
 
 

فعالین اجتماعی و اجتماعی فرهنگی به یک آواز= یک استراتیژی رفع محدودیت جدی که عامه مردم را در بر گیرد 

 به دو عمل حتمی  ضرورت دارد

باعث ایجاد مارچ تا حال بلجیم در ریتم کوید زندگی میکند. محدودیت حتمی برای کند ساختن شیوع ویروس.  ۱۳از 

یک محیط نابرابر گردید. محدودیت بطور جدی این رکود اقتصادی را ایجاد کرد. نارسایی به ضروریات حیاتی ابتدایی 

ارقام اخیر از باعث بحران صحی نشان میدهد که یک بخش مهم نفوس. فراموش شدن تعداد زیاد کسان ضرر پذیر. 

رقم مهم بعد از ایجاد ملیون نفر زیر سطح فقر برده است.  ۱.۸فیصد بلجیمی ها که جمعا  ۱۶.۴بخش مهم نفوس حدود 

مرحله ای محدودیت در کشور.  این بحران اجتماعی که از قبل وجود داشت با امدن بحران کوید به حد اکثر خود 

فیصد مردم بخش مهم عاید  ۳۰ز هم تعداد زیاد از مردم در مشکل بقا حیات فرو رفتن. ارقام نشان میدهد که رسید. با

از دست دادن منابع اقتصادی تشویش را دو برابرو این حقیقت را زیادتر محسوس و باعث خود را از دست دادن. 

 روانی شخصی و جمعی جامعه گردید.ایجاد ضرر صحت 

 

 در زمین اقتصادی کار و بعدا خانواده ها سوسیال در ابتدا

ادارات  تا حال دولت فدرال تدابیر را اتخاذ کرد تا از سانحه صحی جلوگیری کند تا به زمین خشک اقتصادی نه انجامد. 

کارگرها اشخاص که تجارت شخصی داشتند بطور مهم توسط تدابیر انرژیتیک که به استناد به پرنسپ ابتدایی باور 

 کپشتیبانی شدند.  شوماژ )معاش بیکاری( بطور موقت قوت بخشیده شد تا در راحت سازی بیکاران کمایجاد شد 

ولی بخش شود. خصوصا بخاطر جلوگیری خارج شدن این مجموع معاش گیر که باعث ایجاد یک بحران دیگر میشد. 

اطفال کار محصلین کارهای انتریم مهم از ادارات فراموش شدن که منجمله میشود از آ.ال.او  ویک ورک پذیرا های 

کار های موقت که زمان شان تمام شد و دبار تمدید نشدند. بخش های مختلف کار های هنری  و دیگرانی که پیش از 

بحران کار نداشتند که کمک کم و یا هم هیج کمکی دریافت نمی کردند. اشخاص منفک شده یا کسانیکه در جستجوی 

فیصد نفوس  ۲۵.۳سانیکه بدون اسناد هستند کسانیکه بی سرپنا هستند کار جنسی.  برای کار بودن. منافع اجتماعی ک

ارزیابی شده که قدرت رو در روهی به مصارف قبال پیش بینی نشده مشکل داشتند با گذشت هر هفته به سختی زیاد 

 6روبر میشوند.

------------------------- 

 

فیصد از درامد متوسط بلجیمی ها حساب میکند. آنها برای  ۶۰ر را  زیر ارقام اتحادیه اروپا  سلیک ریسک سطح فق

حساب نمودن یک درامد ابتدایی استندرد بسیار کارآمد هستند. ولی ناچیز حساب کردند فقر از یکسو در نظر نه گرفتن 

 بعضی درآمد های مانند درآمد ملکیت ها دنوضیعت مشخص هر خانواده و از دیگر سو ناچیز حساب کر

 تا پایان ماه مه ، با فرضیه تمدید تا پایان ماه اوت

-https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee همچنان میتوان دید

en-belgique https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-

vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-s ociale#figures 2 COVIVAT - Corona 

Onderzoeksconsortium Voor Inkomensverdeling en sociale effecten, Huishoudbudgetten en 

Sociale Minima in Lockdown, https://8d4783fa-1302-40da-8105-

74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c 5cc3.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-causedu-coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9 4 Jusque fin mai, 

avec l’hypothèse d’une prolongation jusque fin août : 

