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editoryal :
Gençlik ve Tarım
Genç insanların, halklarımızın özgürlük ve gerçekliğimizin dönüşümü için
verilen tarihi mücadeleye kendini adamış genç insanların, katılımı olmadan
Gıda Egemenliği’nin de bir geleceği olamaz...

mudspice.com

La ViaCampesina’nın Gençliği olarak mücadelemizi sürdürmek için işimizin
haysiyet ve değerinin farkına varmamız gerekiyor. La ViaCampesina Gençlik’in
üçüncü uluslararası toplantısında temel mücadele alanlarımızı Agro-Ekoloji,
İklim Değişikliği ve Enerji, Göç, Gıda Egemenliği, Toprakve Müşterekler; ve
Sağlık olarak belirledik.
Encouragement, Erika Hastings

2004’te başlayan süreçte bu başlıkları tartıştık vetamamen yeni bir toplum
kurma sürecine katacağımız şey olantarımsal vizyonumuzu genişletmek için
stratejik yönümüzü belirledik.
Kırsalda yaşayan çiftçiler, göçmenler ve yerli gençler olarak halklarımızı
ve Dünya’yı yıkıma uğratan baskıcısistemlere, toplumdaki bütün
gençleri yanımızda harekete geçirecek bir çağrı yapmadan karşı
duramayacağımızın farkındayız.

Bizler kök veren tohumlarız
Bizler meyve veren tohumlarız
Bizler bu kaleyi yıkarken
Toprağın sarsılmazıyız

Ve bu yüzden La ViaCampesina Gençleri olarak bu yayınla dünyanın her
yerindeki gençleri Hemen şimdi bir Gıda Egemenliği kurmak için eğitim

vermeye, harekete geçmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

La Via Campesina Uluslararası Gençlik Grubu

Kuzey Amerika Misticası.Matola’da yapılan 2.
Gençlik Meclisi toplantısında Ekim 2008’de
kaydedilmiştir

‘

simdi
online abone olun!
www.nyeleni.org
__________
Gıda Egemenliği hareketini
tabandan kurmamıza destek olun.
Her katkının bir anlamı var:
Nyeleni bültenine destek verin.
Banka: BANCA POPOLARE ETICA SCPA
İSPANYA ŞUBESİ
Hesap Sahibi: Asociación Lurbide –
El Camino de la Tierra
IBAN: ES2315500001220000230821
BIC/SWIFT code: ETICES21XXX

Biz kimiz?
Son yıllarda yüzlerce örgüt ve hareket dünyadaki bütün insanların Gıda
Egemenliği hakkını geliştirmek ve savunmak için mücadelelerde, eylemlerde
bulunmuş ve çok çeşitli işler yapmıştır. Bu örgütlerin çoğu 2007 Nyéléni
Uluslararası Forum’una katılmış ve Nyéléni 2007 deklarasyonunu siyasi
platform kabul eden daha geniş bir Gıda Egemenliği Hareketi’nin bir parçası
olarak hissetmiştir. Nyéléni Bülteni bu uluslarası hareketin sesi olmayı
amaçlamaktadır.
Dahil olan Örgütler: Development Fund, ETC Group, FIAN, Focus on the
Global South, Food First, Friends of the Earth International, GRAIN, Grassroots
International, IPC for food sovereignty, La Via Campesina, Marcha Mundial de
las Mujeres, Oxfam Solidarity, Real World Radio, Roppa, The World Forum Of
Fish Harvesters & Fish Workers, VSF-Justicia Alimentaria Global, WhyHunger.

Şimdi gıda egemenliği zamanıdır!
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kutu 1Gıda Egemenliği

için agro-ekolojik
eğitim

Bizim mücadelemiz bize itaat etmeyi
değil, düşünmeyi öğreten bir eğitim için.

Paulo Freire

Eleştirel Düşünceyi Beslemek

Kırsaldaki gençliğin büyük çoğunluğu
eğitim sisteminin her aşamasında
marjinalleştirilir ve alabilecekleri bir kaç
eğitim fırsatı da ulusaşırı tarım vizyonunu
yeniden üreterek küçük toprak sahibi çiftçi
ailelerin çıkarına ters düşen kurumlarda
mevcuttur.
Anaakım
üniversiteler
“teknisyen”
ve “mühendis” dedikleri ticari tarım
yanlılarını mezun etmeye devam ederken
La Via Campesina 2006’dan beri genç
kadınlar ve erkekler, çiftçiler, yerel halklar,
kırişçileri ve toplumun diğer dışlanmış
üyeleri için –yani tek çaremiz olan yeni
gıda sistemini başarıyla kurabilecek yeni
nesil Gıda Egemenliği aktivistleri içinagro-ekolojik eğitimkonusunda özgün
deneyimler geliştiriyor.
Bu alanlar; sosyal mücadelenin ve
kırsal geçim kaynaklarına değer
veren bir eğitim amaçlayan çabalar
ve hareketlerin doğrudan sonuçlarıdır
ve aşağıda detayları verilen felsefi ve
pedagojik ilkelere dayalı bir halk eğitimi
yaklaşımı tarafından yönlendirilirler.

