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Aşırı yoksulluğu
ve açlığı ortadan
kaldırma

Herkes için
evrensel
ilköğretim
sağlamak

Cinsiyet eşitliği
ve kadının
güçlendirilmesi

Çocuk ölümlerini
azaltmak

Anne sağlığını
iyileştirmek

HIV/AIDS, sıtma
ve diğer
hastalıklarla
mücadele

Çevresel
sürdürülebilirliği
sağlama

Kalkınma için
küresel bir
ortaklık kurmak

SEKİZ BKH, BİNYIL BİLDİRGESİNİ HAYATA GEÇİRMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM İDİ.
Genel Kurul tarafından kabul edilen 55/2 sayılı karar
[bir Asli Komite’ye atıf olmaksızın (A/55/L.2)]
Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi
“Devlet ve Hükümet Başkanı olan bizler, daha barışçı, müreffeh ve
adil bir dünyanın vazgeçilmez temellerini oluşturan Birleşmiş
Milletler'e ve onun kuruluş Antlaşması'na olan inancımızı bir kez
daha ifade etmek için, yeni bir binyılın başlangıcında, 6-8 Eylül 2000
tarihleri arasında Birleşmiş Milletler'in New York'taki Genel
Merkezi'nde bir araya gelmiş bulunuyoruz.”
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SKH'ler: 17 Hedef, 169 Alt Hedef
SKH 1: YOKSULLUĞA SON

SKH 2: AÇLIĞA SON
SKH 3: SAĞLIKLI BİREYLER
SKH 4: NİTELİKLİ EĞİTİM
SKH 5: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
SKH 6: TEMİZ SU VE SIHHİ KOŞULLAR
SKH 7: ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ
SKH 8: İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

SKH 9: SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI
SKH 10: EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
SKH 11: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI

SKH 12: SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM
SKH 13: İKLİM EYLEMİ
SKH 14: SUDAKİ YAŞAM
SKH 15: KARASAL YAŞAM
SKH 16: BARIŞ VE ADALET
SKH 17: HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR

8 Hedeften 17 Hedefe nasıl çıktık?
•

Küresel sohbet: 2012/13'ten beri

88 ulusal danışma
11 tematik danışma

www.worldwewant2015.org

SKH'ler: Yeni çerçeve
Rio+20: Hepimiz için istediğimiz gelecek (2012)
Kalkınma ile iklim değişikliği/çevresel
sürdürülebilirlik gündemlerini birleştirmek
Çevreyi korurken yoksulluğu azaltmak

BKH başarıları

“Ülkemdeki başlıca ders, BKH'lerin hükümetin Malavi'deki
mevcut sorunlar ve zorluklara uygun program ve politikaları
oluşturmasına yardım etmiş olmasıdır. Hükümet Malavi
Büyüme Kalkınma Stratejisi (MGDS)'ni oluşturmuştur; bu belge
BKH'lerde yer alan tüm alanları kapsamaktadır. Bu belge,
BKH'lerin uygulanması için itici güç ve platform gibi işlemekte,
ilerlemeyi ve planlanan faaliyetlerin etkisini izlemeyi
kolaylaştırmaktadır." Malavi'li katılımcı (Su danışması hakkında
nihai rapor, s.12).

• Toplu taahhütleri (Bildirge) eyleme
dönüştürmek
• Yoksulluğun çok boyutlu doğasının daha
iyi anlaşılmasını sağlamak
• Yalnız ekonomik gösterge kullanımından
vazgeçilmesini sağlamak
• Ölçülebilir, zamana bağlı, ulusa özgü
• Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve
diğer aktörleri başarılabilir belirli sayıda
hedef çevresinde toplamak

BKH'ler: Yarım kalmış iş
•

1. BKH'ler hala önemlidir:

•

Örneğin: “Hükümetteki en önemli makamların tümü
erkeklerin elinde. Sistemde ilerleyen kadınlar en sonunda
daha sembolik makamlarda, görevlerini yapmak için
bütçeleri olmayan "yumuşak" bakanlıklarda mevki sahibi
oluyor. Bunun değişmesi gerek. (Yirmili yaşlarda 13
Yemenli kadın ile yuvarlak masa danışma toplantısından)

•

"Eğitim kalkınmanın belkemiğidir; öyle ki, gübre için
başvuru yaparken dahi eğitime ihtiyaç var." Gençlik
danışmasından, Malavi.

