BASIN BÜLTENİ
İletişim: Engin Yılmaz, Yolda Girişimi, engin@bican.net, +90 5498602766, @YoldaInitiative

Halifax, Canada, 28 Mayıs, 2018

Roads Less Travelled – Göçebe Hayvancılar için Yeni bir Küresel Girişim
Toplum Temelli Koruma Araştırma Ağı (CCRN) ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN)
Halifax, Kanada’da düzenlediği Topluluklar, Doğa Koruma ve Geçim Kaynakları
Konferansı’nda göçebe hayvancılar için herkesin katılımına açık yeni bir küresel girişim
hayata geçiriliyor bugün. Dünyanın birçok köşesinden göçebe hayvancı topluluklar ve
destek veren diğer örgütler ile yakın iş birliği içinde DiversEarth 1, Yolda Girişimi 2 ve
Trashumancia y Naturaleza 3 tarafından oluşturulan Roads Less Travelled, yaşam
biçimlerini muhafaza etmeleri ve özgür bir şekilde göçlerine devam etmeleri için göçebe
hayvancıları desteklemeyi amaç ediniyor.
Göçebe hayvancıların sürüleri ile sürdürdükleri yürüyüş binlerce yıldır dünyamıza şekil veriyor.
Sadece kırsal yaşamı desteklemiyor aynı zamanda en yüksek kalitede ürünler üretiyor,
biyoçeşitliliği koruyor ve zenginleştiriyor, doğal alanları birbirine bağlayan doğal koridorlar
yaratıyor, iklim değişikliğine uyum ve azaltım çabalarına katkı veriyor, hayvanları için en yüksek
refahı sağlıyorlar.
1 DiversEarth merkezi İsviçre’de bulunan bir sivil toplum örgütüdür. Yaşam biçimleri, kültürleri ve inançları ile doğayı ve

doğal kaynakları koruyan insanlarla çalışıyor. Kutsal Doğal Alanların korunması, yönetimi ve restorasyonu için bu alanları ve
su kaynaklarını koruyan insanlarla çalışarak; tüm dünyada doğaya ve biyoçeşitliliğe katkı sağlayan yenilikçi kültürel
yöntemleri destekleyerek ve kutlayarak; doğal dünyayı korumak üzere kültürel olarak uygun yolları bulmak için inanç
liderleri, topluluklar ve ağlar ile irtibata geçerek gerçekleştiriyor çalışmalarını. http://www.diversearth.org

Liza Zogib, IUCN CEESP (Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Politikalar Komisyonu) yürütme komitesi üyesi ve bu komitenin
Uzman Gruplarından bir tanesinin eş başkanıdır.
2 Yolda Girişimi merkezi Türkiye’de bulunan, doğa koruma alanında uluslararası düzeyde faaliyet yürüten bir sivil toplum

örgütüdür. Yaşamın temelini oluşturan biyoçeşitliliğin insanların kültürlerine de şekil verdiği ve doğa ile kültürün
birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği düşüncesiyle biyoçeşitliliği ve biyoçeşitliliğe katkı veren kültürel
yöntemleri araştırma ve koruma faaliyetleri yürütmektedir.

3 1997 yılında kurulan Asociación Trashumancia y Naturaleza (TyN), İspanya’da önemli ekosistemlerin ve bu ekosistemlerin

sağladığı hizmetlerin korunmasına katkı sağlayan göçebe hayvancılık, ekstansif hayvancılık ve diğer pastoral sistemler gibi
geleneksel yöntemleri desteklemek ve geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Natura 2000 ve Yüksek Doğal Değere
sahip alanlar gibi önemli korunan alanların parçalanmasını engelleyen temel biyoçeşitlilik koridorları olması nedeniyle
125000 Km uzunluğundaki göç güzergahlarının geri kazanımı temel amacıdır.
TyN İspanya Ekstansif Otlatma ve Geleneksel Hayvancılık Platformu’nun ve Doğa ve Kültür için Akdeniz Konsorsiyumu’nun
(MCNNC) kurucu ortaklarından ve ayrıca İspanya Komünal Sistemler Birliği - Iniciativa Comunales’in üyelerinden biridir.