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

veut-permettre-le-ch omage-temporaire?from_direct=true  5 

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



 
 

materielle-et-sociale  6 Voir aussi: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-

netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-dylan/?fbclid=IwAR 1M40BQLe8CNVr5EVG-

isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4 

 

یاز به رخصتی  والدین را برای خانواده هایی که مشکل ضرورت مراقبت بسیج جامعه مدنی این امکان را فراهم آورده است که ن

ولی این اوقات و شروط  )به ویژه ،  .آموزش اجباری کودکان می شود ، قانع کند ایجاد خانگی اطفال و مراقبت از کودکان برای

نیاز به توافق کارفرما( آن را برای کارگران ضروری غیرقابل دسترسی می کند. با توجه به سخت بودن تالش های مردم و 

 نارضایتی آنها نشان داده است در مورد عدم تعادل در مقایسه با زمینه اقتصادی. دولت همچنان اجازه بعضی شرایط را مثل اجازه

دادن دیدار فزیکی با اعضای خانواده و دوستان  را داده است. با اضافه باز نمودن محدود مکاتب و بعضی تمرینات سپورتی که 

در بعضی ارگان ها برنامه ریزی شد. و باز شدن عموم کودکستان ها و مکاتب ابتدایه. که از ابتدای بحران در دسترسی قرار 

 داشتند.

اما مهمتر از همه ، با توجه به شرایط زندگی نابرابر افراد و  .ا سطح نسبی عملی قابل اجرا استاین اقدامات "اجتماعی" ب

ترکم جمیعت.  سن و صحت پدرکالن و خانواده ها ، نیازهای جمعیتی بسیار متفاوت است ) مسکن. محل و فضای بیرون. 

 ا هم که نه. از دست دادن درآمد و غیره(.مادرکالن. اسم نویسی در یک کلب و یا ارگان توسط یک مربی سپورتی و ی

 سوسیال خالص و ساده برای تعداد زیاد از مراجع

از مراقبت از جمعیت با آسیب پذیری های قابل مالحظه متعدد و به ویژه نیاز به بسیار از ضروریات ) متخصصین و شهروندان( 

ه عالی که از آنها مراقبت میکنند از توجن و کارمندان جای بودو باش متوقف نشده اند. اگر اشخاص مسن در خانه باز نشستگا

زه سکتور مبارزه با معیوبین بوده که به آنها گوش داده شده. ولی در باره جمعیت متخصصین و ربرخوردار شدند از لطف مبا

اجتماعی مدنی    دیگر ارگانهای مسکن و غیر مسکن و بدون رتبه چه باید گفت؟ چه باید گفت در باره تمام ارگان و متخصصین

(. محله های فدراسیونی چطور ۸در باره ارگان های تعلیمی متداوم. در باره کار های محلی. در باره بازگشت اجتماعی. و غیره )

عکس العمل نشان بدهند. ولی توجه فدرالی به این اجتماع و فعالین در جریان محدودیت ها و رفع محدودیت صورت نگرفته. 

حد و مرز بوده اند ، در فقر ، انزوا ، ناامیدی اجتماعی ، سرسختی ، بی قانونی ، قبل از بحران اپیدمی ، نمی  کسانی که قبالً در

 .توانند در حاشیه صخره باقی بمانند 

لین  که با آنها و آنها در محیط کاری هستند ابرای یک تعریف اجتماعی واقعی که از امکانات فقیرترین ، آسیب پذیرترین و فع

 .می شود شروع

برای رفع محدودیت اجتماعی که تاثیر شخصی. جمعی و فعالین اجتماعی . آنیست که در بر گیرنده کسانی باشه که در جاده ها 

فیصد  ۱۰آنعده که خواندن و نوشتن بلد نیستند که در برگیرنده زنده گی میکنند. مهاجرین در راه و گذر کسانیکه سند اقامت ندارند 

یکه نمیتوانند بل های الکترونیکی را مدیریت کنند. خانواده های با یک سرپرست . کسانیکه که از سرحد زبانی جامعه هستند کسان

را با نفوس مهاجر نادیده میگیرند. کسانیکه از مشکالت مشخص معیوبی رنج میبرند. کسانیکه خود را در منطقه غریب میپندارند. 

