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Gelir getirici istihdam hala yoksulluktan kurtulmanın en güvenilir yoludur. Ancak, hem işlere 
hem de insana yakışır çalışma koşullarına erişim büyük bir zorluk olarak karşımızda duruyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde çalışan insanların %66’sı ve yükselen ekonomilerde %22’si aşırı 
veya orta düzeyde çalışan yoksulluğu içinde yaşıyor; ve “çalışan yoksullar”ın bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler göz önüne alındığında sorun daha da çarpıcı hale geliyor. 

Dolayısıyla, insanları yoksulluk içinde tutan şey salt işsizlik veya faaliyetsizlik değil; aynı 
zamanda, eksik istihdam veya kayıtdışı istihdam dahil olmak üzere, insana yakışır iş 
fırsatlarının yokluğu da insanları geride tutuyor.  

Uygun işgücü piyasası politikaları, iş fırsatlarına erişimi artırmak ve çalışma koşullarının 
kalitesini iyileştirmek suretiyle, yoksullukla mücadelede önemli rol oynayabilir. Özellikle de, 
işsiz insanlara gelir desteği ile aktif işgücü piyasası politikalarını (AİPP’ler) birleştiren işgücü 
piyasası politikaları bunu başarabilir. 

ILO’nun “Neler işe yarıyor: İnsana yakışır işe götüren yöntemleri teşvik etmek” başlıklı yeni 
raporu, gelir desteği ile aktif işgücü piyasası desteği birleştirildiğinde, ülkelerin insana yakışır 
işin önünde duran çoklu engelleri aşabileceğini gösteriyor. Bu engeller yapısal (örn. eğitim ve 
beceri yokluğu, eşitsizliklerin varlığı gibi) veya geçici (örn. iklimle ilintili şoklar, ekonomik 
krizler) olabilir. Çalışma yaşamının uluslararası ticaret, teknolojik ilerleme, demografik 
değişim ve çevresel dönüşümler gibi küresel kuvvetlerce şekillendirildiği günümüz 
dünyasında, bu politika bileşkesi günümüzde özellikle önem taşıyor. 

Gelir desteği ile AİPP’leri birleştiren politikalar, bu kuvvetlerin işgücü piyasasında yarattığı 
değişikliklere insanların uyum sağlamasına yardımcı olabilir. Gelir desteği insanların işsizlik 
zamanında yoksulluğa düşmesine, kalitesine bakmaksızın her türlü işi kabul etmek zorunda 
kalmasına engel olur. AİPP’ler aynı zamanda, insanların kaliteli iş bulmak için ihtiyaç 
duydukları, orta ve uzun vadede istihdam edilebilirliklerini artıran becerilerle donatılmasını da 
sağlar. 

Bu rapor için toplanmış olan yeni kanıtlar, gelir desteği ile aktif destek bileşkesinin işgücü 
piyasası koşullarını iyileştirmede gerçekten etkili olduğunu gösteriyor. Seçilmiş politikaların 
etki analizleri, bu türden entegre yaklaşımlardan yararlanan insanların istihdam edilme 
olasılığının daha yüksek ve çalışma koşullarının daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. 

Bu birleşik yaklaşımın nasıl işe yaradığına ilişkin bir örnek, Morityus’ta uygulamaya konulan 
yenilikçi işsizlik ödeneği programıdır (“Çalışma Refahı Programı”). Program kapsamında 
işçilere gelir desteği ve üç ayrı aktivasyon [/faaliyete geçirme] önlemi sağlanıyor: Eğitim 
(2016’da sona erdi), işe yerleştirme ve iş kurma desteği. Daha önce kayıtdışı bir işte çalışmış 
olan işsizler de programdan yararlanabiliyor. En kırılgan işçileri de kapsamına alan program, 
eşitsizliklerin azaltılmasına ve kayıtdışılık tuzağının çözülmesine katkıda bulundu. 



Diğer bir başarı örneği ise, Uruguay’da, Ulusal Sosyal Acil Durum Planı (PANES) adlı şartlı 
nakit transfer programının bir parçası olarak uygulanan bayındırlık işleri programı yoluyla elde 
edildi. Program, derin bir ekonomik gerileme döneminde uygulamaya konuldu ve en yoksul ve 
kırılgan insanları hedefledi. 

PANES yararlanıcılarına, bayındırlık işlerine katılma imkanı tanındı. Beş aya kadar tam 
zamanlı çalışma karşılığında, daha yüksek düzeyde gelir desteğinin yanı sıra işe yerleştirme 
desteği de aldılar. Bu yaklaşım, aşırı yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan ve sosyal korumadan 
yoksun nüfusun büyük bir kısmına ulaştı. Rapora göre, her iki önlemin birlikte uygulanması, 
projenin başarısında kritik rol oynadı. 

Yoksulluğun ortadan kaldırılmasında bu politikaların etkileri hiç de abartılamaz. İşsizlik, eksik 
istihdam ve kayıtdışılığı çözmeye yönelik olarak, gelir desteği ile AİPP’leri birleştiren 
politikalar, yoksulluğun köklerinden bir kısmını doğrudan etkileyebilir; aynı zamanda, 
yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde milyonlarca kadın ve erkek için çalışma koşullarını 
iyileştirebilir ve işgücü piyasası fırsatlarını artırabilir.  


