L20 2022 Bildirisi
TOPARLANMA VE ESNEKLIK IÇIN YENI BIR TOPLUMSAL SÖZLEŞME

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini şiddetle kınıyor ve Rusya Federasyonu'nu derhal ve koşulsuz
olarak ateşkes ilan etmeye, Ukrayna'dan askerlerini çekmeye ve Ukrayna halkına yaşattığı
acılara son vermeye çağırıyoruz. Rusya, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuka
uygun olarak barışçıl çözüm yolunu seçmelidir. G20 Liderlerini Ukrayna'da barışçıl bir
çözüme katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Tüm devletler mültecileri, çatışma nedeniyle
yerlerinden edilmiş kişileri ve yaşamlarına yönelik tehditlerden kaçan diğer sığınmacıları
korumalıdır. Ayrıca Rusya ve Belarus'ta savaş karşıtı protestoların bastırılmasını da kınıyoruz.
COVID19 salgını devam ederken ve yeni riskler ortaya çıkarken, küresel ekonomi istikrarsız
bir durumdadır. Ekonomik faaliyetlerde ve çalışma hayatında yaşanan aksamalar ile enerji ve
gıda fiyatlarındaki artış, yoksulluğun azaltılmasında yıllardır kaydedilen ilerlemeyi silerken,
kitlesel açlık riski de geri dönmüştür. Pek çok gelişmekte olan ülke ödenemez borç
seviyeleriyle karşı karşıyadır ve mali güvensizlik yaygındır. Gösterge faiz oranlarındaki artış,
gelişmekte olan ekonomilerin mali zorluklarını daha da belirgin hale getirmektedir.
Kayıt dışı ve göçmen işçiler, serbest meslek sahipleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki
milyarlarca işçi, özellikle de yeterli sosyal ve iş korumasından yoksun kadınlar ve gençler,
daha önce görülmemiş bir oranda gelir kaybına uğramıştır. Dünya ekonomisi 2021 yılında
500 yeni milyarder üretti ve bu milyarderlerin serveti bir yıl içinde Endonezya'nın
GSYH'sinin iki katına eşdeğer bir artış gösterdi - bu da tarihi eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik
seviyelerinin bir kanıtıdır.

Eşitsizlik demokrasiye olan güveni zayıflatmakta ve küresel büyümeyi engellemektedir. Artan
tekel gücü büyümeyi ve inovasyonu yavaşlatmış ve büyük çok uluslu şirketlerin işgücü
piyasalarında yoğunlaşan kurumsal gücü ücret artışını engellemiştir. G20, ücretleri ve toplu
pazarlık kapsamını arttırmak için iddialı bir plana öncülük etmeli, gizli serveti hedef almak
için aşamalı vergilendirme ve küresel bir varlık kaydı sağlamalı ve eşitsizlik eğilimlerini
tersine çevirmek ve dayanıklılık oluşturmak için sosyal korumaya yapılan yatırımı
arttırmalıdır.
İklim bilimcilerin son uyarıları mevcut durumun bağlamını ortaya koymaktadır: ulusal ve
küresel yönetişim, emisyonları radikal bir şekilde azaltmak için çok az şey yapmış ve çok
yavaş hareket etmiştir.

Gezegeni korumak ve iklim değişikliğini ele almak için gereken ölçekte dayanıklılığı
artırmak. Adil geçiş politikaları, yenilenebilir enerjiye hızlı geçiş, toplu taşıma, okyanus ve
ormanların korunması ve diğer iklim eylemleri için iklim finansmanının oluşturulması ve
artırılması iklim hedeflerini ulaşılabilir kılacaktır.
İnsana yakışır iş, toparlanma ve dayanıklılığın merkezinde yer almaktadır. 2030 yılına kadar
575 milyon yeni kaliteli iş yaratılması ve toplam küresel kayıt dışı ekonominin yarısını temsil
eden en az 1 milyar kayıt dışı işin kayıt altına alınması, herkes için tam istihdam ve insana
yakışır iş taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlayacaktır. Sanayi politikasının oynayacağı
merkezi bir rol vardır.
G20, diğer kilit politika alanlarının yanı sıra işgücü-gelir payı, adil ücret politikası ilkeleri,
işçi hakları ve küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği ve köleliğin ortadan kaldırılması,
kadınların işgücü piyasasına katılımı, G20 iş sağlığı ve güvenliği ağı ve beceri geliştirme
konularında daha önce taahhütlerde bulunmuştur. Şimdi teslim etme zamanı. G20 Liderlerini,
geçmişte verilen tüm taahhütlerin yerine getirilmesi için eylemleri arttırmaya ve toparlanma
ve dayanıklılık için Yeni Toplumsal Sözleşme'nin önceliklerini gerçekleştirmek üzere daha
fazla politika koordinasyonu sağlamaya çağırıyoruz:

1.

