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GÜN BATIMI 
 
 
 
Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir 
buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn 
olağanüstü oranda artmasõ ve genç sayõsõnõn azalmasõ var. Gözle görünmeyen 
kõsmõnda ise henüz vahameti anlaşõlmamõş olan bu demografik transformasyonun 
getireceği ekonomik ve sosyal yük yatõyor. Öyle bir yük ki vaktinde önlem alõnmazsa 
Amerika dahil en büyük güçleri iflasa sürükleyebilir. 
 
Global yaşlanmanõn maliyeti bütün imkanlarõmõzõn, hatta dünyanõn tüm varlõklõ 
ülkelerinin kolektif imkanlarõnõn ötesinde olacak. Bu durumu bu ülkelerin liderleri de 
pekala biliyor. Fakat şimdiye kadarki tepkileri harekete geçmek değil, felce uğramõş 
gibi sessiz kalmak oldu. Hemen hiçbir ülke hazõrlõk yapmõyor. Hiçbir ülke hiçbir şey 
yapmõyor.  
 
Yapõlmasõ gereken reformlarõn önünde şu engel var: liderler ne yapõlmasõ gerektiğini 
biliyorlar fakat seçmenlerini ürkütmek istemiyorlar. Oysa bu gidişle  sosyal güvenlik 
harcamalarõ tüm devlet gelirlerinin üstüne çõkacak.  
 
Vaktiyle bir bilge kişi �hayatõn gerçek trajedisi herkesin kendine göre bir nedeni 
olmasõdõr� demiş. Politikacõlar da buna dahil. Emeklilik haklarõnda bir kesintiye veya 
değişikliğe girişirlerse seçmenlerini yitirmekten korkuyorlar. Yaşanan anda ortaya 
çõkan acil problemlere çözüm bulmak için tüm imkanlarõ seferber etmek, gelecekteki 
bir sorun için şimdiden önlem almaktan daha kolay geliyor onlara. Tam bir kurbağa 
gibi davranõyoruz. Kurbağa kaynar suya düşerse anõnda dõşarõ fõrlar. Oysa soğuksuya 
düşen kurbağa yavaş yavaş õsõnan suda sakin sakin yüzer: ta ki pişinceye kadar. 
 
Şimdi biz de yüzüyoruz. Acaba sõcaklõk kimsenin fark edemeyeceği kadar yavaş mõ 
yükseliyor? Sõk sõk seçim dönemine girilen demokratik sistemlerde uzun vadeli 
tercihlere yer verilemez mi? 
 
Global yaşlanma konusunda içinde bulunduğumuz politik açmazõn bir başka nedeni de 
hükümetlere duyulan güvenin gittikçe azalmasõdõr. İnsanlar ne yapõlmasõ gerektiğini 
biliyorlar fakat kõsa vadeli fedakarlõklarõn adil bir biçimde paylaştõrõlacağõ veya uzun 
vadeli çõkarlarõ dürüstçe koruyacaklarõ konusunda politikacõlara güvenmiyorlar. Bu 
güven olmayõnca da seçmenler aynen devam etmesi mümkün olmamasõna rağmen 
statükoya dört elle sarõlõyorlar. 
 
Verimsiz partizanlõk seçmende umursamazlõk yaratõr. Etkin eylem için dünya, ideolojiyi 
bir yana bõrakõp yaşlanma gerçeğiyle yüz yüze gelmelidir. Sol, ilerici hükümetin temel 
taşõ olarak emeklilik haklarõnõn arttõrõlmasõnõ savunmaktan vazgeçip bu harcamalarõn 
kamu bütçesini batõrdõğõnõ idrak etmelidir. Sağ ise yalnõzca kemer sõkma 
programlarõnõn ötesine geçip, geleceğin yaşlõlarõna nasõl bakacağõnõn kapsamlõ bir 
planõnõ çõkarmalõdõr. Her iki taraf da birleşip kamuyu �çocuklarõnõzõn ve torunlarõnõzõn 
geleceğine ipotek koydurtmayõn� diye uyarmalõdõr. Zira bir toplumun ahlaklõ olup 
olmadõğõnõn en önemli sõnamasõ çocuklarõna nasõl bir dünya bõraktõğõdõr. Çoğu insan 
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gelecek kuşaklarõn selameti için fedakarlõk yapmaya hazõrdõr fakat fedakarlõğõn boşa 
gitmeyeceğini ve adilce paylaşõlacağõnõ bilirse. 
 
 

SORUNUN KAYNAKLARI 
 
Demografi 
 
30 yõl önce hõzlõ nüfus artõşõnõn dünyanõn geleceğini tehdit ettiğine inanõlõyordu. Nüfus 
bilimcileri şimdi de nüfus artõş hõzõnda önemli bir düşme ve yaşlõ nüfusunda önemli bir 
artõş projeksiyonu yapõyorlar. 
 
Sanayi devrimine kadar 65 yaşõn üstündekilerin sayõsõ dünya nüfusunun %2-3�ünü 
aşmõyordu. Bu oran şu anda gelişmiş ülkelerde %14; 2030�da %25�e çõkacak. 
 
Daha genç nüfusla yola çõkan gelişmekte olan ülkelerde bu orana daha geç 
ulaşõlacak. Fakat doğurganlõk onlarda da hõzla düşmeye başladõğõndan, aynõ hõzla 
yaşlanacaklar. Örneğin 2050�ye gelindiğinde Çin�de 65 yaş üstü kişi sayõsõnõn 350 
milyona ulaşmasõ bekleniyor. Oysa daha 1990�da bu rakam dünyadaki tüm yaşlõ 
sayõsõydõ. 
 
Yaşlõlarõn bakõm maliyetinin önemli bir göstergesi çalõşan nüfusun (15-64 yaş arasõ)  
yaşlõ sayõsõna oranõdõr. �Yaşlõlarõn bağõmlõlõk oranõ� denen bu oran, her bir emeklinin 
maliyetini karşõlayan ücretli veya bakõcõ (yaşlõnõn evladõ veya başka bir yakõnõ gibi) 
sayõsõ hakkõnda kaba bir fikir verir. 1960�da 6.8�/1 olan bu oran günümüzde 4.5/1�e 
düşmüştür. 2030�da 2.5/1�e düşmesi beklenmektedir. 
 
