația Mondială de Karate și Discipline Asociate. Acum logo-ul este diferit, numele este diferit, proprietarul este 

diferit și chiar și acronimul este diferit. 

Dar WKF nu este încă mulțumit de acest lucru și continuă cu opoziția încă o dată. Comitetul Director WUKO & AD a 

decis să se apere atunci când este necesar, dar fără a avea intenția de a-și pierde timpul și mijloacele financiare în bătălii 

inutile în instanță. Deci, chiar înainte de ultima decizie judecătorească, s-a decis dizolvarea WUKO și înființarea WKMO. 

Nu este un acronim care determină valoarea unui grup. Dar opusul. Un nume poate fi luat, dar demnitatea și 

mândria într-un grup uimitor nu vor fi niciodată compromise. WKMO va continua să lucreze din greu pentru dezvoltarea și 

promovarea karate-ului la nivel global și care promovează educația, loialitatea și unitatea în întreaga lume. 

WKMO va include, în lume, toate artele marțiale practicate în fiecare stil. Noua asociație va fi locul tuturor celor 

care recunosc dreptul absolut al ființelor umane de a practica, crește, ajuta, proteja și concura. WKMO se va angaja, printr-

o educație modernă care vizează o abordare bazată pe eficiență, să conserve, să transmită și să sporească valorile 

tradiționale ale artelor marțiale. 

WKMO va acționa cu respectarea deplină a principiilor consacrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului 

(DUDO) adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, un fundament al dreptului internațional al drepturilor omului. 

DUDO va fi ghidul WKMO pentru a propune și aplica o adresa educațională și tehnică universală, în conformitate cu nevoile 

omului modern și cu respectul și protecția fiecărui individ. 

Toate artele marțiale sunt un instrument excepțional de autoapărare și un sport modern. Artele marțiale se 

bazează pe înțelepciunea străveche și, prin urmare, conțin mesaje etice și morale profunde pe care WKMO dorește să le 

transmită. 



WKMO a fost înființată cu scopul de a reuni, cu demnitate egală, toate organizațiile care recunosc valorile de mai 

sus și doresc să facă parte dintr-o familie mai mare și mai unită. Acest nou și mare proiect necesită o organizație 

structurată care va fi formată din diverse comisii mondiale și continentale care vor interfața cu federațiile naționale. 

WKMO se concentrează acum pe Cupele Mondiale, Campionatul Continental și Mondial, seminariile tehnice, cursurile 

pentru arbitri și așa mai departe. 

 

 