Felsefi İlkeler:

Sosyal dönüşüm aracılığı ve amacıyla
eğitim;
Çeşitlilik aracılığı ve amacıyla eğitim;
Emek ve dayanışma aracılığı ve amacıyla
eğitim;
İsyan aracılığı ve amacıyla eğitim.

Pedagojik İlkeler:

Pratik/Teori/Pratik: Halk eğitimi, eylem,
düşünme ve geliştirilmiş eylem arasındaki
diyaloğa dayanır. Gerçek eğitim toplum
değişirken var olur.
Eğitim/Öğrenme:
Eğitmenler
ve
öğrenenler arasında her iki tarafın
hiyerarşiden azade, sürekli bir diyalog
yoluyla öğrendiği diyalektik ve yatay bir
ilişki vardır.
Diálogo de Saberes (farklı bilgiler
ve öğrenme yolları üzerine diyalog):
İnsanlar çevrelerindeki dünyayı ancak
farklı görüşler, bakış açıları ve öneriler
aracılığıyla
gerçekten
anlamayı
başarabilirler.
Eylem Odaklı, Katılımcı ve Bağlama
uygun Araştırma: Yapılan araştırmalar
öğrencilerin,
ailelerinin,
halklarının
ve Gıda Egemenliği mücadelesinin
ihityaçlarıyla doğrudan bağlantılıdır.
(devamı sayfa 3’de)
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Eyleme geçen gençler:
Gıda Egemenliği için mücadeleler ve hayaller
Direnen köylüler verimli toprağı besliyorlar ki gençlik büyüyüsün, yeni bir gelecek yaratmak için onlarla el ele versin. Gençlik halktır, gençlik topraktır1.
Dünyada kırsalda yaşayan bütün gençler tarihteki en büyük zorluklardan biriyle karşı
karşıyalar: çiftçi mücadelesinin tanıklıklarını toplamak ve aynı zamanda tamamen farklı bir dünya kurma yolunda yeni zorluklarla karşılaşmak. Dünyanın her
yerinde neoliberal kapitalist sistem; endüstriyel tarımın politik ve ekonomik bir modelini, yoğun monokültürü ve ulusal ve yerel yönetimlerin onayıyla ulusaşırı şirketler
tarafından yürütülen toprak gaspını dayatıyor.
Toprak, ormanlar, su ve dikili bitkilerin özelleştirilmesini savunan bu model geçim
kaynaklarını ve kırsal kültürel mirası mahvediyor ve Toprak Ana’yı tüketiyor.

Neye karşı mücadele?
Dünyanın her yerinde genç insanlar kapitalist neoliberal sisteme karşı ayaktalar. Sokaklarda ve kırsal kesimlerde toplumumuzun ve gezegenimizin izleyeceği yeni
yolları inşa etmek için savaşıyorlar.
Tarımın endüstriyelleşmesi ve ticarileşmesi sadece birkaç insanın doğa ve gıda
dağıtım sistemi (üretiminden dağıtımına kadar) üzerinde güç sahibi olduğu bir sistem
yaratıyor. Bu sistem doğal kaynaklara ve çiftçilerin sağlıklı gıda üretmek için ihtiyaç
duydukları toprağa erişimin önüne bir engel koyuyor. Ayrıca çiftçilerin, ürünlerini ihraç
edilmiş ve sübvanse edilmiş daha ucuz gıdalarla rekabet etmeden, adil bir fiyatla
satabilecekleri yerel pazarlara da erişimlerini engelliyor.
Bunların ötesinde, bu sistem çiftçilerin toplumdaki rollerini ellerinden alıyor,
gençlik de bu rolü korumak için mücadele ediyor. Kendi toplumları için gıda üretme
hakkı; kendi topraklarının, tohumlarının ve geleneksel bilgilerinin egemenliği hakkı için
savaşıyorlar ve bunu yeni yollar ve yöntemlerle yapıyorlar.
Dünyada toprak gaspı ve geniş arazili mülkler giderek daha fazla yaygınlaştığı için,
gençlerin bakış açısından toprağa erişim, mücadelenin, kavganın temel taşıdır. Bu
yüzden şehirlerde ve kırsal kesimlerde genç çiftçiler; yerel gıda üretmek ve şirketlerin
ve diğer özel baskı gruplarının toprağı gasp edip, sömürmesi ve tahrip etmesine
dolayısıyla da dünyadaki bütün toplulukların yaşam biçimini mahvetmesine izin veren
kapitalist neoliberal modele meydan okumak için toprakları ve alanları işgal ediyorlar.
Mevcut endüstüriyel gıda sistemi insanlığa bir gelecek vaad etmiyor. Dünya
birlikte paylaştığımız bir varlıktır; o hepimize aittir ve hepimiz de ona aittiz. Bu
insanların hayatını, onurunu ve ortak mücadelemizi kurtarabilecek ve şu anki kapitalist ekonomik sisteme karşı durabilecek için tek alternatif öneri Gıda Egemenliği’dir.
Ve genç insanlar dünyada Gıda Egemenliği’nin geleceğini temsil etmektedir.

