Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý

'Yerli ve milliyiz' dediler; yerli ve milli olan ne varsa yok ettiler.

25.02.2018 10:06 BÝRGÜN PAZAR Bu kadarýný Kissinger bile hayal edememiþtir. ABD Dýþiþleri Bakanlarýndan Henry Kissing
&ldquo;petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gýdayý kontrol ederseniz insanlarý yönetirsiniz&rdquo; diyerek kapitalist tarým
politikalarýnýn nasýl þekillenmesi gerektiðini ortaya koymuþtu TW Adnan Çobanoðlu - Üzüm Sen Genel Baþkaný &ldquo;Algý
yönetimi&rdquo; yapmakta oldukça marifetli olan AKP hükümetinin ülke tarýmýna ve üreticilere verdiði zararlar saymakla bitmez,
þimdi de bir yandan &ldquo;havza bazlý üretimi hýzlandýrmak için&rdquo; çiftçiye kullandýðý mazotun %50&rsquo;sini devletin
ödemesi hazýrlýðýný ve ülkedeki koyun miktarýný artýrmak (!) için &ldquo;300 koyun projesi&rdquo; adý altýnda koyun ithal edip
koyunlarý &ldquo;sözleþmeli üretim modeli&rdquo; ile (TÝGEM aracýlýðýyla ) köylülere satmayý &ldquo;köylülere destek&rdquo;
kamuoyuna sunarken diðer yandan þeker fabrikalarýnýn satýþý için düðmeye bastý. &lsquo;Mazot desteði&rsquo;nin aslý
Dünyanýn en pahalý mazotunu ülkemizin çiftçileri kullanmaktadýr. AKP hükümeti 1 Temmuz 2003 tarihinde çýkarttýðý 2003/586
Bakanlar Kurulu Kararý ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yük ve yolcu taþýyan gemilerden, ticari yatlardan, hizmet ve balýkçý
gemilerinden mazotta ÖTV&rsquo;yi kaldýrmýþtýr. (Bkz. http://www.resmigazete.gov.tr ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme
Bakanlýðý web sitesi http://www.ubak.gov.tr ) Köylü/çiftçi dünyanýn en pahalý mazotunu traktöründe kullanýrken yat sahipleri
ÖTV&rsquo;siz mazotu doya doya kullanmýþlardýr. Bu çarpýklýðý ÇÝFTÇÝ-SEN de dahil birçok örgüt ve kiþi dile getirmiþ, çiftçil
mazottan ÖTV alýnmamasýna dönük kampanyalar yürütülmüþtür. Yani hükümetin þimdi &lsquo;müjde!&rsquo; diye sunduðu, &ld
kullandýðý mazotun %50'sini devlet ödeyecek&rdquo; iddiasý aslýnda aldýðý ÖTV'nin bir kýsmýnýn geriye iadesidir. Dedik ya;
&ldquo;AKP Algý Yönetimi yapmakta oldukça marifetli&rdquo; diye, iþte bu konuda da algý yönetimi yapýyor. Bu mazot desteði
(siz onu çiftçinin kullandýðý mazottan alýnan ÖTV&rsquo;nin bir kýsmýnýn iadesi olarak anlayýn) herkese de deðildir; &ldquo;Mil
Projesi&rdquo; kapsamýnda havza bazlý destek içine alýnan bölge ve ürünlere iliþkindir. Ne demiþlerdi &ldquo;Milli Tarým
Projesi&rdquo;nde her ürün her bölgede desteklenmeyecek. Örneðin ülkemizde mýsýr, buðday, arpa, mercimek, nohut, kuru fasu
hemen her havza da yetiþebiliyorken sadece hükümetin belirlediði havzada üretim yapanlar desteklenecek, sertifikalý tohum
