
 

NYELENİ AVRUPA’YA NEDEN KATILMALISINIZ? 

Nyeleni Avrupa Forumu gıda ve tarım konusunda toplumumuzun yapılanmasını değiştirmek için 
şimdiye kadar düzenlenmiş en dinamik ortam olmaya adaydır.  

Avrupa’da insanlar gıda ve tarım sistemlerinin kontrolünü geri almak için tabandan 
örgütlenmektedir. Bu direniş güçleri hala büyük ölçüde dağınık durumdadır, göz ardı edilmekte ve 
görünmemektedir.  

Bu güçlerin ön plana çıkıp, tarlalardaki tohumlardan tabaklarımızdaki yemeğe kadar gıda 
sistemlerimizi organize etmek için yeni bir yol kurmasının zamanı gelmiştir. Bu yol, biyoçeşitliliği, 
çevreyi, yerel kültür ve geleneklerimizi güçlendirip, Avrupalı gıda üreticilerinin yok oluşunu 
tersine çevirecektir.   

Forum somut olarak şu sonuçları elde etmeyi amaçlamaktadır: 

• Avrupa’da Gıda Egemenliği için oluşturulacak bir hareketin vizyonunun çerçevesini çizen 
bir bildirge 

• Tüm Avrupa bölgesinden temsilcilerin katılımı ile hazırlanacak, herkese ulaşabilecek, 
yasama önerileri ve bunun gibi araçlar 

• Avrupa’daki taban hareketleri arasında ağların ve bireysel bağlantıların kurulması 

• Gıda Egemenliği için Avrupa çapında bir hareket 

Bu Forum süreci Via Campesina Avrupa Koordinasyonu, Friends of the Earth Avrupa, ATTAC 
Avrupa, Vredeseilanden, Gıda Egemenliği için Uluslararası Planlama Komitesi, Uluslararası Kadın 
Yürüyüşü ile Macaristan, Avusturya ve diğer ülkelerde kurulan ulusal Gıda Egemenliği platformları 
tarafından başlatılmıştır.  

 

 

 

METODOLOJİ 



Temalar: Forum gıda ve tarım sistemlerinin tüm alanlarını tartışmaya açmayı planlıyor. Yerel ve 
topluluk destekli tarım, piyasalar, sağlık ve güvenlik sistemleri, üretim metotları, ticaret, dağıtım, 
toprağa erişim ve buna benzer konular bu alanların içerisinde yer alıyor.  

Forumun asıl içeriğini ise SİZ, katılımcılar belirleyeceksiniz. Forumdaki tartışmaların içerik ve 
sonuçlarındaki öncelikleri yerel ve bölgesel toplantılar belirlemelidir.  

Biz, dört çalışma grubu belirledik: 

• Metodoloji üzerine çalışan, forumdaki toplantıların gerçekleştirilmesini, içeriklerinin 
katılımcı ve uzlaşmaya dayalı bir biçimde düzenlenmesini sağlayan bir grup. 

• İletişimden sorumlu, hem tüm katılımcıların hem de dünyanın geri kalanının Forum’da 
neler olduğundan haberdar olmasını sağlayacak bir grup.  

• Lojistikten sorumlu, hepimizin kalacak bir yerinin, yiyecek bir şeylerinin, belki bir 
koltuğunun ve birbirimizi anlamamız için gerekli malzemelerin teminini sağlayacak bir 
grup.  

• Finansal meseleler üzerine çalışıp, bu tür bir aktivite düzenlemenin kaçınılmaz 
maliyetlerini karşılayabilmemizi ve masrafların katılıma engel olmamasını sağlayacak bir 
grup.  

Nyeleni Avrupa Forumu bireysel atölye çalışmaları, konuşmalar ya da seminerler için 
bir düzlem olmayacak. Öngörülen yöntem belirli temaların, farklı katıl ımcı gruplar 
tarafından ortak bir sentez ve eylem planı  oluşturmak amacıyla kolektif olarak 
tartışılmasını içermektedir.   

 

YERELDEN ULUSALA ve BÖLGESELE – BİR FORUM DÜZENLEMEK 

Avusturya’daki forum mevcut gıda egemenliği inisiyatiflerini bir araya getirmek için yalnız bir 
katalizör olacak; yerel, bölgesel ve Avrupalı güçlü bir hareketin doğmasına öncü olacak. Bunun 
anlamı Forum’dan önce ve sonra gerçekleştirilen buluşmaların da Forum kadar önem taşıyacak 
olmasıdır. Bunun için şimdiden desteğinize ihtiyaç duyuyoruz! Bölgenizde Nyeleni sürecini 
başlatabilir ve diğer bölgesel ve ulusal inisiyatiflerle iletişime geçebilirsiniz. Bölgenizde gıda 
egemenliği ile ilgilenen başka insanlar muhakkak var ve beraber bir fark yaratabilirsiniz.  

