İstanbul Deklarasyonu
Sosyal İçerme için Yerel Eylem Taahhüdü

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen belediye başkanları ve kıdemli politik temsilcileri olarak
bizler, İSKEP Projesi tarafından düzenlenen Sosyal İçerme Zirvesi etkinliği vesilesiyle, daha
kapsayıcı şehirler için yerel faaliyete olan kararlılığımızı göstermek adına İstanbul'da bir
araya geldik.
Giderek kentleşen ve birbirine bağımlı dünyada, herkes için refahın teşvik edilmesinde ve
sosyal içermeyi teşvik etme adına koordineli yerel stratejilerin gelişmesinde yerel
yönetimlerin büyük rolü olduğuna inandığımızdan, bizler liderliğimizi ileri taşıyacağız.
Yerel güçler olarak bizler; toplumların insan potansiyelini yerine getirmek için
kapasitelerinin ve özgürlüğünün gelişmesi adına, toplumlara güvenli, adaletli, sürdürülebilir
ve kapsayıcı ortam güvencesinin verilmesinde önemli bir rol oynamaktayız. Bu yüzden
şehirler, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde sosyal içermeyi teşvik eden stratejilerin
mimarları ve icracıları olmalıdır.
Ülkelerin ve şehirlerin çeşitli kültürel, kurumsal ve sosyal koşullarına yanıt veren pek çok
kentleşme modeli olduğunu kabul ediyoruz. Bu sebeple, kentsel çeşitliliğe duyarlı, kentsel
bölgelerin ve bu bölgelerin yerleşiklerinin farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen yer odaklı
politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak sosyal içermeyi destekleyici stratejilerin pek çok
özelliğini hepimiz paylaşmaktayız ve bu stratejilerin kalkınmasında ve uygulanmasında
ortak olarak çalışmak istiyoruz.
Bazı bireylerin ve grupların kendilerine bağımsız yaşamalarını sağlayan pozisyonlara
erişmelerinin ve toplumun ortak değerlerine göre toplumda yer edinmelerinin sistematik
olarak engellenmesi süreci olan sosyal dışlanmaya karşı mücadele etmekte kararlıyız.
Vatandaşların, işletmelerin ve toplumların gelecek başarısı adına sosyal içerme her yerde
gereklidir. Tüm sakinlerin modern toplumun getirdiği fırsatlara erişim hakkı vardır. Daha iyi
sonuçlara ulaşarak insanlar, aileler ve topluluklar daha dirençli olurlar ve kendi
geleceklerini şekillendirebilirler.
Sosyal içermenin teşviki için, katılımcı bir yaklaşım benimseyerek, bireyleri güçlendirerek,
dezavantajın faktörleri üzerine bilinçlendirmeyi teşvik ederek, kamu hizmetleri geliştirerek
ve istihdamı engelleyen her türlü engelin kaldırılması için sürdürülebilir bir yolla mücadele
ederek ilgili paydaşlar ve yerel halkın katılımıyla birlikte işbirliği içerisinde hareket etmeyi
taahhüt ediyoruz.
Kapsayıcı şehirlerin bireysel güçlendirmeyi yönettiğini, sosyal bağlılık kurduğunu, aktif
vatandaşlığı beslediğini, ekonomik ve kültürel zenginliği teşvik ettiğini ve sürdürülebilir
kalkınmanın temelini oluşturduğunu tasavvur ediyoruz.
Şehirlerin herkes için olmasını
istiyoruz.
Bu sebeple, faaliyet alanımızdaki sosyal dışlama ve dezavantajlı grupların
kırılganlık risklerini hafifleterek bu durumu değiştirmek adına faaliyete geçmeye taahhüt
ediyoruz.
Şehirlerimizin sosyal kalkınması için aşağıdaki ilkeler ışığında çalışıyoruz:


Eşitlik- yaşa, engelliliğe, cinsiyete, sosyoekonomik arka plana, soya, ırka, dine, cinsel
yönelime ve herhangi bir tür şiddetin kurbanı olmaya dayalı ayrımcılık olmaksızın
kaynakların adil dağıtımı,






Erişim- hiç kimsenin minimum standartların altına düşmemesi için tüm hizmetlere
adil ve eşit erişim, yeterli gelir, yeterli oranda sağlıklı gıda, uygun ve fiyatı makul
yerleşim, yeterli kıyafet ve şehrimizde sosyal yaşamın bir parçası olan bütün
avantajlar
Katılım - şehir hayatına ve toplu geleceğimizi belirleyecek karar verme süreçlerine
tam olarak katılma fırsatı
Kapsama - destekleyici toplumların temeli olarak sosyal güven, karşılıklı bakım ve
çeşitliliğe saygı.

Daha kapsayıcı şehirleri teşvik etmenin, yerel veya ulusal yönetim ya da herhangi bir diğer
aktörün yalnız başına yapabileceğinden öte bir görev olduğunun farkındayız. Bu sebeple,
bütün aktörlerin eylemlerinin etkisini arttırmak, sinerji oluşturmak,
laf kalabalığından
kaçınmak ve kalan boşlukları doldurmak adına, her düzeyde koordinasyonu teşvik
edeceğimizin taahhüdünü veriyoruz.
Buna ek olarak bizler dünyanın her yerindeki şehirleri ve bölgeleri yoksulluk ve sosyal
dışlama ortak sorununa ortak bir yaklaşım sergileme çabamıza katılmaya davet ediyoruz.

17 Mayıs 2016

