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S ı f ı r e v d e n a t ı l ma K a m p a n ya s ı :

Uluslararası dayanışma,
saygınlık ve yaşayabilme güvenliği yaratmak için silahtır.
Tüm dünyada günümüzde bir milyar insan, doğal afetlerden, savaşlardan, ırkçı, ekonomik ve sosyal ayrımcılıklardan,
büyük sermayenin gayrimenkul ve finans sektörlerine yatırılmasından kaynaklanan, yaşama güvensizliğinden acı
çekmektedir. Bu evsiz ve kötü barınan insan sayısının, Millennium Development Goals’un 7 numaralı Hedefi ile
kararlaştırıldığı üzere 2015 yılına kadar 100 milyon azalması gerekirken, bu sayı 2020 yılına kadar 700 milyon daha
artamaya doğru ilerliyor.Temel sebep: kentsel yaşam sorununun, IMF ve Dünya Bankası tarafından dikte edilen yeni
liberal kurallar tarafından ezilmesidir. Bu kurallar sektörün özelleştirilmesine ve sosyal politikalara kesintileri
gerektiyor.
Bu dramatik duruma karşı, Uluslararası Yaşayanlar Birliği 4° FSM’de (Mumbai, ocak 2004) Sıfır evden atılma
Kampanyasını ortaya atmıştır. Bu kampanya ile, direk ilgili kişilerden yola çıkarak, gerekli bütün araçları kullanarak,
yaşayabilme güvenliğini ve saygınlık ümidinin tekrar kazanılması için, uluslararası dayanışmayı harekete geçirmek
hedeflenmiştir.
Hedef şudur: herkes için ev hakkı, hiçkimse tahliye edilmeyecek. Eğer tahliye gerekli ise, ilgili yaşayanlarla anlaşmaya
vararak, güvenli, haysiyetli yaşama çözümleri önceden bulunacak. Bu, Uluslararası Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar
Anlaşmasının 11.maddesine ve özellikle ONU Haklar Komitesinin (1990) 4 numaralı Genel Yorumuna uyulması
demektir.
IAI (birliğimizin kısaltılışı) bu hedefe ulaşmak için bütün sosyal kent hareketleri için ortak bir alan oluşturmayı
önermiştir. Bunun amacı yerel, ulusal ve uluslararası girişimleri standartlaştırmaktır.Bu arada, ONG’leri (Devlet Dışı
Organizasyonlar), ev hakkı için çalışan ağları, Birleşmiş Milletlerin sistem ve kurumlarını bu kampanyaya destek
olmaları için davet etmiştir.
Bu aynı zamanda, UNAdvisory Group Forced Evictions (AGFE) içinde IAI temsilcilerinin faaliyetinin temelidir.

Nasıl?
Sıfır evden atılma kampanyası birçok seviyeye bölünmektedir. Bu
seviyeler, yerel olarak ilgili organizasyonların katılma derecelerine
ve seferberliğine ve ele aldıkları olayın önem derecesine göre
belirlenir:

• Ev hakkının çiğnenmesi, yerel anten birimler vasıtası ile
•

uluslararası kapsamda uyarı sistemi
Uluslararası dayanışmaya çağrılar

• UNAGFE’nin Araştırma ve uzlaşma amaçlı özel görevleri
•

•

Tahliyeleri engellemek için, yaşayanlar vakıflarının, yerel
kurumların ve diğer kişilerin iyi deneyimlerinin paylaşılmasına
destek
Yaşayabilme güvenliği için yerel, ulusal ve uluslararası eylem
taslaklarının gözlemlenmesine ve yazılmasına destek