Ne uğruna mücadele?
Genç insanların mücadeleleri,kolonyalizme karşı 500 yıllık bir direnişin ürünüdür ve
etraflarındaki toprakta doğayla ve ekosistemle uyumlu yeni bir hayat biçimini hayal
etme ve kurmanın reddedilemez hakkından beslenir (Pachamama2).
70 ülkede 160’dan fazla örgütle bağlantılı ViaCampesina’nın gençleri, bu uzun tarihi
ve ViaCampesina insanları tarafından yürütülen çiftçi mücadelesini miras aldılar.

1 - SOC-SAT’tan genç eylemci Javier Garcia Fernandez’in şiiri. Orjinali İspanyolcadır.
2 - Pachama, Toprak Ana Andreanlar için en kutsal şeydir.
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Bütün kıtaların bütün gençleri, bize başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor.
Bir taraftan; Gıda Egemenliği için dünya çapında yürütülen mücadele ve direniş
eylemlerine gençliğin katılımıyla. Bunun örnekleri; Brezilya’daki MST kooperatifleri, Endülüs’teki toprak işgalleri, genetiğiyle oynanmış (GDO) mısıra karşı Güney
Afrika’da verilen mücadele ya da Hindistan’da çiftçiler tarafından yürütülen Monsanto
karşıtı mücadeleler.
Diğer taraftan gençlerin kendi örgütleri aracılığıyla öz yönetimi, katılımcı karar alma
mekanizmalarını, gençliğin ve yaratıcılığın temel rolüne daha fazla önem vermeyi, yeni
örgütlenme ve eylem biçimlerinin desteklenmesi yoluyla. Birçok ülkenin sokaklarında
İşgal Hareketi, Öfkeliler hareketi ve Arap Baharı gibi toplumu tabandan başlayarak
yeni yollarla kurangençlerin öncülüğündeki hareketlerin başladığını görüyoruz.
Gençler toprak hakları için, kapsayıcı tarım reformuve toprakta çalışan insanların
haklarının sağlanmasını garanti altına almak için mücadele ediyorlar.
Gençler başka yollarla gıda üretebilmek için mücadele ediyorlar. İnsanlığın mirası
olan ve insanlığın hizmetinde olan tohumlar üstünde hak iddia ederek doğaya
karşı değil, Agroekoloji ve onun prensiplerini, doğayla birlikte çalışan yerel gıda
sistemlerini kurmak için temel kabul etmek istiyorlar.
Gençler kendilerini baskı altında tutan pazara bir alternatif bulmak için hem pazarlar
ve imalat sistemleri hem de yerel dağıtım sistemleri geliştiriyorlar. Agroekoloji ve
ilkeleri, aynı zamanda kültürel ve politik olan yerel, ekolojik, ekonomik model görüşünü
karşılıyor. Bu, gençlerin şu anları ve gelecekleri için istedikleri modele.
Gençler toplumsal cinsiyet eşitliği için ataerkiye karşı mücadele ediyorlar. Genç
kadın çiftçilerin hakları ve kaliteli cinsel ve üreme ilaçlarına erişim hakkı için mücadele
ediyorlar. Bugünün gençliği herkes için onurlu koşulları sağlamak adına mücadele
ediyor, kırsal alanların geleceği için mücadele ediyor.
Gençler mücadelelerini devam ettirmek için eğitim ve yetiştirmenin önemini
biliyorlar çünkü ulusal ve yerel yönetimler gibi her gün daha fazla devlet onların eğitim
ihtiyaçlarını karşılamamaya başlıyor.
Bu yüzden agro-ekoloji uygulamalarına olduğu kadar; kişilerin kendi eğitimlerine
yeni eğitim inisiyatiflerine ve köylü direniş gruplarının merkezinde yaygın eğitime
olan eğilim de giderek artıyor. Yaşamak için, düşünmek için ve kendini örgütlemenin
yeni yollarını bulmak için bir eğitim. Kalbimizi, düşüncemizi, sözümüzü ve eylemimizi
sömürge olmaktan kurtaran için bir eğitim.
Bunlar şu anda gençlerin yürüdüğü yollar.

Biz Bugünüz
İlk adımımız yerel: toprağı işliyoruz ya da işlemeyi deniyoruz. Hepimiz takip ettiğimizi
iddia ettiğimiz tarım modeli ve toplum modeline göre yaşamaya çalışıyoruz. Tarlalarda,
şehirlerde ve diğer bütün mekanlarda neoliberal kapitalist ekonomik sisteme karşı
savaşan insanların mücadelesinde kendi mücadelemizin yansımasını görüyoruz.
Bu sebeple attığımız ikinci adım sendikalaşma: bu, çabalarımızla desteklediğimiz
ya da taraf olduğumuz bütün tartışmalarda açığa çıkan azmimizle görülüyor. Bu
şekilde öğrenciler, kentliaktivistler, tarımişçileri, tüketiciler ve göçmenlerle azimli
ittifaklar kuruyoruz. Genç insanlar kendilerini savunmazlarsa ve birlikte çalışmazlarsa
kimse onlar için bunu yapmaz!
Biz gelecek değil, bugünüz!

¡Alerta, alerta, alerta que camina,
la juventud en lucha de la Vía Campesina!

