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Ýklim: Gerçek Problem, Yanlýþ Çözümler 3: REDD

Çeviri:Umut KOCAGÖZ&ldquo;Ormansýzlaþtýrma ve orman miktarýnýn azalmasý dolayýsýyla oluþan salýnýmla
[REDD] çok kýymetli bir amaçtýr, ve bu + da cilasý! Sistem basit: bir ülke (ya da yerel bir nüfus, topluluk vb) kendi sýnýrlarý içeris
bulunan bir ormanýn içinde deðerli bir kaynaða sahipse, ormansýzlaþtýrma yapmamaktan dolayý ortaya çýkan iktisadi kaybý ve
bundan dolayý atmosfere salýnmayan karbon miktarýný hesaplayacak. Sonrasýnda, sanayileþmiþ ülkeler (veya kolektifler,
STK&rsquo;lar, çokuluslu þirketler) ormanlara sahip bu ülkelere, ormanlarýný tahrip etmedikleri için para ödeyecekler. Ormanlarý
koruduklarý için yaptýklarý yatýrýma karþýlýk salýnýmlarýný/karbon kredilerini dengeleme imkanlarý sunulmuþ olacak. Adil bir te
Dahasý, karbon rezervlerinin arttýrýlmasý, sürdürülebilir orman yönetimi ve ormanlarýn korunmasý durumu bahse dahil olduðund
+ duruma geçecekler.
Gerçekten Öyle mi?
Yakýndan bakýlýnca, REDD+, COP toplantýlarý gerçekleþirken, üzerinde anlaþýlmýþ olan ormanlarýn kaybolmasý meselesini
gizlemenin bir aracý olmaktan biraz daha fazlasýný ifade ediyor. Çünkü hiçkimse, fosil yakýtlarýn kullanýmý sonucu ortaya çýkan
gazý miktarýnýn nasýl azaltýlacaðý sorusunu sormuyor.
REDD+ daha fazla ormansýzlaþmaktan baþka bir þeyi ifade etmiyor, ve bu nedenle hiç bir þey somut deðil. Bunun karþýsýnda, t
edilen karbon kredileri gayet somuttur ve sera gazlarýnýn istendiði gibi salýnýmýna yönelik lisansý temsil eder. Dahasý, bu orma
bölgeleri evleri olarak gören köylü topluluklarý çoðu zaman aðaç dikmek adýna gýda üretimlerini azaltmak zorunda kalmakta, gýd
egemenliklerini yitirmektedir. Ormanlarý koruma anlaþmalarý da, genelde ekin biçilen, avcýlýk yapýlan veya deðiþmeli toprak ola
kullanýlan alanlara eriþimi kaybetmek sonucuna tekabül edebilir.
Bugün iklim görüþmelerinde, tarýmsal alanlarýn karbon dengeleyici sistemler için ve telafiye yönelik uygun alanlar haline dönüþtü
ihtimali tartýþýlýyor. Bu durum, çevreyi tahrip etmeye devam edebilecekleri her fýrsatý yakalamaya istekli çokuluslu þirketlerin
toprak gaspýna kapý aralayacaktýr, ki aslýnda, bu durumun kendisi dahi henüz düzeltilmemiþtir.
Þirketlerin çözüm önerileri yanlýþtýr, ve iklim krizini çözemeyecektir.
REDD+ hakkýnda Grain tarafýndan yayýnlanan detaylý rapor:
https://www.grain.org/article/entries/5322-how-redd-projects-undermine-peasant-farming-and-real-solutions-to-climatechange
La Via Campesina&rsquo;yý takip etmek için:
@via_campesina and https://www.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL
Ayný zamanda harekete aþaðýdaki hashtagleri kullanarak da katýlabilirsiniz:
#PeasantsCoolThePlanet [Gezegeni Çiftçiler Soðutacak]
#FoodSovereigntyForClima
Egemenliði]
#COP21
#FoodSystemChangeNotClimateChange [Ýklimi deðil Gýda Sistemini Deðiþtir]
Kaynak:
http://viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-mainmenu-26/-climate-change-and-agrofuels-mainmenu75/1919-climate-real-problem-false-solutions-no-3-redd
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