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 Yeni gıda fiyatları krizi: 

Halkları gıda sisteminin merkezine koymanın zamanı geldi! 
 

Kronik, kalıcı ve artan açlık seviyeleri.  Temelden çökmekte olan bir kaynak ve üzerinde 
artan talep.  Sürdürülebilir olmayan tüketim alışkanlıkları ve atıklar. Ham maddelerin 
gıdadan yakıta dönüştürülmesi.  Büyük bir güven açığı. İklim kaosu. Siyasi huzursuzluklar 
ve gıda isyanları. Birkaç kişinin kar etmesi uğruna çoğunluğun aleyhinde çalışan piyasalar. 
Gıda fiyatlarının tırmanması…  
Hakim gıda sistemimiz çalışmıyor. Bunun sebebi bu gıda sisteminin, alım-satım gücünü 
haklardan daha önemli kabul edilerek, gıda, toprak, su ve diğer kaynakların yalnız birer 
metaya indirgendiği bir biçimde şekillendirilmiş olmasıdır.  Kimin neyi, nasıl, kim için ve kim 
tarafından üreteceğine dair karar verme gücünün bir avuç şirkette toplandığı, tarımsal ya 
da finansal piyasaları düzenleyen kamu politikalarının ise büyük ölçüde tahrip edildiği bir 
sistemden söz ediyoruz. Bugün bu sistem kendi sınırlarına çarpmaktadır. Milyarlarca 
üretici ve tüketiciyi yoksulluğa mahkum ederken, sorunlu bir gıda sisteminin ekolojik 
boyutlarına da bir çözüm önerememektedir. Eşitsizlikler artarken, halklar temel haklarından 
mahrum bırakılmaktadır.  
Üç yıl içerisinde ikinci kez çıkan gıda krizinin ortasında, bazı hükümetler uluslararası 
piyasaların ihtiyaç duydukları gıdaları dağıtabileceğine dair güvenlerini yitirmekteler. 
Uluslararası toplumun bu sorunu ele alması zorunlu hale gelmektedir. Fakat bu kalıcı krizin 
esas nedenleri tanınmamakta ve kısa vadeli çıkarların savunulmasının ötesine geçebilecek 
koordineli ve tutarlı tepkiler oluşturulamamaktadır. Halkları gıda sisteminin merkezine 
yerleştirme zamanı gelmiştir.  Bu sistemde gıda arzı, herkes için yeterli ve ulaşılabilir gıda 
üreten ekolojik, güçlü ve küçük üreticilere dayalı tarım ile sağlanmalıdır. Politikalar gıda 
hakkı ile gıda, beslenme ve ekolojik güvenlik için gıda egemenliği üzerine kurulmalıdır. 
Küçük gıda üreticileri ve sivil toplum kuruluşları, örgütlenerek ve ulusal ve uluslararası 
düzeylerde politikaların dönüştürülmesi tartışmalarına katkıda bulunarak gereken radikal 
değişiklikler için çağrıda bulunmaktadır.    

Thierry Kesteloot, Oxfam-Solidarity

 

Mercek Altındakiler 
 
Başarısız bir gıda sistemi 
 

 

Neredeyse 30 yıllık görece sabit fakat baskılanmış fiyatların hakim olduğu uluslararası 
gıda piyasalarının ardından, ciddi fiyat çalkantılarının yaşandığı bir döneme girmekteyiz. 
2006’dan beri, uluslararası gıda fiyatları keskin bir şekilde iki misli artış gösterdi. 
2007/2008 gıda krizinden sonra, 2009 yılının ikinci yarısında fiyatlar ciddi bir şekilde 
düştü ve 2010 yılının ortasından itibaren, şu an tekrardan aşırı bir yükseliş ile karşı 
karşıyayız. Pirinç, şeker, buğday, yağlık tohumlar veya mısır gibi bazı ürünler için 
fiyatlarının 2005 yılı ortalaması ile bunun yüzlerce katına çıkan aralıkta hızlı arttı. 1990 
yılından itibaren uluslararası gıda fiyatlarını hesaplayan FAO gıda indeksi Şubat 20111

yılında fiyatların şu ana kadarki en yüksek düzeyde seğirdiğini göstermekte.   

