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1 REZUMAT 
 
Cu aproape 84 de milioane de europeni amenințați de sãrãcie, Uniunea Europeanã (UE) și 
statele membre și-au unit forțele pentru a declara 2010 Anul European pentru Combaterea 
Sãrãciei și a Excluziunii Sociale. Obiectivul principal a fost de a crește gradul de 
sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste probleme și de a reînnoi angajamentul 
politic al UE și al statelor sale membre de a combate sãrãcia și excluziunea socialã. Principiul 
cãlãuzitor al Anului 2010 a fost de a da glas preocupãrilor oamenilor care trãiesc în sãrãcie și 
excluziune socialã și de a inspira fiecare cetãțean european și alți actori sã abordeze aceste 
probleme importante2. 
 
În acest context, Parlamentul European a comandat un studiu calitativ în 18 state membre în 
vederea explorãrii chestiunilor problematice care îi preocupã pe cei care trãiesc în sãrãcie și 
care sunt expuși excluziunii sociale. Rezultatele acestui studiu, conținute în prezentul raport 
consolidat, vor aduce contribuții directe la Agora cetãțenilor UE având ca temã „Criza și 
sãrãcia”, care va avea loc în ianuarie 2011. 
 
Obiectivele generale ale studiului au fost de a: 
 

 identifica problemele particulare care îi preocupã pe cei care trãiesc în sãrãcie și care 
sunt expuși sau riscã sã fie expuși excluziunii sociale, în vederea stabilirii domeniilor 
care ar putea fi acoperite de prezentarea lor în cadrul Agorei cetãțenilor din 2011; și 
 

 drept urmare, de a oferi responsabililor politici ai UE prezenți la Agora cetãțenilor din 
2011 o viziune directã asupra preocupãrilor celor care trãiesc în sãrãcie și excluziune 
socialã. 

 
În cele 18 state membre selectate, un total de 160 de respondenți cu vârste de și peste 60 de 
ani, care trãiau sub pragul sãrãciei din țãrile lor, au participat la acest studiu. Din acești 
respondenți: 
 

 Douã treimi dintre respondenți erau pensionari, iar o minoritate a acestora erau 
pensionați pe motive de invaliditate/sãnãtate. O minoritate a respondenților 
pensionari își suplimentau venitul din pensii prin activitãți suplimentare.  
 

 O treime dintre respondenți nu erau pensionați, iar jumătate din aceștia erau 
salariați, în timp ce cealaltă jumătate erau șomeri. Cei care erau angajați 
aveau diferite locuri de muncă precum persoană de serviciu, îngrijitor, lucrător 
în domeniul panourilor de firmă, portar la instituții, croitor, florar, baby-sitter 
etc. Unii aveau și locuri de muncă cu fracțiune de normă sau erau lucrători 
independenți. 
 

 Puțin peste o treime dintre respondenți erau căsătoriți sau trăiau în 
parteneriat, iar cele două treimi rămase erau celibatari, divorțați, separați sau 
văduvi. Unii respondenți, deși o minoritate, aveau copii care fie locuiau 
împreună cu ei, fie primeau un anumit sprijin financiar din partea părinților.  

 

                                                 
2 http://www.2010againstpoverty.eu/about/?langid=ro 
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1.1 Rezumat tematic 
 
Studiul se concentreazã pe un grup de persoane care se simt ignorate de cãtre societatea largã, 
care cred cã realitatea vieților lor nu este reprezentatã în mijloacele dominante de informare în 
masã și care simt cã factorii de decizie nu înțeleg ce înseamnã viața pentru cei care se 
confruntã cu sãrãcia și excluziunea socialã. Aspectele materiale și de zi cu zi ale sãrãciei sunt 
aspecte cheie - costul vieții, ocuparea forței de muncã, pensiile, îngrijirile medicale. Aspectele 
mai puțin tangibile sunt la fel de importante - impactul excluziunii sociale asupra respectului 
de sine și dorința de a se simți ascultați și apreciați de cãtre societate. Acest sentiment de 
invizibilitate și excluziune este adesea agravat de stigmatizarea sãrãciei și de sentimentul de 
rușine sau jenã resimțit de mulți dintre respondenți. 

