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Dünya üzerinde, günümüzde yaklaşık, 1,2
milyar insan aşırı fakirlik içinde yaşamaktadır.
Bu insanların günde harcayabildikleri para bir
doların altındadır.
Dünyanın yarısının, yani 3 milyar civarında
insanın günlük geliri de iki doların altındadır.
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporlarına
göre 854 milyon insan açlık sınırının altında
yaşamaktadır. Bunların 820 milyonu, gelişme
yolundaki ülkelerin vatandaşıdır.

Açlığın Nedenleri









Sömürgecilik
Aşırı nüfus artışı
Savaş ve çatışmalar
Doğal afetler
Siyasi krizler ve kötü yönetimler
Küreselleşme
Gelir adaletsizliği



Açlığın en fazla olduğu ülkeler, nüfusu aşırı
kalabalık ülkelerdir…

Afrika, nüfusu en hızlı büyüyen kıtadır…
1950-2000 yılları arasında nüfus ortalama yılda % 2.5'in üzerinde
büyümüştür. 2000-2006 yılları arasında nüfus artışı % 2.2'ye
kadar gerilemişse de, nüfus artış hızının önümüzdeki yirmi yılda
yüzde 2'nin altına inmeyeceği tahmin edilmektedir.

Çatışmalar…
Bugün Irak, Filistin, Lübnan, Somali,
Sudan, Kongo, Çad, Afganistan, Keşmir,
Burma, Bangladeş, Sri Lanka, Filipinler,
bazı Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri,
yaşanan savaş, işgal, çatışma veya kaos
nedeniyle yoğun mülteci hareketlerine
ev sahipliği yapmaktadır…
Bu ortamın mağdurları temel insani
yardıma muhtaç durumdadır.

Yöneticiler…







Afrika, diktatörlüklerin en korkuncu, İdi Amin 2003 yılında öldü.
Eski Uganda diktatörü, sekiz yılda en az 300 bin kişinin
katledilmesinden sorumlu tutuluyor.
1960'larda Britanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin sömürge
imparatorluklarının tarih olmasının ardından, sınırları Batı'nın
doğal kaynakları paylaşma hesabına göre “cetvelle” çizilmiş
Afrika ülkeleri, ulus ya da devlet adına kan dökerken, insanlar
yoksulluk ve sefalet içinde yaşamak zorunda kalmışlardır.
Bu olayın en önemli sorumlularının başında da sürekli ceplerini
dolduran diktatörler gelmektedir.



Doğal Afetler…







Dünyada, bir yanda lüks tüketim veya silah teknolojisi
için milyarlar harcanırken, diğer yandan 800 milyondan
fazla insan kronik olarak açlık sorunu çekmekte.
Açlığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden
insan sayısı AIDS, tüberküloz ve sıtma hastalıkları
nedeniyle hayatını kaybedenlerden daha fazladır.
Hatta, devam eden çatışma ve savaşlarda hayatını
kaybedenlerden daha fazla kişi, açlığa bağlı
nedenlerden dolayı yaşamını yitirmektedir…

Afrika’da açlıktan ölenler, çatışma ve
savaşlarda ölenlerden daha fazla…



Dünyada açlık…
• Günde 25 bin kişi açlığa bağlı sorunlar nedeniyle hayatını

kaybediyor.
• Dünyada açlığa bağlı ölümlerin ancak %10’u savaş ve kıtlık
vakalarından kaynaklanırken, önemli bir kısmı kronik açlık
nedeniyle gerçekleşiyor.





• Dünyada yetersiz beslenen, 854 milyon insanın;
820 milyonu gelişmekte olan ülkelerde,
25 milyonu geçiş ülkelerinde,
9 milyonu da sanayileşmiş ülkelerde bulunuyor.











Afrika’da Açlık ve Bölgenin Genel Durumu
Dünya Gıda Örgütü'nün açıklamalarına göre dünyanın en fakir
kıtası olan Afrika'da 40 milyonun üzerinde kişi kronik açlık
tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Günümüzde, her üç Afrikalıdan biri yetersiz beslenmekte,
nüfusun yarısı günde bir dolardan daha az bir gelirle hayatını
devam ettirmektedir.
Afrika geneline bakıldığında açlık sorununun nedeni kuraklık
gibi görülse de, bunun temel nedeni; Afrika'nın sahip olduğu
altın, elmas, gümüş gibi değerli yeraltı kaynakları nedeniyle,
Avrupa ülkelerinin sömürge politikalarıdır.
Sömürgecilik bu kıtayı yoksullaştıran en önemli faktörlerin
başındadır.









