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YOKSULLARLA DAYANIŞMA HAFTASI MESAJI
12-18 Aralık Haftası, Yoksullarla Dayanışma Haftasıdır.
Yoksulluk; esas olarak zeka noksanlığı veya tembellik gibi şahsi bir problem olmayıp,
ancak yapısal bir sorun olan sermaye yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Yoksullukla mücadele çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çevre, gıda
güvencesi, temiz su temini, konut, sağlık ve insan kaynakları gibi stratejilerin, sektörel ve
bölgesel stratejiler çerçevesinde geliştirilmesini önermiştir.
Türkiye’de aşırı yoksul sınırında yaşayanların oranı %2,4 olmakla birlikte nüfusun %18’i
ise uluslararası yoksulluk sınırı kabul edilen günlük 2 dolarlık seviyenin altında olup
ülkemizde yoksulluğu azaltma stratejileri her bakımdan büyük önem taşımaktadır.
Hükümetimiz yoksullukla mücadele çerçevesinde bütün vatandaşlarımızı yakından
ilgilendiren ve gizli bir vergi olan enflasyonu tek haneli rakamlara indirerek ceplerinden
ilave kaynak çıkmasını önlemiştir. Diğer taraftan ilköğretim okuyan bütün öğrencilere
ücretsiz ders kitapları verilmiş ve yüzbinlerce vatandaşımıza başta ücretsiz kömür olmak
üzere çeşitli maddi destekler sağlamıştır.
Hibe şeklindeki yardımlar güçsüzlere yapılırken, herhangi bir ekonomik faaliyette
bulunabileceklere kendi hesaplarına çalışabilmeleri için mikrokredi verilmelidir. Yoksullukla
mücadele için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımlardan en başarılı, yaygın ve
etkin olarak dünyanın 111 ülkesinde uygulanan, mikrokredi yaklaşımıdır.
Yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarının ve yoksul hanelerin kendi geçimlerini
sağlayacak işleri kurabilmeleri ve sürdürebilmelerini hedefleyen mikro kredi sistemi
ülkemizde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı öncülüğünde başarıyla uygulanmaktadır.
Ülkemizde ilk kez Diyarbakır’da uygulamaya başladığımız mikro kredi projesi kapsamında
yaklaşık 1 yıldır yapılan uygulama sonucunda 06.12.2004 tarihi itibariyle 1100 yoksul ve
işsiz kadına 690 milyar TL verilerek, bu kişilerin kendi hesabına iş kurmaları sağlanarak
yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olunmuştur.
Mikrokredi sistemi, grup dayanışmasına ve sosyal uzlaşmaya imkan vererek, birlik ve
beraberliğin oluşmasına da katkıda bulunmaktadır.
Tüm dünyada en temel insani haklarından mahrum yaşayan insanlar için daha etkin
çalışılması gerekir. Bu nedenle, bütün vatandaşlarımızın, kamu ve özel kurum ve
kuruluşların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının yoksulluğu azaltmak ve nihai olarak
ortadan kaldırmak amacıyla daha etkin çalışmaya ve dayanışmaya davet ediyorum.