Nerede?
Günümüzde, Sıfır evden atılma Kampanyası değişik ülkelerde faaliyettedir :
Nairobi (Kenya) : 300.000 insan altyapısal yatırımlar (otoyol, demiryolu, elektrik hatları)
sebebiyle tahliye edilme tehtidi altındadır. W Nairobi W (Yaşasın Nairobi Yaşasın) Kampanyası yerel (seferberlik, yasal
başvurular, toplantılar) ve uluslararası (hususi bir internet sayfası sayesinde bütün ilgili kurumlara yaklaşık 10.000 e
mail gönderildi) alanlarda gelişti. Kampanya tahliyeleri durdurdu. Şimdi, toprak reformu ve yaşayabilme güvenliği
müzakereleri başlatıldı. Bu reformların, Kenya’nın silinen dış borcunun (İtalya ile olan) bir kısım kaynaklarının
kullanılacağı “Toprak ve Ev için Halk Fonu” ile finanse edilmesi bekleniyor. Kenya’nın İtalya’ya karşı olan dış
borcunun silinmesinden kazanılan 45 milyon avronun, bahsi geçen Fonu test etmek amacı ile iki baraka mahallesinde
kullanılması için pazarlıklar sürmektedir.
Zimbabwe : 2005 yılında, Zimbabwe hükümeti tarafıdan yapılan «Murambatsvina Harekatı» (« çöpleri süpür»)
çerçevesinde 700.000 kişi sokaklara atıldı. Fakat bu operasyondan zarara uğrayan insanların toplam sayısı, 12,5 milyon
yaşayandan 2,5 milyon üzeridir. Bunlardan 300.000 çocuk da okullarını bırakmak zorunda kalmışlardır.
Uluslararası düzeyde Zimbabwe’de ev hakkını Yeniden Kurma Operasyonu tarafından desteklenen yerel seferberlik,
evden atılmaların ve yıkımların durdurulmasını, ilgili toplulukların birlikteliğiyle bidonville’lerin iyileştirilmesi için bir
proje hazırlanmasını ve dış borcun silinerek ordan gelen kaynakların Toprak ve Ev Halk Fonuna kullanılmasını istedi.
Bu girişimler, uluslararası toplulukların, sömürgeci karşıtı antik lider Başkan Mugabe’yı sorgulamalarına ve Birleşmiş
Milletlerin evden atılmaları soruşturmak üzere olay yerine özel görevli kişileri göndermelerine yöneltmiştir.
Nijerya : 2005’in sonlarında Başkan Obasanjo evden atılma operasyonlarının en vahşi ve toplucalarından birini
gerçekleştirmiştir: başkent Abuja’da baş projeyi gerçekleştirmek için, toplam 7 milyon yaşayandan 4 milyondan fazlası
evden atılmıştır. Bu önemli rakama, Lagos’da devlet evlerindeki 20.000 kiracının, sektörün özelleştirme kararı verilen
Barınma ve Savunma bakanlarından başlamak üzere, evden atılmaları tehdidini de eklemek gerekir. Onlarca yerel vakıf
ve Kiliseler, «Nijerya Sıfır evden atılma Koalisyonu » tarafından ortaya atılan, evden atılmalarda sessizliği boz:
Nijerya’da ev hakkını savun! çağrısına harekete geçtiler. Bu koalisyon, yıkımların ve boşaltmaların durdurulmasını,
Abuja’daki baş projeyi ve özelleştirmeleri kınayarak, hemen evsizlerin zararlarının ödenmesini ve onlara tekrar ev
verilmesini ve aynı zamanda insan hakları ihlaline dönüşen bütün yabancı yatırımların durdurulmasını talep etmiştir.
Çağrı, ülkenin borcunun silinmesinden gelen finans kaynaklarının “Toprak ve Ev için Halk Fonu”na yönlendirilmesini
önermektedir.
Dominik Cumhuriyeti : 1 milyon insan, mülk sahibi olmadıkları topraklar üzerine çıkan inşaat spekülasyonlarından
dolayı tahliye tehdidi altındadırlar. Kampanya 2004 Sıfır Evden atılma Dünya gününde açıklanmıştır. Temel vakıfları,
S.Domingo il yönetimini içine katmış ve Bask Ülkesi hükümetinin desteğini almıştır. Kampanya, tahliyelerin bir kısmını
durdurmuştur ve görüşme masası oluşmasını sağlamıştır. Burda da Toprak ve Ev Halk Fonu tartışıldı ve geçerli
seçenekler sunmak için Coophabitat kuruldu. UNAGFE araştırma ve uzlaşma amaçlı özel bir misyon organize etmiş
(mart 2005), fakat bir kısmı paramiliter (askeri olarak örgütlenmiş) gruplar eliyle yapılan vahşi evden atılmalar devam
etmektedir. Bunun için diğer cepheleride açarak baskıyı arttırmak ön görülmüştür ve bu yönde meselede rolü bulunan
bazı turistik işletmeleri boykot etmekde söz konusudur.
Latin Amerika ve Karayipler için Sıfır Evden Atılma Kampanyasının koordinasyonun Coophabitat’da olduğunun altı
çizilmelidir.
İtalya: 600.000 insan, kira ödemelerindeki gecikmeden kaynaklanan kira tahliyelerinden, toplu konut sektörünün
özelleştirilmesinden ve süresi sona ermiş kiralamalardan dolayı tahliye tehdidi altındadırlar. Kampanya, atılmalara karşı
dayanma girişimleri, önemli meydan gösterileri, milletvekillerinin girişimleri ve dosyanın Birleşmiş Milletlere teslim
edilmesiyle gelişmiştir. Kampanya, ONU Haklar Komitesinin devlete ağır bir çağrıda bulunmasını sağlamıştır. Diğer
taraftan UNAGFE, bugüne kadar hiçbir G7 ülkesinde gerçekleştirilmemiş ilk olarak özel bir misyon organize etmiştir
(şubat 2005). Bu misyonun sonucunda, Roma’yı « tahliyelerden özgür şehir » diye tanımlayan bir protokol