Sömürge döneminde uygulanan tarım politikaları halkın, hem
arazilerini kaybetmesine, hem de verimli toprakların yok
olmasına neden olmuştur.
Sömürgecilik sonrasında da bu sorunların uzantısı olan yeni
sıkıntılar, Afrika kıtasını sefalete sürüklemiştir.
Sömürgecilik döneminde sosyo-politik dinamikler göz önünde
bulundurulmadan cetvel ile çizilen haritalar, Afrika'nın bugüne
uzanan, sınır savaşlarına sahne olmasına neden olmuştur.
Kabileler arası mücadeleler, iç savaşlar ve silahlı çatışmalara
kötü yönetimler de eklenince Afrika, açlık problemi ile tek
başına baş edemez duruma gelmiş ve bir anlamda, kaderine
terk edilmiştir.



Kötü beslenme ve açlık Afrika'nın artık kronik problemleri
arasında yer almaktadır. Kuraklık olmayan yıllarda dahi birçok
Afrika ülkesi ihtiyacı kadar üretememektedir.



FAO’ya göre, her yıl Sahra-altı Afrika'daki nüfusun %40-50'si
açlık sorunu ile karşı karşıyadır.



2001 yılında acil gıda yardımına ihtiyaç duyan 18 Afrika ülkesi
bugün 23'e çıkmıştır.





Bu ülkelerde, iç savaşlar, çatışmalar, mültecilik, iç göç
kargaşaları, kuraklık, sel, kasırga gibi doğal afetler ya da gıda
ithal etmek için yeterli fonun bulunamaması açlığın temel
nedenlerini oluşturmaktadır.
Demokratik Kongo, Angola, Etiyopya ve Eritre gibi yakın
geçmişini sürekli savaşlar ile geçiren ülkelerde, yeterli üretimin
yapılamaması onları sürekli yardıma mahkum etmektedir.






Afrika'da açlığın yaygınlaşarak artmasında gelişmiş
ülkelerin yardım politikaları önemli rol oynuyor.

Gelişmiş ülkelerin ayırdıkları yardım oranları 1960 yılından bu
yana yarı yarıya düşmüştür.

Dünya Gıda Örgütü'ne göre, 2003 yılında 511 milyon dolar
yardımda bulunmayı taahhüt eden ülke ve kuruluşlar bu
miktarın sadece %56'sı oranında yardımda bulunmuşlardır.



Bu ülkeler zenginleştikçe, yardım fonları daha da küçülmüştür.



2003 yılında zengin ülkelerin yardım bütçesi ortalama %0.25
gibi düşük bir oran iken, ABD için bu oran sadece %0.14 oldu.



Bu oran, Irak'ın işgali için harcanan miktarın sadece onda biri.



Önümüzdeki 10 yıl içinde, bu durum devam ederse, 45 milyon
çocuğun, açlık nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörülmektedir.











Pek çok fakir Afrika ülkesinin en önemli sorunlarından
birisi de borçlardır…
Afrika ülkeleri zengin ülkelere günde 100 milyon dolar borç
ödüyor. Zambiya gibi birçok Afrika ülkesi eğitim için ayırdığı
fonun iki katı kadar dış borç ödemektedir.
BM, 2015 yılında açlık sorununu yarı yarıya azaltmayı
hedefliyor.
G–8 ülkeleri 1970 yılında gelirlerinin %0.70'ini yardım için
ayırmayı öngörmüşlerdi, fakat bu rakam 2003 yılında sadece
%0.34'e ulaştı.
Bu da zengin ülkelerin yardım ve borç politikaları nedeniyle,
Afrikalı çocukların hayatlarını kaybetmesi anlamına gelmektedir.

