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SONUÇLAR

Kent hakları için foruma doğru

1

Neoliberalizmin ortasındaki kent

1.1 İncelemeler gösteriyor ki Avrupa’da (Doğudan Merkeze ve Batıya, Kuzeyden

Güneye), neoliberalleşme, kentler ve yaşam koşulları üzerinde benzer etkilere
sahiptir. Ayrışma, mutenalaşma (gentrification), ortak miras alanlarının ve popüler
bölgelerin yokedilişi, kamu mülkiyetindeki arazilerin özelleştirilmesi ve kültürel
mirasın ekonomik anlamda istismarı her gün daha da artmaktadır. Refah
devletinin kentteki zaferleri şüphelidir: örneğin barınma ve ücretsiz kamu sağlığı
hakkı ve çocuk bakımı hizmetleri anlamında. Düşük gelirli aileler için durum gün
geçtikçe kötüleşmektedir.

1.2 İş, parçalı, istikrarsız ve az bulunur durumdadır. İki yüz yıldır savaşan işçi sınıfı

sayesinde kazanılmış haklar reddedilmekte, ücretler giderek azalmaktadır: Doğu
ve Güneydeki işçiler birbirilerine karşı kışkırtılmakta ve bu arada ücretler
zenginler tarafından belirlenmektedir. İş, giderek, zenginlerin en zenginler için
yaptıkları üretime tamamen bağlı bir değişken haline gelmektedir.

1.3 Neoliberalleşme için, kentler metadır; onun kentlikullanıcıları, tüketicilerdir. Politik

haklar güçlerini yitirmektedir; Yukarı kademelerden gelen propaganda, yerini,
katılımla değiştirmiştir. Konuşma özgürlüğü, bilgiye erişim gibi tehdit altındadır.
Kentin kaderi, ekonomik küreselleşmenin gücü tarafından belirlenmektedir.
Kentsel alanlar, küresel ekonominin uzantıları ile parçalanmıştır; byük şirketlerin
ev ofisleri, oteller, kongre merkezleri, uluslararası bankalar; dünya ekonomisinin
bu uzantıları “kent içinde – baskın ve özerk başka bir kent” oluşturmaktadır.
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Bazı prensipler

2.1 Bütüncül bir yaklaşım gereklidir. Neoliberalleşme toplumun tüm kesimlerinde ve

kent üzerinde kendine zorla yer açmaktadır. Kentsel durumun farklı alanlarında
(yerinden etme, ayrışma, mutenalaşma (gentrification), özelleştirme, vb.) aynı
stratejinin farklı yüzleri olarak ortaya çıkmaktadır. Konu, neoliberalleşmenin
kendini kente empoze etmesi kaderinden kaçmak ise, bütün kent buna müdahil
edilmelidir.

2.2 Kent tüketilebilir bir meta değildir: kent, ortak bir mülktür. Bizim istediğimiz kent

en zayıflarından başlayarak bütün kentlilerin istek ve ihtiyaçlarını gözönüne alır.
Her gelir düzeyine uygun ödenebilir kiralarda barınma önerebilmeliyiz. Herkese
çalışma alanlarına ve kamu hizmetlerine konforlu birşekilde erişimi garanti
edebilmeliyiz. Bu, gelir düzeyi, geldiği yer, kültürü, yaşı, sosyal sınıfı, dini veya
politik yönlenmesine olursa olsun her kentli için geçerli olmalıdır.

2.3 Kent politikası kentlilerin sorumluluğundadır. Bizim tasavvur ettiğimiz haliyle kent,

sadece temsili değil aynı zamanda birleştirici gerçek demokrasinin olduğu yerdir.
Kentin sosyomekansal ağını oluşturan kişi ve organizasyonlardan meydana
gelen ilişkiler bütünü, belediye gücü etrafında oluşmuş olmalıdır. Kentsel gelişme
herşeyden önce gelir. –kentsel gelişim kenti yaratmalıdır: en fazla ihtiyacı
olandan başlayarak avantajların dağıtıldığı bir sistemi sağladığı kadar kentlilerin
kendilerini özdeşleştirebildikleri bir mekan. Dezavantajlı mahallelerde yaşayanlar
en ileri özellikteki araç ve malzemeye erişim hakkı en fazla olanlardır: en geniş
kamusal alanlar ve konut koşullarının iyileştirilmesi için en fazla gayrete. Kent,
kentin, en zengin ve en çok kaynağa sahip olanlar tarafından ele geçirildiği
günümüz kentsel mantığının aksine çoğunluğun iyiliği gözönünde bulundurularak
kavramlaştırılmalıdır.