1 - http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/en/ 

Biz kimiz? 
Son yıllarda, yüzlerce kuruluş ve toplumsal hareket, dünya çapında, halkların Gıda 
Egemenliği hakkını savunmak ve desteklemek adına çeşitli mücadelelerde ve 
faaliyetlerde yer almaktadır. Bu kuruluşların çoğu 2007’deki Nyeleni Forumu’nda 
mevcuttu ve kendilerini 2007 Nyeleni Deklarasyonu’nu siyasi platformu olarak kabul 
eden daha geniş bir Gıda Egemenliği Hareketi’nin de bir parçası olarak görmekteydiler. 
Nyeleni Bülteni bu uluslararası hareketin sesi olmayı amaçlamaktadır.  Bu süreçte yer 
alan kuruluşlar: Development Fund (Kalkınma Fonu), ETC, FIAN, Focus on the Global 
South (Küresel Güneye Odak), Food First (Önce Gıda), Friends of the Earth 
International (Dünyanın Dostları Uluslararası), Grassroots  International, IPC for Food 
Sovereignty (Gıda Egemenliği Uluslar arası Planlama Komitesi) , La Via Campesina, 
Marcha Mundial de las Mujeres (Dünya Kadın Yürüyüşü), Oxfam Solidarity, Real World 
Radio, Roppa, The World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers (Balık üreticileri ve 
Balıkçılık İşçileri Dünya Forumu), Veterinarios Sin Fronteras (Sınır Tanımayan 
Veterinerler) 

Şimdi Gıda Egemenliği Zamanı!

 

İngilizce metnin Türkçe çevirisi Çiftçi-SEN destek ekibi tarafından hazırlanmıştır. Dökümanın İngilizcesi için: 
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_4_EN.pdf 

Aktif Ol! 
22-23 Haziran 
G20 Tarım Bakanları Toplantısı – 
Paris, Fransa 
Harekete geçin: G20, Gıdamızla Kumar 
Oynama!  
 
25 Haziran-2 Temmuz 
FAO Konferansı (37. Oturum), Roma-
İtalya 
 
5-12 Ağustos 
BM İnsan Hakları Konseyi Danışma 
Komitesi'nin 7. Oturumu (köylü hakları 
konusunda özel bir seminer 
gerçekleşecek) – Cenevre-İsviçre 
 
16-21 Ağustos 
Nyeleni Avrupa Gıda Egemenliği 
Forumu 
Siz de katılın: www.nyeleni.org 
 



  

Mercek Altındakiler 
Spekülasyon: 
Tam olarak ne demek? 
 
Ekonomi dilinde, spekülasyon fiyat 
değişikliklerinden kar etme umudu ile ticari ve 
finansal aktivitelerin yürütülmesi anlamına 
gelmektedir. Bir ürünün spekülatif alımı ürünün 
gerçek değerinin üstünde fiyat artışı yaratma 
amacını taşır çünkü alım kendi başına talebin 
yapay şekilde yükselmesine yol açar; spekülatif 
satış da tam tersi bir yönde aynı şekilde işler. 
Burdaki temel fikir, ucuza alıp pahalıya satma, 
pahalıya satıp daha sonra ucuza almaktır. Bu gibi 
spekülatif pratikler spekülatif baloncuklar 
yaratabilir. Baloncuk ürünün fiyatında anormal bir 
yükseliş doğurur, fiyat yükselir ve gerçek 
değerinden uzaklaşır. Bu süreç diğer alıcıları da 
ileri de daha yüksek fiyata satma amacı ile alışa 
yönlendirir, yükselen fiyat helezonisi yaratır. 
Fiyatlar absürd seviyelere baloncuk patlayana 
(çarpışana) kadar ulaşabilir - yani çok büyük 
miktarda ürün satıldığında fakat daha az alıcı 
almaya hazır olduğunda, ki bu da ürünün gerçek 
değerinin altında olsa bile, fiyatlarda ani bir 
düşüşe yol açar ve ardında borç izleri bırakır. 
 
Tarım piyasaları nasıl işliyor?  
 
