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Afrika kıtasındaki kaynakları çıkarmaya yönelik yüzlerce madencilik ve fosil ya-

kıt çıkarma projesi ya hayata geçti ya da yapım aşamasında. Bunlar arasında Doğu 

Afrika Ham Petrol Boru Hattı (EACOP) sosyal ve ekolojik riskleri en çok barındıran 

projelerin başında geliyor. EACOP projesinin temeli, Birleşik Krallık petrol şirketi Tul-

low Oil’in 2006 yılında Uganda’nın Albert Gölü havzasında yaklaşık 6,5 milyar varile 

eşdeğer miktarda petrol rezervi bulmasına dayanıyor. 1986 yılından beri iktidarda 

olan otoriter Yoweri Museveni liderliğindeki Uganda hükümeti, öteden beri ülkenin 

doğal kaynaklarını “kalkınma” amacıyla kullanıma açma eğiliminde. Bunun bir par-

çası olarak, Uganda hükümeti 2016 yılında aldığı bir kararla, beşi petrol şirketi TotalE-

nergies’e, üçü de Tullow Oil’e olmak üzere toplam sekiz petrol arama ve çıkarma izni 

verdi. Böylelikle Albert Gölü’nün çevresinde iki bölgedeki 31 noktada 500 civarında 

petrol kuyusundan çıkarılacak ham petrolün az miktardaki kısmının iç pazarda tüke-

tilmesi, geriye kalan büyük bölümünün dünya piyasalarına arz edilmesi planı yürür-

lüğe konuldu. Proje kapsamında bölgede bir dizi rafineri, depolama alanı, havaalanı, 

yollar gibi tesis ve altyapının yapılması planlanıyor. Daha da önemlisi denize kıyısı 

olmayan Uganda’da çıkarılan ham petrolün dış pazarlara satılabilmesi ve petrolün 

Tanzanya’nın deniz kıyısına nakledilmesi için 1443 kilometre uzunluğundaki EACOP 

boru hattı inşa edilecek. 

Albert Gölü, Uganda.
Fotoğraf: iStock.com/prill
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İnşaatına 2016 yılında başlanması planlanan petrol çıkarma tesisleri ve petrol boru 

hattı, hükümetlerin şirketlerle olan anlaşmazlıkları, bankaların projeye özellikle ekolojik 

risklere bağlı olarak kredi vermemesi gibi nedenlerle birkaç kez ertelendi.1 Önhazırlık çalış-

maları oldukça uzun bir süreye yayılan petrol çıkarma projesi Şubat 2022’de yapılan finansal 

yatırım anlaşması ile resmiyet kazandı.2 Buna göre, Albert Gölü havzasında bulunan King-

fisher bölgesindeki petrol çıkarma faaliyetlerini CNOOC (Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şir-

keti), Tilenga’daki petrol çıkarma faaliyetlerini de TotalEnergies yürütecek.3 Diğer yandan, 

çıkarılan petrolün taşınması için Uganda’nın batı bölgesindeki Hoima’dan başlayıp Tanzan-

ya’nın liman kenti Tanga’da bitecek 1443 kilometre uzunluğundaki EACOP’un inşası için de 

resmî adımlar atıldı. Yapımı ve işletmesini dört petrol ve gaz şirketinden oluşan bir ortaklı-

ğın üstlendiği EACOP, çalışmaya başladığında dünyanın en uzun ısıtmalı boru hattı özelliği 

ve günde 216 bin varil ham petrolü taşıma kapasitesi olacak.4 Projenin toplam maliyeti başta 

3,5 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu rakamın 5 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. 

EACOP boru hattının yapımına da 2023 yılında başlanması bekleniyor.5

Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı 
Harita: eacop.com
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EACOP ve boru hattının taşıyacağı petrolün çıkarılacağı Uganda’daki Tilenga ve Kin-

gfisher petrol projelerinin neden olacağı ekolojik tahribat, yerinden edilmeler ve çevre 

adaletsizlikleri nedeniyle oldukça büyük tartışmalara neden oluyor. EACOP’un yapımı 

ve işletilmesiyle beraber ortaya çıkacak birçok sosyal ve ekolojik risk nedeniyle bölgede 

yaşayan tüm canlı türlerinin varlığının ciddi bir biçimde tehdit altında olması, projenin 