Bu oran bile durumun ciddiyetini ifade etmekte yetersiz kalõyor. II. Dünya Savaşõndan  
sonra emeklilik yaşõ da gittikçe düşüyor. ABD�de 1950�de ortalama emekliliğe ayrõlma 
yaşõ 69 iken bugün 64 oldu. Bu yüzden vergi ödeyen çalõşan sayõsõnõn emekliye oranõ  
hõzla düşüyor. Gelişmiş ülkelerde para verenlerin para alanlara oranõ şu anda 3.0, 
2030�da 1.5 olmasõ bekleniyor. Bazõ Avrupa ülkelerinde 1�in altõna da düşebilir.  
 
Böylece parayõ kazanõp vergisini verenden çok parayõ harcayan olacak. 
 
 
Ortalama Ömrün Uzamasõ 
 
Global yaşlanmanõn arkasõndaki en önemli güç, insan ömrünün görülmemiş derecede 
uzamasõdõr. Sularõn klorlanmasõndan aşõlara, antibiyotiklerden by-pass ameliyatlarõna  
kadar pek çok buluş sayesinde ortalama yaşam süresi dünyada 65�e, gelişmiş 
ülkelerde 75�e, Japonya�da 80�e çõktõ. Önümüzdeki 30 yõl içinde bu sürelerin 7-8 yõl 
daha uzamasõ bekleniyor. Bu eğilimler kadõnlarda daha da belirgin. Doğumdaki riskin 
azalmasõyla kadõnlarõn ömrü erkeklere göre 7-8 yõl daha uzadõ. Bugün gelişmiş 
ülkelerde 65 yaş üstündekilerin %60�õ, 75 yaş üstündekilerin %75�i kadõndõr. 
İnsan ömründeki bu devrim, süregelen kamu politikalarõnõ da yerinden sarsacak. 
1880�lerdeki Birsmarck Almanya�sõndan 1930�larõn Roosevelt Amerika�sõna kadar, batõlõ 
ülkeler kamu emeklilik sistemlerini oluştururken �normal� emeklilik yaşõ 65 kabul 
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edilmişti çünkü pek az kişi bu yaşa ulaşõyordu, ulaşanlar da zaten pek fazla 
yaşamõyordu.  
 
Oranõ artan yalnõzca yaşlõlar değil. 80 yaşõnõ aşkõn çok yaşlõlarõn oranõ da git gide 
yükseliyor. Öyle ki emeklilerin çocuklarõ da artõk emekli olabiliyor. Japonya�da 100 
yaşõndaki bir kadõn kasksõz motorsiklet kullanõrken yakalanmõş. Kadõnõn �kaskõmõ 79 
yaşõndaki oğluma vermiştim� şeklindeki bahanesi polisi ceza yazmaktan alõkoymamõş.  
 
�Yaşlõlarõn yaşlanmasõ� global yaşlanmanõn getirdiği ekonomik yükü katlayarak 
arttõrõyor. Zira 85 yaşõn üstündeki aşõrõ yaşlõlarõn sağlõk ve bakõm harcamalarõ 65-74 
arasõndaki �genç yaşlõ�larõn üç katõ olup, ABD�de kişi başõ yõllõk ortalama 40.000 $ 
dolayõndadõr. Osteoporoz, bunama, körlük, sağõrlõk, kalp gibi hastalõklarõn bakõmõ çok  
pahalõdõr. 
 
 
Nüfusun Azalmasõ 
 
Bir kadõnõn yaşamõ boyunca dünyaya getirdiği çocuk sayõsõnõn global ortalamasõ 
eskiden 5.0 iken şimdi 2.7�ye düşmüştür. Gelişmiş ülkelerde ve Çin�de bu rakam 
2.1�lik �ikame oranõ�nõn (nüfusun sabit kalmasõ için gereken doğum sayõsõ) çok 
altõndadõr. En düşük doğurganlõk oranõ 1.2 ile İtalya�dadõr. Bu kadar düşük 
doğurganlõk oranõ ailenin her kuşağõnõn bir önceki kuşağõn yarõsõ büyüklüğünde olmasõ 
anlamõna gelir. Böylece alõşõlagelmiş nüfus piramidi yaşlõlarõn çoğunluğu oluşturduğu 
ters piramit haline gelir. Japon Sağlõk Bakanlõğõnõn son raporunda şakayla karõşõk �bu 
gidişle dünyadaki Japon sayõsõ 3000 yõlõnda 500 kişi 3500 yõlõnda 1 kişi kalacak� 
deniyor. 
 
Öte yandan geri kalmõş ülke ve yörelerde nüfus hõzla artmaktadõr.  1950�de Afrika�nõn 
nüfusu Avrupa�nõn yarõsõ iken şimdi eşit duruma geldi. 2050�de 3 katõ olmasõ 
bekleniyor. 
 
Nüfus artõş hõzõndaki bu farklõlõk gelişmiş ülkeler için ciddi sonuçlara yol açabilir. 
Bunlardan en aşikar olanõ, yaşlõ ve zengin toplumlardaki genç iş gücü açõnõ kapatmak  
için yoksul ülkelerden akacak devasa boyuttaki göçtür. Etnik azõnlõklarõn 
yoğunlaşmasõyla dil ve dinde �balkanlaşma�, beraberinde kültür savaşlarõnõ getirecek,  
siyasiler etnik gruplarõ yatõştõrmakla uğraşacaklar, göçmen liderler dõş politika 
tercihlerini yönlendirecektir.  
 
Doğumlardaki azalmayla aile yapõsõ da değişecektir. Önümüzdeki kuşakta her dört 
çocuktan birinin teyzesi, halasõ, amcasõ, dayõsõ, kuzeni bir yana kardeşi olmayacak, 
soy ağaçlarõ dallardan değil yalnõzca (bazõlarõnda dört kuşaklõ) kökten oluşacaktõr. 
 
Böylece yaşlõlara bakacak aile yakõnlarõ kalmayacak, bütün yük hükümetin üstüne 
kalacaktõr.  
 

http://www.ozetkitap.com 
 

4 



 
 
 

MALİ GERÇEKLER 
 
 
Bir toplumun politik ekonomisi hem bakõma muhtaç vatandaşlarõnõ korumalõ, hem de 
gelecek için hazõrlõk yapmalõdõr. Global yaşlanma her iki görevi de zorlaştõrmaktadõr 
zira bakõma muhtaçlarõn sayõsõ arttõkça toplumun kaynaklarõ  ve ilgisi de gelecek 
kuşaklardan uzaklaşõr. 
 
