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Çocuk Vakfı, içinde bulunduğumuz yeni korona virüs salgını günlerinde yoksul aile 

ve çocuklar için ilk çağrıyı yaptı. Hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapmadan imkânı 

olan herkesin en yakınındaki yoksul aile ve çocukları beslenme, sağlık ve eğitim 

bakımından desteklemeyi amaçlayan çağrı şöyle: 

 

ZAMAN ADALET, MERHAMET VE KARDEŞLİK ZAMANI.  

İMKÂNI OLAN HERKESİ EN YAKININDAKİ YOKSUL AİLE VE  

ÇOCUKLARA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ.  

 

Yeni Korona Virüsü salgını kısa sürede bütün insanlığı kuşattı. Ülkemiz ve dünya için 

daha sıkıntılı günlerin başlangıcı oldu. Ülkemizde nüfusun yüzde 35’i yoksul, yüzde 

12’si işsiz. 8,4 milyar Dünya nüfusunun 3 milyarı yoksul, 800 milyonu yoksulluk 

sınırının altında. Tarih boyunca dünya nüfusunun üçte biri çocuk olduğu halde, hiçbir 

dönemde dünya nimetlerinden paylarına düşen verilmediği için çocuk yoksulluğu kök 

saldı. Yoksulların yaşadıklarını ifade edecek hiçbir alfabe yok yeryüzünde… 

 

Bizler evdeyken egemen dünya sistemi yeniden örgütleniyor. Değişim “Yeni Normal” 

kavramıyla tanımlanıyor. Bu değişimin daha adil bir dünya kurmak için kullanılması 

gerektiğine inanıyoruz. İnsanlık için savunma hattı oluşturmak ve yoksulların daha 

derin bir çaresizliğe itilmesini engellemek için; yoksulluk ve çocuk yoksulluğu 

politikalarının hem dünya hem de ülke genelinde uygulanması gerekir. Bu amaçla; 

Aile ve Çocuk Bakanlığı’nın kurulmasını ve insan merkezli sosyal devlet 

taleplerimizi önermeyi ısrarla sürdüreceğiz.  

 

Son aylarda gördük ki; Çin’de hastalanan biri binlerce kilometre ötede bile 

milyonlarca insanın canını yakıyor. Anladık ki birimizin derdi varken diğerimizin 

hayatına huzur içinde devam etmesi mümkün değil.  

 

Açlık, yoksulluk ve adaletsizlik en bulaşıcı hastalıktan bile daha tehlikeli. Üstelik bu 

hastalıkların tedavisini de aşısını da biliyoruz: Paylaşmak. Bütün yoksullar bizim 

kardeşimiz, bütün çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu yüzden herkesi, bu zor 

günlerde yakınlarındaki yoksul ailelerin ve çocukların yanında olmaya çağırıyoruz. 

Kendi çocuklarımızla birlikte, ülkemizdeki yoksul çocukların sağlık, beslenme ve 

eğitimini sağlamak biz yetişkinlerin ve devletin görevi… İstisnasız herkesi, 

imkanlarının el verdiği ölçüde, bu en büyük insanlık görevini yerine getirmeye 



 

 

çağırıyoruz. Çünkü çocuklar sağlıklı büyüdükçe, geliştikçe ve haklarını yaşadıkça 

dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz.  

 

Zaman adalet, merhamet ve kardeşlik zamanı… Bencillikten uzaklaşarak; dayanışma 

zamanı. Dünya nimetleri bütün insanlığındır ve biz yoksullara borçlu kaldık. Şimdi 

ülkemizin ve dünyanın bütün çocukları için ödev ve bu borcu ödeme zamanı… 
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