
ا حکمت عمیل جو تمام آبادیوں ک انالک راؤن: ایک   ییں میں بول رےھسماجی اور سماجی ثقافتی اداکار ایک آواز 

 ےس 
ی

۔احاطہ کرے، سنجیدگ ورت ہے دو اہم اقدامات گ ضر  

وری تھا  الک راون جو وایرس مارچ ےس بلجیم کووید ےک رفتار ےس چل رہا ےھ۔  31 ، ےک پھیلنے کو آہستہ کرنے ےک لیے ضے

غربت کو ظاہر کرتی ہے ، آبادی ےک ایک بسے حےص ےک بنیادی  اس الک راونغیے مساوی عوام پر اچانک گرتا ےھ۔ 

، مختلف خطرات یک ۔  حقوق تک نارساتی صحت ےک بحران ےس پہےل ےک تازہ ترین اعدادوشمار نے بتایا کہ  فراموشی

 گذار رہے  361٪ آبادی یا مجمویع طور پر 3.61بیلجئیم یک 
ی

ے ےس زیادہ افراد غربت یک لکیے ےس نیچے آمدتے پر زندیک ملیے

وعہمارے ملک میے منظم اقدامات  ہیے ، ۔ یہ پہےل ےس موجود 3ےک بعد ےس یہ سب ےس زیادہ تعداد ہے  ھونے  شی

تی بحران کوویر بحران ےس    اور ان یک بقا ےھا تکو غربت یک طرف دھکیل  ۔ اس ےس بیھ زیادہ لوگوں2بسھتا ہے  اور معاشی

۔ بیھاور 
ی

آمدتے ےس فیصد  13ا" تقریبآبادی کا  ای آر ایم جی نے قائم کیا ہے کہ بحران ےک آغاز ےس یہمشکل ھویک

چیتر ےس محرویم ان حاالت گ  وسائل مایل۔  1محروم ہوچکا ہے  انفرادی اور اجتمایع   اور واا  ےس ییدا ووےر واے بی

 ےھ۔  اور تناؤ  بحرانےک صحت ذہتر 
ی

  کو دوگنا کرت

ہسب ےس پہےل لییی معاشیات ےک میدان میے " خاندانبعد میے "، معاشی  

 حکومت نے 
ی

،  ۔ کاروبار ےس روکنے ےک لیی اقدامات اٹھانی ہیے پھیلنے یک آگ کو معاشی صحرا میے   وبا ابیھ تک ، وفاق

 ریھ بنیاد پر منظم اقدامات ےک ذریعہ ، مختلف طریقوں ےس مدد ملکارکنوں اور خود روزگار کو اعتماد ےک اصول یک 

۔ وزگاروں ےک لیے  ہے بنیاد کام ےس نکالیے کو  1ا دایرہ بسھایا اور زیادہ لچک پیدا کیاک  االونس  عارضے نی روزگاریبیے تاکہ نی

 تحظ  ےس غیے یقیتے کام یک لیکن ایک طرف عارضے نی روزگاری ےکروکا جانے جو بحران کو جنم دینے کا باعث بنتی ےھ۔ 

۔ مثال ےک طور پر  مقایم روزگار ایجنیس، وجسکورک ، بچوں یک دیکھ بھال   بہت ش شکلوں کو نظرانداز کیا گیا ہے

ہ  غیے تجدید شدہ مقررہ مدت ےک معاہدے، مختلف قسم ےک فنکار و کام کرنے واےل طلبا، عارضے مالزم، کرنے واےل،   غیے

ہ۔ اور دوشی طرف ، بحران ےس پہےل یہ تسلیم شدہ کام ےس ہٹ جانے واےل افراد ےک لیی اور جنہیے بہت کم یا کیس  و غیے

تی تحظ  ےک وصول کنندگان  ، برخاست افراد اور نوکری ےک متالشی ، معاشی ، بغیے اسناد ےک ، مایل معاونت حاصل نہیے

گھر افراد، جنیس کام کرنے واےل 666؛  - غیے متوقع اخراجات ےس نمٹیے یک  جو  فیصد آبادی 2.61اس بحران ےس پہےل یک  نی

