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Ekoloji mübarizə
Feminist Mübarizəsidir
Dünyanın hər yerində, harada olmağımızdan
asılı olmayaraq mübarizə aparmalıyıq, çünki
başqa və ya əvəzedici planetimiz yoxdur. Bizim
yalnız bir planetimiz var və ona görə də tədbir
görməliyik.
Berta Cáceres, Guardian , May 2015

2016-cı ilin mart ayında Lenca təşkilatının (Hondurasın Yerli Xalqlar
Şurası) həmtəsisçisi Berta Cáceres evində öldürülür. Ölümündən əvvəl
Berta, Hondurasdakı Aqua Zarka Dambasının tikintisinə qarşı apardığı
mübarizəsinə görə nüfuzlu Goldman - Ətraf Mühit Mükafatına layiq
görülmüşdü. Bu damba və onun ətrafında olan su anbarı Hondurasın
qərbindəki Rio Blanko bölgəsinin Qualsarq çayı hövzəsində, İncibuka və Santa Barbara arasında Lenka xalqlarının əcdad torpaqları olan
ərazidə yerləşməli idi. Berta və Hondurasın Yerli Xalqlar Şurası bu
mübahisəli su elektrik stansiyası layihəsinə qarşı çıxırdılar, çünki bənd
tikintisi Lenka su mənbələrinin qurumaq təhlükəsini yaradırdı.
Hal-hazırda dambanın gələcəyi qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Ətraf
mühit problemləri və yerli icmalarda insan haqları uğrunda apardığı
fəaliyyətə görə Bertanın öldürülməsi Meksika və Mərkəzi Amerikada
artan şiddətin təsdiqidir. Bölgədə qeyri-sabit sosial-ictimai və ekoloji cəhətdən dağıdıcı siyasət aparan dövlət idarəediciləri və pullu elit
təbəqə buradakı köklü xalqlarla yanaşı, ekoloji və sosial mübarizə
aparan qadın aktivistləri da hədəfə alırlar. Mərkəzi Amerikadakı bu qadın qrupları ətraf mühitin məhv edilməsinin və sosial yerdəyişmələrin
icmalarının insan haqlarına təsir etdiyini iddia edirlər. Onlar kollektiv
olaraq ‘Qadın İnsan Hüquqları Müdafiəçiləri’ kimi tanınırlar. Berta kimi
qadınlar kişilərlə yanaşı icmalarındakı mədən işləmələri və neft hasilatı
ilə əlaqəli dövlət və elit repressiyalarına, su, torpaq və hava mühitinə

zərər verən su anbarları və su elektrik stansiyaları kimi infrastruktur
layihələrinə qarşı çıxırlar. Lakin dövlətin iqtisadi maraqları onlara
qarşı aparılan təqiblərin tək səbəbi deyildir. İrqi ayrıseçkilik, patriarxal
normalar və cəmiyyətlərdəki kişi dominantlığı da bu cür münaqişələri
formalaşdırır.
Berta Cáceres və onun Honduras xalqı üçün ekoloji ədalət və insan
hüquqları uğrunda apardığı mübarizə ətraf mühit və feminist qarşıdurmalarının, cinsi köləlik, işgəncə formalarının bir-biri ilə əlaqəli olduğunu işıqlandıran bir mübarizədir. Hakimiyyətin irq, patriarxiya və
kapitalizm ətrafında qurduğu mürtəce əlaqələr feminist siyasi ekologiyasının tədqiq etdiyi əsas məsələlərdir.
Bu yazı əsasən feminist siyasi ekologiya (FSE) ilə tanış olmaq üçün
hazırlanmışdır və FSE terminini istifadə edən və etməyən, lakin tədqiqatlarında feminist siyasi ekoloji cəhətləri bölüşən alimlərin baxışlarını təqdim edir.
