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CHÁVEZ: KADDAFİ BİR ŞEHİTTİR

ŞİLİ ÖĞRENCİ HAREKETİ

Kanser tedavisi gördüğü Küba’daki
sağlık kontrollerinden iyi haberlerle dönen
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez,
Libya`nın

devrik
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devrimci
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olduğunu dile getirdi...

"Şili Kışı" olarak adlandırılan Şili’deki
öğrenci eylemleri Mayıs ayından beri devam
ediyor.

Şili'deki

eğitim

sistemine

dair

eleştirilerin başında özel okullar ile devlet
okulları arasındaki uçurum geliyor...
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BREZİLYA DÜNYA’NIN EN
BÜYÜK 6. EKONOMİSİ OLMA
YOLUNDA

IMF’nin ve dünyanın önde gelen
iki mali danışma şirketinin (EIU ve
23 Ekim 2011 tarihinde Arjantin’de BMI) öngörülerine göre 2011 yılında
gerçekleştirilen genel seçimlerde Cristina Brezilya, İngiltere’nin yerini alarak
Fernandez Kirchner Latin Amerika’nın ikinci defa Dünya’nın en büyük 6. Ekonomisi
seçilen ilk kadın başkanı olma unvanını kazandı…
olacak…
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CHÁVEZ: KADDAFİ BİR ŞEHİTTİR
VE ÖLÜMÜ BU DÜNYAYA SÜRÜLMÜŞ BİR LEKEDİR

Kanser tedavisi gördüğü Küba’daki sağlık kontrollerinden iyi haberlerle dönen
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez, dini bir vecibeyi yerine getirmek için gittiği
Venezuela’nın batısındaki Grita’da yaptığı açıklamada muhaliflerin kurşunlarıyla yaralı ele
geçirildikten sonra öldürülen Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`nin büyük bir
devrimci şehit olduğunu dile getirdi. Bunun dünya için bir leke olduğunu ve eski
müttefikinin bir şehit olarak anılacağını “Maalesef Kaddafi’nin öldüğü haberini aldık. Onu
öldürdüler, bu bir lekedir.” Şeklinde ifade eden Chavez, Kuzey Afrikalı liderin bundan sonra
bir “şehit” ve bir “mücadeleci” olarak anılması gerektiğini belirtti.
Chávez, Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanımayacağını da
yineledi. Venezuela Devlet Başkanı Chávez, Libya'da yönetim karşıtı gösterilerin başladığı
şubat ayından bu yana Kaddafi'ye destek vermiş ve NATO'yu Libya'nın petrolünü kontrol
edebilmek için ülkedeki krizi kendi çıkarına kullanmakla suçlamıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, NATO'nun bu saldırılarının,
kapitalist güçlerin egemenliklerini kabul etmeyen başka halklara boyun eğdirmek için bir
örnek teşkil ettiği vurgularken, Kaddafi'nin 20 Ekim'de katledilmesiyle, Libya'yı teslim alıp
uluslararası hukuka aykırı bir rejim kurmak için başvurulan şiddetin gözler önüne serildiği
ve Venezuela’daki Batılı elitlerin, zenginliklerine el koymak için dünya halklarının yücelttiği
ölüm kültürünü reddedeceğine değinildi.
Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin ölümünün, Libya’nın barış ve
demokrasiye doğru ilerlemesini umduklarını dile getiren dünya liderlerinden Kolombiya
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Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos “Umarız söz konusu ülke en kısa zamanda normale
döner ve bölgede nihayet demokrasi ve özgürlük hüküm sürer” açıklamasında bulunurken,
İspanya Dışişleri Bakanlığı Kaddafi’nin ölümünü “Libya halkı için üzüntü verici bir sürecin
sonu.” olarak nitelendirdi.
Nuray İNCEOĞLU
Kaynaklar:

http://www.eluniverso.com/
http://www.plturkce.org/

KOLOMBİYA İLE İMZALANAN UYUŞTURUCU ANLAŞMASI VENEZUELA
PARLAMENTOSU’NDA ONAYLANDI

Venezuela Meclisi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek için Venezuela ve Kolombiya hükümetleri arasında geçtiğimiz Nisan ayında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chávez ve Kolombiyalı meslektaşı Juan Manuel Santos Calderon tarafından ve tek bir madde halinde psikotropik ilaçlar ve yasadışı uyuşturucu
üretimi ile ilgili teşebbüsleri engellemek ve kontrol etmek amacıyla bilgi alışverişinin derinleşeceğinin sözünün verildiği anlaşma kabul edildi.
İmzalanan anlaşma, bilgi alışverişinin yanı sıra, tüm yasadışı uyuşturucu ticaretine
karşı açılan savaşın sonuçlarını en uygun şekilde gözden geçirmek amacıyla iki ülkenin birbirine teknik destekte bulunmasını da öngörüyor.
Aynı şekilde Kolombiya ve Venezuela hükümetleri usulsüz uyuşturucu kullanımını
azaltmak için bu konuya ilişkin olarak eğitim, sağlık, rehabilitasyon alanlarındaki eğitim
programlarını da destekleyeceklerini açıkladılar.
Anlaşma 25 Ekim’de Venezuela Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe
girdi.
Nuray İNCEOĞLU
Kaynaklar:

