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ÇÝFTÇÝ-SEN ve STK temsilcilerinin FAO “Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantýsý"ndaki
konuþmalarý.

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü&rsquo;nün (FAO) Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansý 4-5 Mayýs 2016
Antalya&rsquo;da yapýldý. Bölgesel Toplantý 2 yýlda bir yapýlmakta ve 53 ülke Bakan ve delege düzeyinde temsil edilmekte.
FAO Bölgesel Konferansý öncesi çiftçi/köylü örgütleri,gýda iþkolunda çalýþan iþçi örgütleri,küçük üreticilerle dayanýþma içinde
halklar ve küçük balýkçý örgütlerinin katýldýðý 2 günlük &ldquo;Sivil Toplum Konsültasyonu&rdquo;(STK) toplantýsý yapýldý.Bu
seçilen 4 delege &ldquo;Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantýsý&rdquo;na katýlýp tartýþma konularý hakkýnda görüþ bildirdiler. Bu
Bölgesel Toplantýlarý için bir ilkdi. Bundan önceki &ldquo;Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantýlarý&rdquo;nda sivil toplum
konsültasyonu adýna toplantýya katýlýnýyor, deklerasyon okunuyor ancak gündemdeki konular hakkýnda söz alýp görüþ
bildirilemiyordu. Sivil Toplum Konsültasyonu delegelerinin görüþülen farklý konulara iliþkin söz alýp yapmýþ olduklarý konuþmala
bulabilirsiniz.
Madde 6. DÜNYA GIDA GÜVENLÝÐÝ KOMÝTESÝ ÇIKTILARI (2014-2015) ve TEMEL ÝÞ ALANLARINDAKÝ GELÝÞMELER
HITCHMAN -URGENCI- Sivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
Sivil toplum CFS&rsquo;nin (Dünya Gýda Güvenli
Komitesi) farklý iþ alanlarýnda, küçük üreticileri pazarla iliþkilendirmek, beslenme, Sürdürülebilir Kalkýnma Hedefleri, Ýzleme ve
Hayvancýlýk, aktif olarak yer almaya devam ediyor.
Avrupa ve Orta Asya Bolgesi hukumetleri, FAO ulke ofisleri ve FA
Bolgesel Ofislerine as'agýdaki onerileri ve taleplerimizi sunuyoruz: ·
Toprak, su, tohumlar, balýk rezervleri ve ormanlarla
ilis'kili onemli problemleri tanýmlarken ve bunlarýn c'ozumu ic'in atýlan adýmlarý izlerken kýrýlgan ve dýs'lanmýs' topluluklarýn,
ozellikle bolgedeki farklý topluluklardan olus'an kuc'uk olc'ekli gýda ureticilerinin mulkiyet haklarýna ozel olarak dikkat
edilmeli. Ormancýlýk ve Arazi Mülkiyeti Yönetimi Rehberi&rsquo;nin bolgede
tam olarak uygulanmasý konusunda bir
kararlýk sergilenmeli. S'unun iyi
anlas'ýlmasý gerekmektedir ki Ormancýlýk ve Arazi
Mülkiyeti Yönetimi Rehberi arazi tescil
ic'in bir arac' olmaktan
ziyade dogal varlýklara eris'im ve bunlarýn kontrolundeki temel
es'itsizliklere is'aret etmeli.