۔.یک طرف جا رھیے ھیے   اتہر ہظیی سخت خطر یک وجہ ےس بحران  یے رکھنی گنجائش نہ  

 یانیدرم یک میلجئیب ونکہیک ںیبت کے خطرے کا حساب لگاتے ہغر ندگی کے حاالت کا ادارہ اور زکے اعداد و شمار  نیونی یوروپی 3 

 کیا ہے: اتغربت کو کم سمجھ کنی، ل ںیہ دیبہت مف ںیم یفراہم یک اریکم سے کم مع یادیہے۔ وہ بن یکم آمدن ی٪ سے بھ3.کا  یآمدن

کو ،  یجو خاص آمدن ںیہ یطرف ، وہ ان جائزوں پر مبن ی۔ دوسرںیہ تےیں لینہ ںیطرف ، وہ ہر گھر کے مخصوص حاالت کو خاطر م

۔ںیہ تےیسے کم ہونے والے افراد کو کم درجہ د دادیخاص طور پر جائ  

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-sociale#figures 

تی  میتقس یک  آمدتے  یے الک راؤن م - وٹیو یکو  2 تی  لو ی، گھر  اثرات اور معاشی میکنسورش  رسچیکورونا ر   لنی یکم ےس کم ک  بجٹ اور معاشی  

https://8d4783fa-1302-40da-8105-
74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c5cc3.pdf; voir aussi: 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100 
3 

https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-
affecte-a-cause-du-coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9 

مظروضے ےک ساتھےک  عیےک آخر تک ، اگست ےک آخر تک توس متی 1  

https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-
permettre-le-chomage-temporaire?from_direct=true 
5 

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

materielle-et-sociale 

ںیمالحظہ کر یبھ ہی 6  

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

dylan/?fbclid=IwAR1M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4 

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-sociale#figures
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale#figures
https://8d4783fa-1302-40da-8105-74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c5cc3.pdf
https://8d4783fa-1302-40da-8105-74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c5cc3.pdf
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://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-chomage-temporaire?from_direct=true
https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-permettre-le-chomage-temporaire?from_direct=true
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/privation-materielle-et-sociale
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=IwAR1M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-dylan/?fbclid=IwAR1M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4


ھ بھال میے سول سوسائتی ےک متحرک ہونے ےس ان خاندانوں ےک لیی جہاں گھرپر کام اور الزیم تعلیم واےل بچوں یک دیک

ائط )خاص طور  ۔ لیکن اس یک تنخواہ اور شی ی
ی

، والدین یک چھتی ممکن ھویک مصالحت کرنے میے مشکالت پیش آتی ہیے

۔ معاشی میدان میے عدم  ورت( اس کو انتہاتی غریب مزدوروں ےک لیے ناقابل رسا بنا دیتی ہے پر آجر یک رضامندی یک ضے

ائط ےک توازن ےک حواےل ےس آبادی کو درکار کوششوں   یک سختی اور عدم اطمینان ےک پیش نظر ، حکومت نے بعض شی

۔ اس ےک عالوہ اسکولوں یک محدود افتتاج اور منظم کلبوں  تحت خانداتے اور دوستانہ مالقاتوں کا بیھ اختیار دیا ہے

ےک پہےل دنوں ےس  ں جو بحرانامیے کھیلوں یک شگرمیوں کا اتنا یہ محدود آغاز ، اس ےک عالوہ اسکولوں میے رے نرشی

" اقدامات عمیل طور یر حاالت ےک مطابق  ۔قائم ہیے 
ی

ت  ں اور لوگو  ، لیکن سب ےس بسھ کر الگو ووےی ویں یہ "معاشر

وریات اور  رہائشر حاالت خاندانوں گ عدم مساوی ،    جگہ ، آبادی گ کثافت ، نقل و  ضر
ر

وت )رہائش ، جگہ اور بیں

شپ یا حرکت ، دادا دادی گ عمر اور صحت ، کش ک  میں کیم   سپورٹس لب میں ممیی
ر

 یا نہیں ، آمدت
ر

کوچ گ نگرات

 ییں وغیں 
ی

۔( یر منحرص کرت  

" 666 بہت ےس شعبوں کا فراموش کرنا  "سماجی

ورت مند )پیشہ ور افراد اور شہریوں( نے اہم متعدد وگوں بہت ےس ل ورت واےل آبادی  ضے اور خاص طور پر رہائش یک ضے