http://www.avn.info
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ŞİLİ ÖĞRENCİ HAREKETİ
"Arap Baharı" sloganından esinlenilerek "Şili Kışı" olarak adlandırılan Şili’deki
öğrenci eylemleri Mayıs ayından beri devam ediyor. Şili'deki eğitim sistemine dair
eleştirilerin başında özel okullar ile devlet okulları arasındaki uçurum geliyor. Öğrenci
hareketi tarafından talep edilenler; eğitim kalitesi düşük olan kamu üniversiteleriyle,
yalnızca zenginlerin gidebildiği özel üniversiteler arasındaki farkın ortadan kalkması,
devletin eğitim alanının kontrolünü eline alması ve eğitime ayrılan bütçenin artırılması.
Göstericiler ayrıca, yoksul öğrencilere kredi yerine burs sağlanması ve eğitim alanında kâr
amaçlayan kurumlara izin verilmemesini talep ediyorlar.
Gösterilerin ardından Devlet Başkanı Sebastian Piñera, eğitim reformu sözü verdi,
eğitim bütçesinin artırılacağını vaat etti, öğrenci liderleriyle görüşmeyi önerdi ve eğitim
alanına 4 milyar dolarlık ek kaynak ayrılacağını açıkladı. Ancak Piñera, eğitim alanının
tümüyle devlet kontrolüne alınmasını ve ücretsiz eğitim taleplerini sert bir şekilde
reddediyor. Reform sözü veren Başkan Piñera, öğrenci gösterilerinin ortaya çıktığı dönemde
herkesin ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti istediğini, ancak hiçbir şeyin bedava olmadığını
söyledi. Öğrenci hareketi ise devlet başkanının söz verdiği reformların yeterli olmayacağını,
1973 ile 1990 yılları arasında yaşanan askeri yönetim sırasında kurulan eğitim sistemini
düzeltemeyeceğini savunuyorlar. Şili'deki öğrenci hareketinin liderlerinden Camila Vallejo
hükümetten öncelikli taleplerinin 2012 bütçesinin detaylarının, özellikle de eğitime ayrılan
kaynağın açıklanması olduğunu belirtti.

Öğrenci hareketinin liderlerinden Camila Vallejo
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Vallejo, insanların eğitim alanında yaşanan krizin diktatörlük döneminde yerleştirilen
modelin krizi olduğunu anladıklarını söylüyor. Camila Vallejo bu sebeple, sürdürdükleri
hareketin şu anki hükümete karşı bir tepki değil neo-liberal modele bir itiraz olduğunu ve
ülkedeki toplumsal havanın 1980'lerden bu yana ilk kez bu kadar muhalif doğrultuda
ilerlediği belirtiliyor.
Ülkede

muhalefetin

öğrenci

hareketiyle

sınırlı

olmadığına,

hidro-elektrik

santrallerine karşı çevrecilerin, maden işçilerinin, eşcinsel haklarını savunanların, çalışma
güvenliği talep eden ulaştırma işçilerinin ve köylülerin kısa zaman içinde sokaklara
döküldüklerine dikkat çekiliyor. Yapılan yürüyüşlerde polisle göstericiler arasında zaman
zaman çatışmalar yaşandı. Gösteriler sırasında 16 yaşındaki Manuel Gutierrez Reinoso polis
kurşunuyla hayatını kaybetti. Gösterilerde polis, barikatlar kuran ve molotof kokteyli atan
maskeli protestoculara karşı göz yaşartıcı bomba ve basınçlı suyla karşılık verdi, bazı
caddelerde barikatlar kuruldu ve bir yolcu otobüsü maskeli bir grup tarafından ateşe verildi.
Çatışmalar sırasında 260 kişi gözaltına alındı. Olaylardan sonra Şili İçişleri Bakanı Rogrido
Hintzpeter 1990'lardan bu yana yaşanan bu en şiddetli öğrenci olaylarını bastırmak için
olağanüstü hal yasasını uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan öğrenci hareketi liderleri ise, yaşanan şiddet olaylarını
kınayarak, eğitim reformu talep eden kendi gruplarının olaylardan sorumlu olmadığını
belirttiler.
Şili öğrenci hareketinin temsilcileri bu arada, Avrupa'daki toplumsal hareketlerle
dayanışma sağlamak amacıyla Avrupa ülkelerindeki temaslarını sürdürmeye devam ediyor.
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Fransa'daki

Ulusal

Öğrenci

Sendikası

ile

görüşen

Şilili

öğrenci

liderleri,

mücadelelerini yaygınlaştırma çabasındalar. Camila Vallejo, farklı ülkelerdeki hareketlerin
ortak noktaları olsa da, her ülkedeki durumun kendi dinamikleri olduğunu belirtti. Şili
öğrenci mücadelesini, İspanya'daki Öfkeliler hareketinden ayıran temel noktanın,
İspanya'daki hareketin kendiliğinden ortaya çıkan ve tepkisel bir tarzı olduğunu, Şili'de ise
daha köklü ve örgütlü bir hareketin sadece tepkisel olmadığını somut taleplere sahip
olduğunu söyleyen Vallejo, Şili hükümetiyle ciddi bir güven sorunu yaşadıklarını ifade etti.

Hükümetin gündeme getirdiği; öğrencilere sağlanan yardımların iyileştirmesi
projesinin, kendi taleplerinin bir hayli gerisinde kaldığına dikkat çeken Vallejo, hükümetin
reform tartışmasında öğrencileri süreç dışında bırakmaya çalıştığını dile getirirken, talepleri
karşılanana kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini, gösterilerin de aynı şekilde devam
edeceğini sözlerine ekledi.
Mehtap İNAL

Kaynaklar:

http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/america_latina/
http://www.prensa-latina.cu/
http://www.plturkce.org/
http://www.birgun.net /

7

ŞİLİ’DE YANARDAĞ ALARMI

Şili' de, faal bir volkan olan Hudson Yanardağı'nın patlama ihtimali nedeniyle kırmızı
alarm verildi. 1960 metre yüksekliğindeki Hudson başkent Santiago'nun yaklaşık 1600
kilometre güneyinde Patagonya’ da bulunuyor.