Ayný s'ekilde, benzer vurgu Küçük Ölçekli Balýkçýlýðýn Saðlanmasý için Gönüllü Rehber&rsquo;in
uygulanmasý ve kullanýlm
yapýlmalý ve kuc'uk olc'ekli
balýkc'ýlarýn (hem ic' su hem de kýyý balýkc'ýlýgý) katkýlarý tanýnmalý
ve es' zamanlý savunu
haklarý ve ekosistem odaklý yaklas'ýmlara
sahip c'ýkýlmalý. Bolgedeki sivil toplumlarýn (ve sadece
buyuk bagýs'c'ýlar deg
Ormancýlýk ve Arazi
Mülkiyeti Yönetimi Rehberi&rsquo;nin bolgede uygulanmasý sýrasýnda ve
dogal varlýklarla ilis'kili aci
konularýn belirlenmesi ic'in
olus'turulan diyalogda esas ve aktif katýlýmcýlar oldugu tanýnmalý. FAO ve hukumetler gýda
tedarikinin en
onemli alanýný uluslararasý ticaretin degil yerel ve bolgesel
pazarlarýn olus'turdugunu kabul etmelidir ve
yukarýda da belirtildigi
gibi kuc'uk ureticileri pazara baglayan is' akýs'ýný anlamalý,
desteklemeli ve takip etmek
zorundadýr. Madde 7: SÜRDÜRÜLEBÝLÝR KALKINMA HEDEFLERÝ ve BUNLARIN TARIM VE KIRSAL KALKINMA ÝÇÝN
Svetlana BOINCEAN- IUF- Sivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
Sürdürülebilir Kalkýnma Hedefleri&rsquo;nin (SKH)
vazgec'ilmez bir bic'imde tanýnmasýný ve kalkýnmýs' ulkeleri de kapsayacak s'ekilde tum ulkeler tarafýndan ve ic'inde ilgili
s'ekilde uygulanmasýný onemli buluyoruz.
FAO ve devletleri surdurulebilir olmayan gýda sistemlerinin yapýsal nede
özellikle gaz salýmlarýný azaltmak ve agroekolojiyi desteklemek için sürdürülebilir üretim ve iklim deðiþikliði ile ilgili olan Sürdürül
Kalkýnma Hedefleri (SKH) 12 ve 13&rsquo;e is'aret etmeye çaðýrýyoruz.
Her ne kadar SKH 14 ve SKH 15&rs
tarafýndan Hedef 2&rsquo;ye ulas'mada onemli katký sundugu tanýnsa da, balýkc'ý topluluklarý ve balýkc'ýlýk c'alýs'anlarý ve Ye
Halklar da bu kaynaklarýn yonetiminde katýlýmcý olarak tanýnmalýdýr
Herkes ic'in tam ve uretken istihdam ve insan onuruna yaras'ýr is' uzerine olan SKH 8&rsquo;in tanýnmasýný onemli
buluyoruz.Yine de, FAO onceliklerinin tarým ve gýda is'c'ilerin insan onuruna yaras'ýr is'e ulas'mada sagladýklarý katkýnýn
tamamen tanýnmasýnda bas'arýsýz olmakta ve bundan kaygý duyuyoruz.Ucretli c'alýs'anlar c'alýs'týklarý topraga sahip olamýyo
ya da kiralayamýyorlar ve bu s'ekilde kuc'uk olc'ekli ureticilerden farklýlar.Ekonomik buyume ve c'alýs'anlar ic'in artan gelir
ucretli is'c'ilerin yas'amlarýný surdurebilmek ic'in ihtiyac' olan kazanc'lara dair bir sonuc' yaratmýyor.
F
gýda zincirinde degerin daha es'it dagýtýmý ve kýrsal alandaki fakirligi azaltmak ic'in temel ve sektor bazlý ILO Anlas'malarýnýn
uygulanmasýný saglamalýdýr.
Sevgili Hükümetler, Sürdürülebilir Kalkýnma Hedefleri topluluklarýmýzýn yas'adýgý ekoloji
donus'ume katkýda bulunmak ic'in genc'lere alan ac'malý. Genc'lik ailelerinden, yas'lýlardan ve atalarýndan ogrendikleri
kolektif bilgiyi gelecege tas'ýma sorumluluguna sahiptir. Politikalarýn genc'lerin bilgiye, egitime, insan onuruna yaras'ýr is'e,
kaynaklara ve gelire eris'imini ic'erecek bic'imde kendi yas'amlarýný kurmaya bas'lamalarý ic'in kos'ullarý olus'turmasý ve alan
ac'masý fazlasýyla onemlidir.
Sürdürülebilir Kalkýnma Hedefleri için sadece baðýþçýlarýn projeleriyle ilgili de
bunlarýn uygulanmasýyla da sizinle birlikte çalýþma konusunda kararlýyýz..