Dünyadaki Oylama
Öncelik sıralamaları (şu ana kadar)
Öncelikler
Daha iyi iş imkanları
İyi eğitim
Daha iyi sağlık hizmeti
Uygun fiyatlı ve besin değeri yüksek gıda
Çalışamayan insanlara destek
Telefon ve internet erişimi
Temiz su ve sıhhi koşullar
Evde güvenilir enerji
Orman, nehir ve denizleri koruma
İklim değişikliğiyle mücadele
Dürüst ve ihtiyaçlara cevap veren
yönetim
Siyasi özgürlükler
Suç ve şiddete karşı koruma
Kadın ve erkek eşitliği
Ayrımcılık ve baskıya karşı korunma
Daha iyi ulaşım ve yollar

1.253 oy, Kazakistan / Tüm cinsiyetler / Tüm eğitim düzeyleri / Yaş Grubu (Tüm yaş grupları)

İyi eğitim
Daha iyi sağlık hizmeti
Dürüst ve ihtiyaçlara cevap veren yönetim
Suç ve şiddete karşı koruma
Orman, nehir ve denizleri koruma
Temiz su ve sıhhi koşullar

Uygun fiyatlı ve besin değeri yüksek gıda
Ayrımcılık ve baskıya karşı korunma
Daha iyi iş imkanları
Daha iyi ulaşım ve yollar
Çalışamayan insanlara destek
Siyasi özgürlükler
Evde güvenilir enerji
İklim değişikliğiyle mücadele
Telefon ve internet erişimi
Kadın ve erkek eşitliği

Ancak: Müteakip hedefler daha iddialı
olmak zorunda
•

Sağlık danışma raporu, örneğin, sağlığa ilişkin BKH'lerdeki önemli başarıları
kaydetmekle birlikte, çocuk ve anne ölümlerini azaltma çalışmalarının kısmen
başarıldığını belirtmektedir; ayrıca, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve diğer sağlık
önceliklerinin dikkate alınmadığına işaret etmektedir, bu da sağlığa ilişkin genel
göstergelerde ilerlemenin daha az göz doldurucu olduğunu ortaya koymaktadır.

•

“BKH'lerde açıkça anlaşılır sağlık hedeflerinin az sayıda olması genel olarak
kritik başarı faktörü olarak kabul edilmiştir; ancak diğer başlıca sağlık
sorunlarının göz ardı edilmesi genellikle önemli zayıflık olarak belirtilmiştir. ...
Bazı girdiler, bulaşıcı olmayan hastalıklar, kapsamlı cinsel ve üreme sağlığı ve
hakları, akıl sağlığı, şiddet ve yaralanma dahil birçok sağlık önceliklerinin
BKH'lerden dışlanmasının, hedeflerde ve tüm sağlık sonuçlarında ilerleme
kaydedilmesini önlemiştir." Nihai rapor, sağlık danışması, s.25.

•

(Eğitim: Sadece temel eğitim değil, ve kaliteye de bakmak gerekiyor).

Hedefler daha "bütüncül" olmak zorunda
•

“İhmal edilen sorunların karmaşık doğasını ortaya koymak ve yeni bir çerçevenin
yarım kalmış kalkınma işini nasıl tamamlayabileceğini göstermek için, su tematik
danışması hiç hizmet almayan veya az hizmet alan milyarlarca yoksul için tuvalet ve
evin içinde temiz su talebinin ötesine geçti. Bunun yerine, su, sanitasyon ve hijyen
(WASH); su kaynakları yönetimi ve atık su/su kalitesi yönetimini üç hayati ve
bağımsız boyut olarak ele aldı; zaten bunların hepsi çözümlendiğinde herkes için
suya erişim güvence altına alınmış olur." Su danışması, nihai rapor.

