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„Bogat, dar exclus social în Uniunea Europeană,
sărac şi inclus social în România?”

Recent, în statisticile Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite se afirmă 
că 82,7% din venitul total al lumii se regăseşte la o proporţie de 20% de per-
soane foarte bogate ale lumii, în vreme ce pentru cei mai săraci ai lumii, care 
sunt aproximativ 20%, se poate vorbi de 1,4% din venitul total al lumii. Toate 
acestea fiind posibile acum, când în lume există două miliarde de oameni care 
trăiesc cu un venit sub 16 USD, adică 37 RON pe zi!

S-ar putea deci concluziona că o creştere economică globală nu se regăseşte 
întotdeauna şi în bunăstarea celor foarte săraci. Atunci, cum ar trebui să abor-
dăm rolul omului în politica de piaţă? Care sunt factorii care marchează pro-
gresul, bunăstarea şi buna guvernare în timpul nostru? În cartea Creştini bo-
gaţi într-o epocă de foame (Rich Christians in an Age of Hunger), Ron Sider 
arată: „Este important să reţinem că Scripturile poruncesc dreptate, mai de-
grabă, decât simplă caritate”, şi atunci ne întrebăm care este rolul Bisericii şi al 
organizaţiilor sale în abordarea injustiţiei sociale actuale?

Pentru cei mai mulţi dintre oamenii obişnuiţi, a fi bogat se rezumă la avea 
o casă, maşină/maşini, bani suficienţi pentru a consuma abundent şi uneori 
de a întreprinde călătorii o dată sau de mai multe ori pe an, în concediu sau de 
sărbători, unde să poată consuma din nou, fără limite.

Astăzi aş dori să mă opresc la o scurtă prezentare a situaţiei de bogăţie sau 
de sărăcie a unor categorii de vârstă pentru care societatea actuală caută solu-
ţii de bunăstare şi împlinire, şi anume: persoanele în vârstă, persoanele anga-
jate şi copiii.

Atât în statele bogate ale Uniunii Europene ca Germania, Franţa, Luxem-
burg, cât şi în România, sărăcia este în parte cauzată prin marginalizare. Sărăcia 
este în parte cauzată de lipsa de resurse. Dar există şi multă sărăcie în parte 
cauzată prin neputinţa de a schimba circumstanţele. Am putea deci să ne în-
trebăm dacă a fi bogat în Uniunea Europeană şi „exclus social” (marginalizat, 



77BOGAT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI SĂRAC ÎN ROMÂNIA?

singur, subordonat consumismului) nu ar fi aparent egal cu starea de a fi sărac 
şi „inclus social” în România (conform programelor reformatoare ale guver-
nului, care indică scăderi spectaculoase ale celor excluşi social, aflate în deru-
lare în ultimii doi ani)? 

Persoane în vârstă – bătrâni

În 2006, în UE cu 25 de ţări, la o persoană peste 65 de ani corespundeau 
patru persoane angajate care susţineau astfel existenţa lor. Însă până în 2050 
acest raport va scădea la doi lucrători care vor „plăti” pentru costurile aferente 
unui pensionar. Dacă în 2006, din cele 21,6 milioane de locuitori ai României, 
10,5 milioane erau adulţi, 5 milioane tineri şi copii şi 6 milioane erau vârstnici, 
peste 50 de ani tabloul demografic al ţării noastre va arăta complet diferit: 
pensionarii vor reprezenta mai mult de jumătate din populaţia ţării, va scădea 
numărul adulţilor şi copiilor, piramida vârstelor îngustându-şi semnificativ 
baza1. 

Rata de angajare a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 55 şi 64 de ani în 
UE cu 27 de ţări era în 2006 de 43,6%, din care 19% se află sub pragul de sără-
cie (calculată pentru UE cu 25 de ţări), în timp ce în România rata de angajare 
era de 41,7% (cu menţiunea că pentru proporţia celor care trăiesc sub pragul 
de sărăcie în România nu există date la nivelul anului 2006 la Eurostat). 