ortaya atıldığı ilk günlerden itibaren yerelden başlayıp ulusötesine yayılan bir dizi pro-

testo ve kampanyaya yol açtı. Zira, Uganda’daki petrol çıkarma faaliyetlerinin yürütüle-

ceği alanlarda ve Uganda-Tanzanya arasında uzanacak EACOP’un güzergâhında binler-

ce çiftçinin toprağı, kritik önemde ve tehlike altındaki türlerin yaşam alanları, koruma 

altındaki 12 orman rezervi, yaklaşık 200 nehir ve civarı için yaşamsal önemi olan göller 

ve su rezervleri bulunuyor.6 Bu proje ekolojik tahribatın yanı sıra gerek petrol kuyuları-

nın bulunduğu gerekse boru hattının geçtiği alanlarda yaşayanların doğrudan yerinden 

edilmelerine neden oldu ve olacak. Toprakta, su rezervlerinde ve ekosistemde meydana 

gelecek tahribat, geride kalanların da orta ve uzun vadede yaşam yerlerini terk etmele-

#StopEACOP:
PROJEYİ DURDURMAYA YÖNELİK ULUSÖTESİ KAMPANYA

EACOP projesine karşı yerel, ulusal, bölgesel ve 
ulusötesi ölçeklerde geniş katılımlı bir toplumsal 
hareketten bahsetmek mümkün. #StopEACOP, 
projeyi durdurmaya yönelik ulusötesi kampan-
yayı düzenleyen koalisyonun adı. Dünyanın farklı 
yerlerinden toplam 260 ekoloji, insan hakları 
savunuculuğu yapan örgütün parçası olduğu 
koalisyonun oldukça geniş bir eylem repertuvarı 
mevcut. #StopEACOP Koalisyonu hukuki müca-
dele yürütmek, protesto ve gösteriler düzen-
lemek, proje ortaklarına yönelik baskı kurmak, 
projenin etkileri üzerine araştırmalar yürütmek 
ve dünya kamuoyunu projenin yıkıcılığı hakkın-
da bilgilendirmek gibi eylemlerde bulunuyor. 
Aralarında özellikle projeye kredi veren banka 
ve finans kuruluşlarının da bulunduğu, projenin 
doğrudan ve dolaylı ortakları üzerinde kurduğu 
baskıdan bazı sonuçlar elde edebildi. Örneğin, 
#StopEACOP ve yerel örgütlerin eylemleri so-

nucunda Afrika Kalkınma Bankası (AfDN) EACOP 
projesine kredi sağlamayacağını açıkladı.1 Benzer 
şekilde, kampanyanın ve protestoların etkisiyle 
Barclays ve Credit Suisse de projeye finansal 
destek vermeyeceğini ilan etti.2 Bunların dışında, 
Nisan 2022 itibariyle toplam 13 banka ve finans 
kuruluşu daha EACOP projesine finansal kaynak 
sağlamayacaklarını açıkladı. #StopEACOP proje-
ye karşı yerel düzeyde mobilize olan AFIEGO gibi 
STK’larla da dayanışma içerisinde hareket ediyor. 

1- Karashani, B. (2020, 11 Nisan). AfDB says no plans to fund 
Uganda-Tanzania pipeline. The East African. https://www.
theeastafrican.co.ke/business/Groups-lobby-AfDB-to-dec-
line-pipeline-funding/2560-5520818-ddwgd0/index.html 
(Erişim tarihi: 29.7.2022)
2- #StopEACOP (2021, 18 Mart). Barclays and Credit Suisse 
rule out supporting East African crude oil pipeline in the face 
of growing community concern. https://www.stopeacop.net/
our-news/barclays-and-credit-suisse-rule-out-supporting-e-
ast-african-crude-oil-pipeline-in-the-face-of-growing-com-
munity-concern (Erişim tarihi: 29.7.2022)
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rine, göç etme kapasiteleri düşük olanların ise daha da kötüleşen yaşam standartlarına 

katlanarak yaşamlarını sürdürmeye çalışmalarına yol açacak.

