بقا

شش کلبهای که اکتاویا هیل برای سکونت
افراد فقیر در  ۱۸۷۷ساخت و همچنان در
لندن پابرجاست .باغ این مجموعه نیز ،به
همراه سالنی عمومی (سمت چپ عکس) در
اختیار ساکنان محله فقیرنشین بوده است
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 ۱۸۳۴حق داشتند .فقر فقط در صورتی از بین میرود که افراد انگیزه کافی برای کمک
به خودشان داشته باشند و دولت باید فاصلهاش را حفظ کند ،مبادا آن انگیزه از بین برود .مشکل اینجا بود که
اتحادیههای قانون فقرا ،هرگز برنامهای را که حدود سه ربع قرن پیش طراحی شده بود ،را درست و حسابی
اجرا نکرده بودند .حاال اکثریت کمیسیون سلطنتی میخواستند که دولت نظم را بر این اوضاع اعمال و این
کار را هم طوری بکند که به مسئولیتهای همیشگیاش چیزی اضافه نشود یا مخارج اضاف ه قابلتوجهی به
بار نیاید .آنها میگفتند روح همکاری باید میان بخش عمومی و خصوصی باشد ،البته با توافقی کامل که پا
توی کفش یکدیگر نکنند .بهطور مثال دولت باید هر نقشهای که احتماال برای ورود به عرص ه بیم ه اجتماعی
دارد را منتفی کند ،یعنی طرحهایی که به افراد چیزهایی مانند مستمری بازنشستگی یا مزایای بیکاری ،در
ازای پرداختهای منظم ارائه میدادند .اتحادیههای کارگری و انجمنهای دوستی 53همان زمان هم این
نوع خدمات را به اعضایشان ارائه میکردند و موقعیت بهتری برای انجام این کار به نحواحسن داشتند،
چون نهفقط نیازهای اعضایشان را بهتر درک میکردند ،بلکه طرحهایشان نیز داوطلبانه بود ،یعنی افراد
باید هنگام پیوستن ،در کار پیشقدم میشدند.
از دخالت دولت چه خیری به کسی میرسید؟ مشکل اصلی که به نظر اعضای کمیسیون باید اصالح میشد
این بود که بفهمند چگونه این طرحها و ســازمانهای داوطلبانه را به کارهای مرتبط با امداد فقرا که بر
دوش دولت است ،مرتبط کنند .سیستم اجرایی که آنها پیشنهاد دادند ،چیزی بود که باور داشتند اتکا

