Çiftçi aileler
Dünyayı besle, yeryüzünü önemse

A

ile çiftçiliği ve küçük ölçekli çiftçilik küresel gıda
güvenliği ile ayrılmaz şekilde bağlantılıdır. Aile çiftçiliği

hem gelişen, hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda üretimi
sektöründe tarımın en etkin unsurlarından biridir. Çiftçi aileler,
tarımsal girdiler ve destekler gibi üretim kaynaklarına daha
az erişimleri olmasına rağmen yüksek üretim seviyelerini
sürdürebilmek için arazilerini dikkatli şekilde yönetirler (birçok
araştırma arazinin büyüklüğü ile üretim arasındaki ters orantıyı
ortaya koymaktadır).

A

ile çiftçiliği geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına
yardımcı olurken aynı zamanda dengeli beslenmeye

ve dünyada tarımsal çeşitliliğin korunmasına ve doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımına da katkıda bulunur.
Yerel ekolojiler ve arazi imkanları konusunda hassasiyetle
benimsenmiş bir anlayışın koruyucuları olan aile çiftçileri, bu
bilgilerini kullanarak genellikle verimi veya değeri düşük olan
arazilerde karmaşık ve yaratıcı toprak yönetimi tekniklerini
uygulayarak verimliliği sürdürmektedirler. Arazileri hakkında
sahip oldukları derin bilgileri ve farklı toprakları sürdürülebilir
şekilde yönetme becerileri ile çiftçi aileler pek çok ekolojik
sistem hizmetinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

A

ile çiftçiliği, özellikle de sosyal korumaya ve toplumların
refahına yönelik politikalarla desteklendiğinde yerel

ekonomilerin canlanması için de bir fırsat olarak ortaya
çıkmaktadır
Çiftçi ailelerin kırsal kesimle güçlü ekonomik bağları
bulunmaktadır; özellikle de işgücünün önemli bir
bölümünü hala tarım sektörünün istihdam ettiği
gelişmekte olan ülkelerde çiftçi aileler istihdama önemli
bir katkı sağlamaktadır. Buna ilaveten, aile çiftçiliğinin
yarattığı gelir artışı yerel çiftlik dışı ekonomide, ev,

Aile Çiftçiliği: toprağın paylaşılarak
işlenmesine dayalı tarımsal üretim

eğitim, giyecek gibi harcamalarda kullanılır.

40%
25%
Brezilya’da çiftçi aileler arazinin yüzde 25’inden daha az bir
bölümünde çalışarak temel ürünlerin yaklaşık yüzde 40’ını
üretmektedir.

84%
78%
Birleşik Devletler’de çiftçi aileler tarıma elverişli toplam
arazilerin yüzde 78’inde çalışarak tüm tarım ürünlerinin – satış
değeri toplam 230 milyar ABD$ - yüzde 84’ünü üretmektedir.

84%
47.4%
Fiji’de çiftçi aileler arazinin yalnızca yüzde 47.4’ünde çalışarak
tatlı patates, pirinç, manyok, mısır ve fasulye üretiminin yüzde
84’ünü sağlamaktadır.
Veriler ulusal Census verileri ile yapılan FAO hesaplamalarına dayanmaktadır.

DÜNYADAKİ ÇİFTÇİ AİLELER
TEMEL VERİLER*
• 500 milyonun üzerinde aile çiftliği bulunmaktadır
• Çiftçi işletmelerinin %98’inden fazlasını
oluşturmaktadır
• Arazinin %56’sında tarımsal üretimin asgari
%56’sından sorumludurlar
*91 ülkeden alınan Census verilerine dayanmaktadır

Mutlak işletme sayısının ötesinde, çiftçi aileler aynı zamanda
dünyadaki tarıma elverişli arazilerin önemli bir bölümünde
çalışmaktadır: Bölgesel ortalamalar: Asya’da yüzde 85;
Afrika’da yüzde 62; Kuzey ve Orta Amerika’da yüzde 83;
Avrupa’da yüzde 68 ve Güney Amerika’da yüzde 18.

Aile çiftçiliği nasıl
güçlendirilir?