Hollanda&rsquo;nýn önerdiði izleme sürecinin
oluþturulmasýný destekliyoruz. Madde 8. AVRUPA ve ORTA ASYA&rsquo;DA DENGELÝ BESLENME VE SAÐLIKLI GIDA
SÝSTEMÝ ÝÇÝN BAKLÝYATLAR-2016 ULUSLARARASI BAKLÝYAT YILI
Adnan ÇOBANOÐLU- ÇÝFTÇÝ-SENSivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
Birles'mis' Milletler 68. Genel Kurulu&rsquo;nun 2016 yýlýný Uluslararasý Ba
ilan etmesini degerli buluyoruz.Bakliyatlarýn besin degerini ve saglýk ac'ýsýndan ve ayný zamanda ekolojik ac'ýdan faydalarýný
biliyoruz.Toplumsal farkýndalýgý arttýrmak onemlidir, fakat yeterli degildir. FAO, bakliyat politikalarýnýn devlet politikalarýna
entegre edilmesi konusunda c'alýs'malýdýr, c'unku:
&bull; Bakliyatlar, in
önemlidir, temel gýda ve protein kaynaðýdýr. Bakliyatlar sadece ekonomik deðer oluþturmaz, insanlar ve hayvanlar için de bir
yaþam kaynaðýdýr.
&bull; Bakliyatlar, havadaki nitrojeni topraða ve bitkilere baðlar. Topraðý zenginleþtirir, korur. Her yý
dekar tarým topraðý, kimyasallarla ve erozyonla yokoluyor, baklagiller ayný zamanda bu alanlarýn korunmasýný saðlar. Fakat,
bakliyat üretimlerinde kimyasallar, tarým ilaçlarý ya da ekolojik olarak zarar verici üretim yöntemleri kullanýlýrsa, bakliyatlarýn fay
rolleri ekolojik olarak yýkýcý hale gelir. Küresel iklim deðiþikliðini destekler.
agroekolojik yöntemlerle üretildiðinde iklim deðiþikliðine de çözüm sunar.
&bull; Biyoçeþitliliðin korunabilm
tektipleþtirilmemesi gerektiðine inanýyoruz. Bu nedenle Gýda güvenliði ve gýda egemenliði üzerindeki zararlý etkileri sebebiyle, G
teknolojisinin ve ayný zamanda bakliyat da dahil olmak üzere yeni bitki ve hayvan türlerinin geliþtirilmesinde kullanýlan
biyoçeþitliliði yokedici mutasyon ýslahý ve yeni ýslah teknolojilerinin kullanýlmasýna þiddetle karþý çýkýyoruz. Biz, yerel bilgiye d
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daha güvenli ve sosyal olarak daha kapsayýcý olan geleneksel ve katýlýmcý ýslah yöntemlerini destekliyoruz.Biyo çeþitliliðin
korunabilmesi için tohumlarýn tektipleþtirilmemesine inanýyoruz. Devlet desteðinin, kimyasal kullanýlarak yapýlan bakliyat
üretimine deðil, bakliyat üretimini ekolojik yöntemlerle yapan küçük köylülere verilmesini talep ediyoruz. Madde 9. MERKEZÝL
OFÝSLER AÐI
Svetlana BOINCEAN- IUF- Sivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
FAO&rsquo;nu
Toplum ile Ortaklýk Stratejisi&rsquo;ni ve bagýmsýz sivil toplumun gorus'lerinin FAO tarafýndan duzenlenen politikalara,
normatif ve teknik tartýs'malara sundugu katkýnýn yeniden tanýnmasýndan memnunuz
Bolgede, FAO ve sivil toplum
arasýndaki ilis'kinin daha da guc'lenmesi ic'in ve sivil toplumun ozellikle bolgeyi ilgilendiren politika olus'turma surec'lerine
ve politikalarýn uygulanmasýnýn izlenmesine daha c'ok dahil edilmesi ic'in gelis'tirilen oneriyi kabul ediyoruz. Bu surec'te
yapýcý bir s'ekilde katký vermesi ic'in Sivil Toplum Kolaylas'týrýcý Komitesinin kurulmasýna verilen destegi onemli buluyoruz.
