FAO 32. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı (ERC) öncesinde Demokratik Kitle Örgutleri ve
Sivil Toplum Kuruluşlarına STK İstişaresine katılım için niyet beyanı
FAO 32. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı (ERC) öncesinde 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde
Özbekistan'ın Taşkent kentinde yapılacak STK Bölgesel Istişaresi konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarını
bilgilendirmekten memnuniyet duyuyoruz.
Sivil Toplum İstişareleri, FAO'nun Bölgesel Konferansları’ndan önce bölgedeki sivil toplum aktörleri
tarafından bağımsız olarak düzenlenen, ilgili grupları (küçük ölçekli çiftçiler, balıkçılar, göçebe çoban
ve besiciler, orman halkları, etnik azınlıklar ve yerli halklar, kentsel yoksullar, tarım ve gıda işçileri,
kırsal gençlik ve kadınlar, tüketiciler, STK'lar) temsil eden STK'ları bir araya getiren toplantılardır. Bu
istişarelerin amacı, bölge ile ilgili temel konuları tartışmak, FAO'nun önceki iki yıllık dönemde neler
yaptığını değerlendirmek ve Konferansın belirli gündem maddelerine katkıda bulunup gelecekteki
eylem planları için unsurlar toplamaktır.
Küçük ölçekli gıda üreticileri ve kırsal işçi örgütleri ile taban / toplum temelli sosyal hareketlerin
küresel bir platformu olan Uluslararası Gıda Egemenliği Planlama Komitesi (IPC), her FAO bölgesinde
Bölgesel Süreçleri aracılığıyla FAO-STK diyaloğunun kolaylaştırılmasından sorumludur. Bölgemizdeki
(Avrupa ve Orta Asya) istişareleri Nyéléni Avrupa ve Orta Asya Gıda Egemenliği Hareketi (Nyéléni
ECA) organize eder. Bölgesel STK İstişare sürecinin Nyéléni ECA adına geçici Yönlendirme Komitesi’nin
sekreteryasını La Via Campesina Avrupa Koordinasyonu (ECVC) üstlenmiştir. Bu Yürütme Komitesi,
bölgedeki STK İstişaresine çeşitli kurum ve kuruluşların katılımını kolaylaştırmaktadır.
FAO 32. Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı 5-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında Özbekistan'ın
Taşkent kentinde gerçekleştirilecektir. Konferansın 5 Mayıs Salı günü yapılacak ana oturumuna,
Avrupa ve Orta Asya'da sürdürülebilir gıda sistemleri ve sağlıklı beslenmenin tartışılacağı Bakanlar
Yuvarlak Masa Toplantısı da dahil olacaktır. Bu toplantı, beslenme ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin
durumunu özetlemeyi, bu konuların birbirleriyle bağlantılarını ve bölgedeki zorluklar ile fırsatları
tespit etmeyi hedeflemektedir. Konferansın açılış gününde ele alınacak ikinci önemli konu, kırsal
alanlarda gençlerin istihdamı ve kalkınma fırsatları için çözümlerdir. Genel oturumda ise küçük ölçekli
çiftçilerin, aile çiftçilerinin ve kırsaldaki gençlerin durum analizi yapılırken, bölgedeki kırsal alanların
canlandırılmasını sağlayabilecek stratejiler de gözden geçirilecektir.
STK istişaresi sırasında yapılacak görüşmelerde Köylü Hakları Bildirgesi’nin uygulanması, BM Aile
Çiftçiliği On Yılı, gençlik, toplumsal cinsiyet ve feminizm, agroekoloji, BM Gıda Sistemleri Zirvesi 2021
vb. konular ele alınacaktır.
Sivil Toplum İstişaresi gündemi, FAO 32. Bölgesel Konferansı (ERC) gündemini takiben STK
geribildirimini hazırlayacaktır. İstişare sırasında katılımcılar, bölgesel girişimler çerçevesinde ulusal ve
bölgesel düzeylerde anlamlı FAO sivil toplum işbirliğini en iyi şekilde nasıl düzenleyeceklerini de
tartışacaklardır. Taşkent STK İstişaresinde genel oturum sırasında belirlenecek sözcüler, Mayıs ayında
Taşkent'te FAO tarafından düzenlenecek Bölgesel Konferansı’na katılacak ve STK istişaresine katılmış
olan kuruluşlar adına STK vizyonunu sunacaklardır.
Farklı grupların, bölgelerin ve seçim bölgelerinin dengeli katılımını sağlamak için geçici STK
Yönlendirme Komitesi, STK İstişare katılımcı seçimine katı bir kota sistemi uygulayacaktır. Farklı
paydaş gruplarından yaklaşık 25 delegeye katılım ve fon kullanma önceliği verilecektir. Coğrafi ve

cinsiyet dengesi de dikkate alınacaktır. Ayrıca, kendi kendini finanse eden delegeler de dengeli katılım
çerçevesinde katılabileceklerdir.
STK toplantılarının çalışma dilleri teyit edildiği üzere İngilizce ve Rusça olacaktır. Gerekli olursa başka
diller de eklenecektir.
Lütfen bu çağrıyı ağınızda bulunan kuruluş ve kişilere yayınız. Bölgesel STK Konsültasyonuna katılımcı
olarak başvurmak isterseniz, en son 1 Mart 2020'ye kadar Yönlendirme Komitesinden Olcay Bingöl ile
iletişime geçiniz: cso.consultation2020@gmail.com. Mektubunuzda en fazla 150 kelime ile aşağıdaki
konuları kısaca açıklamanız rica olunur:
- Kuruluşunuz ve Gıda Egemenliği hareketi ile bağlantısı,
- Kuruluşunuzda üstlendiğiniz görev,
- Katılımınız için finansal desteğe ihtiyacınız var mıdır, yoksa masraflarınızı kendiniz mi
karşılayacaksınz,
- Beslenme ve gıda sistemleri, kırsal gençlik, Köylü Hakları Bildirgesi, BM Aile Tarımı On Yılı da dahil
olmak üzere ele alınacak konulara duyduğunuz ilgi.
Saygılar,
Bölgesel STK İstişare Geçici Yönetim Komitesi
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