Yaşam Alanı Hakkı’ için Sakinlerin Birleşmesi
Son 10 yılda, yaşam alanı hakkının savunulmasına yönelik olarak, aktivistler, sosyal
hareketler, yerleşim alanları sakinleri, mahalle dernekleri ve ayrıca teknik destekler arasındaki
eklemlenme ve buluşmalar bütünleşmiştir.
Bulgular:
Bizler, ailenin, kırsal ve kentsel toplulukların, toplumsal kurgudaki yerinin korunduğu ve
birlikte varoluş prensibi temelinde kimsenin dışlanmadığı bir düzenin temel taşı olarak
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların (ESKH) kazanılması mücadelesi etrafında bir araya
gelmiş bulunuyoruz. “ESKH” tanımlaması altında;
İnsanın yaşam alanları temelinde, devletin; konut, su ve sağlıklı çevre koşullarının sağlanması
ile eğitim, sağlık ve yurttaş katılımına ilişkin yükümlülüklerini kastetmekteyiz. Bunlar, arazi,
doğal kaynaklar, geçim, enerji, ulaşım ve rekreasyon, ve özellikle de kent hakkı, gıda
egemenliği ve iklim adaleti konularındaki kolektif hakların yasal dayanağını oluşturmaktadır.
Ailedeki, evdeki, komşuluklardaki, köy yerleşimlerindeki ve kamusal mekânlardaki yakın
ilişkileri nedeniyle kadınlar, yaşam alanı hakkının savunulmasındaki mücadelede baş
aktörlerdir. Kadınların yanı sıra çocuklar, engelliler, zorla yerinden edilenler, evsizler,
göçebeler, mülteciler ve göçmenler bu haklardan soyutlanan ana gruplardır ve bu nedenle
tanınmalı ve hakları her türlü mücadelede savunulmalıdır.
Yaşam Alanı Hakkının gerçekleştirilmesinin önündeki engeller, yerel kültürel farklılıklardan
bağımsız olarak, artmaktadır. Bu nedenle, en fakirin, dezavantajlının ve savunmasızın
toprağını tehdit eden, gayrimenkul ve arazi spekülasyonu uygulamalarını açığa çıkarmak
bizim görevimizdir. Bu türden uygulamalar, arazilerin halkın elinden alınması, mahallelerinin
ve köylerin yok edilmesi, nice zamanlardan bugüne gelen mahallelerin mutenalaştırılmasını
amaçlayan soylulaştırma projeleri, gelir artışının durgunluğuna rağmen kiraları arttıran mega
projeler ve mega organizasyonlar planlayan; bunun sonunda da toplulukların geleneksel
yerleşimlerinde hayatlarını sürdürme hakkını gasp eden, onları silahlı çatışmaların, işgallerin,
“doğal” afetler ve iklim değişiklikleri nedeniyle gerçekleşen su baskınları, toprak kaymaları
ile su, hava ve toprak kirlilikleri gibi koşullara maruz bırakan uygulamalardır. Bölgesel
düzeyde gerçekleşen tüm bu olgular, neticede kırsal ve kentsel toplumları etkilemekte ve
dünya çapında kitlesel zorla yerinden edinmelere neden olmaktadır.
Öneriler:
Bizler, yerel, ulusal, bölgesel, kıtasal ve küresel organizasyonlar olarak dayanışmanın inşasına
devam etmek ve böylece tüm insanların hem kırda hem de kentte huzur ve barış içinde ve
onurlu yaşamaları için Dünya Sakinleri Meclisi’nin kurulması için toplanma sürecine girdik.
Bizler, aynı zamanda her sene Ekim ayının ilk Pazartesi günü yapılacak olan “Yaşam Alanı
Hakkı İçin Küresel Kampanya”ya katılmaya kararlıyız.
3 Ekim 2011 ve 1 Ekim 2012 tarihlerinde aşağıdaki temalar etrafında bir araya geleceğiz: i)
zorla tahliye/yerinden edilmelerin neden ve sonuçları, kırsal ve kentsel yasam alanları
sorunlarından etkilenen insanların yoksullaşmaları ve ıstırapları ve ii) toplumsal ve siyasal
hakları baskı ve şiddete maruz kalan yaşam alanı hakkı aktivistleri ile dayanışma.
Yaşam alanı hakkı için yapılacak yıllık kampanya herkesin katılımına açık ve çeşitlilik
sağlayacak şekilde organize edilecek ve dünya çapında yaşam alanı mücadelecileri tarafından
koordine edilecektir. Yürüyüşler, protestolar, gösteriler, işgaller, kamusal tartışmalar ve
toplantılar gibi eylemlerin yanı sıra diğer ifade biçimleri de birlikte