Bunu nasıl yapabilirsiniz?  

Şu sorular ekseninde bir tartışma başlatabilirsiniz:  

1. Gıda egemenliği burada bizim için neyi ifade etmektedir? Bununla nasıl  
il işkileniyoruz?  

2. Bunu gerçekleştirmemizin önündeki engel ler nelerdir? Hangi imkanlar 
mevcuttur?  

3. Gıda Egemenliğini gerçekleştirmek için bir arada nasıl çalışmalar 
yürütebil iriz? 

Bölgenizde ya da ülkenizde Forum’a içerik olarak toplu halde getirilebilecek önemli meselelere 
bakabilirsiniz.  



Forum’a aktif olarak katılacak diğer gruplardaki insanlarla toplantılar yapıp beraber çalışmalar 
yürütebilirsiniz. Buradaki düşünce, meseleye dahil olan farklı aktörler adına, bu sorunlarla ilgili 
ortak ve dinamik bir anlayışın oluşturulmasıdır.  

Nyeleni’nin 2007’deki Mali ve 2009’daki Gıda Deklarasyonları’nın Avusturya’daki 
tartışmaların temelini oluşturacağını hatırlamamız önem taşımaktadır. 

Bölgesel toplantılarınızı düzenlerken şu tartışmalara öncelik vermelisiniz:  

Toplantınız, gıda egemenliği konusunda bölgeniz ya da ülkenizde bu bölgeyi ya da ülkeyi temsil 
edebilecek kadar farklı aktörü bir araya getiriyor mu? (Lütfen aşağıdaki kota sistemine bir göz 
atın) Eğer getiremiyorsa, temsiliyeti arttırmak için başka kimleri dahil edebilirsiniz?  

Forumun düzenlenmesi, katılım, temalar ve bileşenlerle ilgili sürece nasıl katkıda bulunabilirsiniz? 

Nyeleni Avrupa Forum’u ile iletişimden kim sorumlu olacaktır?   

FORUMUN HAZIRLIK SÜRECİNE KATKIDA BULUNMAK İSTEYEN GRUPLAR (İÇERİK 
DAHİL) 1 MAYIS’A KADAR BU SÜRECİ GELİŞTİRMİŞ OLMALIDIRLAR.  

DİLLER 
 
İNGİLİZCE, FRANSIZCA, İSPANYOLCA VE ALMANCA İÇİN GÖNÜLLÜ ÇEVİRMEN 
DESTEĞİMİZ OLDUĞUNDAN BU DİLLERDE ÇEVİRİLERİ BİZ DÜZENLİYORUZ.  EĞER 
BÜYÜK BİR DELEGASYONLA GELİYOR VE KENDİ DİLİNİZDE ÇEVİRİ 
İSTİYORSANIZ, SEKRETERLİĞİMİZLE İLETİŞİME GEÇMELİSİNİZ. GEREKEN ARAÇ-
GEREÇLERİ SAĞLAYARAK BUNU GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞABİLİRİZ FAKAT 
ÇEVİRMENLERİ SİZİN GETİRMENİZ GEREKMEKTEDİR.  

 

KOTALAR VE BİLEŞENLER 

Gıda egemenliği konusunda çalışan herkesin dengeli katılımın sağlamak için forum kota ve 
bileşenler sistemi ile düzenlenecektir.  

Bütün Avrupa'dan -42 ülke- katılımcıları davet etmeyi umuyoruz. 

Doğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katılımının sağlamayı istiyoruz. Bunun için bir “dayanışma 
fonu” geliştirmeye çalışacağız. 

Şu andaki öneri her ülkenin delegasyonunda, Forum'da aşağıdaki farklı süreçleri temsil edecek 
delegeler belirlemesi yolunda: 

-Delegasyonun 3'te 1'i gıda üreticileri olmalı 

-Delegasyonun yarısı kadın olmalı 

-Delegasyonun 3'te 1'i “genç” olmalı (35'ten küçük) 

Önerdiğimiz sayılar: 

• Gıda Egemenliği konusunda tam ve aktif bir süreç izlenen ülkelerden 20 delege 

• Aktif bir süreç olmayan ülkelerden 14 delege 

• Her ülkeden en az 7 delege 



Lütfen ülkenizden katılımda bulunmayı dileyen delege sayısı belli olduğunda sekretarya ile iletişime 
geçiniz. Herkesin kalacak yerini ayarlamaya çalışacağız, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden.  

