B‹RLEﬁM‹ﬁ M‹LLETLER
KÖYLÜLER ve KIRSALDA ÇALIﬁAN
D‹⁄ER ‹NSANLARIN HAKLARI
DEKLARASYONU

La Via Campesina

www.karasaban.net

Çiftçi Sendikalar›
Konfederasyonu

ciftcisen@gmail.com

B‹RLEﬁM‹ﬁ M‹LLETLER
KÖYLÜLER ve KIRSALDA ÇALIﬁAN
D‹⁄ER ‹NSANLARIN HAKLARI
DEKLARASYONU

La Via Campesina - Çiftçi Sendikalar› Konfederasyonu

www.karasaban.net

ciftcisen@gmail.com

Katk› Koyanlar
Abdullah Aysu
Asl› Çal›ﬂkaner Kuran
Ayﬂe Ceren Sar›
Baﬂak Durgun
Caner Murat Do¤ançay›r
Çi¤dem Art›k
Duygu Kaﬂdo¤an
Ekin Kurtiç
Olcay Bingöl
P›nar Ertör
ﬁeyda ﬁensoy
Tülay Ararat
Umut Dalg›ç
Teﬂekkürler…

Önsöz
Bugün uygulanan tar›msal üretim modeli ve onun neden
oldu¤u tar›msal üretim koﬂullar› biz köylüleri ve
kültürümüzü tahrip ediyor. Mesle¤imiz olan çiftçili¤i terk
etmek zorunda b›rak›yor. Çiftçili¤i sürdüren meslektaﬂlar›m›z sadece yoksullaﬂm›yor, yoksunlaﬂ›yor da.
Ekoloji olumsuz etkileniyor. Tüketiciler sa¤l›ks›z ve besin
de¤eri düﬂük ürünleri daha pahal› tüketmek zorunda
kal›yor. Köylüler ile ilgili kararlar al›n›rken, köylü yok
say›l›yor.
Yerli/yabanc› büyük tar›m ve g›da ﬂirketleri lehine
yap›lan anlaﬂmalar biz çiftçilerin elini kolunu ba¤l›yor.
Oysa köylüler olarak bizler,
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesini temel alarak,
toplumsal-siyasal hak ve özgürlüklerden yararlanmam›z
ve bask›lardan uzak olabilmemiz, bunun da ancak
hepimizin ekonomik, sosyal, toplumsal-politik ve kültürel
haklardan faydalanabilmemiz ile mümkün oldu¤unun;
Uluslararas› toplumsal-politik haklar konvansiyonuna
dayanarak, devletin, köylünün toplumsal-politik haklar›n›
herhangi bir ›rk, ulus, cinsiyet, dil, din, siyasi, etnik ya da
sosyal, servet vb gibi bir ayr›m yapmaks›z›n garanti alt›na
al›naca¤›n›n;
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile ilgili uluslararas›
konvansiyona dayanarak, devletin bizlerin ve ailelerimizin
uygun yaﬂam standard›n› elde etme hakk› ve açl›ktan
uzak bir hayat standard›n› elde etmemizi sa¤lamas›
gerekti¤inin bilincindeyiz.
Evet, köylü, haklar›yla köylüdür. Köylü haklar›n›n neyi
içerdi¤ini ve olmas› gerekti¤ini, dünya çiftçilerinin ve biz

Çiftçi Sendikalar› Konfederasyonu’nun (Ç‹FTÇ‹-SEN) üst
örgütlenmesi olan La Via Campesina (LVC) - (Çiftçi Yolu)
üye örgütleri ile belirledi. Bu sürece LVC üyeleri d›ﬂ›nda
çeﬂitli yap›lar katk› koydu, destek sundu. Bugüne böylesi
çaba ve dayan›ﬂmayla ulaﬂ›ld›.
La Via Campesina taraf›ndan belirlenen bu Köylü
Haklar› Beyannamesi ‹ngilizce orijinalinden çevrilmiﬂtir.
Beyannamenin Tarihçesi, Endonezya Çiftçi Sendikalar›
Baﬂkan› Henry Saragih taraf›ndan ‹ngilizce olarak
haz›rlanan sunumdan derlenmiﬂtir.
Ç‹FTÇ‹-SEN olarak, bu süreçte eme¤i geçen Köylü
Haklar› Komisyon üyeleri ile destek grubuna teﬂekkür
ederiz.
Sayg›lar›m›zla
Ç‹FÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
Ç‹FTÇ‹-SEN
Yönetim Kurulu

KIRSAL ALANDA ÇALIﬁAN VE KÖYLÜ
HAKLARININ ‹LER‹ DÜZEYDE TANINMASI
VE KORUNMASINA DO⁄RU - Tarihçesi
Neoliberalizme karﬂ› mücadelemiz olarak ‘köylü
haklar›n›n’ oluﬂumu
Uluslararas› mücadele
1-1993 y›l›nda La Via Campesina kuruldu.
Köylü haklar›n›n ihlalinin birçok örne¤i… Sadece kamu
ve siyasi haklar de¤il ekonomik, sosyal ve kültürel haklar…
2-LVC Uluslararas› Konferans›nda Tart›ﬂma
3-LVC’de detayland›r›lmas›
- Uluslararas› Konferans
- Daha ‘sistematik’ inisiyatif
- Ulusal mücadeleler
- LVC üyeleri taraf›ndan belirtilen hak ihlallerinin örnekleri… Sadece kamu ve siyasi haklar de¤il ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar…
- Üye köylüler ile insan haklar› yaklaﬂ›m›n›n tart›ﬂ›lmas›,
- SPI 2000 y›l›nda ‘köylü haklar›’ kavram›n› oluﬂturarak
bu yaklaﬂ›m›n tart›ﬂ›lmas›n› teﬂvik etmiﬂtir,
Köylü haklar› inisiyatifi: Köylüler taraf›ndan yürütülen alttan yukar› süreç
- 2001 Mart, neoliberalizme karﬂ› köylülerin pozisyonuyla
ilgili ek etkinlik,
- 2001 Nisan, SPI taraf›ndan Cibubur, Endonezya’da
organize edilen Tar›msal Reform ve Köylü Haklar›
Konferans›,
- 2002, La Via Campesina Güney Do¤u & Do¤u Aska
Köylü Haklar› Bölgesel Konferans›,

5

- 2003, LVC köylü haklar› ihlali Y›ll›k Raporu’nun kampanyas›n› yapmaya baﬂlar. Cenevre kampanyalar›n›n
baz›lar›,
- 2005 - 2007, köylü haklar›n›n tan›nmas› ve korunmas›
için yürütülen kampanyalar›n nas›l iyileﬂtirilece¤ine dair
ilave sistematikleﬂtirme,
- 2008 Haziran, Cakarta, Köylü Haklar› Uluslararas›
Konferans›,
- G›da Krizi Sonras›) 2009 Nisan, BM Genel Kurulu,
New York: köylü haklar›n›n ileri düzeyde tan›nmas› ve
korunmas› için fikir,
- 2008, BM ‹H Konseyi Dan›ﬂma Komitesinin Ön
Çal›ﬂmas› - BM sistemine resmi giriﬂ,
- 2010, köylü haklar›n›n ileri düzeyde tan›nmas› ve
korunmas› için yeni araçlar›n nas›l oluﬂturulaca¤›n› ve
ön çal›ﬂmay› ﬂekillendirmek,
- 2011, Lobi - Son Çal›ﬂma,
- 2012, BM K›rsal Alanda Çal›ﬂan ve Köylü Haklar›
Deklarasyonu’nun görüﬂülmesi için öneri,
- 2013, 1. toplant›
- 2015, 2. toplant›
- 2016, 3. toplant›
- Köylü Haklar› Deklarasyonu’nun ilk hali (Nisan 2002)
- Güney Do¤u Asya ve Do¤u Asya Via Campesina
Köylü Hakk› Korunmas› Hakk›nda Deklarasyon
1- Onurlu yaﬂam hakk›
2- Tar›msal kaynaklar›n haklar›
3- Tohumlar›n hakk›
4- Tar›msal üretim araçlar›n›n haklar›
5- Bilgiye ve tar›msal teknolojiye eriﬂim hakk›
6- Tar›msal üretim piyasa ve fiyat belirlemede özgürlük
7- Tar›msal de¤erleri koruma haklar›
8- Biyolojik çeﬂitlilik için haklar
9- Çevresel koruma için haklar
10- Örgütlenme özgürlü¤ü
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Köylülerin Haklar› Deklarasyonunun ikinci hali (birçok
LVC toplant›s› ard›ndan, Mart 2013)
Kad›n ve Erkek-Köylülerin Haklar› Deklarasyonu
Via Campesina Uluslararas› Koordinasyon Komitesi Mart 2013, Seul
1- Köylülerin tan›m›: haklar›n sahipleri
2- Köylülerin haklar›
3- Yeterli standartta yaﬂamak ve yaﬂam hakk›
4- Arazi ve toprak hakk›
5- Geleneksel tar›msal bilgi ve uygulama ve tohum
hakk›
6- Tar›msal üretim araçlar› hakk›
7- Bilgi ve tar›msal teknoloji hakk›
8- Tar›msal üretim piyasa ve fiyat belirlemede özgürlük
9- Tar›msal de¤erleri koruma hakk›
10- Biyolojik çeﬂitlilik hakk›
11- Çevreyi koruma hakk›
12- Örgütlenme, fikir ve ifade özgürlü¤ü
13- Adalete eriﬂim hakk›
Köylülerin ve k›rsal alanda çal›ﬂan di¤er kiﬂilerin
haklar› deklarasyonu
(Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Konseyi Son Çal›ﬂmas›ndan) 15 -19 Temmuz 2013
1- Köylülerin tan›m›
2- Köylülerin haklar›
3- Yeterli standartta yaﬂamak ve yaﬂam hakk›
4- Arazi ve toprak hakk›
5- Geleneksel tar›msal bilgi ve uygulama ve tohum
hakk›
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Tar›msal üretim araçlar› hakk›
Bilgi hakk›
Tar›msal üretim piyasa ve fiyat belirlemede özgürlük
Tar›msal de¤erleri koruma hakk›
Biyolojik çeﬂitlilik hakk›
Çevreyi koruma hakk›
Örgütlenme, fikir ve ifade özgürlü¤ü
Adalete eriﬂim hakk›