Kullandığımız birçok hammadde sözde vadeli 
(futures) kontratlar aracılığı ile alınıp satılmakta. 
Bu vadeler, alıcı ve satıcı arasında fiyat ve satış 
tarihi üzerinde anlaşmaya varılmış bağlayıcı 
kontratlardır. Bu kontratların kökeni antik 
zamanlara kadar uzanmaktadır. Fakat şu anki 
şekli 19. yüzyılın ortalarında Amerika’da 
belirmeye başlamıştır:  hasat zamanındaki arz 
fazlalığı dönemindeki fiyat dalgalanmaları çiftçileri 
üretimden caydırıcı bir faktör olarak işlemiştir. 
Tarımsal arz, uzun süreli üretim döngülerine 
bağımlı olması ve ürünlerin kendisinin dayanıksız 
olmasından dolayı kesinlikle esnek değildir.  Her 
iki taraf arasında bir kontrat oluşturabilecek ve 
hem alıcının hem de satıcının risk sıkıntısını 
düşürebilecek gerçek arz ve talebe bağımlı bir 
mekanizmaya ihtiyaç vardı.        
 
Spekülasyonun doğuşu 
 
1991 yılında, dünyanın en büyük yatırımcı 
gruplarından biri olan Goldman Sachs, ticareti 
yapılabilir tarımsal ürünleri hedeflemeye başladı: 
hayvancılık, kahve, kakao, mısır, domuz ve 
buğdayın bazı çeşitleri. İlk hammadde 
materyalleri endeksini oluşturdular. Bu noktada 
Goldman Sachs gıda sektöründe 
spekülasyonların kapısını hem hükümetlerin hem 
de uluslararası kuruluşların insiyatifi ile açtı. 
Şimdi, 20 yıldan az bir süre içerisinde, sadece 
gıda çıkarı olan alıcılar ve satıcılar değil, gıda 
sektörü ile hiçbir bağlantısı olmayan bireyler de 
fiyatlar ile spekülasyon yapabilir, kar elde etmek 
için vade (futures) alış satışı gerçekleştirebilir 
hale geldi. Gıda spekülasyonu artık her gün 
milyonların transferini sağlayan günlük bir 
aktivitedir. Birkaç on yıl önce, spekülatif aktivite 
temel olarak petrol sektörü, emlak ve inşaata 
odaklanmıştı. Fakat bu piyasaların çöküşünden 
sonra spekülatörler gıda gibi güvenli ürünler ile 
oynamaya yöneldiler.   Bu spekülasyonun sonucu 
ünlü 2007-2008 gıda krizi ile doğdu ve bugün 
gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların başlıca 
sebebidir.   

 

Fiyatlardaki dalgalanma, bir zar atışı mı? 
 
Gıda sisteminde değişken fiyatlar yeni bir durum değil. Üretimin iklim, doğal felaketler, 
vebalar, hastalıklar veya siyasi istikrarsızlıklar gibi doğal ve insani risklere bağımlı 
olmasından ve belirsizliğinden dolayı fiyatlar her zaman dalgalanmalar gösterir. Fiyat 
dalgalanmalarının etkileri yoksul tüketiciler veya köylüler, göçebeler, balıkçılar ve çok 
düşük fiyatlar ve gelir ile karşılaştıklarında üretken mülklerini satmak zorunda kalabilecek 
diğer üreticiler için felaket olabilmektedir.  Ticaret, her zaman kıtlıkları ve fazlalıkları ele 
almada farklı mevsimler ve bölgeler arasında önemli bir rol oynadıysa, toplu hareket ve 
politikalar ticareti düzenlemede ve fiyatları dengelemede elzemdir. Bugün, fiyat 
değişikliklerinin fazla ve tahmin edilemez olduğu bir ortamda belirsizlik seviyeleri 
yükselmektedir. İklim değişikliği, tükenmekte olan doğal kaynaklar ve artan talepten dolayı 
yakın zamandaki üretim seviyeleri tüketim oranına göre çok küçük bir marjinde 
seyretmektedir. Bu her ikisi arasındaki küçük farklar büyük fiyat şokları yaratabilmektedir. 
Gelecekteki gıda piyasalarına bakmak tahmin olarak kalmaktadır. Fakat büyük çoğunluk, 
fiyatların yüksek ve aşırı dalgalı olabileceğini öngörüyor. Hem tüketiciler hem de üreticiler 
için zararı daha da arttıracak olan ek bir belirsizlik ve risk faktörü birçok ülkede gıda 
ayaklanmalarına ve siyasi kargaşaya yol açabilir ki bu da karar alıcıları ulusal ve 
uluslararası düzeylerde harekete geçmeye zorlayabilir.   
 