Şili Jeoloji Kurumu tarafından yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kadar duman ve
kül püskürttüğü, bölgede yer yer saatte 230 sarsıntının kaydedildiği bildirildi. Yetkililer,
yanardağın yakın çevresinde yaşayan 100 kişinin başka bölgelere götürülmesi talimatını
verdi. İçişleri Bakanı Rodrigo Hinzpeter, tahliyenin önlem olarak yapıldığını söyledi.
Yanardağdan yükselen küller, Arjantin'de hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Başkent
Buenos Aires'teki iki havaalanında seferlerin, görüş mesafesinin azalması nedeniyle iptal
edildiği bildirildi. Arjantin Ulaştırma Bakanı Juan Pablo Schiavi yaptığı açıklamada, her iki
havaalanında da görüş mesafesinin yaklaşık 6 kilometreye düşmesinin ardından uçuşların
durdurulduğunu söyledi.
Uruguay'ın başkenti Montevideo'da da bazı uçuşların yapılamadığı, binlerce yolcunun
havaalanlarında zor durumda kaldığı ifade edildi. Faaliyete geçen yanardağın en son 1991'de
patladığı kaydedildi.
Mehtap İNAL
Kaynaklar:

http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/america_latina/
http://www.sabah.com.tr/
http://www.haberturk.com/dunya/
http://earthquake-report.com/
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MEKSİKA’DA ÇOCUK SÖMÜRÜSÜ
Meksika’da 3 milyondan fazla çocuk sömürülüyor, çalışmaya zorlanıyor ve okula
gitmiyor. Her on çocuktan altısı evde veya okulda şiddete maruz kalıyor ve ülkede binlerce
çocuk nüfusa kayıtlı bile değil.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu konuyla mücadelede ortak
olacak Meksikalı yardımseverler bulmak için beşinci kez kampanya başlattı. “Birlikte, sen,
ben ve UNICEF” sloganlı kampanyaya katılmak için asgari 75 peso (yaklaşık 10 TL) bağışta
bulunmak gerekiyor. Kampanyanın amacı çocuklara yönelik şiddeti ve sömürüyü yok edip
çocukların okula gitmesini sağlamak.

,

Meksika’nın UNICEF İyi Niyet Büyükelçisi aktör ve şarkıcı César Costa, El Hijo del
Santo lakaplı boksör Jorge Guzmán Rodríguez, yönetmen Martha de Bayle y Luz Blanchett,
aktör Jaime Camil ve pilot Michelle Jordain gibi ünlüler, önümüzdeki aylarda televizyon ve
radyo aracılığıyla Meksikalıları bağışta bulunmaya davet edecek olan kampanyayı
destekleyenler arasında yer alıyor. César Coste, El Universal ile yaptığı bir röportajda, bu
kampanyanın Meksikalı çocukların ve gençlerin karşı karşıya oldukları en büyük sorunu ele
aldığını dile getirdi. Bağışların en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılıp onlara yeni bir fırsat
sunacağını vurgulayan sanatçı, Meksika’da 3 milyon çocuğun çocukluklarını terk etmeye
zorlandığını, oyunun ne olduğunu bilmediğini ve yetişkinler gibi çalışmaya zorlandığını
sözlerine ekledi.
Jorge Guzmán Rodríguez, tüm Meksikalı çocukların sahip olduğu bir hak olmasına
rağmen 3 milyon çocuğun okula gitmediğini vurgularken, şarkıcı Julieta Venegas çocuklara
karşı uygulanan her türlü şiddetin kabul edilemez bir olay olduğunu dile getirdi.
Gülderen ERDİÇ
Kaynak:

www.eluniversal.com(28.10.2011)
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MEKSİKA’DA BOĞA GÜREŞLERİNİN YASAKLANMASI
Mexico City’de boğa güreşlerinin yasaklanmasını öngören ve önümüzdeki günlerde
oylamaya sunulması planlanan yasa tasarısı, Federal Bölge’nin Yasama Meclisi’nde
(Asamblea Legislativa Del Distrito Federal-ALDF) tartışmalara ve fikir ayrılıklarına neden
oldu. Yapılan röportajlarda milletvekilleri, boğa güreşlerinin hayvanlara eziyet olduğunu
savunan tasarıya çelişkili yorumlar getirdi.

Tasarıyı hazırlayan Demokratik Devrim Partili (Partido de la Revolución DemocráticaPRD) milletvekili José Luis Muñoz Soria’ya göre, öneri ALDF’de yeni kabul edilen
hayvanları koruma yasası kapsamındadır. Düşüncelerini “Bu girişim bence çok doğru çünkü
hiç bir canlıya işkence edilmesine izin veremeyiz. Uzun vadeli bir çıkış yolu, güreşlerde
boğaların artık işkence görmemesi ve öldürülmemesidir” sözleriyle dile getiren milletvekili,
bu konuda insanların düşünmesi gereken temel sorunun bu olduğunu vurguladı.

Beatriz Rojas ve Víctor Varela, hayata ve doğaya saygı duyan bir bakış açısıyla
hayvanlara eziyet edilmesine izin verilmemesi gerektiğini savunarak tasarıyı destekleyenler
arasında yer alıyor. ALDF’deki Yeşil Parti koordinatörü Raúl Nava ve Kurumsal Devrimci
Parti’li (Partido Revolucionario Institucional-PRI) milletvekili İsrael Betanzos, bu yasa
tasarısının şiddeti önlemeye yönelik olduğunu dile getirdi. Nava, “Boğa güreşlerinin, köpek
ve horoz dövüşlerinin yasaklanmasını destekliyoruz. Bu bir eğitim meselesidir, ama bazı
insanların bu tarz şeylerden aldıkları zevki yok edemeyeceğimize göre onları yasaklamamız
lazım.” dedi.
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ALDF’deki Ulusal Hareket Partisi (Partido Acción Nacional-PAN) koordinatörü
Mariana Gómez del Campo için bu öncelikli bir konu değil. Yerel Kamu Yönetim Komitesi
üyesi Carlos Flores ise, tasarının boğa güreşlerinin ekonomiye sağladığı katkının bir analizi
yapıldıktan sonra oylanması gerektiğini savundu. PRD’li milletvekilleri Lizbeth Rosas ve
Karen Quiroga da tasarıyı desteklemeyenler arasında yer alarak, tasarının tekrar gözden
geçirilmesini talep ettiler.

