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అక్టబోర్ 21, 2015  

పత్రికా ప్రకటన 
అక్టోబర్ 21వ తేదీన చెన్నై నగర్ంలో భార్తీయ కిసాన్ యూనియన్ (BKU), ఆహార్ సార్వభౌమత్వ సంఘటన (food sovereignty 
alliance – FSA), కర్ణాటక ర్ణజ్య రైత్ సంఘ (KRRS) సౌత్ ఇండియన్ క్టఆర్డనిేషన్ కమిటీ అఫ్ ఫార్మర్్ మూవ్మంట్స్ (SICCFM), 
ఇండియన్ క్టఆర్డనిేషన్ కమిటీ అఫ్ ఫార్మర్్ మూవ్మంట్స్ (ICCFM), త్మిళగ వయవసాయిగళ్ సంఘం, మర్డయు త్మిళనాడు 
ఉమెన్్ కలెకోివ్ ప్రతినిధులు కలిసి, 2015 సంవత్్ర్ంలో దేశ వ్యయపతంగా చినై సనైకారు డైరీ రైతులు ఎదురుకంటునై సంక్షోభానిై 
గుర్డంచి చర్చ చేశారు. చినై సనైకారు డైరీ రైతుల జీవనోపాధులను, ప్రజ్ల (“అసంఘటిత్ం”, “ఇనాార్మల్” గా పిలవబడే)  పాల 
మార్కకటలను కాపాడటానికి ఒక సమిష్టో వ్యయహానిై త్యారు చేయటానికి ఆహార్ సార్వభౌమత్వ సంఘటన (FSA) ఈ సమావేశానిై 
నిర్వహంచటం జ్ర్డగంది.  

నేడు పటణోాలోల కొనుగోలుదార్లకు అతిత్కుకవ ధ్ర్లకు త్మ ఉత్పతులను అమమటానికై, సంఘటిత్ డైరీ ర్ంగంలోని (క్టఆపరేటివ్ 
మర్డయు ప్రైవేటు) ప్రాసెసరసర్ కంనీలల మధ్య రేటల యుద్ధం నడుస్తంది. ఈ కార్ణంగా రైతులవద్ద వీరు  కొనుగోలు చేస్తతనై పాలకు 
ఇస్తతనై రేటు, కొనుగోలు చేస్తతనై మోతాదు త్గిపోయాయి.  ప్రస్తతత్ం రైతులకు చెలిలస్తతనై రేటు వ్యర్డ ఉత్పతి రరుచలకు ూడా 
సర్డపోకపోవటంతో, గటుోబాటు కాక రైతులు అప్పపలోల ూడరుకుపోతునాైరు. పాల ర్ంగానికి వ్న్ైముకగా ఉంటూ, త్మ 
జీవనోపాధికి పాల ఉత్పతిపై ఆధార్పడుతునై చినై సనైకారు రైతులను ఈ పర్డణామాలు ఎంత్గానో దెబబతీశాయి. ఆ కార్ణంగా 
ప్రజ్ల యొకక పాల మార్కకటుల ూడా దెబబతినాైయి.  

ఈ చర్చలో, చినై సనైకారు పాల ఉత్పతిదార్ల జీవనోపాధులను నాశనం చేస్తతనై మురయ కార్ణాలపై రైతులను అప్రమత్తం 
చేయటం జ్ర్డగంది. వీటిలో ఒక ప్రధాన కార్ణం – భార్త్దేశ సంఘటిత్ డైరీ ర్ంగానిై అంత్ర్ణాతీయ డైరీ మార్కకట్స తో 
అనుసంధానం చేయటం. 2014 జూలై న్లలో అంత్ర్ణాతీయ పాల పొడి (సికమి్డ మిల్క పౌడర్ – SMP) ధ్ర్లు ఒకక సార్డగా 
త్గుిమురం పటోాయి. ఆ కార్ణంగా భార్త్దేశ SMP ఎగుమతులు కుపపూడలి, నీద్ద ఎతుతన SMP నిలవలు మిగలిపోయాయి. ఈ 
పర్డసితతిలో డైరీ ప్రాసెసరసరుల రైతులనుండి నాయయమైన ధ్ర్లకు పాలను కొనుగోలు చేయటానికి బదులు, మిగలిపోయిన పాల పొడి 
నిలవలను వదిలించుక్టవటానికి వ్యటిని మళ్ళీ పాలుగా మార్డచ, దేశీయ మార్కకటలలో అమమటం ప్రార్ంభంచాయి.  పాల పొడిని తిర్డగ 
పాలుగా మార్చటానికి అవసర్మైన ప్రధాన పదార్ధం – వ్నైకొవ్వవ (బటోర్ ఫాయట్స). కనుక ఇదే సమయంలో ఐరోపా దేశాలు (EU) 
అమెర్డకా నుండి నీద్ద ఎతుతన బటోర్ ఫాయట్స దిగుమతులు జ్ర్గటానిై, పాలపొడిని పాలుగా మారుస్తతనై డైరీ ప్రాసెసరసర్ల 
నీరుగుతునై అవసర్ణనికి సూచికగానే భావంచవచుచ.  ఇలా చౌకగా వస్తతనై బటరో్ ఫాయట్స దిగుమతులు, రైతులకిస్తతనై కొనుగోలు 
ధ్ర్లను మర్డంత్ కుంచించే ప్రమాద్ం ఉంది. ఈ పర్డణామాలలై భార్త్దేశ చినై సనైకారు ఉత్పతిదార్లను దెబబతీసి, వ్యర్డని 
ఉత్పతినుండి నేటివోేస్తతనాైయి.  

వయవసాయంలో పశువ్వలకునై కీలక పాత్రని, వయవసాయమే తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉనై ఈ రోజులోల, పశు నీంపకం, పాల ఉత్పతి 
మాత్రమే జీవనోపాధులకు బరోసా ఇస్తతనాైయనై వషయానిై ఈ రైతు ఉద్యమాలు మరొకసార్డ గురుతచేస్తతనాైయి. పాల ఉత్పతి, 
పశు నీంపకంపై ఆధార్పడుతునై చినై సనైకారు రైతుల జీవనోపాధులను కాపాడే చర్యలు తీస్తక్టవటంలో కంద్ర, ర్ణష్ట్ర 
ప్రభుతావలు వఫలం కావటానిై, సమిష్టోగా ఈ రైతు ఉద్యమాలు తీవ్రంగా రండిస్తతనాైయి. ఈ చర్చని ర్ణష్ట్ర, జాతీయ సాాయిలో 
ముందుకు కొనసాగంచి, పశునీంపకం పై ఆధార్పడే చినై సనైకారు రైతుల జీవనోపాధులను, ప్రజ్ల పాల మార్కకటలను నాశనం 
చేయాలనే కుట్రకు వయతిరేకంగా సంఘటిత్మౌతామని తీర్ణమనించాయి.  
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