Bugün gelişmiş ülkelerin çoğunda geçerli olan �kazan-öde� (pay-as-you-go) 
sisteminde çalõşan nüfusun kazançlarõndan yapõlan sosyal güvenlik kesintileri hiç 
birikime fõrsat vermeden doğrudan emeklilerin harcamalarõna (maaş-sağlõk ve bakõm 
giderleri) gitmektedir. Bu da uzun dönemde devlet bütçeleri için felaket demektir. 
Çalõşan/emekli oranõ çalõşanlarõn aleyhine değiştikçe gelirin gideri karşõlamasõ da 
imkansõzlaşacaktõr. 
 
 
Japonya 
 
Şu anda dünyanõn hemen hemen en yaşlõ toplumu olan Japonya, global yaşlanmanõn 
ne gibi sonuçlar doğuracağõ açõsõndan demograflar ve piyasa araştõrmacõlarõ 
tarafõndan yakõndan incelenmektedir. 20 yõl önce gelişmiş dünyanõn en genç 
toplumuna sahip olan Japonya�da sönen sektörler: pediatri, oyuncak, eğitim, inşaat; 
gelişen sektörler: hemşirelik, gemi turizmi, ev hayvanlarõ ve dini araç-gereçtir. 
 
Yaşlanmanõn getireceği dezavantajlara karşõn Japonya�nõn sosyal ve kurumsal 
avantajlarõ vardõr. Japonlar çalõşõrken en fazla tasarruf yapan ulustur, emeklilik 
ücretleri düşüktür (tam ücretin %45-50�si) emeklilik yaşõ çok geçtir. 65 yaşõn 
üstündeki erkek nüfusun üçte biri çalõşmayõ sürdürür. Ayrõca gelenekleri uyarõnca 
yaşlõlar çocuklarõyla birlikte yaşarlar dolayõsõyla bakõm giderleri azdõr. Buna rağmen 
yaşlanma sorunu ciddi biçimde ele alõnmakta, önlemler üzerinde çalõşõlmaktadõr. 
 
 
İtalya 
 
İtalya�da siyaset ve demografi el ele vermiş dünyanõn en kötü sorunlarõna yol açacak 
emeklilik sistemini yaratmõşlardõr. Emeklilik ücretleri son beş yõl ortalamasõnõn %80�i; 
insanlar 55 yaşõnda (devlet memurlarõ 40�larõn başõnda) emekliye ayrõlabilir. Sosyal 
güvenlik harcamalarõ GSYİH�nõn %15�ini aşkõn. Çalõşan sayõsõ emekli sayõsõnõn altõnda. 
Kadõn başõna 1-2 çocuk ile dünyanõn en düşük doğurganlõk oranõna sahip. Reform 
gerektiği konusunda herkes hemfikir olduğu halde çõkar gruplarõnõn karşõ koymasõ 
yüzünden pek ciddi bir önlem alõnamõyor. Ekonomistler, gençten yaşlõya gelir 
transferinin gitgide artmasõnõn, toplumlarda büyük huzursuzluklar doğuracağõ 
konusunda uyarõyorlar. İtalya bunun tipik örneği olma yolundadõr.  
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Gelişmekte Olan Ülkeler � İki uç nokta 
 
Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya�da dünyanõn en yüksek doğurganlõk oranõ (5.0) ve en 
düşük yaş ortalamasõ (Sahra�nõn güneyinde 50 yaş) olduğundan nüfus daha uzun 
süre genç kalacaktõr. 
 
Öteki uçta ise eski Sovyet ve Varşova Paktõ ülkeleri vardõr. Herkesi kapsayan emeklilik 
sistemi, erken emeklilik ve düşük doğurganlõk oranõnõ telafi edecek ekonomik büyüme 
olmayõnca ücretli/emekli oranõ 2.0�nin altõna düşmüştür.  Yüksek  enflasyon yüzünden 
emekli aylõklarõ insanlarõn sefalet içinde yaşamasõna yol açmaktadõr. Sosyal güvenlik 
harcamalarõnõn GSYİH�daki oranõ Avrupa�nõn en yüksekleri arasõndadõr.  Vergi kaçõrma 
devasa boyutlardadõr. Korkunç bütçe açõğõ, batmakta olan bir ekonomi, küçülen nüfus 
ve toplumun devlete olan güvenini yitirmesi doğan sonuçlar arasõndadõr. Dünya 
Bankasõ �Emeklilik sistemlerinde acil ve ciddi reform� önermektedir. 
 
 
Kolay Seçenek Yok 
 
İyimserler yaşlanan nüfusun sorun yaratmayacağõnõ zira harcamalarõ karşõlayacak 
gelişmeler olacağõnõ söylüyorlar. Onlarõn iddialarõnõ ve bizim gözlemlerinizi tek tek ele 
alalõm. 
 
1. Verimlilik artacak, ekonomi büyüyecek.  

 
Bilindiği gibi GSYİH, çalõşan sayõsõ çarpõ çalõşan başõna üretime eşittir. Çalõşan 
sayõsõ azaldõkça verimliliğin bunu telafi edecek hõzla artacağõ kuşkuludur zira artõk 
GSYİH�nõn büyük bölümünü hizmet sektörü oluşturmaktadõr. Hizmet sektöründe 
verimlilik artõşõna ise çok zor ve çok küçük oranlarda ulaşõlõr.  

 
2. Azalan doğum göçlerle karşõlaşõr. 
 

Telafi edici boyutta göç uzun vadede pek çok siyasi ve toplumsal soruna yol açar. 
Gelişmiş ülkelerde seçmenler göçün daha da kõsõtlanmasõnõ istemektedirler. 
 

3. Tõpta israf önlenerek maliyet azaltõlõr. 
 

Tõpta maliyetler israftan değil, günden güne gelişen teknolojilerden dolayõ 
artmaktadõr: yeni teşhis yöntemleri, yeni ilaçlar, yeni ameliyat teknikleri v.b. 
Üstelik bunlarõn önemli bir bölümü hastalarõn yaşamla ölüm arasõndaki ağõr 
hastalõk süresini uzatmaya yaramaktadõr. 
 