•

Aynı şekilde Açlık, Gıda Güvenliği ve Beslenme danışması da, hem yetersiz
beslenme hem de obezitenin çözümlenmesi gerektiğini belirtmekte, ve 2015 yılına
kadar açlığın sona erdirilmesi ve gıda güvenliğinin sürdürülebilir biçimde başarılması
için çağrı yapmaktadır. Gıda güvenliğini sağlama yolları vurgulanmakta, gıda
atıklarının azaltılması ve tarımda verimin artırılması ön plana çıkarılmaktadır.

•

"2015 Sonrası Kalkınma Gündemi kalkınma için daha entegre bir yaklaşım
benimsemelidir. İnsanların temiz su ve uygun sanitasyona erişimi yoksa veya besin
değeri yeterli gıdası yoksa veya iyi eğitimi yoksa, salt sağlık hizmeti yeterli
olmayacaktır." Zambiya Ulusal Danışması.

Eksik Öğeler?
•

Enerji?

•

İstihdam:

•

Sinerjiler?

•

“Her ne kadar bu hedefler (BKH'ler) yoksulluğun azaltılması, eğitim ve sağlık gibi
önemli kalkınma alanlarını ele alıyor olsa da, hedefler arasındaki zorunlu bağlar
eksik. Bu da, sinerji yokluğuna neden oluyor ve tüm BKH'lerde başlıca eksikliği
teşkil ediyor. İran 2015 sonrası ülke danışmasında bir cevaplayıcı.

“İş aramak, imkansıza doğru zorlu bir
yolculuk." Genç erkek katılımcı, gençlik
ve istihdam çalıştayı, Amman, 18 Aralık
2012.

Ortalamalardan kurtulmak
•

Hedefler evrensel olmalı.

•

Kimseyi geride bırakmamak (yoksulluğu yarıya indirmek değil, yoksulluğu
ortadan kaldırmak

•

Tüm ülkelerin sorumlulukları var ve yükümlülükleri üstlenmeleri gerek

•

Eşitsizliklere odaklanılmalı, salt yoksulluğun azaltılmasına değil.
“Burada ekonomi 12 yıldır büyüyor,
ancak yoksullar hala yoksul."
Dominik Cumhuriyeti'nden gençlik
temsilcisi

Binyıl Bildirgesi'ndeki kayıp değerleri geri
kazanmak: Eşitsizlik, adaletsizlik ve güvensizliğe
vurgu
•

“Özgürlük. Erkekler ve kadınlar onurlu biçimde, açlık olmadan ve şiddet, baskı veya
adaletsizlik korkusu duymadan kendi hayatlarını yaşama ve çocuklarını yetiştirme
hakkına sahiptir. Halkın iradesine dayalı demokratik ve katılımcı yönetişim, bu
hakların en sağlam güvencesidir."

•

“Eşitlik. Hiç kimse ve hiçbir bir ulusun bireyi, kalkınmadan yararlanma imkanından
mahrum bırakılamaz. Kadın ve erkekler için eşit hak ve fırsatlar güvence altına
alınmalıdır."

•

“Doğaya saygı. Tüm canlı türleri ve doğal kaynakların, sürdürülebilir kalkınma
ilkelerine uygun olarak yönetilmesine özen gösterilmelidir. Ancak bu şekilde,
doğanın bize sunduğu paha biçilmez zenginlikler korunabilir ve sonraki nesillere
aktarılabilir. Kendimizin ve çocuklarımızın gelecekteki refahı için, halihazırdaki
sürdürülemez üretim ve tüketim örtüntüleri değiştirilmelidir."

