MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERE 29 NİSAN – 17 MAYIS 2021 KAPANMA SÜRECİ İLE
İLGİLİ AÇIK ÇAĞRI
Covid-19 pandemisinin, derin yoksulluk koşullarında yaşayan, hiçbir sosyal güvencesi
bulunmayan, ücretsiz izne ayrılan ve işini kaybeden birçok kişinin hayatını bir yıldır derinden
etkilediğine tanık oluyoruz. Güvencesiz yaşayan aileler salgının derinleştirdiği sosyal
dışlanma, ekonomik güvensizlik ve eşitsizlik koşulları içinde yaşamaya devam ediyorlar.
17 günlük yeni bir kapanma dönemine giriyoruz. Kapanma sürecinin getirdiği şartların, günlük
ve güvencesiz çalışan kişiler üzerinde ağır etkileri olacağını öngörüyoruz. Birikimleri olmayan,
günlük gelirleri ile günlük ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdüren aileler bu süreçte
temel ihtiyaçlarına ulaşmakta, faturalarını, kiralarını ödemekte zorluk yaşayacaklar.
Kapanmanın duyurulmasının ardından geçen 3 günde destek olduğumuz ailelerin evde aç
kalmaktan, çocuklarına gıda bulamamaktan endişelendiklerine şahit oluyoruz.
Kurulduğundan bu yana Derin Yoksulluk Ağı olarak derin yoksulluk yaşayan kişilerin
deneyimlerini görünür kılmaya, yoksullukla olan mücadelelerini desteklemeye çalışıyoruz.
Dayanışmamızı sürdürürken yoksullukla mücadelenin ancak kapsayıcı ve sürdürülebilir
politika değişimleriyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu kriz süresinde günlük, güvencesiz
işlerde çalışanlara, işini kaybetmiş veya pandemi döneminde işini sürdüremeyen kişilere sabit
yıllık gelir verilmesinin hayati olduğuna inanıyoruz.
Kapanma sürecinde de herhangi bir ayrım gözetmeden derin yoksulluk koşulları altında
yaşayan kişiler ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte hükümet, yerel yönetimler veya
sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleşecek sosyal destek çalışmalarının kişilerin insan
onuruna uygun şekilde, temel ihtiyaçlarına erişimlerinin kısıtlanmasının insan hakkı ihlali
olduğu kabulüyle gerçekleştirilmesini önemsiyoruz.

Merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin bu olağandışı süreçte yapabilecekleri üzerine
önerilerimiz:
1. Pandemi döneminde düzenli geliri olmayan kişilerin fatura ödemeleri için af çıkarılması,
2. Uzaktan eğitime erişemeyen çocukların yaşadığı mahallelerde çocukların EBA sistemine
ulaşabilecekleri teknolojik altyapının sağlanması
3. Kapanma döneminde çocukların evde zaman geçirebilecekleri eğitim ve oyun
materyallerine erişimlerinin sağlanması,
4. Temiz suya erişemeyen ailelere haftalık olarak temiz su sağlanması,
5. Acil bakım gerektiren kişilere (engelli, yatalak vb.) acil sağlık ekibinin yönlendirilmesi,
6. Covid pozitif ailelerin izlenerek iyileşme sürecinin gerektirdiği beslenme koşullarının
sağlanması,
7. Pandeminin ilk dönemlerinde güvencesiz çalışan kişilere bir devlet bankası tarafından
verilen kredilerin kriz sona erinceye kadar ceza ve faiz olmaksızın dondurulması,
8. Düzenli geliri olmayan ailelerin sağlıklı beslenmeleri için yeterli nitelikte gıda, bebek bezi,
bebek maması, kadın pedi, temizlik malzemeleri, cerrahi maske gibi temel ihtiyaçlarının
ulaştırılması,
Bu süreçte en hayati bulduğumuz öneri ise en az bir yıl süreyle olmak üzere, ailelerin
temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini garanti altına alacak temel gelir uygulamasının
başlatılması.
Derin Yoksulluk Ağı olarak; yoksulluğun nesilden nesile devredilen döngüsünü
kırmak için karar vericileri, politika yapıcıları harekete geçmeye, sesimizin ulaştığı
herkesi dayanışmaya davet ediyoruz.
DERİN YOKSULLUK AĞI