Feminist siyasi ekologiyası
Feminist siyasi ekologiya (FSE) 1990-cı illərin əvvəllərində siyasi
ekologiyanın alt sahəsi olaraq meydana gəldi. Siyasi ekologiya coğrafiya (və ictimai elmlərdəki digər fənlər) daxilində eklektik bir araşdırma sahəsidir və ekoloji dəyişikliyin ekologiya ilə siyasi iqtisadiyyat
çərçivəsində tədqiq olunmasıdır. Bu sahə yoxsulluq, ətraf mühitə
müdaxilə olunması, torpaq münaqişələri, biomüxtəlifliyin qorunması,

hasilat, qida təhlükəsizliyi, təbiət və ətraf mühitin qorunması, kapital
və kapitalizmin bu məsələlərdə oynadığı rol kimi bir çox mövzunu
əhatə edir, mərkəzində sosial ədalət və bərabərsizliyin ‘strukturlaşmış’ olduğunu göstərmə öhdəliyi dayanır. Siyasi ekologiya güc
münasibətlərinin resursların, təbii sərvətlərdən istifadə hüquqlarının
bölüşdürülməsinə təsirini aydınlaşdıran faydalı bir çərçivədir. Müxtəlif ideologiyalar tərəfindən formalaşan bu coğrafi tədqiqat metodologiyasının çoxsaylı sahəsi “təbii ehtiyatların istifadəsi və nəzarəti,
ətraf mühitin sağlamlığı və dayanıqlı yaşayış üçün təsirlərini diqqətlə
təhlil etməklə” təbiət və cəmiyyət arasındakı mürəkkəb münasibətləri
araşdıran bir konseptual çərçivədir ( Watts, 2000).
1990-cı illərdə FSE kişilərin ətraf mühit mövzularında qeyri-mütənasib iştirakına cavab olaraq ortaya çıxdı və feminist coğrafiyaşünasların
təkidi ilə siyasi ekologiya sahəsində daha feminist məqsədlərə, strategiyalara və tətbiqlərə diqqət yetirildi (Rocheleau, 1996; Jarosz, 1991;
Carney, 1996). 1996-cı ildə Dianne Rocheleau, Barbara Tomas-Slayter
və Esther Wangari nüfuzlu Feminist Siyasi Ekologiya: Qlobal Məsələlər
və Yerli Təcrübələr əsərini təqdim edirlər. Bu işdə Rocheleau və d.
FSE-nin ekoloji dəyişiklik proseslərini formalaşdırmaq üçün sinfi,
irqi, mədənivə etnik problemlər ilə qarşılıqlı əlaqəli olan ekoloji mübahisələrin həllindən söz açır. Müəlliflər qlobal təsirə malik olan yerli
ekoloji hərəkatları, məsələn, Chipko hərəkatı, habelə, icmalar arasında
baş verən gizli və dağınıq yerli mübarizələri qeyd edirlər. Rocheleau və
digər müəlliflərin əsas tədqiqat mövzuları sağlam mühitdə yaşamaq

hüquqlarına, ətraf mühitin sənaye və urban çirklənməsindən qorumaq
yollarına,deqradasiyadan sonrakı cəmiyyət və təbiətin bərpa yollarını
tapmağa yönəlmişdir.
İnterseksionallıq və feminist siyasi ekologiyalar
Feminist coğrafiyanın geniş sahəsi kimi FSE yanaşmaları interseksionallıq ilə kəsişir. Bu Qlobal Cənubın (Global South) beynəlxalq inkişaf
kontekstində insanların həyatını formalaşdıran mürəkkəb güc münasibətlərini anlamağa yönəlib. Mollett və Faria (2013) israr etdikləri kimi:
‘postkolonial interseksionallıq patriarxallığın cinsi və irqi istisnaları,
imtiyazları və beynəlxalq inkişaf prosesləri daxilindəki mübarizələri
əsas götürdüyünə işarə edir’. Bu konsept insanların qeyri-insanlarla
fərqli yanaşma əsasında idarə olunduğunu nümayiş etdirmək üçün
faydalıdır. Mohanty ‘Üçüncü Dünya qadınının’ essesində vurğulayır
ki, interseksionallıq ‘irqi güc və onun köməyilə qurulmuş patriarxallıq
haqqında əsaslı və məlumatlı bir anlayışdır’ (Mollett və Faria, 2013).