Yetkili komitenin bu c'alýs'malara kendini adayacagýnýn garantisini veriyoruz ve FAO Bolgesel Ofisi, FAO Alt-Bolge Ofisleri,
hukumetler ve sivil toplum arasýndaki yapýcý diyalogun olus'turulmasýný sabýrsýzlýkla bekliyoruz.
Beraber çalýþmanýn iyi bir örneði Ýsviçre&rsquo;deki çoklu bileþenlerden oluþan FAO komitesi.FA
zamanda en iyi çözümleri bulmak.Ve biliyorsunuz ki bizlerde en mükemmel çözümleri sunacak fikirlere sahibiz.
Hollanda temsilcisinin dün söylediði gibi, bu &ndash; güven, þeffaflýk v
GÝRÝÞÝMLER
Adnan ÇOBANOÐLU- ÇÝFTÇÝ-SEN- LA VÝA CAMPESÝNA- Sivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
Çobanoðlu, Çiftçi-Sen,La Via Campesina Türkiye ve Sivil Toplum Konsültasyonu&rsquo;nda yeralan küçük çiftçileri temsilen bura
bulunuyorum ·
FAO bölgesel giriþimleriyle ilgili olarak, Sürdürülebilir Kalkýnma Hedefleri, tarýmsal kalkýnma politika
gýda güvenliði açýsýndan Sivil Toplum Konsültasyonu tarafýndan belirlenen önceliklerin birkez daha altýný çizmek istiyorum ·
önceliðimiz agro-ekolojinin geliþtirilmesi. Bildiðinizgibi FAO þu ana kadar Latin Amerika&rsquo;da, Asya&rsquo;da ve
Afrika&rsquo;da Agroekoloji Sempozyumlarý düzenledi. Bu yýl içerisinde Avrupa&rsquo;da da FAO Agroekoloji Sempozyumu
gerçekleþtirilecek. Agroekolojinin desteklenmesine yönelik çabalarýn bölgesel giriþimlerinde de sürdürülmesini talep ediyoruz. ·
FAO&rsquo;nun bizim agroekolojiye dair bilgi ve pratiklerimizi göz önünde bulundurmasýný takdir ediyoruz. Bu bilgi ve
pratikler, kýrsal yoksulluðu azaltmak, açlýk ve besin eksikliðini ortadan kaldýrmak, sürdürülebilir tarým ve kalkýnmayý saðlamak,
deðiþikliðine karþý mücadele etmek, gençlik için düzgün iþ olanaklarý yaratabilmek, dýþardan alýnan tarým kimyasallarýna olan
azaltmak, yerel topluluklarýn ve yerli halklarýn özellikle yerel ölçekte toprak, su ve biyoçeþitliliðin korunmasýna katýlmasýný saðla
ve kadýnlarýn tohum koruma ve takasý konusundaki bilgisini korumak gibi çok çeþitli hedeflere ulaþabilmek için çok önemli. ·
Ikinci temel önceliðimiz; küçük çiftçilerin yerel ve bölgesel pazarlarýnýn bölgesel ölçekte desteklenmesi ·
Dünyada ve bölg
gýdanýn çoðunluðu bizler, yani küçük gýda üreticileri ve aile çiftçileri tarafýndan üretilir. Bu gýdalarýn büyük bir kýsmý bizlerin ye
pazarlarýndan daðýtýlýr. Bu pazarlar gýda güvenliði ve beslenmenin en önemli ayaðýdýr. ·
Pazarlarýmýz belli bölgele
birlikte bu bölgeler ile de tanýnýr. Bu anlamda, bu pazarlar yereldir. Köy düzeyinde ulusal ve bölgesel düzeye kadar yayýlmýþ ola
bu pazarlar ayný zamanda sýnýr aþýrýdýr. Kýrsal, yarý kentsel ve kentsel alanlarda yer alýr. ·
Bizlerin yerel ve gelenek
üzerine inþa edilmiþ olan bu pazarlarýn ilgili bölgelerde birçok iþlevi vardýr. Çeþitlenmiþ ve besleyici gýdalarýn tedariði ile baþlay
