
Caracterul multidimensional al sărăciei
- un model analitc dezvoltat de Organizatiile Caritas –

La începutul Anului European de Luptă împortiva Sărăciei și Excluziunii Sociale, pe 8 ianuarie 2010, 
Caritas Europa, împreună cu toate organziațiile membre printre care și Caritas România, lansa la 
Bruxelles campania „Zero Sărărcie,  Acționează acum!”. Premisa de la care a pornit  Caritas lupta 
împotriva sărăciei este aceea că fiecare om are dreptul la suficiente mijloace pentru trai decent, mai 
ales la hrană, adăpost, îngrijire medicală, odihnă și servcii sociale. În cazul îmbolnăvirii, a dizabilității, 
a  îmbătrânirii,  a pierderii  locului  de muncă, sau a pierderii  de orice natură,  fiecare persoană are 
dreptul de a primi ajutor. Dreptul recunoscut internațional la asistență socială este esențial pentru a 
garanta demnitatea umană a oricărei persoane când aceasta este lipsită de capacitatea sa de a-și 
exercita drepturile.

Organizațiile  Caritas utilizează  un model  care  permite  analiza  unui  sistem al  statutului  bunăstării 
(prosperitate, ajutor social) în societăţile naţionale. Definind sărăcia ca lipsa bunăstării, modelul pune 
accent pe aspectul ajutorului social ca parte a bunăstării oferite tuturor cetăţenilor din orice ţară. În 
acest sens, bunăstare înseamnă mai mult decât asigurări sociale şi protecţie socială şi chiar mai mult 
decât ajutor social. Veniturile orientează asigurările sociale şi nevoile, orientează transferurile sociale 
care acoperă aspectele bunăstării. Bunăstarea este, de asemenea generată de includerea pe piaţa 
muncii,  de  familie  şi  de  alte  comunităţi  precum  și  de  capacitatea  personală  de  a  beneficia  de 
asigurare socială şi de protecţie socială, incluzând și toate aspectele non-materiale ale vieţii.

Sărăcia,  privită  ca lipsa bunăstării,  presupune inclusiv  existenţa unui  anumit  set  de circumstanţe 
caracterizate mereu printr-o lipsă permanentă de resurse financiare. În plus, sărăcia provoacă apariţia 
altor restricţii şi limitări grave: oamenii săraci suferă deseori de o sănătate precară; ajung mai frecvent 
şomeri  şi  rămân şomeri  mai mult  timp; locuiesc în condiţii  improprii;  sunt deseori  caracterizaţi  ca 
având un nivel scăzut de educaţie şi instruire; au locuri de muncă instabile; de multe ori au o reţea 
socială dezechilibrată, nu mai au relaţii bune de familie şi au un statut rezidenţial nesigur. Sărăcia şi 
excluderea nu sunt caracterizate doar de absenţa bunurilor materiale şi de lipsa bunăstării sociale. În 
strânsă legătură cu acest aspect se află factorul singurătăţii, sau gradul de susţinere oferit de reţeaua 
socială din care face parte persoana respectivă.

Pentru a descoperi întreaga tragedie a sărăciei şi excluderii sociale trebuie realizată o descriere a 
acestor circumstanţe precare în toate dimensiunile lor. Modelul Caritas ia în calcul 8 dimensiuni. Pe 
lângă  resursele  financiare,  aceste  dimensiuni  sunt:  sănătatea  relaţionată  de  bunăstare;  situaţia 
locativă; nivelul de educaţie; integrarea ocupaţională; integrarea socială; integrarea privind reşedinţa 
şi originea familială. Există şi alte dimensiuni adiţionale, cum sunt cele psihologice, culturale, etice şi 
spirituale care au o influenţă covârşitoare asupra situaţiei celor care experimentează sărăcia.

Cu cât este mai săracă o persoană, în termenii celor 8 dimensiuni, şi cu cât mai multe dintre aceste 
dimensiuni reflectă  resurse limitate, cu atât mai precară și riscantă este starea sa generală. Starea 
generală  precară  reprezintă  o  “deplasare  către  marginalizare”,  iar  sărăcia  este  o  situaţie  care 
caracterizează periferia societăţii. Sărăcia caracterizează excluderea socială, iar excluderea socială 
duce la sărăcie.   Totuși,  cele două situații  nu se suprapun totdeauna. Într-o societate,  pot exista 
oameni  săraci,  dar  bine  integraţi  în  societate,  dar  pot  exista  și  oameni  bogaţi,  dar  excluşi  din 
societate.

Ce evenimente pot cauza o asemenea marginalizare şi un asemenea derapaj social? Mai mult, ce 
factori pot contribui la o ridicare sau o revenire din situația de sărăcie sau de excludere socială?



Pentru fiecare din cele 8 dimensiuni, pot fi identificate cauze ascendente şi descendente, dar situaţiile 
efective de viaţă ale  persoanelor şi familiilor sărace sunt diferite şi individuale.  La analizarea acestor 
situaţii,  profesioniștii  ajung printr-un  contact  uman cu  cei  săraci,  iar  acest  aspect  face parte  din 
procesul Caritas de asistare a celor nevoiaşi.
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