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Figura 1

ATD Lumea a patra – Diagramă realizată de Universitatea Oxford 
cu privire la dimensiunile sărăciei, ianuarie 2019

Cercetare participativă internațională

„Eliminarea sărăciei în toate formele ei de peste tot din 
lume”, scopul principal al Agendei de dezvoltare 
sustenabilă pentru 2030, reflectă consensul din ce în ce mai 
puternic asupra nevoii de a lua în considerare și alte 
dimensiuni, în afara de cele monetare, atunci când analizăm 
sărăcia.

Pentru a îmbunătăți înțelegerea la nivel global a sărăciei 
multidimensionale, Mișcarea internațională ATD Lumea 
a Patra alături de cercetători din partea Universității 
Oxford, au lansat în 2016 un proiect de cercetare 
internațional în șase țări (Bangladesh, Bolivia ,Franța, 
Tanzania, Regatul Unit și Statele Unite) pentru a identifica 
dimensiunile cheie ale sărăciei și relația dintre acestea.

Proiectul este bazat pe o metodologie de combinare a 
cunoștințelor în cadrul căreia oamenii care se confruntă cu 
sărăcia, practicanții și profesorii sunt co-cercetători

 În cadrul acestei metodologii, diferitele tipuri de cunoștințe 
care rezultă din experiențe de viață, acțiuni și cercetare 
academică sunt acumulate mai întâi în mod independent 
prin ședințe inter-pares și apoi sunt combinate pentru a 
obține o nouă înțelegere a realității sărăciei. 

Acest proces a dus la identificare a nouă dimensiuni cheie 
ale sărăciei și cinci factori modificatori care, în ciuda 
diferențelor din viețile de zi cu zi ale oamenilor care trăiesc 
în sărăcie din diferite țări, sunt suprinzător de similare.

Șase dintre aceste dimensiuni, care există alături de 
privațiunile deja cunoscute, erau ascunse anterior sau erau 
rareori luate în considerare în cadrul discuțiilor privind 
politicile. Trei dintre acestea constituie o experință de 
bază a sărăciei și trei sunt relaționale.
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SETUL 1: EXPERIENȚA DE BAZĂ

SETUL 2: DINAMICI RELAȚIONALE

SETUL 3: PRIVAȚIUNI

http://atdfw.org/BulgariaandSoutheastEuropeBG

Raportul de cercetare poate fi descărcat la:
https://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Dim_Pauvr_eng_FINAL.pdf

Lipsa unui loc de muncă decent: reprezintă experiența prevalentă de refuzare a accesului la un loc de muncă 
plătit corect, sigur, reglementat și demn.
Venit insuficient și nesigur: această dimensiune face referire la un venit prea mic pentru a acoperi nevoile de 
bază și obligațiile sociale, pentru a menține armonia în cadrul familiei și pentru a asigura condiții bune de trai.
Lipsuri materiale și sociale: se referă la lipsa de acces la bunuri și servicii necesare pentru a trăi o viață 
decentă și pentru a fi parte din societate.

Deși fiecare dimensiune există în toate țările și în majoritatea contextelor, fiecare variază cu privire la formă și 
severitate în funcție de cinci factori modificatori identificați: locație, urban, pre-urban, rural; timp și durată, 
perioadele de sărăcie scurte fiind diferite de cele lungi, sărăcia experimentată în copilărie sau la bătrânețe fiind 
diferită de cea experimentată la vârsta de muncă; convingeri culturale, de exemplu dacă se consideră în 
general că sărăcia este provocată de factori structurali sau de defecte personale;  identitatea, discriminarea din 
motive precum etnia, genul și orientarea sexuală adăugându-se la cea asociată cu sărăcia; și mediul și politica 
privind mediul, de la politicile asociate cu încălzirea globală, degradarea solului și poluare la deprivarea 
urbană și infrastructura publică inadecvată.

Maltratarea instituțională: este eșecul instituțiilor naționale și internaționale de a reacționa în mod 
corespunzător și respectuos, prin acțiunile lor sau prin lipsa de acțiuni, la nevoile și circumstanțele oamenilor 
care trăiesc în sărăcie și, prin urmare, ignorarea, umilirea și prejudicierea acestora.
Maltratarea socială: descrie modul în care oamenii care trăiesc în sărăcie sunt percepuți în mod negativ și 
sunt tratați în mod necorespunzător de alți indivizi sau alte grupuri informale.
Contribuții nerecunoscute: cunoștințele și abilitățile oamenilor care trăiesc în sărăcie sunt rareori văzute, 
recunoscute sau prețuite. Adesea, oamenii care trăiesc în sărăcie sunt considerați în mod incorect, individual 
sau colectiv, a fi incompetenți.

Lipsa de putere: reprezintă lipsa de control și dependența de alte persone rezultate din opțiuni foarte limitate.
Suferință fizică, mentală și emoțională: viața în sărăcie implică experimentarea unei suferințe fizice, mentale 
și emoționale intense însoțită de o senzație de incapacitate de a face ceva în această privință.
Lupta și rezistența: există o luptă continuă pentru supraviețuire care implică rezistența împotriva efectelor 
multor forme de suferință provocate de privațiuni, abuz și lipsa de recunoaștere și combatarea acestora.
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