Köylülerin Haklar› Deklarasyonu son hali (en son
OEIWG’den) 2017
Tan›m ve Temel Prensipler
1- Köylülerin ve k›rsal alanda çal›ﬂan di¤er kiﬂilerin
tan›m›
2- Devletlerin yükümlülükleri
3- Onur, eﬂitlik ve ayr›mc›l›k yapmama
4- Toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i
5- Do¤al kaynaklar üzerinde egemenlik, kalk›nma ve
g›da egemenli¤i hakk›
6- K›rsal kad›nlar›n haklar›
7- Yaﬂam, özgürlük, fiziksel ve kiﬂisel güvenlik haklar›
8- Uyruk ve yasal mevcudiyet hakk›
9- Hareket özgürlü¤ü
10- Düﬂünce, fikir ve ifade özgürlü¤ü
11- Örgütlenme özgürlü¤ü
12- Bilgi ve kat›l›m hakk›
13- Üretim, pazarlama ve da¤›t›mla ilgili bilgi hakk›
14- Adalete eriﬂim
15- Çal›ﬂma hakk›
16- ‹ﬂ güvenli¤i ve sa¤l›¤› hakk›
17- G›da hakk›
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18- Onurlu yaﬂan ve gelir hakk›
19- Toprak ve di¤er do¤al kaynaklar hakk›
20- Sa¤l›kl›, temiz ve güvenli çevre hakk›
21- Üretim araçlar› hakk›
22- Tohum hakk›
23- Biyolojik çeﬂitlilik hakk›
24- Su ve sanitasyon haklar›
25- Sosyal güvenlik hakk›
26- Sa¤l›k hakk›
27- Bar›nma hakk›
28- E¤itim ve ö¤renim hakk›
29- Kültürel haklar ve geleneksel bilgi
30- Birleﬂmiﬂ Milletler ve di¤er uluslararas› kurumlar›n
sorumlulu¤u
BM ‹H Konsey Karar› 21/19
Kayda geçen 15’i çekimser olmak üzere 23’e 9 oyla
onaylanm›ﬂt›r. Oylama aﬂa¤›daki gibidir:
Lehte: Angola, Bangladeﬂ, Benin, Burkina Faso, Kamerun,
ﬁili, Çin, Kongo, Kosta Rika, Küba, Cibuti, Ekvator,
Guatemala, Hindistan, Endonezya, K›rg›zistan, Malezya,
Peru, Filipinler, Rusya Federasyonu, Tayland, Uganda,
Uruguay.
Aleyhte: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
‹talya, Polonya, Romanya, ‹spanya, Amerika Birleﬂik
Devletleri
Çekimser: Botsvana, Ürdün, Kuveyt, Maldivler, Moritanya,
Morityus, Meksika, Nijerya, Norveç, Katar, Moldovya
Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Senegal, ‹sviçre
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BM ‹H Konsey Karar› 26/26
Kayda geçen 13’ü çekimser olmak üzere 29’a 5 oyla
onaylanm›ﬂt›r. Oylama aﬂa¤›daki gibidir:
Lehte: Cezayir, Arjantin, Benin, Brezilya, Burkina Faso,
ﬁili, Çin, Kongo, Kosta Rika, Fildiﬂi Sahilleri, Küba,
Etiyopya, Gabon, Hindistan, Endonezya, Kazakistan,
Kenya, Fas, Namibya, Pakistan, Peru, Filipinler, Rusya
Federasyonu, Suudi Arabistan, Sierra Leone, Güney
Afrika, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Venezüella, Vietnam
Aleyhte: Çek Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Romanya,
Büyük Britanya ve Kuzey ‹rlanda Birleﬂik Krall›¤›, Amerika
Birleﬂik Devletleri
Çekimser: Avusturya, Botsvana, Estonya, Fransa,
Almanya, ‹rlanda, ‹talya, Japonya, Kuveyt, Maldivler,
Meksika, Karada¤, Makedonya Cumhuriyeti
BM ‹H Konsey Karar› 30/13
Kayda geçen 15’› çekimser olmak üzere 31’e 1 oyla
onaylanm›ﬂt›r. Oylama aﬂa¤›daki gibidir:
Lehte: Cezayir, Arjantin, Bangladeﬂ, Bolivya, Botsvana,
Brezilya, Çin, Kongo, Fildiﬂi Sahilleri, Küba, El Salvador,
Etiyopya, Gabon, Hindistan, Endonezya, Kazakistan,
Kenya, Maldivler, Fas, Namibya, Nijerya, Pakistan,
Paraguay, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Sierra
Leone, Güney Afrika, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Venezüella,
Vietnam.
Aleyhte: Amerika Birleﬂik Devletleri
Çekimser: Arnavutluk, Estonya, Fransa, Almanya, ‹rlanda,
Japonya, Latvia, Meksika, Karada¤, Hollanda, Portekiz,
Katar, Kore Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Büyük
Britanya ve Kuzey ‹rlanda Birleﬂik Krall›¤›.
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"Köylü ve k›rda çal›ﬂan di¤er insanlar›n haklar›
bildirisi" Hükümetler Aras› Çal›ﬂma Grubu’nda
görüﬂülmesi - 29 Eylül 2017
Köylü haklar› konusundaki karar 29 Eylül Cuma günü
BM taraf›ndan 34 lehte, 11 çekimser ve 2 karﬂ› oyla kabul
edildi. ﬁu ana kadar Avrupa Devletleri'nden sadece
Portekiz bu sürece destek verdi¤ini ve k›rsal nüfuslar›n
korunmas› gere¤ini kabul etti¤ini belirtti. Oylama sonucu,
Hükümetler Aras› Çal›ﬂma Grubu’na, "Köylü ve K›rda
Çal›ﬂan di¤er ‹nsanlar›n Haklar› Bildirisi"ni sonuçland›rma
yetkisi vermekte. Ayr›ca, bu haklar bildirisinin 2018'de
BM üye ülkeleri taraf›ndan benimsenmesi öngörülüyor.
Deklarasyon müzakereleri 9 -13 Nisan 2018 OEWG (Aç›k
uçlu çal›ﬂma grubu) Cenevre'de devam edecek.
Oylaman›n ‹nsan Haklar› 38. Genel Oturumu'nda Haziran
2018'de yap›lmas› planlanm›ﬂt›r.
Köylü haklar› Mücadelesi, La Via Campesina öncülü¤ünde
küresel, La Via Campesina’ya ba¤l› çiftçi örgütler
taraf›ndan yerel/ulusal düzlemde sürmektedir.
"Köylüler ve K›rsal Alanda Çal›ﬂan Di¤er Kiﬂilerin
Haklar› Bildirgesi"nin taslak metni Cenevre'de BM
‹nsan Haklar› Konseyi'nde (UNHRC) 28 Eylül 2018'de
onayland›.
"Köylüler ve K›rsal Alanda Çal›ﬂan Di¤er Kiﬂilerin Haklar›
Bildirgesi"nin taslak metni, Cenevre'de BM ‹nsan Haklar›
Konseyi'nde (UNHRC) 9 ve 13 Nisan 2018 aras›nda
düzenlenen Beﬂinci Aç›k Uçlu Hükümetleraras› Çal›ﬂma
Grubu (OEIWG) oturumunda tart›ﬂ›ld›.
Taslak bildirge, BM ‹nsan Haklar› Konseyi taraf›ndan
28 Eylül 2018 Cenevre'de oyland›. Söz konusu bildirge;
33 kabul, 3 red ve 11 çekimser oyla onayland›.
Bildirge 2018 sonbahar›nda New York'taki BM Genel
Kurulu'na sunulacak.
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Genel Kurul
Da¤›t›m: Genel 28 ﬁubat 2017
Orijinal metin: ‹ngilizce
‹nsan Haklar› Konseyi
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n haklar›
üzerine hükümetler aras› aç›k uçlu çal›ﬂma grubu
dördüncü oturum - 15 -19 May›s 2017
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n haklar›
üzerine çal›ﬂma grubunun baﬂ sözcüsü taraf›ndan
sunulan taslak beyanname
‹nsan Haklar› Konseyi,
Birleﬂmiﬂ Milletler Antlaﬂmas›, ‹nsan Haklar› Evrensel
Beyannamesi, Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Tasfiyesine
‹liﬂkin Uluslararas› Sözleﬂme, Kiﬂisel ve Siyasal Haklar
Uluslararas› Sözleﬂmesi, Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel
Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesi, Kad›nlara Karﬂ› Her
Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleﬂmesi, Kalk›nma
Hakk› Beyannamesi, Tüm Göçmen ‹ﬂçilerin ve Aile
Fertlerinin Haklar›n›n Korunmas›na Dair Uluslararas›
Sözleﬂme ve Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi’nde ve evrensel
veya bölgesel düzeyde kabul edilen tüm geçerli
uluslararas› enstrümanlarda beyan edilen ilkelerin,
gerçekleﬂtirilmesine katk›da bulunmay› dileyerek;
Tüm insan haklar›n›n evrensel, bölünemez, birbiriyle
iliﬂkili ve birbirine ba¤l›, karﬂ›l›kl› olarak güçlendirici
oldu¤unu, bunlara adil ve eﬂitlikçi bir ﬂekilde, ayn› temelle
ve vurguyla yaklaﬂ›lmas› gerekti¤ini ve bir haklar
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kategorisini uygulaman›n hükümetleri hiçbir ﬂekilde di¤er
haklar› koruma ve gerçekleﬂtirilmesine katk›da
bulunmaktan muaf b›rakmad›¤›n› bir kere daha teyit
ederek;
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar ile ba¤l› olduklar›