bunlarla sýnýrlý olamayan bu iþlevler bölge ekonomilerine ve istihdama katký sunmakla beraber biyoçeþitliliði ve bölgedeki
ekosistemi de korur.Ýnsanlarý sosyalleþtirir. ·
Sürdürülebilir Kalkýnma Hedeflerinin gerçekleþtirilmesi için bu yerel v
pazarlar merkezi bir rol oynar. Fazlasýyla içerici bir yapýya sahip olan bu pazarlar küçük ölçekli gýda üreticilerini ve diðer gýda
güvencesi olmayan insanlarýn eriþimine açýk olmakla birlikte tüketiciye kaliteli gýda sunar. ·
Uygun kamu politikalarý ile
pazarlarýn tanýnmasýný ve desteklenmesini istiyor, bu pazarlarý daha görünür hale getirmek için veri toplanmasý konusunda des
talep ediyoruz. ·
Kamu gýda tedarik ederken ayný zamanda yerel düzeydeki küçük ölçekli gýda üreticilerinden gýd
edilmesini öncelik olarak belirlemelidir. ·
Kamu politikalarý, gýda standartlarý ve gýda güvenliði mevzuatlarý; küçük ö
üreticilerinin yerel ve bölgesel pazarlara eriþimi arasýnda bir tezatlýk oluþturmamalýdýr.
Madde 11. FAO&rsquo;NUN AVR
ve ORTA ASYA&rsquo;DAKÝ ÇALIÞMA
Aslak HOLMBERG, Yerel Halklar Gençlik
Konsültasyonu adýna
Ben Aslak Holmberg.Kuzey Avrupa Sápmi bölgesinden yerel Sami halkýndaným. (Laponlar).Ba
ve öðretmenim.Sivil Toplum Örgütleri adýna konuþuyorum. FAO Konferansý öncesinde kuc'uk c'iftc'iler, tarým ve gýda is'c'ileri,
balýkc'ýlar ve balýkc'ý topluluklarý, kýr topluluklarý, Yerli Halklar, tuketiciler, STK&rsquo;lar, kadýnlar ve genc'ler, 56 kis'i bir aray
geldik. Bir deklerasyon yaptýk ve sizleri bunu uygulamaya davet ediyoruz. Avrupa ve Orta Asya Sivil Toplum
Konsültasyonu&rsquo;nun öncelikleri þunlardýr:
1.Ýlk önceliðimiz agroekolojinin teþvik edilmesi. Kýrsal fakirliði azal
iklim deðiþikliði ile savaþma, gençler için insan onuruna yaraþýr iþ yaratma. Agroekoloki dýþardan alýnýn agro-kimyasallara baðý
yerel topluluklarýn ve Yerel Halklarýn katýlýmýný artýrýr, özellikle toprak, su ve biyoçeþitlilik korumasý ve kadýnlarýn tohum sakla
deðiþ tokuþuý bilgisi konularýnda.
Fakat, agroekoloji, FAO ve uye ulkeler tarafýndan, su
sistemlerine kars'ý yegane alternatif olarak tanýnmaktan hala c'ok uzak. Hukumetlerimiz bugune kadar, iklim degis'ikligine
ciddi olc'ude etkisi oldugu bir suru kanýtla desteklenmesine ragmen, yýkýcý endustriyel modeli desteklemek suretiyle,
c'elis'kili bir tutum sergiledi. Ayrýca hukumetlerimiz, topragýn, suyun, balýk rezervlerinin ve diger dogal varlýklarýn ve ayrýca
biles'enlerimizin gec'im kaynaklarýnýn s'irketler ve bagýmsýz fonlar tarafýndan gasp ve yok edilmesine goz yumdu.
Önceliðimiz ise Topraða, suya, tohumlara, balýklara ve ormanlara eriþim. Dunyanýn her tarafýnda, halkýn, gec'im ve yas'am tarz
ic'in bagýmlý oldugu Mus'tereklere eris'imi ulusotesi sermaye ve devletin saldýrganlýgýyla c'itlerle c'evriliyor ve engelleniyor.