 
Temele-cheie care au reieșit din studiu au fost urmãtoarele: 

 Persoanele sãrace și mai vârstnice simt cã nimeni nu este interesat de ele sau de 
greutãțile lor zilnice 

„Sã spunem adevãrului pe nume, nimãnui nu-i pasã de cei sãraci, nici în 
prezent, nici în trecut.” (EL, bãrbat, 70 de ani) 

 Mijloacele de informare în masã nu sunt interesate cu adevãrat sã le spunã povestea 

„Nu cred cã sãrãcia are parte de o largã mediatizare, cred cã la televizor se 
prezintã mai mult bunãstarea...Toatã lumea este bogatã, toatã lumea este 
frumoasã, toatã lumea este suplã, nu vezi prea multã sãrãcie în mijloacele de 
informare în masã…probabil cã oamenii își doresc sã vadã partea plinã a 
paharului, nu vor sã vadã sãrãcia.” (UK, femeie, 64 de ani) 

 Factorii de decizie și responsabilii politici sunt conștienți de existența sãrãciei din 
statistici, dar au o înțelegere limitatã a realitãții 

„Nu se întâmplã nimic pentru cã dacã îi întrebãm cât costã un litru de lapte, 
habar n-au. Nu cunosc prețurile. Ei nu sunt nevoiți sã meargã la cumpãrãturi. 
Știu cã sãrãcia existã, dar nu știu ce înseamnã aceasta. Existã multã bogãție, 
dar și multã sãrãcie.” (HU, bãrbat, 60 de ani) 

 Persoanele mai vârstnice simt cã nu sunt ascultate suficient 

„Ei ar trebui sã vorbeascã cu cei vârstnici pentru a înțelege cum trãiesc 
aceștia, ce înseamnã sã fii singur, complet izolat.” (PT, femeie, 72 de ani) 

 Problemele de bazã legate hranã, siguranțã, locuințã, sãnãtate și locul de muncã sunt 
principalele lor preocupãri 

„Sunt persoane care își limiteazã cheltuielile pentru hranã la doar 3 zloți pe zi. 
Asta înseamnã sã diluezi laptele cu apã și sã cumperi un litru de lapte și câteva 
pâini pentru toatã sãptãmâna.” (PL, bãrbat, 69 de ani) 

 De asemenea, ei sunt doritori sã aibã un rol în societate și o anumitã demnitate în 
viața lor 

„Ca să poți trăi demn și omenește atunci când ești bătrân.” (DE, femeie, 
62 de ani)  
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 Venitul din pensie și problema locului de muncã sunt chestiunile prezente în aproape 
toate preocupãrile principale și pe aceste aspecte ar trebui sã se concentreze politica 
atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene 

„Întreaga pensie se duce pe îngrijiri medicale.” (SK, femeie, 63 de ani) 

 Respondenții au fost adesea sceptici în privința voinței politice de a face asta 

„Ei [factorii de decizie] sunt atât de ocupați sã stea în jurul meselor și sã 
discute una și alta, încât sunt nevoiți apoi sã organizeze o altã întrunire pentru 
a discuta ceea ce au discutat la prima întrunire, dar de fapt nu se face nimic.” 
(UK, femeie, 69 de ani)  

 

1.2 Percepția mijloacelor de informare și a societãții și experiențele 
proprii ale respondenților 

 
 Părerea predominantă a respondenților a fost că nu există nici pe departe 

suficient angajament în ceea ce privește problema sărăciei și a 
excluziunii sociale. Principalul motiv citat pentru această lipsă de 
reprezentare este o obsesie percepută la mijloacele de informare pentru 
povești privind bunăstarea, avuția, frumusețea și tinerețea. Aceste teme sunt 
văzute ca aspecte spre care lumea aspiră și, prin urmare, privite ca fiind 
vandabile sau demne de a apărea la știri.  
 

 Când mijloacele de informare prezintă aspecte legate de sărăcie și 
excluziune socială, respondenții sunt de părere că acestea sunt exagerate 
sau descrise în mod inexact, de exemplu: 
 

o Ca cifre (numere/statistici) și imagini emoționante (precum oameni 
înfometați, singurătate și izolare, degradarea din cartierele locale), sau 
 

o Într-o manieră extremă și senzaționalistă.  
 
Aceste reprezentări au fost considerate a fi inexacte și înșelătoare. 

 
 În ciuda acestor reprezentãri inexacte ale sãrãciei și excluziunii sociale din mijloacele 

de informare în masã, respondenții au menționat o serie de probleme care le 
afecteazã viețile de zi cu zi. Acestea constau, în general, în aspecte materiale de bazã 
ale traiului în sãrãcie, iar cele mai evidente au fost:  
 

o Costul vieții  
 

o Serviciile de sãnãtate și cãminele de bãtrâni  
 

o Condițiile de trai și mediul  
 

o Sãrãcia între generații - obligația de a-și sprijini copiii sau preocuparea fațã 
de șansele celor tineri de a-și gãsi un loc de muncã. 
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 Respondenții au explicat, de asemenea, cum aceste aspecte, de exemplu 
costul ridicat al traiului și pensiile scăzute, conduc la excluziune socială și la 
izolare.  
 