La această situaţie ne întrebăm ce soluţii se pot găsi.
Uniunea Europeană îşi propunea prin Strategia de la Lisabona să crească 

numărul locurilor de muncă pentru cei vârstnici, să mărească numărul de ani 
în care omul să poată fi angajat pentru ca apoi să poată deveni pensionar, să 
crească oportunităţile de educare continuă a adulţilor pentru o flexibilitate şi 
o securitate socială mărită. 

Un alt răspuns este cel concret oferit unor bătrâni singuri, marginalizaţi, 
lipsiţi de îngrijiri medicale sau imobilizaţi la pat, este cel pe care unele organi-
zaţii caritabile îl oferă prin proiectele şi programele lor de îngrijire la domici-
liu, prin case de bătrâni sau centre de zi pentru socializarea lor. Asistenţa spi-
rituală este foarte importantă în astfel de situaţii.

Iată ce răspuns ne propune în acest sens Compendiul de doctrină socială a 
Bisericii la nr. 222: 

Bătrânii constituie o importantă şcoală a vieţii, capabilă să transmită valori şi tra-
diţii şi să favorizeze creşterea celor mai tineri, care învaţă astfel să caute nu numai 
1 http://www.gov.ro/presa/integrare/euronewsletter, nr. 8/05.11.2006.
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propriul bine, ci şi pe cel al altuia. Dacă persoanele în vârstă se află într-o stare de 
suferinţă şi dependenţă, nu au nevoie numai de îngrijire medicală şi de îngrijire 
corespunzătoare, ci, înainte de toate, de a fi trataţi cu iubire”.

Persoane angajate – salariaţi

Acum în UE-27 sunt 32 de milioane de salariaţi cu contracte de muncă pe 
timp limitat (14,5%). Aproape 40 de milioane sau 18% din numărul total de 
salariaţi sunt de fapt cu contracte de muncă de tip part-time (convenţie civilă). 
O cincime din cei care au acest tip de contracte de muncă part-time lucrează 
aşa deoarece nu au găsit de lucru pentru un contract cu normă întreagă de 
muncă. 

31 de milioane de salariaţi sau 15% câştigă la limita sărăciei, iar 8% din 
salariaţi, adică 17 milioane de oameni, trăiesc în sărăcie, deşi sunt salariaţi. 
Acesta este fenomenul cunoscut azi la nivel european sub numele de „salaria-
tul sărac”. 

În România, conform unui studiu făcut în ultimii 6 ani la un număr de 723 
de cazuri de persoane ocupate formal, 13,5% sunt în situaţia de sărăcie extremă, 
11,3% în situaţie de criză generalizată şi 35,4% se află într-o situaţie acută de 
nevoi2. 

Tot mai mult ştim de cei plecaţi de acasă în străinătate pentru a „scăpa de 
sărăcia în care trăiesc”. Plecarea pentru munca în străinătate a devenit un fe-
nomen social extins legat de mobilitatea forţei de muncă şi în România. Oa-
menii aleg să meargă în alte ţări la lucru, în principal, motivaţi financiar, ca 
destinaţii alegând Marea Britanie, Spania, Italia, unde se câştigă mult mai bine 
decât în România. În ţările bogate ale Uniunii Europene, piaţa muncii se do-
vedeşte „generoasă” în comparaţie cu cea din România. Lucrătorul venit din 
România, de cele mai multe ori e slab calificat faţă de tipul slujbelor oferite 
pentru imigranţii ţărilor UE, fapt care-l constrânge pe nou-sosit să accepte 
acele locuri de muncă pe care cetăţenii ţării respective le-ar refuza (în aceleaşi 
condiţii). Intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană a fixat multe dintre eta-
pele procesului de migraţie, prin reglementări mult mai stricte a diferitelor 
aspecte ale plecării la lucru în ţările UE, dar încă nu e suficient3.

