SZEGÉNYSÉG
REJTETT DIMENZIÓK

Nemzetközi részvételi kutatás

1. ábra

ATD Fourth World – A szegénység dimenziói, University of Oxford, 2019. január
A szegénység minden formájának megszüntetése
világszerte, az egyik nagyszabású cél az ENSZ 2030-ra
kitűzött fenntartható fejlődési céljai (FFC) közül, mutatja a
nemzetközi konszenzust arra vonatkozóan, hogy az anyagi
szempontokon túl is vizsgálnunk kell a szegénység
dimenzióit.
Az International Movement ATD Fourth World és az
Oxfordi Egyetem kutatói közös, hat országot (Bangladest,
Bolíviát, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat és
Franciaországot) felölelő kutatásba kezdtek 2016-ban, hogy
hozzájáruljanak a multidimenzionális szegénységről
rendelkezésre álló globális ismeretekhez és megvizsgálják
annak dimenzióit, illetve a dimenziók egymáshoz való
viszonyát.
A projekt a tudásmegosztás módszerén alapul, amelynek
során szegénységgel küzdő emberek, valamint gyakorlati és
elméleti szakemberek és működnek együtt kutatókként.

Az eltérő élettapasztalatból, tevékenységből és kutatásból
hozott tapasztalatokat először peer csoportokban dolgozzák
fel, majd közös munkában összedolgozzák. Ez új
meglátásokat
hozhat
a
szegénység
realitásainak
vizsgálatában.
Ezen folyamat során azonosítottunk kilenc alapvető
szegénységdimenziót és öt befolyásoló tényezőt, amelyek
meglepően hasonlóak voltak világszerte, a különböző
országokban élők mindennapi életében tapasztalható
különbségek ellenére.
Az ismertebb szűkölködések mellett azonosítottunk hat
olyan rejtett megfosztottság-típust, amelyek
ritkán
merülnek fel a szakpolitikai vitákban. Ezek közül hármat a
szegénység alapelemének tekintünk, hármat pedig
viszonylagosnak.
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1. TÍPUS: ALAPVETŐ TAPASZTALATOK
Önkompetencia elvesztése (disempowerment): a saját életünk fölött való kontroll hiánya, miatt másoktól
való függés súlyosan beszűkült választási lehetőségek miatt.
Testi, lelki és érzelmi szenvedés: Szegénységben erős fizikai, mentális és érzelmi terhelésnek van kitéve az
ember, és tehetetlennek érzi magát.
Küzdelem, ellenállás : Az állandó túlélésért folytatott küzdelem közepette ellene kell hatni a depriváció,
bántalmazás és az elismerés hiánya okozta szenvedésnek.

2. TÍPUS: VISZONYLAGOS ELEMEK
Intézményes szintű rossz bánásmód: állami és nemzetközi intézmények tevékenysége és passzivitása : nem
képesek megfelelően és tiszteletteljesen reagálni a szegénységben élők szükségleteire, megalázzák őket, kárt
okoznak nekik vagy nem vesznek tudomást róluk.
Szociális szintű rossz bánásmód : Informális csoportok rossz szemmel nézik a szegénységben élőket, rosszul
bánnak velük.
Elismerés hiánya: A szegénységben élők tudása, készségeit ritkán veszik észre és még ritkábban ismerik el
vagy értékelik. Egyénként és csoportként is gyakran látják őket, hamisan, inkompetensnek.

3. TÍPUS: DEPRIVÁCIÓ
Tisztességes munka hiánya: maradandó tapasztalat arról, hogy minden tisztességesen fizetett, biztonságos,
biztos, rendezett és méltóságteljes munkalehetőséget megtagadnak az embertől.
Elégtelen, bizonytalan fizetés: Alapvető szükségletek és társadalmi kötelezettségek kielégítésére is elégtelen
jövedelem, amely nem biztosít életkörülményeket vagy segíti a családi harmóniát.
Anyagi és szociális depriváció: a tisztességes élethez és a teljes értékű társadalmi szerepvállaláshoz szükséges
szükséges szolgáltatásokhoz és javakhoz való hozzáférés hiánya.
Bár minden dimenzió fellelhető minden országban és kontextusban, öt befolyásoló tényező határozza meg a
megjelenési formákat és fokozatokat : földrajzi helyzet (városi, városszéli, vidéki) időzítés és időtartam
(hosszú és rövid időszakok különböző hatást fejt ki, időskori vagy gyermekkori szegénység más, mint az aktív
kori szegénység), kulturális hiedelmek (pl arról, hogy a szegénység strukturális tényezők vagy személyes
hiányosságok eredménye-e) ; identitás (etnikai, szexuális vagy nemi alapú diszkrimináció adódhat a
szegénység miattihoz) ; környezeti és környezetvédelem-politikai tényezők (klímaváltozás, talajromlás,
környezetszennyezés és az ahhoz kapcsolódó szakpolitikai döntések, nagyvárosi depriváció, elégtelen
infrastruktúra).

A kutatás angol nyelvű leírása letölthető az alábbi oldalról:
https://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Dim_Pauvr_eng_FINAL.pdf

ATD Fourth World International
atdint@atd-quartmonde.org
www.atd-fourthworld.org

ATD Fourth World Bulgaria and South East Europe
south-east-europe@atd-fourthworld.org
http://atdfw.org/BulgariaandSoutheastEuropeBG

International participatory research – ATD Fourth World & Oxford University