 În general, respondenții sunt de părere că societatea reflectă abordarea 
mijloacelor de informare în privința reprezentării problemei sărăciei și 
excluziunii sociale, prin faptul că ei sunt în mare parte ignorați și că situația 
lor nu este înțeleasă sau este văzută într-o manieră foarte simplistă. 
Respondenții s-au simțit excluși din societate și, mai mult, au susținut că 
există o lipsă de empatie, acțiune și interes din partea societății în ceea 
ce privește problema sărăciei și a excluziunii sociale, deoarece oamenilor nu 
pare să le pese de aceste aspecte decât dacă sunt afectați personal.  

 
 Majoritatea respondenților au fost de pãrere cã ceea ce lipsește din descrierea sãrãciei 

și excluziunii sociale din mijloacele de informare sunt exemplele reale de viațã sau 
studiile de caz ale unor persoane care trãiesc în sãrãcie și modul cum acestea se 
descurcã cu probleme reale, de fiecare zi. 
 

 Respondenții ar dori sã vadã cã mijloacele de informare: 
 

o Atrage atenția asupra condițiilor în care sunt nevoiți sã trãiascã 
pensionarii, cum ar fi condițiile de locuit și din cartiere, veniturile reduse, 
supraviețuirea cu bugete mici, problemele legate de îmbãtrânire, costul ridicat 
al utilitãților și al chiriei etc. 
 

o Discutã diferitele motive pentru care oamenii au devenit sãraci.  
 

1.3 Înțelegerea problemei sãrãciei și a excluziunii sociale de cãtre 
factorii de decizie 

 

 Opinia generalã în rândul respondenților a fost cã factorii de decizie și responsabilii 
politici, fie la nivel local, fie la nivel național sau european, nu au înțeles problema 
sãrãciei și a excluziunii sociale într-o proporție importantã. Motivul cel mai invocat 
pentru aceastã lipsã de înțelegere este cã factorii de decizie sunt vãzuți ca ducând o 
viațã privilegiatã, câștigând salarii mari și, prin urmare, nefiind expuși excluziunii 
sociale sau riscului de a suferi din cauza sãrãciei.  
 

 O lipsã de înțelegere din partea factorilor de decizie nu înseamnã neapãrat cã aceștia 
nu sunt conștienți de problemele respective. Cu toate acestea, respondenții percep 
situația ca fiind rezultatul unei lipse de mãsuri, de interes și empatie din partea 
factorilor de decizie. 

 
 Respondenții au fost adesea de pãrere cã factorii de decizie au o bunã înțelegere a 

datelor, de exemplu a statisticilor reflectând numãrul persoanelor care trãiesc în 
sãrãcie, și a sumei alocate pentru pensii sociale sau ajutor social. Totuși, dupã pãrerea 
unora, aceasta nu înseamnã cã factorii de decizie înțeleg realitatea vieților lor de zi cu 
zi - un aspect considerat a fi puțin înțeles.  
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 Având în vedere cã factorii de decizie sunt priviți ca având puținã experiențã directã 
în privința sãrãciei și a excluziunii sociale, unii respondenți au sugerat cã cetãțenii 
excluși social sau persoanele care trãiesc în sãrãcie ar putea acționa în calitate de 
consilieri pentru factorii de decizie pe aceste teme.  

 

1.4 Politicile UE de combatere a sãrãciei - cunoștințe și așteptãri 
 

 În general, respondenții nu sunt foarte familiarizați cu politicile UE de 
combatere a sãrãciei, dar presupun cã UE include în agenda sa, la un nivel mai 
general, chestiuni legate de sãrãcie. Prin urmare, respondenții au putut oferi doar 
câteva exemple de politici sau intervenții comunitare pe care le cunoșteau sau care îi 
implicau. 
 

 Respondenții au oferit o multitudine de idei în legãturã cu ce ar trebui sã facã UE 
pentru a combate sãrãcia. Au fost menționate cel mai des douã idei:  
 

o Abordarea șomajului 
 

o Îmbunãtãțirea condițiilor de trai și a cartierelor de locuințe.  
 

 
Alte domenii în care UE ar trebui sã intervinã au fost majorarea pensiilor; 
îmbunãtãțirea accesului la îngrijirile medicale și a accesibilitãții acestora; garantarea 
asistenței sociale pentru cei care au nevoie și comunicarea cu cei sãraci și excluși 
social, pentru a stabili care sunt preocupãrile lor, au ocupat, de asemenea, o poziție 
importantã.  

 
 A reieșit clar din răspunsuri că astfel de intervenții nu numai că vor ameliora 

calitatea vieții respondenților în plan material, ci vor aduce beneficii și din 
punct de vedere psihologic. Printre acestea, amintim: recăpătarea demnității, 
întrucât sărăcia încă este considerată un fapt rușinos sau stânjenitor; 
încurajarea oamenilor să fie mai activi (de exemplu, prin încadrarea în 
muncă), alinându-le astfel singurătatea; și atenuarea sentimentului de 
incertitudine și teamă pe care oamenii îl pot avea în legătură cu viitorul lor.  
 

