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Tarýmda yeni sömürgecilik
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XXI. yüzyýlýn büyük savaþlarýndan biri de gýda maddeleri için olacak. Gýda ithalatçýsý birçok ülke fiyat artýþlarýndan olumsuz e
2008 yýlýnýn ilkbaharýna kadar bu duruma katlanabilen zengin ülkeler, ihracatlarýný sýnýrlandýran üretici uluslarýn korumacý tu
nedeniyle paniðe kapýldýlar. Bu andan itibaren de -su ve büyük tarým kaynaklarýndan yoksun-birçok devlet, ekonomik büyüme v
nüfus artýþýyla birlikte yurtdýþýnda toprak satýn alarak gýda rezervlerini güvence altýna almaya karar verdiler.Ayný zamanda gý
maddelerinin, geleceðin siyah altýný olacaðýna inan birçok vurguncu da, iþ yapmak amacýyla toprak satýn aldý. Onlara göre gýd
üretimi, küresel talebe cevap verebilmek için bu günden 2050 yýlýna kadar ikiye katlanacaktý. Hammaddeler bilgini Jim Rogers,
&ldquo;çiftliklere yatýrým yapýn! Toprak satýn alýn!&rdquo; söylemini devam ettirdi. George Soros da benzer bir þekilde tarýma
dayalý yakýtlar için yatýrým yaptý ve Arjantin&rsquo;de toprak satýn aldý. Bir Ýsveç grubu, Rusya&rsquo;da yarým milyon hektar
Rus Hedge Fund Renaissance Capital, Ukrayna&rsquo;da 300.000 hektar; Ýngiliz Landkom, Ukrayna&rsquo;da 100.000
hektar; Amerikan bankasý Morgan Stanley ve Fransýz tarýmsal-endüstri grubu Louis Dreyfus, Brezilya&rsquo;da on binlerce
hektar ve benzeri birçok oluþum diðer ülkelerde toprak edindiler.Öncelikle dövize ve petrodolara sahip ülkeler, dünyanýn dört bir
yanýndan toprak satýn almaya baþladýlar. Dünyanýn ilk alýcý ülkesi, 2.306.000 hektar toprakla Güney Kore oldu. Bu ülkeyi, Çin
milyon), Suudi Arabistan (1,61 milyon), Birleþik Arap Emirlikleri (1,28 milyon) ve Japonya (324,000 hektar) izledi. Yabancý
ülkelerde toplam, 8 milyon hektar toprak satýn alýndý veya kiralandý. Bütün bölgelerde, yöneticilerinin ulusal baðýmsýzlýklarýnýn
kýsmýndan ödün vermeye hazýr bulunan ve nüfus yoðunluðu az olan ülkeler, yabancý kontrolü altýna girdiler. Bu kaygý verici bir
durumdur. Sivil Toplum Örgütü Grain de bu durumu, ürkütücü bir raporunda &ldquo;topraklarýn küresel düzeyde
tekelleþtirilmesi&rdquo; olarak ilan ediyordu (1).Bereketli topraklara ve suya sahip olmayan Körfez ülkeleri daha erken
baþladýlar. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler, nerede olursa olsun kullanýlabilir toprak arýyorlar. Körfez ülkelerinin
yatýrýmcýlarý &ldquo;onlarýn topraklarý, bizim de paramýz var &rdquo;açýklamasýnda bulunuyorlar. Birleþik Arap Emirlikleri,
Pakistan&rsquo;da 900.000 hektar alaný kontrolü altýnda tutuyor. Kazakistan içinde projeler üretiyor. Libya da gaz ve petrol
karþýlýðý 250.000 hektar toprak satýn aldý. Suudi Arabistanlý Bin Ladin grubu, pirinç ekimi için Hindistan&rsquo;da toprak sahibi
oldu. Abu Dabili yatýrýmcýlar, Pakistan&rsquo;da on binlerce hektar toprak satýn aldýlar. Ürdün, Sudan&rsquo;da gýda üretimi
yapacak. Mýsýr, Uganda&rsquo;da buðday, mýsýr vb. þeyleri üretmek için 850.000 hektar topraðýn sahibi oldu.1.400 milyar boða
beslemesi gereken ve alýcý olmaya en fazla zorlanan ülke Çin, dünyanýn en verimli topraklarýnýn sadece %7&rsquo;sine sahip.