4. Doğan çocuk sayõsõ azalõnca onlarõn bakõmõ için gereken maliyet de 
düşecek.  
 
Doğan çocuk büyüyüp üretken nüfusa katõlacağõndan yeni kuşaklar için çok 
gereklidir. Aksi takdirde yaşlõlarõn oranõ aşõrõ artacaktõr. 
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Temelsiz savlarla reform geciktirildikçe sorunlar da büyümektedir. Sosyal Güvenlik 
harcamalarõ GSYİH�nõn %16�sõna çõkõp bunu karşõlayacak gelir artõşõ olmayõnca bütçe 
açõğõ ve kamu borçlarõ patlayacak, Weimar Almanya�sõna dönecektir. Hiçbir ülke 
ekonomisi bu yükü kaldõramaz. Alacak borç bulamaz. Faizlerin aşõrõ yükselmesi veya 
devletin borçlarõnõ ödememesi/moratoryum kaçõnõlmaz hale gelir. Zira nüfus 
yaşlandõkça büyüyen bütçe açõğõ ulusal tasarruf hacmini tüketir, dõş borç yükselir.  
 
Yurt içinden bulunabilecek borç miktarõ azaldõkça yabancõlar da daha yüksek risk primi 
talep ederler. Böylece faiz hadleri fõrlar. Zaman içinde üretim ve yaşam standardõ 
düşer. Dõş borç ödemelerinin aşõrõ yükselmesi ulusal bağõmsõzlõğõn yitirilmesine bile yol 
açar. Araştõrmalara göre kamu borçlarõ/GSYİH�daki bir puanlõk artõş, reel faiz 
oranlarõnõ da ¼ puan yükseltir. 
 
Dünyanõn en büyük gelişmiş ekonomisine sahip olan Amerika aynõ zamanda dünyanõn 
en büyük borçlusudur; dõş borçlarõnõn toplamõ 5 trilyon $�õ aşmõştõr. En büyük 
gelişmekte olan ülke ekonomisine sahip Çin ise önemli bir sermaye ihracatçõsõ olmuş, 
sermaye fazlasõ 1997�de 63 milyar $�õ aşmõştõr. Bu meblağõn çoğu Amerikan 
hükümetinin çõkardõğõ veya garantörlüğünü üstlendiği tahvil ve bonolara yatõrõlmõştõr. 
Yani Çin, Amerikan federal bütçesini finanse etmektedir. 
 
Vergileri Yükseltmek � Nereye Kadar? 
 
Öyleyse ne yapalõm? Diğer kamu harcamalarõndan kõsõntõ yapsak? Belki işe yarar ama 
belirgin etki yapmasõ için kõsõntõ değil, kesinti yapmak gerek. Satõrõn nereye 
indirileceğini tayin etmek de zor. Bütün sosyal güvenlik harcamalarõnõ (emeklilik, 
sağlõk ve işsizlik sigortasõ), faiz ödemelerini (kesinti imkansõz) ve altyapõ yatõrõmlarõnõ 
(okul, ulaşõm, iletişim gibi gelecek için elzem) bir yana bõrakõrsak, Gelişmiş Ülkelerde 
geriye GSYİH�nõn kabaca %10�u, yani toplam kamu harcamalarõnõn dörtte biri kalõr. 
Bunun hepsi kesilse bile açõğõ kapamaya yetmez. 
 
İşin gerçeği kalan giderlerin hepsinin kesilmesi de mümkün değildir. Bu harcamalarõn 
çoğunu devletin temel hizmetleri (emniyet güçleri, posta hizmetleri vs) ve savunma 
oluşturur. Yakõn zamana kadar savunma kesintiler için iyi bir hedef olabilirdi. Fakat 
soğuk savaşõn sona ermesiyle gelişmiş ülkelerde ortalama savunma giderleri 
GSYİH'�õn %2�sinin altõna düştü. Bunun altõna düşmesi olasõ görünmüyor. 
 
Bu noktada bazõlarõ �vergileri arttõralõm� diyecektir. İyi de, Gelişmiş Ülkelerde 
ücretlilerin vergi oranlarõ zaten optimum vergilendirmenin eşiğinde veya ötesinde. 
Bunun üstüne sigorta giderleri açõğõnõ kapatmak için gereken ilave %25-40 vergiyi 
kimse kabul etmez. Nitekim yüksek vergiler yüzünden bazõlarõ resmi iş piyasasõndan  
kaçõp vergi dõşõ işlere dönüyor. 
 
Borçlanma işe yaramazsa, diğer harcamalarõ kõsmak işe yaramazsa, vergileri 
yükseltmek işe yaramazsa, öyleyse para basalõm. Nihayetinde enflasyon en son çare 
olarak her zaman başvurulan bir yöntem olmuştur. Bugün de pek çok rejim (örn: D. 
Avrupa) enflasyonu kullanarak yükümlülüklerini minimize ediyor. Fakat herkes bilir ki 
enflasyon toplumsal güveni yok ettiği gibi ekonomiyi çökertir. Kasõtlõ enflasyon, 
vücudu mahvederken tümöre dokunmayan kemoterapi gibidir.  
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YENİ STRATEJİLER 

 
Ücretlilerden yapõlan kesintilerle emeklilerin giderlerinin karşõlandõğõ �kazan-öde� 
sisteminin artõk yürümeyeceği aşikardõr. Tarihe ve dünya genelinde kültürlere 
bakõldõğõnda, işe yarar bir şablonun 6 temel stratejinin çeşitli kombinasyonlarõndan 
oluşacağõ görülür.  
 
 
Çalõşma Süresini Uzatmak 
 
Gelişmiş ülkelerde çalõşanlarõ, yetişkin yaşamlarõnõn üçte birini emeklilik keyfini 
sürerek geçirmeyi dört gözle bekliyorlar. 1950�de ortalama emeklilik yaşõ ortalama 
ömrün üstündeydi. Bugün ise 12-18 yõl altõnda. Üstelik mevcut sistemde emekliye geç 
ayrõlmak kişiye bir şey kazandõrmõyor. Oysa emeklilik yaşõnõn bir yõl geciktirilmesi çifte  
etki yapar: hem bütçeye bir yõl daha katkõda bulunur hem de bütçeden para çekmeyi 
bir yõl geciktirir. OECD raporlarõna göre şimdi 65 olan emeklilik yaşõnõn yavaş yavaş 
70�e çekilmesi toplam sigorta giderlerinde %20 ila %40 tasarruf sağlayacak. Geç 
emekliliğin yalnõz maddi değil kişisel yararõ da büyüktür. Çalõşõyor olmak, yaşlõlarõn 
sağlõklarõnõ korumasõna ve kendilerini çok daha iyi hissetmesine imkan vermektedir.  
 