Lakin bu anlayışlar bir araya gələrək gender, ekoloji və inkişaf sahələrini
birləşdirir.
Ekofeminizm və feminist ekologiyası
Ekofeminizm qadınlara, müxtəlif irqdən olan insanlara, yoxsullara
yanaşma ilə təbiətdən istifadə arasında əhəmiyyətli və oxşar əlaqələrin
mövcudluğunun təsdiqidir.

luğunun təsdiqidir. Ekofeministlər bu əlaqələrin qabarıq olduğunu iddia
edirlər. Feminizm kimi, ekofeminizmin də vahid istiqaməti yoxdur,
liberal feminizmdən Üçüncü Dünya feminizminə qədər bir çox təsir
nəticəsində formalaşan müxtəlif ekofeminizm istiqamətləri mövcuddur.
Əslində qeyri-insan təbiəti və təbiətin hökmranlığı feminist problemləridir. Bu fəlsəfə və təcrübə Ana təbiət və bilgili, qayğıkeş qadın obrazı vasitəsilə anlaşılır. Bu yanaşma sosial elmlər alimi və aktivisti Vandan Şiva
sayəsində daha çox tanınıb və o, ekofeminizmin simvolu hesab olunur.
Şiva,həmçinin Hindistanda Navdanya hərəkatının (Doqquz Toxum sosial
hərəkatı) qurucusudur. Navdanya bioloji və mədəni müxtəlifliyi qorumağı hədəfləyən qadınlara yönəlmiş ictimai hərəkatdır. Şivanın işi geniş
qəbul olunsa da, yazılarında qeyd olunan qadınlarla təbiətin təbii əlaqəsi
feministlər tərəfindən tənqidlə qarşılanır. Onlar bu əlaqənin ‘qadınları’
homogen qrup kimi təqdim etdiyini əsas gətirir. Buna baxmayaraq, Şiva
bu gün də qlobal sosial ədalət aktivisti olaraq tanınır və o, orqanik əkinçilik, toxum qənaəti və ərzaq təhlükəsizliyinin tərəfdarı olaraq qadınların
kənd təsərrüfatındakı rolunu rifah üçün zəruri hesab edir.
Həm ABŞ-da, həm də Hindistanda formalaşmış feminist ekologiyası
gender problemlərini və ekoloji siyasəti anlamaq üçün alternativ yol
təklif edir. ABŞ-da feminist ekoloji hərakatı hərbi münaqişələr və ekoloji
çirklənmələr əleyhinə aparılan geniş müzakirələrdən və hərəkatlardan
qaynaqlanır.

Feminist ekologiyası “təsirli analitik, paradiqmatik çağırışlarlaaktivist
enerjisinin birləşməsi” kimi başa düşülür (Seager, 2003). Bina Agarvalın
- “A Field of One’s Own (Özünün sahəsi)” (1994) yazısı, Hindistanda feminist ekologiyasına ən yaxşı nümunədir. Agarval bu əsərində qadınların
həmşəxsi məkanlarında (ev təsərrüfatlarında), həm dəictimai yerlərdə
(kəndlərdə) məruz qaldıqları çoxsaylı fiziki güc təsirlərinə diqqət yetirir.
Davam edən ekoloji itki səbəbiylə qadınların gündəlik işlərini görməyə
daha çox vaxt ayırmağa məcbur olduqlarını, əkinçilik və qida istehsalına
daha az vaxt sərf etdiklərini qeyd edir. Bu da qida istehsalını azaldır, qadınlar və ailələri arasında xəstəliklərin artmasına səbəb olur. Hindistanda
kənd ətrafındakı ekoloji dəyişikliklərin siyasi və iqtisadi təsirlərinə diqqət
yetirməklə, mülki yanaşma , patriarxallıq və əməyin qarşılıqlı əlaqələrində
ətraf mühit dəyişikliyinin gender aspektlərini müəyyənləşdirir və ekofeminist əsaslar zəminində əhəmiyyətli bir arqument formalaşdırır.