 Întrebați care este singurul lucru de cea mai mare importanță pe care 
responsabilii politici ar trebui să-l abordeze, respondenții au reafirmat încă o 
dată o serie de aspecte cum ar fi combaterea șomajului, concentrarea atenției 
asupra economiei și infrastructurii (de exemplu, îngrijiri medicale și locuințe) 
și ascultarea doleanțelor celor vârstnici și săraci sau excluși social. Din nou, 
s-a făcut trimitere la intervențiile care nu doar ar răspunde nevoilor materiale 
ale celor vârstnici și săraci sau excluși social, ci le-ar da, de asemenea, 
sentimentul că au un rost și un țel, cum ar fi participarea la activități 
culturale sau transmiterea competențelor lor profesionale generațiilor mai 
tinere.  
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1.5 Problemele specifice – internetul, condițiile de trai și încadrarea în 
muncã 

 

 Aproximativ o treime dintre respondenți are acces la internet fie la computerul 
personal, la un computer al unui membru de familie (de exemplu, al copilului), fie la 
bibliotecã sau o organizație localã de formare sau dezvoltare a aptitudinilor. Cei care 
nu au acces la internet au invocat costul ridicat și dificultãțile de a stãpâni noua 
tehnologie drept principale obstacole. Respondenții care nu aveau acces la internet au 
avut pãreri diferite în legãturã cu dacã le-ar plãcea sau nu sã aibã acces la aceastã 
tehnologie. Pentru mulți, impactul lipsei accesului la internet sau al accesului limitat 
constã în faptul cã acest lucru contribuie la singurãtate, izolare, depresie, stres, 
anxietate și sentimentul de a fi respins de societate. Respondenții ar dori sã vadã cã 
responsabilii politici ai UE pun la dispoziție servicii de internet gratuite sau care 
beneficiazã de multe subvenții și asigurã cursuri de formare în informaticã.  
 

 Majoritatea respondenților și-au exprimat îngrijorarea în legãturã condițiile de 
viațã mizere și/sau cartierul în care trãiesc. Nemulțumirile exprimate se refereau la 
o serie de aspecte diferite, dintre care cele mai importante sunt: comportamentul 
antisocial și securitatea; lipsa mentenanței și a întreținerii clãdirilor în care locuiesc 
respondenții; și lipsa curãțeniei pe strãzi. Cum era firesc, respondenții ar dori ca 
intervențiile din partea responsabililor politici ai UE sã se axeze pe urmãtoarele 
aspecte: majorarea pensiilor, reducerea impozitului pe care trebuie sã-l plãteascã 
pensionarii și subvenționarea cheltuielilor pentru utilitãți și chirie, pentru a avea astfel 
bani pentru costurile esențiale de întreținere a clãdirilor în care locuiesc. 

 
 Respondenții au menționat, de asemenea, o serie de aspecte care au un impact 

asupra capacitãții acestora de a gãsi un loc de muncã. Cele mai important dintre 
acestea sunt barierele de vârstã sau discriminarea pe criterii de vârstã și nivelurile în 
general ridicate ale șomajului. Pentru a aborda aceste aspecte, respondenții ar dori ca 
responsabilii politici ai UE sã creeze mai multe oportunitãți de angajare; sã introducã 
mãsuri de combatere a discriminãrii pe criterii de vârstã la locul de muncã; de 
asemenea, un angajament mai mare din partea centrelor pentru ocuparea forței de 
muncã de a gãsi slujbe potrivite pentru lucrãtorii vârstnici.  
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2 OBIECTIVE ȘI METODOLOGIE 
 

2.1 Context și obiective 
 
Cu aproape 84 de milioane de europeni amenințați de sãrãcie, Uniunea Europeanã (UE) și 
statele membre și-au unit forțele pentru a declara 2010 Anul European pentru Combaterea 
Sãrãciei și a Excluziunii Sociale. Obiectivul principal a fost de a crește gradul de 
sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste probleme și de a reînnoi angajamentul 
politic al UE și al statelor sale membre de a combate sãrãcia și excluziunea socialã. Principiul 
cãlãuzitor al Anului 2010 a fost de a da glas preocupãrilor oamenilor care trãiesc în sãrãcie și 
excluziune socialã și de a inspira fiecare cetãțean european și alți actori sã abordeze aceste 
probleme importante3. 
 
În acest context, Parlamentul European a comandat un studiu calitativ în 18 state membre în 
vederea analizãrii chestiunilor problematice care îi preocupã pe cei care trãiesc în sãrãcie și 
care sunt expuși excluziunii sociale. Rezultatele acestui studiu, conținute în prezentul raport 
consolidat, vor aduce contribuții directe la Agora cetãțenilor UE având ca temã „Criza și 
sãrãcia”, care va avea loc în ianuarie 2011. 
 