kullanılacaktır. Kampanyanın tanıtımı en başta internet üzerindeki sosyal paylaşım siteleri
yoluyla yapılacak ayrıca kampanyaya katılan sosyal hareketlerin, grupların ve
organizasyonların web sitelerinde yayınlanacaktır.
Bu hedeflere ulaşmak için, tüm organizasyonlar ve diğer ağlar, halka ait yerleşimlerdeki ve
Dakar Dünya Sosyal Forumu çerçevesinde üniversite kampüsündeki yerleşimcilerin
organizasyonları tarafından düzenlenen toplantıların sonuçlarını karşılayan bir platform ve
eylem planı üzerinde anlaşmayı amaçlayan bir İrtibat Komitesi kurmakta ve böylece dünya
çapında genelde aynı ortak nedenlerden kaynaklanan hak ihlalleri ile mücadelede somut bir
dayanışma oluşturulmaktadır.
10 Şubat 2011 tarihinde Dakar`da aşağıdaki ağlar ve örgütler bu taahhüdün altına imza
atmıştır:
Uluslararası Ağlar:


Alliance Internationale des Habitants (AIH)



Coalition Internationale de l'Habitat (HIC)



Comités Promoteurs de l'Assemblée Mondiale des Habitants international



Comités Promoteurs de l'Assemblée Mondiale des Habitants Régionaux



LOCOA - Leaders and Organizers of Community Organization in Asia



No-Vox

Ulusal ve Uluslararası Sakinler Organizasyonları:


ACIDAK Asociation Comité Interbidonville, (Dakar, Senegal)



AHTB, Association des Habitants et Travailleurs de Baraka (Dakar, Senegal)



Amandla Centre of Zimbabwe (Zimbabwe)



Assembly to End Poverty (USA)



A Város Mindenkié (Hongrie)



CAES (Paraguay)



CDV (México)



CHRA (Zimbabwe)



Colectivo para el desarrollo del peru de villa maria dl triunfo (Perú)



Comité de Gestion des Inondations et de Déguerpissement de Médina Goumars
(Guédiawaye, Senegal)



Comités Promoteurs Nationaux de l'Assemblée Mondiale des Habitants Nationaux



CONAM (Brasil)



CONAPAMAG (Guatemala)



Coordination duped investors (Russie)



Coophabitat (Republica Dominicana)



Cooperativa de reciclado de villa 31 (Argentina)



Coopérative Coralli (Italie)



COORDINADORA DE COLONIAS UNIDAS (México)



DAL, Droit au Logement (France)



EMAD, Entente des Mouvements et Associations de Développement (Dakar, Senegal)



Famemg – Minas Gerais (Brasil)



FBFF – Ceará (Brasil)



FEDEVI (Argentina)



Federación de Cooperativas Todos juntos (Argentina)



FOVELIC (Perú)



GIU (Perú)



Grupo puertorriqueño de solidaridad con la niñez Dominico-Haiana CPNDH (Puerto
Rico)



Mouvement And Soukali Médina Goumars (Dakar, Senegal)



Movimiento Nuevo Encuentro (Argentina)



National Tenants Union (Nigeria)



Omunga (Angola)



POHDH (Haiti)



PPEHRC (USA)



PROUD and National Forum for the Urban Poor (India)



Red Metropolitana Inquilinos (Venezuela)



RNHC (Cameroun)



Shelter for the Poor (Bangladesh)



Thames Valley Gypsy Council (UK)



Tenants Union (Russie)



Tonderai Ndira Housing Cooperative (Zimbabwe)



UCISV-Ver (México)



Unione Inquilini (Italie)



UNION POPULAR VALLE GOMEZ, D.F. (México)



USA/Canada Alliance of Inhabitants (USACAI)



Youth governance and environmental programme (Kenya)

Destekçiler:


ABONG, Brazilian Association of NGOs



AITEC, Association Internationale des Techniciens et Chercheurs (France)



ALOP, Associación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción



CENCA (Perú)



CERPAC, Centre de Recherche Populaire pour l´Action Citoyenne(Senegal)



ENDA-Economie Populaire (Senegal)



ENDA-Relais pour le Développement Urbain Participé, (Senegal)



FAL, Forum des Autorités Locales



Handicap International



Intermondes (Senegal)



Plateforme DESC Sénégal – RADI



WISEEP (Ghana)

