
" bugün kente ve kıra parçolonmış bir
coğrafyanın halkları yani "kentin ve kırın
yoksulları" birleşmeden ve bu birleşmeyi
emek ve formlorının sömürüsünün
farkındalığında kurmadan; mevcut
çelişkiler ve yoşamayo zorunlu
koşulduğumuz sefalet çağı, yaşomımızı
çeviren aynolardan yansıyorak
sonsuzlonmışl sonsuz yonsılı bir sömürij
coğrofyası kuracok.

aynoların sınır olorok inşo edildiği her
coğrofyodo; her yol oynı sokağo çıkocok,
her kaçış kendi yansısı ile kovolayonın
önüne düşecek, her sorun sonsuz
yansılarla kendine dönecek. bizler
biliyoruz ki; yaşam, aynadaki yansıların
kurmacasında değil, taze açon bir
karanfilin gövdesinde vücut bulacak...

toproğımız, suyumuz, enerjimiz, tijkenen
bedenlerimiz ve yoşamı üretebilecek
oraçlar yeniden bizim olmodıkça; tijrn
belirtiler, herşeyin ve hepimizin çürüyen
havonın sisinde teker teker silinecek.
yoşomlarımızı belirleyen tüm
müdoholeler, kabulü zorunlu hediye
paketleri gibi önümüze sürüldükçe,
kiminin içinden nükleer santrol, kiminin
içinden özelleştirme, kiminden ise ırak'ın
özgürleşmesi( ! ) özel gösteriminin sinema
biletleri çıkacak.

bu kirli oyunların küreselleşen göIgesinde
iklimler değişiyor, işgalin dıımanı sinsi
sinsi orto doğuya savruluyor. oysa boşka
bir dünyoya giden yolun taŞıarı, sefoıetin
gizli gölgesinde değil, çoğullaşan emeğin
aydınlığında..."
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eşitlikçi, özgürlükçü, adil,
poyloşımcı; doyonışmayı
esas alan bir toplum için

mücodele eder. bu doğrultuda, ekolojik
bir toptumsal yoşomtn oluşturulmasını,
toplumunun ve doğanın birlikte
yoşomostntn sürdürülebilir koşulloro
kavuşturulmasını amaçlar.

toplumsal eşitsizlik ve odoletıizliğin
sonucu olan kırsol ve kentsel sorunlara;
toplumsol yoksunluk, yoksulluk, şiddet,
doğonın ve doğal hayatın yok edilişi
sorunlarına odaklanır. bu nedenle
toplumsol eşitsizliğin ve odoletsizliğin
yoşondığı enerji, tarım, hayvoncılık, su,
ormon, hova, toprok, iklim değişikliği gibi
sorun alonlarında çözümler üretir.
barınma, ulaşım, sağIık, eğitim,
kentleşme, bilim ve teknoloji, biyolojik
türlerin, yerel kültürlerin, doğonın
korunması ve sürdürülebilir kılınmosı
konulorı boşta olmak üzere yaşamın tüm
alanlorında olternatif politikalor
gelişti rmeyi ve uygulamayı amaçIor.

bu sorunların toplumsol bilince
toşınmasına, çözümlenmeıine, aşılmosına
yönetik emeğin örgütlenmesini omoç
edinir. emeğin ve doğanın vor oluş
koşullarının korunması ve geliştiri Imesini
gözeterek, yönetim ve üretim
ilişkilerinin, özyönetime dayalı olorok
örgütlenmesi için yerel ve merkezi
yönetim politikaları oluşturmoyı
hedefler.
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neler yapar?

- ülkemizde ve dünyada üretim, yönetim,
toptum ve doğa itişkilerine dair
düzenlemeler i[e uygu[amaları araştırır,
saptar, bilimset ince[eme Ve araştırmalar
yapar, yaptır|r ve bu alandaki gelişmeteri
takip eder, kamuoyuna ve ilgili kurumlara
duyurur, bu amaçla bilimset yazı, inceleme,
araştlrma yapar. maka[e derler, toplar,
temin eder, bu çalışmaları destekler,
sonuçlarını üyelerine, itgiti kişi, kurum ve
kuruluş[ara ve kamuoyuna duyurur.
gerekirse araştırma, geliştirme, çalışma ve
eğitim birimleri kurar.

- üretim, yönetim, toplum Ve doğa itişkiteri
ite itgiti konularda yasa, tüzük ve
yönetmelik taslaklan hazırlayıp itgiti
kurumlara ileterek kabut görmesini ve
uygutanabilirliğini sağlamaya ça[ışır.
halihazırda hazırlanan yasa, tüzük ve
yönetmelik taslakları ite itgiti görüş
oluşturarak ilgi[i merci[ere sunar.

- yurt içinde ve/veya dışında bulunan ve
aynı konuda çahşan kuruluş[ar[a bitimsel, ve
sosyat ilişkiter kurulması ve işbirliğinin
geıiştiritmesi i[e üst kuruluşlar ve

- tekeller ve çok
uluslu şirketlerintutum Ve
potitikatarl
karşısında yerel
yönetim[erin
korunması ve
destekIenmesi
bakımından gerekli önlemterin alınması için
itgiti kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimlerde bulunur, kamuoyunu
bilgi[endirir ve aydınlatır.

- amacln gerçekleştiriımesi için gerekli olan
her türlü bitgi, betge, doküman ve yayınları
temin edilmesini, bütten, broşür, gazete,
derg,i, kitap gibi bası[ı yayınlar ile sesli,
görüntütü elektronik yayın[ar üretilmesini

sağlar, bu yayınları
yayım[ar, yayımlatır veya
destekler, fitmter yapar,
yapı[masını destekter, bu
ça[ışmalara katkı sağ[ar
ve bu çalışmalarıyürütenlerle işbirtiği
yapar, saydam, fotoğraf,
resim üretir, üretimini
sağlar, yay|ntar,
yayınlatlr, destekler,
amaç[an doğrultusunda
bu ve benzeri girişim ve
üretim süreçlerine destek
oIur.

benzeri toplantılar düzenler.

- üyelerinin eğitim gereksinimlerini karşı[ar,
bitgitendirir, aydınlatır. eğitim, öğretim,
sosyal ve küttüret çatışmalar yapar.

- sergi, pananr,
fuar düzenler,
tanıtıcı ça[ıŞmatar
yapar Ve sergi,
panayır ve fuar
düzenIeyenIerIe
işbirtiği yapar,
yöntendirici,
destekleyici o(ur.

- üretim,
yönetim, top[um
ve doğa ilişkiteri
ite amacı ve
çalışma konulan doğrultusunda itgiti
belgelerin top[anacağı dokümantasyon
merkezleri kurar ve yazı[ı, sanal ortamlar
gibi çeşitti yöntemler ite bitiıı.et bir
düzenleme yaparak araştırmacıların
yararlanmasına sunar.

- bilimsel, araştırma, tanışma ve rekreatif
temah toplantı ve geziler düzenler.
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platform[arın kurulması ve/veya bun[ara
üye otunması ite itgiti çatışmatar yürÜtür.
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- kongre, seminer,
sempozyum, konferans,
açık oturum, panel,
söyleşi, gösteri Ve
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