Obiectivele generale ale studiului au fost de a: 
 

 identifica problemele specifice care îi preocupã pe cei care trãiesc în sãrãcie și care 
sunt expuși sãrãciei sau riscã sã fie expuși excluziunii sociale, în vederea stabilirii 
domeniilor care ar putea fi acoperite de prezentarea lor în cadrul Agorei cetãțenilor 
din 2011; și 
 

 drept urmare, de a oferi responsabililor politici ai UE prezenți la Agora cetãțenilor din 
2011 o înțelegere directã a preocupãrilor celor care trãiesc în sãrãcie și excluziune 
socialã. 

 

2.2 Metodologie și eșantionare 
 

2.2.1 Modelul de cercetare 
 
Studiul a cuprins douã etape, prezentul raport canalizându-se pe prima dintre acestea. Prima 
etapã a constat într-o serie de grupuri tematice dintr-un eșantion de 18 state membre cu 
persoane având vârsta de sau peste 60 de ani, care trãiau în sãrãcie sau erau expuse 
excluziunii sociale. Fiecare grup, pe o duratã de aproximativ 90 de minute, a fost intervievat 
în fiecare dintre țãri, fiind compus din 8-12 participanți care trãiau cu toții sub pragul 
sãrãciei din respectiva țarã4. În plus, s-a avut în vedere ca cel puțin patru respondenți din 

                                                 
3 http://www.2010againstpoverty.eu/about/?langid=ro 

4 S-au utilizat praguri individuale de evaluare a sărăciei pentru fiecare stat membru, acestea 

putând fi vizualizate în testul de recrutare inclus ca anexă la prezentul raport. Persoanele au 
fost recrutate pe baza faptului că venitul lor pe familie se încadra sub limita pragului 
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fiecare grup sã corespundã, de asemenea, descrierii de excluși din punct de vedere social5. 
Grupurile au fost alcãtuite din bãrbați și femei, precum și din pensionari, șomeri și persoane 
care încã aveau un loc de muncã. Mai jos, se poate consulta distribuția participanților pe state 
membre. 
 
 

GEN STAT 
MEMBRU M F 

SEGMENT 
DE VÂRSTA 

SUB 
PRAGUL 
SĂRĂCIEI 

EXCLUȘI 
SOCIAL 

UNDE S-A ȚINUT 
FOCUS GROUP 

Belgia 4 4 60-73 Toți 8 din 8 Bruxelles 
Republica 
Cehă 

4 4 60-65 Toți 4 din 8 Praga 

Danemarca 5 6 64 - 81 Toți 10 din 11 Copenhaga 
Franța 3 6 60 - 75 Toți 9 din 9 Paris 
Germania 4 6 60 - 75 Toți 10 din 10 München 
Grecia 4 4 60 - 70 Toți 4 din 8 Atena 
Ungaria 4 4 60 - 65 Toți 6 din 8 Budapesta 
Irlanda 3 5 63 - 71 Toți 4 din 8 Dublin 
Italia 5 4 63 - 70 Toți 9 din 9 Milano 
Letonia 3 7 59* - 78 Toți 8 din 10 Riga 
Malta 6 4 60 - 82 Toți 9 din 10 St. Julians 
Polonia  4 4 60 - 69 Toți 6 din 8 Varșovia 
Portugalia 3 5 63 - 74 Toți 8 din 8 Lisabona 
România 3 6 60 - 86 Toți 8 din 9 București 
Slovacia 3 5 61 - 78 Toți 8 din 8 Bratislava 
Spania 5 4 60 - 72 Toți 6 din 9 Madrid 
Suedia 3 7 62 - 74 Toți 8 din 10 Göteburg 
Regatul 
Unit 

1 8 62 - 69 Toți 8 din 9 Londra 

 
* Un respondent din grupul leton avea 59 de ani 
 
Aceste grupuri reprezintã un total de 160 de respondenți din cele 18 state membre. Dintre 
acești respondenți: 
 

 Douã treimi dintre respondenți erau pensionari, iar o minoritate a acestora erau 
pensionați pe motive de invaliditate/sãnãtate. O minoritate a respondenților 
pensionari își suplimentau venitul din pensii prin activitãți suplimentare.  
 

 O treime dintre respondenți nu erau pensionați, iar jumãtate din aceștia erau salariați, 
în timp ce cealaltã jumãtate erau șomeri. Cei care erau angajați aveau diferite locuri 
de muncã precum persoanã de serviciu, îngrijitor, lucrãtor în domeniul panourilor de 
firmã, portar la instituții, croitor, florar, baby-sitter etc. Unii aveau și locuri de muncã 
cu fracțiune de normã sau erau lucrãtori independenți. 
 