1. Kutunun devamı
Hasat

Yukarıda bahsedilen La ViaCampesina
içerisindeki agroekolojik eğitimalanları
ilk hasatlarını vermeye başlıyor –yeni
pedagojik
deneyimler,
demokratik
diyaloğun farklı yöntemleri ve en önemli
sonuç olarak Gıda Egemenliğini kendi
gerçekliklerini değiştirmenin platformu
olarak gören genç kadınlar ve erkekler.
Bu alanları yeni eğitim alanlarıyla
güçlendirmek gerekse de şu anda
daha yüzlerce kalıcı eğitim süreci
kırsal toplumsal hareketlerin kökünde
şekilleniyor.
Dünyanın dört bir yanında gençler,
aynı soruyu soruyor ve bu soruya yanıt
veriyor: Gıda Egemenliği’ne ulaşmak için
ne yapmak gerekir?

alandan
sesler
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Gençlik eylemde!
Norman Chibememe, Zimbabwe Küçük
Toprak Sahibi Çiftçi Forumu (ZIMSOFF).
Zimbabwe’de okul çağındaki çoğu
çocuk –hem kız hem de erkek
çocukları- tamamen çiftçilikle meşguller.
Gençler çiftçiliği organik yöntemler ve
sürdürülebilir agroekolojik sistemler
aracılığıyla kavrıyorlar.
Kırsal çiftçi topluluklarının çoğunluğu
tohumların sürdürülebilirliğinin sağlamak
ve mahsülün niteliği, niceliği ve
güvenilirliğini sağlama almak için tohum
çoğaltmayla uğraşıyorlar.
Topluluklar iklim değişikliğinin tarım
ürünlerini ciddi olarak etkilediği düşük
verimlilikli bölgelerde en sürdürülebilir
tahıl olan “fushai”yi biriktirerek açlığı
yeniyorlar.
Geleneksel
ve
yerel
tohumların üretimiyle birlikte gençler su
toplama teknikleri ve onarıcı tarımı da
(nöbetleşe ekim, üst toprağın idaresi...)
uygulamış oluyor.
Gençler aile işinde aktif olarak
çalışıyorlar, özellikle de işi şekillendirme
ve pazarlama planlarında. Gençliğin
eğitim ve formasyonu çok önemli, genç
çiftçiler çiftçilik pratiklerini geliştirmek
üzere tohum çoğaltma kaydını tutma ya
da sözleşmeli çiftçilik gibi dersler alıyorlar.
Ayrıca gençlere ve onların topluluklarına
ulusal ve uluslararası bağlamın farkında
olup, daha iyi anlamaları için tarım
politikasına dair belgeler de veriliyor.
(devamı sayfa 4’te)

(Dikkat, dikkat, yürüyene dikkat! Yürüyen Via Campesina’nın gençleri!)
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Toprak gaspına karşı
mücadele
Julia
Bar-Tal,
Berlin’in
45
km
ötesinde
Bienenwerder
Çiftçisi,
ve
“BündnisjungeLandwirtschaft
–
Confederation of youngfarming” ve AbL,
ViaCampesina Almanya üyesi.
Gıda egemenliği’nioluşurmamücadelesi
içindeki Doğu Almanya genç çiftçileri
bugün şahit olduğumuz toprak gaspının
tehditi altında. Bir çiftlik kurmaya
başlamış olan genç bir çiftçi olarak
ayaklarımızın altındaki toprağı gasp
eden yatırımcılara ve büyük tarım
şirketlerine karşı mücadelemiz gündelik
mücadelemizin çoğunluğunu kapsıyor.
Sosyalist geçmişinden dolayı devlet
toprakların çoğunun sahibi ama şu anda
neoliberal politikalarla birlikte üstünde
yaşayanlar için ve onlarla birlikte bir
gıda üretimi yaratmayı amaçlamak
yerine büyük yatırımcılar aracılığıyla
toprağı özelleştirmeyi tercih ediyor.
Bizim çiftliğimizin genç bir çiftçisi olarak
bu topraklar için verdiğimiz bireysel
mücadele, üstünde durduğumuz toprağı
kaybetme tahlikesiyle karşı karşıya
olan bizlere ne olduğunun en yakın
örneğidir. Doğu Almanya’daki “Genç
Çiftçiler Konfederasyonu”nunöncüleri ve
üyeleri olarak bu mücadeleyi müşterekbir
bağlama yerleştirdik ve şehirlerden
arkadaşlarımızla birlikte çiftçiler olarak
protesto ve mücadele ettik; çünkü bu
yerinden etme sürecini bizim kolektif
acımız olarak görüyor ve bunun karşısında
yeniden egemenliğimizi talep ediyoruz.

3

Tarımda gençler
için iyi düşünülmüş
bir yerleştirme programı

“Papis” dolarak bilinen Papa BakaryColy,
Kırsal Danışma ve İşbirliği Ukusal Konseyi
(CNCR) - NationalCouncilforRuralConsultationandCooperation (CNCR) gençlik
birimi başkanı, Senegal.