ABŞ və Hindistan feminist ekologiyası geniş yayılmış işsizliyə, evdə və
küçələrdəki zorakılığa, üçüncü dünya xalqlarına qarşı zəmin yaratmış az
saylı ağ adamların (inkişaf etmiş ölkələrdəki qərarvericilər) mənfəət güdmə, irqçi hücumlar, qida çatışmazlığı, pis mənzil və səhiyyə xidmətləri və
nəhayət, yer kurəsinə qlobal ekoloji zərərəqarşı etirazları özündə birləşdirir
( Seager, 2003).

Su qıtlığı: qadınların
çiynindəki yük
Azərbaycan su çatışmazlığından əziyyət çəkir, yerli və beynəlxalq proqnoza görə, bu problemin getdikcə dərinləşəcəyi gözlənilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, iqlim dəyişikliyinin gətirib çıxardığı bu vəziyyət daha
çox kənd yerlərindəki qadınların əziyyətinə səbəb olur.
BMT-nin İnkişaf Proqramı proqnozlaşdırıb ki, 2021-2050-ci illərdə iqlim
dəyişikliyi ilə əlaqəli quraqlıqlar Azərbaycanda su təminatını 23 faiz
azaldacaq. Beynəlxalq Təbii Resurslar İnstitutunun quraqlıqla üzləşəcək
ölkələr haqda tərtib etdiyi siyahıda Azərbaycanın 2040-cı ildə ilk 20
ölkənin sırasında olacağı bildirilib.
“İqlim dəyişikliyi nəticəsində su resurslarımız 15 faiz azalıb və bu prosesin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır”, Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri
Muxtar Babayev Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin
kənd təsərrüfatı nazirlərinin VI iclasında deyib.
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin elmi katibi Mirnuh İsmayılov
qeyd edir ki, fermerlər artıq ölkədə iqlim dəyişikliyinin təsirini hiss
edirlər. “Xüsusilə su ehtiyatları Biləsuvar kimi isti və quru iqlimə sahib
və yarımsəhra zonalarında yerləşən rayonlarda çox vacib amillərdən
biridir. Burada susuzluq və quraqlıq kimi problemlər bilavasitə əhalinin həyat fəaliyyətinə, onun iqtisadi gəlirinə çox kəskin şəkildə təsir
göstərir. Məhsuldarlıq bir neçə dəfə aşağı düşür və bu əhalinin gəlirinə,
sosial həyatına təsir edir”.

Torpaq, kredit və təhsil kimi mənbələrə qeyri-bərabər çıxışın olması
səbəbilə qadınlar dəyişikliklərə daha yavaş uyğunlaşırlar, bu isə onları
quraqlıq şəraitinə daha həssas edir. “Su çatışmazlığının kənd təsərrüfatına məhvedici təsiri var, amma əlavə olaraq bunun fiziki yükü
qadının üzərinə düşür. Belə ki, bəzi yerlərdə qadınlar hətta suyu fərdi
surətdə daşımalı olurlar. Əvvəla, ağır yük daşımaq qadınların adətən
reproduktiv orqanlarında fəsadlara səbəb olur, əsasən də yaşlı dövrdə,
bu da müəyyən patologiyalara gətirib çıxarır”, o deyir.
Nəzərə alsaq ki, patriarxal cəmiyyətlərdə məişət işlərini qadının öhdəliyi kimi görürlər, Şəhla İ.-ın sözlərinə görə, su qıtlığı olan yerdə qadının
uşaqları və evini təmiz saxlamaqla bağlı çətinlikləri də yaranır, bu isə
xəstəliklərə yol açmaqla qadınların işinin üstünə iş gətirir. Əksər hallarda qadınlar daha yaxşı və səmərəli fermer olmaq üçün lazım olan
təhsil və avadanlıqlardan məhrumdurlar. Kənd təsərrüfatında işləyən
qadınların yeni avadanlıqlara və yeni biliklərə əlinin çatmaması da
ciddi problemdir. Hətta vaxtaşırı seminarlar, maarifləndirici tədbirlər
təşkil olunsa da, ya qadınlara ailədəki kişilər icazə vermir o tədbirlərə
getməyə, ya da ev işləri o qədər yükləyir ki, vaxt çatdıra bilmir.
Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan qadınların kişi
fermerlərlə bərabərliyini təmin etmək üçün müəyyən layihələr başlatsa
da, ümumi mənzərə məyusedicidir.

Yağıntıların azalması və su çatışmazlığının ziyanı artıq Biləsuvar bölgəsindəki fermerlərin güzəranında özünü büruzə verir. Ənənəvi olaraq,
bölgəyə ildə orta hesabla 70-80 gün yağış yağır. Rayonun Səmədabad
kənd sakini Səkinə deyir ki, 2019-cu ilin ikinci yarısında cəmi iki dəfə
yağış görüblər.

Məsələn, I qrup əlil olan Səkinə dövlət tərəfindən verilən 12 hektarlıq
torpaq sahəsini pilot layihəyə düşdüyü üçün itirməli olub. Həyətyanı
sahələrində kiçik həcmli heyvandarlıqla məşğul olsalar da, susuzluq və
quraqlığa görə torpağı vaxtında əkib becərə bilmir, buna görə də məhsul
götürə bilmirlər.“Demək olar ki, keçən il arpa, buğda heç olmadı. Toyuqlarımıza dəmi güclə götürdük. Heç öz həyətimizə su çatmır. Arpa-buğda ilə yanaşı, həyətdə elə gözəl güllərim vardı ki, hamısı susuzluğa görə
yandı”, Səkinə deyir. Onun əri və 2 oğlu da öz təsərrüfatlarında işləyirlər,
lakin qazancları suvarma suyunu ödəməyə belə kifayət etmir.
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“Dəqiq rəqəmlər əlimizdə olmasa da, Azərbaycanda qadınların kənd təsərrüfatındakı sayı
dəqiq 50 faizdən yuxarıdır. Əksər hallarda onların kənd təsərrüfatında məşğulluğu məşğulluq kimi deyil, ayrıca sahibkar fəaliyyəti kimi
deyil, daha çox ailəyə töhfə kimi qiymətləndirilir” gender mütəxəssisi Şəhla İ. qeyd edir
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“Heyvanların olması müəyyən qədər
kömək olur, yoxsa bir nəfərin işləməsiylə heç cür alınmır. Gərək toyuqcücə, mal-qara saxlayasan ki, yumurtasından, ətindən istifadə edəsən.
Onlar olmasa, tək maaşa baxsan, heç
cür dolanmaq olmur”, Səkinə izah edir
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Səmədabad kəndinin digər sakini Gülnaz susuzluq və quraqlıq kimi
problemlərə görə, əkin sahələrindən məhsul götürə bilmədiyi üçün
meyvə-tərəvəzi pulla almalı olur. O, biri məktəbli olan 3 uşağı və həyat
yoldaşı ilə birlikdə yaşayır.
Ailənin mal-qarasına, toyuq-cücəsinə və bostanına baxmaq üçün saatlarını sərf etsə də, su yoxdur deyə, ailə çətinliklə təməl ehtiyaclarının
öhdəsindən gəlir. “Hər şeyin təzəsi, yaxşısı şəhərə gedir və orada da
ucuzdur. Pomidor şəhərdə 70-80 qəpik, burada 1 manat olur. Hətta
toyuq-cücənin dəmini də pulla alırıq”, o qeyd edir. Ağayeva əlavə edir
ki, mal-qara üçün alınan yem bir litr südün qiymətindən altı dəfə baha
başa gəlir. “Samanın heyvan üçün heç bir doyumluluğu yoxdur. Yonca
isə 6 manatdır. Elə ailə var ki, kommunal xərcini ödəyə bilmir, onlar
heyvan üçün necə yem, su alsın?”
Hökumət tədbir görəcəyini vəd etsə də, bu günə qədər edilən yardım
cəmi iki kənddə suya çıxışın yaxşılaşdırılmasından ibarət olub.
Landşaftşünas Mirnuh İsmayılovun fikrincə, ən yaxşı tədbir az su tələb
edən bitki yetişdirməkdir.