Modern toplum sağlıklı bir dünya için bu önemli katkılarını kabul etmek bir yana, aksine bu
toplulukların yaşam biçimlerine devam etmelerini son derece zorlaştırdı. Geleneksel göç
güzergahları birer birer kaybolmakta, birçok topluluk ki çoğu zaman doğa koruma bahanesi ile
zorla iskan edilmekte, kullandıkları alanlara el konulmakta ve kültürleri aşındırılmaktadır.

Dünyanın birçok köşesinden göçebe hayvancı topluluklar ve destek veren diğer örgütler ile
yakın iş birliği içinde DiversEarth, Yolda Girişimi ve Trashumancia y Naturaleza, yaşam
biçimlerini muhafaza etmeleri ve özgür bir şekilde göçlerine devam etmeleri için göçebe
hayvancıları desteklemeyi amaçlayan yeni ve herkesin katılımına, iş birliğine açık küresel bir
program olan Roads Less Travelled’ı hayata geçiriyor.

DiversEarth genel müdürü ve Roads Less Travelled’ın ortak kurucularından Liza Zogib “Sadece
sağladıkları hizmetler yüzünden değil, yaşama ve yaşamaya dair sahip oldukları önemli dersler
için de dünyanın tüm göçebe hayvancılarını anmamız gerekiyor. Himalayalar’ın zorlu
vadilerinden Afrika’nın çöllerine; yüksek And Dağları’ndan Madrit’in merkezine, dünyadaki tüm
geleneksel halklar ve topluluklar en marjinal arazileri mümkün en iyi şekilde değerlendiriyor ve
çoğunlukla içinde kendilerine bir yer bulamadıkları bir modernite dalgasına karşı mücadele
ediyorlar.” dedi.

Yolda Girişimi genel müdürü ve Roads Less Travelled’ın ortak kurucularından Engin Yılmaz ise
yaptığı açıklamada “Bu küresel program, bugün topluma kattıkları değerleri bilimsel olarak
ortaya koyarak, bu toplulukların birbirleri ile iletişimini kolaylaştırarak, hikayelerini duyurarak
ve kültürlerini kutlayarak mümkün olduğunca çok göçebe hayvancı topluluğa destek sağlamayı
amaçlamaktadır.” dedi.
Trashumancia y Naturaleza başkanı Jesus Garzon “30 yıldan fazla bir süredir İspanya’da birçok
göç güzergahında göçebe hayvancılığın tekrar yaşam bulması için çalışıyoruz.” diye açıklamada
bulunurken, yine Trashumancia y Naturaleza’dan Concha Salguero “politikalara müdahaleden
çobanlara sahada destek sağlamaya birçok konuda dünyanın geri kalanı ile paylaşacağımız
birçok deneyimimiz var. Bu yüzden, önemli bir ihtiyacı karşılamaya katkı veren bu yeni küresel
girişimin tam zamanıdır.” dedi.

Roads Less Travelled’ın resmi açılışı bugün CCRN ve IUCN’in Halifax, Kanada’da düzenlediği
Topluluklar, Doğa Koruma ve Geçim Kaynakları Konferansı’nda Türkiye, İspanya, Portekiz,
Kuzey Afrika ve Şili’den sunumlar içeren bir panel ile gerçekleşecek. Göçebe hayvancılar için,
doğa için, kültür için, yaşam ve yaşamak için yeni bir yaklaşıma katkı sağlamak üzere bu küresel
hareket göçebe hayvancı topluluklar ve destek veren örgütler ve kişilerin katılımına açıktır.
Roads Less Travelled’ın Akdeniz havzasındaki çalışmaları
desteklenmektedir: Foundation: http://mava-foundation.org/
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