4

Özellikle genç işsizliğinden kaynaklanan
zorluklar düşünüldüğünde Afrika tarımı,
tıpkı diğer tüm sektörler gibi, her türlü
iş imkanını yaratmak için harekete
geçmeli. Ama bazı Afrika ülkelerinde
yerleştirmeyle ilgili büyük bir eksik olduğu
çok rahat görülebilir. Senegal’i ele alacak
olursak; gençlerin tarımda yer almalarını
sağlayacak hiç bir politika bulunmamakta.
Sadece, tarımda istihdamdan sorumlu
halihazırda mevcut olan yapıların
içinde programlar ve projeler gibi bazı
girişimlerbulunmakta.
Bu
yaklaşım
hem birçok tutarsızlık barındırıyor
Nyéléni Bülten | Sayı 17
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hem de başarı imkanlarını kısıtlıyor. Bu
tutarsızlıklar sunulan yerleştirmelerde ve
hedeflerde açıkça görünür. Desteklenmiş,
eşlik edilimiş kendi kendine yerleştirme
yerine genellikle az sayıda insana
odaklanan, zayıf hedefleri olan (genellikle
tarım alanında hiç tecrübesi olmayan ya
da kırsal göç yüzünden tarımı bırakmış
olan gençler) ve haddinden fazla yatırım
yapılmış devlet refah programları
sunuluyor. Bu yatırımın iş alanları açma
ya da ortaya çıkan ana para açısından
geri dönüşü genç yerleşimcilerin düşük
bağlılıklarından dolayı oldukça zayıf
oluyor. Bu, bizi, CNCR’ningençlere
yönelik okulunda tarım yapan gençleri
göz önünde bulunduran bir yerleştirme
programı düşünmeye motive etti. Bunun
üstünde düşünürken, “tarım sektörüne
yeni insanları yerleştiren projelerin iyi
olduğunu ama öncelikle hali hazırda
orada olan insanlarla ilgilenilmesinin daha
iyi olacağını gördük. Çünkü halihazırda
orada yaşayan insanların başarısı ve
refahının diğer insanlara kendi kendilerini
tarım alanına yerleştirme motivasyonu
verdiği sonucuna ulaştık.”

Topraksız bir,
gencin 30 yıl sonrası
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Raul Amorim - Topraksız Kır İşçileri
Hareketi (MST) Gençlik Kolektifi Pernambuco, Brazil
30 yıl önce toprak mücadelesinin yerel
bölgelerinin dışına çıkması gerektiğine
inanan genç insanlar sırt çantalarını
omuzlarına alıp, sadece toprak için değil
ayrıca tarım reformu ve sosyal dönüşüm
için de mücadele edecek bir Ulusal
Topraksız Kır İşçileri Hareketi kurmak için
yola çıktılar. Bunlar, Topraksız Kır İşçileri
Hareketi’ni (MST) kuran gençlerdi. 30 yıl
sonra, genç tarım işçilerinin karşılaştıkları
zorluklar değişti. Artık daha fazla toprak
tek elde toplanıyor ve düşman, tarım
ticareti ortaklıkları sayesinde daha güçlü.
Aynı zamanda mahkemeler hareketlere
suçlu muamelesi yapıp Tarım Reformu’nu
engelliyor
ve
uluslararası
finans
sermayesinin araçları, yaşam üzerinde
spekülasyon yapıyor.. Ama toplumsal
hareketlerde örgütlü genç kır işçileri
Halkın Tarım Reformu dediğimiz şeyi
kurmaktalar.. Bu Şubat ayında Altıncı MST
Kongresi sırasında Üçüncü Topraksız
Gençlik Forumu iki binden fazla gencin
katılımıyla gerçekleşti. Burada kendi
gerçekliğimizde karşılaştığımız sorunlar
hakkında harekete geçmeye karar verdik:
pestisit kullanmayan çiftlikler kurmaya
ve insan ve doğa arasındaki ilişki için
Agroekolojiyi bir model olarak kullanıp
topraklarımızın gelişimini güçlendirmeye
söz verdik. Kolektif bir gençlik örgütlemeyi
ve hem yeni toplumsal, kültürel ve
toplumsal cinsiyet ilişkileri inşa edip hem
de şehirlerdeki gençlerin mücadelelerine
katılarak
enternasyonelliği
ve

enternasyonel
dayanışmayı
günlük
hayatımızın pratiklerinden biri haline
getirme
sorumluluğunu
üstlendik.
Gençlik,tarihsel olarak işçi mücadelesinin
ön saflarındaolmuştur ve halkın zaferine
ve
insanların
kurtuluşuna
ulaşıp
sömürü ve baskıya son verene kadar
ön saflarda kalmaya devam edecek.

Deneyimleri paylaşmak
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Dan Kretschmar, Ulusal Çiftçi Sendikası
– La Via Campesina, Kanada. Genç aile
çiftçisi ve LVC Kuzey Amerika Gençlik
Kolektifi üyesi.