DÜNYA GELİR DAĞILIMI HARİTASI

Gini Katsayısı

Adaletsiz Gelir Dağılımının Sonuçları…

Küreselleşme ile sadece
ülkeler arasında değil,
aynı ülkelerdeki
insanlar arasında da
büyük farklar ortaya
çıkmaktadır…

Küreselleşme ve Yoksulluk










Günümüzde, 80 ülke on yıl önceki kişi başı gelirden daha
düşük bir gelire sahiptir;
40 ülke yıllık yüzde 3’ten yüksek bir büyüme oranına
ulaşırken, 55 ülkenin gelirleri 1990’dan yana düşmektedir.
En zengin ülkede yaşayan en fakir yüzde 20 ile, en fakir
ülkede yaşayan en fakir yüzde 20 arasındaki gelir farkı
1960’ta 30’a 1 iken, 1990’da 60’a 1 ve 2000’de 75’e 1’e
çıkmıştır;
Yüksek gelirli ülkelerde yaşayan yüzde 20’lik bir nüfus dünya
hasılasının % 86’sını, dünya ticaretinin % 82’sini, doğrudan
sermaye yatırımlarının % 68’ini almaktadır;
OECD ülkelerinden sadece 1 tanesinde gelir dağılımda çok az
bir iyileşme görülmüştür:



Küreselleşme ile Dünya’da zenginlerle fakirler arasındaki
eşitsizlik daha da artmıştır.



Örneğin ABD’de 1980 ile 1990 yılları arasında gelirlerin %60’ı
nüfusun en zengin %1’ine gitmiştir.



Nüfusun en fakir % 25’inin ise reel gelirinde son 30 yıl içinde
önemli bir artış olmamıştır.



1973 ile 1998 yılları arasında verimlilik % 33 artmasına rağmen
işçi maaşlarında düşüş yaşanmıştır.



Verimliliğin getirdiği refah artışı sadece Amerika’nın en zengin
%10’una katkı sağlamıştır.



Bu % 10’luk kesim tüm iş dünyası varlığının %90’ını, ellerinde
bulundurmaktadır.













ABD dünyadaki servetin % 37'sini kontrol ederken, Japonya %
27'sini, İngiltere % 6'sını, Fransa % 5'ini, Almanya ve İtalya'nın
her biri % 4'ünü kontrol etmektedir...
Dünyanın en zengin 20 ülkesinin toplam geliri 50 trilyon doları
aşmıştır.
Bu, dünya toplam gelirinin yaklaşık % 80’ine eş değerde.

Dünyanın gelirinin geri kalan % 20’si ise, 213 ülke tarafından
paylaşılmaktadır…
Dünyanın en zenginleri 65.630 dolar kişi başı gelir ile
Lüksemburg’da yaşıyor. Onları, 59.590 dolarla Norveçliler
izliyor.
Almanlar ise, 34,580 dolarla ancak 19. sırada yer almakta...





Yoksulluk ve Açlık giderek yaygınlaşıyor. Öyle ki
Dünya’nın en zengin ülkelerinde bile açlık sorunu
çeken milyonlarca kişi var…
ABD'nin New York kentinde her 6 kişiden birinin açlık çektiği,
bunun da 1,3 milyon insana karşılık geldiği açıklanmıştır.
“Açlığa Karşı Koalisyon” adlı derneğin yayımladığı yıllık raporda,
8.5 milyon nüfuslu kentte 1,3 milyon kişinin açlık çektiği,
bunlardan 400 bininin çocuklar olduğu belirtilmektedir.
Raporda, aşevlerinden dağıtılan çorbaya, 2006’dan beri talebin
% 20 arttığı, Bronx ve Brooklyn’ın, kentte yoksulluğun en
yaygın kesimleri olduğu kaydedilmektedir.









Yoksulluk ve Açlık Sorunu Çeken Ülkelerdeki durum…
Tacikistan’da kişi başı gelir yılda 330 dolar,
Ruanda’da 230 dolar,
Liberya’da 130 dolar,
Somali’de ise sadece 110 dolar.
Yani Somali vatandaşlarına hayatlarını sürdürebilmeleri için
günde ortalama 0.30 dolar düşüyor.





Irak gibi dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip bir ülke
halkının büyük bölümü kötü yönetim ve dış müdahale gibi
nedenlerle bir yandan can güvenliğinden yoksun olarak
yaşarken, bir yandan da aşırı derecede yoksulluk çekmektedir.
Kişi başına gelir sıralamasında dünyada 184. sırada yer alan
Irak vatandaşlarının, ortalama geliri, piyasa fiyatlarına göre
sadece 620 dolar!...