belediye ile imzalanmıştır. Diğer taraftan, belediye başkanı ve başkanları, kiralanmamış boş evlere el koyarak
kamusallaştırmıştır. Ocak 2007’de, atılmaların kısmi olarak geciktirilmeleri sağlandı. Seferberlik sürüyor.
Fransa : 500.000 insan, temel olarak kira ödemelerindeki gecikmeden kaynaklanan kira tahliyelerinden dolayı
tahliye tehdidi altındadır. Kampanya, boşaltmalara karşı direnmeler, yer işgalleri ve HLM’lerin yıkılmalarına karşı
protestolar sağlamıştır. Hatta bazı belediyeler, kararname çıkararak kendi bölgelerini «atılmalardan özgür» bölge olarak
beyan etmişlerdir. Kampanya, atılmaların bir kısmını yeni kontratlarla değiştirmesi için devleti bir kanun çıkarmasına ve
5 yıl içinde 500.000 halk evi yapılma projesini onaylamaya zorlamıştır.
Sağlıksız çok sayıda evde çıkan yangınlar, Paris’te 2005 yazında onlarca ölüme sebebiyet vermiştir. Bütün bunlar, farklı
seviyelerde seferberliğe devam edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Ve şiddetli evden atılmalar, kış arasından
sonra tekrar başladığı için seferberlikler tekrar başlamıştır.
Hırvatistan: Yugoslavya’nın dağılmasından sonra, kiracılara (40.000 insan) özel daireleri sürekli işgal etme hakkı
tanıyan, 1945’den bu yana kullandıkları hakkın miras yoluyla aktarılabilmesi, 1996 yılında onaylanan bir kanun ile
ellerinden alınmıştır. Uygun barınma seçenekleri sağlama zorunluluğunu yürürlükten kaldıran Anayasa Mahkemesinin
kararnamesinden sonra ve 2005’in sonlarına doğru %60’den fazla artan kiralarla, en çok fakirleri ve yaşlıları vuran
şiddetli evden atılmalar çığ gibi artmıştır.
Kiracılar Birliği, birçok teşkilat ve politik parti tarafından ortaya atılan, Kiracıların Yaşayabilme Güvenliği
Haklarını Yeniden Sağlama kampanyası, evden atılmaların durdurulmasını ve uluslararası anlaşmalara karşı
olan kanunların yürürlükten kaldırılmasını istemiştir. Bunları yaparken de insan ve yaşama haklarını korumalıdır.
Bunu yapmak için, internet üzerinde binlerce imza toplayan çağrı, uluslararası organların da baskı yapmalarını
istemiştir. Özellikle şimdi, Hırvatistan’ın Avrupa Birliğine girmek için pazarlık yaptığı zamanda.
Dale Farm, Basildon (İngiltere) : İngiltere’de bulunan en büyük göçmen topluluğu söz

konusudur. Bunlar bakımlı küçük bahçe katı, prefabrik evlerde ve kendilerine ait topraklarda bulunan karavanlarda
yaşarlar. Bu topraklar, zamanında otomobil hurdalarının ortalığa saçılmış olduğu yerlerdir. Kökleri çeltikliler öncesine
dayanan Gammon dilini konuşan bu özerk topluluk, Basildon bölgesel Meclisinin « etnik soykırım» tehtidi
altındadır. Nitekim bu Meclis, Muhafazakarların çingenelere karşı yaptığı son derece şiddetli bir kampanyanın
sonucunda, büyük sayıda konutu yok etmeye karar vermişti.
İngiltere’de Sıfır Evden atılma Kırmızı Tekerlekler çağrısı, birçok teşkilat ve ünlü kişiler tarafından desteklenmiştir.
Bunların arasında aktris Vaness Redgrave de yer almaktadır. Bu çağrı evden atılmaların durdurulmasını savunmakta ve
İngiltere hükümetinden bir soruşturma komisyonu başlatmasını, uluslararası insan ve ev hakları anlaşmalarını ihlal eden
devlet ve yerel belediye Meclis kanunlarının yürürlükten kaldırılmasını istemektedir.
Tamil Nadu, Hindistan: PASUMAI THAAYAGAM (Green Mother Land), yetkili makamlar tarafından