SKH'lerin kurgulanması
•

2030'a kadar Onur Yolu: Yoksulluğu sona erdirmek, tüm yaşamları dönüştürmek
ve gezegenimizi korumak:

•

Onur: Yoksulluğu sona erdirmek ve eşitsizlikle mücadele etmek

•

İnsan: Sağlıklı yaşamlar, bilgi birikimi, kadın ve çocukların katılımını sağlamak

•

Refah: Güçlü, kapsayıcı ve dönüştürücü bir ekonomi yaratmak

•

Gezegen: Tüm toplumlar ve çocuklarımız için ekosistemleri korumak

•

Adalet: Güvenli ve barışçıl toplumlar ve güçlü kurumları desteklemek

•

Ortaklık: Sürdürülebilir kalkınma için küresel dayanışmayı hızlandırmak.
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Kimseyi geride bırakmamak
Bu büyük ortak yolculuğa başlarken, hiç kimseyi geride bırakmayacağımıza söz veriyoruz. İnsan onurunun
her şeyin vazgeçilmez temeli olduğunu kabul ederek, bu Hedefler ve alt hedeflerin tüm uluslar, insanlar ve
toplumun tüm kesimleri için gerçekleştiğini görmek istiyoruz. Ve, en geride kalmış olana en önce ulaşmaya
çalışacağız. (Gündem 2030, s.4).

Geride kalanlar kimler?
1990-2015: Yoksulluk yarıdan fazla azaltılmıştır ancak...
< günde $1,90
896
milyon
insan aşırı
yoksul

Dünya
nüfusunu
n
%12,7'si

Gelir verilerinin ötesine geçmemiz ve aşağıdakileri içermemiz gerekir:
 Yoksulluk ve eşitsizliğin her biçimini her yerde bulmak ve sona erdirmek için çok
boyutlu yaklaşım
 Tüm ötekileştirilmiş gruplar ve azınlıklara ulaşmak için insan hakları yaklaşımı
 Tüm kadınları ve kız çocuklarını dahil etmek için cinsiyet eşitliği yaklaşımı
 Tüm korunmasız gruplara ulaşmak için tüm boyutlarda sürdürülebilirlik yaklaşımı

Çerçeve: Yoksulluk, eşitsizlikler ve sosyal
dışlama
İnsanlar neden geride kalıyor?
Statik yaklaşım: Aşırı yoksulluğun son ve inatçı grupları

Varamıyor
kopuş

Ancak

Kapsayıcı büyüme
ve sosyal politikalar
 Yoksulluğu
azaltmak

Aşırı yoksullar

Gelir eşitsizliği
Hak ve fırsat eşitsizliği (yatay
eşitsizlikler)
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği
Sosyal dışlama

Kadınlar
Ötekileştirilmiş
gruplar ve
azınlıklar

Çocuklar,
gençler,
yaşlılar

Kırsal ve kentsel

Çerçeve: Yoksulluk, eşitsizlikler ve sosyal
dışlama
İnsanlar neden geride kalıyor?
Dinamik yaklaşım: İnsanlar tekrar aşırı yoksul oluyor
Yoksulluktan
çıkış
Yılda %14

İklim olayları
varlıkları ve insan
sermayesini tahrip
ederek insanları
yoksulluk içinde
bırakır

Vakaların %44'ünde
kuraklık, sulama
aksaklığı veya
mahsul hastalığı söz
konusu

Net Akış
Yılda %2
Yoksul Değil
Yoksul

Yoksulluğa gidiş
Yılda %12

 Nedenleri: Doğal afet, iklim değişikliği, sosyal çatışma
 Dayanıklılık oluşturma politikaları: Önleme, risk yönetimi, sosyal koruma ve sosyal destek

2030 Gündemi'nde "Kimseyi Geride
Bırakmama"yı nerede görebiliriz?
•

Bildirge:
•

Başlangıç ve giriş. Bu ortak bir yolculuktur ve hiç kimse geride bırakılmayacaktır.