2.4 Kent içinde kentsel yaşama ve çalışma ihtiyaçları ortak bir zemin bulur. Kent,
neoliberalizme alternatif olabileceklerin denendiği ve uygulandığı bir alan
olmalıdır: kaynakları harcamayan, gerekli mallar ile üretici tarafından dayatılmış
mallar arasında seçim yapabilen, yerel üretimi destekleyen, kişisel gelişim için
gerekli olan iş uygulamalarına değer veren ve anlama, katılma ve keyfini çıkarma
kabiliyetini artıran bir ekonomi.
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Ne yapılmalı?

3.1 Bütün Avrupa kentlerinde bazı hareketler oturanları evlerinden ve mahallerinden

atılmaları, arazilerin ve kamu hizmetlerinin özelleştirmesi kadar kentsel mirasın
yıkımı ve ticarileştirilmesine karşı da savaşıyor. Bu bir başlangıç noktası: bu
organizasyonlar zorlukların ve neoliberalleşmenin bütün yüzlerinin farkında
oldukları kadar biraraya da gelebilmeli ve amaçlarını ve ortak noktalarını
paylaşmalılar.

3.2 Bütün topluluklarımızın somut hareketlerinin ortak amacı evinden, kamusal
alanlardan, merkezi mahallelerden ve işyerlerinden edilmeye karşı durmak ve bu
hakları bütün kentliler için kazanmaktır.

3.3 Buna rağmen, aynı zamanda parçalar ve bütün arasındaki bağlantıların da ortaya

çıkmasını diliyoruz. Bizim dikkatimiz yerelden ulusala ve küresele, sektörelden
genele kilitlenmiş durumda. Neoliberal strateji farklı ölçeklerde hareket ediyor: bu
nedenle bu ölçeklerin hepsinde mücadele etmek bir zorunluluktur.

3.4 Başlangıç için, biz şunları planlıyoruz (ve diğerlerini de bu amaçta bize katılmaya
çağırıyoruz)
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Bizimle benzer amaçları taşıyan organizasyon ve ağları biraraya getirmek, bu
grupların birlikte çalışmalarını ve birbirleri arasındaki katılımı kolaylaştırmak.



Diğerlerinin kullanabilecekleri kaynakları ve herkese açık olan kaynakları
belirtmekortaya çıkarmak.



Uluslararası yardım gerektirecek yerel ve ulusal hareketleri belirlemek.



Etkin olabilecek farklı eylem biçimlerini tanımlamak.



PanAvrupa inisiyatifleri organize etmek.

Nasıl Yapmalı?

4.1 Üç yöne aynı anda yönelilmeli: en önemlisi kimin kime yöneleceğine ve kiminle
işbirliği yapılacağına karar verilmesi.
4.2 Sınırsızca devam edebilecek etkin bir hareketle başlamak



ESF websitesinde varolan bütün bilgisayar kaynaklarını, posta adres listesini
kalıcı bir forumda biraraya getirme ve bu bilgilerin sistematik olarak
güncellenmesi.



6 aylık bir süre içinde ortak aktivitelerin değerlendirileceği biratölye
düzenlemek ve küresel bir stratejiye karar vermek (kentleri düşündüğümüz
halleriyle kavramsallaştırmak ve yaratmak)



Amaçlarımızı paylaştığımız insan, organizasyon ve grup sayısını artırmak.
Bütün Avrupa kentlerinde temalarımızda haftalık tartışmaları IAI, NoVox
International ve HIC ile başlamış olan bütün inisiyatiflerle ortak olarak ve
uyum içinde organize etmek. 24,25 veya 26 Kasım daher kentte bir günlük bir
seferberlik ilan etmek ( bu günler Avrupa’daki bakanların Marseilles’de konut
üzerine yapacakları gayriresmi toplantının tarihleri)



Temalarımızın, ortaya koyduklarımızın ve girişimlerimizin uluslararası basında
ve etkinliklerde bahsedilmesini sağlamak.

Malmö, 20 Eylül 2008