(þirketlerin sattýðý tohumu) kullanmayan çiftçi desteklenmeyecek kýsacasý &ldquo;çiftçiye mazotun yarýsý devletten&rdquo; diye
sunulan þey aslýnda tohum, kimyasal ilaç, enerji ve gýda þirketlerinin önerdiði politikalarý hayata geçirme projesidir. Ülkemizdeki
desenini yok etme, üreticilerin dýþa ve þirketlere baðýmlýlýðýný artýrmaya dönük destektir. Aslýnda söylenen þudur; &ldquo;dev
gübre, kredi vb. destekler almak istiyorsan atalýk tohumunu kullanmayacaksýn, sertifikalý þirket tohumu kullanacaksýn, sulama
suyundan yararlanmak istiyorsan belirlediðimiz ürün desenine uygun dikim yapacaksýn, baraj ve göletlerdeki suyu bizim
belirlediðimiz ürünün ihtiyacý olacaðý zamanlar salacaðýz senin ektiðin ürünün su ihtiyacýnýn olduðu dönemlerle bizim belirledið
ihtiyacý olduðu dönemler çakýþmayabilir bu durumda ürününü sulayamazsýn. Kýsacasý sen hiçbir þeyi düþünme ailenin, topraðý
kaderini bize ve þirketlere býrak.&rdquo; Baþbakan Binali Yýldýrým çiftçilere mazot müjdesi (!) verirken bunun nedenini þu þekild
özetlemiþtir: &ldquo;Havza bazlý üretime geçiþin hýzlandýrýlmasý, hemen üretime geçilmesini saðlamak amacýyla mazot desteð
verilecek.&rdquo; Yani aslýnda müjde tohum þirketlerinedir; &ldquo;bir an önce sertifikalý tohumun kullanýlmasýnda artýþ
saðlayacaðýz&rdquo; denmek istenmektedir. 300 koyun projesi
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Fakýbaba&rsquo;nýn açýkladýðýna göre bu projeden &ldquo;daha önce hayvancýlýk yap
üretimi sürdüremediði için aðýlýný, topraðýný býrakýp kente göç edenlerden tekrar köye dönmek isteyenler&rdquo; yararlanabile
Bakan Fakýbaba diyor ki, hangi nedenle olursa olsun; ister &ldquo;kirli savaþ&rdquo; nedeniyle köylerini terk zorunda kalmýþ
olsunlar, isterlerse OHAL&rsquo;ler nedeniyle otlak, mera ve yaylaklara hayvan otlatmaya çýkartamadýklarýndan dolayý
sürülerini satýp kentlere göç etmek zorunda kalmýþ olsunlar veya para kazanamadýklarýndan dolayý borçlarýný ödeyememiþ bu
dolayý da sürülerini satýp kentlere göç etmiþ olsunlar, eðer köylerine dönerlerse bu projeden yararlanabilecekler ama hâlâ köyde
ve halen koyun yetiþtiriciliði yapanlar bu proje desteðinden yararlanamayacaklar. Bu kiþilerin kentten köylerine dönüyor olmalarý
da yetmez, bu projeden yararlanabilmeleri için bu kadar borçlanmaya yetecek gayri menkullerinin de olmasý gerekir ki ipotek
verebilsinler, devlet alacaðýný garantiye alsýn. Verdiði koyunlarýn parasýný, yem ve bakým için verdiði avanslarý geri alabilsin. K
hükümet &ldquo;küçük hayvan yetiþtiricilerine destek! Et fiyatlarý düþecek&rdquo; vb. söylemlerle kamuoyunda yeni bir &ldquo;a
yönetimi&rdquo; ne giriþmiþtir.

