Bunlar için mücadele
ediyoruz
 Ağırlıklı olarak işyerlerini bölgede tutan ve üreticiye
sürdürülebilir gelişme olanakları sunan bölgesel bir
tarım ve işleme.
 Üretimden nakliyata, işlemeden ticarete, tüketimden yeniden değerlendirmeye kadar değer üretiminin her halkasında doğa ve çevre korumasını temel
almak.
 Her boyutu çeşitlilik içeren bir beslenme sistemi:
biyolojik çokluktan iktisadi aktörlerin çeşitliliğine,
pazarlama yöntemlerinden tüketim olanaklarına,
ürün yelpazesinden hayat tarzına kadar.
 Üreticilere adil fiyat, çalışanlara yeterli ücret garanti eden ve aynı zamanda herkesin alabileceği sağlıklı
ve ekolojik yiyecek üreten bir pazar yapılanması için.
 Kent beslenme sistemi için fiziki ve katılımcı
mekanları hazırlayan ve küresel ticaret ve işleme
yapılarından önce yerel altyapıya öncelik tanıyan
alternatif bir şehir ve bölge planlaması.
 Beslenme sistemlerinde sürdürülebilirlik ve adalet
ile gıda maddelerinin üretilmesi, işlenmesi ve hazırlanması için somut beceriler kazandıracak meslek
eğitimi ve meslek içi eğitim sistemleri.
 Sürdürülebilir üretilmiş, sağlığa yararlı ve kültürel
olarak uyumlu gıdaların, burada veya başka bir yerde
insanlar sömürülmeden ve yaşam kaynaklarının
kurutulmadan üretileceği ve herkes için erişilebilir
olacağı adaletli bir beslenme sistemi.
 Bölgedeki yurttaşların, kendi beslenme sistemleri
ve kamusal mal olarak bilinen doğal kaynaklar üzerinde demokratik karar hakkı.

Katılın!
Bölgedeki beslenme sisteminin geleceği olacak bir
biçimde değişmesini fiilen destekleyen ve bizimle
birlikte geliştirmek isteyen herkes çalışmalara
katılmaya davetlidir!
Etkinlikler hakkında bilgiler, çalışma grupları ve bizzat
katılım olanakları için bilgiler:
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Yayımcı:
Ernährungsrat Berlin e. V. – Berlin Beslenme Kurulu
kontakt@ernaehrungsrat-berlin.de
İçerikten yayımcı tek başına sorumludur.

Bu broşür Yeşil Çember ökologisch interkulturell
gGmbH işbirliği ile hazırlanmıştır.

Destekleyen:

Bölgemizde geleceği
olan bir beslenme ve
tarım politikası için

Berlin Beslenme
Kurulu

Neden bir beslenme
kurulu?

Beslenmede dönüşümü
gerçekleştirelim!

Bölgede geleceği olan bir beslenme ve tarım politikası
için Berlin Beslenme Kurulu, vatandaşların oluşturduğu
geniş bir birliktir. Birlik, bölgede geleceği olan bir beslenme düzeni değişimi hedefi için çalışmaktadır.

Bu ülkede gıda maddelerinin üretiminin ve tüketiminin
ne sürdürülebilir ne de adaletli olduğu artık inkâr edilemez. Biz aşırı üretiyor ve tüketiyoruz. Çok şeyi atıyor ve
savurgan tüketim biçimimiz için dünya çapında insanların ve doğanın sömürüsünü olağan görüyoruz.

Berlin için adaletli ve geleceği olan bir beslenme
sistemi vizyonumuz, siyasi bir beslenme bağımsızlığı
tasarısından geçiyor.

Beslenme Kurulu, hedef alınan bu değişim için yerel ve
bölgesel düzeyde çalışan herkesin platformudur. Buradan
hareketle, tüketiciler, üretici köylüler, kent bostancıları,
yiyecek kurtarıcıları, yerel gıda üretici temsilcileri ve
lokantacıları, bilim insanları, dernek, birlik ve eğitim
kurumlarının temsilcileri v.b. ortak hedefler ve stratejiler geliştirip bunu siyasi etkinliklere ve eylemlere
dönüştürürler.
Ortak görüşümüz, geleceği olan bir beslenme sistemi
için mücadele eden sivil toplum görüş ve taleplerinin
sesi olmak ve onlara siyasi güç vermektir.

Küresel çapta çok fazla toprak, su, fosil enerji gibi
kaynakları tüketiyoruz. Bununla çevremize, iklime ve
sağlığımıza zarar veriyoruz. Bu sistemin çok açık olarak
geleceği olmasa da, siyasi olarak desteklenmeye devam
ediliyor. Öte yandan seçenekler ve fikirler çoğu kez büyük
yapısal engelleri geçmek zorundalar.
Her geçen gün daha fazla Berlinli bunu değiştirmek ve
bugünkü beslenme sistemini, geleceği olan bir sisteme
dönüştürmek istiyor. Berlin, sürdürülebilir ve adaletli bir
beslenme sisteminin gerçekleştirilmesi için 2015 sonbaharında „Milan Urban Food Policy Pact“ı imzalayarak
yükümlük altına girdi.
 2016 sonunda iktidara gelen SPD-Sol PartiYeşiller koalisyonu, Berlin Beslenme Kurulu ile
birlikte geleceği olan, bölgesel düşünülmüş bir
Berlin beslenme stratejisi geliştirmeyi koalisyon
sözleşmesine aldı.
Bu arada söz konusu stratejinin geliştirme süreci
başladı. Beslenme Kurulu da görüşmelerde yer
alıyor. Eyalet hükümetine, kapsamlı bir stratejiye
ihtiyacımızın olduğunu ve hiçbir uygulama alanının
unutulmaması gerektiğini hatırlatmak bizim temel
yaklaşımımızın bir parçası.

Bunun anlamı, tarım ve gıda üretiminin, insanın gıda
hakkı, yerel pazarların güçlendirilmesi, adil fiyat
politikası, geçim güvenceli gelir ve doğal kaynakların
ortaklaşa korunmasını göz önüne alarak demokratikleştirilmesidir.
Vizyonumuz gerçekleşsin diye şehir beslenme
politikası için hep beraber somut uygulama
alanlı, geleceği olan bir beslenme stratejisi
geliştiriyoruz. Eyalet hükümeti ve ilçe yönetimi
düzeyinde siyaset ve idare ile hareket alanları,
gerekli genel şartlar ve önlemler üzerine görüşmeler yürütüyor, açık tartışmalar ve toplantılar
düzenliyoruz.
Çalışma gruplarında görüşler geliştiriliyor, kendi projelerimizi hazırlıyor ve gerçekleştiriyoruz.
Geleceği olan bir beslenme sistemi için ortak
eylemler ve başka kampanya çalışmaları
yürütüyoruz.

