
Ce este saracia?

Saracia este un fenomen care ameninta, dar ale carui implicatii sunt constientizate abia in 

momentul in care suntem direct confruntati cu el.  

Saracia exista, cu atat mai mult intr-un an de recesiune,  si – in mod paradoxal sau nu – 

tinde sa capete proportii chiar si in Europa, una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Cel 

mai recent studiu Eurobarometru, realizat in lunile august – septembrie 2010 indica faptul ca 

aproximativ 84 de milioane de europeni (adica 17% din populatia Europei) traiesc sub pragul 

saraciei. 

Dar ce inseamna saracia si ce anume stabileste dimensiunile acestui fenomen?

Potrivit aceluiasi studiu Eurobarometru, cetatenii Europei inteleg si se raporteaza diferit la 

fenomenul saraciei. Astfel, peste un sfert din participantii la studiu considera ca o persoana 

se confrunta cu fenomenul saraciei atunci cand dispune de resurse atat de limitate incat nu 

poate participa pe deplin la viata societatii. 18% dintre intervievati considera ca o persoana 

este saraca atunci cand trebuie sa depinda pentru a supravietui de acte de caritate sau de 

sustinerea celor  din jur.  Pentru 17% dintre europenii  chestionati  o persoana este saraca 

atunci cand nu isi poate asigura singura bunurile de stricta necesitate. 

Saracia face parte din realitatea noastra, au recunoscut-o 76% dintre europeni, care sustin 

ca fenomenul saraciei este larg raspandit in tarile lor. Mai mult, saracia atrage dupa sine si o 

serie de urmari grave precum excluziunea sociala, accesul dificil la serviciile financiare si la 

cele sociale si poate cel mai grav, ingreunarea accesului la educatie. 

Inspirându-se  din  principiul  solidarităţii  care  stă  la  baza  construcţiei  europene,  Uniunea 

Europeană şi statele membre şi-au unit eforturile pentru a declara  2010 Anul European 

pentru  Combaterea  Sărăciei  şi  Excluziunii  Sociale.  Obiectivul  principal  al  Anului 

European 2010 a constat în creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la 

problematica sărăciei şi excluziunii sociale şi de a reînnoi angajamentul politic al UE şi al 

statelor  membre de a combate aceste două fenomene. Iniţiativele Anului  european s-au 

concentrat în jurul a patru obiective majore: recunoaşterea dreptului celor care trăiesc în 

sărăcie şi  sunt  excluşi  social  la o viaţă demnă şi  la un rol  activ în societate; stimularea 

responsabilităţii comune şi a participării la lupta împotriva sărăciei; promovarea incluziunii 

sociale şi obţinerea unui angajament politic care să ducă la acţiuni concrete de eradicare a 



sărăciei  şi  de combatere a excluziunii  sociale,  precum şi asumarea acestor obiective de 

întreaga societate. 


