Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

"Üzüm Üreticilerinin Sorunlarý ve Gýda Egemenliði" Forumu Yapýldý.

Alaþehir&rsquo;de 18 Ekim&rsquo;de, Alaþehir&rsquo;de Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) olarak &ldquo;Üzüm Üreticil
Sorunlarý ve Gýda Egemenliði&rdquo; Forumu yaptýk. Forumu yapma nedenimiz üzüm üreticilerinin yaþadýklarý sorunlarý
kendilerinin dillendirmesi, önerilerinin ortaklaþtýrýlmasý ve Üzüm-SEN&rsquo;in bundan sonra yapacaðý çalýþma programýna Ü
Sen&rsquo;e üye olan, olmayan tüm üzüm üreticilerinin katký koymasýydý. Bu amaca uygun olarak Üzüm-Sen üyeleri;
Türkiye&rsquo;de sofralýk üzüm üretiminin merkezi sayýlan Sarýgöl,Alaþehir ve Salihli&rsquo;de köy köy dolaþýp üreticileri
kahvehanelerde , açýk alanlarda mini söyleþi ve forumlar yaparak üreticileri söyleþi ve foruma davet ettiler.&ldquo;Foruma
Davet&rdquo; afiþlerini ve jeotermal elektrik santrallerinin zararlarýný anlatan afiþleri iþyerlerine, duraklara, duvarlara v.b astýlar.
Açýlýþ ve kapanýþ konuþmalarýný yaptýðým Ýki bölümden oluþan Foruma üzüm üreticilerinin ilgisi büyüktü. Birinci bölümde kola
Genel Sekreteri Ali Bülent ERDEM&rsquo;in yaptýðý Çiftçi-Sen Genel Baþkaný Abdullah Aysu,Tarým Ekonomisi Derneði Baþkan
Tayfun Özkaya,CHP Bursa milletvekili Orhan Sarýbal ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer birer sunum yaptýlar, gelen
sorularý cevapladýlar. Verilen aradan sonra sadece üreticilerin söz alýp sorunlarýný dillendirdiði ve önerilerini sunduðu
&ldquo;Forum&rdquo; bölümüne geçildi. Söyleþi ve Forum sürerken Üzüm-Sen&rsquo;in ve Çiftçi-Sen&rsquo;e baðlý diðer send
eylem görüntülerinden oluþan sinevizyon gösterimi de sessiz bir þekilde perdede gösterildi.Forum süresince üreticiler sorunlarýn
önerilerini dillendirdiler.Örgütlenmek ve mücadele etmek gerektiðinden ve bu konuda çaba sarf edeceklerinden bahsettiler.Forum
bölümünde üreticilerden gelen önerilerin ýþýðýnda, bir anlamda da Forumun &ldquo;Sonuç Bildirgesi&rdquo; olan konuþmayý y
görevi Üzüm-Sen Genel Baþkaný olarak bana düþtü. Aþaðýda &ldquo;Sonuç Bildirgesi&rdquo;nin özetini yayýnlýyorum; &ldquo
arkadaþlarýmýzýn dillendirdiði gibi jeotermal elektrik santralleri havayý,suyu ve topraðý kirletmekte , iklimi deðiþtirmekte,üzüm
üretiminde yarattýðý hastalýklar nedeniyle daha fazla ilaç kullanýlmak zorunda kalmaktayýz. Böyle giderse bu ovalarda herhangi
ürün üretilemez hale geleceðiz. Öyleyse Sendikamýzýn bundan sonraki birinci önceliði jeotermal elektrik santrallerine karþý
mücadelemizi yükseltmek olacak.Altýn madeni arama faaliyetleri nedeniyle Sarýgöl ovasýnda üzüm üretimi tehdit altýnda.Üretici
üzümleri hastalanýp bozulmasýn diye binlerce dönüm baðý naylon örtü altýna almak zorunda kalýyor. Bu da fazladan masrafa ve