ve geçimlerini dayand›rd›klar› toprak, su, do¤a ve yöre
aras›ndaki özel iliﬂki ve etkileﬂimi tan›yarak;
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n, dünyan›n
her taraf›nda, hem geçmiﬂte, hem bugün, hem de
gelecekte kalk›nmaya, dünyan›n tüm bölgelerinde g›da
ve tar›msal üretimin temeli olan biyolojik çeﬂitlili¤i koruma
ve iyileﬂtirmeye, 2030 Sürdürülebilir Kalk›nma Hedeflerini
de içerecek ﬂekilde kabul edilmiﬂ uluslararas› kalk›nma
hedeflerine ulaﬂmakta birinci derecede önemli olan g›da
egemenli¤ini güvence alt›na almaya olan katk›lar›n› da
tan›yarak;
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n yoksulluk ve
yetersiz beslenmeden orant›s›z biçimde zarar
görmesinden endiﬂe duyarak;
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n çevresel
bozulma ve iklim de¤iﬂikli¤inin s›rtlar›na yükledi¤i a¤›rl›ktan
zarar görmesinden de endiﬂe duyarak;
Dünyan›n her taraf›nda köylü nüfusun yaﬂlanmas› ve
gençlerin teﬂvik eksikli¤i ve k›rsal hayat›n zorluklar›
nedeniyle gittikçe artan bir ﬂekilde s›rtlar›n› tar›ma
dönmesinden ayr›ca endiﬂe duyarak ve özellikle k›rsal
gençlik için k›rsal alanlardaki ekonomik çeﬂitlili¤i art›rman›n
ve tarla d›ﬂ› imkânlar yaratman›n gereklili¤inin fark›nda
olarak;
Her sene gittikçe artan bir say›da köylü ve k›rsalda çal›ﬂan
di¤er insanlar›n topraklar›ndan tahliye ve zorla yerinden
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edilmelerinden kayg› duyarak;
Köylü kad›nlar ve k›rsaldaki di¤er kad›nlar›n, ekonominin
parasallaﬂt›r›lmam›ﬂ sektörlerindeki emeklerini de içerecek
ﬂekilde, ailelerinin ekonomik idamesinde önemli bir rol
oynad›¤› ancak s›kça toprak mülkiyeti ve kullan›m
hakk›ndan, topra¤a eﬂit eriﬂimden, üretken kaynaklardan,
finansal hizmetlerden, bilgiden, istihdamdan ve sosyal
korumadan mahrum edildi¤i ve de¤iﬂik ﬂekil ve
tezahürlerde ortaya ç›kan ﬂiddetin ma¤durlar› oldu¤u
gerçe¤ine vurgu yaparak;
Birçok faktörün, köylüler ve küçük ölçekli bal›kç›lar ve su
ürünleri, göçebe çobanlar, ormanc›lar ve di¤er yerel
topluluklar› kapsayacak ﬂekilde k›rsalda çal›ﬂan di¤er
insanlar›n seslerini duyurmalar›n›, insan haklar› ve toprak
mülkiyeti haklar›n› korumalar›n› ve ba¤l› olduklar› do¤al
kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m›n› garanti alt›na
almalar›n› zorlaﬂt›rd›¤›na vurgu yaparak,
K›rsal topluluklar›n toprak, su, tohum ve di¤er do¤al
kaynaklara eriﬂimlerinin tan›yarak ve üretken kaynaklara
olan eriﬂimin iyileﬂtirilmesinin ve gittikçe artan bir ﬂekilde
zorlaﬂt›¤›n› uygun bir k›rsal kalk›nmaya yat›r›m›n önemine
vurgu yaparak;
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n, ekosistemlerin
do¤al süreç ve döngüler yoluyla uyum sa¤lamaya ve
yeniden canlanmaya vesile olan biyolojik ve do¤al yetilerini
de kapsayacak ﬂekilde, Do¤a Ana’y› destekleyen ve
onunla uyum içerisinde olan sürdürülebilir tar›msal üretim
pratiklerini uygulama ve yayma çabalar›n›n desteklenmesi
gerekti¤i hakk›nda ikna olmuﬂ bir ﬂekilde;
Tar›m, bal›kç›l›k ve di¤er faaliyetlerdeki birçok emekçiyi
genellikle, geçim sa¤layacak maaﬂ ve sosyal korumadan
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mahrum ederek çal›ﬂmak zorunda b›rakan tehlikeli ve
istismarc› koﬂullar› dikkate alarak;
Toprak ve di¤er do¤al kaynaklarda çal›ﬂanlar›n insan
haklar›n› koruyan ve destekleyen birey, grup ve kurumlar›n,
fiziksel bütünlüklerini çeﬂitli ﬂekillerde tehdit ve ihlal eden
durumlara maruz kalma riskinin yüksek olmas›ndan endiﬂe
duyarak;
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n mahkemelere,
polis memurlar›na, savc›lara ve avukatlara eriﬂimde,
ﬂiddet, suiistimal ve istismara karﬂ› acil koruma veya
çözüm istemesini engelleyecek ölçüde zorluk yaﬂad›¤›n›
göz önünde tutarak;
G›da ürünleri üzerindeki spekülasyondan ve g›da
sistemlerinin, insan haklar›ndan istifade etmeyi olumsuz
etkileyen bir ﬂekilde, giderek artan g›da da¤›l›m›
adaletsizli¤i ve birikiminden endiﬂe duyarak;
‹nsanlar›n g›da egemenli¤i haklar›n› garanti alt›na almak
için iﬂbu beyannamedeki haklara sayg› duyulmas›n›n ve
bu haklar›n korunmas› ve desteklenmesinin birinci
derecede önemli oldu¤unu tan›yarak;
Birleﬂmiﬂ Milletler Yerli Halklar›n Haklar› Beyannamesi’ne
uygun olarak, yerli köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er yerli
topluluklar› kapsayacak ﬂekilde yerli halklar›n, iç ve yerel
iliﬂkileriyle ilgili konular hakk›nda kendi kaderini tayin
hakk›na sahip oldu¤unu teyit ederek;
Bu Beyannamedeki hiçbir maddenin hiçbir devlet, grup
veya insan taraf›ndan Birleﬂmiﬂ Milletler Antlaﬂmas›’na
ayk›r› herhangi bir faaliyette bulunma hakk› verecek
ﬂekilde veya egemen ve ba¤›ms›z devletlerin toprak
bütünlü¤ü veya politik birli¤inin tamam›n› veya bir parças›n›
bölmek veya zarar vermek amac›yla yorumlanamayaca¤›na vurgu yaparak;
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Kalk›nma hakk›n›n elden al›namayacak bir insan hakk›
oldu¤unu ve bunun sonucu olarak her bir insan›n ve tüm
insanlar›n, tüm insan haklar› ve temel özgürlüklerin
tamamen gerçekleﬂebilece¤i ekonomik, toplumsal ve
politik kalk›nmaya kat›lma, katk›da bulunma ve yararlanma
hakk› oldu¤unu yeniden teyit ederek;
Halklar›n, insan haklar› konusundaki uluslararas›
sözleﬂmelerin ilgili düzenlemeleri uyar›nca, tüm do¤al
zenginlikler ve kaynaklar üzerinde tam ve bütünlüklü bir
egemenlik kurma hakk›na sahip oldu¤unu hat›rlayarak;
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’nün iﬂ gücünün korunmas›
ve elveriﬂli iﬂ koﬂullar› hakk›ndaki sözleﬂme ve
tavsiyelerinden oluﬂan kapsaml› külliyat›n› ayr›ca
hat›rlayarak;
Birleﬂmiﬂ Milletler Tar›m ve G›da Örgütünün g›da, arazi
mülkiyeti, do¤al kaynaklara eriﬂim hakk› ve di¤er köylü
haklar› üzerine ayr›nt›l› çal›ﬂmalar›n›, özellikle G›da ve
Tar›m için Bitki Genetik Kaynaklar› Hakk›nda Uluslararas›
Sözleﬂme ile Örgütün Ulusal G›da Egemenli¤i Ba¤lam›nda
Topraktan Tasarruf, Bal›kç›l›k ve Ormanlar›n Sorumlu bir
ﬁekilde Yönetilmesine ‹liﬂkin ‹htiyari K›lavuzlar›n›, G›da
Güvenli¤i ve Yoksullu¤un Ortadan Kald›r›lmas›
Ba¤lam›nda Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Bal›kç›l›¤›
Muhafaza Etmeyi Güvence Alt›na Almaya Yönelik ‹htiyari
K›lavuzlar›n› ve Ulusal G›da Egemenli¤i Ba¤lam›nda
Yeterli G›daya Eriﬂimin H›zla Sa¤lanmas›n› Desteklemek
için ‹htiyari K›lavuzlar›n› ilaveten hat›rlayarak;
Dünya Toprak Reformu ve K›rsal Kalk›nma Konferans›
ve burada kabul edilen, toprak reformu ve k›rsal kalk›nma
için uygun ulusal stratejilerin oluﬂturulmas› ve kapsaml›
genel ulusal kalk›nma stratejilerine bütünleﬂtirilmesi
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ihtiyac›n›n vurguland›¤› Köylüler Sözleﬂmesini hat›rlayarak;
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n insan
haklar›n›n daha iyi korunmas›na ve bu konuya dair var
olan uluslararas› insan haklar› normlar› ve standartlar›n›n