EACOP’un parçası olduğu petrol projesinin yaşam yerleri ve geçimlik faaliyetler üze-

rindeki etkilerini henüz petrol arama ve belirleme çalışmaları sırasında da görmek müm-

kün. Sismik arama yöntemi kullanılarak yapılan petrol arama ve bulma çalışmaları ile 

dinamit kullanımının da olduğu altyapı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan titreşimler 

nedeniyle bölgedeki ev, plantasyon, ürün depoları ve diğer yapılar hasar gördü. Aynı za-

manda, bu çalışmalar tarım arazilerinin bir kısmını kullanılamaz hâle getiriyor. Konut-

larda ve tarım arazilerindeki hasarların yanı sıra hava kirliliği, yeraltı ve yerüstü sularının 

kirlenmesi, inşaatın ve kamyon trafiğinin neden olduğu tozlar da yerel halkın sağlığını 

tehdit ediyor. Yoğun biçimde yürütülen arama faaliyetleri sonucunda yerel halkın uğradı-

ğı zararların yeterince giderilmediği gözlemleniyor. Bu durumun en çarpıcı örneği olarak 

2009 yılında Tullow Oil’in arama ve tespit çalışmaları sırasında bölgedeki bir petrol kuyu-

sunda yapacağı testler için kuyunun çevresindeki 300 metre yarıçapındaki alanda yaşa-

yanların dört gün boyunca yaşadıkları yeri terk etmelerinin istenmesi gösterilebilir. Test 

çalışmalarının olumsuz etkilerinin daha geniş alanda hissedilecek olmasına rağmen kı-

sıtlı bir alanın boşaltılmasını isteyen şirketin, yerel halkın ev ve arazilerini kullanamadık-

ları süre boyunca uğradıkları kayıpların giderilmesi taleplerini olması gerekenin oldukça 

altında bir miktar ödeyerek karşıladığı kaydediliyor. Petrol kuyularının, boru hattının ve 

diğer ilgili ünitelerin yapımı ve sonrasında kullanımı sırasında kazı, ağır araç trafiği, uçak 

kullanımı gibi nedenlerle bölgedeki ses kirliliğinin ve titreşimlerinin artması ve sonucun-

da konutlarda ve diğer yapılarda buna bağlı hasarın artacağı öngörülüyor.7

EACOP toprak yüzeyinin altına döşenecek bir petrol boru hattı. Buna rağmen EA-

COP’un yapımına başlanmasıyla beraber hem geçtiği yerlerdeki hem de yerüstünde-

ki pompa istasyonları, kampları ve bağlantı yolları gibi tesis ve altyapıların yapıldığı 

yerlerdeki arazilerin ve evlerin istimlakı ve yaşayanların yerlerinden edilmeleri söz-

konusu. Projenin büyük ortağı TotalEnergies, çevre ve sosyal etki değerlendirmesin-

TotalEnergies, Tilenga ve Kingfisher’deki petrol çıkarma ve EACOP 
projelerinden dolayı toplam 6400 hektar arazinin alındığını, bu 
durumdan etkilenenlerin toplam sayısının da 723 hanede yaşayan 
18.800 kişi olduğunu açıkladı.



de Tilenga ve Kingfisher’deki petrol çıkarma ve EACOP projelerinden dolayı toplam 

6400 hektar arazinin alındığını, bu durumdan etkilenenlerin toplam sayısının da 723 

hanede yaşayan 18.800 kişi olduğunu açıkladı.8 Ancak şirketin bu verilerini eksik ve 

yanıltıcı bulan ulusötesi kampanya koalisyonu #StopEACOP, resmî olarak açıklanan 

rakamlarda sadece doğrudan ellerinden toprakları alınacakların dikkate alındığını ve 

ektikleri topraklara erişimlerini kaybedenlerin/kaybedeceklerin hesaplara katılmadı-

ğını ileri sürüyor. Resmî verileri eksik, yanıltıcı ve “meşruiyet” kazanma amaçlı olarak 

nitelendiren #StopEACOP, sadece EACOP nedeniyle Uganda ve Tanzanya’da yaklaşık 

13 bin hanede yaşamını sürdüren 86 bin kişinin topraklarını kaybedeceğini, Tilenga 

ve Kingfisher’deki petrol projesinden etkilenecek hanelerin toplam sayısının da 4865 

olduğunu ileri sürüyor. Genel olarak, bölgede yaşayan toplamda 118 bin civarında ki-