Bütün bu nedenlerle artõk gelişmiş ülkelerde kamu ve özel sektör liderleri yaşlõlõkta 
çalõşmayõ teşvik eden politikalarõ tartõşmaya başlamõştõr. �Geç emeklilik ikramiyesi� 
�emeklilik haklarõna ileri yaşta ulaşma� ve �part-time çalõşarak emekliye 
ayrõlma�araştõrõlan yöntemler arasõndadõr.  Ancak sorun çõğ gibi büyürken yetkililer 
ellerini çabuk tutmak zorundadõrlar. Aksi halde sistem geri dönülmez şekilde 
çökecektir. 
 
İşverenler yaşlõlara karşõ önyargõlõ olmaktan vazgeçmelidir. Bugün eleman alõrken 50 
yaşõn altõnda arayan işverenler bilmelidir ki bilgi, güvenilirlik, verimlilik ve çalõşma 
alõşkanlõklarõ açõsõndan yaşlõlar gençlerden aşağõ kalmazlar. Fiziksel açõğõ muhakeme 
ve deneyim kapatõr. Müşteri hizmetleri gibi alanlarda gençlerden daha verimlidirler. 
Daha düşük ücretle daha az saat çalõştõrma imkanõ olabilir. 
 
Sendikalar da erken emeklilik peşinde koşmayõ bõrakõp istihdam  imkanlarõnõ 
arttõrmaya odaklanmalõdõrlar. Erken emekliğin gençlere iş yaratacağõ nosyonunun 
modasõ çoktan geçmiştir. 
 
Hükümetler, belirli bir yaştan sonra ücretlerden gelir vergisi kesintisini kaldõrõp 
yalnõzca emeklilik kesintisini sürdürerek geç emekliliği teşvik edebilirler. Yaşlõlarõ 
eğiterek iş gücüne katõlmalarõnõ sağlayabilirler. Madencilik gibi ağõr iş kollarõnda daha 
kõsa süreler kabul edilerek kamunun itirazõ bir nebze önlenebilir. Amerika�da şu anda 
65 olan emeklilik yaşõ 20 yõlda 67�ye çõkarõlacaktõr. Ancak bu yetmez. Hiç değilse 70 
olmalõdõr. 
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Çalõşan Nüfus Sayõsõnõ Yükseltmek 
 
İkinci bir strateji, çalõşan sayõsõnõ arttõrmaktõr. Bu da ya çalõşma çağõndakileri 
çalõşmaya teşvik etmek, yahut da dõş ülkelerden göç kabul etmektir. 
 
Gelişmiş ülkelerde  göç aleyhine bir tutum yaygõndõr. Oysa araştõrmalar göçün uzun 
dönemde ekonomiye yararlõ olduğunu göstermektedir. Göç edenler genellikle vasõflõ, 
daha eğitimli ve daha girişimci olduklarõndan ayrõldõklarõ ülkeye zarar, gittikleri ülkeye 
katkõ sağlarlar. En zengin ekonomiler en genç ve en vasõflõ kişileri çeker. Böylece bu 
ülkeler daha da zengin olurlar. 
 
Ancak ev sahibi ülkenin nüfusu sabit kalõr veya düşerken göçmen sayõsõnõn sürekli 
artmasõ kültürel açõdan bir çok sorunu da beraberinde getirir. O yüzden büyük bir 
stratejiler paketinin yalnõzca bir bölümü olarak görülmelidir. 
 
 
Çocuk Sayõsõnõ Arttõrmak 
 
Dünyadaki çeşitli uluslara çocuklarõnõ geleceğin güvencesi olarak görüp görmedikleri 
sorulduğunda evet cevabõnõn sayõsõ söz konusu ülkenin yoksulluk derecesi ve doğum 
oranõ ile doğru orantõlõ olarak artmaktadõr. Ayrõca yoksulluğa bakõlmaksõzõn, bir ülkenin 
sosyal güvenlik sistemi doğum oranõnõ etkiler. Herkesin sosyal güvenlik şemsiyesi 
altõnda olduğu D. Avrupa ülkelerinde doğurganlõk eksi iken, kabaca aynõ GSYİH sahip 
fakat sosyal güvenliği yetersiz olan Fas, Tunus, Türkiye gibi ülkelerde doğurganlõk 
yüksektir. 
 
Ancak insanlarõ bebek sahibi olmaya teşvik etmek pek fazla etkin ve güvenilir bir 
strateji değildir. Beraberinde getirdiği çevre sorunlarõ ve dünya kaynaklarõnõn 
tükenmesi ihtimalini de dikkate almak gerekir.  
 
Gelişmiş ülkelerde çocuk sayõsõnõ arttõrmak için çeşitli önlemler alõnmaktadõr. 
Ekonomik maliyeti yüksek, sonuç alma süresi uzun olan bu stratejilerin işe yarayõp 
yaramayacağõ 2030 yõlõndan sonra belli olacaktõr. 
 
 
Evlatlarõn Bakmasõ 
 
Yetişkin çocuklarõn yaşlõ anne-babalarõnõn bakõmõnõ üstlenmeye teşvik etmek dördüncü 
stratejidir. 
 
Çocuklarõn ebeveynlerinin bakõmõnõ üstlenme oranõ dünyada fakir ülkeden zengin 
ülkeye, güneyden kuzeye, doğudan batõya doğru gittikçe belirgin biçimde 
azalmaktadõr. Nesiller arasõndaki kopukluğun geriye döndürülmesi çok zordur. Belki 
maddi teşviklerle ve toplumun bu yönde empoze edilmesiyle bir dereceye kadar 
başarõ sağlanabilir. 
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İhtiyaca göre imkan sağlamak 
 
Bismarck Almanya�da, Roosevelt Amerika�da sosyal güvenlik yasasõnõ 
çõkarõrken�yaşlõlõk� yardõmlarõnõn amacõ, emekliye ayrõlmõş kişileri yoksulluktan 
korumaktõ. Zaman içinde gelirine veya varlõğõna bakmaksõzõn herkesi kapsar hale 
geldi.  
 