gerçekleştirilen bir seri yıkımın 30.000 insanı evsiz bıraktığını bildirmektedir. Bunlardan 5.000’i Chennai, Tamil Nadu,
Hindistan’da evsiz kalan öğrencilerdir.
Porur gölü bölgesinde yaşayan insanlar hiçbir duyuru veya ihtarname ile uyarılmadan zorla evden atılmışlardır. 23 ve 25
kasım 2006 tarihleri arasında polis, her bir iskanı yıkmak için greyder ve buldozerlerle gelmiştir. Tam da hükümet
yetkililerinin gerekli kentleşme faaliyetlerini garanti ettiği esnada bu olay şok etkisi yaratmıştır. Aynı dönemde bölgeye
eletrik hattı, ayrı bir posta ofisi ve kamu telefon ofisleri sağlanmıştı.
2 aralık 2006’da Tamil Nadu hükümeti, devlet topraklarındaki kaçak iskanların kaldırılması için hızlı bir eylem
başlatmak üzere devlet ve bölgesel bazda çalışma grupları oluşturmuştur. Bunun sonucunda, tüm ülkede patlak vermek
üzere yaklaşık bir milyon insan evden atılma tehdidi altındadır.
Bu sebepten dolayı Tamil Nadu, Hindistan’da “Ev Hakkı ve Sıfır Evden Atılma Kampanyası” ortaya atılmıştır.
IAI ayrıca tahliyelere karşı dayanışma mesajları göndermiştir: Lima (Peru), Yeni Delhi
(Hindistan), Karachi (Pakistan), Cebu e Manila (Filipin), Beijing (Çin), Quilombo, San Paolo, Curitiba e Porto Alegre
(Brezilya), İşgal edilen topraklar (Bosna), Nagoya (Japonya), Bishkek (Kırgızistan), Barselona e Sivilia (İspanya),
Macaristan, Milano e Bolonya (İtalya), Porto Said (Mısır), Yeni Orleans (America Birleşik Devletleri), Paraguay, Sochi
(Rus Federasyonu).

Toprak ve Ev için Halk Fonları teklifi
Tahliyelere genelde büyük yatırımlar sebebiyet vermektedir. Bunlar, zengin ülkeler,
IMF, Dünya Bankası tarafından finanse edilirler ve fakir ülkelerde yollara,
demiryollarına, hizmet merkezlerine, turizme, alışverişe vs’ye kullanılırlar.
Özellikle dış borcun ödenme aracı olduğu için çok nadir olarak yerel halkın temel
ihtiyaçları söz konusudur. Ve nerdeyse her zaman fakir ülkeler, tahliyeye maruz
kalmış insanların yerleştirmeleri için
yaşayanlar vakıfları ile görüşmeyi
reddetmektedirler. Çünkü bunun için gerekli kaynakları olmadığını beyan ediyorlar.
Esasında o kaynakları dış borcu ödemeye ayırıyorlar. Dış borcun kanun dışı,
hakkaniyetsiz ve ödenemez olduğu dikkate alınarak, ayrıca devletlerin sosyal borçlarını ödeme zorunluluğu vardır.
Bunun için FSA’da (temmuz 2004) IAI, borç karşıtı bir hareket ve Campesina Sokağında Toprak ve Ev için Halk
Fonunun kurulması teklifini sunmuştur.
Burda yaşayanlar vakıfları ve yerel makamlar tarafından kontrol edilecek Fonlardan bahsedilmektedir. Özellikle, silinen
dış borçtan gelen kaynaklar yaşayabilme ve toplumsal kent politikalarını finanse etmek için kullanılırlar.
Bu teklif 2005 FSM’de Sosyal Kent Hareketleri Meclisi tarafından kabul edilmiş ve G 8 ülkelerinden borç silinmesi
talep eden hareketlerin tam başlıkla müzakere meselelerine girmiştir (Edinburg, temmuz 2005). Son olarak, UN
Habitat, bazı hükümetler ve Habitat Parlamenter Meclisi Milenyum Hedeflerinin başarısızlığı karşısında, bu teklifi
onaylamıştır.
İlk sonuç: Kenya’nın İtalya’ya olan dış borcunun silinmesinden gelen kaynağın, önemli bir kısmının Nairobi’de iki
bidonville’nin iyileştirilmesi için kullanılması.