ahenkli bir ﬂekilde uygulanmas›na ihtiyaç oldu¤una ikna
olmuﬂ olarak,
Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n insan
haklar›na dair aﬂa¤›daki beyannameyi resmen kabul
eder.
Madde1. Köylü Kavram›n›n ve K›rsalda Çal›ﬂan Di¤er
‹nsanlar›n Tan›mlanmas›
1. Bu beyannamenin amaçlar› çerçevesinde, köylü;
√ Tek baﬂ›na veya di¤erleriyle birlikte veya bir topluluk olarak, asgari geçim ve/veya pazar için küçük
ölçekli tar›m üretimiyle iﬂtigal eden veya etmeyi
isteyen,
√ Önemli ölçüde aileye veya aile içi iﬂ gücüne, üzerinden para kazan›lmayan di¤er iﬂ gücü planlama
biçimlerine dayanan, topra¤a özel bir ba¤›ml›l›¤›
ve ba¤l›l›¤› olan kiﬂi anlam›na gelir.
2. Bu beyanname;
√ Zanaata dayal› veya küçük ölçekli tar›mla,
√ Hayvan yetiﬂtiricili¤i, mera hayvanc›l›¤›,
√ Bal›kç›l›k,
√ Ormanc›l›k,
√ Avc›l›k veya toplay›c›l›kla,
√ Tar›mla ilgili el iﬂçili¤iyle,
√ K›rsal bölgede ilintili bir meslekle iﬂtigal eden
herkese uygulan›r.
3. Bu beyanname toprakta çal›ﬂan yerel haklara, yaylac›
ve göçebe toplumlara ve topraks›zlara da uygulan›r.
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4. Bu beyanname ayn› zamanda
√ Büyük çiftliklerde ve su kültürü çiftliklerinde ve
endüstriyel tar›m ﬂirketlerinde çal›ﬂan/kiralanm›ﬂ
iﬂçilere,
√ Göçmen ve mevsimlik iﬂçilere de hukuki durumlar›na bak›lmaks›z›n uygulan›r.
Madde 2. Devletin Genel Yükümlülükleri
Devletler;
1. Köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
haklar›na kendi bölgelerinde ve kendi bölgeleri
d›ﬂ›ndayken sayg› göstermeli, korumal› ve bu
haklar›n gereklerini yerine getirmelidir.
Mevcut beyannamenin;
√ ﬁu anda teminat alt›na al›namam›ﬂ maddelerinin
tam olarak hayata geçirilmesi için aﬂamal› olarak
ve derhal hukuki, yönetsel ve di¤er gerekli ad›mlar›
atmal›d›r.
√ Yaﬂl›, kad›n, genç, çocuk ve engellileri de kapsayacak ﬂekilde, köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er
insanlar›n haklar›na ve özel ihtiyaçlar›na uyarlanmas› sürecine özel bir dikkat gösterilmelidir.
2. Köylü ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n haklar›n›
etkileyebilecek hukuki düzenleme ve politikalar›,
uluslararas› anlaﬂmalar› ve di¤er karar verici süreçleri
benimsemeden ve uygulamaya koymadan önce;
√ Yerel halklarla ilgili kanunlar› da göz önüne
bulundurarak,
√ Köylü ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n temsilci
kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla,
√ Köylü ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n özgür,
önceden ve bilgilendirilmiﬂ r›zas›n› almak için iyi
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niyete dayal› bir dan›ﬂma ve iﬂbirli¤i süreci yürütmelidir.
3. Ticaret, yat›r›m, finans, vergi, çevre koruma, kalk›nma
iﬂbirli¤i ve güvenlik alanlar›n› da kapsayan uluslararas› anlaﬂma ve standartlar› kendi insan haklar›
yükümlülüklerine uygun bir ﬂekilde ayr›nt›l› olarak
haz›rlamal›, yorumlamal› ve uygulamal›d›r.
4. Hakk›nda düzenlemeler yapmak durumunda oldu¤u
özel birey ve organizasyonlar, çokuluslu ﬂirketler
ve di¤er iﬂ kuruluﬂlar› gibi devlet d›ﬂ› tüm aktörlerin
√ Köylü ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n haklar›n›
geçersiz k›lma, bu haklardan faydalanmas›n›
engelleme ihtimaline karﬂ›, gerekli bütün önlemleri
almal›d›r.
5. Bu beyannamenin niyet ve hedeflerini gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂan ulusal giriﬂimleri destekleyen uluslararas› iﬂbirli¤inin öneminin bilinciyle,
√ Birbirleriyle ve kendi aralar›nda,
√ Uygun oldu¤u takdirde, ilgili uluslararas› ve
bölgesel örgütler ve sivil toplumla, özellikle köylü
ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n örgütleriyle
ortaklaﬂarak bu anlamda uygun ve etkili önlemleri
almal›d›r.
Bu önlemler ﬂunlar› kapsayabilir:
• Uluslararas› kalk›nma programlar›n› da kapsayan
ilgili uluslararas› iﬂbirli¤inin köylü ve k›rsalda çal›ﬂan
di¤er insanlar için kapsay›c›, eriﬂilebilir ve uygun
olmalar›n› sa¤lamak;
• Bilginin, deneyimin, e¤itim programlar›n›n ve en iyi
örneklerin de¤iﬂimi ve paylaﬂ›m›yla kapasite
oluﬂturmay› kolaylaﬂt›rmak ve desteklemek;
• Bilimsel ve teknik bilgiye eriﬂim ve araﬂt›rmada
iﬂbirli¤ini kolaylaﬂt›rmak;
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• Teknolojiye eriﬂmek, eriﬂilebilir teknolojileri
paylaﬂmak ve teknolojileri özellikle geliﬂmekte olan
ülkelere transfer etmek suretiyle, uygun görüldü¤ü
ﬂekilde, teknik ve ekonomik destek sa¤lamak;
• G›da fiyatlar›ndaki aﬂ›r› dalgalanmay› ve spekülasyon
yapman›n cazibesini s›n›rlamak amac›yla küresel
düzeyde pazarlar›n idaresini geliﬂtirmek ve g›da
stoklar› dahil pazar bilgisine zaman›nda eriﬂmeyi
kolaylaﬂt›rmak.
Madde 3. Eﬂitlik ve Ayr›mc›l›k Yapmama
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar bireysel
ve kolektif olarak;
√ Irk, renk, köken, cinsiyet, dil, kültür,
√ Medeni durum, mülkiyet, engellilik, milliyet, yaﬂ,
√ Politik veya di¤er görüﬂ,
√ Din, do¤um, ekonomik, sosyal ve di¤er statülere
dayanan, hiç bir türden ayr›mc›l›k olmaks›z›n;
• Birleﬂmiﬂ Milletler Anlaﬂmas›,
• Evrensel ‹nsan Haklar› Beyannamesi
• Ve di¤er uluslararas› insan haklar› enstrümanlar›yla
tan›nan tüm insan haklar›ndan ve temel özgürlüklerden tam anlam›yla faydalanma hakk›na sahiptir.
2. Devletler;
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlara karﬂ›
ayr›mc›l›¤a neden olacak veya bunu devam
ettirecek koﬂullar› ortadan kald›rmak için uygun
önlemleri almal›d›r.
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Madde 4. Köylü Kad›n ve K›rsalda Çal›ﬂan Di¤er
Kad›nlar›n Haklar›
1. Devletler,
√ Köylü kad›nlar ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er kad›nlara
karﬂ› ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›
√ Kad›n erkek eﬂitli¤i temelinde kad›nlar›n tüm insan
haklar›ndan ve temel özgürlüklerden faydalanmalar›,
√ Kad›nlar›n k›rsaldaki ekonomik, sosyal ve kültürel
kalk›nmay› sürdürmeleri,
√ Bu sürece özgürce kat›lmalar› ve bundan yarar
sa¤lamalar› için gerekli önlemleri almal›d›r.
2. Devletler;
√ Köylü kad›n ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er kad›nlar›n
bu beyannamede ve di¤er uluslararas› insan
haklar› enstrümanlar›nda belirtilen tüm insan
haklar›ndan ve temel özgürlüklerden aﬂa¤›daki
haklar› da kapsayacak ﬂekilde, ayr›mc›l›¤a
u¤ramadan faydalanmalar›n› sa¤lamal›d›r:
• Kalk›nma planlar›n›n oluﬂturulmas›na ve
uygulanmas›na anlaml› bir ﬂekilde ve her düzeyde
kat›labilme hakk›;
• Bilgilendirme, dan›ﬂmanl›k ve aile planlamas›
hizmetlerini de kapsayan uygun sa¤l›k koﬂullar›na
eriﬂim hakk›;
• Sosyal güvenlik programlar›ndan do¤rudan
faydalanma hakk›;
• ‹ﬂlevsel okuryazarl›k dahil, resmi veya gayr› resmi
her türlü staj ve e¤itimi alma ve kendi teknik
yeterliliklerini art›rmak için toplumdaki tüm yay›n
hizmetlerinden faydalanma hakk›;
• ‹stihdam ya da kendi mesle¤inin sahibi olmak
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•