Bugün tüm dünyadaki emeklilik sistemleri ne kadar para harcarlarsa harcasõnlar 
varsõldan yoksula gelir aktarmada ve gerçek ihtiyaç sahibi yaşlõlarõn yaşam standardõnõ 
yükseltmede başarõlõ değildirler. Gelişmekte olan ülkelerde köylerde yaşayan 
yoksullarõn hiçbir güvencesi yoktur. Dünya Bankasõnõn sözleriyle �Hayatõ boyunca 
zengin olandan hayatõ boyunca yoksul olana kaynak aktarõmõ hemen hemen hiç 
olmuyor�. 
 
Bunun çözümü basamaklõ sistemde yatar. Örneğin Amerika�da ortalama hane gelirinin 
altõnda gelire sahip olanlar tüm haklardan yararlansõn. Bu ortalamanõn üstündeki her 
10.000 $ gelir için haklarõn %10�u eksik ödensin. En yüksek kesinti %85 olsun. 
Böylece en varlõklõlar bile çalõşõrken yaptõklarõ ödemelerin minimum bir miktar 
karşõlõğõnõ almõş olurlar. 
 
 
Kişileri Yaşlõlõklarõ İçin Tasarrufa Zorlamak  
 
Gençten yaşlõya gelir transferi şeklinde işleyen bugünkü sistem yerine konabilecek bir 
başka strateji vardõr: Kişileri, çalõşma yaşamlarõ sõrasõnda elde ettikleri kazançtan 
tasarruf ve yatõrõm yapmaya zorlayarak yaşlõlõkta gelir sahibi olmalarõnõ sağlamak. 
Tasarruf toplu olarak (devlet tarafõndan) veya bireysel (işyeri veya hane tarafõndan) 
yapõlabilir. Uygulamada devlet tasarrufu pek işe yaramaz. Katkõlarõ bireye ait 
olmadõğõndan devlet bu fonlardan çekip başka yerlerde kullanõr.  
 
Bunun alternatifi özel tasarruftur. Gerçekten de bireylere gelecekte elde edecekleri 
haklarõn sahipliğini vermek, ulusal tasarruf miktarõnõn artmasõnõ sağlayan bir emeklilik 
sistemi yaratmanõn tek etkin yoludur. Çok sayõdaki yükselen ekonomilerde, özellikle 
Malezya, Singapur gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde kişilerin adõna ayrõ ayrõ açõlmõş 
hesaplardan oluşan fakat devlet tarafõndan idare edilen �tasarruf fonlarõ� kurulmuştur.  
 
Son on yõldõr gelişen ülkelerde özel mülkiyete dayalõ emeklilik fonlarõnda artõş 
gözlenmektedir. Bazõlarõnda �kazan-öde sistemi� özel emeklilik fonlarõyla birarada 
yürütülmektedir.  Yakõnda İsveç�te çalõşanlarõn ücretlerinden %2,5 oranõnda özel 
emeklilik hesabõna kesinti yapõlacaktõr.  Gelişmekte olan ülkeler arasõnda bu sistem 
gittikçe yaygõnlaşmaktadõr. Bu özel fonlarõ kişiler kendileri sermaye piyasasõndan 
yatõrõm yaparak değerlendirmektedir.  Ekonomistler şu konuda hem fikirdirler: Özel 
emeklilik hesabõnda biriken ana paranõn ortalama geliri, yani kişiye dönüşü 
ekonominin büyüme hõzõndan daha hõzlõ bir artõş göstermektedir. Zira otuz yõllõk bir 
zaman dilimi incelendiğinde hisse senetlerine yapõlan yatõrõmõn ortalama getirisi, 
devlet tahvillerinin ortalama getirisinden kesinlikle daha yüksek olmuştur. Sistemin 
güvencesi siyasilerin kararlarõndan veya vaadlerinden bağõmsõz işlemesidir. Bir başka 
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avantajõ da çalõşanlarõ �kapitalist� yaparak çalõşanlarõn çõkarlarõnõ iş dünyasõnõn, 
sermaye piyasalarõnõn ve tümüyle ekonominin çõkarlarõyla birleştirmesidir. Peter 
Drucker buna �emeklilik fonu sosyalizmi� adõnõ veriyor.  
 
Başarõlõ olmasõ için yeni bir paradigmanõn, yeni bir yaklaşõmõn farklõ stratejilerin bir 
bileşkesi olmasõ gerekir: emeklilik yaşõnõn uzatõlmasõ, aile bağlarõnõn güçlendirilmesi, 
ihtiyaca göre  imkan sağlanmasõ, kişiye özel emeklilik hesaplarõ başlõca stratejilerdir.   
 
Uygulamaya kondukça her stratejinin eksikleri veya hatalõ yönleri ortaya çõkabilir. Bu 
da duruma göre yine kararlar almayõ gerektirebilir. Üstelik bu stratejilerin çoğunun 
yararõ kõsa dönemde görülemez. Dolayõsõyla kamuoyu sabõrlõ olmayõ öğrenmeli, 
siyasiler de kõsa vadede çözüm getiren popülist politikalarla yetinmeyip uzun vadeye 
yönelik girişimlerde bulunmalõdõr.  
 
Bir toplum doğum oranõnõ kõsa sürede ikiye katlasa bile, başlangõçta giderler artacağõ 
için (örn. Eğitime ayrõlan kaynak) yaşlõlarõn giderlerine bir kuşak geçtikten sonra 
katkõda bulunmaya başlar. Aynõ şekilde, özel emeklilik fonlarõnõn çalõşanlarõn ve 
emeklilerin yaşam standardõnõ belirgin şekilde yükseltmesi 20-25 yõl alõr. Emeklilik 
yaşõnõn yükseltilmesi gibi bazõ stratejiler teoride daha çabuk sonuç verir. Fakat 
toplumsal ve siyasi gerçek şudur ki insanlar beklentilerini veya yaşamla ilgili planlarõnõ  
bir gecede değiştiremezler. 
 
Uzun vadede yarar sağlayacak stratejilerin tehlikesi ekonomi ve demografide belirgin 
bir süre çöküntüye yol açabilmeleridir. Bu çöküntü de, bütün ekonomik göstergelerin 
resmi projeksiyonlarda tahmin edildiğinden çok daha kötüye gitmesine  ve stratejinin 
uzun vadedeki getirisini silip atan bir kõsõr döngü başlamasõna yol açabilir. Bütçe 
açõğõndan doğan parasal baskõya cevap olarak devlet çok büyük miktarda 
borçlanmaya gider ki bunun sonucunda faizler aşõrõ yükselir, dõş borçlanma artar, 
yatõrõmlar durur, büyüme yavaşlar. Veya vergiler yükseltilir ki bunun sonucunda 
insanlarda çalõşma isteği azalõr, kayõtlõ işgücü yerini kayõtsõz işgücüne bõrakõr. Her iki 
durumda da nihai sonuç ekonominin küçülmesi ve vergi tabanõnõn daralmasõdõr. 
Böylece kõsõr döngünün bir çevrimi daha başlamõş olur. Hatta ve hatta, işsizlik veya 
yüksek vergili ücretler yüzünden insanlar çocuk sahibi olmaktan kaçõnacaklarõ için 
yaşlõlarõn oranõ ve bunun getirdiği ekonomik yük daha da büyür. 
 