Adil Geçiş için yatırım, net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için altyapı, endüstriyel

dönüşüm, beceri geliştirme ve sosyal koruma alanlarında iklim dostu işler anlamına
gelmektedir;

2.

Bakım, sağlık, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, eğitim, toplu taşıma ve diğer kaliteli kamu

hizmetlerinde insana yakışır işler yoluyla dayanıklılığa yatırım;
3.

ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesinde belirtildiği üzere ILO Temel Çalışma İlkeleri ve

Hakları, yaşanabilir asgari ücret, azami çalışma saatleri ve iş sağlığı ve güvenliği dahil olmak
üzere istihdam düzenlemelerine bakılmaksızın tüm çalışanlar için bir iş koruma zemini;
4.

Evrensel sosyal koruma ve resmi kalkınma yardımlarının (RKY) artırılması ve

finansman çabalarını harekete geçirmek ve koordine etmek için bir Küresel Sosyal Koruma
Fonu kurulması yoluyla sosyal korumanın yaygınlaştırılması için en az gelişmiş ülkelere
yönelik uluslararası mali desteğin güçlendirilmesi;

5.

Her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi ve kapsayıcı politikalarla herkes için insana

yakışır iş, eğitim ve öğretime erişimin teşvik edilmesi;
6.

Küresel ekonominin kurallarının, mevcut korkunç gelir ve servet eşitsizliği

yoğunlaşması yerine eşitlik ve paylaşılan refah üretecek şekilde yeniden yazılması - bu
bağlamda sosyal diyalog ve toplu pazarlık merkezi bir rol oynamaktadır.
7.

Platform çalışanları için çalışma haklarını güvence altına alan adil bir dijitalleşme için

çerçeveler, işyeri yapay zeka uygulamasını, veri haklarını ve kamu dijital altyapısına yatırımı
düzenler;
8.

Uluslararası finans sisteminin reel ekonomiye, kalkınmaya ve SKH'lere (SDGs)

hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırılmasının yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin
finansmana erişiminin, finansal istikrarın ve vergi cennetlerinin ortadan kaldırılmasının
sağlanması;
9.

Politika tutarlılığı sağlayan ve insan hakları ve çalışma standartları, vergilendirme ve

raporlama, yolsuzlukla mücadele ve kurumsal hesap verebilirliğin diğer alanlarındaki
kurumsal yönetişim açıklarını kapatan dayanışmaya dayalı bir makro-ekonomik çerçeve;
10.

Paris Anlaşması, 2030 Gündemi ve ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi de dahil olmak üzere

ortak küresel hedeflere ulaşan, reformdan geçirilmiş ve yeniden canlandırılmış bir çok
taraflılık;

11.

Dayanışma ve özel ve farklı muamele ilkelerine dayanan, politika alanına izin veren ve

bağlayıcı çalışma ve çevre standartlarını gözeten, reforme edilmiş bir çok taraflı ticaret
sistemi;
12.

Gelecekteki küresel sağlık acil durumlarına daha iyi hazırlanmak için COVID-19

derslerini geliştirirken, TRIPS Feragati ve COVAX için artan mali destek yoluyla ücretsiz
aşılara, tedavilere ve testlere evrensel ve eşit erişim;
13.

Acil olarak, en düşük gelir gruplarına odaklanarak, G20 ve diğer ülkelerdeki insanların

gıda güvenliğini sağlamak ve yüksek gıda ve enerji fiyatlarının etkilerini yönetmek için
finansmanın garanti altına alınması;
14.

Askeri bütçelerin azaltılması ve kaynakların küresel ortak faydaya hizmet edecek ve

barışa yönelik tehditleri azaltacak şekilde yeniden tahsis edilmesi.

On yıllardır süren kemer sıkma ve neoliberal politikalar, deregülasyon, kronik olarak yetersiz
finanse edilen kamu hizmetleri ve özelleştirme toplumlarımızı kırılgan hale getirmiştir.
Ekonomik durgunluk, COVID19 salgını, tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, Ukrayna
ve diğer ülke ve bölgelerdeki savaş küresel ekonomiyi daha fazla stres altına sokmuştur.
İnsanların eşitlik ve sosyal adalet temelinde dayanıklılık ve toparlanmaya yönelik Yeni
Toplumsal Sözleşme taleplerini yerine getirmenin tam zamanıdır.

