Çağrı ve Davet
Günümüzde 7 milyarı aşan dünya nüfusunun,
2030 yılında 8,5 milyara ve 2050 yılında ise 10
milyara ulaşması bekleniyor. Nüfusumuz sadece
artmıyor, aynı zamanda hızla yaşlanıyoruz; yaşam
s ü re s i u z u y o r v e d o ğ u rg a n l ı k a z a l ı y o r.
Dönüşümün böylesi çarpıcı olduğu bir süreçte,
önemli bazı etkiler dikkatimizi çekiyor. İlk olarak
nüfusumuzun hızlı artışı, sosyal, ekonomik ve
çevresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı da
olumsuz etkiliyor. Yoksul ülkelerin nüfusundaki
artış ve nüfus yapısındaki değişim, hızla
yaşlanmanın değil zenginleş(e)meden
yaşlanmanın önemli bir sorun olduğunu bizlere
gösteriyor. Nitekim, nispeten genç toplumlar,
aynı zamanda daha yoksul toplumlar; sağlık,
güvenlik ve eğitim hizmetlerini, toplumun tüm
kesimlerine eşit ve adaletli biçimde sunmakta
zorluklar yaşıyorlar. Yaşamın ilk evrelerinde,
toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnisiteye bağlı olarak
ortaya çıkan konvansiyonel eşitsizlikler, ilerleyen
yaşlara dezavantajlarla dolu bir miras bırakıyor.
Merkezi hükümetlerin eşitsizlikleri gidermek
üzere yerele doğru yetki ve sorumluluk
paylaşımı, hizmetlerin parçalanmasına yol açıyor.
Bu süreçte, eşitsizlikleri törpülemek üzere çare
olarak görülen dijitalleşme ve hizmetlerin bilgi
iletişim teknolojileri aracılığıyla sunulması, ne
yazık ki, yeni eşitsizliklerin ortaya çıkmasına da
neden oluyor. Mevsimlik, geçici işlerde çalışan
v e a n c a k e s n e k i s t i h d a m ko ş u l l a r ı n d a
kendilerine yer bulabilen gençler, kadınlar,
göçmenler, engelliler gibi risk altındaki kesimler,
eşitsiz yaşlananlar kervanına katılıyorlar.
Günümüz koşullarında orta sını arın gelir

düzeyine yaklaşsalar dahi, hiç bir zaman orta
sını arın refahına erişemeyecek olan risk
altındaki bu kesimler yaşlandıklarında ne
yapacaklar?
Yaşanan çarpıcı dönüşüm hepimizi yakından
ilgilendiriyor. Bizler, küresel düzeyde yaşanan
dönüşümün aynı zamanda bölgesel ve
toplumsal düzeyde de farklılaşan etkilerini
izleyen araştırmacılar olarak, bu süreçte etkin bir
rol üstlenmek üzere Senex: Yaşlanma Çalışmaları
Derneği çatısı altında bir araya geliyoruz. Zira,
Senex, yaşlanma ve yaşlılık alanında
gerçekleştirilen çalışmaları teşvik etmek,
yaşlanma çalışan bilim insanları, araştırmacılar,
uzmanlar, politika yapıcılar ve tüm ilgililer
arasında sosyal diyaloğu geliştirmek, yaşlanma
çalışmaları alanında sahayla büro arasındaki
barikatı kaldırarak, tanık olduğumuz eşitsizliklere
sivil toplum düzeyinde etkin biçimde müdahale
etmek üzere kuruldu! Nihayetinde, yaşlanma
çalışmaları sadece yaşlılarla ilgili değildir.
Doğumdan başlayarak devam eden süreçte,
yaşamın her evresinde, yaşlanma sürecinde tanık
olduğumuz eşitsizlikleri sadece tespit etmekle
yetinmiyor, etkin biçimde sorumluluk üstlenerek,
bunları ortadan kaldırmanın yollarını arıyoruz.
Bizler, Senex’in kurucuları olarak, yaşlanma
sürecinde yerelden başlayarak ulusal ve küresel
düzeyde karşılaştığımız sorunları, yaygın,
dayanıklı ve çeşitlilik içeren bir sivil toplum
girişimiyle, yatay dayanışma ilişkilerini tesis
ederek çözebileceğimize kuvvetle inanıyoruz. Bu
süreçte, hep birlikte olmak ve onurlu yaşlanmayı
nesilden nesile aktarmak dileğiyle...
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