UGANDA VE TANZANYA’DA YOKSULLUK

Uganda nüfusunun %80’i tarım sektöründe çalışı-
yor. Hemen hepsi ortalama 1 hektar toprağa sahip 
küçük çiftçilerden oluşuyor. Finans ve teknoloji 
kaynaklarının eksikliği, altyapı ile ilgili sorunlar, 
kayıtdışılığın yüksek olması ve iklim krizine bağlı 
kuraklık ve su varlığının azalması gibi nedenlerden 
ötürü küçük çiftçilerin büyük bir çoğunluğunun 
gelirleri düşük ve geçimlerini sağlamakta güçlük 
çekiyorlar. Küçük çiftçilerin yaklaşık dörtte biri, 
yoksulluk sınırı olarak kabul edilen günde 1,25 
Amerikan dolarının altında gelirle yaşamlarını sür-
dürmek zorunda. Hanelerin %37’sinin geliri temel 
gıda ihtiyaçlarını karşılayamayacak; %41’inin geliri 
ise sadece gıda ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek düzeyde. Küçük çiftçilerin yakla-
şık beşte ikisinin elinde arazisinin sahibi olduğuna 
dair resmî bir belge bulunmuyor ve teamül hukuku 
çerçevesinde işledikleri toprakların sahibi sayılı-
yorlar. Tapulu arazisi olanların oranı %31. %8’lik bir 
kesim ise müşterek arazileri ortaklaşa kullanıyor. 
Yoksullukla beraber genel olarak eğitim seviye-
sinin düşük olması, sağlık hizmetlerine erişimin 
olmaması/kısıtlı olması gibi sorunlar kadınlar 
arasında daha da yaygın.1

EACOP güzergâhının Tanzanya bölümünde 
de benzer bir yoksulluk durumu bulunuyor. 2021 
yılı verilerine göre Tanzanya’da nüfusun yaklaşık 

%50’si yoksulluk sınırı altında yaşıyor.2 Gelirlerin 
düşüklüğünün yanı sıra eğitim, sağlık hizmetleri, 
elektrik, yol ve su gibi temel ihtiyaçları karşıla-
yacak altyapıya erişim oldukça sınırlı. Örneğin, 
hanelerin sadece %29’unun elektriği bulunurken, 
bu oran kırsaldaki hanelerde %10’a kadar düşüyor. 
EACOP’un Tanzanya’da geçtiği kuzeydeki göl alanı, 
Tanzanya’nın en yoksul bölgeleri arasında. Eğitim 
seviyesinin oldukça düşük olduğu, sağlık ve diğer 
hizmetlere erişim olanaklarının yetersiz olduğu ve 
kendine yeterli tarım faaliyetlerinin hâkim olduğu 
bu bölge ülke genelindeki yoksulların %33’ünün evi 
durumunda. Tanzanya’nın göl bölgesinde 4,6 mil-
yon kişi yoksulluk, 1,3 milyon kişi aşırı yoksullukla 
mücadele ediyor.3

1- Anderson, J., Learch, C. E. ve Gardner, S. T. (2016, Nisan). 
National survey and segmentation of smallholder households in 
Uganda: Understanding their demand for financial, agricultural, 
and digital solutions. CGAP Working Paper. https://www.cgap.
org/sites/default/files/publications/Uganda%20CGAP%20
Smallholder%20Household%20Survey%20Report.pdf (Erişim 
tarihi: 30.7.2022)
2- World Bank (2022, 7 Nisan). The World Bank in Tanzania: 
Overview. https://www.worldbank.org/en/country/tanzania/
overview#1 (Erişim tarihi: 30.7.2022)
3- World Bank Group (2018). Tanzania: Mainland poverty assess-
ment executive summary. https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/
hbs/Tanzania_Mainland_Poverty_Assessment_Report.pdf 
(Erişim tarihi: 30.7.2022)
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şinin doğrudan ev ve topraklarından edilme, geçimliğini sağlayamama ya da taahhüt 

edilen tazminatların geç ödenmesi gibi nedenlerden ötürü etkileneceğini savunuyor.9 

Buna karşılık, şirketin taahhüt ettiği yeniden yerleştirme ve tazminat programları 

Uganda ve Tanzanya’nın en yoksul bölgelerinde yaşayan küçük çiftçilerin zararlarını 

gidermekten uzak kalıyor; iyi, sağlıklı, temiz bir çevrede, refah içinde bir yaşam kur-

malarının olanaklarını sağlamıyor. 

