शेतकयांनो,
ो र यावर आयाशवाय दारयातन
ू सट
ु का नाह आ मबलदान करणाया ’ या’
या कोरयन शेतकयाचे मनोगत "#हांडाचाह थरकाप उड(वणारे
नागपरू - (वदभा*त शेतकर कज*बाजारपणातन
ू आ मह या करत आहे त. ,या दे शात बळीराजावर
आ मह या कर/याची पाळी आल, या दे शाचे भ(व0य सांग/यास ,यो1त0याची गरज नाह. ते सारे
2यव थेचे बळी आहे त. जगात सव*3 शेतकयांची ि थती कमी-अ6धक 8माणात सारखीच आहे असे
(वदभा*पासन
ू ि2हएतनामपय;त तपासले तर <दसन
ू येईल. यात अपवाद जपान आहे . जपानम>ये सरकारने
अ यंत जाग?कतेने शेतकयां@या <हताचे रAण केले. अBयाय <दसला तेथे ह तAेप केला. इतर3 कुठे च
हा भाग मा3 <दसला नाह. या भागात शेतकयां@या संघटना आकारास आया नाहत असा भागच
नाह, पण या संघटनांनी तग धरला नाह. या एक तर मोडीत 1नघाया Fकं वा यांची अव था आम@या
शेतकर संघटनेसारखी तर झाल. 2यापार संघटनेने शेतकयांचा (वचार कधी केला नाह. या 2यापार
संHटनेने (वI2यापी शेतकयांचा जीव कसा गद
ु मरे ल हे च धोरण आखले. अBयायाचे मळ
ू हे संघटन
असयामळ
ु े दJAण कोरया@या एका शेतकयाने माच* २००३ म>ये िजने2हा येथे उपोषण केले. (वI
2यापार संघटने@या काय*क या;नी या@या उपोषणाकडे लAच <दले नाह. जगातील तमाम शेतकयां@या
पाठOमागे धावत सट
ु णाया (वI 2यापार संघटना नावा@या भ मासरु ाला आवर/यासाठO कुणी तयारच
नसयाचे <दसन
ू येताच Pम1नरास झालेया दJAण कोरया@या या शेतकयाने

QटR बर २०३३ म>ये

कानकून येथे (वI 2यापार संघटने@या (वरोधात 1नदश*ने करत अBयाया@या 1नषेधाथ*

वत:@या पोटात

सरु ा भोसकून आ मबलदान केले. या आ मबलदान करणाया शेतकयाचे नाव आहे- Sयय
R ह ल.
ू ग
आ मह या कर/यापव
ू T या@या मनाची काय कालवाकालव झाल असेल? याचे मनोगत काय असेल?
यासाठO याने एक 1नवेदन जार केले. ते याचे मनोगत इंUजीमधन
ू मराठOत भाषांतरत कर/याचे
काम शेतकर संघटना पाईक (वजय जावं6धया यांनी केले.
Sयय
R ह ल हा कोरयन शेतकर सांगतो - साउथ कोरयाचा मी ५६ वषा;चा शेतकर आहे. साउथ
ू ग
कोरया@या शेतकयांनी संघटना

थापन कXन शेतकयांचे 8Y सोड(व/याचा 8यZ कर/याचा माझा

8यZ असफल ठरला आहे. जगातील अनेक दे शांतील शेतकर ने यांचा हाच अनभ
ु व आहे. (वI 2यापार
संघटने@या

थापनेसब
ं ध
ं ातील उX\वे वाता* समा] होताच कोरया@या शेतकयां@या लAात येऊ लागले

क_ आपले आ6थ*क <हत आपया हातात नाह. शेकडो वषा;चे आमचे Uामीण जीवन उ>व त होत
असताना आ#ह हतबलपणे पाहात होतो. या उ>व त धोरणा@या पाठOमागे कोण आहे याचा अ`यास
कर/याचा फार िजक_रने व <हमतीने मी 8यZ केला. आज िजने2हा येथील (वI 2यापार संघटने@या
काया*लयासमोर मी इतके <दवस माaया मनात दाबन
ू ठे वलेला आbोश 2यc करत आहे.