Risklerden önce eşitsizlik 
 
Gıda sistemindeki artan kırılganlık, en çok ihtiyaç durumunda olan, örneğin fazla nüfuslu 
kadın ve erkeğin yoksulluk içinde yaşadığı, gıda ihtiyaçlarının büyük kısmı için uluslararası 
piyasalara bağımlı olan korunmasız ülkelerdeki kişilere zarar vermektedir.  Bu ülkelerin 
gıda ithalat borçları 2007-2008 yılında önceki yıla nazaran yüzde 56 arttı, bu artış kendi 
başına yüzde 36’lık bir yükselişi göstermekte.  Birçok net gıda ithalatı yapan ülke önceden 
kendi kendine yeterli konumdaydı; fakat tarım sektöründeki liberalleşme, ihracat bazlı 
üretime önem verilmesi ve yerel gıda üretiminin ihmali ile gıdaya bağımlı hale geldiler. 2008 
yılındaki, fiyat tıkanması 100 milyon insanı yoksulluğa sürükledi ve bunun 30 milyonu 
Afrika’da. Bu durum şu an tahmini 44 milyon insanın geçen iki ay içinde yoksulluğa itilmesi 
ile tekrarlanmaktadır. Gerçek maliyetler aile seviyesinde doğmaktadır.  Yoksul hane halkları 
gelirlerinin 4’te 3’ünü gıdaya harcıyor ve böylelikle ani fiyat değişikliklerine karşı aşırı 
kırılgan hale geliyorlar. Gıdada kesintiye gitme, sağlık ve eğitim harcamalarını karşılamada 
zorlanma, borçlanma, veya mülk satışı gibi yoksulluk ve gelişme konularında uzun vadede 
etkileri olabilecek ve yoksul aileleri daha da yoksullaştıracak direk etkiler mevcuttur.  Zorlu 
piyasa arzı ile yüzleşirken, en yoksul kesim fiyatlar dalgalanırken veya yükselirken temel 
ihtiyaçlarını daha düşük seviyelerde karşılamakta iken, daha az yoksul olan kesim 
sürdürülebilir olmasa bile temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilir. 
Endüstriyelleşmiş ülkelerdeki hükümet politikaları ve tüketim alışkanlıkları bu eşitsizlikleri 
arttırmaktadır. Örneğin, gün geçtikçe daha fazla hükümet agro-yakıtlar (tarımsal yakıtlar) 
için talep göstermektedir (belirli oranda agro-yakıtları fosil yakıtlar ile karıştırma zorlamaları 
veya agro-yakıtların enerji kullanımındaki oranını arttırmak için başlayıcı hedefler). 
Böylelikle gıda hammaddelerini insanları beslemek yerine arabaları harekete geçirmeye 
yöneltmektedirler. Bugün, uluslararası ticareti yapılan mısırdan daha fazlası sadece 
Amerika’da etanol üretimine çevrilmiştir. Bu durum mısır stoklarının şu ana kadar en aşağı 
seviyede seyrettiği bir ortamda gerçekleşmekte. Küçük gıda üreticileri için, gıda fiyat krizi 
zengin ülkelerin tarımsal dampingleri ve zorlama liberalizasyonu ile baskılanmış yapay 
düşük fiyatlı yıllara ani bir son getirmiştir. Acı bir şekilde, birçoğu net gıda tüketicisi 
olduğundan dolayı veya yüksek üretim maliyetlerinden dolayı çok az insan, yüksek fiyatları 
kendi avantajına dönüştürebilmekte. Fakat yetkisizlik ve kaynaklara ulaşımdaki eşitsizlik de 
aynı şekilde önemlidir. Fazlalığı satmak fakir çiftçilerin gelir elde etmesini sağlamakta, fakat 
aracıların, gıda işleyicilerin, toptancıların, nakliye şirketlerinin ve markaları ve dağılımı 
kontrol edenlerin sözünün geçtiği piyasalarda çok nadiren etkin olabilmektedirler. Birkaç 
yüz şirket –tüccarlar, imalatçılar, üreticiler ve perakendeciler- küresel olarak gıda 
sistemindeki toprak, su, tohumlar, teknolojiler ve altyapı gibi temel kaynakları ilgilendiren 
kararların ve tercihlerin yüzde 70’ini kontrol etmekte. Maliyetler ve riskler zayıf katılımcıları 
–genel olarak tabandaki çiftçiler ve işçiler- aşağı çekerken, bu şirketler zincirdeki değerlerin 
birçoğunu ele geçiriyor. Gıda fiyat dalgalanması, iklim değişikliği ile birlikte, en çok ihtiyaç 
halinde olan kesimdeki insanların omuzlarına yük olarak kalmakta. Ne yazık ki, fiyat 
dalgalanmalarından sorumlu olanlar bu yükten geniş çapta kurtulmaktadır. Ve ironik bir 
şekilde, etkilenmiş olan kesim gıda krizine karşı sürdürülebilir çözümün tam da merkezinde 
yer almaktadır.  
 