اگر نرسنگ ہومز میے عمر رسیدہ بزرگ اور ان یک نگراتے کرنے واےل عمےل کو زیادہ   ۔کیا نہیے   گریزیک دیکھ بھال کرنے ےس  

 ےس زیادہ توجہ حاصل ھوتی تو معذوری ےک شعیی ےک اداکاروں نے جدوجہد ےک ذریےع یہ اپتے آواز سنیے پر مجبور کیا۔

افرا لوگوں اور پیشہ ور افراد ےک لیی  7 د یک مدد کرنے واےللیکن دیگر متعدد اداروں رہائش اور غیے رہائش اور اسناد ےک بغیے

ہ بالغاں۔ سماجی و ثقافتی اقدام ، تعلیم ہم کیا کہہ سکیی ہیے  تی شمولیت ، وغیے یک تمام 1، محےل ےک کام ، معاشی

 اداروں نے اپتے 
ی

۔ وفاق ےک مطابق کام کیا ، لیکن ان طاقت انجمنوں اور پیشہ ور افراد ےک بارے میے کیا کہہ سکیی ہیے

۔ تی نہیے دی گمیے یک تنظیم   الک راون دوران وفاق یک توجہ نہیے دی گتی اور انالک راون آبادیوں اور ان اداکاروں پر 

 ، نا کایم  ےک الئن یا اس ےس نیچے  غراتیہےل یہ وہ جو 
ی

۔ وکا شکار ، تنہات   یں
ر

 ، ناکاف
ی

ت واا ےک بحران ےس یہےل معاشر

چھوسا جا سکتا۔ نہیں  القانونیت کو یہاس ےک کنارے یر  اور  وسائل ین  

 

تی   یک مدد کرنے والوںان   حقیقت میے  اور ےس جو غریب ترین ، سب ےس زیادہ کمزور ، ان الک راون ایک حقیقی معاشی

وع ہوتا ہے   ےس شی

  ، اجتمایع یمثبت انفراد
ی

ت   کیاثرات ےک ساتھ ا اور معاشر
ی

ت وہ ہے جو شڑک یر رہنر واے  انالک راون معاشر

ر تارک یز یدستاو  یں غ ، ٹرانزٹ میں اور لوگوں وع ووتا ےھرفتار اور امکانات  وطن گ یں ٪ 33 یک  ئمیلجیب جو ، ےس شر

، پر قابو پاتا ہے  لنجوںیےک چ میتقس ٹلیجیر جو ، ا ہے ےک لیی خطرات کا مقابلہ کرت سکیی یہ یے جو پسھ لکھ نہ یآباد

ے تارک جو ، ہے  تا یےک خاندانوں کو راحت د نیواحد والد جو  حائل رکاوٹوں ےس اجتناب کرتا  یے راہ م وطن ےک لیی زبان یک یے

 محروم، ےک رھیے والوں واےل محلوں کم آمدتے   جو ، مشکالت کو سمجھتا ہے  خصوض معذور لوگوں یک جو ، ہے 

ے یک کیم ھو، نوجوانوں  میے ھر چیے
ی

۔صل کرتا ہے حا یرضامندیک  اور ان لوگوں جن یک زندیک  

  ا یاور  جسماتے ، کنیی بالغ اور  رھائش پذیر  یے پناہ گاہوں م
ے

)معذور( ےک حامل بچے  یمعذور  ذہتے  ا یاور /  یمعذور  دمایع

ورتمند بالغاور   ، لوگداخل  یے ےک سبب اسپتال م وںیشانیپر  صحت اور نشی یک ذہتے ، اور نوجوان بچے ، مدد ےک ضے

ے خواتیک شکار   ادتی یز  ے گھر افراد / تارک  نی ، افراد  نظربند ، پناہ ےک متالشی  یے مراکز م ہیاستقبال تیمراکز سم بند ، یے وطن  یے