PRI’li milletvekili Cristian Vargas Sánchez ise, nerdeyse iki yıldır boğa güreşlerini
yasaklamayı amaçlayan girişimi temsil ettikten sonra, boğa güreşlerinin önemli bir iş
kaynağı olduğu gerekçesiyle öneriyi desteklemekten vazgeçti.
Gülderen ERDİÇ

Kaynaklar:

www.eluniversal.com (05.10.2011 ve 26.10.2011)

MEKSİKA’DA DOĞALGAZ YATAKLARI BULUNDU

Amerika Birleşik Devletleri sınırı yakınlarında büyük doğalgaz yataklarının
bulunduğunu açıklayan Enerji Bakanı Jordy Herrera Flores, sözlerine bu yatakların enerji
sahnesini Meksika’ya taşıyabileceğini ekledi. “Ülkede gaz olacak, hem de yeteri kadar ve
çıkarılmasını ertelemek affedilemez olur” diyen Jordy Herrera, Meksika’nın bu yataklar
sayesinde gaz ithalatını durdurabileceğini, akaryakıt kullanan elektrik santrallerini
kapatabileceğini ve yeni iş olanakları yaratabileceğini vurguladı.
Pemex Araştırma ve Üretim’in (Pemex Exploración y Producción - PEP)
araştırmalarına göre; gaz rezervleri 4 ile 5 kat arasında artabilir, yani 4 milyar metreküpten
20 milyar metreküpe çıkabilir.

Pemex her doğalgaz sondaj kuyusuna 25 milyon dolar

yatırım yapmaktadır. Ülkede şu anda Coahuila, Chihuahua ve Tamaulipas eyaletlerinde
olmak üzere toplam 3 aktif kuyu bulunuyor: Emergente, Nómada ve Montañez.
Şirket, ham madde ve gazın çıkarılabileceği bölgelerde değerlendirme için en az 10
kuyu açmayı planlıyor. Keşif alanlarının karakterizasyonundan elde edilen verilere göre;
Sabinas-Burro Picachos, Chihuahua, Burgos, Tampico-Misantla ve Veracruz bölgelerinde
olumlu sonuçlar alınabilecek.
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PEP Başkanı Carlos Morales Gil, gazın bulunduğunu doğruladı ve ABD sınırında
bulunan Matamoros’tan Piedras Negras’a kadar uzanan bölgedeki potansiyelin Meksika’yı
doğalgaz üreticisi olarak dünyada önemli bir yere getireceğini söyledi.

Jordy Herrera, kaynağın zaten tespit
edildiğini ve geriye kalan tek işin gazı
yeraltından çıkartmak olduğunu da hesaba
katarak, ülkenin kuzeyinde bulunan bu yataklara
yapılacak yatırımın karşılığını vermesinin şu
anda olduğu gibi 10-12 yıl değil sadece 2-3 yıl
süreceğini vurguladı. Bakan, Meksika’nın kuzey
kesiminde enerjinin taşınması için ulaştırma
altyapısını yeni boru hatları ve depolarla
iyileştirmek gerektiğini de belirtti.

Federal

Elektrik

Komisyonu’nun

(Comisión Federal de Electricidad - CFE) ve
Pemex’in, kuzeyde üretilecek olan gazın ulusal
tüketimin en yoğun olduğu üç merkez olan México, Guadalajara ve Monterrey şehirlerine
ulaşması için, boru ağını %40 arttırması beklenen üç boru hattı inşa etmek için teklif
verdikleri açıklandı.

Gülderen ERDİÇ

Kaynak: www.eluniversal.com (25.10.2011)
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KÜBA’YA UYGULANAN ABD ABLUKASI BİRLEŞMİŞ
MİLETLER GÜNDEMİNDE

ABD, Küba üzerindeki ekonomik, ticari ve mali ablukayı arttırmaya devam ederken,
Birleşmiş Milletler Genel Konseyi ambargoyu 20 yıldır oy birliğiyle kınıyor. Konu,
Birleşmiş Milletlerin gündemine 25 Ekim günü yeniden gelecek.
2010 yılında bütün üyelerin katıldığı oturumda, 187 ülke kınama kararının lehine oy
kullanırken ABD ile İsrail abluka lehine oy kullanmış, Marshall Adaları, Palau ve
Mikronezya ise çekimser kalmıştı.
"ABD tarafından Küba’ya uygulanan Ekonomik, Ticari ve Mali Ablukanın
Kaldırılmasının Gerekliliği" başlıklı belgeyle konunun ayrıntıları bu sene tekrar aktarıldı.
Belgede Küba hükümeti, ABD’nin Karayip ulusuna karşı yaptırımı, uluslararası toplumda
kaldırılmasına yönelik istek arttığı halde artırarak devam ettirdiğini belirtti.
Hazırlanan belgede, şu anki ABD hükümetinin attığı olumlu adımların yetersiz
bulunduğu ve bunların uygulanan politikanın ana yapısını değiştirmediği ifade edildi.
Ablukanın, Aralık 2010'a kadar Küba halkı üzerinde sebep olduğu ekonomik zararın 104
milyar dolar olduğu bildirildi.
Abluka politikası, Küba halkının yaşama haklarını ihlal ettiği gibi aynı zamanda
ABD vatandaşlarının da anayasal hakları olan Küba’ya seyahat etme özgürlüklerini
engellemekte.

