KENTLER ORTAK TARIM ALANLARIMIZDIR!
Son birkaç yıldır bir çok kentte, yeni kent içi tarım alanları ortaya çıkıyor. Bu ortak alanlar,
kentlerde güzel bir yaşamın deneysel mekanlarıdır. Bizler, kentte tarım yapanlar, kentlerdeki
terkedilmiş alanları buluşma ve görüşme alanlarına dönüştürüyor, kendi ürünlerimizi
yetiştiriyor, arıları tanınmış kurumların binalarının çatılarına taşıyor, değişik gübre elde etme
yöntemlerini ve yetiştirip topladığımız sebze ve meyveleri konserve, reçel ve benzeri diger
ürünlere dönüştürüyoruz.
Yaşanabilir kentleri ve sürdürülebilir kentleşmeyi savunuyoruz. Hergün, tüketim zorunluluğu
olmaksızın, kamuya açık bir alanın demokratik ve çoğulcu bir kent yaşamı için ne kadar
önemli olduğunu görüyor ve yaşıyoruz.
KENTTE ORTAK TARIM ALANLARI:
 Kamusal alanların giderek artan özelleştirilme ve ticari alana dönüştürülmelerini
engelleme girişimidir.
 Nesiller boyu sosyal, kültürel çeşitliliğin, zenginliğin ve komşuluk ilişkilerinin alanıdırlar.
 Doğa deneyimlerinin, biyolojik çeşitliliğin, beslenme özgürlüğünün ve tohumların
korunduğu alanlardır.
 Ortak organize edilip, bakımı yapılan ve böylelikle katılımın desteklendiği özgür ve açık
alanlardır. Buralarda kent toplumunun ortak yaşamı yeşerir.
 Deney alanlarımızdırlar, oralarda keşfeder, düzenler ve tamir edip tekrar kullanırız.
 Terkedilmiş, kurumuş veya verimsiz yerler ve kendiliğinden yeşeren bitkiler için ekolojik
alternatiflerdir.
 Kent ve küçük tarım alanları arasında birer köprüdürler. Sınırlara ve doğanın kendi
değerine, küresel adalet ve adil üretim şartlarına saygı gösterir, kaliteli gıda ürünleri ve
tarıma duyarlılığı sağlarlar.
 Çevre duyarlılığının kazanıldığı, birlikte öğrenilen, paylaşılıp bilgi alışverişinde bulunulan
yerlerdirler.
 Dinlenme ve kendine zaman ayırma yerleridirler.
 Kentlerde iklimin korunmasını, daha iyi bir yaşam kalitesini ve çevre adaletini teşvik
ederler.
 Kentlerde yalnızlaşmaya, şiddete ve sahipsizliğe canlı bir alternatiftirler.
BÜTÜNÜYLE: KENTTE ORTAK TARIM ALANLARI, yaşamaya değer, yaşam dolu ve
gelecek odaklı kentlerin birer parçasıdırlar. Anlamları ve sayıları sürekli artıyor. Buna karşın
hukuksal statüleri halen zor ve genellikle gelecekleri güvence altına alınmış değildir.
Bir çok kentte sadece boş alanların ticari değeri dikkate alınıyor, kent ve kentsel yaşam için
anlamları göz önüne alınmıyor.
Bizler, siyasilerden ve kent planlamacılarından KENTTE ORTAK TARIM ALANLARI’nin
öneminin kabul görmesini, konumlarının güçlendirilmesini, onların kent planlama ve inşasına
entegre edilmelerini, böylelikle; gelecekte kent planlamacılığı konusunda bakış açısı
değişikliğinin sağlanmasını talep ediyoruz.
Nasıl ki; otomobil kullanılan bir kentte park yerleri hak olarak görülüyorsa, KENTTE ORTAK
TARIM ALANLARI, hakkının olduğu bir kentte de herkesin yürüyerek ulaşabileceği bir kent
doğasının garanti altına alınması gerekir.
Açıkça, vatandaşların kamuya açık alanları düzenleme hakkına sahip olmaları sağlanmalıdır:
Oturdukları yerlere yakın kamusal alanları ticari amaçlar dışında kullanılmak üzere tüm
vatandaşların faydalanabilmelerine uygun hale getirmek ve bu hakkı güvence altına almak,
kaliteli yeşil alanların ve kent doğasının sağlanmasını ve bunları gerçekleştirirken farklı
gruplardan insanların, hayvanların, böcek ve bitkilerin ayrı ayrı çıkarlarının gözönüne
alınmasını sağlamak!
KENTTE ORTAK TARIM ALANLARI bizim yaşam alanımızdır. Burada farklılıklar karşılaşıyor,
perspektifler gelişiyor ve burada toplum gelişiyor. Bu alanlar sürekli kök salacaklardır!
KENTler ORTAK TARIM ALANLARIMIZDIR!!