Son 25 yõlda ülkelerin sosyal güvenlik harcamalarõna paralel olarak  kamu borçlarõ da  
arttõkça ekonomik performans kötüye gitmiştir. Vergilerin en fazla yükseldiği ülkelerde  
kayõtlõ yani vergilenebilen sektörde, yeni istihdam yaratõlmasõ durmuştur.  
 
İnsanlar artõk iki konuda endişe duymaktadõrlar: 1) Emekli olduğumda maaşõ 
alabilecek miyim? 2) Alabileceksem bu çocuklarõma ve torunlarõmõn kuşağõna çok mu  
fazla yük getirecek? 
 
Zaman çok önemli olduğundan ciddi reform önlemleri hemen alõnmaya başlanmalõdõr. 
Bu önlemlere bütçe açõğõnõn küçültülmesi ve özel tasarruflarõn arttõrõlmasõ gibi kõsa 
vadede belirgin sonuç veren politikalar mutlaka dahil edilmelidir. 
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DOĞRU SORULARI SORMAK 
 
Global yaşlanmanõn tüm sonuçlarõnõ görmek için kantitatif (niceliksel) etkilerine 
bakmak yetmez; ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, ticari ve ailevi etkilerine de 
bakmak gerekir. 
 
A. GSYİH�da Küçülme 
 
GSYİH büyüme, işgücündeki büyümenin verimlilikteki büyüme ile çarpõmõna eşittir. İş 
gücü azalõyorsa verimlilik artmadõğõ sürece (verimlilik artõşõnõn da bir sõnõrõ vardõr) 
sonuç küçülmedir. Kişi başõ milli gelir, yaşam standardõ açõsõndan doğru bir 
göstergedir ancak altyapõ ve Ar-Ge�ye ayrõlan payõn büyüklüğünden tutun da milli 
savunmanõn gücü ve ülkenin uluslararasõ arenadaki ağõrlõğõna kadar bir çok alanda 
toplam GSYİH�nin önemi yadsõnamaz. Diğer sonuçlarõ şunlardõr: 
 
1. İnşaat-emlak sektöründe durgunluk 
 
Nüfus yaşlanõp ekonomi küçüldükçe yeni konut büro, işyeri ve fabrikalara da talep 
azalacaktõr. 
 
2. Milli savunmada güçsüzlük 
 
Toplam harcamanõn sabit olduğu durumlarda kişi sayõsõ azaldõkça kişi başõna düşen  
pay artar. Milli Savunma bunun klasik örneğidir: önemli olan kişi başõ değil toplam 
büyüklüktür. 
 
3. Kaynak ayõramamak 
 
Eğitimden sağlõğa milli parklardan kültür-sanata kadar pek çok alana yeterli kaynak 
ayrõlamaz. 
 
B. Gelişecek Sektörler 

 
Yaşlanan toplumlarda bazõ sektörler de normalden daha hõzlõ gelişecektir. 
 

1. Yatõrõm Danõşmanlõğõ 
Özel tasarruf-emeklilik fonlarõ çoğaldõkça bu hesaplarõn verimli şekilde 
yönetilmesi için yatõrõm danõşmanlarõna olan ihtiyaç büyüyecektir. 

 
2. Sağlõk sektörü  

Yaşlõlõk beraberinde sağlõk sorunlarõ da getirdiği için estetik-kozmetik,   
hemşirelik bakõcõlõk da dahil sağlõk sektörü çok büyüyecektir. Ancak 
inanõyorum ki gelişen ülkeler eninde sonunda şunun farkõna varacaklardõr: 
Yüksek teknoloji ürünü bir cihaza veya ilaca bir dolar daha ayõrmaktansa 
çocuklarõn eğitimine, altyapõ yatõrõmlarõna, çevrenin korunmasõna bir dolar 
daha ayõrmanõn daha önemli olduğu bir dönemeç noktasõ  vardõr. 
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C. Yaşlõlarõn Etkinliğinin Artmasõ 
 
Yaşlõlarõn sayõsõ arttõkça siyasi ağõrlõklarõ da artacaktõr. Nitekim gördükleri bütün ilgi ve 
saygõya rağmen Avrupalõ emekliler hükümetlerinin kendilerine yeterli ilgi 
göstermediğinden yakõnmakta,  kendi çõkarlarõnõ daha iyi koruyacak bir parti kurulursa 
ona oy vereceklerini söylemekteler.  Öte yandan da gençler de eskisi gibi düzeni 
sarsma girişiminde bulunmuyorlar. Genel bir apati içindeler.  Önümüzdeki yüzyõlda 
şöyle bir manzara düşünün: bugünün gençleri yaşlanmõş, ekonomik beklentilerinin 
karşõlanmamasõndan doğan hõrsla ülkenin alt yapõsõnõ kõrõp döküyorlar, ücretlerden 
daha yüksek vergi kesilsin istiyorlar ve kuşaklar arasõ bir çatõşma başlõyor. Olmayacak 
şey değil.  
 
 
D. Uluslararasõ  Piyasalar 
 
Sermaye akõşlarõna ve mali piyasalara etkisinden ayrõ olarak global yaşlanma dünya 
çapõnda mal ve hizmet hareketlerinde, işgücü göçünde ve ülkelerarasõ ilişkilerde 
muazzam değişikliklere yol açacaktõr. 
 
Yakõn zamana kadar piyasalarõn genişlemesi, ticaretin liberalleşmesini de ulusal hedef 
haline getirdi. Piyasalarõn daralmaya başlamasõ beraberinde korumacõlõk politikalarõnõ 
da gündeme getirmiştir. 
 