 Puțin peste o treime dintre respondenți erau cãsãtoriți sau trãiau în parteneriat, iar cele 
douã treimi rãmase erau celibatari, divorțați, separați sau vãduvi. Unii respondenți, 

                                                                                                                                            
identificat, în funcție de numărul de persoane din cadrul familiei. 
5 Respondenții au fost încadrați în categoria „excluși social” dacă au răspuns „mi se aplică” la 
patru sau mai multe afirmații din Întrebarea 4 din testul de recrutare. 
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deși o minoritate, aveau copii care fie locuiau împreunã cu ei, fie primeau un anumit 
sprijin financiar din partea pãrinților.  

 
Urmãtoarea etapã a studiului a constat în invitarea unor participanți din cadrul grupurilor 
tematice la Bruxelles, în ianuarie 2011, pentru a participa la o a doua discuție în vederea 
formulãrii unei contribuții la Agora. Tabelul de mai jos rezumã câte persoane vor fi recrutate 
din fiecare dintre cele 18 state membre.  
 
 

ȚARA NUMĂRUL CELOR RECRUTAȚI 
PENTRU A DOUA DISCUȚIE 

Belgia 1 
Republica Cehă 1 
Danemarca 1 
Franța 2 
Germania 2 
Grecia 1 
Ungaria 1 
Irlanda 1 
Italia 2 
Letonia 0 
Malta 0 
Polonia 2 
Portugalia 1 
România 2 
Slovacia 0 
Spania 1 
Suedia 1 
Regatul Unit 2 
TOTAL 21 
 

2.2.2 Conținutul discuției 
 
Discuția a pornit de la analizarea pãrerilor respondenților, în mod general, despre felul în care 
sãrãcia și excluziunea socialã sunt reprezentate în mijloacele de informare, despre care sunt 
cele mai mari îngrijorãri ale respondenților în viețile lor de zi cu zi și despre ce gândesc 
despre felul în care societatea privește sãrãcia și excluziunea socialã. În continuare, s-au 
discutat pãrerile și prioritãțile specifice ale respondenților despre ce aspecte ale vieților lor 
simțeau cã sunt înțelese de cãtre responsabilii politici și ce mãsuri ar dori sã vadã cã sunt luate 
de cãtre factorii europeni de decizie. Respondenților Ii s-au pus întrebãri din trei arii specifice 
de interes în contextul Agorei - internetul și alte tehnologii moderne de comunicare, condițiile 
de trai și problemele de mediu cu care se confruntã cartierele în care trãiesc respondenții și 
experiențele lor legate de cãutarea unui loc de muncã, dacã fuseserã șomeri. În final, 
respondenților li s-a cerut sã identifice un aspect specific de care ar dori ca factorii de decizie 
politicã de la nivel UE sã se ocupe pentru a aborda problema sãrãciei și a excluziunii sociale.  
 
Ghidul de discuție utilizat în acest studiu este inclus ca anexã la acest raport.  
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2.2.3 Calendarul 
 
Activitatea de teren pentru acest studiu s-a desfășurat între 6 și 10 decembrie 2010. 
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3 PRINCIPALELE PREOCUPÃRI 
 
Acest capitol analizează unele dintre cele mai importante preocupări pe care le au 
respondenții în viețile lor de zi cu zi. Pentru a stabili care sunt aceste preocupări, 
respondenților li s-a cerut mai întâi să se gândească cum sunt reprezentate și 
percepute în mijloacele de informare problemele sărăciei și excluziunii sociale. 
Această abordare a fost adoptată pentru a garanta confortul personal al fiecărui 
respondent în legătură cu o temă potențial sensibilă aflată în discuție și pentru a oferi 
respondenților un context în care să își discute ulterior propriile preocupări în cadrul 
grupului. De asemenea, respondenții au fost întrebați ce cred că lipsește și ce ar 
schimba în privința reprezentării acestor aspecte în mijloacele de informare, precum 
și cum cred că vede societatea sărăcia și excluziunea socială.  
 

3.1 Rezultate principale 
 

 Părerea predominantă în rândul respondenților a fost că în mesajul transmis 
prin intermediul diferitelor mijloace de informare în masă nu exista nici pe 
departe suficient angajament din partea acestora în ceea ce privește 
problema sărăciei și a excluziunii sociale. Principalul motiv citat pentru 
această lipsă de angajament este o obsesie percepută la mijloacele de 
informare pentru povești privind bunăstarea, avuția, frumusețea și tinerețea. 
Aceste teme sunt văzute ca aspecte spre care lumea aspiră și, prin urmare, 
privite ca fiind vandabile sau demne de a apărea la știri.  
 