AKP hükümetinin 2012 Kasým&rsquo;ýnda çýkarttýðý &ldquo;Bütünþehir/Büyükþehir Belediye Kanunu&rdquo; ile köy tüzel kiþil
kaldýrýlmýþ, köylerin otlak ve meralarý ellerinden alýnmýþ, merkezi idareye devredilerek ve özelleþtirmenin önü açýlmýþtý. 2017
Kasým&rsquo;ýnda çýkartýlan &ldquo;torba yasa&rdquo; ile meralara &ldquo;endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri,
teknoloji geliþtirme bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi siteleri&rdquo; yapýlmasý kolaylaþtýrýldý. Belki de &ldquo;300 koyun
projesi&rdquo; ayný zamanda bu tür yatýrýmlar için uygun olmayan meralarýn hayvan yetiþtirmek isteyenlere satmayý veya
kiralamayý da hedeflemektedir. AKP hükümeti önümüzdeki günlerde Büyük Þehir sayýsýný çoðaltma hazýrlýðý içinde. Bu da var
otlak ve meralarýnýn da el konulmasý demektir.

Peki hayvanlarýnýn besin ihtiyacýný karþýlayacak otlak ve merayý bulamayan köylü ne yapacaktýr? Piyasadan yem almak zoru
kalacaktýr. Aynen ithal yemlere muhtaç yetiþtiricilik yapmak zorunda býrakýlan büyükbaþ hayvan yetiþtiricileri gibi küçükbaþ hayv
yetiþtiricileri de ithal yeme muhtaç ve baðýmlý hale geleceklerdir. Gýdada dýþa baðýmlý hale gelmeye baþlamamýz yetmezmiþ g
hayvan gýdasýnda da dýþa baðýmlý hale geliriz, ki bu kadarýný Kissinger bile hayal edememiþtir. ABD Dýþiþleri Bakanlarýndan
Kissinger, 70'lerde &ldquo;petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gýdayý kontrol ederseniz insanlarý yönetirsiniz&rdquo; diyerek
kapitalist tarým politikalarýnýn nasýl þekillenmesi gerektiðini ortaya koymuþtu (Bkz. http://r-komplex.org Kissinger&rsquo;ýn
Hayaliydi Gerçek oldu! Türkiye Gýda&rsquo;da Dýþarýya Muhtaç-Adnan Çobanoðlu). Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesi&hellip
Bunun için yakýn tarihe kýsaca göz atmakta fayda var. Cargill gibi küresel gýda þirketlerinin isteði ve IMF, Dünya Bankasý ve
DTÖ&rsquo;nün bu isteðe uygun dayatmalarýyla Dünya Bankasý&rsquo;nýn çalýþaný Kemal Derviþ, 2001&rsquo;de DSP, MHP
koalisyon hükümeti tarafýndan Türkiye&rsquo;ye çaðrýldý (&ldquo;Türkiye&rsquo;ye atandý&rdquo; demek daha doðru olur). Ata
Dünya Bankasý çalýþaný, koalisyon hükümetinin Ekonomiden Sorumlu Bakaný oldu. Ýlk yaptýðý icraatlardan birisi Dünya Banka
&ldquo;Tarým Reformu Uygulama Projesi Anlaþmasý&rdquo; (ARIP) imzalamak oldu. Dünya Bankasý da bunun karþýlýðýnda
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Türkiye&rsquo;ye 500 milyon dolar kredi verdi. DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti bu anlaþmanýn gereði olarak ekonomiyi
düzene sokmak için &ldquo;15 günde 15 yasa&rdquo; çýkarttý. Aslýnda bu yasalar IMF, Dünya Bankasý ve DTÖ&rsquo;nün uzu
süredir dayattýðý ve beklediði yasalardý. Bu yasalarýn bazýsý &ldquo;Tütün Yasasý, Þeker Yasasý,&rdquo; gibi doðrudan doðru
üretimi ve küçük üreticileri ilgilendiren ve onlarýn batýþýný hazýrlayan yasal düzenlemeleri içeriyordu. Þeker Yasasý ile þekerpan
taban fiyatý kaldýrýldý, fiyat belirleme fabrikalarýn keyfine býrakýldý. Pancar üretimine kota dönemi baþladý. Þeker Pancarý ekim
sýnýrlandý, köylü pancar ekemez hale getirildi. Mýsýrdan üretilen &ldquo;Niþasta bazlý þeker (NBÞ)&rdquo; in ithalat kotasý artý
Türkiye, Cargill&rsquo;in niþasta bazlý þekerinin iþgaline uðradý. O günden bu yana hazýr yiyeceklerde pancar þekeri yerine NB
kullanýmý her geçen gün arttý. Bu yasa ile þeker sanayii özelleþtirme kapsamýna alýnarak þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesin
açýldý. AKP hükümetinin &ldquo;yerli ve milli&rdquo; dediði tarým politikalarý IMF, Dünya Bankasý ve DTÖ&rsquo;nün dayattýðý
Derviþ&rsquo;in uygulamaya koyduðu programýn devamýdýr. Þimdi Cargill gibi küresel gýda þirketlerinin isteklerinin son aþamal
yerine getirmek için hamle yapýlýyor. ABD ile kýsmi olarak bozulan iliþkiler, Türkþeker özelleþtirilerek düzeltilmek isteniyor.

Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirildiðini de sanmayýn ki bu fabrikalar üreticilerden þeker pancarý almaya ve þeker pancarýndan þe
üretmeye devam edeceklerdir. Tam aksine büyük ölçüde ya kapanacak ya da küresel gýda þirketleri vasýtasýyla ABD, Arjantin v
ülkelerde üretilen GDO&rsquo;lu mýsýrlar ithal edilerek NBÞ üretimine geçilecektir. (GDO&rsquo;nun doðaya ve insana verdiði
zararlar kanýtlanmýþken, niþasta bazlý þekerin zararlarý bilinirken) bu özelleþtirmelerle sadece milli ve yerli olan tarýmsal ürünün
bitirilip üreticiler iflasa sürüklenmeyecek ayný zamanda tüketiciler de tükettikleri NBÞ&rsquo;ler nedeniyle yaþamsal zararlar
göreceklerdir (Son yýllardaki kanser vakalarýndaki artýþýn bir nedeninin de yediðimiz, içtiðimiz saðlýksýz gýdalardan olduðunu b
insanlarý sürekli dillendirmektedir). Bu hamleler küresel ilaç, tohum ve gýda þirketlerinin gýda egemenliðimizi yok etme, gýdayý
kontrol etme giriþimlerine hükümet eliyle destek verme giriþimidir.

Bizde özelleþtirmenin, eþittir kapatma olduðu yaþanarak kanýtlanmýþtýr. Türkiye&rsquo;nin en büyük (Ankara&rsquo;daki) Et ve
Kurumu&rsquo;nun (EBK) yerinde özelleþtirmenin hemen akabinde yatay ve dikey biçimde bir alýþveriþ merkezi konduruldu.
Ýstanbul Yenibosna&rsquo;daki en büyük Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (TSEK) yerine alýþveriþ merkezi çöreklendi. (Bkz.
Türkþeker&rsquo;in özelleþtirilmesine iliþkin Çiftçi-Sen&rsquo;in yapmýþ olduðu Basýn Açýklamasý https://www.karasaban.net/c
turkiye-seker-fabrikalari-ozellestiriliyor/)

Þeker Yasasý öncesi þekerpancarý üreten aile sayýsý 490 bindi. Þimdi 105 bine gerilemiþtir. Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmes
bu sayýnýn daha da düþeceði ve sosyal problemlere yol açacaðýný söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Þeker fabrikalarýn
bölgeler ayný zamanda hayvan yetiþtiriciliði yapmanýn da olanaðýný sunmaktadýr. Çünkü pancarý küspesi ayný zamanda hayva
olarak kullanýlabilmekte ve zengin besin deðeri içermektedir. Bu nedenle þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesinden bu bölgedeki
hayvan yetiþtiricileri de olumsuz olarak etkilenecek, yemde dýþa baðýmlýlýk daha da artacaktýr.

Sonuç olarak; &ldquo;yerli ve milli&rdquo; denilen tarým politikalarý aslýnda dýþ kaynaklý, enerji, kimyasal ilaç, tohum ve gýda
þirketlerinin IMF, Dünya Bankasý ve DTÖ aracýlýðýyla dayattýklarý politikalardýr. Bu politikalardan üreticiler kadar tüketiciler de z
görmektedirler, tüketicilerin saðlýklý gýdaya eriþimini de engellenmektedir. Eðer saðlýklý gýdaya eriþmek, þirketlerin gýdayý kont
etmelerini engellemek istiyorsak gýda egemenliðimizi sahip çýkmak zorundayýz. &lsquo;Gýda egemenliði&rsquo; nedir?
Gýda Egemenliði insanlarýn geçimini yok eden, dolayýsýyla onlarý göçe zorlayan sermayenin ve metalarýn serbest dolaþýmýný
halklarýn özgür hareketini istemektir. Üreticiler ve tüketiciler arasýnda rekabet ve çatýþma yerine iþbirliðini ve dayanýþmayý geliþ
insanlarýn, gýda sistemlerini nasýl örgütleyeceðini kolektif olarak karar vererek, kamu yararýný ilgilendiren tüm konularda ve kam
politikalarýnda karar alma süreçlerinde katýlýmcý olabilmesini saðlamak ve bunun için mücadele etmek demektir. Gýda egemenl
ve gýda politikalarýnýn; gýdaya eriþim hakkýna dayanmasýný, açlýk ve yoksulluðun giderilmesini, temel insani ihtiyaçlarýn karþý
cinsiyetler arasý eþitsizliðin kaldýrýlmasýný savunmak ve bunun için mücadele etmek demektir.

Gýda Egemenliði &ldquo;Ortak varlýklarýmýzýn yönetiminin kolektif ve demokratik olmasýný, toplumsal denetim süreçlerine
dayanmasýný&rdquo; amaçlayan yeni bir toplumsal düzen istemek ve bu toplumsal düzen için mücadele etmek demektir.&rdquo
(Bkz. Gýda Egemenliði Hemen Þimdi!.. A.Çobanoðlu www.uzumsen.org)
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