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 إعالن للدفاع عن أراضينا

 .في المدنأساس االقتصاد العالمي الجديد،  ، التي هي مفرطةالمضاربة النمو رك مح مثل يت

كيفية  ءوتتجلى سياقات التمدن كواقع ال مفر منه، وترتكز البرامج الرسمية على ذلك من أجل إخفا

، اظلممدن أكثر عزلة وإلى س رأس المال. وقد قادنا هذا يتغري بتكد أشياء تحول المدن لسلع، أي 

في لى الخدمات إ ولوجالفأصبح  عنصري وكاره لألجانب. ونهج لنظام أبوي ممستنسخة العنف الم

 .احق همنأكثر هذا النموذج امتيازا 

، مما هابيعيشون الذين نصف سكان العالم معها ، ومنسية المناطق الريفية تبقى، في نفس الوقتو

قد ف السوق المالي والعقاري. فيالمباشر  تحكمعبر ال مواستخدام أراضيه تهيئةإمكانية  من يحرمهم 

لنزاع اتصاعد واضحا ، كما أصبح يالريفو يالحضرالمجالين بين أكثر ضبابية أصبحت الحدود 

مشاريع  إنشاءو مناطقهذه الأراضي  تملكيستخدمون سلطتهم ل نيذالبين أولئك  ؛القائم بين المناطق

من خالل ف من أجل الحفاظ على حقوقهم. ونكافحيومصادرة ال، وأولئك الذين يقاومون هذه عليها

 التفاوت - مدنلتلنموذج المهيمن بفعل ال المحدث - نمو المدعومالد ول  يال  ،مشروعه الحضاري

الضحايا  أما. ىأخرعلى أراضي مجمعات وشعوب أيضا يستولي  بل، فقط الهائل في المدينة

من السكان  غير أولئكو ،ن والرعاةون والمزارعوالسكان األصليلهذا النموذج فهم ن والرئيسي

التهديدات التعدين وغير ذلك من المتضررين من المشاريع الضخمة والطرق الكبرى وأنشطة 

 .األخرىالمتعددة 

 بفعل استمرار اتفاقم كما .شدة من أي وقت مضى كثرالسكان وأزمات الهجرة أنزوح لقد أصبح 

المتعددة التي ترعاها الدول والشركات  ؛ هذه الحروبالموارد من أجلتغير المناخ والحروب 

هذا النموذج الظواهر المناخية التي تؤثر على  شمليو لنموذج التنمية الحالي. ةالمروج الجنسيات

كان بشكل عام، وخاصة والسكائنات الحية الوعواقب وخيمة على الطبيعة  مع  بمجمله،الكوكب 

 اضي،ردافع عن ترابط بين مختلف األنلمقاومة، ل اأصواتباعتبارنا ونحن،  .هشاشةلفئات األكثر ا

 فمن الضروري تغيير ،لذا .خضوعاإلقصاء أو ال وأالتبعية  وأعلى التجانس الثقافي  ينبنيال 

 السيادة الغذائية. قويةاألسواق المحلية تتنشيط باإلنتاج واالستهالك، المبني على نموذج ال

ية اإلقصائالتنمية أشكال عن النظام الرأسمالي، وهو شكل من  االحالي تعبير مدننموذج التيعد و

أصبح ، باعتبار هذا الوضع و من سكان العالم. ٪0على إال تعود بالنفع ال االبتزازية التي و

موجة ل تصديللراضي عبر نه  متكام  األلدفاع عن عمليات المواجهة لتنسيق  ضروريا

 األراضي بة بحقوق اإلنسان والحق في المطال  و، السلبعمليات اإلخالء وو الليبرالية الجديدة

االجتماعية للملكية واإلنتاج وظيفة ال في ا الحقمدينة، وكذال غيرالمدينة و في السكن ووالمياه 

من ندافع عن أراضينا "، 3في إطار "متحدون كمقاومين من أجل الموطن ف .طناالجتماعي للمو  

على ، صنع القرارلت الديمقراطية الحقيقية مسارالمشاركة في البابالتمتع جميعا لسماح لنا أجل ا

 .ادوليو اوطنيجميع األصعدة محليا و

من طرف برنامج األمم  ،"العمراني الجديد البرنامجالوثيقة المعنونة "ت عدأ   في الوقت الذي

 33جمعات وسكان تنحن شعوب و ،طالبن ،الناس نعخلسة  ،عسكرم ئفي مخب للموئل، المتحدة

ة الرعايو نشأوتنوع الجنس والعرق والثقافة والم القرار المستقلالحق في بدولة في العالم، 

 يطنا، قينمرئيغير ال في المائة من السكان 99نحن ،أصواتنانرفع و المشتركة وسيادة أجسامنا.

أشكال لك  حترا  االاالعتراف وونطالب ب تجريم االحتجاج وكذا هذا الكوكب، ضد اإلقصاء والطرد

كذا ، ووألجلهم لسكانا للموطن، من طرفمتكامل  برنامج بإعداددفع نالعالم  وسطمن ف .العيش

 الحركات مائلتوتشجيع ا  "عمليات اإلخالءلالمحكمة الدولية "المبادرات الشعبية مثل  تقوية
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