Bu durum, toprak ve su gaspýnýn, tohum ve genetik kaynaklar hakkýnda gerici kanunlarýn, ormansýzlas'manýn, biyoc'es'itliligin
yok olus'unun, balýk rezervlerinin beceriksiz yonetiminin bolgenin kuc'uk olc'ekli gýda ureticileri, balýkc'ýlarý ve kýr halký ic'in
olumsuz kos'ullar yarattýgý Avrupa ve Orta Asya bolgesi ic'in de aynen gec'erli. FAO Ulusal Gýda Guvencesi Baglamýnda
Balýkc'ýlýk, Ormancýlýk ve Arazi Mulkiyeti Yonetimi Rehberi&rsquo;nin (VGGT) ve FAO Surdurulebilir Kuc'uk Olc'ekli
Balýkc'ýlýgýn Saglanmasý ic'in Gonullu Rehbere (VGSSF) bolgedeki kuc'uk olc'ekli gýda ureticilerinin ve aile c'iftc'ilerin
mulkiyet haklarýnýn korunmasý ve balýk ve balýk stoklarýna eris'imin guvencesi ic'in onemli arac'lar.
ve Bölgesel pazarlar. Mevcut uluslararasý ticaret politikalarý berbat bir bic'imde bas'arýsýz olmakta.Insan haklarý ihlallerine,
suregiden gýda ve besin guvencesizligi ve gezegen uzerinde yarattýklarý felaketlere ragmen yine de gýda politikalarýmýzý
s'ekillendirmeye devam ediyorlar.Bunu c'ozmenin tek yolu, insan haklarý ve gýda egemenligi temelli yeni bir politika
c'erc'evesi olus'turmaktýr.Mevcut gýda sistemimiz, toplumsal, ekolojik ve ekonomik olarak surdurulemez.Bolgemizdeki
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butun ulkelerdeki insanlar ve doga ic'in surdurulebilir bir gelecek saglamak ic'in gýda sistemlerimizde acil ve etkili
donus'umlere ihtiyacýmýz var.
4. Dördüncü Önceliðimiz insan onuruna yaraþýr iþ. Özellikle 2008 k
krizin ertesinde, uluslararasý politika yapýcýlarý arasýnda sosyal güvenlik ve haklara saygý çerçeveþinde sürdürülebilir, katýlýmý
ekonomik büyüme ve fakirliði azaltmak için kaliteli iþ yaratýmýna yönelik artan bir baský var. Tarým ve ücretili iþçiler ve küçük gýd
için insan onuruna yaraþýr iþ krizden kurtulmak ve kýrsal bölgelerde sürdürülebilir kalkýnma için önemli. Bu yüzden FAO&rsquo;n
bölgedeki çalýþmalarýnýn önceliði olmalýdýr. Madde 12.AVRUPA TARIM KOMÝSYONU (ECA) TARTIÞMA ÇIKTILARININ RA
Adnan ÇOBANOÐLU- ÇÝFTÇÝ-SEN- LA VÝA CAMPESÝNA- Sivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
Çiftçiler/kö
tohumun ve topraðýn bilgisine sahiptir.Kendi geliþtirdikleri yöntemlerle ekolojiye uygun tohum ve tarýmsal üretimi bin yýllardýr
yapmaktadýrlar. Küresel iklim deðiþikliði ve onun tarýmsal üretimde yarattýðý problemler sadece bilim insanlarýnýn çalýþmalarý
Tohumu,topraðý bilen ve binyýllarýn birikimiyle tarýmsal üretimde bulunan köylülerin geleneksel bilgileri ile bilim insanlarýnýn
bilgilerini buluþturmak önemlidir.