Projeye karşı çıkan Oxfam, AFIEGO (Afrika Enerji Yönetişimi Enstitüsü) ve BankT-

rack sivil kuruluşlarının bölgede yaptığı saha araştırmaları, yerel topluluklarla top-

lantılar ve saha gözlemlerine dayanarak elde ettiği verilere göre, EACOP projesi ne-

deniyle bölgede yaşayanlar yerinden edilmeler ile ilgili belli başlı şu sorunlarla karşı 

karşıya kalıyor:10

• Yeniden yerleştirme ve tazminat ödemeleriyle ilgili sorunların başında, sürecin 

işleyişi hakkında net, şeffaf ve kapsamlı bilgi paylaşımının yapılmaması geliyor. 

Oysa süreci oldukça şeffaf ve katılımcı biçimde işlettiğini savunan şirket, çevre 

ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları boyunca ulusal düzeyden en küçük köye 

kadar farklı ölçeklerde birçok bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendiğini, 

(aynı kişinin birden fazla kere katılabildiği) bu toplantılarda katılımcı sayısının 

70 bin olduğunu belirtiyor.11 Ancak, yasal düzenlemelere görünürde uyulması ve 

bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesine rağmen özellikle Uganda tara-

fında olmak üzere yerel topluluklar genelde proje, tazminat ödemelerinin miktarı 

ve süresi hakkında yeterli bilginin kendilerine aktarılmadığından şikâyet ediyor. 

Bilgilendirme sürecinin daha düzgün işlediğinin kaydedildiği Tanzanya kısmında 

Fotoğraf: eacop.com
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da projenin çevresel etkileri, tazminatların gecikmesi, ev ve arazilerinden çıkma 

tarihleri, iş olanakları için gerekli vasıflar, sürecin dayandırıldığı yasal düzenleme-

ler gibi detaylar hakkında bilgi edinilemediği belirtiliyor. Ayrıca, yerinden edilme 

ve yeniden yerleştirme/tazminat süreçlerinin prosedür ve belgelerinin oldukça ka-

rışık olması –genel olarak yerel nüfusun eğitim seviyesinin oldukça düşük olduğu 

da göz önüne alındığında– birçok kişinin hakları olan tazminat ve yeniden yer-

leştirme için başvuruda bulunmasının ve tanınan bu haklardan yararlanmasının 

önünde engel oluşturuyor.12

• Yerinden edilenlerin mağduriyete uğramasının bir nedeni de arazi değer tespit ça-

lışmaları sırasında kullanılan emsal değerlerin yenilenmemiş olması ve düşük tu-

tulması. Uganda yasalarında tazminat bedellerinin yerel halk ile müzakere edilerek 

belirlenmesi yönünde hükümler olmasına rağmen, yerel halk şirketlerin kendileriy-

le tazminatlar hakkında görüşmediğini, tazminat miktarlarının katılımcılık süreç-

leri işletilmeden belirlendiğini ileri sürüyor. Yerel toplulukların iddiaları arasında, 

güvenlik güçlerinin “korkutma” ve “zorlama” gibi yöntemler kullandığı, şikâyet ve 

başvurulara dair yasal süreçler tamamlanmadan birçok haneye rıza belgesi imzala-

tıldığı da bulunuyor.13

• Evlerinden ve arazilerinden edilmeleri nedeniyle uğradıkları zararın karşılanacağı 

söylenenlerin büyük bir kısmı tazminat ödeme takviminin geç işletilmesinden do-

layı mağdur oldu. Topraklarında tarımsal üretime son verilen tarih ile tazminatların 

ödendiği tarih arasında iki-üç yıla varan bir sürenin olması çiftçilerin geçimlik faali-

yetlerini yerine getirememelerine yol açıyor. Uganda’da el konulan arazilerde tarım 

faaliyetlerinin Nisan 2019’da son bulmasına karar verildi. Kendi topraklarına kısıtlı 

biçimde erişimi olanlara kısa dönemli ve mevsimsel ürünlerin ekilmesine izin veri-

lirken piyasaya yönelik uzun ömürlü ürünlerin ekimine izin verilmiyor. Bu nedenle 

geçimliklerini kısıtlı biçimde kazanan çiftçiler, yaşamlarını sürdürmek için evleri ve 

