İnsanları ve doğayı adil
ve sürdürülebilir gıda
sistemleri etrafında
birleştirmek için

DÜNYA GENELİNDE
GIDA SİSTEMLERİNİN
GEZEGENE YÜKÜ:
Antropojenik sera
gazı emisyonlarının

37% 'si

Küresel düzeyde
tatlı suların
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%70ʼinin
kullanımı1

İnsanlığın ekolojik
ayak izinin

%26ʼsı
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Gıda, kültürümüzü şekillendirmenin yanı sıra, besin
güvencesinin temelini oluşturur
ve birçok
yerde geçim
kaynaklarını destekleyen önemli bir gelir ve istihdam
kaynağını temsil eder.
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Bununla birlikte, gıda alanındaki bazı unsurlar
yetersiz
kaynak
yönetimine ve çevreye zarar veren üretim yöntemlerine yol açmıştır.
Bunlar:

Uzun, adaletsiz ve anlaşılmaz değer zincirleri
Üretimin yoğunlaştırılması
Sektörün tekelleşmesi
Az sayıda ürün çeşidinin pazarlanması
Bu unsurlar
insanların ve ekosistemlerin sağlığını tehdit etmekte ve,
aynı zamanda, küçük ölçekli üretim sistemlerinin, yerel toplulukların
direncinin ve geleneksel bilgilerinin kaybolmasına
sebep olmaktadır.

GIDA SİSTEMLERİNİN İŞLEVSİZLİKLERİ
Dünya nüfusunun

%11

2 milyar

'i kronik
yetersiz beslenmeden
muzdarip.4

yetişkin aşırı kilolu veya
obez.4

Dünyada insan tüketimi için
üretilen gıdanın her yıl

Gıda israfı sebebiyle her yıl

1/3

'ü israf ediliyor.1

1

936 milyar dolar
kaybediliyor.5
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Sürdürülebilir ve adil gıda sistemlerinin acil olarak teşvik edilmesi
gerekmektedir. Bu, küçük ölçekli üretim sistemlerini desteklenmesi
ve doğa ve insan etkileşimini önceleyen kısa değer zincirleri
aracılığıyla üreticiler ile tüketiciler arasındaki mesafenin kısaltılması
ile mümkündür.

FOODNECTED'İN YAKLAŞIMI
GIDA TOPLULUKLARI ile küçük üreticilerden ve gıda sistemlerinin diğer
ana paydaşlarından oluşan bir topluluk oluşturulması hedeflenmiştir:

Deniz ürünleri
ve tarım
pazarları

Küçük üreticiler;
balıkçılar, çiftçiler
ve geleneksel
hayvancılar

Tüketiciler

Topluluk destekli
balıkçılık ve tarım
programları

Balıkçılık sektöründeki
kadın üretici ağları ve
kırsal üretimdeki kadın
ağları

Sivil Toplum
Örgütleri

Çok disiplinli
çalışan
araştırmacılar

Aşçılar ve
aşçı birlikleri

Sürdürülebilirlik değerlerini ve yaklaşımını önemsiyoruz ve
sağlıklı bir gezegene ve dirençli topluluklara sahip olmak
için mevcut gıda sistemini adil ve daha sürdürülebilir bir
sisteme dönüştürme amacını benimsiyoruz. İlişkilerimizi
güçlendirdikçe, kabaliyet alanımızı geliştireceğimize ve
birbirimizin deneyimlerinden öğreneceğimize inanıyoruz.

TEMEL İLKELERİMİZ
GIDA TOPLULUĞUNDAKİ TÜM ÜYELER, GELECEKTEKİ GIDA
SİSTEMLERİNİN AŞAĞIDAKİ UNSURLARI BENİMSEMESİNİ KABUL
ETMEKTEDİR:

Gıda egemenliği, kalitesi
ve sağlığı
Gerek bugünün gerek
geleceğin insanları sağlıklı bir
yaşam ve esenlikleri için
beslenmeye yönelik
ihtiyaçlarını karşılarken,
yüksek besin kalitesine sahip
gıdalara erişimin keyfini
çıkarmalıdır.

Yerel kalkınma, kapsayıcı
yönetişim
ve
sosyal
uyum
Adil ve sürdürülebilir gıda
sistemleri yerel kalkınmayı
teşvik eder, kadınların rolüne
değer verir ve genç nesilleri
inisiyatif almaya teşvik eder.
Bu, tüm yerel paydaşları
içeren yeni bir yönetişim
modelini zorunlu kılmaktadır.

Düşük çevresel etki

Adil ve sürdürülebilir gıda
sistemleri, çevreye zarar
vermeyen yerel ve düşük
etkili üretim yöntemlerine
öncelik verir.

Adil geçim kaynakları ve
adil ticaret
Gıda üretimi üreticilere adil
ekonomik getiri sağlar ve
toplulukların dirençliliğini
teşvik eder. Adil ve
sürdürülebilir gıda
sistemlerinde tedarik zincirleri
kısa ve şeffaftır.

Geleneksel ekolojik bilgi
Adil ve sürdürülebilir gıda
sistemleri, yerel toplulukların
doğa ile doğrudan temas
yoluyla binlerce yıl boyunca
ürettiği bilgileri korur. Bu
geleneksel ekolojik bilgi,
bilimsel bilginin
tamamlayıcısı olarak kabul
edilir.

