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„Прекратяване на бедността във всичките й форми
навсякъде“, всеобхватната цел на Програмата за
устойчиво развитие за 2030 г. отразява нарастващия
консенсус относно необходимостта от разглеждане на
други измерения, отвъд паричните, когато се мисли за
бедността.
За
да
разшири
глобалното
разбиране
на
многоизмерната бедност, Международното движение
ATD Четвърти свят, заедно с изследователи от
Оксфордския университет, стартира през 2016 г.
международен изследователски проект в шест страни
(Бангладеш,
Боливия,
Франция,
Танзания,
Великобритания и САЩ) с цел да се идентифицират
ключовите измерения на бедността и връзките между
тях.
Проектът се основава на методологията за сливане
на знания, в основата на която стои разбирането, че
хората, изложени на бедност, практикуващи и учени, са
съ-изследователи.

В тази методология различните видове знание,
произтичащи от житейския опит, действията и
академичните изследвания, се изграждат първо по
независим начин чрез срещи с групи от
равнопоставени, след което се сливат, за да може
перспективите да се обогатят взаимно, което води до
качествено ново разбиране за реалността на бедността.
Този процес доведе до идентифициране на девет
ключови
измерения
на
бедността
и
пет
модифициращи фактора, които, въпреки различията в
ежедневието на хората изложени на бедност в
различните страни, са изненадващо сходни.
Съществуващи наред с по-познатите форми на
лишеност, шест от тези измерения са били скрити
досега или рядко са били обсъждани в дискусии за
прокарването на политики. Три от тях представляват
основния опит за преживяването на бедността, а три
са релационни
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ГРУПА 1: ОСНОВЕН ОПИТ

Обезвластяване: Това се свежда до липсата на контрол и наличието на зависимост от другите в
резултат на силно ограничени възможности за избор.
Страданието на тялото, ума и сърцето: Да живееш в бедност означава да преживяваш интензивни
физически, психически и емоционални страдания, придружени от чувство на безсилие, което ти пречи
да направиш нещо по въпроса.
Борба и съпротива: Тече непрекъсната борба за оцеляване, която включва съпротива и
противодействие на последиците от многото форми на страдание, причинени от лишения, злоупотреби и
липса на признание.

ГРУПА 2: РЕЛАЦИОННИ ДИНАМИКИ
Институционално малтретиране: това е неспособността на националните и международните
институции чрез своите действия или бездействие да реагират по подходящ и уважителен начин на
нуждите и обстоятелствата на хората в бедност, като по този начин ги игнорират, унижават и им вредят.
Социално малтретиране: описва начина, по който хората в бедност се възприемат негативно и се
третират зле от други хора и неформални групи.
Непризнати приноси: Знанията и уменията на хората, живеещи в бедност, рядко се виждат, признават
или оценяват. Често, на индивидуално и колективно равнище, хората, изложени на бедност, погрешно
се възприемат за некомпетентни.

ГРУПА 3: ЛИШЕНОСТИ
Липса на достойна работа: Това се отнася до преобладаващия опит за наличието на отказ от
предоставянето на достъп до работа, която да е справедливо платена, безопасна, сигурна,
регламентирана и достойна.
Недостатъчен и несигурен доход: Това измерение се отнася до твърде малкия доход, който не може да
осигури посрещането на основните потребности и социални задължения, да се поддържа хармонията в
семейството и радостта от постигнати добри условия на живот.
Материални и социални лишения: Това се отнася до липсата на достъп до стоки и услуги,
необходими за приличен начин на живот и пълноценно участие в обществото.
Въпреки че всяко измерение е очевидно във всички страни и в повечето контексти, те варират по
форма и степен според пет идентифицирани модифициращи фактора: местоположение - градски,
крайградски, селски район; време и продължителност, кратките периоди, които се различават от
дългите периоди на излагане на бедност; бедността, преживяна в детството или в напреднала възраст,
различна от тази в трудоспособна възраст; културни вярвания, отнасящи се, например, до това дали
обикновено се смята, че бедността е причинена от структурни фактори или от лични провали;
идентичност, свързана с дискриминация въз основата на етническа принадлежност, пол и сексуална
ориентация, допълващи тази идентичност, свързана с бедността; околната среда и политиката за
опазване на околната среда, от изменението на климата, деградацията на почвата, замърсяването и
свързаните с тях политики, до градските форми на налична обществена инфраструктура, която често
енедостатъчно развита..

Доклад за изследването може да бъде свален от следния адрес:
https://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Dim_Pauvr_eng_FINAL.pdf
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