yoluyla ekonomik f›rsatlara eﬂit eriﬂim sa¤lamak
için kendi kendine yard›m gruplar› ve kooperatifler
organize etme hakk›;
Tüm topluluk faaliyetlerine kat›lma hakk›;
Toprak ve do¤al varl›klar için tar›msal kredilere,
pazarlama hizmetlerine, uygun teknolojiye, eﬂit
haklara eriﬂim hakk›;
Medeni durumlar›ndan ve topra¤›n belirli tasarruf
sistemlerinden ba¤›ms›z olarak toprak ve do¤al
kaynaklar›n kullan›m› ve kontrolüne eﬂit eriﬂim
hakk› ile toprak ve tar›m reformu ve topra¤›n
yeniden düzenlenmesine iliﬂkin planlarda eﬂit
veya öncelikli muamele hakk›; elveriﬂli istihdam,
eﬂit istihkak ve sosyal menfaatler ve gelir getirici
faaliyetlere eriﬂim hakk›;
ﬁiddetten uzak olma hakk›;
Hem hukuki hem de özel alanda, evlilik ve aile
iliﬂkilerinde eﬂit ve adil muamele hakk›.

Madde 5. Do¤al Kaynaklar Hakk› ve Kalk›nma Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar,
√ Yeterli yaﬂam koﬂullar›n› sa¤layabilmeleri için
gerekli olan, topluluklar›ndaki mevcut do¤al
kaynaklara eriﬂme ve bunlar› kullanma hakk›na
sahiptir.
√ Bu do¤al kaynaklar›n yönetimine kat›lma ve do¤al
kaynaklar›n geliﬂtirilmeleri ve korunmalar› sonucu
ortaya ç›kan faydalardan yararlanma hakk›na
sahiptir.
√ Do¤al kaynaklara eriﬂim ile ilgili olarak kendilerine
dan›ﬂ›lma hakk›na ve bunlar›n kullan›m› sonucu
ortaya ç›kan faydalara adil ve eﬂit kat›lma hakk›na
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sahiptir.
√ Do¤al kaynaklar› geliﬂtirme haklar›n› uygulamak
için öncelikleri ve stratejileri belirleme ve bunlar›
geliﬂtirme hakk›na sahiptir.
2. Devletler;
√ Köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
geleneksel olarak sahip olduklar› veya kulland›klar›
do¤al kaynaklar›n aﬂa¤›daki koﬂullar yerine
getirilerek iﬂletilmesini temin edecek önlemleri
almal›d›r:
• Köylüler ve k›rsal alanlarda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
bireysel ve kolektif kat›l›m›yla, teknik olarak yeterli
ve ba¤›ms›z kuruluﬂlar taraf›ndan usulüne uygun
biçimde yürütülen bir toplumsal ve çevresel etki
de¤erlendirmesi;
• Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n özgür,
önceden ve bilinçli onay›n› almak üzere
düzenlenecek iyi niyet istiﬂareleri;
• Bu iﬂletmeden ortaya ç›kacak faydalar›n, do¤al
kaynaklardan istifade edenler ile köylüler ve
k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar aras›nda, karﬂ›l›kl›
anlaﬂmaya var›lan koﬂullar çerçevesinde
paylaﬂ›lmas›na yönelik yöntemler.
Madde 6. Bireyin Yaﬂama, Özgürlük ve Güvenlik Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar;
√ Yaﬂam, fiziksel ve zihinsel bütünlük ve güvenlik
hakk›na sahiptir.
√ Keyfi tutuklama veya gözalt›, iﬂkence veya di¤er
zalimane, insanl›k d›ﬂ› veya onur k›r›c› muamele
veya cezaya maruz b›rak›lamaz; kölelik veya
esaret alt›nda tutulamaz.
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Madde 7. Hareket Özgürlü¤ü
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar;
√ Her yerde, hukuksal kiﬂili¤inin tan›nmas› hakk›na
sahiptir.
2. Devletler;
√ S›n›rlar ötesi de dahil olmak üzere, köylü ve
k›rsalda çal›ﬂan insanlar›n, özellikle de yaylac›lar›n,
bal›kç›lar›n, göçmen ve mevsimlik tar›m iﬂçilerinin
serbest dolaﬂ›m›n› kolaylaﬂt›rmak için uluslararas›
anlaﬂmalarda öngörülen yöntemler dahil olmak
üzere, gerekli önlemleri almal›d›r.
√ Yerli halklar gibi köylüleri ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er
insanlar› etkileyen s›n›r aﬂ›r› tasarruf hakk›na
iliﬂkin sorunlar› ve uluslararas› s›n›rlar› aﬂan küçük
ölçekli bal›kç›lar›n mera ve mevsimlik göç yollar›
ile bal›kç›l›k alanlar›n› ilgilendiren konular› ele
almak için iﬂbirli¤i yapmal›d›r.
Madde 8. Fikir, Düﬂünce ve ‹fade Özgürlü¤ü
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar;
√ Düﬂünce, vicdan, din, görüﬂ, ifade ve bar›ﬂç›l
toplant› özgürlü¤ü hakk›na sahiptir. Yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararas› düzeyde talepler, dilekçeler
ve eylemler dahil olmak üzere görüﬂlerini ifade
etme haklar› vard›r.
√ ‹nsan haklar›n›n ve temel özgürlüklerin ihlallerine
karﬂ› bireysel ve kolektif olarak bar›ﬂç›l faaliyetlere
kat›lma hakk›na sahiptir.
2. Devletler, herkesin bireysel veya baﬂkalar›yla
ba¤lant›l› olarak;
√ ﬁiddet, tehdit, misilleme, hukuki ya da fiili
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ayr›mc›l›¤a, bu beyannamede tan›mlanan haklar›n
meﬂru kullan›m› ve ileri sürülmesi sonucunda
ortaya ç›kabilecek bask› keyfi uygulamalara karﬂ›,
yetkili makamlar taraf›ndan korunmas›n› temin
etmek üzere gerekli tüm önlemleri almal›d›r.
Madde 9. Örgütlenme Özgürlü¤ü
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar, kendi
ç›karlar›n› korumak için;
√ Örgüt, sendika, kooperatif veya herhangi bir baﬂka
organizasyon ya da birlik kurma, bunlara üye olma
hakk›na sahiptir.
√ Bu tür örgütler, ba¤›ms›z ve gönüllü nitelikte olmal›
ve tüm müdahale, zorlama veya bask›lardan uzak
tutulmal›d›r.
2. Devletler;
√ Kooperatiflerin ve köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan
di¤er insanlar›n kurdu¤u farkl› örgütlerin
desteklenmeli,
√ Bu kuruluﬂlar ve üyelerinin yasal faaliyetlerinin
ﬂekillenmesi, geliﬂtirilmesi ve sürdürülmesi
önündeki, yasal ve idari ayr›mc›l›k da dahil olmak
üzere, engelleri ortadan kald›rmak üzere gerekli
önlemleri almal›,
√ Koﬂul ve ücretlerin adil ve istikrarl› olmas›n›
sa¤lamak ve haysiyet, iyi bir yaﬂam ve
sürdürülebilir geçinme haklar›n›n zarar görmesini
önlemek amac›yla sözleﬂme müzakerelerinde
örgütlerin pozisyonlar›n› güçlendirmek yönünde
destek sa¤lamal›d›r.
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Madde 10. Kat›l›m Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Do¤rudan ve/veya temsilci örgütleri arac›l›¤›yla,
kendi hayatlar›n›, topraklar›n› ve geçimlerini
etkileyen politika, program ve projelerin
oluﬂturulmas›na, uygulanmas›na ve
de¤erlendirilmesine aktif, özgür, etkili, anlaml› ve
bilinçli bir ﬂekilde kat›lma hakk› vard›r.
√ Do¤rudan ve/veya temsilci örgütleri arac›l›¤›yla,
g›da güvenli¤i, çal›ﬂma ve çevre standartlar›n›n
ister özel ister kamu aktörlerince oluﬂturulmas›na
ve bu standartlarla uyumun izlenmesine kat›lma
hakk› vard›r.
2. Devletler;
√ Köylü ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlara ait güçlü
ve ba¤›ms›z organizasyonlar›n kurulmas› ve
büyümesini kolaylaﬂt›rmak dahil, hayatlar›n›,
topraklar›n› ve geçimlerini etkileyen karar alma
süreçlerine do¤rudan ve/veya temsilci örgütler
arac›l›¤› ile anlaml› ve etkili kat›l›m›n› sa¤lamak
için gerekli önlemleri almal›d›r.
Madde 11. Üretim, Pazarlama ve Da¤›t›ma ‹liﬂkin Bilgi
Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar;
√ Bilgi isteme, alma, geliﬂtirme ve verme hakk›na
sahiptir. Buna üretim, iﬂleme, pazarlama ve
da¤›t›m› etkileyen faktörlere iliﬂkin bilgi de dahildir.
2. Devletler;
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n, ﬂeffaf,
zaman›nda ve yeterli bilgiye eriﬂimlerini,
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hayatlar›n›, topraklar›n› ve geçimlerini
etkileyebilecek karar verme süreçlerinde etkin bir
kat›l›m› sa¤layacak, bunu kültürel yöntemlerine
uyumlu bir dilde ve ﬂekilde ve uygun araçlarla
garanti alt›na alacak gerekli tedbirleri
benimsemelidir.
3. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Ürünlerinin kalitesini yerel, ulusal ve uluslararas›
düzeyde adil ve tarafs›z de¤erlendirecek ve
sertifikaland›racak bir sisteme sahip olma haklar›
bulunmaktad›r. Ayr›ca bu insanlar›n, uluslar üstü
ﬂirketler taraf›ndan belirlenmiﬂ sertifikasyon
mekanizmalar›n› kabul etmeme haklar› da vard›r.
Madde 12. Adalete Eriﬂim
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ ‹htilaflar›n çözümüne yönelik adil ve do¤ru usullerle