FAO ve hükümetler bu konuda da çalýþma yapmalý köylüden köylüye bilgi aktarýmýný
yöntemler bulunmalýdýr. Çünkü köylüler yerel tohumlarýn, topraðýn ve iklimin bilgisine sahiptirler. Küresel iklim krizine ve bu kriz
yarattýðý problemlere gerçekçi çözümler üretilmek isteniyorsa küçük aile tarýmý desteklenmeli ve köylüden köylüye bilgi aktarým
FAO ve hükümetler bizim agroekolojiye dair bilgi ve pratiklerimizi göz önünde bulundurmalýdýr. Bu bilgi ve deneyimler bitkisel
üretimde kimyasallara baðýmlýlýðý azaltmak, topraðýn,suyun ve biyo çeþitliliðin korunmasýný saðlamak açýsýndan da önemlidi
dayanan, daha güvenli ve sosyal olarak daha kapsayýcý olan geleneksel ve katýlýmcý ýslah yöntemleri desteklenmelidir. Madd
13. AVRUPA ÝÇSU BALIKÇILIÐI VE SU ÜRÜNLERÝ TAVSÝYE KOMÝSYONU 28.OTURUMU ÖZET RAPORU (EIFAAC)
HOLMBERG, Yerel Halklar Gençlik Konseyi &ndash;Sivil Toplum Konsültasyonu adýna
Ben Aslak Holmbergç Burada Sivi
toplum kuruluþlarý konsültasyonu adýna buradayým ve þimdi yerel halklar, gençler ve balýkçýklar adýna konuþacaðým.Deatnu d
bilinin Avrupa&rsquo;daki vahþi Atlantik somon nehrinde somon balýkçýsýyým.
Küç
kýsmýný saðlamakta ve bu þekilde sürdürülebilir ve saplýklý beslenmeyi desteklemekte. Bu madde baþlýðý ile iligli raporda,
&lsquo;EIFAAC amatör balýkçýlýk ve iç sular su ürünlerinin ekonomik deðerinin hesaplanmasý gerektiðini belirtiyor.&rsquo; Ama
balýkçýlýðýn ekonomik deðerinin farkýndayoz ama fiyat etiketi olan birþery ile olmayan birþey arasýnda karþýlaþtýrma yapmanýn
olacaðýný düþünüyoruz.
EIFAAC raporunda &lsquo;Balýkçýlarýn ve Su ürünlerinin
artmasýný tanýmasý&rsquo; önemli.Size kendi hayatýmdan çok somut bir örnek verebilirim.Eðer baba ile beraber balýkçýlýk
yapmasaydým þu anda Sami dilini yüksek seviyede öðretmem mümkün olmayacaktý.Ben burada dili öðrendim, doðayý öðrendim
ailem ve topluluðum için saðlýklý ve lezzetli gýda sunabilmekten memnun olmayý öðrendim.Bunu bir fiyat etiketi koymamýz müm
deðil.
Bu yüzden vurgu bunun korunmasýný saðlayacak araçlarýn kullanýlmasýna yapýlmalý.Bu araç da Surdurulebilir Kuc'uk Ol
Balýkc'ýlýgýn Saglanmasý ic'in Gonullu Rehber. FAO ve hükümetler þunlarý saðlamak için politikalar adapte etmeli: ·
Bölg
kuc'uk olc'ekli gýda ureticilerinin ve aile c'iftc'ilerin mulkiyet haklarýnýn korunmasý ve balýk ve balýk stoklarýna eris'imin
guvencesi olmalýdýr. ·
Geleneksel surdurulebilir balýkc'ýlarýn bilgileri ve uygulamalarý merkezi bir yapýlanma ic'inden deg
topluluk odaklý s'ekilde tanýnmalý ve bunlarýn es' zamanlý yonetimi tes'vik edilmeli. Balýkc'ýlar veri toplama ve analizi
surec'lerine dahil olmalýdýr. Hem profesyonel hem de amator
balýkc'ýlar ic' su balýkc'ýlýgýnýn yonetiminden es'it s'ekilde
faydalanmalý. Yonetim profesyonel balýkc'ýlarýn surdurulebilir
s'ekilde avlanmasý ve insan onuruna yaras'ýr bir bic'imde
hayatlarýný
kazanmasý ve yerel topluluklara saglýklý proteinler sunmak ic'in balýk
hasatýný optimize etmeye odaklanmalý
Amator balýkc'ýlarýn ihtiyac'larý
da rekabeti hedef almayan yollarla kars'ýlanabilir. Deger zinciri boyunca kuc'uk
olc'ekli
balýkc'ýlýk is'c'ilerinin rolleri tanýnmalý ve ozellikle is'
gucunun en az %50&rsquo;sini olus'turan kadýnlarýn rollerine saygý
gosterilmelidir. Kadýnlar genelde hasat oncesi ve sonrasýnda
c'alýs'ýrlar ve daha c'ok destekc'i rolunu oynadýklarý ic'in
yaptýklarý
c'alýs'malar genelde tanýnmýyor ve olmasý gerekenin altýnda bir odemeyle
kars'ýlanýyor.