çalışma alanlarında gerekli onarımları ve yatırımları yapmak gibi temel faaliyetleri 

yerine getiremiyor.14

• İnşaat sürerken yoğunlaşan trafik ve ağır iş makinelerinin yol ve arazilerde neden 

olacağı hasarın tarımsal faaliyetleri sekteye uğratması, yerel toplulukların bir başka 

endişesi. Bununla birlikte, EACOP’un inşaatı ve işletilmesi sırasında bölgeye dışarı-

Uganda’da el konulan arazilerde tarım faaliyetlerinin Nisan 
2019’da son bulmasına karar verildi.
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dan göç sebebiyle gıda fiyatlarının artması ve gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalmak da 

yerel halkı kaygılandırıyor.15

• Mahsul kayıpları için tazminat ödemelerinin yapıldığı durumlarda ödenen mikta-

rın oldukça düşük ve yetersiz olması, bölgedeki çiftçilerin yaşamlarını sürdürebil-

mek için ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden oluyor.

• Tazminat ödemelerinin ve yeni toprak tahsislerinin gecikmesinin bir sonucu da ev 

ve topraklarından mahrum olan yerel topluluklar arasında arazi ihtilaflarını ortaya 

çıkarıyor. 

• Proje, kadınları daha eşitsiz ve olumsuz biçimde etkiliyor ve bu durum yoksullukla 

birleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştiriyor. Uganda ve Tanzanya’da 

toprak mülkiyetinin çok büyük oranda erkeklere ait olması nedeniyle kadınlara taz-

minat ödenmiyor, kadınlar yeniden yerleştirme gibi telafi programlarından doğrudan 

yararlanamıyor. Yerinden edilme, tazminat ve yeniden yerleştirme ile ilgili bilgilendir-

me toplantılarının kadınların tarlada ve evde çalıştıkları saatlerde düzenlenmesinden 

dolayı kadınlar bu toplantılara katılamıyor. Tüm bu dışlayıcı uygulamalar kadınların 

tazminat ve telafi programlarından yararlanamamasına ve buna bağlı olarak toplum-

sal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesine yol açıyor. Kadınların yanı sıra çocuklar, yaş-

lılar, engelliler gibi yoksulluğun yanında diğer dezavantajlara maruz kalan grupların 

da koşullarının ve ihtiyaçlarının süreç boyunca dikkate alınmadığı gözlemleniyor.16

• El konulan evlerin yerine şirketin sağladığı yeni konutların yeterli sayıda olmaması, 

yeniden yerleştirme alanlarında inşa edilen az sayıdaki konutun sağlam ve konforlu 

barınma kriterlerini karşılamaması ve yerleşim alanlarında altyapı ve hizmetlerin 

noksan olması, yerinden edilenlerin barınma haklarının ihlal edilmesi anlamına 

geliyor. Aynı zamanda yeniden yerleştirme programının yerli toplulukların kültürel 

varlıklarını dikkate almaması da eleştirilerden bir tanesi. Toplulukların farklı kimlik 

ve kültürleri dikkate alınmadan yerleştirilmeleri, bu toplulukların kültürel varlıkla-

rını devam ettirememe riskini beraberinde getiriyor.17

Doğrudan yerinden edilmelerin yanı sıra EACOP’un neden olduğu ekolojik tahribat 

orta ve uzun vadede bölgede yaşayanların yaşam alanlarının bozulmasına sebep oluyor. 

EACOP’un inşaatı ve işletilmesi sırasında bölgeye dışarıdan 
göç sebebiyle gıda fiyatlarının artması ve gıda kıtlığıyla karşı 
karşıya kalmak da yerel halkı kaygılandırıyor.
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Böylelikle hem ekonomik hem de mekânsal olarak yerlerinden edilme riskini ortaya 

çıkarıyor. Ham petrolün çıkarıldığı ve EACOP’un geçtiği geniş bölgenin, ekolojik den-

ge ve biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça önemli özellikleri mevcut. Petrol çıkarma 

ve nakil faaliyetlerinin barındırdığı ekolojik sorunlar göz önüne alındığında, EACOP’un 

içinden geçtiği bölgedeki hassas ve korunması gereken dengeyi tahrip etme riskinin 

büyük olduğu öngörülebilir. EACOP’un neden olduğu/olacağı ekolojik tahribatı genel 

hatlarıyla şöyle listelemek mümkün: 

