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SONYoksulluğun Olmadığı
Bir Gelecek İnşa Edebiliriz

Sürdürülebilir Kalkınma 
için STK’lar



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
yoksulluğun her biçimi ve boyutunu 
ortadan kaldırma yönünde oldukça 
cesur bir taahhüttür. 

Dünyada 2 milyardan fazla insan derin yoksulluk 
içinde yaşıyor.1 Açlık sınırının altında ve çoğunlukla 
düzensiz gelire sahip olan derin yoksullar, 
sistematik olarak ayrımcılığa uğruyor, eğitim, 
sağlık gibi en temel haklara bile ulaşamıyor. Derin 
yoksulluk, kuşaklar boyu miras olarak aktarılıyor.
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Derin yoksulluk içindeki kadınların çoğu 
yeterli gıdaya erişemiyor, yetersiz 
beslenmekten sütü kesilen annelerin 
%74'ü bebek mamasına erişemiyor.2 

Yoksullukla mücadele, insan onuruna yakışan bir yaşamı hepimiz 
için kurma mücadelesidir! Bu mücadelenin başlıca hedefleri:

• Aşırı yoksulluğun 2030’a kadar herkes için, her yerde ortadan kaldırılması.

• 2030’a kadar özellikle yoksullar ve kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere, bütün erkek ve kadınların 
ekonomik kaynaklara ulaşma, temel hizmetlere erişim, toprak ve diğer mülk türlerine sahip olma ve 
üzerinde kontrol kurabilme, miras, doğal kaynaklar, uygun yeni teknolojiler ve mikrofinansı da kapsayan 
finansal hizmetler gibi konularda eşit haklara sahip olmalarının güvence altına alınması.

• 2030’a kadar yoksulların ve kırılgan durumda olan kişilerin dayanıklılık 
kazanmalarının sağlanması ve aşırı hava olayları ile diğer ekonomik, sosyal ve 
çevresel şoklar ve afetlere karşı kırılganlıkların azaltılması.

• Temel mal ve hizmetler de dâhil edilerek herkes için ulusal 
açıdan uygun sosyal koruma sistemleri ve önlemlerinin hayata 
geçirilmesi ve 2030’a kadar yoksul ve kırılgan durumdaki kişiler 
için önemli ölçüde korunma sağlanması.

• 2030’a kadar ulusal tanımlara göre bütün 
boyutlarıyla yoksulluk içinde yaşayan her yaştan 
erkek, kadın ve çocuk oranının en az yarıya 
indirilmesi.

1- UNCHR Küresel İnsani Yardım Raporu, 2018
2- Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Haklara Erişim Araştırması, Derin Yoksulluk Ağı



Ayak izi ölçümleri kullandığımız kaynakları ve çevresel etkimizi 
ortaya koyan önemli göstergeler. Su ayak izi, karbon ayak izi gibi 
ölçümler kurumlara ve bireylere sürdürülebilir kalkınma için hangi 
alanları iyileştirmeleri gerektiğini gösteriyor. Bu izlerden daha az 
bilineni ise yoksulluk ayak izi. Bu ölçüm, iş dünyasına çalıştığı 
bölgedeki yoksulluğu nasıl etkilediğini ölçme fırsatı veriyor. 

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Yoksullukla mücadelede, insana yakışır iş ve ekonomik 
büyüme için atılacak her adım kaynakların eşit ve adil 
bölüşümünü destekler. 

Sahada çalışan sivil toplum kuruluşları ile kurulacak 
doğrudan iş birlikleri, özellikle derin yoksulluğa karşı verilen 
mücadelede ihtiyaç duyulan acil müdahaleye katkı verir. 

Afetlere dirençli, sürdürülebilir şehirlerin kurulması, kırılgan 
toplulukların yaşadığı bölgelerde konutların toplumsal 
fayda esas alınarak ve yerel toplulukların hakları 
gözetilerek dönüştürülmesine yönelik adımlar, yoksullukla 
mücadeleye güç verir ve daha iyi bir yaşam hakkını 
destekler. 

İklim krizi ile mücadelede kırılgan grupların desteklenmesi, 
kaynakların adil paylaşımı için verimli kullanımı yoksullukla 
mücadele eden insanlığın olmazsa olmazıdır. 

Eğitim hakkına erişimi güçlendirecek, herkes için kaliteli 
eğitimi destekleyen tüm adımlar, yoksullukla mücadeleyi 
güçlendirir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tümü bir diğerini 
etkileyen ve daha iyi bir geleceği kurma çabasını destekleyen 
bir çerçeve sunuyor. Bu amaçlardan her birine doğrudan etki 
edebileceğimiz gibi, odaklandığımız alanlarda yarattığımız 
küçük değişimlerle de diğer amaçları destekleyebiliriz. 

DAHA EŞİT, ADİL VE 
İYİ BİR GELECEK İÇİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA! 



Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından uygulanan Sivil Toplum Destek Programının III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


