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Abstract:
Due to the rapid population growth in the world, the need for food is increasing exponentially
every day, and the inadequacy of food and scarcity issues are among the most worries
challenges for humanity. As a result of the vitality of food for human life and other beings,
issues such as food production, the natural resources on which this production is based, the
sustainable management of them for food supply and sustainable food systems are constantly
discussed and remain on the agenda. However, in all these discussions, tree-based systems and
methods like agroforestry which can contribute to the solution of food insecurity and
malnutrition in many different ways, are not sufficiently focused on. Whereas it is indicated
that forests and other tree-based production systems contribute to the livelihoods of more than
1,6 billion people worldwide and these areas have the potential to provide a variety of food
products that can diversity the diet, including fruits, vegetables, nuts, seeds and edible oils. The
alarming proliferation of large-scale conservation programs and projects in various parts of the
world threatens the contribution and role of forest areas in providing food security and
supporting nutrition.Starting from this point, this study analyzes a series of case studies to
highlight how forest areas are intervened for conservation purposes and how these interventions
drive local communities away from their lands and livelihoods. By examining the similar
processes taken place in Madagaskar, Brazil, Ecuador, Uganda and Mexico, this paper argues
that these ‘conservation’ practices and interventions have become a tool that legitimizes the
dissemination of destructive economic policies, let alone protecting forest areas.
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Orman Köylerinde Koruma Amaçlı Yerinden Edilme Süreçleri:
Aktörler, Söylemler ve Etkiler
Özet:
Dünyada hızlı nüfus artışına bağlı olarak gıdaya duyulan ihtiyaç her geçen gün ciddi düzeylerde
katlanarak artış göstermekte, gıdanın yetersizliği ve olası bir açlık sorunu insanlığı en fazla
endişelendiren konuların başında gelmektedir. Gıdanın insan yaşamı ve diğer varlıklar için bu
denli önemli olmasının bir sonucu olarak, gıda üretimi, bu üretimin dayandığı doğal kaynaklar,
gıda temini için doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve sürdürülebilir gıda sistemleri gibi
konular sürekli tartışılmakta ve gündemdeki yerini korumaktadır. Ancak tüm bu tartışmalar
içerisinde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme sorununun çözümüne birçok farklı açıdan
katkıda bulunabilecek olan ormanlar ve tarımsal ormancılık gibi diğer ağaç tabanlı sistemler
göz ardı edilmektedir. Hâlbuki ormanlar ve diğer ağaç temelli üretim sistemlerinin dünya
çapında tahmini olarak 1,6 milyardan fazla insanın geçimine katkıda bulunduğu ve söz konusu
alanların meyveler, yapraklı sebzeler, kabuklu yemişler, tohumlar ve yenilebilir yağlar da dâhil
olmak üzere beslenmeyi çeşitlendirebilecek çeşitli gıda ürünlerini sunma potansiyeline sahip
olduğu belirtilmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki büyük ölçekli koruma program ve
projelerinin endişe verici şekilde yaygınlaşması, orman alanlarının gıda güvenliğinin
sağlanması ve beslenmenin desteklenmesi konusundaki katkılarını tehdit etmektedir. Buradan
hareketle çalışmada, koruma gerekçesiyle orman alanlarına nasıl müdahale edildiğini ve bu
müdahaleler sonucunda yerel toplulukların topraklarından ve geçim kaynaklarından nasıl
uzaklaştırıldığını vurgulamak için bir dizi vaka çalışması analiz edilmektedir. Madagaskar,
Brezilya, Ekvator, Uganda ve Meksika’da koruma adına gerçekleştirilen uygulamalar, orman
alanlarını korumak bir yana yıkıcı ekonomik politikaların yaygınlaştırılmasını meşrulaştıran bir
araç haline gelmiştir.
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