
Atitudinea noastra, a tuturor, fata de saracie si marginalizare!

Va rog sa faceti un exercitiu de imaginatie! Ganditi-va ca ati ramas fara locuinta, ca singurele bunuri 
pe care le-ati salvat se afla intr-o sacosa de plastic. Ca este frig si ca urmariti cu groaza, pentru prima 
data in viata, cum apune soarele si noaptea cade peste un oras pe care nu-l mai recunoasteti. Sunteti 
dezorientat, nu aveti bani in buzunar nici macar pentru o masa, daramite pentru un loc intr-un hotel. 
Si cade noaptea. E frig. Singurul loc pe care il gasiti este o banca intr-un parc. Va asezati pe banca, 
avand grija sa va ascundeti ultimele bunuri aflate in sacosa, intr-un loc ferit. Incercati sa va ganditi 
cum sa faceti sa depasiti situatia. Va spuneti, inca, ca si maine este o zi si ca, asta inseamna o noua 
sansa de a gasi un loc de munca. Incercati sa adormiti dar va cuprinde frigul si teama. Teama ca 
sunteti singur, foarte singur si ca noaptea este nesfarsita. Atipiti  cu greu spre dimineata, dupa ce 
urechea se obisnuieste cu zgomotele orasului care se aud altfel acolo afara. Va ganditi la Dumnezeu, 
dar spre dimineata, Dumnezeu nu mai exista. 

In zori porniti agale, obosit de frig si nesomn pentru a cauta o slujba. Doar ca, barba v-a crescut intre 
timp, hainele sunt mototolite, sunteti murdar si ati inceput sa mirositi a transpiratie si praf. Oboseala v-
a amortit simturile, foamea va chinuie, iar tristetea v-a adancit cutele fetei. Oamenii trec pe langa voi 
fara  sa  va  vada.  Oamenii  sunt  incomodati  de existenta  voastra.  Cine  este  acolo,  in  zori,  sa  va 
intampine, sa va asculte si va intinda o mana de ajutor? Cine este dispus sa va angajeze cand starea 
voastra fizica si psihica este rezultatul odihnei pe troruar sau pe o banca, in parc? 

Societatea romaneasca actuala este supusa unei presiuni din ce in ce mai mari. Categoriile sociale 
vulnerabile au ajuns sub limita subzistentei. Grupul nostru tinta, oamenii fara adapost din Bucuresti, 
pare sa devina din ce in ce mai numeros, dar si mai disperat. 

Divorturile,  infractiunile,  escrocheriile  imobiliare,  conflictele  familiale,  pierderea  locului  de  munca, 
imposibilitatea de a plati chiria, detentia sau dezinstitutionalizarea tinerilor care au implinit 18 ani duc 
la cresterea numarului de persoane fara  locuinta. Odata ajunsi in strada, acesti oameni se confrunta 
cu mari dificultati de reintegrare sociala, deoarece lipsa unei  locuinte si a unui act de identitate nu 
recomanda persoana pentru un loc de munca (necesar pentru a-si asigura subzistenta). Mai mult 
decat atat, lipsa unui program de protectie sociala articulat anuleaza practic sansele de absorbtie a 
acestei categorii de indivizi in structurile socio-profesionale ale comunitatii din care fac parte.

Din pacate toti cei care sunt vazuti traind pe strada sunt perceputi ca fiind vinovati pentru esecul lor 
de a ajunge in aceasta situatie. Concetatenii nostri par a fi mai degraba intoleranti. Aceasta este insa 
rezultatul necunoasterii. Cei care au rabdarea de a afla ce se intampla cu unul sau altul dintre cei 
intalniti in parcuri, piete sau gurile de metrou, se deschid spre ajutor. La Samusocial am descoperit 
ca, numitorul comun al celor aflati in situatia de oameni fara adapost este dorinta de a se salva. 

Piata muncii este saraca pentru noi toti, cu studii sau fara studii, cu experienta sau fara experienta, 
chiar dispusi sa lucram pentru salariul minim pe economie. Dintre toti cei care se prezinta la centrul 
nostru medico-psiho-social, cu disperarea de a obtine ajutor, un procent important adica aproximativ 
60% au ca si solutie de salvare, de iesire din criza, obtinerea unui loc de munca. Unii dintre cei pe 
care noi ii intalnim au avut locuri de munca pana in 1990 dar le-au pierdut la un moment dat. Piata 
muncii si meseriile cautate pe piata muncii s-au schimbat. Nu mai sunt cautati strungarii, ca sa va dau 
doar un exemplu,  dar nici  agronomii.  Multi  dintre noi  nu am reusit  sa ne adaptam in timp util  la 
schimbare, la noua societate si atunci unii dintre noi au clacat.

Societatea  romaneasca  ar  trebui  sa  se  concentreze  pe  rezolvarea  problemelor  grupurilor 
dezavantajate din care nu fac parte doar oamenii fara adapost, ci in dese randuri familii cu copii. 
Luam tot timpul la cunostinta cazuri disperate de oameni aflati in dificultate, dar ne rezumam la a-i 
compatimi si atat. Ceea ce este dezirabil este mai degraba crearea unui plan de actiune care sa duca 
la ameliorarea situatiei  acestor  oameni.  Ne-am plictisit  sa discutam despre probleme dar fara sa 
gasim solutii viabile. Suntem saraci, dar nu inca in mizerie. Solutia trebuie sa vina din politica, la nivel 



de strategie  de  tara  europeana.  Altfel,  fiecare  dintre  noi  reuseste  sa  amelioreze  cate  o  situatie 
punctuala, dar atat. 

Avem nevoie de o baza de locuinte sociale care sa adaposteasca persoanele in dificultate, avem 
nevoie de adaposturi. Avem nevoie de finantare care sa ajute ca activitatile ONG-urilor care se ocupa 
de grupuri  dezavantajate sa isi  desfasoare activitatea in bune conditii.  Avem nevoie de sustinere 
pentru a educa oamenii care pot sa ajute oamenii care au fost mai putin norocosi.
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