१. कुणासाठO त#
ु ह चचा* करत आहात? लोकांसाठO क_

वत:@या

वाथा*साठO?

२. राजक_य सोयीने परपण
ू * <दशाभल
ू करणारे धोरण ठर(वणाया (वI 2यापार संघटने@या चचा* बंद
करा.
३. शेतीला (वI 2यापार संघटने@या करारातन
ू बाहे र काढा.
माझा जBम शेतावरच झाला होता. कॉलेजमधन
ू शेतीची पदवी (Uॅ,यए
ु ट) परAा उhीण* झायानंतर मी
खडकाळ जमनीवर अंगमेहनतीने डेअरचा (वकास केला. समतल भागात वiडलोपािज*त धानाची शेती
कर/यासाठO जमनीचा एक लहान तक
ु डाह माaयाजवळ आहे. इतर शेतकयां@या मदतीने माझा
आवडता शेतीचा 2यवसाय कXन मी माaया गावासाठO, समाजासाठO काह ना काह कर/याचा 8यZ
करत होतो. या मया*<दत अपेAेने व

वQनाने, आ#ह कठोर अंगमेहनत कXन सय
ू jदयापासन
ू

चंkोदयापय;त राबत होतो. आ#ह नवीन तं3lान व 2यव थापन शक/यातह कधी आळस केला नाह.
आ#ह काह 8माणात यश वीह होत होतो. या यशामळ
ु े माझा उ साह वाढत होता व आ#ह जा त
उ साहाने दे शा@या अBन सरु AेसाठO व Uामीण भागा@या (वकासासाठO काम करत होतो. (पण आता
काय आहे - माझा डेअरचा उmोग कोसळला कारण कज* वाढले - भात शेती@या जमनीचा तक
ु डा तेवढा
शलक आहे)
१९९५ @या उX\वे चचoचा ((वI 2यापार संघटनेची

थापना) आपयावर होणाया गंभीर परणामाची

मा<हती मळाल ते2हा आ#ह भीतीने कापू लागलो. आ#हाला झोपह येत न2हती. आ#ह िजने2हाला
ये/याचा 1नण*य घेतला. आ#ह (वI 2यापार संघटनेचे पव
ू * अ>यA आथ*र डंकेल यांची भेट घेतल.
यांना आ#ह आम@या 2यथा अ यंत (वनpपव
* सां6गतया. यांनी शांतपणे ऐकून घेतले व अ यंत
ू क
मु सrे6गरने आम@या (वनंतीला नाकार/यात आले. आमचा आवाज व शc_ मजबत
ू भंत तोड/यात
असमथ* ठरल. 1नराशेने मन U त झाले व माaया डोsयांसमोर शेकडो 1नदश*ने करणारे शेतकर उभे
असयाचा भास झाला. माaया हातात चाकू आहे ( वीस आमTचा चाकू) व मी माझे पोट कापतोय - असा
भास झाला. पण मी शt
ु ीवर आलो व ह भ3ी व पलायनवाद कपना रr क?न टाकल. पण आज
मला पB
ु हा तशीच 1नराशा करणार (वI 2यापार संघटनेची, शेतकयांची उपेAा करणार, शेतकयांचा
(वIासघात करणार चचा* व 1नण*य पाहून मी काय करावे? हा 8Y अ व थ करत आहे. कोरयाम>ये
शेतकयांची काय ि थती आहे हे मी सांगतो, बाजार 2यव थेत आपल कuडी होणार आहे ह आमची
भीती खर ठरल. आ#ह Fकतीह काय*Aमतेने काय* केले तर आयात होणाया माला@या Fकमतीशी
आ#ह

पधा* कX शकणार नाह हे लAात आले. दस
ु रे आम@या हे ह लAात आले क_ आमचे तीन एकर

शेतीचे Aे3 हे 1नया*त करणाया दे शातील हजारो एकरा@या शेती@या तल
ु नेने नग/य आहे. आयातीत
व त शेतमालाने बाजार भ?न होता व आ#ह सतत (पके बदलन
ू <टकून राह/याचा 8यZ करत
होतो. पण आ#ह जे (पकवायचे तेच दस
ु रे शेतकरह (पकवायचे व बाजारात कuडी 2हायची.

