
تمام فعاالن اجتماعی و فرهنگی بر این عقیده هستند که وضعیت وپیشامدهاي رفع قرنطیه به 
  باشد و این امربه دو عامل اصلی و مهم نیازداردتمام مردم مربوط می

 
 

 )کرونا( نیز بوده است 19دیگر کشورها درگیر ویروس کوفید  کشور بلژیک 2020مارس  13از تاریخ 

که عالوه بر آن   و همچنین بروز فقر در میان مردم بوده است ناگهانی این ویروس به دلیل نبود عدالت اجتماعیگسترش 

  باعث کشف بسیاری از بیعدالتیهای اجتماعی نیز شده است

آمار میلیون ازشهروندان بلژیکی زیر خط فقربه سر میبرند و این آمار بیشترین ۱/۸بیانگر آن است که   از طرفی آمارها

از   توان به این نتیجه رسید که مردمدراین كشور بوده است،که از وضعیت پیش آمده می 19بیان شده از زمان شیوع کوفید 

 حیث در آمد رو به فقر خواهند رفت و با شرایط سختی روبرو خواهند شد

داده آند که این کاهش در  از درآمد خود را ازدست 30%  ( از ابتدای شیوع بیماریOERMJطبق برسی های مؤسسه ی )

روحی روانی درمیان مرده شده است که رابطه مستقیمی با مشکالت فردی   عوامل متعددی دارد که سبب بروز مشکالت  آمد

 و اجتماعی دارد

  کرد  توان اینگونه طبقه بندیامر را می  در عرصه ی اقتصادی این  از لحاظ اجتماعی

 ابتدا کار سپس خانواده ؛

توان به پشتیبانی برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی نیز برنامه ریزی هایی را در پیش گرفته است. که می  رالیدولت فد

 توان اشاره کرددر عرصه های مختلفی می  دولتی  های،کارمندان اداریمالی از صاحبان مشاغل آزاد ،شرکت

 اشاره کرد  وحسن نیتاز جمله این راه حلها منظم و کاربردی، ایجاد اعتماد متقابل 

سیاست بیکاری موقت را به شیوه ای سازمان دهی کرده است امر سبب آرامش نسبی میان بیکاران   ازطریق حکومت نیز

های پیشبرد باشد را در راه حلهای زنجیره ای که از عوامل بحران میبویژه برای برانگیخته نشدن و عدم تحریک اخراج

 که از طرفی راهبردهای حمایت از بیكاران موقت در این شرایط نادیده گرفته شده استخود قرار داده است .هر چند 

 توان به موارد زیر اشاره کرد؛می  به عنوان مثال

 توافقنامه تجارت آزاد ،مهد کودک ها،کار دانشجویی،کارهای موقت و کارهای دیگری از جمله کار هنرمندان

ویا به دنبال کار بوده آند، همچنین کسانی که از حق   شوندبیکار محسوب میاز جهتی افرادی که از نظر چارت حکومتی 

کنند،افرادی که شرایط اقامتی آنها مشخص نیست، بی خانمانها و روسپیها، از حمایت چندانی از بیکاری استفاده می  بیمه

 طرف حکومت نشده اند ویا به هیچ عنوان از آنها حمایتی صورت نگرفته است

ها ادعان داشته اند ، گفتنی است قرنطینه به این عدم حمایت  از مردم بلژیک تا پیش از بوجود آمدن شرایط 25% 3درصد 

 شودکه شرایط زندگی برای این افراد هفته به هفته سخت تر می
 

 کندرا مهیا   ضروری برای کودکان  مرخصی آموزشی  از طرفی نهادهای فعال مردمی توانستند شرایطی از جمله مجوز

 و کار از راه دور)دور کاری( برای والدین را هماهنگ کرد  آموزش الزامی برای کودکان  توانزیرا بسختی می

صاحبان کار را در این زمینه توان رضایت هر چند که این شرایط برای تمامی کارمندان امکان پذیر نیست ،زیرا بسختی می

 جلب کرد، بنابراین بوجود آمدن این شراب برای همه افراد امکان پذیر نخواهد بود

گفتنی است با توجه به شرایط سخت در این بحران بوجود آمده )اقتصادی اجتماعی( دولت اجازه مالقات و دید و باز دید میان 

 داشتی به افراد داده استدوستان وآشنایان را البته با رعایت مسائل به

مهد کودکتان که در  های ورزشی ، بازگشایی مدارس از سر گیری فعالیتهای ورزشی در سالن  همچنین عالوه بر آن اجازه

  زمان قرنطینه فعال بوده اند را داده است

افراد   نواده )مسکن، تعدادهر چند که این تدابیر بهداشتی اجتماعی با توجه به شرایط معیشتی نا همگن میان افراد و خا

های ورزشی به همراه مربی،از دست دادن در آمد و...( به خانواده ،حمل و نقل ،سن،سالمت بزرگساالن ، عضویت در سال

 قابل اجرا نیست  صورت عملی

 ولی تاحدودي نیازهاي آنها را برطرف کرده است 

 اجتماعی ؛

  هابر تعدادی از بخش  نظارت جدی و ساده 

 و صاحبان صنعت  شهروندان

دست از تالش بر نداشتنددر این حین   برای کمک به افراد نیازمند ازجمله به نیازمندان مسکن  و متخصصان  شهر وندان

در این زمینه و پیگیری های   های بی وقفه ی فعاالن این بخشآن با تالش  سالمندان ساکن در سرای سالمندان و کارکنان

 و مربوط به این بخش بیشترین امکانات رفاهی را در اختیار داشتند  دولتی  الن ذیربطمدام آنها از مسؤ

هر چند که در این شرایط برخی افراد بالتکلیف )مهاجران( که وضعیت مشخصی ندارند ، متأسفانه هیچ شرایط رفاهی برای 