Ailemin Kanada, Ontario’daki organik
sebze yetiştirilen ve hayvancılık yapılan
aile çiftliğinin sürdürülmesine yardım
ediyorum. Ulusal Çiftçi Sendikası temsilcisi olarak gittiğim La ViaCampesina’nın
Florida’daki bölgesel toplantısından daha
yeni döndüm. ABD ve Meksika’daki
yoldaşlarla 5 gün geçirdikten sonra aynı
anda hem enerjik, hem öfkeli hem de
güçlenmiş hissediyorum. Çok yoğun
bir tecrübe yaşadım. Kayıtsız göçmen
tarım işçilerinden çalışma koşulları ve
hak mücadeleleriyle ilgili hikayelerini
dinlemek burada hepimizin hakkında
sadece bir şeyler duyduğu durumu daha
da gerçek hale getirdi. Toplumsal sınıflar
açıkça görünebiliyor. Tarım işçileri,
kovulacaklarını bildiklerinden bir gün bile
hasta izni almıyorlar. Turunçgil hasadı
yapan işçiler pestisite maruz kalmaktan
dolayı çok ciddi deri sorunları yaşıyor ve
hamile kadınlar da neredeyse doğuma
yapacakları ana kadar çalışmak zorundalar. Endüstriyel tarım modelinin geldiği
halbeni üzdü. Göçmen işçiler sorunu
bölgemizde karşılaştığımız sorunlardan
sadece biri. LVC toplantısına vardığım
andan itibaren ailemle birlikteymişim gibi
hissettim. Küçük ölçekli çiftçilerin kötü
durumunun bütün bölgede yansımaları
var. Ben değişim için mücadele etmeye
hazırım. Hepimiz köylü ve çiftçi hakları
için mücadele etmeye devam etmeli,
insanların bilinçlerinde bir değişiklik yaratmaya çalışmalıyız. Her şey baskıdan
azade üretilmiş gıda tüketmekle başlıyor.
Hükümet bize susmamız için sadaka verirse
onların bu taktiklerine kanmamalıyız. Tek
seçeneğimiz, onlara sadakalarını geri atıp
“Yetmez!” diye bağırmalıyız. Geri çekilmek
bir seçenek değil.

İnsanların üzerinde
yürüdüğü
toprak satılmaz
Tashunka Witko, 1840 –1877

#endWTO (WTO’ya son) için öğrenciler ve
çiftçilerin Endonezya Gençlik Karavanı
Endonezya Gençlik Gıda Hareketi’nin Gençlik Karavan’ıCava’yı
baştan sona dolaşıp WTO ve Serbest Ticaret Rejimini bitirmeye
yönelik kampanyalar yapmak üzere 45 enerjik katılımcıyla
birlikte 15 Kasım’da Cakarta’dan yola çıktı. Onların arasında
iki uluslararası misafir vardı: Güney Asya’dan BFK (Bangladeş
Krishok Federasyonu-Banladeş Köylü Federasyonu) temsilcisi
Pathak Lal Golder ve KRRS (Karnataka Rajya Raitha Sangha –
Karnataka Devlet Çiftçi Derneği, Hindistan) temsilcisi Savitha BC.
Patak, “Endonezya’daki köylü hareketlerini anlamak istediğim
için karavana katılmaya karar verdim –hareketlerin güçlü olma
stratejileri ve köylülerin yaşam biçimi gibi.” dedi. “Karavana
Hindistan’daki hareketleri, özellikle de gençlik hareketlerini,
Endonezya’dakilerle karşılaştırabilmek için katıldım. Tarım krizine
karşı nasıl aktif
olarak
karşı
çıktıklarını
ve
öğrencilerin
nasıl
çiftçi
hareketleriyle birlikte çalıştığını öğreneceğim için heyecanlıydım.
Ben de bir üniversite öğrencisi olduğum için Endonezya’dan bizim
Gençlik Hareketi- Yeşil Tugaylar’ayeni fikirler götürebilirim.” diye
ekledi Savitha.

Gençler Avrupada’kitarlalarıgeri istiyor
Tarlaları Geri İste (RtF), genç insanlardan ve kolektif projelerden
oluşan, tarlalara geri dönüp gıda üretimini yeniden üstlenmek
isteyenlerden oluşuyor. Bizler kooperatif, kolektif, otonom,
gerçek ihtiyaçlar odaklı küçük ölçekli üretim ve inisiyatifler
aracılığıyla ve teoriyi pratiğe döküp pratikteki yerel eylemi evrensel
politik mücadeleyle bağlayarakkapitalizme alternatifler üretmeye
kararlıyız.
2007’den beri binlerce tutkulu insanın katıldığı çeşitli Avrupa kampları
düzenledik, La ViaCampesina’ylaküresel eylemlere katıldık,
toprak için doğrudan eylemleryaparakmücadele ettik ve İsveç’ten
Katalonya’ya ve Macaristan’a kadar her yerde toplantılar düzenledik.
Bugünlerde insanlar RtF’ye Avusturya, Belçika, Katalonya, İngiltere,
Fransa, Almanya, Macaristan, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre,
Yunanistan’dan katılıyorlar ve birçok yerel grup kendi gündemleriyle
birlikte oluşmaya başlıyor.
Profesyonel çiftçiler ve kendi
ürünlerini tüketenler arasındaki
sınırları, gıda üretimini kolektif
olarak yeniden ele geçirme
fikri üstünden yıkmak istiyoruz. Kentteki bahçeler ve köylü tarımı;
tüketici-üretici inisiyatifleri ve toprak işgalcileri vb. arasında bir ilişki
kurmak istiyoruz.