2 Manuela Sofia Stănculescu, „Munca invizibilă a săracilor din zonele sărace”.
3 „Cu bine, din Europa!”, Studiu despre migraţia forţei de muncă româneşti în Uniunea 

Europeană, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC), Bucu-
reşti, iulie 2007.
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Putem vedea că în Compendiul de doctrină socială a Bisericii, la nr. 316, 
acest fenomen este explicat în modul următor: 

Creşterea semnificativă a locurilor de muncă în contextul acestor activităţi [n.n. – 
neoficiale sau ascunse] se datorează atât lipsei de specializări într-un larg segment 
al forţei de muncă locale, cât şi dezvoltării dezordonate a sectoarelor formale eco-
nomice. Astfel, un mare număr de persoane sunt constrânse să muncească în con-
diţii deosebit de grele şi într-un cadru lipsit de regulile ce apără demnitatea mun-
citorului. Nivelul producţiei, al veniturilor şi al standardului vieţii este extrem de 
coborât şi adesea se dovedeşte a fi insuficient pentru a asigura întreţinerea munci-
torilor şi a familiilor lor.

Şi totuşi, aceste cifre ascund clasele cele mai vulnerabile care lucrează în 
condiţii mizere de muncă şi care, de cele mai multe ori, sunt prestate de femei, 
tineri, emigranţi, persoane în vârstă. Aceste munci sezoniere se pot face prin 
oferirea unui contract de muncă temporar, iar cifrele sunt emoţionante: 6 mi-
lioane în Spania, 5 milioane în Marea Britanie (cu un grad ridicat de pierdere 
a drepturilor de muncă), 3 milioane de false „autoangajări” (lucrători pe cont 
propriu), care lucrează pentru un singur patron în Italia, 6 milioane în Ger-
mania, 80% din noile angajări făcute în baza unor cunoscute fixed-term basis 
în Franţa. Toate aceste cifre sunt alarmante!

În întreaga Uniune Europeană, ONG-uri, platforme de asociaţii şi fundaţii, 
sindicate au început o serie de acţiuni comune de denunţare a acestor efecte 
ascunse ale politicilor elaborate la nivel european, prin campanii de informare 
şi, respectiv, prin propunerea de soluţii concrete cum ar fi: venitul minim ga-
rantat în mod etic, flexisecuritate, participare activă etc.

La Consiliul European de la Lisabona din 13-14 martie 2008, această ana-
liză a determinat şefii de guverne din UE-27 să afirme că liniile directoare ale 
strategiei de angajare europeană (Employment Strategy) trebuie să fie revizuite 
şi schimbate de urgenţă. Noile directive trebuie să se orienteze mai mult pe 
creşterea numărului de locuri de muncă de calitate şi să nu pună doar accentul 
pe creşterea numărului de locuri de muncă4.

Copiii

Din cei 78 de milioane de săraci ai Europei (UE), 19 milioane sunt copii. 
Numărul este „incredibil”, a spus deputata europeană germană Gabriele Zimmer 

4 „Quality of jobs at risk!”, An overview from the European Trade Union Confederation on 
the incidence and rise of precarious work in Europe.
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(Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică) în ca-
drul unei audieri publice organizate pe 2 aprilie a.c. la Parlamentul European 
pe tema sărăciei copiilor in UE5.

UE-27 avea, în anul 2005, 97,5 milioane de copii cu vârste cuprinse între 
0-17 ani, adică 20% din populaţie. Dintre aceştia, 19 milioane de copii trăiesc 
sub limita de sărăcie. În majoritatea ţărilor UE, copiii se află expuşi într-un 
grad mai ridicat riscului de a trăi în sărăcie decât restul populaţiei, cu excepţia 
ţărilor nordice, unde doar 9-10% se află în această situaţie, faţă de 16% în UE-27. 
În aproape jumătate din ţările UE, riscul sărăciei în rândul copiilor este apro-
ximativ 20%, cu un maxim de 25% în România şi 29% în Polonia. În 8 ţări din 
UE: Bulgaria, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, România şi Slo-
vacia, rata de sărăcie a copiilor depăşeşte cu 5% rata de sărăcie a populaţiei6.

Cu toate că situaţia copiilor aflaţi în risc de sărăcie este dramatică, raportul 
prezentat de Comisia Europeană în ianuarie 2008 nu prezintă în recomandă-
rile finale ale studiului de 252 de pagini decât recomandări de ordin statistic, 
de monitorizare a politicilor sociale şi de stabilire a unor obiective cuantifica-
bile, fără a indica şi modul economic prin care s-ar putea realiza aceste reco-
mandări.