h›zl› kararlara ve bireysel ve kolektif haklar›n›n
her türlü ihlalinde etkin yasal çözümlere eriﬂme
hakk› vard›r. Bu tür bir karar, insan haklar›
standartlar›yla uyumlu ﬂekilde, onlar›n örflerine,
geleneklerine, kurallar›na ve yasal sisteme gereken
önemi vermelidir.
2. Devletler;
√ Tarafs›z ve yetkin yarg› ve idari birimler vas›tas›yla,
zaman›nda, ekonomik ve etkin araçlar ile halklar›n
kendi dillerinde anlaﬂmazl›klar›n giderilmesine
ayr›mc›l›k olmaks›z›n eriﬂilmesine olanak vermeli.
Temyiz, eski hale getirme, zarar›n giderilmesi,
tazminat ve onar›m haklar›n› içerebilecek ﬂekilde
etkin ve h›zl› çözümler sa¤lamal›d›r.
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3. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Yasal destek haklar› vard›r.
4. Devletler;
√ ‹dari ve adli hizmetlere baﬂka türlü eriﬂemeyecek,
k›rsalda çal›ﬂan köylüler ve di¤er insanlar için ek
önlemler almal›d›r.
√ Ulusal insan haklar› kuruluﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›n›
ve yetkilerini özellikle k›rsal alanlarda
güçlendirmelidir.
5. Devletler, köylülere ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlara;
√ Onlar› topraklar›ndan ve do¤al kaynaklar›ndan
yoksun b›rakmay›, geçim araçlar›ndan ve
bütünlüklerinden mahrum etmeyi amaçlayan veya
buna neden olan her türlü eylemin zorunlu
yerleﬂtirme-iskân veya nüfusun yerinden edilmesi,
√ Zoraki asimilasyon veya entegrasyonun her
ﬂeklinin önlenmesi ve telafi edilmesi için etkin
mekanizmalar sunmal›d›r.
Madde 13. Çal›ﬂma Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar;
√ Çal›ﬂma hakk›na sahiptir. Bu, geçimlerini
sa¤layacaklar› yolu özgürce seçme hakk›n› da
içerir.
2. Devletler;
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar ve
aileleri için iﬂ olanaklar›n›n bulundu¤u ve yeterli
yaﬂam standard›na yetecek ölçüde gelir sunan
kolaylaﬂt›r›c› bir ortam yaratmal›d›r.
√ Yüksek k›rsal yoksulluk oranlar›yla karﬂ› karﬂ›ya
olan devletler, baﬂka sektörlerde istihdam
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olanaklar› bulunmuyorsa, istihdam yaratmak için
olabildi¤ince emek-yo¤un g›da sistemleri
oluﬂturmak ve bu sistemleri desteklemek için
gerekli önlemleri almal›d›r.
√ Köylü tar›m› ve küçük ölçekli bal›kç›l›¤›n kendine
has özelliklerini göz önünde bulundurarak, iﬂ
müfettiﬂlerinin k›rsal alanlarda etkin çal›ﬂmalar›n›
garanti alt›na alacak gerekli kaynaklar› tahsis
ederek çal›ﬂma yasalar›na uyumu denetlemelidir.
3. Hiç kimse zorunlu, s›n›rl› ya da mecburi çal›ﬂmaya
zorlanamaz.
4. Devletler;
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar ve
onlar› temsil eden kuruluﬂlarla iletiﬂim ve iﬂbirli¤i
içinde olmal›,
√ Kad›nlar›n, erkeklerin ve çocuklar›n borç
boyunduru¤u, sezonluk ve göçmen iﬂçiler de dahil
olmak üzere, zorunlu bal›kç›l›k ve bal›kç› tayfal›¤›n›
içeren ekonomik sömürüden koruyacak gerekli
önlemleri almal›d›r.
Madde 14. ‹ﬂte Güvenlik ve Sa¤l›k Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar, geçici,
sezonluk veya göçmen iﬂçi olmalar›ndan ve yasal
statülerinden ba¤›ms›z olarak;
√ Güvenli ve sa¤l›kl› ﬂartlarda çal›ﬂma hakk›na,
√ Güvenlik ve sa¤l›k önlemlerinin gözden geçirilmesi
ve uygulanmas›na kat›lma hakk›na,
√ Güvenlik ve sa¤l›k temsilcilerini ve güvenlik ve
sa¤l›k komitelerindeki temsilcileri seçme hakk›na,
√ Yeterli ve uygun koruyucu k›yafete, ekipmana,
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sa¤l›k ve güvenlik e¤itimine eriﬂme hakk›na,
√ Taciz ve ﬂiddete maruz kalmadan çal›ﬂma hakk›na,
√ Güvenlik ve sa¤l›¤›na iliﬂkin kuvvetle muhtemel
ve ciddi bir risk oldu¤una dair makul bir inanca
sahip oldu¤unda, kendilerini çal›ﬂma faaliyetleri
sonucunda ortaya ç›kan tehlikeden uzak tutma
hakk›na sahiptirler.
√ Tar›m kimyasallar›n› veya tar›msal ve endüstriyel
kirleticileri kullanmama ve bunlara maruz
b›rak›lmama hakk›na sahiptirler.
2. Devletler;
√ Yukar›da bahsedilen haklar› korumak için gereken
önlemleri almal›
√ Ve özellikle, sektörler aras› koordinasyon,
düzenleyici önlemler ve gerekli yapt›r›mlar›n hayata
geçirilebilmesi için tar›mda, tar›m endüstrisinde
ve bal›kç›l›kta politikalar›n gerçekleﬂtirilmesi ile iﬂ
güvenli¤i ve sa¤l›¤›na iliﬂkin ulusal yasa ve
düzenlemelerin uygulanmas›ndan sorumlu bir
yetkili merci belirlemelidir.
Ayr›ca devletler;
√ K›rsal çal›ﬂma yerlerinin denetlenmesi için
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’nün ilgili
enstrümanlar›yla uyumlu yeterli ve uygun sistemler
oluﬂturmal› ve bunlar› desteklemelidir.
3. Devletler aﬂa¤›dakileri garanti alt›na almak için tüm
gerekli önlemleri almal›d›r.
• Tar›mda kullan›lan kimyasallar›n ithalat›,
s›n›fland›r›lmas›, paketlenmesi ve etiketlenmesi
ile yasaklanmas›na ya da s›n›rland›r›lmas›na iliﬂkin
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özel kriterleri belirleyecek uygun bir ulusal sistem
veya yetkili merci taraf›ndan onaylanm›ﬂ herhangi
bir sistem oluﬂturulmas›;
• Tar›mda kullan›lan kimyasallar› üreten, ithal eden,
satan, transfer eden, depolayan veya kullananlar›n
ulusal ve di¤er kabul görmüﬂ güvenlik ve sa¤l›k
standartlar›na uymas› ve kullan›c›lara ve talep
halinde yetkili merciye, ülkenin uygun resmi dilinde
veya dillerinde yeterli ve uygun bilgi sunmas›;
• Kimyasal at›klar›n, eskimiﬂ kimyasallar›n ve boﬂ
kimyasal kaplar›n›n, baﬂka amaçlar için
kullan›lmas›n› engelleyecek, güvenlik ve sa¤l›k
risklerini ve çevresel riskleri ortadan kald›racak
ya da minimize edecek ﬂekilde güvenli toplanmas›,
geri dönüﬂtürülmesi ve bertaraf edilmesi için uygun
bir sistem oluﬂturulmas›;
• K›rsal alanlarda yayg›n olarak kullan›lan
kimyasallar›n sa¤l›k ve çevre etkileri ve bunlar›n
alternatifleri hakk›nda e¤itim ve kamusal fark›ndal›k
programlar› geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›.
Madde 15. G›da Hakk› ve G›da Egemenli¤i
1. Yeterli g›daya ulaﬂmak ve açl›ktan muaf olmak,
köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n temel
hakk›d›r. Bu haklar en yüksek derece fiziksel,
duygusal ve zihinsel geliﬂim imkân›n› garanti alt›na
alan g›dan›n üretilmesi ve yeterli besine ulaﬂma
haklar›n› da kapsar.
2. Köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n g›da
egemenli¤i hakk› vard›r. G›da egemenli¤i halklar›n
sa¤l›kl›, toplumun kültürüne uygun, adil ve ekolojik
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bak›mdan duyarl› yöntemlerle üretilmiﬂ g›daya
ulaﬂma hakk›d›r. Bu hak, karar alma süreçlerine
kat›lma ve kendi g›da ve tar›m sistemlerini
belirleme hakk›n› da kapsar.
3. Devletler, köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
kat›l›m›yla;
√ Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararas› düzeyde
g›da egemenli¤ini geliﬂtiren ve koruyan politikalar
ile bu politikalar›n tar›m, ekonomi, sosyal, kültürel
ve kalk›nma politikalar› ile tutarl› olmas›n›
sa¤layacak mekanizmalar oluﬂturmal›d›r.
4. Devletler, gelecek nesillerin g›daya eriﬂebilmesini
gözeterek;
√ Köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
uygun, yeterli ve kültürel olarak kabul edilebilir,
sürdürülebilir ve adil yöntemlerle üretilen ve
tüketilen g›daya her daim eriﬂmesini, bireysel ve
toplu olarak, fiziksel ve zihinsel olarak tatmin edici
ve haysiyetli bir yaﬂam sürmesini sa¤lamal›d›r.
√ K›rsalda yaﬂayan çocuklar›n yetersiz
beslenmeleriyle mücadele için uygun önlemleri
almal›d›r.
Bu önlemler;
√ Temel sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde, hâlihaz›rda
mevcut teknolojilerin uygulanmas›, yeterli besleyici
g›dalar›n tedariki ve hamilelik ve emzirme
süresince kad›nlar›n yeterli besin almalar›n›
sa¤lamay› içermektedir.
Ayr›ca devletler;
√ Toplumun tüm katmanlar›n›n, özellikle ebeveyn
ve çocuklar›n bilgilendirilmesini, beslenmeyle ilgili