 Când problemele sărăciei și excluziunii sociale sunt reprezentate în 
mijloacele de informare, respondenții le priveau ca fiind reprezentate în 
principal prin cifre (utilizând numere și statistici) și imagini emoționante 
(precum persoane care suferă de foame, singurătate și izolare, degradare în 
cartierele locale) sau într-o manieră extremă și senzaționalistă. Aceste 
reprezentări au fost considerate a fi inexacte și înșelătoare. 
 

 În ciuda acestor reprezentãri inexacte ale sãrãciei și excluziunii sociale din mijloacele 
de informare în masã, respondenții au menționat o serie de probleme care le 
afecteazã viețile de zi cu zi. Cele mai evidente dintre acestea au fost: costul vieții, 
serviciile de îngrijire medicalã și cãminele de bãtrâni, condițiile de trai și din cartiere 
și sãrãcia transmisã de la o generație la alta. Respondenții au explicat, de asemenea, 
modul în care aceste aspecte, de exemplu costul ridicat al traiului, conduc la 
excluziune socialã și la izolare.  

 
 În general, respondenții sunt de părere că societatea reflectă abordarea 

mijloacelor de informare în privința reprezentării problemei sărăciei și 
excluziunii sociale, prin faptul că ei sunt în mare parte ignorați și că 
situația lor nu este înțeleasă deloc sau nu este înțeleasă în mod 
corespunzător sau este văzută într-o manieră foarte simplistă. Respondenții 
s-au simțit excluși din societate și, mai mult, au susținut că există o lipsă de 
empatie, acțiune și interes din partea societății în ceea ce privește 
problema sărăciei și a excluziunii sociale, deoarece oamenilor nu pare să le 
pese de aceste aspecte decât dacă sunt afectați personal.  
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 Majoritatea respondenților au fost de pãrere cã ceea ce lipsește din descrierea sãrãciei 

și excluziunii sociale din mijloacele de informare sunt exemplele reale de viațã sau 
studiile de caz ale unor persoane care trãiesc în sãrãcie și modul cum acestea se 
descurcã cu probleme reale, de fiecare zi.  
 

 Respondenții ar dori sã vadã cã mijloacele de informare atrag atenția asupra 
condițiilor în care sunt nevoiți sã trãiascã pensionarii, cum ar fi condițiile de 
locuit și din cartiere, veniturile reduse, supraviețuirea cu bugete mici, problemele 
legate de îmbãtrânire, costul ridicat al utilitãților și al chiriei. Ei au considerat cã 
mijloacele de informare ar trebui sã expunã și diferitele motive pentru care 
oamenii au devenit sãraci și motivele pentru care rãmân astfel.  

3.2 Reprezentarea sãrãciei și excluziunii sociale în mijloacele de 
informare 

 
Toți respondenții aveau de-a face cu mijloacele de informare într-o oarecare măsură, 
fie prin faptul că se uitau la televizor (programe de știri, telenovele sau documentare), 
ascultau radioul sau citeau ziarele, dar firește că făceau asta într-o măsură diferită și 
aveau acces la mijloace diferite de informare în masă.  
 
Părerea predominantă în rândul respondenților a fost că în mesajul transmis prin 
intermediul diferitelor mijloace de informare nu exista nici pe departe suficient 
angajament din acestora în ceea ce privește problema sărăciei și a excluziunii 
sociale (UK, SK, EL, DE, PL, DK, MT, LV, IE, RO, IT, PT, CZ, ES). Ei au fost de 
părere că aceste probleme sunt deseori abordate superficial (UK, SK, DK, CZ).  
 

„Nu am văzut niciodată la televizor un program serios despre sărăcie sau 
excluziune socială.” (EL, femeie, 65 de ani) 

 
„Mulți oameni pur și simplu nu vor sã audã despre asta. Își închid ochii și își astupã 
urechile și nu vor sã se confrunte cu probleme legate de sãrãcie.” (DK, femeie, 81 de 
ani) 

 
„Cred cã trebuie sã insistãm pentru a avea programe TV care îi înfãțișeazã în mod 
adecvat pe cetãțeni și dificultãțile cu care se confruntã aceștia. Trebuie sã se 
vorbeascã mereu despre asta. Mijloacele de informare nu își fac treaba așa cum 
trebuie.” (BE, bãrbat, 60 de ani) 
 
„Nimeni nu dorește sã audã despre oameni sãraci în mijloacele de informare. 
Lipsurile nu constituie știri. Oamenii de-acolo de sus nu vor sã știe.” (CZ, femeie, 64 
de ani) 
 
„În ziar s-a scris cã se vor crea cinci sute de noi locuri de muncã. Dar nu au adãugat 
cã, între timp, șapte sute se vor pierde în Pesta…” (HU, bãrbat, 61 de ani) 

 
Principalul motiv citat pentru această lipsă de angajament este o obsesie 
percepută la mijloacele de informare pentru povești privind bunăstarea, 
avuția, frumusețea și tinerețea. Acestea sunt lucrurile la care aspiră oamenii (UK, 
SE, ES, PL), sunt vandabile sau demne de a apărea la știri (viețile celor tineri, bogați 
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și faimoși) și acest fapt va genera ratinguri mai mari de audiență, ceea ce este în 
interesul financiar al mijloacelor de informare (SE, RO, SK, HU, EL, PL). Unii 
respondenți susțin că importul de programe americane a contribuit și mai mult la 
popularitatea acestor idealuri (UK).  
 