În România, riscul ridicat de sărăcie pentru copiii aflaţi în zone urbane 
sărace este de două ori mai mare decât cel al copiilor din zonele rurale sărace. 
Astfel, 43% din copii trăiesc în sărăcie extremă la periferiile oraşelor, iar 21% 
din copii cresc în gospodării cu grad ridicat de criză generalizată (au locuinţe, 
dar veniturile familiei se află sub pragul de sărăcie)7.

Un model de implementare a schimbării sărăciei extreme a copiilor rroma 
constă în procesul de alfabetizare şi apoi în cel de integrare în societate. Ima-
ginea prezentată face parte dintr-un program destinat copiilor rroma din oraşul 
Sfântul Gheorghe, unde populaţia rroma este separată şi astăzi printr-un zid 
de restul oraşului. Programul se desfăşoară dincolo de zid – acolo unde trăiesc ei. 

Poate că acum aceşti copii aflaţi în riscul sărăciei reprezintă 20% din popu-
laţia UE, dar ei reprezintă cu siguranţă, alături de ceilalţi copii, 100% viitorul UE.

Iată ce răspuns ne propune în acest sens Compendiul de doctrină socială a 
Bisericii la nr. 244: 

5 Paradoxul unui continent bogat: sărăcia în rândul copiilor, www.euractiv.ro, 7.04.2008.
6 Child Poverty and Well-Being in the EU. Current status and way forward, European Com-

mission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - Unit 
E.2, Manuscript completed in January 2008. 

7 Manuela Sofia Stănculescu, „Cine este în sărăcie extremă?”
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Drepturile copiilor trebuie să fie protejate legal de sistemele juridice. Înainte de 
toate, este necesară recunoaşterea publică a valorii sociale a copilăriei în toate ţă-
rile: „Nici o ţară din lume, nici un sistem politic, nu se poate gândi la propriul vi-
itor decât privind la aceste generaţii noi, care preiau de la părinţii lor moştenirea 
complexă de valori, de obligaţii şi de aspiraţii ale naţiunii de care aparţin şi ale 
întregii familii umane”8. Primul drept al copilului este acela „de a se naşte într-o 
familie adevărată”9, un drept a cărui respectare a fost mereu problematică şi care 
astăzi cunoaşte noi forme de violare cauzate de dezvoltarea tehnicilor genetice.

După aceste gânduri ne întrebăm din nou dacă sărăcia şi bogăţia au acelaşi 
prag în UE ca şi în România. Dacă ne referim strict în termeni absoluţi, vom 
spune că nu. Sărăcia în ţările bogate se manifestă cu precădere la grupuri mar-
ginale şi la minorităţi rasiale sau etnice, spre deosebire de ţările sărace ale UE, 
unde sărăcia este omogenă, afectând o majoritate a populaţiei. Dacă însă ne 
referim la dificultăţile pe care imigranţii le au de înfruntat şi până la momen-
tul în care ei vor ajunge să fie integraţi social în UE, am putea afirma că da.

Uneori, ca să nu mai fii sărac, e suficient să ai la fel de mult ca şi ceilalţi. 
Pentru alţii, sărăcia înseamnă privaţiune şi inechitate. În studiul realizat de 
Georgeta Ghebrea, Perspective sociologice asupra sărăciei, autoarea afirmă că

în ţările bogate săracii pot să nu sufere de privaţiuni: pot să aibă hrană, haine, 
adăpost; ei se vor percepe pe sine ca săraci, mai ales, din cauza inechităţii, şi nu a 
privaţiunii. În ţările sărace, distribuţia egală a resurselor nu înseamnă neapărat 
suficienţa împărţirii. La modul teoretic poate acţiona o echitate perfectă, dar pri-
vaţiunile, nevoile, lipsa resurselor necesare asigurării unei existenţe viabile vor 
persista. Aşadar, în acest caz, nu inechitatea este cheia problemei, ci privaţiunea.