•

Takip ve gözden geçirme: En geride olana en önce ulaşmak suretiyle, sosyal içermeyi temin etmek
önemlidir

•

SKH'ler:

•

169 alt hedef içinde, en geride kalanlara odaklanan alt hedef sayısı: 51

•

•

En geride kalanlar için alt hedefler (sıfıra dönük temel yaşam standardı alt hedefleri): 14

•

Kısmi en geride kalanlar için alt hedefler (minimum temel yaşam standardı alt hedefleri): 12

•

Son dönemece ulaşmak (sıfıra dönük/temel hizmetlere genel erişim alt hedefleri): 25

Göstergeler: Hiç kimsenin geride kalmamasını sağlamak amacıyla verilerin ayrıştırılması:
•

İlişkin olduğu durumlarda, gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, göçmenlik durumu, engellilik ve coğrafi
konum veya diğer özelliklere göre veriler, Resmi İstatistik Temel İlkelerine uygun olarak.

SKH uygulama süreci nasıl başlatılmalı?
MAPS – BM ortak yaklaşımı

ANAAKIMLAŞTIRMA
• SKH gündemini ulusal ve
yerel düzeye indirgeme:
Ulusal ve ulus altı
kalkınma planlarına ve
bütçe tahsislerine
entegrasyon

HIZLANDIRMA
• İlgili ülkeler tarafından
tanımlanan öncelik
alanlarına odaklanma
• Sinerjiler ve ödünleşimler
dahil entegre yaklaşımı
desteklemek
• Darboğaz
değerlendirmesi,
finansman ve ortaklıklar
ve ölçme

POLİTİKA DESTEĞİ
• İlgili BM kuruluşlarından
ülkelere destek – beceriler
ve deneyim; bu destek
düşük maliyetle ve
zamanında verilmelidir

MAPS'de hiç kimse geride bırakılmaz
Geride kalanların dahil edilmesine örnekler:
 Farkındalık yaratmak
 Başta azınlıklar, kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere
tüm sosyal grupların temsilcilerini belirlemek ve çalıştaylara
dahil etmek
 Yerel düzeye uygulamak (kırsal ve kentsel)
 Çok paydaşlı yaklaşımlar uygulamak
 Diyalogun içeriği insan hakları, yatay eşitsizlikler, toplumsal
cinsiyet eşitsizliği ve sosyal dışlamayı içerir.
 SKH'leri ulusal, ulus altı ve yerel bağlama uyarlamak
 Azınlıklar, ötekileştirilmiş ve korunmasız grupların ihtiyaçları
ve seslerinin her düzeyde SKH stratejilerine dahil edildiğini
doğrulamak üzere bir kontrol listesi oluşturmak
 Yatay politika uyumu yaratmak
 Tüm politikalarda kimseyi geride bırakmamak (yalnız sosyal
politikalar değil aynı zamanda ekonomik, altyapı, finansal,
tarım vs.)

MAPS'de hiç kimse geride bırakılmaz
MAPS

Bazı örnekler …
 Dikey politika uyumu
 Temel düzey, önceki adımlarda kimsenin geride kalıp
kalmadığını kontrol etmek ve yerel düzeye uygulamak.
 Gelecek için bütçe yapmak
 Fiscal policies to promote integration and inclusiveness
 İzleme, raporlama ve hesap verebilirlik
 Mümkün olan tüm veriler gelir, cinsiyet, yaş, ırk, etnik
köken, göçmenlik durumu, engellilik ve coğrafi konuma
göre ayrıştırılır...
 Riskleri değerlendirmek ve uyabilirliği geliştirmek
 Nüfusun korunmasızlığı hakkında risk analizi
 Sosyal koruma ve dayanıklılık oluşturmak.

Teşekkür ederim!