32

e¤itime eriﬂebilmelerini, çocuk beslenmesi ve
emzirme ile ilgili temel bilgileri kullan›rken
desteklenmelerini sa¤lamal›d›r.
Madde 16. Yeterli Kazanç, Geçim ve Üretim Araçlar›na
Sahip Olma Hakk›
1. Köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
√ Kendileri ve aileleri için yeterli kazanç ve geçim
haklar›na,
√ Bu haklara ulaﬂmak için, üretim aletleri, teknik
yard›m, kredi, sigorta ve di¤er mali hizmetler dahil
gerekli üretim araçlar›na sahip olma hakk› vard›r.
√ Ayr›ca, bireysel ve toplu olarak geleneksel çiftçilik,
bal›kç›l›k ve hayvanc›l›k yöntemlerini kullanma ve
topluluk merkezli pazarlar›n› kurma haklar› vard›r.
√ Taﬂ›mac›l›k araçlar›na ve ürünlerini yerel, ulusal
ve bölgesel pazarlarda, yeterli kazanç ve geçimini
garanti edebilecek fiyatlarda satabilmeleri için
gerekli olan imalat, kurutma ve depolama
imkânlar›na ulaﬂma hakk› vard›r.
2. Devletler, köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er
insanlar›n ürünlerini yeterli yaﬂam standartlar›na
eriﬂebilmelerini sa¤layacak fiyatlarda satabilmeleri
için;
√ Yerel, ulusal ve bölgesel pazarlara tam ve adil
eriﬂimlerini ve kat›l›mlar›n› sa¤lamal›;
√ Bu pazarlar› güçlendirmek ve desteklemek için
uygun önlemleri almal›d›r.
Ürün fiyatlar›, köylüleri ve k›rsal alanlarda çal›ﬂan
di¤er halklar› ve örgütlerini dahil eden adil ve
ﬂeffaf süreçler içinde kararlaﬂt›r›lmal›d›r.
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Devletler;
√ K›rsal kalk›nma, tar›m, çevre, ticaret ve yat›r›m
politika ve programlar›n›n, yerel geçim
seçeneklerini güçlendirmeye ve çevreye duyarl›
tar›msal üretim biçimlerine geçmeye etkin olarak
katk›da bulunmalar›n› sa¤layacak tedbirleri
almal›d›r.
√ Devletler, mümkün oldu¤u ölçüde, agroekolojiye
uygun, organik ve sürdürülebilir üretimi teﬂvik
etmeli ve çiftçi-tüketici aras›nda do¤rudan sat›ﬂlar›
kolaylaﬂt›rmal›d›r.
√ Do¤al afetler ve piyasa aksakl›¤› gibi di¤er ciddi
kar›ﬂ›kl›klara karﬂ› köylülerin direncini
güçlendirecek uygun önlemleri almal›d›r.
Madde 17. Toprak ve Di¤er Do¤al Kaynaklar Hakk›
1. Yeterli yaﬂam standard›n› elde etmek, güvenli, bar›ﬂ
içinde ve haysiyetli biçimde yaﬂanacak bir yere
sahip olmak ve kültürlerini geliﬂtirebilmek için
ihtiyaçlar› olan toprak, su kayna¤›, deniz k›y›s›, bal›k
avlama alanlar›, otlak ve ormanlara eriﬂmek köylüler
ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n, bireysel ve toplu
olarak hakk›d›r.
2. Devletler;
√ Medeni durum de¤iﬂikli¤i, yasal kapasite eksikli¤i
veya ekonomik kaynaklara eriﬂim eksikli¤i sonucu
ortaya ç›kanlar dahil olmak üzere, topraktan
tasarruf haklar›yla ilgili bütün ayr›mc›l›k biçimlerini
kald›rmal› ve yasaklamal›d›r.
√ Özellikle, topraktan tasarruf hakk›n›, bu haklar›
devretme ve miras alma hakk›n› da içerecek
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biçimde, kad›n ve erkeklere eﬂit olarak sa¤lamak
zorundad›r.
√ Geleneksel topraktan tasarruf haklar› dahil,
günümüzde kanunla korunmayan topraktan
tasarruf haklar›n›n yasal olarak tan›nmas›n›
sa¤lamal›d›r. Kirac›l›k da dahil olmak üzere her
türlü tasarruf hakk› kiﬂilere, zorla tahliyelere karﬂ›
yasal olarak belli bir dereceye kadar koruma
sa¤layacak derecede tasarruf teminat›
sa¤lamal›d›r.
√ Do¤al kaynaklar› ve bunlar›n ortak kullan›lmas›
ve yönetilmesine iliﬂkin sistemleri tan›y›p
korumal›d›r.
3. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar;
√ Topraklar›ndan, ikamet yerlerinden veya çeﬂitli
faaliyetleri ve uygun yaﬂam koﬂullar›n› sa¤lamak
için kulland›klar› do¤al kaynaklar›n bulundu¤u
yerlerden keyfi ﬂekilde uzaklaﬂt›r›lmaya karﬂ›
korunma hakk›na sahiptir.
4. Devletler;
√ Yerinden edilmeye karﬂ› koruyucu tedbirleri,
uluslararas› insan haklar› ve insanc›l hukuk
standartlar›yla uyumlu bir biçimde, yerel
mevzuatlar›na dahil etmelidir.
√ Cezai tedbir veya savaﬂ arac› ya da yöntemi
olarak uygulanmas› dahil olmak üzere, zorla
tahliye, ev y›k›mlar›, tar›m alanlar›n›n tahrip
edilmesi ile toprak ve di¤er do¤al kaynaklara keyfi
olarak el konulmas› veya kamulaﬂt›r›lmas›n›
yasaklamal›d›r.
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5. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n,
√ Bireysel veya toplu olarak, keyfi veya kanunsuz
biçimde mahrum edildikleri topraklar›na geri
dönme,
√ Faaliyetlerinde kulland›klar› ve yeterli yaﬂam
koﬂullar›na ulaﬂmalar› için gerekli olan do¤al
kaynaklara eriﬂme veya geri dönüﬂleri mümkün
olmad›¤› koﬂullarda adil tazminat alma haklar›
vard›r.
6. Devletler;
√ Do¤al felaketler ve/veya silahl› çat›ﬂma nedeniyle
yerlerinden edilmiﬂ köylü ve k›rsal alanlarda çal›ﬂan
di¤er insanlar›n, topraklar›na ve di¤er do¤al
kaynaklara eriﬂmesini yeniden sa¤lamak için
gerekli ad›mlar› atmal›d›r.
√ Özellikle genç insanlar›n ve topraks›zlar›n çeﬂitli
faaliyetler ve uygun yaﬂam koﬂullar›n› sa¤lamak
için kullan›lan toprak ve di¤er do¤al kaynaklara
geniﬂ ve adil bir biçimde eriﬂimini sa¤lamak ve
kapsay›c› k›rsal kalk›nmay› teﬂvik etmek için
yeniden bölüﬂüme dayal› tar›m reformlar›
uygulamal›d›r.
√ Yeniden bölüﬂüme dayal› reformlar erkekler ve
kad›nlar›n topra¤a, bal›k avlama alanlar›na ve
ormanlara eﬂit eriﬂimini garanti alt›na almal›,
topra¤›n sosyal iﬂlevini gözetmeli ve bir mülkiyet
alt›nda aﬂ›r› birikimini k›s›tlamal›d›r.
√ Topraks›z köylülere, küçük ölçekli bal›kç›lara ve
di¤er k›rsal çal›ﬂanlara kamu arazilerinin, bal›k
avlama alanlar›n›n ve ormanlar›n tahsisinde öncelik
verilmelidir.
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√ Üretim ve yeterli yaﬂam koﬂullar›na ulaﬂmak için
kullan›lan topraklar ve di¤er do¤al kaynaklar›n
korunmas› ve sürdürülebilir biçimde kullan›lmas›n›
sa¤lamak için,
• agroekoloji yöntemlerini de içeren önlemler almal›
• Ve biyolojik ve di¤er do¤al kapasitelerin ve
çevrimlerin yenilenmesine iliﬂkin ﬂartlar› temin
etmelidir.
Madde 18. Güvenli temiz ve Sa¤l›kl› Bir Çevre Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Güvenli, temiz ve sa¤l›kl› bir çevre hakk› vard›r.
√ Çevrelerinin topraklar›n›n, bölgelerinin veya
kaynaklar›n›n üretim kapasitesinin korunmas› ve
muhafaza edilmesi hakk›na sahiptir.
2. Devletler;
√ Bu hakk› korumal› ve köylüler ile k›rsalda çal›ﬂan
di¤er insanlar›n bu haklar›n›n tam olarak ifas›n›
sa¤lamak için gerekli önlemleri ayr›mc›l›k
yapmaks›z›n almal›d›r.
√ ‹klim de¤iﬂikli¤i ile mücadeleyi ﬂart koﬂan
uluslararas› yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
3. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Ulusal ve yerel iklim de¤iﬂikli¤i uyum ve hafifletme
politikalar›n›n tasar›m ve uygulamas›na, pratik ve
geleneksel bilgilerin kullan›m›n› da kapsayacak
biçimde katk›da bulunma hakk› vard›r.
4. Devletler;
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n toprak
veya bölgelerine, onlar›n özgür, önceden verilmiﬂ
ve bilinçli onay› olmadan tehlikeli maddelerin
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at›lmas›n› veya depolanmas›n› önleyecek etkin
önlemler almal› ve onlar›n haklar›n› kullanmas›
önündeki s›n›r ötesi çevre zararlar›ndan
kaynaklanan tehditleri belirlemek üzere iﬂbirli¤i
yapmal›d›r.
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›, onlar›n
haklar›n›n korunmas›na do¤rudan veya dolayl›
katk›da bulunan çevre kanunlar›n› da uygulamak
suretiyle, devlet d›ﬂ› aktörlerin suiistimalinden
korumal›d›r.
Madde 19. Tohum Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n tohum
hakk› vard›r, bu hak aﬂa¤›dakileri kapsar:
√ G›da ve tar›m için bitki genetik kaynaklar›yla ilgili
geleneksel bilginin korunmas› hakk›;
√ G›da ve tar›m için bitki genetik kaynaklar›n›n
kullan›m›ndan do¤an faydalar›n paylaﬂ›m›na adil
kat›l›m hakk›;
√ G›da ve tar›m için bitki genetik kaynaklar›n›n
korunmas› ve sürdürülebilir kullan›m›yla ilgili
konularda karar verme sürecine kat›lma hakk›;
√ Atal›k tohum/üretme ve ço¤altma malzemelerini
saklama, kullanma, takas etme ve satma hakk›.
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
tohumlar›n› ve geleneksel bilgilerini sürdürme,
kontrol etme, koruma ve geliﬂtirme hakk› vard›r.
2. Devletler;
√ Tohum hakk›na sayg› duymal›, onu korumal› ve
gerçekleﬂtirmeli ve ulusal mevzuatlar›nda bu hakk›
tan›mal›d›r.