• EACOP Victoria Gölü, Tanganyika Gölü, Wami/Ruvu ve Pagani havzaları gibi böl-

genin ekosisteminin temel unsuru olan birçok sulak alanı tehdit ediyor.18 Bunlar 

arasında, Uluslararası Öneme Sahip Ramsar Sulak Alanları içinde yer alan ve bir-

çok kuş, endemik balık ve bitki türlerinin habitatı olan Murchison Falls-Albert Delta 

Sulak Alan Sistemi, Mburo-Nakivali Gölü Sistemi, Nabugabo Gölü Sistemi, Nabajjuzi 

Sistemi ve Sango Bay-Musambwa Adası da bulunuyor.19

• EACOP’un 460 kilometre civarında bir bölümü Victoria Gölü Havzası’nın içinden 

geçiyor. Petrol boru hattının bölgedeki Kagera Nehri gibi su kaynaklarında neden 

olacağı olası kirlenme durumunda yaklaşık 30-40 milyon kişinin temiz suya erişimi 

ve geçimliği risk altına girecek. Ayrıca, petrol sızıntısı olması durumunda yeraltı su-

larının da kirlenmesi sözkonusu.20

• EACOP Boru Hattı’nın güzergâhında Biharamulo Rezervi ve Wembere Steppe Bi-

yoçeşitlilik Alanı, Uganda’daki koruma altında olan Bugoma, Wambabya ve Taala 

ormanları ve Tanzanya’da koruma altında olan Minziro Doğal Orman Rezervi, Biha-

ramulo Orman Rezervi, Wembere Steppe Biyoçeşitlilik Alanı ve Burigi-Biharamulo 

Av Rezervi gibi kritik önemde ve koruma altında olan doğa alanları bulunuyor. Boru 

hattının yapımıyla birlikte arazi bölünmesi, habitatın zarar görmesi ve yasadışı avcı-

lığın önünün açılması gibi nedenlerle toplam 2000 kilometrekareye yayılan bu alan-

ların varlığı ve niteliği tehlike altına giriyor.21

• EACOP, Doğu şempanzeleri, Afrika filleri ve aslanlar gibi Dünya Doğayı ve Doğal 

Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan ve yok olma tehdidi 

ile karşı karşıya olduğundan koruma altında bulunan türlerin yaşam alanlarını ve 

geçiş yollarını barındıran alanlardan geçecek. EACOP’un yapımı sırasındaki sismik 

çalışmalar, yol yapımı ve boru hattı inşaatının 500 kilometreye kadar bir alanda ha-

bitat parçalanmasına ve türlerin geçiş alanlarının bozulmasına yol açacağı öngörü-

lüyor. Boru hattı civarında yerleşim alanlarının yapılması, tarım arazilerinin açıl-

ması, yasadışı avlanma ve fildişi ticaretinin artması gibi insan faaliyetleri nedeniyle 

vahşi hayat büyük bir risk altında olacak.22
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• EACOP’un bir ucunda bulunan Tanga Limanı’nın civarında iki adet Ekolojik ve Bi-

yolojik Açıdan Önem Taşıyan Deniz Alanı (EBSA) –kuzeyde Pemba-Shimoni-Kisite ve 

güneyde Tanga Coelacanth– bulunuyor. Olası petrol sızıntıları ve kazaları sonucunda 

oluşacak denizdeki kirlilik her iki alan için de büyük tehlike arz ediyor. Başta balık 

türleri ve göçmen kuşlar olmak üzere birçok türün habitatı olan, dalga ve su taş-

kınlarına karşı doğal bariyer olmak gibi faydaları bulunan mangrov ormanları –ve 

mangrovlarla karşılıklı olarak varlığını destekleyen mercan kayalıkları– da kıyılarda 

liman gibi yapılaşma, tanker trafiği ve olası petrol sızıntıları ve kazaları nedeniyle 

tehdit altında.23

Oldukça geniş ölçekte ve yoğun düzeyde gerçekleşecek olan bu ekolojik tahribat, 

canlı türlerini genel olarak tehdit etmek dışında, bölgede yaşayan insan toplulukları-

nın yaşam ve üretim alanlarını ve faaliyetlerini de tehlikeye atıyor. Yaşamlarını sürdü-

rebilmek için ekosistem hizmetlerini kullanan yerel halkın bu kaynaklardan mahrum 

kalmaları nedeniyle yaşamlarını bulundukları bölgelerde devam ettirmeleri zorlaşacak. 