birçok dünya mümkün

Gençlik Karavanı’ndakilerinilk durağı, SerikatNeleyanIndonesia’nın
(SNI) bir bileşeni olan yerli balıkçılarla tanışılan Cirebon’du. Birlikte
MNC balıkçı şirketlerinin denizde aşırı balık avlamasının yarattığı
akut krizden bahsettiler. Yerli balıkçılar aşırı balık avlanmasının
etkilerinin üstesinden, okyanusta açılarak gelmeye çalışıyorlar,
bunu yapamayanlarsa balıkçı olarak Tayland’a ya da ev içi
emekçisi olarak Suudi Arabistan’a göç ediyorlar.
Gençlik karavanı,Semarang’da hükümet binası önünde bir eylem
yaptı. “Eylem sayesinde kazanımlar elde edildi –eylemden sonra
hükümet Gençlik Gıda Hareketi temsilcileriyle buluştu ve gıda
egemenliğini yerel düzeyde desteklemeyi vadetti. Ayrıca iklim
değişikliğine karşı çalışmayı plamlamaktalar (mevcut WTO
anlaşmalarının sınırları dahilinde olsa da)” dedi Pathak.
Sonraki durak, kültürel etkinliklerin ve sokak tiyatrosunun yapıldığı
Solo iliydi. “Kadın öğrenciler katılım gösterdiler ve gıda egemenliği
üstüne oyunlar ve skeçler sergilediler. Kendi üniversitem için
çokça ilham aldım. Karnataka’da buna benzer bir şey yapılmıyor,”
diye belirtti Savitha.
Surabaya’da Veteran Üniversitesi’ndeki WTO Uluslararası
Semineri’nde hem Savitha hem de Patak kendi deneyelimlerini
aktarma fırsatı buldu. Savitha toprak gaspının yol açtığı krizler,
yağlı tohum yetiştiren çiftçileri, artan çiftçi intiharları, kadın
çiftçiler ve süt ürünleri sektöründen bahsederken Pathak #endWTO
kampanyasından ve gıda egemenliği gibi alternatiflerden bahsetti.
Son durak 1995’den beri altın madenine karşı mücadele eden
Baffel topluluğuyla buluştukları Banyuwangi’ydi. “Topluluk para
karşılığı hareket eden paramiliter grupların uyguladığı şiddetle
karşılaşmış –içlerinden bazıları öldürülmüş ve topluluk hala
korku içinde yaşıyor. Altın madeni endüstrisi yüzünden sadece
topraklarını değil huzurlarını da kaybetmişler. Özellikle yerli halk
çok zor zamanlar geçirmiş,” dedi Savitha.
“Önceden Bangladeş İklim Karavanı’nınörgütleyicilerinden
biri olarak gençlik odaklı bir karavan görmek ilginçti. Bizim
karavanımız daha çok çiftçi odaklı ama şimdi öğrenci gruplarını
da dahil etme fikri ilgimizi çekiyor” diye belirtti Pathak. “Bir öğrenci
grubunun üyesi ve bir araştırmacı olarak Endonezya’daki öğrenci
sendikaları bana ilham verdi. Ben de Karnataka’daçiftçi hareketine
katılacak ve tarım krizini ve serbest ticaret rejimini sona erdirme
mücadelesine katılacak öğrenci grupları örgütlemeyi umuyorum,”
diyerek bitirdi Savitha.
Bütün
makaleyi
okumak
için:http://lvcsouthasia.blogspot.
in/2013/11/2-of-ourown-in-indonesian-youth.html

30 Ocak ve 2 Şubat arasında BurgLutter’da (Orta Almanya)
RfT’nin Almanca konuşan bölgelerdeki ilk toplantısı için 40 kişi bir
araya geldi. Bazı uygulamalı işler ve farklı konulardaki atölyelerle
birlikte muhteşem bir kamp oldu. Atölyeler gıda egemenliği,
“yeşil ekonomi” eleştirisi, Doğu Almanya’daki toprak gaspı,
orman bahçeleri, tohumlar gibi konular üstüne gerçekleştirildi.
Projelerimiz, mevcut inisiyatif ve eylemlerimiz ve planlanan ortak
eylemlerimiz hakkında bilgi aktarımında bulunduk. Bu; Avrupa
Rtf ağı içinde, deneyim ve beceri paylaşımı ve doğrudan eylem
örgütlenmesini sağlama amacıyla kurulan Almanca konuşan bölge
için bir ağın başlangıcıydı.
Daha çok bilgi için: http://www.reclaimthefields.org/de