Hatice ÖZKAN
KAYNAK: http://www.cubavsbloqueo.cu/
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BREZİLYA DÜNYA’NIN EN BÜYÜK 6. EKONOMİSİ OLMA YOLUNDA
IMF’nin ve dünyanın önde gelen iki mali danışma şirketinin (EIU ve BMI)
öngörülerine göre 2011 yılında Brezilya, İngiltere’nin yerini alarak Dünya’nın en büyük 6.
Ekonomisi olacak.
Öngörülere göre yıl sonuna kadar Brezilya’nın GSYİH’si 2.44 trilyon dolara erişecek
ve İngiltere’nin 2.43 trilyon dolarlık GSYİH’ sini aşacak.
2008-2009 yıllarındaki global ekonomik krizi minimum hasarla atlatan Brezilya
ekonomisi, geçtiğimiz sene %7.5 oranında bir büyüme sergiledi. Bu sene için büyümesi en
az %3 olarak beklenen Brezilya ekonomisinin gelecek yıl içinde de en az %3.5 büyümesi
öngörülüyor. İngiltere için ise bu sene ve gelecek sene için beklenen büyüme oranı % 0.7.
Her ne kadar Brezilya 6. sırada olmanın keyfini bir sene sürecek olsa da EIU’nun
analizlerine göre yerini 2013 yılında Hindistan’a ve ardından 2014 yılında ise Fransa’ya
kaptıracağı öngörülüyor.
2020 yılı itibariyle ise Brezilya, “Ekonomik Büyüklük” konusunda bir üst seviyeye
çıkarak listede “Avrupa’nın Dinamosu” Almanya’yı geride bırakarak; hatta tüm Avrupa
ülkeleri ekonomilerinden üstün bir şekilde ekonomik büyüme göstererek sadece Çin, ABD,
Hindistan ve Japonya’nın gerisinde yer alacak.
Brezilya’nın ekonomik büyümesini inceleyen ve öngören analistler için mevcut
rakamlar her ne kadar sürpriz olmasa da; ülke, bu duruma global ekonomik krizin etkileri ile
beklenilenden çok daha erken gelmiş durumda.
Birçok uzmanın ortak görüşüne göre, Brezilya’nın büyümesinin ana sebebi gelişen
orta-sınıf tüketicilerinin artan harcamaları. EIU’nun Brezilya üzerine çalışan uzman eksperi
Robert Wood’a göre bu durum kısmen, düşük gelirli alt tabakanın yükselerek orta sınıfa
katılması ve bu topluluğun 200 milyonluk nüfusa yön vermesi. Her şeye rağmen Robert
Wood uyarmayı da ihmal etmiyor ve ekliyor “Bu büyüme sonsuza kadar sürmeyecek. Şuan
müthiş bir ticaret hareketliliğinin ortasındayız ve bu bir süre daha böyle gidecek ancak bir
noktada Brezilya ekonomisinin bu güzel günleri biraz durulacak.”
Mert Tuna AKARTUNA
Kaynak:
largest-economy/

http://://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/brazil-as-world%E2%80%99s-sixth-
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BREZİLYA’DA HALK YOLSUZLUĞA KARŞI “TEMİZLİĞE” GİTTİ
Uzun yıllar süren askeri rejimin ardından, Brezilyalıların ülkeleri ve refahları için
özgürce protesto gösteresi yapmaları yakın zamana kadar oldukça zordu. Ancak, şimdi
ülkedeki 26 yıllık demokrasiyi ve “web dünyasının” lojistik desteğini de arkalarına alan
Brezilyalılar, etkili kalabalıklar oluşturmak konusunda en az Avrupa ülkeleri kadar
başarılılar. Şüphesiz ki bu başarıda Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının katkısı
büyük.
Dünyanın diğer bölgelerinde insanlar
“Wall Street’i İşgal” ve Arap Dünyasının
diktatörleri ile meşgulken, Brezilyada ise halk
ülkelerindeki
politikacıların

yolsuzluğu “temizlemek” ve
dokunulmazlıklarına

tepki

göstermek için ellerinde süpürgelerle sokaklara
döküldü. Brezilyada resmi tatil olan 12 Ekim
günü, başkent Brezilyada yaklaşık 20.000 kişi,
Rio kentinde 2000 kişi ve ülkenin daha birçok
yerinde dikkate değer kalabalıklar tepki için bir

Her ne kadar sokağa dökülme sebepleri bir olsa da, onları bir araya getiren ne bir siyasi
parti ne de bir sivil toplum örgütüydü;

Facebook ve Twitter üzerinden başlatılan ve

gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin içinde “yolsuzluk, yürüyüş” gibi ibareler taşıyan
başlıklar hafta boyunca tıklanma rekorları kırarak binlerce insanı bir araya getirdi.