Bazı ülkelerde halkın % 80’i fakirlik sınırının altında yaşıyor.
Örneğin Filistin’de, Batı Şeria bölgesinde yaşayanların % 59’u,
Gazze’de yaşayanların % 81’i fakirlik sınırının altında hayatlarını
sürdürüyorlar.
Bir Avrupa ülkesi olan Moldavya’da bile halkın % 80’i fakirlik
sınırının altında yaşamaktadır.













Bu yoksulluk tablosu, gelişmiş ülkelerdeki zenginlikle
kıyaslandığında çok çarpıcı bir durum ortaya çıkmaktadır...
Dünyada en zengin üç kişinin serveti, en fakir 48 ülkenin milli
gelirinin toplamını aşıyor.
En zengin 200 kişinin toplam serveti 1 trilyon dolar.
Buna karşın, en fakir 43 ülkede yaşayan 582 milyon kişinin
toplam serveti 146 milyon dolar...
Gelişmiş ülkelerde yaşayan dünya nüfusunun %20’si, dünyanın
toplam mallarının % 86’sını tüketiyor.
Gene, dünyanın en zengin % 20’si dış ticaretin gelişmesinden
% 82, yatırımlardan % 68 pay alıyor, en fakir % 20’ye sadece
% 1 düşüyor.

Dünyadaki fakirlik o kadar büyük ki, 2.200 dolar serveti olan bir
kişi bile, dünyanın en zengin % 50'si arasında yer almaktadır.




Servet birikiminin en yoğun olduğu bölge, ABD ve Kanada'nın
yer aldığı Kuzey Amerika olup onu, Avrupa ve Japonya, Yeni
Zelanda ile Avustralya'nın yer aldığı Asya-Pasifik ülkeleri takip
etmektedir.
Bu ülkelerde yaşayan insanlar, dünyadaki tüm servetin yaklaşık
% 90'ını kontrol etmektedirler.











Dünyadaki fakirliğin doğurduğu sonuçlara göre;
Son on yılda açlık çeken insanların sayısında azalma olmadığı
gibi, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra güneyindeki Afrika’da
açlık çekenlerin oranı daha da artmıştır.
Bu bölgelerde 10 yıl önce 169 milyon insan açlık çekerken şimdi
bu sayı 206 milyona çıkmıştır.

Dünyada 170 milyon çocuk yeterli gıdadan mahrum. UNICEF’ e
göre dünyada her gün 25-30 bin çocuk açlıktan ölmektedir.
Bu, yılda 11 milyon çocuk demektir.





Son üç yılda yüzde 83 oranında artan dünya gıda fiyatları
nedeniyle açlıkla yüzleşen 37 ülkede yüz binlerce insan
sokaklara dökülmüş, göstericiler güvenlik görevlileriyle
çatışmıştır
Sadece Kamerun’da son 3 ayda 40 gösterici hayatını
kaybetmiştir.

Dünyadaki yiyecek savaşları:
* Haiti: Temel gıda maddesi pirincin yüzde 80’ini ithal eden Haiti’de, 50
kiloluk bir pirinç torbasının fiyatı 1 haftada 35 dolardan 70 dolara çıkınca,
halk sokağa dökülmüş, 5 Haitili hayatını kaybetmiş ve Başbakan istifa etmek
zorunda kalmıştır.
* Bangladeş: Pirinç fiyatlarının artışını protesto eden 20 bin işçi,
maaşlarının yükseltilmesi için başkent Daka’da düzenlediği gösteride, ortalık
savaş yerine döndü. Göstericiler, dükkânlara ve araçlara saldırdı. Birçok araç
ateşe verildi.
* Mısır: 76 milyonluk ülkede nüfusun yüzde 40’ı günlük 2 dolar gelirle
yaşam savaşı veriyor. Fakirlik bu denli derinken, yağ ve pirinç fiyatının iki
katına, ekmeğin beş katına çıkmasıyla halk polisle çatıştı, 11 kişi öldü.
* Pakistan: Tahıl fiyatları artınca, halk ambarlara saldırdı. Güvenliğini
sağlamak için ordu alarma geçti.
* Kamerun: Afrika ülkeleri Burkina Faso, Moritanya, Fildişi Sahilleri,
Senegal, Etiyopya, gibi ülkelerde gıda zamları nedeniyle yapılan gösterilerde
çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Sadece Kamerun’da 3 ayda polisle çatışan
40 kişi öldü.
* Özbekistan: Özbekistan, Yemen, Bolivya ve Endonezya’da gıda
fiyatlarının artışını protesto eden on binlerce insan sokağa döküldü...

