Yasam Alanı Hakkı için
Küresel Kampanya 2011’e Katılın!

Dünyada süregelen sistematik toprak hakkı ve konut hakkı ihlallerinin ardında neoliberal sistemin müşterek
yapısal etmenleri olduğunu kabul ederek ve Dünya Sakinleri Meclisi’nin almış olduğu karara uyarak, İrtibat
Komitesi’ni kurduk ve tüm konut hakkı ve toprak hakkı aktivistlerine örgütlenmeleri ve 15 Eylül’den 31 Ekim’e
sürecek kitlesel eylemlere katılmaları için çağrı yapıyoruz. Eylemlerin amacı, konut ve toprak hakkının gerçek
anlamıyla herkes için yerine getirilmesini, zorla tahliyeler ve toprak gaspının hemen sonlandırılmasını ve
akivistler üzerindeki zulüm ve baskının kaldırılmasını talep etmektir.
Her kıtada, yerel düzeydeki toplulukların konut ve toprak hakkı ihlalleriyle karşılaşmaları, devamlı tetikte
olmalarını ve ihlaller karşısında yerel olarak örgütlenmeye hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. Ancak, dünyanın
her yerinden gelen bizler, güçlerimizi dayanışma içinde birleştirmek, aramızda ortaklıklar ve birlikler kurabilmek
ve tek bir küresel sesle konuşabilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz.
Bu birleştirilmiş küresel talebi yaratarak bireysel seslerimizin daha gür çıkması amacıyla, kendi toplumunuz için
en uygun toprak ve konut hakkını talep etmenizi sağlayacak etkinlikler (işgaller, yürüyüşler, nümayişler, halk
forumları vb.) organize etmenizi ve aynı zamanda, sizin yerel eylemlerinizle bizim konut ve toprak hakları,
kent hakkı ve ayrımcılık yapmadan herkes için temiz bir yaşam alanı hakkı gibi daha geniş çerçeveden
yaptığımız küresel taleplerimiz arasındaki bağlantıya da dikkat çekmenizi öneriyoruz. Küresel Kampanya,
küresel kriz, yozlaşma ve aynı zamanda emlak ve arazi spekülasyonlarının temelinde yer alan neoliberal
politikaların tüm sapkın etkilerini lanetler.
Yerel eylemlerinizle küresel kampanya arasında bağlantı kurmanın basit yolu, yerel kampanya etkinliklerinizde
birleştirici sloganımızı kullanmanızdır:
‘‘Küresel Kampanya 2011: Yaşam Alanı Hakkı için Direnişler ve Alternatifler (bu cümleden sonra burada kendi
sloganınızı kullanacaksınız)’’.
15 Eylül ve 31 Ekim 2011 tarihleri arasında sürecek olan Yaşam Alanı Hakkı için Küresel Kampanya 2011 için
örgütlenmenin yanı sıra, aşağıdaki adımları atarak, birleştirilmiş küresel bir toprak ve konut hakları hareketinin
inşasına katkıda bulunabilirsiniz:

1)

Etkinliklerinizi linkteki Etkinlik Haritası’na yerleştirerek dünyanın her yanından insanların onları
öğrenmelerini sağlayın,: http://worldhabitatdays.org/events/

2)

http://worldhabitatdays.org/ web sayfasında toprak ve konut hakları hakkındaki fikirlerinizi veya
önerilerinizi diğerleriyle paylaşın.

3)

http://worldhabitatdays.org/cases/ adresindeki Vakalar Haritası üzerine yaşam alanı hakları ihlal
edilen topluluklarla ilgili bilgi koyarak, zorla tahliyeler, toprak gaspı ve aktivistlere yapılan zulme karşı
mücadele etmeye yönelik kolektif çabalara katılın.

Yaşam Alanı Hakkı için Küresel Kampanya 2011 ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://worldhabitatdays.org.
linkini ziyaret edin.
İrtibat Komitesi:
International Alliance of Inhabitants (IAI)
Habitat International Coalition (HIC)
Leaders and Organizers of Community Organizations in Asia (LOCOA)
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WITNESS
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World Assembly of Inhabitants Joint Committees