Ayrýca, bu ülkedeki sanayileþme ve kentleþme, 8 milyon hektar ekilebilir topraðý yok etti. Bazý bölgeler de çölleþmeye devam ed
Devlet Tahýl Ýdaresi Baþkaný Nie Zhenbang, &ldquo; tarýmsal üretim için az topraða sahibiz, verimi artýrmak da her seferinde
daha fazla zorlaþýyor&rdquo; açýklamasýnda bulundu (2). Bu nedenlerle Çin; Avustralya, Kazakistan, Laos, Meksika, Brezilya
ve Surinam&rsquo;da, özellikle de Afrika&rsquo;daki topraklarý kontrolü altýnda tutuyor. Pekin, topraklara ulaþabilmek için bu
ülkelerin hükümetleri ile otuz iþbirliði anlaþmasý yaptý. Pekinli yetkililer bazen de bu ülkelere, sosyal güvence sunmayarak ve iþ
anlaþmasý yapmaksýzýn, kýrk dolardan az bir aylýk ile Çin&rsquo;den iþçi götürüyor.Güney Kore, kendi bereketli topraklarýndan
fazlasýný yurtdýþýnda kontrolü altýnda tutuyor&hellip; 2008 yýlýnýn Kasým ayýnda, Daewoo Logistics grubu, Madagaskar baþka
Ravalomanana hükümeti ile 1,3 milyon hektar yani bu büyük adanýn ekilebilir topraðýnýn yarýsý için bir anlaþma yaptý. Güney K
hükümeti, Arjantin&rsquo;de hayvancýlýk yapmak için 21.000 hektar (yaklaþýk 270.000 kilometre kare) toprak satýn aldý. Bu ülke
topraklarýnýn %10&rsquo;u yabancý yarýmcýlarýn ellerinde bulunuyor. Yatýrýmcýlar, yenilebilir olmayan kaynaklarý ve milyonlar
hektar topraðý, satýn almak için hükümetlerin çeþitli durumlarýndan yararlandýlar. En büyük toprak sahibi, Ýtalyan moda endüstr
Benetton, yaklaþýk 900.000 hektar topraða sahip ve en büyük yün üreticisi haline dönüþtü. Ayrýca Amerikalý milyoner Douglas
Tompkins, önemli su kaynaklarýnýn yakýnýnda bulunan, yaklaþýk 200.000 hektar topraða sahibi oldu.Yabancý devletlere yapýla
toprak transferi, genel olarak, spekülasyonlarýn artýþýna ve küçük üreticilerin topraklarýnýn kamulaþtýrýlmasýna yol açýyor. Aða
edildiðini de unutmamak gerekir. Eðer yað palmiyesi ekili bir hektar ormandan, dört ile beþ bin dolarlýk bir kâr hedefleniyor ise ve
þayet bu orman kereste üretimi için tahsis edilirse, bunun 10 ile 15 katýndan daha fazlasý elde edilebiliyor (4). Görüldüðü gibi bu
bize Kongo Havzasýnýn, Borneo Adasýnýn ve Amazon ormanlarýnýn niçin plantasyonlara dönüþtürüldüðünün nedenini açýklýyo
ayarlý bir bombadýr ve iðrenç sömürgecilik uygulamalarýna geri dönüþtür. Çünkü bu, yabancý devletlerin ayartmalarýyla kaynakl
edilmesidir. Týpký Çin&rsquo;in ithal iþçiyle ve yerellere küçük yararlar saðlayarak yaptýðý gibi. Ama bu yaþanmakta olanlara ka
direniþler de örgütleniyor. Pakistan&rsquo;ýn Pencap bölgesindeki çiftçiler, Katar&rsquo;ýn toprak satýn alma ihtimaline ve
yerlerinden edilmelerine karþý seferber olmuþ durumdalar. Paraguay, yabancýlara toprak satýþýný yasaklayan bir kanun çýkardý
Uruguay böyle bir yasa planlamakta, Brezilya yasal mevzuatýný deðiþtirmeyi düþünüyor. Tarým alanýndaki yeni sömürgecilik
uygulamalarý, köylüyü iþinden ederken &ldquo;yoksulluk tehlikesine, aþýrý sosyal gerginliklere ve sosyal þiddete&rdquo; neden
oluyor (5).Toprak çok hassas bir konudur. Daima tutkuya neden olur. Halklarýn kiþiliklerinin bir parçasýný temsil eder ve daima
tutkuya neden olur. Bu sembolle oynamak kötü sonuçlar doðurabilir.dipnotlar:
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