38

√ Köylülere yeterli kalitede ve miktarda tohumun,
ekim için en uygun dönemde, uygun bir fiyat ile
sa¤lanmas›n› garanti alt›na almal›d›r.
√ Köylülerin ellerindeki tohumlar› veya tercih ettikleri
yerel olarak ulaﬂ›labilir di¤er tohumlar› kullanma
ve yetiﬂtirmek istedikleri ekine ve türlere karar
verme haklar›n› tan›mal›d›r.
√ Köylülerin tohum sistemlerini desteklemeli, köylü
tohumlar›n›n kullan›m› ve tar›msal biyoçeﬂitlili¤i
teﬂvik etmelidir.
√ Tar›msal araﬂt›rma-geliﬂtirmenin köylüler ve
k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n ihtiyaçlar›na
yönelik olmas›n› sa¤lamal›; deneyimlerini dikkate
alarak, bu kiﬂilerin, önceliklerin tan›mlanmas› ile
araﬂt›rma-geliﬂtirme sürecine aktif kat›l›m›n›
sa¤lamal› ve köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er
insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan nadir ürünlerin
ve tohumlar›n ar-ge’sine yat›r›m› art›rmal›d›r.
√ Tohum politikalar›n›n, bitki çeﬂitlili¤inin korumas›
ve di¤er fikri mülkiyet haklar›n›n, belgelendirme
programlar›n›n ve tohum pazarlama mevzuat›n›n
köylülerin haklar›na, özellikle de tohum hakk›na
sayg›l› olmas›n› ve onlar›n ihtiyaç ve gerçekliklerini
dikkate almas›n› sa¤lamal›d›r.
Madde 20. Biyolojik Çeﬂitlilik Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Bireysel veya toplu olarak, tar›m, bal›kç›l›k ve
hayvanc›l›k alanlar›ndaki biyolojik çeﬂitlili¤i ve
bununla iliﬂkili bilgiyi koruma, devam ettirme ve
sürdürülebilir ﬂekilde kullanma ve geliﬂtirme hakk›
vard›r.
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√ Ayn› zamanda, geçimlerinin ve tar›msal
biyoçeﬂitlili¤in yenilenmesinin temelini oluﬂturan
geleneksel tar›m, k›rsal hayat ve agroekolojik
sistemleri sürdürme hakk› vard›r.
√ Biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas› ve sürdürülebilir
kullan›m›yla ilgili ortak geleneksel bilgilerini,
yenilikleri ve uygulamalar› korumaya haklar› vard›r.
2. Devletler, ilgili uluslararas› anlaﬂmalardaki
yükümlülükleriyle uyumlu olarak;
√ Biyoçeﬂitlilik ve genetik kaynaklar›n tükenmesinin
önlenmesi,
√ Bunlar›n korunmas›n›n ve sürdürülebilir
kullan›m›n›n güvence alt›na al›nmas›,
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
geleneksel bilgilerinin korunmas› ve tan›t›lmas›
√ Bu kiﬂilerin bu kaynaklar›n kullan›m›ndan do¤an
faydalar›n paylaﬂ›m›na adil kat›l›m› için uygun
tedbirleri almal›d›r.
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
herhangi bir de¤iﬂime u¤rat›lm›ﬂ canl›
organizman›n geliﬂtirilmesi, iﬂlenmesi, nakliyat›
veya piyasaya sürülmesinden do¤abilecek hak
ihlali risklerini denetlemeli, bunlar› önlemeli ve
azaltmal›d›r.
Madde 21. Su ve H›fz›ss›hha Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Yaﬂam haklar› ve tüm insan haklar›ndan tam
olarak faydalanabilmek için hayati önem taﬂ›yan
güvenli ve temiz içme suyuna ve h›fz›ss›hhaya
eriﬂim hakk› vard›r.
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√ Ayn› zamanda su sa¤lama sistemlerine ve kaliteli,
ekonomik ve fiziksel olarak eriﬂilebilir, ayr›mc›
olmayan ve kültür ve toplumsal cinsiyet aç›s›ndan
kabul edilebilir temizlik tesislerine eriﬂme haklar›
vard›r.
√ Tar›m, bal›kç›l›k, hayvanc›l›k ve di¤er suyla ilgili
geçim faaliyetlerini güvenceye almak için su hakk›
vard›r.
√ Bu kiﬂilerin suya ve su kaynaklar› yönetim
sistemlerine adil eriﬂim hakk› ile keyfi kesintiler
veya su kaynaklar›nda kirlenme olmadan yaﬂama
hakk› vard›r.
2. Devletler;
√ Ay›r›mc›l›k yapmadan, geleneksel ve topluluk
temelli su yönetim sistemleri de dahil olmak üzere,
suya eriﬂime sayg› göstermeli, bu eriﬂimi korumal›
ve güvence alt›na almal›d›r.
√ Hane halk› ve üretim amaçl› kullan›lan suyu ve
h›fz›ss›hhan›n iyileﬂmesini temin etmek için
önlemler almal›d›r.
√ Bunu özellikle, hukuki statüleri ne olursa olsun,
dezavantajl› veya d›ﬂlanm›ﬂ gruplar, göçebe
yaylac›lar, büyük çiftlik iﬂçileri, göçmenler ile
düzensiz veya gayr› resmi alanlarda yaﬂayanlar
için yapmal›d›r.
√ Aﬂ›r› kullan›m ve tehlikeli maddelerin, özellikle
endüstriyel s›v› at›k, konsantre mineral ile a¤›r ve
h›zl› zehirlenmeye sebep veren kimyasallar›n
do¤urdu¤u kirlenmeye karﬂ›, do¤al su kaynaklar›n›,
havzalar›, akiferler ile sulak alanlar, göller, göletler,
nehirler ve dereler dahil olmak üzere yer üstü su
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kaynaklar›n› korumal›, bunlar›n yenilenmesini
sa¤lamal›d›r.
√ Üçüncü kiﬂilerce, köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er
insanlar›n su haklar›n› kullanmalar›n›n k›s›tlamas›n›
engellemelidir.
√ Su kullan›m›n› önceliklendirmede, insani ihtiyaçlar›,
küçük ölçekli g›da üretimini, ekosistem ihtiyaçlar›n›
ve kültürel kullan›m› di¤er kullan›mlar›n önünde
tutmal›d›r.
Madde 22. Sosyal Güvenlik Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Sosyal sigorta dahil olmak üzere, sosyal güvenlik
hakk› vard›r.
√ Ayn› zamanda yürürlükte olan uluslararas› ve
yerel iﬂ mevzuat› kapsam›nda verilmiﬂ tüm sosyal
güvenlik haklar›ndan faydalanma hakk› vard›r.
2. K›rsal bölgelerdeki göçmen iﬂçiler, hukuki statüleri
ne olursa olsun, sosyal güvenlik alan›nda eﬂit
muamele görmelidir.
3. Devletler;
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n sosyal
sigorta dahil olmak üzere, sosyal güvenlik hakk›n›
tan›mal› ve ulusal ﬂartlara uygun olarak, temel
sosyal güvenlik teminatlar›n› içeren sosyal koruma
zeminini kurmal› veya sürdürmelidir.
√ Teminatlar asgari olarak, muhtaç kiﬂilerin yaﬂam
boyu temel sa¤l›k hizmetine ve temel gelir
güvencesine eriﬂmesini sa¤lamal›d›r.
√ Bunlar, ulusal seviyede gerekli bulunan mal ve
hizmetlere etkin eriﬂimi sa¤layacakt›r.
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√ Temel sosyal güvence teminat› kanun ile tesis
edilmelidir. Tarafs›z, ﬂeffaf, etkin, eriﬂilebilir ve
bütçeye uygun ﬂikâyet ve itiraz süreçleri de
tan›mlanmal›d›r.
√ Ulusal hukuki çerçeve ile uyumu art›rmak için
gereken sistemler mevcut olmal›d›r.
Madde 23. Sa¤l›k Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Mevcut en yüksek fiziksel ve zihinsel sa¤l›k
standard›ndan faydalanma hakk› vard›r.
√ Ayr›ca herhangi bir ayr›mc›l›¤a maruz kalmadan
tüm sosyal hizmetlere ve sa¤l›k hizmetlerine
eriﬂme haklar› vard›r.
√ T›bbi amaçlar için kulland›klar› bitki, hayvan ve
minerallere eriﬂme ve bunlar›n korunmas› da dâhil
olmak üzere, geleneksel ilaçlar›n› kullanma ve
koruma, sa¤l›kla ilgili al›ﬂkanl›klar›n› devam ettirme
hakk› vard›r.
2. Devletler, k›rsal alanlarda, özellikle savunmas›z
durumdaki gruplar için ayr›mc›l›¤› önleyecek ﬂekilde;
√ Sa¤l›k tesislerine, ürünlerine ve hizmetlerine,
√ Temel ilaçlara, bulaﬂ›c› hastal›klara karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k
önlemlerine, üreme sa¤l›¤› hizmetlerine,
√ Toplulu¤u etkileyen ve ilgilendiren temel sa¤l›k
problemleri, bunlar› önleme ve kontrol alt›na alma
yöntemleri ile ilgili bilgiye, anne ve çocuk sa¤l›¤›na
yönelik hizmetlere eriﬂimini
√ Ve sa¤l›k personelinin sa¤l›k ve insan haklar›na
dair e¤itilmesini teminat alt›na almal›d›r.
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Madde 24. Yeterli Bar›nma Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Yeterli bar›nma hakk› vard›r. Huzur ve
haysiyetleriyle yaﬂayacaklar› güvenli evleri ve
topluluklar› idame ettirme haklar› vard›r.
√ Evlerinden zorla tahliyeye, tacize ve di¤er tehditlere
karﬂ› korunma haklar› vard›r.
2. Devletler;
√ Köylüleri ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›, uygun
yasal koruma veya baﬂka tür korunma
yöntemlerine eriﬂimleri veya güçleri yetmeden
mesken tuttuklar› evlerinden veya topraklar›ndan
r›zalar› olmadan geçici
veya kal›c› tahliye edemezler.
√ Tahliyenin kaç›n›lmaz oldu¤u hallerde, devlet
do¤abilecek maddi ve di¤er kay›plar› karﬂ›lamak
veya adil bir tazminat temin etmelidir.
√ Tahliye durumunda devletler köylüler ve k›rsalda
çal›ﬂan di¤er insanlar›n eriﬂilebilirlik, finansman
gücü, bar›nabilme, imtiyaz güvencesi, kültürel
aç›dan uygunluk, uygun konum, sa¤l›k, e¤itim ve
su gibi temel haklara eriﬂim ﬂartlar›n› karﬂ›layan
konut edindirme seçeneklerini içerecek ﬂekilde
yeniden iskân›n› garanti etmelidir.
Madde 25. Ö¤renim ve E¤itim Hakk›
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Ö¤renim ve e¤itim hakk› vard›r.
√ Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar için
ö¤renim ve e¤itim programlar› onlar›n ekonomik
ortam›n›, sosyal ve kültürel koﬂullar›n› ve pratik
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ihtiyaçlar›n› hesaba katmal›, tarih, bilgi ve de¤er
sistemlerini bünyesinde bar›nd›rmal›d›r. Programlar
köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlarla iﬂ
birli¤i içinde geliﬂtirilmeli ve uygulanmal›d›r.
√ ‹çinde bulunduklar› belirli agroekolojik,
sosyokültürel ve ekonomik ortamlara uyumlu bir
ﬂekilde gerekli oldu¤u miktarda e¤itim görme
hakk› vard›r.
√ Sorunlara karﬂ›l›k geliﬂtirilen tahsil programlar›,
üretkenli¤i art›rma, pazarlama ve ilaç, hastal›k,
sistem ﬂoklar›, kimyasallar›n etkileri, iklim de¤iﬂikli¤i
ve hava olaylar›yla baﬂa ç›kacak becerileri içermeli,
ancak bunlarla s›n›rl› kalmamal›d›r.
√ Çocuklar›n›n kültürleri ve insan haklar› araçlar›n›n
içerdi¤i di¤er tüm haklar ile uyumlu ö¤renim alma
hakk› vard›r.
2. Devletler,
√ Köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
karﬂ›laﬂt›klar› acil ve yeni ortaya ç›kan zorluklara
daha makul bir ﬂekilde karﬂ›l›k verebilmeleri için
çiftçi saha okullar›, kat›l›mc› bitki yetiﬂtirme, bitki
ve hayvan sa¤l›¤› muayenehaneleri gibi adil ve
kat›l›mc› çiftçi-bilim insan› ortakl›klar›n›
cesaretlendirmelidir.
√ Devletler çiftlik düzeyinde tahsil, pazar bilgisi ve
dan›ﬂman hizmetlerini sa¤layacak yat›r›mlar
yapmal›d›r.
Madde 26. Kültürel Haklar ve Geleneksel Bilgi
1. Köylüler ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n;
√ Müdahaleye veya herhangi bir ﬂekilde ayr›mc›l›¤a
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u¤ramaks›z›n kültürel geliﬂimlerini özgürce devam
ettirebilme ve kendi kültürlerinden faydalanma
haklar› vard›r.
√ Ayr›ca sahip olduklar› hayat tarz›, üretim
yöntemleri, teknoloji ya da adetler ve gelenekler
gibi geleneksel bilgileri sürdürme, ifade etme,
onlar›n kontrolünü ellerinde tutma, onlar› koruma
ve geliﬂtirme haklar› vard›r.
√ Hiç kimse uluslararas› hukuk ile teminat alt›na
al›nm›ﬂ insan haklar›n›, kültürel haklar› bahane
etmek suretiyle s›n›rland›ramaz ve ihlal edemez.
√ Yerel adet, dil, kültür, din, edebiyat ve sanatlar›n›
bireysel veya kolektif bir ﬂekilde, uluslararas› insan
haklar› standartlar›na uygun koﬂullarda ifade etme
haklar› vard›r.
2. Devletler;
√ Yukar›da bahsedilen haklara sayg› duymal›,
√ Haklar›n tan›nmas› ve korunmas› için önlem almal›
√ Ve köylülerin ve k›rsal alanlarda çal›ﬂan di¤er
insanlar›n geleneksel bilgi yöntem ve teknolojilerine
karﬂ› ayr›mc›l›¤› ortadan kald›rmal›d›r.
Madde 27. Birleﬂmiﬂ Milletler ve Di¤er Uluslararas›
Kuruluﬂlar›n Sorumlulu¤u
1. Birleﬂmiﬂ Milletler sisteminin ve uluslararas› ve
bölgesel finansal kuruluﬂlar dâhil olmak üzere di¤er
hükümetler aras› kuruluﬂlar›n uzman kuruluﬂlar›,
fon ve programlar› di¤er önlemlere ek olarak,
kalk›nma yard›m ve iﬂbirli¤ini harekete geçirmek
suretiyle, mevcut beyannamenin koﬂullar›n›n tam
anlam›yla gerçekleﬂtirilmesine katk› koymal›d›r.
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Köylülerin ve k›rsalda çal›ﬂan di¤er insanlar›n
kendilerini etkileyen sorunlarla ilgili kat›l›mlar›n›
garanti edecek yol ve araçlar tesis edilmelidir.
2. Birleﬂmiﬂ Milletler ve uzman kuruluﬂlar›, fonlar› ve
programlar› ve uluslararas› ve bölgesel finansal
kuruluﬂlar dahil olmak üzere di¤er hükümetler aras›
kuruluﬂlar mevcut beyannamenin hükümlerine sad›k
kal›nmas›n› ve hükümlerinin tam anlam›yla
uygulanmas›n› teﬂvik etmeli ve tesir gücünü
izlemelidir.
Sayg›lar›m›zla
Ç‹FTÇ‹ SEND‹KALARI KONFEDERASYONU
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