Brezilya’nın “Kurtuluş Bayramı” olan 7 Eylül tarihinde de 25.000 kadar Brezilyalı
yine ülkedeki yolsuzluğu bitirmek için bir araya gelmiş ve bu gösteriler hem ülke hem dünya
medyasında büyük yankı uyandırmıştı. “Kurtuluş Günü” yapılan gösteriler bir yandan
yapılacak yeni gösterilere katılacakların küçümsenmeyecek ölçüde olduğunu halka
gösterirken diğer yandan da bir şeyler değiştirebilecekleri konusunda onları cesaretlendirdi .
Başkan Dilma Rousseff ’in hükümetteki yolsuzluklara karşı dik duruşu, yolsuzluk
iddialarına maruz kalan bakanlarını göz önünde tutması ve yakın zamanda yardımcılarından
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birini bu yüzden kovması yine halkın yolsuzluklara karşı tepkilerini destekler nitelikteydi.
Tüm bunların yanında yapılan bu protesto
gösterilerini eleştirenler de yok değildi. Eleştiriler
genel olarak yapılan gösterilerin yolsuzlukları
bitirmeye tam odaklanmadığı ve elle tutulur bir
değişim konusunda yetersiz kaldıkları yönünde.
Başka bir kısım eleştiri ise yolsuzluk karşıtı
gösterilerin diğer önemli protestoların önüne
ve verilmeye çalışılan mesajın bulandırı dığı yönünde.
Ancak politika yorumcusu Eliane Cantanhede ne olursa olsun bu yolsuzluk
karşıtı protestoların sürmesi gerektiğini belirtiyor. Yorumcu, Brezilyanın önde gelen haber
kanalı olan Globo TV News’teki bir konuşmasında “Yıllardır Brezilyalıların politik olarak
pasif kalmasından şikayet ediyorduk ama şimdi nihayet insanlar harekete geçti, bunu
alkışlamalıyız. Ancak şimdi de insanlar tüm bunların bir hiç uğruna olduğunu söylemeye
başladı.” dedi. Devam eden konuşmasında “Ben bu insanlara katılmıyorum. 20.000 kişinin
güneşli milli bir günde bir araya gelmesi son derece önemli bir politik gösteridir. “Ficha
Limpa” projesine bir bakın. Olaylar gelişiyor ve vatandaşların da bu olaylarda yolsuzluğu
bitirmek için bir rol üstlenmesi gerekir.”
Movimento Contra a Corrupção (Yolsuzluk Karşıtı Hareket) ve Brasil Unido Contra A
Corrupção (Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Brezilya) gibi gruplar gelecek günlerdeki gösterilere
ilişkin bilgileri düzenli bir şekilde Facebook ve Twitter’da paylaşmaya devam ediyor.
Sao Paulo Eyaleti Sanayi Birliği ( Federação das Indùstrias do Estado de São
Paulo)’nun yaptığı bir araştırmaya göre, Brezilya’nın vergi kaçakçılığı, kamu harcamaları ve
diğer alanlarda yolsuzluğa bağlı uğradığı zarar yıllık 47 milyar doları aşıyor.
Mert Tuna AKARTUNA

Kaynak:
http://riotimesonline.com/brazil-news/front-page/brazil-anti-corruption-protests-stay-active/
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YERLİLER AMAZONLARDA YAPILACAK BARAJA SAVAŞ AÇTI
Brezilya’nın
Bölgesinde,

savaş

Amazon
süsleri

içindeki yüzlerce yerli topluluk
üyesi,

ok

savurarak,

ve
Belo

yaylarını
Monte

Hidroelektrik Barajı inşaatını
işgal ettiler.
Her ne kadar alanı baraj
inşaatı durana kadar terk
olsalar da protestoları 20 Ekim Perşembe günü sonlandırıldı.
Federal Otoyol Polisi Müfettişi Paulo Cunha, yaklaşık 300 kadar kişinin, saat
06.00’da 7 adet otobüsle baraj inşaatında çalışan işçilerin Parà Eyaletindeki kamplarnın
bulunduğu bölgeye doğru yola çıktıklarını ve grubun inşaata giden Santo Antonio
kasabasının yakınlarındaki Trans-Amazon Otoyolunda durdurulduğu belirtti.
Polis, güvenlik görevlilerinin göstericilerin barajın bulunduğu mülke girişine engel
olmadığını belirtti. “Amazon Gözcüleri (Amazon Watch)” ismini kullanan Amazon
yerlilerinden ve bölgenin korunması adına çalışan örgütten bir grup, üst düzey bir yetkilinin
gelip kendilerine baraj hakkında yeni görüşmeler yapılması konusunda söz vermesini istedi.
Xingu Bölgesi’nden bir yerli kabile lideri olan Juma Xipaia “Amazon Gözcüleri”
tarafından yapılan bir bildiride “Eğer Belo Monte hakkında hiç bir şey yapmazsak başarılı
olacak, sessiz kalmayacağız, bağıracağız ve bunu şimdi yapacağız.”denildi.
Amazon Gözcüleri gibi büyük çevre örgütlerini arkalarına alarak stratejilerinde
değişikliğe giden yerli gruplar, hukuksal yollara da başvurarak dünyanın 3. en büyük barajı
olacak inşaat hakkında Başkan Dilma Rousseff’in az da olsa geri adım atmasını sağladılar.
Brezilyalı yetkililer ise baraja Sao Paulo gibi gittikçe büyüyen şehirlerin gelecek yıllardaki
enerji ihtiyacı için ciddi bir biçimde ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Amazon Gözcülerinin
kurucusu Atossa Soltani ise yapılacak baraj hakkında “Bu bir bakıma en son
çaredir.”açıklamasını yaptı.
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Xingu

Nehrinde

yapılan

ve

ünlü

yönetmen James Cameron’un da katıldığı
toplantıda yaklaşık 70 kadar lider,

2.500

kişilik yeni kurulacak bir kabilenin inşaat
alanına yerleşmesinin ve gerekirse kendi
topraklarını savunurken canlarını vermelerinin
kararlaştırıldığını belirtti.
Çevreciler 11 milyar dolarlık barajın yaklaşık 320 kilometrekarelik bir alanı sular
altında bırakacağını ve Xingu Nehri’nin yaklaşık 100 kilometresinde balıkçılığı ve yerlilerin
yaşamını olumsuz etkileyeceğini belirtiyorlar.
Bölgede işçi kamplarının yapımına yaklaşık 3 ay önce başlanmasına rağmen
yerlilerin bölgeyi işgali ilk defa ekim ayında söz konusu oldu. Bu durum için Soltani, “Bu
bir süreç. Kabileler zamanla kendi içindeki dayanışmalarını sağladılar. Şimdi olaydan
etkilenecek tüm kabileler birlik olmuş durumda.”açıklamasını yaptı.
Kuzey Enerji Birliği’nin aynı gün yaptığı bir açıklama ise gösterilerin inşaatı
durduramayacağı yönünde. Altamira hakimi Cristina Collyer Damàsio göstericilerin inşaat
alanından çıkarılması, girişlerinin yasaklanması ve herhangi bir şekilde inşaatın yapılmasının
engellenmemesi kararını çıkarttı. Hakim, kanunu ihlal edenlerin günlük 290 dolar ile
cezalandırılacaklarını da kararında belirtti.