Gerçek Sebepler 
 
Fiyat dalgalanmaları insanları yoksulluğa itiyor. Fiyatların çok yüksek olması, hem yoksul 
tüketicileri hem de önemli miktarda gıda satın alan gıda üreticilerini yoksulluğa itiyor, çünkü 
gıda harcamaları onların bütçelerinin önemli bir kısmını teşkil ediyor. Fiyatlar çok düşük 
olduğunda ya da giderler arttığında ise gıda sağlayıcılarının gelirleri ve de uzun vadede 
gıda üretimleri tehlikeye giriyor. Benzer biçimde, net gıda ithalatçısı ülkeler de aynı ikilemi 
yaşıyor. 
 
 



 

Batı Afrika'da geçen yıl üretimde önemli bir artış gözlenirken, bir yandan da ithalat 
faturaları oldukça artmaktadır. Bu durum, Uluslar arası piyasalarda fiyatların düşük olduğu 
zamanlarda yapılan ucuz ithalatlardan dolayı on yıllardır ihmal edilmiş olan köylü ve küçük 
çiftçi tarımının desteklenmesini zorlaştırmaktadır. Çoğu hükümet bu zamana kadar 
insanların içine düştükleri bu yoksulluktan çıkabilmeleri için yardımcı olacak cevapları 
yaratabilmekte başarısız oldu. Hükümetlerin geliştirdikleri cevaplar dengesiz, tutarsız, kısa 
vadeli ve çoğu zaman kişisel çıkarlar doğrultusunda oldu. Dirençli köylü ve küçük çiftçi 
tarımına yapılacak yatırımlar hep boş bir vaat olarak kaldı. Büyük gıda ihracatçılarının 
ihracatı kısıtlayan panik tepkileri ve ithalatçı ülkelerin çaresiz bir biçimde stoklarını 
doldurmak istemeleri spekülatörlerin karlarını arttırmaları için ideal bir ortam yarattı. 
Sistemi düzeltmek için Uluslar arası Organizasyonlar G20 ülkelerine öneriler hazırladılar. 
Bu öneriler, temel olarak, devlet müdahelelerini kısıtlayarak, ihracat kısıtlamalarını 
kaldırarak ya da üretimi geliştirmek ve fiyat dalgalanmalarının  olumsuz etkilerini azaltmaya 
yönelik enformasyon sistemlerini geliştirerek  piyasaları daha fazla serbestleştirmeye 
yönelikti. Bu anlayışın temel aldığı varsayım gıda güvenliğinin serbest piyasalar ve üretim 
ile sağlanacağıdır. Bunun, gerçek sebepleri yansıtmadığı açıkça ortadadır. 
Bunun yerine, her ülkenin kendi kendini besleme kapasitesi ve alanı kuvvetlendirilmelidir. 
Direnç geliştirmek (ya da ikrizden sonra yeniden iyileşme kapasitesi) için en iyi reçete 
sürdürülebilir küçük çiftçi üretimine yatırım yapmak ve gelirleri arttırmaktır. Hükümetler, 
piyasadaki dalgalanmalarla onları düzenleyici, kalıcı ve şeffaf gıda rezervleri ile kontrol 
ederek ve dengede tutarak baş etmelidir. Kapsayıcı ve açıklanabilir bir şekilde işletildiğinde 
bu rezervler, gıda üreticilerinin piyasadaki güçlerini arttırmaya katkıda bulunabilir. Bu, 
üreticilerin gelirlerini ve tüketicilerin gıda giderlerini koruyacak başka gıda bandı 
