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Doing things together

Neden Haringey Sözü?   
Haringey tek ilçe içinde bulunan kocaman bir dünyadır. 
Yaratıcılığın, kişiliklerin, radikalizm, çeşitliliğin ve 
toplumların bulunduğu bir yerdir.

Bilgileri, uzmanlıkları ve tutkularıyla Haringey’in insanları 
büyük bir değer oluşturmaktadır. Yerel ve küresel 
olarak karşılaşmakta olduğumuz tüm sorunlar dikkate 
alındığında, sahip olduğumuz bu güçten yararlanmamız 
gerektiğini biliyoruz.

Bize söylemiş olduklarınızı işitmiş bulunuyoruz. Kararlar 
üzerinde görmeyi arzu ettiğiniz kadar fazla bir etkiye 
sahip olmadığınızın çoğunuz tarafından hissedilmekte 
olduğunu. Sizin için gerçekten nelerin önemli olduğunu 
anlamadığımızı. Dinlemeye her zaman olması gerektiği 
kadar açık olmadığımızı. Hatalarımızdan her zaman ders 
almadığımızı. 

Daha iyisini yapmak istiyoruz. 

Önümüzde bazı büyük sorunlar vardır - iklim acil 
durumu ile mücadele etmek, yaşam maliyeti krizi 
süresince sakinleri desteklemek, pandeminin sakinlerin 
sağlığı ve esenliği üzerinde yaratmış olduğu uzun vadeli 
etkiler ile uğraşmak; ve ilçemizdeki kabul edilemez 
eşitsizlikleri azaltmaya çalışmak, her sakinin güvenli, 
sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmesini temin 
etmek.

Eğer herkes tarafından kabul görecek daha adil, daha 
yeşil bir ilçeye yönelik arzumuzu gerçekleştirmek 
istiyorsak, değişimin meydana gelmesi için sizinle 
birlikte çalışmamız gerekecektir. Bunu yapabilmek için 
çalışma şeklimizi değiştirmeye ihtiyacımız vardır - daha 
iyi dinlemek, gücü paylaşmak, tutku ve uzmanlığınızdan 
yararlanmak.

Haringey Sözü, bu yeni çalışma şeklinin nasıl olacağına 
dair düşüncemizi ortaya koymaktadır. Eğer bunu doğru 
yaparsak, Haringey için gerçekten daha iyi bir geleceği 
hep birlikte inşa etmemiz mümkün olacaktır.



Bunun çalışma şeklimiz için ne anlama geleceğini düşünmekteyiz?

Sizden işitmiş olduklarımıza dayanarak, çalışma şeklimiz ile ilgili değiştirmemiz gereken 
bazı şeyler olduğunu düşünüyoruz.

Öncelikle ilk olarak ele alınması gerekenler

Sağlam temellerden başlamamız gerektiğini 
biliyoruz. Bu nedenle, aşağıdakileri ele alarak 
başlayacağız:

 Î Toplumlarımızı Tanımak: Haringey’in 
toplumları çeşitlilik arz etmektedir ve sürekli 
olarak değişmektedir. Sakinlerimizin kim olduğu, 
güçlü yanlarınız ve ihtiyaçlarınızın neler olduğu 
ve sizinle en iyi şekilde nasıl çalışabileceğimiz 
konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmemiz 
gerekmektedir.

 Î Temel işleri doğru şekilde yapmak: Eğer 
güveni artıracaksak, sakinlerin belediye ile günlük 
etkileşimlerinin mümkün olduğu kadar kolay, 
etkili ve destekleyici şekilde olması gerektiğini 
biliyoruz.

Yapacak olduğumuz değişiklikler

İşitmiş olduklarımıza dayanarak, daha farklı şekilde 
yapabilecek olduğumuz bazı şeyler olduğunu 
düşünüyoruz. 

 Î Dinlememiz ve ilişkilere öncelik vermemiz 
gerekmektedir: Daha iyi dinlemeyi öğreneceğiz 
ve sakinlerimiz ile daha güvenilir iki yönlü ilişkiler 
kurmak için zaman harcayacağız.

 Î Neyin yanlış olduğuna değil, neyin güçlü 
olduğuna odaklanmamız gerekmektedir: 
Toplumlarımıza ait konuları zaten mevcut olan iyi 
şeyleri desteklemek yerine, çözülmesi gereken 

sorunlar olarak bazen ele almakta olduğumuzu 
biliyoruz. Gelecekte bunun yerine mevcut olan 
olumluluklara odaklanarak işleri yürüteceğiz.  

 Î Gücü paylaşmamız gerekmektedir: 
sizi etkilemekte olan kararlarda söz sahibi 
olabilmeniz için yeni ve gerçek fırsatlar 
yaratacağız; güvenmekte olduğunuz hizmetleri 
tasarlamanıza yardımcı olacağız; ve uzun 
süreden beri devam eden ve zor sorunları 
çözmek için bizimle birlikte çalışacaksınız. 

 Î Hatalarımızdan ders almamız gerekmektedir: 
hiçbir büyük kurum her şeyi her zaman doğru 
olarak yapamaz. Hata yaptığımız zaman bu 
konuda dürüst ve açık olacağız ve bundan ders 
alacağız. 

 Î İyi şeylerin gerçekleşebilmesi için alan 
yaratmamız gerekmektedir: bazen değişimin 
kendiliğinden  gerçekleşmesini toplumlar için 
zorlaştırmaktayız. Bazen ihtiyatlı olmamız için 
iyi nedenler varken, bazen yoktur. İşi oluruna 
bırakma ve bunu ne zaman yapamayacağımızı 
izah etme konusunda daha iyi olacağız.

 Î Çoğu zaman duymamazlıktan gelinmiş olan 
sesleri işitmek için daha çok çalışmamız 
gerekmektedir: bazı insanların katılımda 
bulunma ve seslerini duyurma konusunda 
gerçek engeller ile karşılaşmakta olduklarını 
biliyoruz. Herkesin değişimin parçası olmak 
için gerçek bir fırsata sahip olabilmesi için bu 
engelleri ortadan kaldıracağız.

Bundan sonra neler olacaktır?

Genel çalışma şeklimizi değiştirmek, 
hızlı ya da kolay bir şekilde 
yapılabilecek olan bir şey değildir.

Bunun büyük bir iş olacağını biliyoruz. 

 Î Önümüzdeki birkaç aylık süre içinde bu 
değişiklikleri yapmakta olduğumuz her 
şeyde uygulayarak devreye sokmaya 
başlayacağız. İşte burada sizin yardımınıza 
ihtiyacımız olacaktır. TheDeal@haringey.
gov.uk adresi üzerinden Haringey Sözü 
konusunda neler düşündüğünüzü bize 
belirtin ve hep birlikte nasıl daha iyi 
çalışabileceğimize dair fikirlerinizi bizimle 
paylaşın.

 Î İlçeyi şekillendirmeye katılımda bulunmaya 
dair fısatlara bakın ve bizlere katılarak 
katkıda bulunun.

 Î Bu ilkeleri uygulamaya koymaya 
başladığımızda, lütfen bize geri bildirimde 
bulunun. Neyin iyi işleyip neyin işlemediğini 
bilmemiz gerekmektedir. 
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