Mert Tuna AKARTUNA
Kaynak:
http://www.nytimes.com/2011/10/28/world/americas/brazilian-amazon-groups-try-to-stop-damproject.html?_r=1&ref=brazil
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RİO’DA ÖZEL HAREKATIN GECEKONDU BASKIN

Brezilya’nın Rio kentinin kuzeyinde bulunan “Complexo da Maré” gecekondu
bölgesi geçtiğimiz hafta “Policia Militar” (askeri polis) ve kısaltılmış adı BOPE olan özel
harekat ekipleri tarafından işgal edildi. Polis, uyuşturucu ve silah tacirlerinin bulunması
muhtemel olan bölgeye 21 Ekim Cuma günü giriş yaptı.
Operasyonların her ne kadar Polis Barış Birliği (Police Pacification Unit)’ni kurmak
amaçlı olduğu ifade edilse de; operasyonların yapılacak olan Linha Vermelha otoyolu için
bölgeyi boşaltmak amaçlı olduğu da söylentiler arasında.
130.000 sakini olan ve Rio uyuşturucu trafiğinin en önemli kalelerinden biri olarak
kabul edilen Complexo da Maré bölgesi bir aydır, kaçakçılar ile polis arasında süregelen
çatışmalar sebebiyle oldukça huzursuz günler geçirdi ve bölgede bulunan UPA Hastanesi
askeri polisin isteği üzerine geçici olarak kapatıldı.
20 Ekim Perşembe günü düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 120 kadar özel harekat
polisi, çeşitli uyuşturucu maddelere ve silahlara el koydu.Operasyon sırasında 5 şüpheli ele
geçirildi ve 2 kişi öldürüldü.
Marè’deki, kargaşaya ek olarak uyuşturucu tacirlerinin, bölgede yapılacak inşaatlara
olur

vermeleri

için

açıkça

para

talep

ettikleri

de

söylentiler

arasında.

Hatta silahlı tacirlerin Marè bölgesinde yapılacak köprünün tamamlanması için 2 milyon
Brezilya Real’i istediği de belirtiliyor.
Diğer yandan Marè’deki oprerasyonların bölgedeki yeni polis merkezi için hazırlık
süreci olduğu da düşünülüyor. BOPE (Özel Harekat Ekipleri)’nin Taveres Bastos’ta yer alan
merkezlerinin Catete’ye taşınması olasılığı ise bu iddiaları güçlendiriyor. Rio Radar adlı web
sitesine verilen röportajda Yarbay René Alonso (Özel Harekat Şefi), “Bu bölge Avenida
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Brasil ve Linha Amarela karayoluna olan yakınlığı nedeniyle seçildi. Karakolun bu konumu
bölgeye barış getirebilir.” dedi.

BOPE simgesi olan kuru kafa
nedeniyle bir çok kez devlet
kademesi tarafından tepki çekti

Brezilya’nın önemli yayın organlarından “Globo”nun haberine yapılan
operasyonlar Özel Harekat Merkez’inin kurulması ve bölgeye yerleştirilmesi amaçlı ve
temmuzda açılması planlanan polis merkezi ağustos ayında açılacak. Habere göre. Askeri
polisin, Marè’nin tam olarak ne zaman arındırılacağını söyleyememesi ise bölgede oturanlar
için huzursuzluğun devam edeceğini gösteriyor.
Marè bölgesinde polis gücünün arttırılması bir ihtiyaç olarak görülse de, Globo için
çalışan gazeteci Jorge Antonio Barros’un açıklaması, BOPE (Özel Harekat) polislerinin
bölge insanlarına kötü muamelede bulunduğu yönünde. Buna ek olarak bölge insanının
yapılan operasyonları ciddi bulmaması ve sadece göz boyama amaçlı olarak algılaması da
gazetecinin belirttikleri arasında.
Mert Tuna AKARTUNA
Kaynak:
http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/bope-occupies-complexo-da-marefavela/
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ARJANTİN’DE BÜYÜK SEÇİM

23 Ekim 2011 tarihinde Arjantin genel seçimleri gerçekleşmiştir. 14 Ağustos 2011
tarihinde yapılan ön seçimlerde Arjantin eski devlet başkanı Cristina Fernandez Kirchner
seçimlerden galip olarak çıkacağının sinyallerini vermişti. Altı adayın yarıştığı seçimlerde
Cristina Fernandez Krichner en gözde aday olarak görülüyordu. Başkanlık seçimlerinden
önce yapılan anketlerde oyların %51-57’sini elde edeceği öngörülen Fernandez ön
seçimlerde oyların yarısına yakınını elde etmiş ve en yakın rakibi olan Senatör Ricardo
Alfonsin’e %38 oranında fark atmıştı.
23 Ekim 2011 tarihinde yapılan seçimlerde Kirchner’in Zafer için Birlik Partisi %
54’lük oy oranıyla ipi göğüslemiştir. İkinci sıraya %17 oy oranı ile Hermes Binner
yerleşmiş, Hermes Binner’i

%11 oy oranıyla Ricardo Alfonsin, %10 oy oranıyla A.