CLOC LVC - ‘Gençliğin Sesi’
20 yıldan uzun bir süredir Latin Amerika ve Karayipler’deCLOC
(Latin Amerikalı Kırsal Örgütler Koordinasyon yapısı)-ViaCampesina
adlı bir kimlik ve birlik süreci devam ediyor. Latin Amerika’nın kırsal
bölgelerindeki gençler ve kadınlar bu siyasi sürecin bir parçası.
İlk yılda yapılan üç kıta çapında toplantı ve ara toplantıdan sonra
Kıtasal Gençlik Meclisi ve temsilcileri CLOC LVC, Kıtasal ‘Gençliğin
Sesi’ninçalışma ilkelerinin ana hatlarını düzenledi.
‘Gençliğin Sesi’,gençliğin iletişimi, tartışmaları ve çeşitli
Kıtasal Kongreler ve gençlik hareketi Meclislerinde anlaşma
sağlanannoktaları güçlendirecek kararların alınması nedeniyle
büyük bir fırsat. Bu, gençlik mücadelesini takip edileceği ve
değerlendirileceği bir forum olacak. Bu ortak faaliyetlerin kapitalizmin
günümüz kırsalındaki gençliğe dayattığı dinamiklere ve sorunlara
cevap oluşturması gerekecek, bu yüzden de bu alan sürekli bir
politik eğitim alanı olacak. (...) Che Guevara’nın düştüğü günün
anması olan 8 Ekim, bu gençlik mücadelelerinin birleşeceği bir alan
olarak ilan edildi.
Bu ortak girişim Arjantin’de 2015’te yapılacak 5. Kıtasal Meclis’e
hazırlık olarak 2014’te seminerler ve yerel etkinlikler düzenleyecek.
Diyaloğu zenginleştirmek ve bölgelerin küresel bir bakış
sağlayabilmek için seçilen konular: Agroekoloji, Enerji ve İklim
Değişikliği, Gıda Egemenliği, Toprağa Erişim, Bölge ve Doğal
Kaynaklar, Göç, Sağlık, Eğitim ve Politik Eğitim.
Amerika, Kapitalizmin ve emperyalizmin yağmasına karşı,
savaşıyor!
Amerika, topraklarımız ve halkımızın egemenliğinin yanında,
savaşıyor!
Nyéléni Bülten | Sayı 17
www.nyeleni.org
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Kolektif Yaratım
Kır bizim yaşamımız
Topraksabizi doyurandır
Nehirler kanımızda akar
Biz La ViaCampesina Gençliği
Bugün yeni bir dünyanın başlangıcını haykırıyoruz
Dünyanın dört bir yanından
Direniş ruhuyla birlikte durmaya geldik,
Umut yaratmak için birlikte çalışmaya,
Mücadelemizi birlikte konuşmaya
Birbirimizden öğrenmeye
Hareketlerimiz arasında dayanışma kurmaya
Toplumsal değişim için bir güç oluşturup birlik olmaya geldik..
Buradan dünyanın dört bir yanına dağılıp
Devrim ruhunu yanımızda taşıyacağız
Başka bir dünyanın mümkün olduğu inancını,
Ve yaşam biçimiz için mücadele etme kararlılığını.
Kazanana kadar mücadele edeceğiz;
Dünyanın her yerindeki gençler kırda,
Köylüler gibi barış ve refah içinde yaşayana kadar.

Her gün bedenlerimizi
Zihinlerimizi ve kalplerimizi tehlikeye atıp
Yaşam için mücadele edeceğiz
La ViaCampesina için mücadele edeceğiz.
Matola’da toplanan 2. Gençlik Meclisinin kolektif yaratımı,
Ekim 2008.
Kaydı dinlemek için:
http://viacampesina.org/en/index.php/component/content/
article/2uncategorised/627-la-via-campesina-greatest-hits

Angelo Monne www.angelomonne.com

Devletler bizi baskılamaya çalıştığında
Dayanışmayla birleşeceğiz vemücadeleye devam edeceğiz
Bir yoldaşımız düştüğünde onu kaldıracağız
Üşüdüğümüzde birbirimize sarılacağız
Ki mücadelemizin ateşi kalplerimizi ısıtsın.

Oku, dinle, seyret ve paylaş
• Jakarta’dan gençlik bildirisi, 3. Uluslararası Gençlik Meclisi 2013,

http://www.viacampesina.org/en/index.php/our-conferences-mainmenu-28/6-jakarta-2013/resolutionsand-declarations/1452-declaration-of-the-3rd-international-youth-assembly-of-the-via-campesina
• Afrika’da tarıma gençliğin katılımı, JoseMateus, UNAC - Mozambique (Sadece İspanyolcası mevcut)
http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/jes-mainmenu-65/2068-situacion-de-la-participacion-de-los-jovenes-en-la-agricultura-en-africa
• Video, SOC-SAT Gençlik Komitesi, Cordoba Sendikası’nın işgal ettiği topraklar, https://www.youtube.
com/watch?v=CCmSN_rXBs0#t=116
• Avrupalı gençlerin tarımdaki geleceği,(sadece İspanyolcası ve Fransızcası mevcut), Jeanne Verlinden, http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2012/12/02/el-futuro-para-la-juventud-europea-en-la-agricultura/?relatedposts_exclude=2246
• Reclaimthefields (Tarlaları geri istiyoruz) internet sitesi: http://reclaimthefields.org/
• NFU (Ulusal Çiftçi Sendikası) gençlik sayfası, Kanada, http://www.nfu.ca/about/youth
• MIJARC (Uluslararası Tarımsal ve Kırsal Katolik Gençlik Hareketi) internet sitesi http://mijarc.org/
• We are Fed Up (Bıktık artık) eylemi, Berlin, http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/sustainable-peasantsagriculture-mainmenu-42/1559-germany-wir-haben-es-satt-we-are-fed-up
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* Bu malzemeden telif hakkı alınmaz. İnsanları ve örgütleri yeniden basmaları ya da kopyalamaları için teşvik ediyoruz. Kaynağa
referans verilmesi bizi memnun eder *
Nyéléni Bülten | Sayı 17
www.nyeleni.org