Ç

iftçi ailelerin açlıkla mücadelede ve gıda güvenliğinin
sağlanmasında tam potansiyellerinin anlaşılabilmesi için

onlara imkan sağlayan politika ortamına ihtiyaç vardır. Aile
çiftçiliğinin tarım sektörüne katkısının daha fazla farkına
varılması ve aynı zamanda bu katkıların ulusal diyaloğa ve
politikaya yansımaları da bu kapsam dahilindedir. Ülkelerin
atması gereken ilk temel adım aile çiftçiliğinin ulusal tanımını
açıkça ifade etmek ve çiftçilerin sağladıkları katkıları tanıyan
ve sistematik olarak organize eden tarım sektöründen veriler
toplamaktır.
Ulusal düzeyde aile çiftçiliğinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR PİRİNÇ

ve somut değişikliklerin ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması

Bir milyondan fazla insan geçimini pirinç
üretiminden sağlamakta ve 3.5 milyarın
üzerinde insan günlük kalori ihtiyaçlarının
asgari yüzde 20’sini pirinçten almaktadır.
Aile çiftlikleri – özellikle Asya’da tarım
üretiminin ana kaynağını teşkil etmektedir.
Pirinç üretim sistemlerinde gıda güvenliği
ve refah uzun zamandan beri hem pirinç
hem de balık çeşitliliği ve bulunabilirliği
ile ilişkilendirilmektedir. Geleneksel
pirinç-balık sistemleri ve bu sistemlerin
modern uyarlamaları balık üretimi ile
birlikte yüksek pirinç verimi sağlamaktadır.
Buna ilaveten, tarımsal kimyasalların
kullanımının minimum düzeye indirilmesi
ile yabani biyolojik çeşitlilik gelişme olanağı
bulmuştur. Dolayısıyla, pirinç tarlaları –
kuşlardan yengeçlere ve böceklere kadar –
zengin biyolojik çeşitliliği barındırmaktadır
ve yağmur suyuyla beslenen en başarılı
tropikal sistemlerden birisi olarak kabul

erişim; arazi ve doğal kaynaklara erişim; teknoloji ve yayım

edilmektedir.

tarımsal ve ekolojik koşullar ve bölgesel özellikler; pazarlara
hizmetlerine erişim; sosyo-kültürel koşullar; uzmanlık
alanlarında eğitim olanaklarına erişim çiftçi ailelerini destekleyen
politikalara müdahaleler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Ç

iftçi aileler büyük ve çok farklı bir gruptur; aile çiftçiliği
tüm dünyada değişik şekilde tanımlanmaktadır ve kültürel

geleneklere ve ulusal kriterlere bağlı olarak esnek olmalıdır. Bu
çeşitlilik kapsamında FAO aile çiftçiliğini:
“kırsal kalkınmanın birçok alanı ile bağlantılı
olan aile temelli tarımsal faaliyetler bütünü olarak
görmektedir. Aile çiftçiliği, bir aile tarafından yönetilen
ve gerçekleştirilen, kadınlar ve erkekler dahil olmak üzere,
ağırlıklı olarak ailesel işgücüne dayalı tarım, ormancılık,
balıkçılık, meracılık ve su ürünlerine yönelik üretim
faaliyetlerini organize etme yöntemidir.”

ULUSLARARASI AİLE ÇİFTÇİLİĞİ YILI
Birleşmiş Milletler 2014 yılını Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı
(IYFF) olarak ilan etmiştir ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) aşağıda
belirtilen hedefler doğrultusunda hükümetler, uluslararası
kalkınma ajansları, çiftçi örgütleri ve Birleşmiş Milletler’in ilgili
diğer kuruluşları ve aynı zamanda ilgili sivil toplum kuruluşları
ile işbirliği içinde faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştırmak
üzere görev almaktadır:
1. Sürdürülebilir aile çiftçiliğine olanak sağlayan tarımsal ve
çevresel politikaların geliştirilmesine destek sağlamak.
2. Bilgi, iletişim ve toplum bilincini geliştirmek.
3. Aile çiftçiliğinin ihtiyaçlarının, potansiyelinin ve
sınırlamalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve
teknik destek vermek.
4. Sürdürülebilirlik için işbirliği yapmak.
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