DAHA İYİ BİRLİKTE YAŞAM
KÜRESEL SAĞLIK KRİZINE ÖNEMLİ BİR YANIT

Virüsü yaymamak için çaba gösterdiğimiz her
sefer, birikte yaşama irademizi kanıtlamış oluruz.
Tek başına değil, diğerleriyle yaşadığımızı idrak
ederiz.
Yaşadığımız sağlık ve insani kriz, birlikte yaşamın
hepimizi ilgilendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Topluluğumuz, komşularımız, ailelerimiz veya
arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizin önemini
gösterir. Kökenimiz, inançlarımız, dinimiz, sosyal
statümüz, yaşam yerimiz ne olursa olsun hepimiz
birbirimize bağlıyız. Sonuçta aynı korkuları, aynı
endişeleri ve aynı umutları paylaşıyoruz. Toplumsal
vicdan, dayanışma ve günlük hayatımızda birlikte
yaşama kabiliyetimizin ne kadar önemli olduğunu
gösterir.
16 mayıs Uluslararası Barış içinde Birlikte Yaşam
Günüdür. Son iki yıldır pek çok ülkede kutlanan,
insan toplumunu birleştiren bağların önemini
vurgulamak için binlerce insanı bir araya getirdi.
Ne yazık ki, dünya
çapında salgın bizi bu
yıl bir araya getirmeyi
mümkün kılmıyor. Ancak
bu, temel bir hakikatin
farkına varmak için
benzersiz bir fırsattır. Her
zaman ve her zeminde
farklı
toplumlarımız
ortak bir pay paylaşıyor :

16 Mayıs 2020’de bizi birleştiren tüm unsurlari
düşünün. Bunu sevdiklerinizle konuşmak için
birkaç dakikanızı ayırın. Diğer insanlara bir jest
yapalım, tanıdığınız yalnız insanlarla temasa
geçelim, bizlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak
için hala iş başında olan kişilere teşekkür edelim.
Eğer bu küresel kriz, birlikte yaşamın toplumumuz
üzerindeki etkisinin ve bizi birleştiren ilişkilerin
farkına varmamızı sağlarsa, ortaya çıkacak
zorluklara rağmen, yarınların dünden daha iyi
olacağını umut edebiliriz.
Bu mesajı sosyal medyanızda geniş bir şekilde
paylaşın ve daha iyi birlikte yaşam için ortak
irademizi kanıtlamak için jestinizi bize şu etiketi
kullanarak bildirin :

#BİRLİKTEYAŞAM ve #UBBYG2020
Birlikte, her bir jestlerimizin bir araya gelmesini
ve gerçek bir toplu hareket
olmasını sağlayabiliriz.
Bu küresel krizin bizim
ve çevremizdeki insanlar
üzerindeki uzun vadeli
etkisini düşünmek ve
tefekkür
etmek
için
Uluslararası Barış İçinde
birlikte Yaşam Gününden
yararlanalım.
Bireysel
ve toplumsal olarak zaten halihazırda birlikte
yaşadığımız ve bunu uyum ve barış içinde
yapmaya muktedir olduğumuz konusunda
inancımızı güçlendirirsek, gereksiz yere bizi
ayıran duvarları biraz daha kırabilir ve içimizde
her birimizin insanlıkla aynı bir bedenin parçası
olduğumuzun hakikatini yeniden keşfedebiliriz.

Birlikte, her bir jestlerimizin bir
araya gelmesini ve gerçek bir toplu
hareket olmasını sağlayabiliriz

BİRLİKTE YAŞIYORUZ
Milyonlarca insanın hala yaşamakta olduğu
karantina ve sosyal mesafe, «diğer» insanların
yaşamlarımızda taşıdıkları önemi yeniden
keşfetmemizi sağlıyor. Günlük hayatımızda
muhatabımız olmayan kişiler dahil olmak üzere
başkalarına ihtiyacımız var. Bizi tedavi edenler,
bizi besleyenler, bizi koruyanlar, mahallemizi
veya şehrimizi temizleyenler, yaşamımızın bir
parçasıdır.
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