Rodriguez Saá, %6 oy oranıyla Eduardo Duhalde ve %2’lik oy oranlarıyla Jorge Altamira ve
Elisa Carrió takip etmiştir.
İktidar partisi seçimlerde meclise 134 milletvekili ve 37 senatör sokmayı başarırken
muhalefet partileri toplamda 123 milletvekili ve 34 senatör sokabilmiştir. Görevi, kaybettiği
eşi Nestor Kirchner’den 2007′de devralan Fernandez, zaferini ilan ettiği konuşmasında
gözyaşlarını tutamadı: “Eşim bugünkü başarının temelini atan kişiydi. O olmadan, onun
kendini adadığı değerler olmadan bu sonuca ulaşmak imkansızdı.” Latin Amerika’nın ikinci
defa seçilen ilk kadın başkanı olma unvanını kazanmış olan 58 yaşındaki lider Cristina
Fernandez’in açık ara farkla seçimleri kazanmasının en önemli nedenlerinden biri
muhalefetin

Fernandez’in

karşısına

güçlü

bir

rakip

çıkaramamış

olmasıdır.

Siyasete eşi Nestor Kirchner ile birlikte giren Cristina Fernandez Kirchner devlet
başkanlığı koltuğuna oturduğu sıralarda eşi Nestor Kirchner tarafından büyük destek
görmüştü. Ülkesinde ve uluslararası arenada eleştirilere maruz kalan Fernandez’in
seçilmesindeki bir diğer önemli unsur da ülkede yaşanan yüzde 8’lik büyümenin
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Geçtiğimiz aylarda ülkemizi ziyareti sırasında Türkiye'nin Latin Amerika'ya açılım
stratejisi kapsamında bölge ülkeleri ve örgütleriyle geliştirdiği münasebetler ve güncel
uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile fikir
alışverişinde de bulunan Kirchner devlet başkanlığına gelirken eşinin benimsemiş olduğu
politikaları devam ettirme sözü vermişti.

İlk görev süresi boyunca Kirchner, Falkland Adaları, Arjantin’in güneydeki
adalar üzerindeki egemenliği sorunu ve Filistin sorunu gibi konulara da eğilmiş, Türkiye de
dahil olmak üzere pek çok farklı ülke ile ticaret ve ortaklık anlaşmaları imzalanmış olmasına
rağmen,

yine
Bu

de

kendisine

eleştirilerin

en

yöneltilen
başında

eleştirilerin
Cristina

ardı

arkası

Fernandez’in

kesilmemiştir

izlediği

siyasetin

anlaşılamaması gelmektedir. İkinci bir eleştiri ise Cristina Fernandez’in eşinden bağımsız bir
kariyerinin olmamasıdır. İlk seçimleri kazanmasındaki en büyük neden olarak eşinin izlediği
siyasete devam edeceğini açıklamış olması gösterilmektedir. Halk, yüksek enflasyon ve
enerji kısıtlamalarından şikâyet etse de Cristina Fernandez'in kocasının elde ettiği başarıyı
sürdürmesini bekledikleri için seçimlerde başarılı olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.
Ancak Kirchner’in izlediği siyasete yöneltilen eleştirileri haklı kılan bazı
söylemleri de mevcuttur. Bu söylemlerin başında neo-liberal politikaları eleştirirken ülkeyi
yabancı yatırımcılara açmanın getireceği avantajlardan söz etmesi gelmektedir. Fernandez’in
bundan sonra izleyeceği siyaset merak konusudur.
Kaynaklar:

http://www.lanacion.com.ar/elecciones/congreso
http://www.tuicakademi.org/
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DÖRT EKVADORLU GAZETECİYE HAPİS CEZASI

Ekvator Cumhurbaşkanı Rafael Correa, El Universo Gazetesi’nin kendisini grevdeki
polislere karşı koruyan “askeri operasyonu” sorgulayan bir yazı yayımlamasının ardından
gazetecileri dava etmişti. Mahkûm edilen köşe yazarı Emilli Palacio, kararı barbarlık olarak
niteledi. Üçü yönetici konumunda bulunan, biri ise eski bir köşe yazarı olan dört gazeteci, üç
yıl hapis ve toplam 30 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Guayaquil kentindeki
mahkeme, ayrıca El Universo Gazetesi’ne de 10 milyon dolar para cezası verdi. Palacio,
kararı iki kez temyiz hakları olduğunu ve bu hakkı derhal kullanacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Correa'nın avukatı Alembert Vera ise Cumhurbaşkanı’nın mahkeme
kararından memnun olduğunu belirterek, kararın alınmasını tarihi bir an olarak niteledi. Vera
ayrıca, bugünden sonra her vatandaşın adlarının temize çıkarılması ve kendilerine saygı
gösterilmesi hakkını talep edebileceğini söyledi.
Mehtap İNAL

Kaynak: http://www.eluniverso.com/
http://www.clasesdeperiodismo.com
http://www.plturkce.org/
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EKVADOR’DA ANTİTRÖST YASASI

Rafael Correa

Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa, Meclise gönderilen “Antitröst Yasası” olarak
da bilinen pazar gücünü kontrol eden ve düzenleyen yasayı deneme kararını açıkladı.
Manabí şehrinde yaptığı açıklamada Correa, “Yasa meclisten geçti; artık ülkemizde Antitröst
Yasası var ve bu ülkemiz için güzel bir haber” dedi.
Medya girişimcileri ve bankalarla ilgili hüküm içeren Antitröst Yasası finans ya da
iletişim ile ilgili olmayan diğer ticaret türleri için geçerli olmayacak. Bu tür bir yasak bir
şirketin ya da bankanın %6 hissesinden daha fazlasına sahip olan kişiler için geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Correa’nın söylediklerine göre yeni yasa ülkenin güç yapısını
değiştirecek. Girişimciler ve bankalar ise, yeni yasadan dolayı Ekvador’daki bankaların ve
şirketlerin zayıflama endişelerini ve yeni yasaya karşı eleştirilerini dile getirdiler.

Mehtap İNAL
Kaynak: http://www.eluniverso.com/
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