कोरया सरकार@या शेतकर धोरणाने शेतीची उ पादकता वाढल - उ पादन वाढले. पण हे ह स य आहे
क_ वाढव उ पादनामळ
ु े बाजारात परु वठा वाढला व आयातीमळ
ु े पडणारा भाव आणखी कोसळला. अशा
परि थतीत आ#हाला उ पादन खचा*पेAा जा त Fकं मत कधी मळाल नाह. कधी कधी तर बाजारातील
Fकं मती ७५ टSके कमी झाया. पगारदारांचे पगार ५० टSके कमी कर/यात आले. तर पगारदारांची
81तFbया काय असणार? कोरयातील ,या शेतकयांनी शेती सोडल ते शहरातील झोपडपwीत राहू
लागले. जे शेतीत राहून कx करत रा<हले ते अखेर वाढ या कजा*मळ
ु े <दवाळखोर झाले. काह नशीबवान
मंडळी जग/याचा 8यZ करत आहे त पण जा त काळ ते <टकू शकतील असे मला वाटत नाह. मी
अनेकांचे रकामे शेतीतील घर पाहात आहे. काह मंडळी शहरातन
ू परत आल का ते पाहायला मी
यां@या घरात जातो. मागे मी एका शेतकयाने (कज*बाजारपणामळ
ु े ) (वष घेऊन आपले जीवन संप(वले
होते या@या घरात गेलो. या घरात मी फc या@या बायकोचा Aीण आवाज ऐकला. माaया जागी
त#
ु ह असता तर काय केले असते?
मी आम@या दे शातील उhर जीऑनला या (वभागा@या

था1नक (वधानसभेत शेतकयांचे 81त1न6ध व

केले आहे. या काया*काळात मला उपभोcा संघा@या 81त1नधींशी चचा* कर/य़ाची संधी मळायची.
उपभोS यांना चांगया 8ती@या व सरु JAत अBनाची गरज आहे, ते मळाले तर ते आयात केलेले
व त धाBय नाकारतील. याचे म{
ु य कारण यां@या अBनवरल खच* यांचे एकूण जीवनमाना@या
खचा*@या तल
ु नेत नग/यच आहे. उदाहरणाथ*, एक Qलेट भाताची (शजवलेला तांदळ
ू ) क_मत एका
@य|
ु गम@या साधारण पॅकेटएवढ Fकं वा १.७५ एक कप कॉफ_एवढच आहे. #हणन
ू हॉटे स व Bन
8Fbया उmोगांना सोडून उपभोS यांना रासाय1नक खते, क_टकनाशके, तणनाशके, जीने<टक,
}बयाणे(वर<हत अBनाचे आकष*ण वाढत आहे.
माझा सव* नागरकांना धोSयाचा इशारा आहे क_ आज बहुरा~ीय कंपBया व ीमंत दे शां@या दबावात
जी जाग1तक_करणाची 8Fbया स?
ु आहे ह अमानवीय, पया*वरणाला घातक, शेतकयांना संप(वणार
8Fbया आहे . या 8Fकयेला ताबडतोब थांब(वले पा<हजे. हे तथाक6थत नवीन मc
ु धोरण जाग1तक
शेतीची (व(वधता संपवन
ू मानव जाती@या (व>वंसासाठO कारणीभत
ू ठरणार आहे. मी अ यंत
(वIासपव
* #हणतो क_, उX\वे येथील चचा* दगाबाज जग
ू क
ु ार राजकार/यांचा, ,यांना आपल डोकेदख
ु ी
(अ1तरc उ पादन) बहुरा~ीय कंपनी@या संगनमताने गरब दे शांवर लादायची होती, यांचाच 1नयोिजत
कट होता.

-

(वजय जावं6धया