Azərbaycan hökuməti bölgədə bol su tələb edən pambıq istehsalını
artırmağa can atır. 2019-cu ildə Azərbaycan təxminən 92 milyon dollar
dəyərində pambıq lifi ixrac edib. Lakin hökumət bölgədə bol su tələb
edən pambıq istehsalını artırmağa can atır. 2019-cu ildə Azərbaycan
təxminən 92 milyon dollar dəyərində pambıq lifi ixrac edib.
Səkinə isə bu gedişlə kənddə kiminsə qalıb-qalmayacağından, qalanların dolanışığı necə təmin edəcəyindən narahatdır.
“Gərək toyuq-cücə, mal-qara saxlayasan ki, yumurtasından, ətindən
istifadə edəsən. Onlarsız sadəcə maaşla ailəni təmin etmək mümkün
deyil. Bizim kənddən şəhərə gedib işləyən çox adam var. Qadınlar qalır,
kişilər iş üçün gedir. Gedənlərin əksəriyyəti iş tapa bilmədikləri üçün
ailələrini tərk etməli olan gənclərdir. Tək qalan isə qadın olur”.
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Qadın fermerlər iqlim
dəyişikliyi ilə üz-üzə
Dünya Bankının Azərbaycan iqliminə dair 2012-ci il təhlilinə əsasən,
cənub bölgəsi iqlim dəyişikliyinə xüsusilə həssasdır ki, bu da ölkə iqtisadiyyatı, xüsusilə də qadın fermerlər və ailələrinə mənfi təsir göstərir.
Son statistikaya görə, Azərbaycanda iş yerlərinin təxminən 40%-i kənd
təsərrüfatının payına düşür. Ölkədəki fermerlərin təxminən yarısını
qadınlar təşkil edir və onlar bu sahədəki hər hansı təhdid qarşısında
xüsusilə həssasdırlar.
Tədqiqatlar göstərir ki, qadınlar və kişilər ənənəvi gender rol və normalarına görə iqlim dəyişikliyinin təsirlərini fərqli şəkildə yaşayır. Fermer
qadınlar xüsusilə həssasdırlar, çünki kişilərdən daha çox qida təhlükəsizliyi üçün ekosistemdən (su, meşələr, otlaq torpaqları, əkinçilik, yağış
kimi) asılıdırlar. Məsələn, iqlim dəyişikliyi fermerlik imkanları və mənbələrini məhdudlaşdırdıqda kişilər şəhərdə iş üçün kəndləri tərk edə
bilirlər. Lakin Azərbaycanda qadınların çoxu yaşadığı yerdə qalaraq ev
təsərrüfatlarına qayğı göstərir. Sistemli və mədəni ayrıseçkiliyə görə qadınların əksəriyyəti öz əkin torpaqlarının sahibi deyil və kənd təsərrüfatı və ferma idarəçiliyində az təmsil olunurlar, odur ki, ümumiyyətlə,
mənbələrə, təhsilə və məlumatlara daha az giriş əldə edirlər. Kəndli qadın fermerlər adətən həm ailələrinin daxilində, həm də xaricində qərar
qəbul edilməsində iştirak etmirlər.
Hazırda Azərbaycanda 34 kənd icması iqlim dəyişikliyinə xüsusilə
həssasdır, əsas da yerli qadın fermerlərin əkin dənlərini və məhsullarını dəyişən mühitə uyğunlaşdırmaq üçün kifayət qədər mənbələri və
bilikləri yoxdur.
Lənkəran rayonunun kəndləri ənənəvi olaraq düyü, sitrus və çay əkin
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ləri ilə tanınır. Lakin hava temperaturu dəyişdikcə bu da dəyişir. Milli
Hidrometeorologiya Departamentinin 1991-2000-ci illərdəki məlumat
ölkənin cənubda havanın orta hesabla 0.41°C artdığını göstərir ki, bu da
1961-1990-cı illərdəki artımdan üç dəfə çoxdur. Temperaturun dəyişməsi kənd təsərrüfatına da təsirini göstərməyə başlayıb, son tədqiqatlar
isə vəziyyətin daha da kəskinləşəcəyini göstərir. 2010-cu il BMT hesabatında 2021-ci ildən 2050-ci ilə qədər hər onillikdə orta temperaturun
0.30°C artacağı bildirilir.