Proje bir dizi farklı pilot bölgede
yürütülmektedir:
Katalonya,
Balear Adaları (İspanya), Sicilya
(İtalya), Ülgün
(Karadağ) ve
Sarıkeçili göçebe hayvancılarının
Toros Dağları ve yamaçlarındaki
yaşam alanları (Türkiye).

PİLOT
UYGULAMA
ALANLARI

Yerel aktörler bölgedeki sürdürülebilir girişimler hakkında daha fazla
bilgi edinerek işletmelerinin ekonomik sürdürülebilirliğini artırırken
aynı zamanda faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkilerini azaltacak
olası alternatif çözümleri oluşturma kapsamında desteklenir.
Foodnected, temel ilkelerin uygulanmasını izleyecek, paydaşlar arası
güvence kuruluşu olarak hareket edecek, üyelerinin girişimlerine daha
fazla görünürlük sağlayacak, uzmanlar arasında bilgi aktarımını
kolaylaştıracak ve ortak zorluklara birlikte çözümler geliştirecek bir
platform görevi üstlenmektedir.

ORTAKLAR
Slow Food, yerel yemek kültürlerinin yok olmasını önlemek, yaşamın hızlı temposuna
karşı koymak ve insanların tükettikleri yiyeceklere ilgilerinin azalmasıyla mücadele
etmek amacıyla kurulmuş küresel bir taban örgütlenmesidir. Slow Food,
Foodnectedʼin koordinasyonunu üstlenmektedir. www.slowfood.com
Global Footprint Network, Dünyadaki yaşamın gezegenin kendi
kaynakları dahilinde sürdürülebilmesi için çalışan uluslararası bir
örgüttür. Global Footprint Network, gıda sistemlerinde yer alan tüm
paydaşların eylemlerinin gezegenimize etkisini anlamalarına yardımcı
olmak için Dünya kaynaklarının kullanımı konusunda uzmanlığını ortaya
koymaktadır. www.footprintnetwork.org

Low Impact Fishers of Europe, kendini düşük etkili bir
şekilde avlanmaya adamış 10.000 küçük ölçekli
balıkçıyı temsil etmektedir. LIFE saha çalışmaları
yürütmekte ve Foodnectedʼın iletişim faaliyetlerini
üstlenmektedir. Pilot uygulama alanlarında elde
edilen sonuçların yaygınlaştırılması için savunuculuk
çalışmaları geliştirmekten sorumludur.
www.lifeplatform.eu

GOB
Menorca,
insan
faaliyetlerini
çevrenin
korunmasıyla uyumlu hale getirerek gerçek anlamda
sürdürülebilir bir ekonomi elde etmeyi amaçlamaktadır.
GOB Menorca, “Custòdia Agrària” çiftçileri ağını ve arazi
yönetim planını projeye dahil ederek Gıda
Topluluğuʼnun geliştirilmesine bir pilot uygulama alanı
olarak katkı koymaktadır.
www.gobmenorca.com

CZIP'in misyonu, kuşlarla birlikte diğer hayvan ve bitki
türlerini, onların yaşam alanlarını ve Karadağ'ın
biyolojik çeşitliliğini izlemek; bu konuda toplumu
bilgilendirmek
ve
bilimsel
araştırmaları
yaygınlaştırmak; doğanın korunması ile ilgilenen
yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kuruluşlarla işbirliği
yapmaktır. www.czip.me

The Dr. Martin Schneider-Jacoby Derneği, Karadağ'daki
biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası olan Ülgün
Salina'nın (tuzla) korunması için çalışmaktadır ve
tuzlanın korunması konusunda farkındalık yaratmayı
amaçlamaktadır. www.msja.me

Akdeniz Doğa ve Kültür Birliği, Akdenizʼin doğal
peyzajlarını ve onları sürdüren geleneksel kültürel
pratikleri korumak için çalışan 13 doğa koruma
örgütünden oluşan bir birliktir. Birlik, biyoçeşitlilik
izleme metotları dahil olmak üzere Foodnected'in
araç ve mekanizmalarının daha da geliştirilmesi için
kendi pilot uygulama alanlarından çıktılar ve
deneyimler sunmaktadır.
www.mednatureculture.org

Yolda Girişimi, geleneksel kültürel pratiklerin değerine
odaklanarak biyolojik çeşitliliği korumak için çalışır.
Yolda, Sarıkeçili göçebe hayvancılarının Toros dağları ve
yamaçlarındaki geleneksel alanlarını Foodnected pilot
uygulama alanlarına dahil etme ve koordinatörü olduğu
Akdeniz Doğa ve Kültür Birliği'nin projeye katılımını
kolaylaştırma rolünü üstlenmektedir.
www.yolda.org.tr

MAVA, ortaklarını ve koruma camiasını ekonomik olarak destekleyerek,
harekete geçirerek ve güçlendirerek insanların ve doğanın yararı için
biyolojik çeşitliliği korumaktadır. MAVA
Foodnectedʼı doğrudan maddi
olarak desteklemektedir. www.mava-foundation.org

Foodnected, insanları ve doğayı yerel, adil ve
sürdürülebilir gıda sistemleri etrafında birleştirmeyi
amaçlar.
İster tüketici olun ister üretici olun, bireysel seçimleriniz
küresel gıda sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahip
olabilir. Birlikte bir fark yaratalım, Foodnected
topluluğuna katılın!
Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin!
www.foodnected.org
info@foodnected.org
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