 با امکانات ناچیز زنده گی میکنند.نزد جوانان در حال بی توجه یی. مهاجرین که 

بزرگان و فامیل ها در خانه های پذیرایی. بزرگان و اطفال که دارای معیوبیت فیزیکی و روانی هستند و یا رفتار معیوب   -7

دارند. اطفال و جوانان با ضرورت به ارگان کمک به جوانان. اشخاصیکه بخاطر صحت روانی و اعتیاد زیر مراقبت هستند. 

یل های قربانی بد رفتاری. فامیل های مهاجر در مراکز پذیرایی و همچنان مراکز بسته. بندی ها. کسانیکه در منازل بی سرپناه فام

دفاتر کمک رسان و اشخاصی که آنها را کم  سایه ها که وضیعت حفظ الصحه درست ندارند. بی سرپناه ها و بی اسنادانی که زیر 

 میکنند.

ن های که به جوانان کار میکنند. عمل در اجتماع باز. خانه های منطقه ای. حیوانات بی سرپناه. سپورت خانه جوانان. ارگا -8

 منطقه یی. خانه استراحت اجتماعی. پروژه محیطی و غیره

 

 

 

 



 
 

با اضافه  و احساس نپذیرفتن جامعه. آن باید به کسانیکه به مشکالت که از باعث محدودیت به وجود آمده بود کمک برساند آنهایکه

آن به مشکالت جدی ضروریات حیات همچنان دست و پنجه نرم میکنند. ضروری است که مدیریت فدرال بخاطر بحران و بخش 

رفع محدودیت اش با هماهنگی با کسانیکه با این اقشار کار میکنند همکاری کنند و آنها را مدنظر بگیرند مانند تعلیم متداوم. مدنی 

ورکشاپ های فرهنگی و سپورتی معلوماتی در منطقه . مربی های جاده ها. اداره های مهاجرتی. اداره اجتماعی. فرهنگ فعال. 

های منطقه یی بهداشتی. معاینه خانه ها. برنامه های فامیلی. فعالین صحی و سیار ماننده نرس های جاده ها انجمن هایی که 

خدمات  سرویساع میزبان. فعالین که برای بی سرپناه ها کار میکنند.ساماندهی مراحم و هشیاری اجتماعی را انجام می دهند. اجتم

اجتماعی در زندان ها. محدودیت و یا هم وقفه در اعمال اجتماعی که این ارگان ها به این بخش های از نفوس میرسانند الزام 

اقی بماند و در یک لحظه پایان بسیار چشمگیر خواهد بود اگر فقط معیار سالمتی به معنای اپیدمیک محور بتوجه را دارد. 

روانی جمعی بر نابرابری های پیشین و بی عدالتی  صحیبحران به نظر برسد ، در حالی که پیامدهای اجتماعی آن و از نظر 

 .های اجتماعی افزوده می شود

مشاور ین ملی امنیت  فدیری و خواستن ازبا هم سکتور اجتماعی و اجتماعی فرهنگی بشکل عمده از مسوولین دولتی. فدرالی و 

فدرال . میخواهند تا در  پالن ستراتیژی و کمک اقتصادی و راحت سازی فامیل ها بطور عاجل جا داده شوند. این باید باالی دو 

 موضوع فشار وارد کند.

 ب اعتبار. یک معاش ماهوار یکمک مالی ماهوار و عاجل از طرف فدرال به خانواده های ذکر شده. با یک پرنس

. کمک های مستقیم مالی به فامیل های در معرض خطر امروزه بسیار مهم است همانطور که فردا افزایش  ۱۹کوید

 .مزایا و درآمدهای اجتماعی به حداقل می رسد باالتر از خط فقر و تقویت امنیت اجتماعی خواهد بود

 را تحت پوشش قرار مدهند. و تجهیزات  برنامه ریزه موثر رفع محدودیت با فعالین که این بخش ضرر پذیر از جامعه

آنها ، و این در هماهنگی با نهادهای فدراسیون مانند مواردی که برای آموزش ، کودکستان و نگهداری اطفال و ورزش 

 .اتفاق می افتد

   