tedbirleriyle de birleştirilebilir. Sanayileşmiş ülkeler sürdürülemez tüketim alışkanlıklarına 
son vermelidir. Aşırı sprekülasyonların engellenmesi için türev piyasalar kontrol edilmelidir. 
Arazi kullanım hakkı ve yatırım politikaları, insanların üretim topraklarına ve kaynaklarına 
erişimini, onların kontrolünü ve paylaşımını korumalıdır. İklim krizini tersine çevirmek ve 
ekolojik tarıma dayalı sürdürülebilir üretimin sağlanması için cesur kararlar alınmalı ve 
uygulanmalıdır. 
Gıda sağlayıcılarının ve tüketicilerin bir araya geldikleri ve gıda konusunda karar alma 
mekanizmalarının merkezinde oldukları bir çok yerel örnek bulunuyor. Bunlar, dirençli gıda 
sistemleri oluşturulmasının kalbindedirler. Fakat hükümetlerin ve uluslararası toplulukların 
eylemlerini acilen, halkların hakları, talepleri ve önerilerini tanıyacak şekilde 
gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Gıda Güvenliği Komitesi'nin Ekim 20112de 
gerçekleşecek olan bir sonraki toplantısı, bütünlüklü ve koordinasyonlu cevaplar 
geliştirmekte liderliği üzerine almalıdır. Sosyal hareketler ve diğer Sivil Toplum Örgütleri 
yeni bir gıda sisteminin oluşturulmasında aktif olarak katkı sağlamak için çalışmaktadırlar. 
 
 
 

Daha yüksek gıda fiyatları, fakat 
daha yoksul çiftçiler 
Bugünlerde, tüm gıda sistemi, üretim ve 
işlemeden dağıtıma kadar büyük ölçüde ulus 
ötesi şirketler tarafından kontrol 
edilmektedir. 2007’den beri Monsanto, 
DuPont, Bayer, Cargill, Sinochem, Nestle 
(yalnız birkaçının isimlerini sayarsak) gibi 
şirketler karlarında bir artış gördüler. Buna 
karşılık, ticaret ve tarım politikaları ile 
desteklenmeyen küçük çaplı gıda üreticileri 
ile piyasalara doğrudan erişimi olmayıp 
ürünlerini dağıtımcı şirketlere satanlar gıda 
maddelerindeki fiyat artışlarından somut bir 
fayda elde edemediler. Çoğu durumda 
tüketicilerin bir ürün için ödedikleri fiyat, aynı 
ürün için üreticinin eline geçen fiyattan dört 
ile dokuz kat daha fazla oluyor. Kar marjı, 
büyük şirketlerin, diğer özel dağıtıcıların ve 
aradaki “komisyoncuların” ellerinde kalıyor.  
Bugün gelişmekte olan ülkelerde aşırı 
yoksulluk çekmekte olan 1.4 milyar insanın 
% 70’inden fazlasının kırsal alanlarda 
yaşadığının altının çizilmesi gerekiyor. 
1Buna ek olarak, temel gıda madde 
fiyatlarında yaşanmakta olan artışların en 
ağır kırsal alanlarda gerçekleştiği kaydedildi. 
1 Bunun anlamı ürünleri için daha iyi bir fiyat 
alamamış olmanın yanı sıra, yükselen 
fiyatlardan en fazla etkilenenlerin de küçük 
gıda üreticilerinin olmasıdır.  