۔ لوگ، بغیے اسناد یاور شہر  یے میتنظ یشکار  یے غشگرمعمل  ےک لیی   

ز یس وتھی1 ،  لی، محےل ےک کھ اںیشگرم یک  وںیمراکز ، گل ونتی ی، کم کارواتی   یے ، کھےل ماحول م یے می، نوجوان تنظ نیی

۔ہیے منصونی وغ عالقاتی بہبود ےک مراکز ،  سماجی   



ثر اور بھی ذیادہ ا النا چاہئے ، جو اس ولتمید اور اسانس سے متاثرہ لوگوں کے لئے  یزندگ ںیمالکڈاون اس کو 

 یانتظام اور اس ک یوفاق یہے کہ بحران ک یضرور ہی ہوں۔ یناکاف پہلے سے حاالت یانداز ہوتا ہے جب ماد

؛ ںیکرتے ہ ئندگی نما یک وںیکمزور آباد یجائے جو ان انتہائ ایغور کمل کر  ر ان اداکاروں کے ساتھپانالکڈاون 

اور  یثمافت یرسم ریغ ںیم محلوں، عملسرگرم  ںیثمافت م، سپورٹ سروسز اوپنی ادارے، ثمافت یسماجبالغاں،  میتعل

ہاؤسز ،  کلیڈی، م گھر یاور فالح ںیانجمن ی، محلے ک ںی، مہاجر انجمن ٹرزیجوکیا ٹیاسٹر، ورکشاپس یک لوںیکھ

اور  رڈنگیم شنزیا یسوسینرسز اور ا ٹیاسٹر ںیجن م کٹرزیا لتھیہ یٹریمبولریاکے مراکز،  یمنصوبہ بند یخاندان

 لوںیفراہم کرنے والے گروپ ، بے گھر افراد کے لئے سرگرم اداکار ، ج رہائش، ںیہ یکا اہتمام کرت ینگران یسماج

 یجانے والے الدامات ک ےیک عہیکے دوران ان اداکاروں کے ذرالکڈاون  ۔رہیخدمات وغ یاور سماج یبرادر ںیم

اشد ضرورت کا ثبوت  یکرنے ک سیل ںیکو سننے اور ان کے مطابك انھ اتیضرور یان ک ںیمداخلت ایحدود اور / 

 مرکز رہے۔وقت  ے کےخاتم ےبحران ک یہ اریلحاظ سے صحت کا مع یہو گا اگر صرف وبائ یڈرامائ ہی ۔ںیہ یتید

عدم مساوات اور پہلے سے موجود صحت کے لحاظ سے  یذہن ینتائج اور اجتماع یاس کے معاشرت جبکہ

اضافہ ہوگا۔ ںیم وںیناانصاف یمعاشرت  

 

وفالی ال نیب یاور وفاق اور لوم یشعبے مشترکہ طور پر ذمہ دار حکومتوں ، وفال یو ثمافت یاور سماج یسماج

 یحکمت عمل کی مدد اور خاندانوں کے لئے امداد یمعاشپنے ، کہ وہ ا ںیکونسل سے درخواست کرتے ہ یسالمت

؛ہونا چاہئے یدو پہلوؤں پر مبن ہی۔ ےکرضم کو کے منصوبے انالکڈاون  یمعاشرت ںیمکمل معنوں م ںیم  

 یت مالطرف سے ماہانہ براہ راس یحکومت ک یگھرانوں کو وفال بیاعتماد کے اصول کے تحت ، غر  

، اگرچہ ہے یامداد آج بہت ضرور یگھرانوں کو براہ راست مالمتاثرہ  االؤنس۔ 31 ڈیماہانہ کوو کیا؛ امداد

تحفظ کو مضبوط  یتک اضافہ ، اور معاشرت ریلک یغربت ککم سے کم  ںیم یفوائد اور آمدن یکل معاشرت

 بنانا ہوگا۔

 یکانالکڈاون  اہتمام ریز  کے ساتھ اور ان کےوں کرنے وال ینمائندگ یکاور اداروں  وںیان کمزور آباد

 کھید یک، بچوں وںینرسرسکولوں،  سےی، ج ںیم یوفاق کے اداروں کے ساتھ ہم آہنگ ہی، اور  یمنصوبہ بند

جارہاھے۔   ایکے لئے ک  لیکھور ا بھال  