Tabii ki bazı esneklikler olacak. Ülkenizde ilgi varsa ve daha çok delege göndermek istiyorsanız 
çözümler bulunacaktır. Doğu Avrupa ülkeleri ve konuk eden ülke için daha fazla yer imkanı 
olacaktır. 

Her ülkenin gerçekliğine göre adapte edilmek üzere, Forum'da Avrupa'daki gıda egemenliği 
hareketlerinin bütünsel bir tablosuna sahip olmak için her ülkenin delegasyonunun aşağıdaki 
bileşenleri göz önünde bulundurmasını öneriyoruz: 

• Gıda üreticileri: çiftçiler, balıkçılar,  göçebeler/çobanlar, kent bahçecileri, halk/topluluk 
destekli tarım 

• İşçiler: tarım işçileri, göçmenler, işçi sendikaları 

• Çevre, sağlık ve kalkınma STK'ları 

• Gençlik örgütleri 

• Kadın örgütleri 

• Tüketiciler, halk/topluluk destekli tarım, kentsel yoksullar 

• Diğerleri (sanatçılar, öğretmenler, araştırmacılar...) 

 

 

 

FİNANS-GİDERLER NASIL KARŞILANACAK? 

Tabii ki böyle bir forumun organizasyonu masraflı olacak. Ciddi bir forum yapmak için 270.000 
euro'ya ihtiyacımız var. Ayrıca organizasyon komitesi forumun hayatta kalabilmesi için en az 
150.000 euro'luk bir bütçe hazırladı. Ama bu gerçekten çok da fazla imkan sağlayacak bir rakam 
değil. Bu minimum bütçenin yarısından fazla Avrupa'nın çeşitli yerlerinden birçok birey ve örgüt 
tarafından karşılanıyor. 

Fakat yine de mekan kirası, çeviri, yiyecek, kamping alanı, kültürel program, iletişim aletleri ve 
organizasyonel işler için hala kaynağa ihtiyacımız var. 

Vizyonumuz, gıda egemenliği sürecini Avrupa'nın her yerindeki ülkelerden delegasyonları biraraya 
getirerek kuvvetlendirmek. Bu forum, gıga egemenliği konusunda çalışan bütün örgütler için 
önemli bir mihenk taşı ve forumun gerçekleştirilebilmesi için hepimizin çabalarına ihtiyaç var. 
Forum, ancak hepimiz kaynak geliştirme konusunda elimizden gelenin en iyisini yaparsak 
gerçekleşebilecek.  

Foruma katılan küçük delegasyonların (7 kişi) 1000 euro , orta ölçekli delegasyonların 2000 euro 
(14 kişi) ve büyük delegasyonların (20 kişi) 3000 euro katkıda bulunmasını öneriyoruz.  

Fakat bazı ülkeler için bu miktarı ödemenin çok zor  olduğunu biliyoruz. Her ülkeden delegasyonun 
katılabilmesini garanti altına almak istiyoruz. Bu yüzden, elinizden geldiği kadar kaynak bulmanızı 



diliyoruz. Elinize geçen ekstra finansal kaynak olursa bu, her yerden katılımın sağlanmasında 
yardımcı olabilir.  

Gerekli finansal kaynağı bulamasanız bile, kalacak yer ve gıda masrafları için kişi başına minimum 
50 euro katılım payı gerekmektedir. 

PRATİK BİLGİLER 

• Forum, 16-21 Ağustos tarihleride Avusturya'nın Krems şehrinde yapılacaktır. 

• Kalış için büyük mekanlar ve kamp alanları ayarlamayı ve kollektif mutfaklarda pişen 
yerel gıdalar sağlamayı planlıyoruz.  

• Lütfen kültürel programımız için tohum, yerel gıda, müzik ve enstrüman getirin. 

 

ŞİMDİ NELER YAPACAĞIZ? 

Örgütünüz Forum'u destekliyorsa ve katılmak istiyorsa, lütfen internet sitemizi ziyaret edin: 
www.nyelenieurope.net 

• Forum hakkındaki gel işmeleri takip etmek için INFO listesine katıl ın. 

• 2007 Nyeleni Deklarasyonu'nu imzalayın.  

• Örgütünüzü, örgütler haritamıza kaydedin ve aktiviteleriniz hakkında bize 
bilgi verin. 

• info@nyelenieurope.net , info@eurovia.org, 

Türkiye delegasyonu için: tarvak2004@yahoo.com veya  tohumizi@gmail.com adresiyl e 
iletişime geçin. 

• Kendi yerel inizde, bölgenizde ya da ülkenizde süreci başlatın. 

 