doðanýn kirlenmesine yol açýyor, buna karþý mücadele etmek önceliklerimiz arasýnda olacak.&ldquo;Büyük Þehir Yasasý&rdqu
köylülerin aleyhine olan bir yasadýr. Baþkanlýk sisteminin uygulanmasýnýn ilk adýmýdýr. Köylerin malvarlýklarýna el konulmuþ v
özelleþtirilmiþtir. Bu yasanýn deðiþtirilmesi için yaptýðýmýz mücadeleyi daha da etkin kýlmak ve büyütmek önceliklerimizden ola
önemlidir, bu nedenle üyesi olduðumuz La Via Campesina (Çiftçi Yolu) üyesi bir çok çiftçi örgütünün yaptýðý gibi üyelerimize agr
eðitimi ve sendikal eðitim vermek için bütün olanaklarýmýzý seferber edeceðiz.Hükümet TARÝÞ&rsquo;i yok etmek, kayyum ata
malvarlýklarýný satmak istiyor, Tariþ&rsquo;te yaþanan bütün yolsuzluklara, kötü idare edilmesine raðmen piyasayý azda olsa
dengeleme iþlevi gören Tariþ&rsquo;e sahip çýkacaðýz, demokratikleþmesi ve asýl iþlevini yerine getirmesi için mücadele etmey
devam edeceðiz. Tariþ bize dedelerimizden mirasdýr,miras yedi olmayacaðýz,kimseye de yedirmeyeceðiz. Kooperatifçilik yasasý
deðiþtirilip demokratikleþtirilmelidir, bu doðrultuda mücadele etmek önceliklerimiz arasýnda olacaktýr.Tarým sigortasýnýn (TARS
üreticilerin lehine yeniden düzenlenmesi ve primlerinin düþürülmesine dönük mücadelemiz önceliklerimiz arasýnda olacaktýr.&ldq
Yasasý&rdquo;nýn yeniden düzenlenerek ve üreticiler lehine olmasý için mücadele etmek önceliklerimizden olacak.Tüccarlarýn v
þirketlerin üreticileri dolandýrmasýnýn önüne geçecek yasalarýn ve uygulamalarýn oluþturulmasýna dönük çaba ve mücadeleleri
yükseltmek, þirketlerin tek tek üreticilerle sözleþme yapmasýný deðil, üreticilerin ister sendika, ister kooperatif isterse köy derneð
adýyla olsun örgütlendikleri örgütleriyle sözleþme yapýlmasý için mücadele etmek önceliklerimiz arasýnda olacak.Suriye ve Irak
nedeniyle bu bölgelere ihracatýmýz durmuþtur. Uçak krizi de Rusya&rsquo;ya ihracatýmýzý durdurmuþtur. Bunun zararýný da ür
çekmektedir. Barýþ için mücadele etmek önceliklerimiz arasýnda olacak.Gýda tekellerine, dünyadaki ekolojik yýkýma, küresel ikli
krizine karþý v.b &ldquo;Gýda Egemenliði&rdquo; mücadelesinin sadece üzüm üreticileriyle, sadece üreticilerle baþarýlamayacað
biliyoruz, bu nedenle bizimle ayný kaygýlarý taþýyan tüketicilerle, balýkçýlarla, göçerlerle, akademisyenlerle v.b dostlarla sadece
Türkiye&rsquo;de deðil Dünya ölçeðinde birlikte olmak için çaba sarf etmeye devam edeceðiz, onlarla dayanýþma
göstereceðiz.&ldquo;Üreten Biziz, Yöneten de Biz olacaðýz&rdquo; diyorsak yeni bir toplumsal düzen için de mücadele etmek
önceliklerimiz arasýnda olacaktýr.Getirdiðiniz öneriler ýþýðýnda akýl ve fikir birliði yapmak ve ortaklaþtýðýmýz konularda da sizle
mücadelemizi büyütmek için bu tür Söyleþi ve Forum&rsquo;larý farklý ilçe ve köylerde örgütlemek üzere hepimizin yolu açýk ols
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