 

Dünya Tarlalarından Sesler 
 
Kriz ile baş etmenin alternatif yolu örgütlenmek ve mücadele 
etmektir. 
Itelvina Masioli, MST Brezilya koordinasyonu ve CLOC- Via Campesina 
üyesi 
 
2007/2008 gıda krizinin Brezilya’daki ve dünyanın diğer yerlerinde büyük 
etkileri oldu. Çünkü bu kriz, sömürüye dayalı ve gıda egemenliğini  göz 
önünde bulundurmayan, endüstriyel, kar odaklı ve petrole bağımlı bir gıda 
sisteminin sonucuydu. Gıda krizi Brezilya’da açlığı ve yoksulluğu arttırırken, 
krize sebep olan etmenler olan tarım şirketler-gıda ürünlerini ihraç eden ve
agroyakıt üreten şirketler- ve toprak gaspları daha da güçlü hale geldiler. 
Sorun gıda kıtlığı değil, gıdanın az sayıda elde toplanmasıdır. Bu durum, 
ulus ötesi şirketler tarafından monopolize edilmiş olan sürdürülemez üretim 
ve tüketim modelinin bir sonucudur. Buna karşı koymak için, gıda 
egemenliği ve tarım reformu alternatif bir üretim ve tüketim modeli 
geliştirmek için çözüm yolları olarak sunuluyor. Bu alternatif, yerel pazarlara 
dayanarak ve gıda egemenliğini bir kamusal politika olarak destekleyerek
topraklarımızdaki üretimi çeşitlendirmek üzere gerçekleştirilen halk 
örgütlenmesi ve mücadelesine dayanıyor. Bu sebeple Brezilya’da birçok 
inisiyatif, yerel pazarların güçlendirilmesi ve tarımsal kooperatiflerin ve 
eğitimin örgütlenmesi üzerine çalışıyor. Ayrıca, çiftçi hareketlerinin baskıları 
sonucunda Brezilya federal hükümeti okullardaki gıdaların %302unun kötlü 
tarımından sağlanması gerekliliğini getiren bir yasa çıkardı. 

Krizin çözümü yerel tohumları kullanmakta yatıyor 
Rebeca Avelino Mabui, köylü ve yerel sendika Eduardo Mondlane lideri 
UNAC (Mozambik Çiftçi Sendikası) ve La Via Campesina üyesi 
 
Ben birçok sebze ve mısır gibi bazı hububat türlerini üretiyorum. Mozambik’te  
son yıllarda gıda fiyatlarında artış yaşandı. Fakat bu artışa rağmen, benim 
deneyimime göre, biz küçük çiftçiler fiyat artışından yararlanamıyoruz. Ben 
sebze üretsem de, üretmediğim gıdaları ve her zaman gıda saklama 
koşullarına shaip olmadığım için hasat dönemini beklediğim dönemde gıda 
satın almak zorundayım. Bu dönemlerde ben de üretici değil, normal bir 
tüketici oluyorum ve artan fiyatlar beni de derinden etkiliyor. Ayrıca, bizler, 
hem tohumları hem de gıda üretimini kontrol eden endüstriyel tarıma karşı 
rekabet ediyoruz. Mozambik, yüksek oranda gıda ve tohum ithalatçısı bir ülke. 
Yani, bizler, kullandığımız tohumları bize satanlarla rekabet ediyoruz. 
Üretimim için tohum almak zorundayım ve tohum fiyatları da yükseldiği için 
üretim giderlerim otomatik olarak artıyor. Yani ürünlerim pahallılaşıyor ve bu 
da satışlarımı etkiliyor çünkü müşterilerimin ürünlerimi alacak parası olmuyor. 
Bu duruma karşı gördüğüm tek alternatif, bağımsız olabilmek ve yerel 
çeşitlerimizi de koruyabilmek için kendi yerel tohumlarımızı kullanmamızdır. 
Ama çoğu zaman bunu gerçekleştirebilecek araçlara sahip olmuyoruz. 
Örneğin, birçok sebzenin tohumunun –marul, lahana ve soğan gibi- nasıl 
toplanacağı ve saknalacağına dair bilgimiz yok. Bu durumun değişmesi 
gerekiyor. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