« atılmalardan özgür topraklar » teklifi
Genelde mağdur vatandaşlara tatmin edici imkanlar sunmak
için gerekli uygulama ve finans araçlarına sahip
olmadıklarından dolayı tahliyelerin olumsuz sonuçlarıyla
öncelikli yerel yönetimler karşı karşıya kalırlar.
PIDESC’in 11.maddesinin ihlallerinin telafisinin
gerektiğini doğrulayan, ki bu ulusal yönetmeliğe
ters düşmektedir, Bobigny belediyesi tarafından koordine
edilen otuza yakın fransız belediye yönetimi 2004’te kendi
topraklarını “atılmalardan özgür bölgeler” olarak ilan
etmişlerdir. Kararlar merkez hükümet iktidarı ile çok sıkı
zıtlaşmalara sebebiyet vermiştir. Fakat aynı zamanda, bazı sonuçlar
elde ederek, tahliye hareketleri karşıtları yararına hukuksal bir
dayanak da sağlamışlardır.
Kararların idari mahkemeler tarafından durdurulmasına
karşın, belediye başkanları diğer girişimlerle bu mücadeleye destek
vermeye devam etmişlerdir: örneğin borçtan dolayı suyun
kesilmesine karşı galip gelinen girişim. Bu arada 2005 ve 2006
yıllarında tekrar atılmalara karşı yeni yönetmelikler
düzenlemişlerdir.
Bu esnada, “atılmalardan özgür topraklar” teklifi İtalya’da da
onaylanmıştır ve Roma “sıfır evden atılmalar” açıklamasında
bulunan ilk şehir olmuştur.

Kamu hizmetlerinin gelişmesi için özelleştirmelere karşı
Yeni liberal dalga, kamu hizmetlerinin (su, enerji, iletişim) ve özellikle kârın yeni
kapısı olarak değerlendirilen sosyal yapılaşma sektörünün.özelleştirilmesini
özendirmektedir.
Afrika, Asya ve Latin Amerika’da, IMF ve Dünya Bankası önderliğinde
yapılan bir saldırı söz konusudur. Bu saldırı borç vermek için özelleştirmeyi
şart koşmakta böylelikle borsa krizinden kurtarılan finansal sermayeyi
piyasaya sürmeye çalışmaktadır.
Eğer Avrupa Birliği hizmetlerin serbestleştirilmesi üzerine olan Bolkestein
Yönetmeliğini onaylarsa, şu anda halk evlerinde yaşayan yaklaşık 18 milyon
insan özelleştirilmiş bir rejime geçebilir. Amerika Birleşik Devletlerinde, savaş masraflarının belirlediği sosyal
yaşam sektöründeki kesintiler, halk sınıflarının yaşayabilirliliklerinin belirsizliğini arttırmaktadır.
Eski doğu ülkelerinde, Rus Federasyonu dahil olmak üzere, sektördeki reformlar ilk defa kiracılara tahliyelerin
dramını tanıtmaktadırlar.
Değişik ülkelerde var olan yaşayanlar vakıfları tarafından algılanan şudur ki; özelleştirmeler ve yaşayabilme
güvensizliğinin artması arasında sıkı bir bağ vardır. Bu yüzden de bunlar yerel ve ulusal mücadele girişimleri
organize etmektedirler.
Yeni liberal globalizasyonun belirlediği politikalar söz konusu olduğu için, IAI, Sosyal Forumlarda özelleştirme
karşıtı kıtasal koordinasyonların kurulmasına ve halk inşaat sektörünün tekrar kazanılmasını teşvik edecektir.

SEN DE YAŞAYABİLME GÜVENLİĞİ İÇİN ULUSLARARSI DAYANIŞMA
AĞINDA OL!
SENİN ŞEHRİN DE ATILMALARDAN ÖZGÜR BİR ŞEHİR HALİNE GELSİN!
TOPRAK VE EV İÇİN HALK FONLARI OLUŞTUR!
KAMU HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE KARŞI MÜCADELE ET!

SIFIR EVDEN ATILMA KAMPANYASINA KATIL!
Bilgi : www.habitants.org
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