
Hedefimiz
2030  yılına kadar yoksulluğu
tüm şekilleriyle sona erdirmek.

Neden?

 

Günümüzde
dünyanın YOKSULLUĞA SON:

NEDEN ÖNEMLİ?
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700 milyonun üzerinde insan 
hala aşırı   yoksulluk içinde 
yaşıyor ve sağlık, eğitim,    
temiz su ve sıhhi koşullara
erişim gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyor.

Bu büyük bir sayı.

Evet. Günde 1,90 ABD 
Doları altında gelirle 
geçinmeye çalışanların
yüzde 70ʼi Güneydoğu
Asya ve alt Sahra bölgesinde
yaşıyor.

Küresel yoksul nüfusun yarısı 
Çin, Hindistan, Endonezya
ve Nijerya gibi alt orta gelir 
seviyesindeki ülkelerde 
yaşıyor.

Ancak bu konu gelişmiş 
ülkeleri de etkiliyor. 
Günümüzde dünyanın en 
zengin ülkelerinde toplam
30 milyon çocuk yoksulluk 
içinde büyüyor.
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Dünyaʼda yoksulluk
neden bu kadar fazla?

 

Eğer gençseniz:

 Eğer bir karar alıcıysanız: 

Eğer özel sektörde iseniz: 

Eğer bilim insani ya da akademisyen
iseniz: 

Yoksulluğun  birçok boyutu 
bulunuyor, ancak işsizlik
toplumsal dışlama ve afetler 
ve diğer dış etkenlere açık 
olan kesimlerin üretkenliğinin
düşmesi gibi hususlar ise 
ön plana çıkıyor.

Bunun birçok nedeni var 
ancak en kısa ifadesiyle bir 
insanın refahının diğer
insanın refahıyla bağlantılı
olması. Artan eşitsizlikler
ekonomik gelişmeyi  engelliyor
ve toplumsal uyumu zedeliyor, 
siyasi ve sosyal gerginliği 
artırıyor, istikrarsızlığı ve 
çatışmaları tetikliyor.

Evet. Aşırı yoksulluğu Dünya 
genelinde 20 yıl içinde sona 
erdirmek için ekonomist 
Jeffrey Sachsʼın hesabına 
göre her yıl yaklaşık  175 
milyar ABD Doları harcanması
gerekiyor. Bu miktar 
zengin ülkelerin toplam 
gelirlerinin yüzde birinin 
altında bir seviyede.

Aktif olarak siyasi karar 
mekanizmaları ile irtibatta 
olmanız yoksulluğa  çare 
bulunmasına önemli katkı 
yapabilir. Böylelikle haklarınızı
savunabilir, sesinizi duyurabilir,  
kuşaklar arası bilgi paylaşımı
ve her yaşta yenilikçilik ve 
eleştirel düşünceyi 
destekleyerek insanların 
yaşamlarında ve toplumda
dönüşümü destekleyebilirsiniz. 

Hükümetler yoksul kesime 
üretici istihdam imkanı 
sağlanmasına yardımcı 
olabilirler. Hükümetler 
yoksuldan yana kalkınma 
ve yoksulluğu   azaltmayı 
öngören stratejiler ve mali 
politikalar geliştirebilir.

Özel sektör, ekonomik 
büyümenin lokomotifi 
olarak kalkınmanın herkesi   
kapsayıcı ve yoksulluğu
azaltıcı olduğunu belirlemede
büyük bir rol üstleniyor.
Özel sektör yoksullar için 
 ekonomik fırsatları
 destekleyebilir, mikro ya 
da küçük işletmeler ve 
kayıt dışı çalışanlar gibi en 
yoksul ekonomik kesim 
üzerinde  yoğunlaşabilirsiniz.

Yoksullluğun sonuçları hakkında
farkındalığı artırmak için akademi ve  
eğitim dünyasına büyük rol düşüyor. 

  Bilim, yoksullukla mücadele ve 
 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
 erişim için yeni ve sürdürülebilir
 yaklaşımları ortaya koyuyor. Örneğin
 bilim sayesinde içme suyuna erişim
 arttı, sudan bulaşan hastalıklardan
 ölümler azaldı, sıhhi koşullar
 iyileştirilerek sudan ve kanalizasyon
 eksikliğinden kaynaklanan riskler
 azaltıldı. 

 

 
 

 
 

Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri hakkında 
daha fazla bilgi için: 

http://www.kureselhedefler.org/ 
adresini ziyaret ediniz.

Ben yoksul değilim, 
neden başkalarının 
ekonomik sorunlarını 
düşüneyim?

Bu hedefe sahiden 
ulaşabilir miyiz?

Peki ben bu konuda ne 
yapabilirim? 


	TR- Why It Matters- Hedef 1
	TR- Why It Matters- Hedef 1(b)

