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“Dayanışmanın Yolları” 
Bir Kitap ve Bir Sergi 

Yardıma ihtiyacı olanlara yönelik sosyal yardım faaliyetleri 

20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. 

 
Sanofi-aventis, 20 yılı aşkın bir süreden beri, insanlarla ilgili acil durumlarda yardım sağlamak ve uzun 
vadede, kısıtlı imkana sahip toplumların gelişimine katkıda bulunmak için faaliyetlerde bulunuyor. Sosyal 
yardım faaliyetlerine adanmışlık, Grubun geçmişinden, iş faaliyetlerinden ve değerlerinden köken alıyor. 
Bu dayanışma, Grubun yeni ülkelerde faaliyet göstermeye başlamasıyla beraber, yıllar içinde giderek 
küresel bir boyut kazanmış durumda. 

Grup bugüne kadar, yaptığı faaliyetlerin duyurulmasına yönelik çalışmalar yapmak yerine, bu faaliyetlere 
odaklanmayı tercih etti ve bu nedenle programlarının tümünü kapsayan tanıtımlarda bulunmadı. Sanofi-
aventis, « Dayanışmanın Yolları » adlı sergi ve kitap ile, yaşamlarını büyük bir sağduyuyla başkalarına 
hizmet etmeye adayan insanlara, gönül borcunu ödemek istedi. 

“Dayanışmanın Yolları”adlı kitap 
Macera 2002 yılının Aralık ayında, Muhammad Yunus’un Dhaka’nın (Bangladeş) varoşlarına bakan 
bürosunda başlar. 2006 Nobel Barış Ödülü sahibi Profesör Muhammad Yusuf, mikro-kredi sisteminin 
yaratıcısıdır. Bu sistem, toplumun en düşük gelire sahip kesiminin, düşük miktarda kredi ile bir iş kurarak 
yoksulluktan kurtulmasına aracı olmaktadır. Macera, en ilginç faaliyetlerin bir dizi belgesel film ile 
tanıtılması fikrinden doğar.  
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« Dayanışmanın Yolları » adlı kitap, filmler çekilirken, yönetmen ve fotoğrafçı Gil Corre tarafından çekilen 
fotoğraflardan oluşturulmuştur. Her bölüm, Nelson Mandela, Xavier Emmanuelli (Samusocial’in kurucusu), 
Jacques Attali (PlaNet Finance’ın Başkanı), Jean-Baptiste Richardier (Handicap International 
kurucularından biri), Sister Elizabeth ve Father Ceyrac gibi, kendini dayanışmaya adamış kişilerin 
vizyonlarıyla açılmaktadır. İnsanlar, yerler ve yüzler, fotoğraflarla sayfalara yansımıştır. 

13 -28 Şubat 2008’de Paris’te gerçekleştirilen fotoğraf sergisi  

Paris’teki Gallery W’de,13-28 Şubat tarihleri arasında Gil Corre’un fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. 
Bu sergi, « gelişmekte olan » ülkelerde yaşayan insanların çalışmak için ne kadar farklı yöntemler 
bulabildiklerini gözler önüne serdi. Sergi, Benin sahillerinden, Kuzey Vietnam’ın yoksul köylerine, Güney 
Hindistan kıyılarından, Kuzey-Doğu Brezilya’daki muz plantasyonlarına, Honduras’ın kırsal kesiminden, 
Güney Afrika’nın kasabalarına uzanan « Dayanışmanın Yollarını » fotoğraflarla aktarıyor.  

Sergide yer alan fotoğraflar arasında, Ho Şi Mingh’te AIDS hastalarının tedavi edildiği bir dispanserde 
yatan 16 yaşındaki bir kız da yer alıyordu. Bu genç kız öleceğini bilse de gülümsemeye çalışıyordu ve 
fotoğrafçıya, eğer gülümsemezse ailesinin daha çok üzüleceğini söylemişti. Kızın adı Phuong’du (anlamı 
« göze çarpan »). 

Sergide yer alan portreler çok farklı yerleri ve farklı konuları yansıtsa da, hepsinin temeli sanofi-aventis’in 
paydaşlarıyla birlikte « dayanışmaya » olan adanmışlığıydı. 

Sanofi-aventis’in sponsorluğu 

Bugün, sanofi-aventis’in sosyal yardım faaliyetleri, sağlık alanına odaklanan uluslararası bir strateji 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Grubun Sosyal Yardım Departmanı, halen 47 dayanışma programı 
yürütmektedir. Bu programlar, Grubun çeşitli ülkelerdeki temsilcilikleri tarafından da desteklenmektedir. 
2007 yılında, bu 47 programdan, 52 ülkede 2 271 000 kişi yararlanmıştır. Diğer taraftan, 69 ülkede 5 
milyon yardıma muhtaç kişi, Grubun ilaç ve aşı bağışlarından faydalanmıştır.  

Grubun dayanışmaya gönülden bağlılığı, hastalıklardan korunma, eğitim, bilgilendirme ve sosyal yardım 
progamları, sağlık hizmetine erişimin iyileştirilmesi ve  kötü muamele ve ayrımcılıkla mücadele ile kendini 
göstermektedir. Çocuklar, Grubun sosyal yardım sponsorluklarının odaklarından birini oluşturmaktadır. En 
fazla yardıma muhtaç olan kesimi, hasta ve kötü muamele gören çocuklar ile mültecilerin çocukları ve 
sokak çocukları oluşturmaktadır. Oysa bu çocuklar, ülkelerinin geleceği için büyük bir umuttur. 
 
Bütün bu faaliyetlerin başarısı, sivil toplum örgütleri, hastaneler, sağlık otoriteleri vb. gibi paydaşların 
yardım ve katklılarına bağlıdır. Bu paydaşlar, yardıma muhtaç olanlara hizmet verebilmek için, 
yeteneklerini ortaya koyarak yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektedir. Faaliyetlerin başarısında, 
dünyanın dört bir yanındaki Grup çalışanlarının, gerek kişisel çabaları, gerekse gönüllü bağışları da büyük 
rol oynamaktadır. 
  
Kitap: Les chemins solidaires / Pathways of solidarity (Dayanışmanın Yolları) 

Editions Harfang, 192 sayfa, 22x29 cm, 29 €. Fransızca/İngilizce. 

Bu kitabı kitapçılardan satın aldığınızda, Vietnam’ın Ho Şi Mingh kentinde Sister Elizabeth Derneği 
tarafından kurulan AIDS Merkezi’nin geliştirilemesine katkıda bulunmuş olacaksınız. 

Sanofi-aventis hakkında 

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek 
için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis, Paris (EURONEXT: SAN) ve 
New York (NYSE: SNY) borsalarında kote edilmektedir. 
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