Məsələn, mülayim qış havaları 49 yaşlı Lənkəranlı fermer Səkinə düyü
əkinini məhv edəndən sonra ailəsini dolandırmaq üçün ciddi ölçü
götürməli olub. O, keçən ildən bəri məhsullarını şaxələndirməyə qərar
verib və təsərrüfatına kartof əkini ilə davam edib. Lakin aprel ayında yağan güclü yağış kartof yığılmazdan əvvəl məhsulu məhv edib.
Elə buna görə də o, əlavə gəlir yeri olsun deyə, digər təsərrüfatlarda
mövsümi işçi kimi işləməyə məcbur olub.
BMT-nin yerli iqlim dəyişikliyi mütəxəssisi və kənd təsərrüfatı elmləri doktoru Fariz Ələkbərov qeyd edir ki, temperaturun dəyişməsi,
atmosferdəki karbon qazı (CO2) və ekstremal havaların intensivliyi
məhsuldarlığa əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. “CO2 səviyyəsinin artması məhsuldarlığa və becərmə müddətinə təsir göstərə bilər.
Bundan başqa, quraqlıq və yağıntılar yayda istiliyin artdığı ərazilərdə
torpaqların daha quru və daha az nəm olmasına səbəb olaraq problemə
çevrilə bilər. Bu dəyişikliklər həmçinin müxtəlif növ infeksiyalar üçün
əlverişli bir mühit yaradır. Bəzi yerlərdə süni suvarma və nəmişlik
yaratma mümkün olsa da, digər yerlərdə su təchizatı yetərli deyil”.
Bundan əlavə, Ələkbərov qeyd edir ki, Rusiya, Çin, ABŞ və Avropa Birliyi kimi böyük ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan iqlim dəyişikliyinə
o qədər də böyük töhfə verməsə də, onun təsiri artıq ölkə ərazisinin
əkinçi və bağçılıqla məşğul olan ərazilərində hiss olunur. Məsələn, temperatur artmaqdadır, quraqlıq və sel kimi ekstremal hava şəraiti daha
mütəmadi xarakter alır.
Lənkəranın Separadi kəndində 20 ildən çoxdur çalışan 58 yaşlı əkinçi
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Mirvari iqlim dəyişikliyinin təsirini artıq hiss edib. “Son iki ildə qışda
və yazda tarlalarda qar olmadı, əkin dövründə güclü yağışlar əkdiyimiz
düyü bitkilərinin böyük hissəsini məhv etdi. Qar olmayan qışlar mənim
üçün olduqca qeyri-adi bir haldır, çünki bu kənddə böyümüşəm və son
iki ilədək məhsuldarlıq üçün lazım olan qar görmüşəm” – deyə, o qeyd
edir.
“Biz hər zaman əkinin yaxşı olacağına ümid edirik və toxum əkdikdən
sonra təbiətin mərhəmətinə inanırıq”, Mirvari əlavə edir. Lakin keçən
il Mirvari və Səkinə əkdikləri düyünün yarısından çoxunu (təxminən
4 ton) itirib. Fermerlik yeganə qazanc mənbəyi olduğu üçün ailələrin
dolanışığına bu itki ciddi təsir göstərib. Artıq hər iki qadın dolanışıq
üçün əvvəllər əkdikləri bitkilərdən uzaqlaşmaq məcburiyyətində olduqlarını düşünürlər.
Fariz Ələkbərov yerli fermerlərin lazımi təhsili və mənbələri olmadığı
üçün dəyişən iqlimlə mübarizə aparmaqda çətinlik çəkdiklərini vurğulayır. Lakin o, “əkinçilik təcrübəsində müəyyən tənzimləmə tədbirləri
edilə biləcəyini” qeyd edir. Məsələn, fermerlər ənənəvi bitkilərin müxtəlif çeşidlərindən istifadə edə biləcəyini, yaxud da Mirvari və Səkinə
kimi, əkinlərini şaxələndirməyə çalışmalı olduqlarını bildirir. Həmçinin
buna əkin tarixlərini dəyişdirmək də kömək edə bilər.