Ülkeler, gelir düzeylerine göre beş grupta toplanarak yapılan bir
araştırmaya göre;








1960-1980 dönemine göre bütün gruplarda kalkınma hızında
yavaşlama var.
En zengin grup hariç, diğer gruplarda ortalama ömür
beklentisindeki artış yavaşlamış.
Çocuk ölümlerindeki azalma oranı, bu dönemde, önceki 20 yıla
kıyasla yavaşlamıştır.

Eğitim ve okuryazarlık oranındaki artış alanında daha önce
sağlanan gelişmede de bir yavaşlama söz konusudur.

Yılda 5 Milyar dolar AÇLIK SORUNUNU
büyük oranda çözebilecektir!...
Acaba dünyada bu kaynak neden yaratılamıyor, bu kaynaklar
nerelere harcanıyor?...

Tüketimin cinsi

$Milyar dolar

ABD’de kozmetik harcamaları

8

Avrupa’da dondurma tüketimi

11

Avrupa ve ABD’de parfüm satışları

12

ABD ve Avrupa’da evcil hayvan gıdası satışları

17

Japonya’da iş adamlarının eğlence harcamaları

35

Avrupa’da sigara satışları

50

Avrupa’da alkollü içecek satışları

105

Dünyada uyuşturucu satışları

400

Dünyada savunma harcamaları

780

TÜRKİYE


Türkiye’de kronik bir açlık sorunu yaşanmamakla
birlikte, gelir dağılımının bozuk olması nedeniyle çok
sayıda insanımız yoksulluk sınırının altında
yaşamaktadır…











Türkiye’de en zengin % 20’lik grupta yaşayanların yıllık geliri
kişi başına 38.000 TL civarında,
1 dolar 1.50 TL kabul edilirse bu gruba giren Türk
vatandaşlarının yıllık geliri 25. 000 dolar ediyor.
Yani İspanya’nın gelir düzeyine çok yakın. Hatta kayıt dışı
ekonomi dikkate alınırsa halkın %20’lik bölümünün, yani 14,8
milyon vatandaşımızın ortalama geliri İspanyanın ortalama geliri
ile kıyaslanabilir düzeydedir.
Buna karşılık en düşük gelir grubunun yıllık ortalama geliri
2.450 TL civarında…
Bu rakamlar, Fas’ın ortalama gelir düzeyine yakındır. Buna göre,
14,8 milyon vatandaşımız da Fas düzeyinde yaşamaktadır...











Buna göre, İspanya ile Fas arasındaki yaşam düzeyi arasında ne
kadar fark varsa Türkiye’deki en zengin grupla en fakir grup
arasında da o kadar fark bulunmaktadır.
Zengin grup içinde çok zenginlerin durumu ile fakir grup
içindeki çok fakirlerin durumu bu tabloda yer almıyor.
2010 yılı bilgilerine göre Türkiye’de 28 dolar milyarderi
bulunuyor.
Japonya ve İtalya gibi dünyanın zengin ülkelerinde bile bu
kadar dolar milyarderi yok...

Buna karşılık bir milyona yakın vatandaşımızın da açlık sınırının
altında yaşamaktadır…







Türkiye, Afrika’daki kronik fakirlik, kuraklık düşük tarımsal
üretim ve yaygın AIDS hastalığının yol açtığı sosyo-ekonomik
çöküntü ile mücadele edebilmek için uluslararası kuruluşlar
tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak üzere BM
Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla;

2005 yılında 2 milyon 300 bin ABD Doları,
2006 yılında da 1 milyon 200 bin ABD Doları nakdi
insani yardımda bulunmuş; söz konusu yardımlar 23
ülkede açlık ve yoksulluk çeken insanlara ulaştırılmıştır.



2006 yılında devam eden olumsuz iklim koşulları, açlık-kuraklık,
sel felaketleri ve iç savaşlar nedeniyle bozulan sosyal dengeler
nedeniyle Türkiye; yine WFP kanalıyla 2 milyon ABD Doları
tutarında bir ek yardım iletilmesini kararlaştırmıştır.
WFP’nin hesabına aktarılan para;









Çad …………………400.000 ABD Doları
Sudan ……………..300.000
"
Kenya ……………..300.000
"
Tanzanya …………200.000
"
Benin ………………200.000
"
Uganda ……………200.000
“ …şeklinde dağıtılmıştır.