Surdurulebilir Ku
Olc'ekli Balýkc'ýlýgýn Saglanmasý ic'in Gonullu Rehber&rsquo;in uygulanmasýnýn saðlýklý, doðayla dost gýda üretimini saðlaya
inanýyoruz. Madde 14 &ndash; 38.AVRUPA ORMAN KOMÝSYONU (EFC) ve 73. UNECE ORMAN VE ORMAN
ENDÜSTRÝSÝ KOMÝTESÝ BÝRLEÞÝK OTURUMUNDAKÝ TARTIÞMANIN SONUÇ RAPORU
Adnan ÇOBANOÐLU- Ç
VÝA CAMPESÝNA- Sivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
Raporda dikkat çekmek istediðimiz eksik bir nokta var. Orm
enerji, madencilik ve otoyollarla tahrip ediliyor. Bu anlamda Hükümetlerin bu konuda farkýndalýðýnýn oluþabilmesi için FAO nun
etkin çalýþmalar yürütmesini istiyoruz.Bu orman alanlarý enerji yol ve madenler için yok edilmemeli, kontrolü iyi yapýlmalý.
Biyoçeþitlilik deðil yaban hayatý da önemli ormanlarýn varlýðý için. Yaban hayatýnýn yok edilmemesi için de ormanlarýn korunma
gerekiyor. Yine raporda insan unsuruna fazla yer verilmemiþ. Orman köylülerinin durumu, yerli halklarýn durumu, ormancýlýkta
çalýþan iþçilerin sosyal güvencesi ve durumu hiçbir þekilde raporda yer almamýþ. Bu yönüyle, ormanlarýn ekosisteme yararlý bir
devamlýlýðýný saðlanmasý, ayný zamanda yerli halklarýn, orman köylülerinin ve ormanda çalýþan iþçilerin saðlýklý sosyal güve
olmasýyla doðrudan iliþkili. Ormanlarýn yok olmasý, bu bölgelerde yaþayan insanlarýn gelirlerinin de yok olmasýna sebep olmak
Bu nedenle özellikle Orman köylüleri ve yerli halklarýn söz haklarýna dönük gerekli oluþumlara gidilmesi gerekiyor. Orman köylül
yerli haklar bu konuda söz söyleyebilmeli, hükümetler de o bölgelerde ormanlara dönük yapýlabilecek ticari faaliyetleri buralardan
gelen öneriler üzerinden þekillendirebilmeli, engelleyebilmelidir.Ancak raporda bu þekilde bir katýlým, iliþki kurulmamýþtýr. Bu
nedenle bu konunun rapora eklenmesi ve orman köylüleri ile yerli halklarýn geleceklerine dönük bir çalýþmanýn yürütülmesi gere
sivil toplum olarak öneriyoruz. Madde 17- DÝÐER KONULAR &ndash; 20 MAYIS DÜNYA ARI GÜNÜ
Judith HITCHMAN
URGENCI- Sivil Toplum Konsültasyonu (STK) adýna
Bu çok önemli bir giriþim ve sivil toplum olarak destekliyoruz.Ýlaçlar
arýlarýmýzý mahvediyor.Ve arýlar agroekolojinin, gýda sistemimizin önemli bir parçalý ve biyoçeþitliliði destekliyor.Birçok küçük ü
ekinleri polenlemek için ayný zamanda arýcýlýk yapýyorç Arýlar olmazsa gýdamýz da olmaz.
·
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