Bölgədəki digər qadın fermerlər də ənənəvi əkinçilik üsullarını yenidən
nəzərdən keçirirlər. Əkinçi Rəftarə “Sitrus Vadisi” təsərrüfatına 2009-cu
ildə başlayıb. O, bir neçə meyvə növü – feyxoa, kivi, portağal, qreypfrut,
limon və naringi yetişdirir və fermasında fəsildən asılı olaraq təxminən
20 nəfər işləyir. Dəyişən iqlimin təsirini o da fermer olaraq hiss edir.
“Əvvəllər subtropik və rütubətli olan Lənkəran iqlimi Bakının iqlimi
kimi quru olmağa doğru gedir”- deyə, fermer qeyd edir.
2009-cu ildə fermer Lənkəranın İlisu qəsəbəsində 15 hektarlıq Sitrus
Vadisi fermasını qurur. O, fermada sitrus meyvələri yetişdirir.
SSRİ dövründə dövlət Lənkəran kəndlərinin əlverişli iqlimi – rütubətli,
yağışlı və isti havası olduğuna görə Azərbaycanda feyxoa yetişdirmək
20
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58 yaşlı Mirvari Cəfərova iyirmi ildən çoxdur ki, əkinçiliklə
məşğuldur. Dəyişən hava şəraiti onun məhsuldarlığına təsir
edərək ailəsi üçün maddi çətinliklər yaradır.
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Mövsümi məşğulluq və
işçilərin maaşları məhsul
yığımından çox asılıdır
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qərarına gəldi. Ancaq vəziyyət indi dəyişir. Son illərdə yay aylarının
quraq keçməsi sitrus meyvələrinin becərilməsini çətinləşdirir.
C vitamini ilə zəngin feyxoa ilk dəfə 1928-ci ildə Cənubi Amerikadan
Azərbaycana gətirilir. Feyxoa subtropik iqlimə görə ölkənin cənub
bölgələrində, əsasən Masallı və Lənkəranda yayılıb “İki il əvvəl yazda çiçəklənmə dövründə feyxoa məhsulu güclü yağış nəticəsində
məhv oldu. Ancaq sahibkar olaraq mövsümi işçilərimə çətin olsa da,
məvaciblərini verməliydim”, Rəftarə bildirir. Lakin o nikbindir ki, öz
icmasındakı fermerlər iqlim dəyişikliyi problemlərinə uyğunlaşa və
öhdəsindən gələ biləcəklər.
Fermer kivi bitkiləri üçün süni rütubətli şərait yaratmaq üçün asma
su sistemi quraşdırıb. Bundan əlavə, turistləri yerli fermalara getməyə təşviq edən dövlət turizm proqramında iştirakçıdır. “Turistlər
Lənkərandakı fermamıza baş çəkirlər və məhsul yığımı kimi müəyyən
təsərrüfat fəaliyyətlərində bizə kömək edirlər. Bakıdan və ya xaricdən gələn
turistlər fermaya gəldikdə hətta bir günlük səyahət etsə, bu, onları qida
zənciri və iqlim dəyişikliyi barədə daha çox məlumatlandıra bilər, bu özü
də əkinçilik və bağçılıq haqqında məlumatlılığın artmasına xidmət edir”
Azərbaycan hökumətinin BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə
və Avropa İttifaqının “EU4Climate” regional layihəsinə qoşulub. Buna
əsasən də hökumətin iqlim dəyişikliyi problemləriylə məşğul olmaq
öhdəliyinə baxmayaraq, fermerlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün yerli
məzmuna uyğun ciddi tədbir görülməyib.
Bu fanzində yerləşdirilən Su qıtlığı: qadınların çiynindəki yük və
Qadın fermerlər iqlim dəyişikliyi ilə üz-üzə məqalələri Chai Khana
və Femiskop arasında tərəfdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb.
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