Emeklilik giderlerini düşüremeyen gelişmiş ülkeler vergilerini yükseltecek, maliyet 
artõsõ dolayõsõyla dünya piyasalarõnda rekabet gücünü yitirecek ve bu yüzden eskisi 
gibi gümrük duvarlarõ arkasõna çekilmeyi tercih edeceklerdir. 
 
İmalat sektörü küçülüp hizmet sektörü büyüdükçe firmalar bilgiye dayalõ ürünlerini 
tüm dünyada en ucuza pazarlamak, satmak ve teslim etmek için cyber network gibi 
yeni ihracat teknikleri geliştireceklerdir. 
 
Mal ve hizmet kadar işgücü de sõnõr tanõmayacak, genç ve düşük vasõflõ hizmet 
elemanlarõ yaşlõ ve varlõklõ ülkelerde değer görecektir.  Nitekim Japon, Türk ve Koreli 
inşaat firmalarõ en ucuz elemanlardan oluşan işgücünü inşaat mahalline taşõmakta, 
orda iş bitinceye kadar çalõştõrõp geri göndermektedir. 
 
 

GLOBAL ÇÖZÜMLER 
 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin liderlerine sesleniyorum: Global yaşlanmanõn 
nedenleri ve boyutlarõ yanõnda, bugünkü emeklilik sisteminin taşõnmaz yükünün 
yakõnda ülkelerin ekonomisini, sonuçta global ekonomiyi tehdit edeceğinin çoğunuz 
farkõndasõnõz, biliyorum.  Ancak harekete geçmek için hepiniz tereddüt ediyorsunuz. 
Neden? 
 
İlk adõmlar elbette kolay olmayacak. Yolunu hazõrlamak için seçmenin eğitimini, 
yükün topluca ve eşit paylaşõmõnõ ve global liderliği içine alan uluslararasõ bir çerçeve 
gerekecek. Ulusal seçmenler global yaşlanmanõn getirdiği sorunlarõ kavradõkça 
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reformu daha ciddiye alacaklar. Hükümetler birbiriyle işbirliği içinde olursa hiçbiriniz 
tek başõna hareket etmenin ekonomik ve politik risklerini üstlenmek zorunda kalmaz. 
Bir kaçõnõz önderlik ederse diğerleri arkanõzdan gelecektir. 
 
Tarih bize büyük güçlerin ekonomik krizlerinin çabucak tüm dünyada metastaz 
yaptõğõnõ ve olaylarõn akõşõnõ değiştirdiğini gösteriyor. İflas etmiş uluslarõn bir kaçõna 
bakalõm: 16 yy.�da Armada filosuna aşõrõ harcama yapan İspanya, 18. yy.�da Fransa 
(�bizden sonra tufan�) veya aşõrõ büyüyen imparatorluğunun üzerinde 20. yy.da 
nihayet güneşin battõğõ İngiltere. Her bir krizi takiben dünya ticari ve siyasi bir kaos 
dönemine girmiş, sonunda jeopolitik düzen değişmiştir. 
 
Ve yine bunlarõn her birinde kriz, hükümetlerin aşõrõ harcamalarõna ekonomik 
kaynaklarõn yetersiz kalmasõndan doğmuştur.  
 
Her ülkenin durumu kendine özgüdür. Yaşlanma sorununu her biri, bir dereceye 
kadar, kendi şartlarõnda yaşayacaktõr. Alõnacak ulusal önlemler � tasarruflarda, vergi 
oranlarõnda, gelir/gider dengesinde, verimlilikte � uzun vadede kendi vatandaşlarõnõn 
yararõna olacaktõr. Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler birlikte hareket etmek 
zorundadõrlar zira günümüzün global ekonomisinde bir ülkenin başarõsõ dünyayõ daha 
güvenli hale getirirken, başarõsõzlõğõ bulaşõcõ olabilir. 
 
Kendi başlarõna bõrakõldõklarõnda ülkeler yaşlanma sorununa çok farklõ politikalarla 
cevap vereceklerdir. Uluslararasõ diyaloğun temel amacõ, ulusal egemenliğin 
vazgeçilmez önkoşullarõ ile her ülkenin açõk ve büyüyen bir global ekonomiden elde 
edeceği çõkarlarõ uzlaştõrmak olmalõdõr.  Bunun için IMF, OECD, Dünya Bankasõ gibi 
uluslararasõ bir örgüt kurulmasõ iyi olur. Bu örgüt bilgiyi paylaşõr, araştõrmalar yayõnlar, 
en iyi sonuç verecek politikalarõ belirler ve liderlerini (siyasi veya değil) arõ yuvasõna 
çomak sokup gerçekleri söylemeye teşvik eder. Örgüt çalõşmaya başlarken soracağõ 
ilk soru, �gelecek kuşağõn çõkarlarõnõ ve refahõnõ zedelemeden bugünkü kuşağõn 
çõkarlarõnõ ve refahõnõ sağlamak için nasõl bir mali politika uygulanmalõ?� olacaktõr 
herhalde. 
 
Bu kitabõ �Önümüzde buzdağõ var � demek için yazdõm. Karar vakti gelip çattõ. 
Geminin dümenini (büyük ve ağõr olduğunu kabul ediyorum) kavrar ve hemen 
kõrarsak, çarpõşmayõ önleyebiliriz. Köprüde durup �acaba buzdağõ mõ, değil mi?� 
tartõşmasõ yaparsak, değerli vaktimizi harcamõş oluruz. Daha beteri, bütün uyarõlarõ 
gözardõ edip güvertede dans edersek.  o zaman dümeni kõrmak da kar etmez. 
 
Çoğunuz yõllardõr siyasi demokrasinin ve serbest piyasalarõn savunuculuğunu 
yapõyorsunuz. Bugün Başkan Clinton�un deyişiyle �son elli yõlõn en kötü ekonomik 
krizi�ni yaşõyoruz. Kriz, dünya ekonomisinin açõklõğõnõ tehdit ediyor. Bunun üstüne bir 
de global yaşlanmanõn getireceği sorunlar eklenince tüm dünya ekonomisi çözülebilir 
hatta demokrasinin kendisini bile tehdit edebilir. Siz, dünya liderleri, şu anda zor 
tercihleri yapõn. Böylece özgürlüğün bedava olmadõğõnõ ve tarihin yanõltõlamayacağõnõ 
bildiğinizi, geleceği gerçekten umursadõğõnõzõ, genç ve yaşlõ uluslarõn yan yana ortak 
bir amaç için çalõşabileceğini gösterin dünyaya. 
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