
İÇİNDEKİLER

 Küresel zorluklar ve fırsatlar

 Kırılganlıklar ve esneklik: daha

güçlü   doğru

 ylem haritası:  
  

3.1. Eğitim ve araştırma

3.2. Kültürel Miras

3.3. Sosyal politika ve yasal 

  

SSH20 AKADEMİLERİ ORTAK AÇIKLAMASI

Krizler:
 Güçlü B  İ  D  

Ekonomi, Toplum, Hukuk ve Kültür
GİRİŞ

 küresel salgını           

 sahalardaki derin  nı  kritik durumlarını açığa  çıkarmaktadır.  

        kaldığı bu    

rup t a direnç kazandıracak  değişimleri  ettiği taktirde a dönüşebilir   

         direnç ve 

dayanıklılığı           

   

1. KÜRESEL ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

              

          

   genişlemesiyle        

    ciddi fayda sağlamıştır. Fakat buna karşın   ise aynı fırsat veya 

imkânlara erişemeyerek  

K  lığı üst düzey olan ülke ve bölgelerde;      

yansımaları  ze bağlı  hızlı etkileşim ve yayılma trendi göstermiştir. Bunun sonucu olarak  

 mevcut  de ma ve çözülme  B   

    ve krizlerden derin etkileşimleri aşağıdaki şekilde kendini 

göstermiştir  Örneğin; f  ın  ,      

 alanlarının hızlı tüketimi v   mı       ler 

vb. sorunlarla     krizler   tir.

Buna karşın i         u böyle dönemlerde ülkeler 

arası bağımlılık ve/veya dayanışma krizlere çözüm üretme kapasitelerine olumlu katkı sunar.  Bu 

dayanışma ü   kolayca  ,   lma ve krizleri  

kontrol etme yeteneği kazandıran   ca dönüşebilir. 

            benzeri gelecekteki olası 

küresel salgınlara    ve yaygın gıda kıtlığı gibi derin krizlere   sunamaz. 

D  çapında           

    G20 ülkelerine   k düşmektedir.
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•        

• Y     bağlamsız    

        

gereklidir. İn       sında 

g teki, mevcut   nin iyi şıl sı 

 çözüm nı mümkün kılacaktır.

• lar      

teknşik  ile        

  u  t      

  üzere disiplinlerarası yaklaşım, sistemik krizlerle 

başa çıkmak için araştırmaların etkinliğini belirlemede ve küresel 

zorluklarla mücadele eden politika eylemlerini desteklemede temel bir 

role sahiptir.

•        

   ,   amaçlı   

        

sel   ile ilgili sorunları sağlıklı     

       de   kıs  

  güçlü       toplumlar

   e   yönelik   

       

3.2. Kültürel Miras
•          

    klerin   

•         

  arttırma     ile  

       

liderlerine   olarak      nin 

          

       özelinde  eğitim/

öğretimi  dir. Eğitim, i n &manevi  

kültürel       

 arak değerlendirilmelidir   amaca  ,  

      erişilerek k  

  zenginleşmesine    

  Başkalarının t ni  ni  ni 

,        

      dostça 

   imkânlar sağlayarak    

karşıtlığı düşürebilir

2. ZAAFLAR VE DİRENÇLER:  DAHA GÜÇLÜ BİR

İNSANLIĞA DOĞRU

Dünya çapındaki karşılıklı bağımlılık ve dayanışma düzeyinin 

COVID-19 küresel salgını karşısında ülkelerin tek başlarına bu 

mücadelede yeterli ve başarılı olmadıklarını göstermiştir.  Nitekim 

bu pandemi dünyanın  küresel iletişim ve ticaret ağlarına tamamen 

entegre olan ülkeler ile küreselleşme dışında kalan bölgeleri aynı 

düzeyde etkilemiştir.    birçok olayda derinleşmiş iç 

        

dengesizlik   arak     

mıştır  Sınırlandırılmış       

       

        

        

        

          

       

  ve ayakta kalmasını  Bu noktada 

y         ve temel insan 

haklarına   mlar  güçlenmesi ve kendini ifade 

etmesi için g     

K   lar kırılganlıkların  r  

ele   daha yüksek bir direnç için sıçrama taşı 

oluşturabilirler. Bu konuda insanlık için ortak bir gelecek topluluğu 

inşa eden öncelikli araçlar;      

 a eşit erişimi     yan,  

         

uygulamalardır. 

 tanımlanan eylemle   olarak güçlü toplumlara 

       gerekli 

kılmaktadır.       

        

 

3. EYLE  HARİ ASI: SİS E İK KRİZLER İÇİN  

KÜRESEL KOORDİNASYON

        

 artıran   en,    eden ve 

   önceleyen politikalara ek olarak  

karşılıklı anlayışı hayata geçirmek     

         

    

 E   
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• Sistemik kriz anlarında     

      dijital 

teknolojiler geliştirilmeli ve bunlara yaygın erişim teşvik

edilmelidir.

3.3. Sosyal politika ve yasal uyum

•       

     farkını   toplumsal 

        

        

  n lıdır. G   

    dünyaya erişim eşitsizliği başta 

        

ınmalı      ve ı 

  politikalar  edilmelidir     

  ve korunmasız     

   kapasitesinin düşük olduğunu ederek  

nın önemli araçlarından olan   

bölgelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre hayata geçirilmelidir.

•  , ,    bir   

        

;      de  

•   mekanizması     

        

        

     üzere kapsayıcı,   

o-  ların mahiyeti anlaşılmalıdır. Bu amaçla 

   o-    

yansımalarını incelemeyi   bilimsel  

   mektedir

•    sal mallar/araçlar ile 

 diğer  cı olarak    

 ve       

sağlamalıdır. Bu bağlamda k     

mak üzere        

 için   adımlar atılmalıdır.

• Ülkeler   sayesinde    

  önlenmelidir     önem 

vererek      

       

•    ağı ni   ki

       

     sanal gerçeklik (  )

    k ıl   adım

  dayanıklılığını ve gücünü k üzere

küresel iletişim  

•       

 yasal olarak     nın yollarını 

  bunları 

3.4. Ekonomik eylemler

•     

       

 te elde ettikleri  ın farkında olarak  

        

       

       

 

• Güçlü bir toplum için gerekli olan temel ihtiyaçların tedarik

platformlarının     

   

• Uluslararası rekabet, sadece Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

       

     

       

    

•  le      

  de    

        

     kurulmalıdır.
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