 آنها در نظر گرفته نشده است

گی هر شخصی است محروم بوده اند. این مشکل همچنین برای فعاالن و که از نیازهای اولیه برای زند  و حتی از مسکن

وجود دارد. با این وجود نهادهای   مؤسسات فرهنگی اجتماعی از جمله آموزش دائمی ، کار در مناطق و محله ها نیز

مان قرنطینه اهمیت لیکن نه شهروندان و نه فعاالن در مدت ز هایی برای رفع مشکالت کردند در حد توان تالش فدراسیونی

روی مرز یا زیر مرز )فقر، انزوا و گوشه گیری، نفرت اجتماعی و توان مندی ، نبود قانون ویا   چندانی داده نشد وآنها را

عدم رعایت قانون پیش از انتشار وبا روی پرتگاه نگهداشت لغو قرنطینه به صورت جدی،ابتدا از قشر ضعیف جامعه یا 

از افراد کم   و جمعیتی مثبتی دارد  قرنطینه زدایی که اثر فردی و اجتماعی  شود. پروسهوع مینمایندگان فعال آنها شر

)بی خانمان ها،مهاجران موقت، مهاجران بالتکلیف ، افراد کم سواد که توان خواندن و نوشتن ندارند   بضاعت و فقیر جامعه

» ز حیث زبانی برای ایجاد ارتباط با دیگران که ا  سرپرست ، افرادی  ، افراد عادی جامعه، خانواده های تک



کنند، معتمدین در محله ها افرادی که مشکالت افراد ناتوان جسمی یا معلولین جامعه را درک می  مشکلی ندارند،  «مهاجران

موارد  قابل ذکر است که تمامی افرادی که در شوند ( شروع می  ویا اشخاصی که در جامعه سرد شده اند  ، جوانان محروم

زندگی برای این افراد   باال ذکر شده است شرایط قرنطینه و محاصره را تجربه و درک کرده اند هرچند که در این شرایط

  توان دیدسخت تر می شود و این را به صورت آشکار می

ند و با فعاالنی با قشر آسیب پذیر جامعه هم سو و هم جهت باش جهت رفع قرنطینه  ضروری است که سازمان مدیریت بحران

 توان به این موارد اشاره کردکنند همکاری های الزم را داشته باشد از جمله این فعاالن میکه در کنار این افراد فعالیت می

، کالسهای فرهنگی و ورزشی   فرهنگی محله  ، فعاالن درعرصه AMOمسؤالن آموزشی ، فعاالن فرهنگی و اجتماعی، 

سازمان رفاه اجتماعی ، بهداشت و تنظیم خانوادگی ،   خیابانی، سازمان مهاجرت،  ی پرورشیدرمحل ،راهنمای  غیر رسمی

و همچنین مددکاران اجتماعی که به آوارگان   بهداشت  فعال متحرک در زمینه  بهداشت سیار ازجمله پرستاران ، سازمانهای

نشان   شده توسط فعاالن مربوطه در دوران قرنطینه های انجامو یافته های بدست آمده از تحقیق کنندو زندانیان کمک می

دهنده لزوم توجه بیشتر به احتیارات و برطرف کردن آن توسط این سازمان می باشد همچنین به این نکته نیز باید توجه 

در  19فیدتا پایان انتشار بیماری کو  در چارچوب وباء و درمان اگر معیار بهداشت  داشت که بسیار شگفت انگیز خواهد بود

آن از منظر روانشناسی   توان به عواقب اجتماعیمی در غیر این صورت  و همچنان حائز اهمیت باشد  مرکزیت باقی بماند

 اجتماعی که از قبل وجود داشته اشاره کرد  جامعه به نابرابری اجتماعی و همچنین بی عدالتی
 

  اجتماعیبخش فرهنگی 

  گسترده باید به این نکته اشاره کرد در معانی  فرهنگی اجتماعی  در بخش

های محلی فدرالی و شورای امنیت ملی فدرالی باید در استراتژی خود در ضروریست كه دولت فدرال مسؤل ،حکومت 

ومالی از خانواده های کم در آمد پس از قرنطینه تدابیری در نظر بگیرند گفتنی است این  حمایت و پشتیبانی اقتصادی  برنامه

کمک  شود اشاره کردبه صورت جمعي باشد از جمله این همکارهای به موارد زیر می  ها باید از سوی مسؤالن همکاری

دوجانبه ، کمک مالی مستقیم   بضاعت بر مبنای اعتماد  فدرال به خانواده های کم  های فوری مالی ماهیانه توسط دولت

باالتر از خط فقر   به  که حداقل  ایا و در آمد های اجتماعیبرای خانواده های در معرض خطر برای افزایش مز 19کوفید 

 و نتیجتاً منتهی به تقویت امنیت اجتماعی خواهد شد برسند

از   که همین مسؤالن  مربوطه برگزار می شود، الزم به ذکر است  که توسط مسؤالن  برنامه ریزی برای تنظیم لغو قرنطینه 

مردمی و نهادهای  اتحادیه های  با همکاری و هماهنگی  ی باشند ، تجهیزات آنهامیان وحامیان قشر آسیب پذیر جامعه م
 دورزش می باشد   «آمادگی»مانند : کمک های آموزشی ، شیر خوار گاه ، مهد کودک ها.   فدرالی

 

 https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee-en-belgique 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-

dexclusion-s 

ociale#figures 

 

https://8d4783fa-1302-40da-8105-

74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c 

 https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100 

 

 

https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-affecte-

a-cause- 

du-coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9 

 

https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-

permettre-le-ch 

omage-temporaire?from_direct=true 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/privation-materielle-et-

sociale 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-

dylan/?fbclid=IwAR 
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