Örneğin, Tanzanya’da 150 civarında kişi balıkçılık ve mangrov ormanlarının sağladığı di-

ğer kaynaklarla geçiniyor. Biyolojik çeşitliliğin zarar görmesi, balık türlerinin sayısının 

azalması veya yok olması Victoria Gölü civarında ve Tanzanya’da deniz kıyısında yaşayan 

ve balıkçılık ile geçinenlerin geçimliklerini tehlikeye atacak.24 İkincisi, bu ekosistemin 

devamı için ana unsurlardan biri olan su varlığının azalması ya da kirlenmesi bölgede 

yaşayanların tarım faaliyetlerini olumsuz etkiliyor, içme ve kullanma suyuna erişimle-

rini engelliyor. Bu durum temiz, erişilebilir su ihtiyacında olan kesimlerin yaşadıkları 

yerleri terk etmeleri ile sonuçlanıyor. Örneğin, EACOP’un ekosistem ve biyolojik çeşit-

lilik üzerinde neden olacağı etkilerin Tanzanya’da Barbaig, Sandawe, Ndorobo, Maasai, 

Akie ve Taturu; Uganda’da Bagungu gibi doğaya bağlı olarak yaşamlarını sürdüren yerli 

halk topluluklarının geçimliklerini zora sokması bekleniyor. İbadet, mezarlık ve kutsal 

sayılan alanların yok olması, geleneksel ilaç, giyim ve eşyaların yapımında kullanılan 

bitki, ağaç ve hayvan türlerinin azalması gibi etkiler bu yerli halk topluluklarının kültü-

rel faaliyet ve varlıklarını devam ettirebilmelerini engelleyecek.25 Son olarak, “yerinden 

EACOP’un ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerinde neden olacağı 
etkilerin Tanzanya’da Barbaig, Sandawe, Ndorobo, Maasai, Akie ve 
Taturu; Uganda’da Bagungu gibi doğaya bağlı olarak yaşamlarını 
sürdüren yerli halk topluluklarının geçimliklerini zora sokması bekleniyor.
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edilme” kavramı genellikle insanmerkezli bir yaklaşımla ve insanların yaşam alanlarını 

terk etmelerini işaret eden bir biçimde kullanılıyor. Ancak bahsi geçen ekolojik denge 

tahribatının insan dışındaki diğer türlerin yok olmalarına ve sayılarının azalmasına ne-

den olduğu kadar bu türlerin habitatlarından koparılıp başka yerlere gitmelerine de yol 

açtığını unutmamak gerekir. 

Özetle, Uganda ve Tanzanya’nın en yoksul bölgeleri, “kalkınma” vaadiyle ortaya atı-

lan EACOP projesi nedeniyle oldukça kapsamlı bir çevre adaletsizliği ile karşı karşıya. 

Halihazırda birçok bakımdan yoksulluk ve yoksunluk çeken yerel topluluklar evlerini, 

arazilerini ve işlerini kaybediyor. Proje yürütücülerinin yaptığı açıklamalarda EACOP’un 

toplam 5000 kişiye yeni iş olanağı sağlayacağı iddia ediliyor. Ancak, bunların 4700’ünün 

boru hattının inşaatı için gerekli geçici işlerde çalışacağı biliniyor. Boru hattının dolaylı 

biçimde neden olacağı söylenen işlerin büyük kısmının ise güvencesiz ve düşük ücret-

li hizmet sektöründe olacağı öngörülüyor. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık gibi geçim-

lik faaliyetlerine zarar verecek EACOP’un aynı zamanda Uganda ve Tanzanya’da yerel 

ekonomiler için önemli bir geçim kaynağı olan turizm sektörüne de yukarıda sayılan 

ekolojik tahribattan dolayı zarar verme olasılığı bulunuyor.26 Yoksul yerel topluluklar 

gıda kıtlığı, gıda güvenliğinin ortadan kalkması, su, hava ve toprak kirliliği ile ortaya 

çıkacak sağlık sorunları, stres, erken yaşlarda çocukların okulu bırakması, eşitsizliğin 

artması, topluluk hayatının zarar görmesi gibi daha birçok sosyal, ekonomik ve sağlıkla 

ilgili sorun ile karşı karşıya.27 Maruz kaldıkları bu büyük çevre adaletsizliği karşısında 

kaynakları ve kapasiteleri sınırlı yerel toplulukların gidecek başka bir yeri yok.