Politicile europene, naţionale, de redistribuire, de stimulare a economiei, 
de creare a noi locuri de muncă, reconversie profesională şi învăţare continuă, 
dezvoltare locală, asistenţă juridică, medicală sau socială nu sunt suficiente 
pentru a eradica sărăcia din UE până în 2010. La opusul valorii investite, re-
zultatele obţinute sunt modeste şi, de cele mai multe ori, de scurtă durată.

Afişul pe care l-am pregătit pentru lansarea Compendiului de doctrină socială 
a Bisericii la Bucureşti, eveniment ce va avea loc şi aici, la Iaşi, în continuarea 
lucrărilor acestui simpozion internaţional, are în prim-plan o poartă formată 

8 Ioan Paul al II-lea, „Discurs la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite” (2 octombrie 
1979), 21: AAS 71 (1979) 1159; cf. şi Idem, „Mesaj adresat Secretarului General al Naţiunilor 
Unite, Javier Pérez de Cuellar, cu ocazia Întâlnirii Mondiale pentru Protecţia Copiilor” (22 sep-
tembrie 1990): AAS 83 (1991) 358-361. 

9 Ioan Paul al II-lea, „Discurs în faţa Comitetului Jurnaliştilor Europeni pentru Drep-
turile Copilului” (13 ianuarie 1979): AAS 71 (1979) 360.
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din coperta Compendiului de doctrină socială a Bisericii. Din punctul meu de 
vedere, poarta aceasta reprezintă trecerea de la profan la sacru într-un cerc al 
existenţei vieţii eterne. Cel care va trece prin această poartă, îmbogăţit cu în-
ţelepciunea inimii, o să poată duce cu el şi prin ceea ce este el mesajul descris 
în Evanghelia după sfântul Ioan (10,9), şi anume Isus – poarta vieţii, o poartă 
prin care trec cei care vor să aibă viaţa veşnică. Cei care trec prin această poartă 
pot aduce acest mesaj astăzi economiei salvifice10.

Citind Compendiul de doctrină socială a Bisericii poate ni se va pune între-
barea: „Înţelegi ce citeşti?” Iar noi vom răspunde: „Cum aş putea să înţeleg 
dacă nimeni nu-mi explică?” (Fap 8,30-31). Putem aşadar să profităm şi acum 
de prezenţa E.S. Cardinalul Renato Raffaele Martino printre noi, spre a-l ruga 
să ne explice cum justiţia şi pacea devin cheile cu care putem deschide poarta 
cunoaşterii.

Având Biblia, Compendiul de doctrină socială a Bisericii şi credinţa că tot 
ceea ce realizăm facem împreună cu Cristos şi pentru Cristos, putem să con-
tribuim cu toţii la o lume mai bună, în care justiţia socială să devină realitate.

10 Compendiul de Doctrină Socială a Bisericii, nr. 65: „Răscumpărarea începe cu întrupa-
rea, prin care Fiul lui Dumnezeu asumă tot ce este uman, în afară de păcat, conform cu soli-
daritatea rânduită de Înţelepciunea creatoare divină, şi cuprinde totul în darul său de Iubire 
răscumpărătoare. Această iubire ajunge la om în totalitatea fiinţei sale: fiinţă trupească şi spi-
rituală, în relaţie solidară cu ceilalţi. Omul întreg – nu un suflet despărţit sau o fiinţă închisă 
în individualitatea sa, ci persoana şi societatea persoanelor – este cuprins în economia salvifică 
a evangheliei. Ca purtătoare a mesajului evangheliei despre întrupare şi răscumpărare, Biserica 
nu poate merge pe un alt drum: cu doctrina ei socială şi cu acţiunea eficace care decurge din 
aceasta, nu numai că nu ascunde nimic din chipul şi misiunea ei, ci este fidelă faţă de Cristos 
şi se revelează oamenilor ca «sacrament universal de mântuire». Lucrul acesta este valabil în 
mod deosebit pentru un timp cum este al nostru, caracterizat de o crescândă dependenţă re-
ciprocă şi de o relevanţă globală a problemelor sociale”.