 
„Nu cred că sărăcia are parte de o largă mediatizare, cred că la televizor se 
prezintă mai mult bunăstarea...Toată lumea este bogată, toată lumea este 
frumoasă, toată lumea este suplă, nu vezi prea multă sărăcie în mijloacele de 
informare…probabil că oamenii își doresc să vadă partea plină a paharului, 
nu vor să vadă sărăcia.” (UK, femeie, 64) 

 
 
„Viața de zi cu zi nu prezintă nicio atracție. Mai bine n-am arăta această 
sărăcie peste hotare.” (PL, bărbat, 64 de ani) 

 
Atunci când sunt portretizate persoane vârstnice sau ieșite la pensie, de obicei sunt 
înfățișate ca persoane care duc o viață bună, cu resurse financiare. Ar fi stânjenitor 
să apară persoane vârstnice sau pensionate sărace. (SE) 

 
„Persoanele vârstnice/sãrace și pensionate sunt evidențiate în mijloacele de 
informare ca persoane din înalta societate, care merg în excursii peste hotare și 
aruncã cu bani în jur.” (SE, femeie, 67 de ani) 

 
Când sunt prezentate în mijloacele de informare chestiuni despre sărăcie și 
excluziune socială, respondenții sunt de părere că acestea sunt descrise în 
următoarele moduri: 
 

 Se consideră că mijloacele de informare sunt mai preocupate de 
reprezentarea cifrelor (numere/statistici) și de imaginile vizuale ale sărăciei 
(persoane care suferă de foame, singurătate, izolare și degradare în 
cartierele locale), decât de prezentarea unor cazuri concrete și detaliate din 
viața oamenilor. Exista informații în ceea ce privește rata șomajului și 
creșterea sau descreșterea acesteia, dar cifrele nu spun nimic despre modul 
în care trăiesc persoanele la care se referă cifrele respective (PT, DE, HU, 
DE, IT, BE). Cifrele sunt, de asemenea, văzute ca fiind interpretabile în 
diverse feluri - oamenii pot interpreta cifrele în funcție de modul cum doresc 
să vadă sărăcia și excluziunea socială (BE).  

 
„La TV, se aratã destul de des oameni care dorm pe strãzi, dar sunt doar 
imagini.” (PT, femeie, 63 de ani) 
 
„Procentul oamenilor săraci de aici apare doar din când în când. Dar 
nu auzi niciodată că acest aspect ar fi examinat cu atenție.” (UK, 
femeie, 62 de ani)  
 
„Se spune [doar] cât la sută este.” (HU, bărbat, 60 de ani) 

 
 Sărăcia și excluziunea socială sunt descrise într-un mod extrem, 

senzaționalist sau într-un scenariu pesimist, de exemplu, o persoană fără 
locuință care moare din cauza condițiilor meteo severe sau o persoană care 
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suferă de o boală incurabilă; mai degrabă decât ca realitatea de zi cu zi a 
unui grup destul de mare de persoane (SK, IE, CZ, ES, EL, IT, BE).  
 

„Dacă cineva se îmbolnăvește de cancer, niciodată nu va fi cancer al 
degetului cel mic, ci întotdeauna cancer la creier sau ceva foarte grav 
de care nu va supraviețui.” (IE, bărbat, 71 de ani) 

 
Tot în acest sens avem reprezentarea superficială, stereotipă a celor săraci, 
de exemplu în telenovelele de la televizor, prezentați drept persoane leneșe, 
care nu doresc să muncească și care se folosesc de orice tertip pentru a 
înșela sistemul de stat de ajutor social (DE, DK, SK). În plus, există percepția 
că industria divertismentului, precum dramele și comediile, portretizează 
adesea persoanele sărace ca fiind extrem de sărace, mizerabile și patetice. 
Această exagerare ieșită din comun și polarizare a personajelor este făcută 
pentru ca filmul să fie mai interesant, mai amuzant sau pentru a realiza o 
distincție mai clară. Dar nu este o imagine foarte cinstită (DK). 
 

 
 Sărăcia este mediatizată mult mai mult la scară internațională, decât la nivel 

național sau local. (UK, PT, MT) 
 

„Ne arată despre Haiti, ne arată despre Mexic…Africa…ne arată 
despre toți acei oameni, dar nu ne arată ce se petrece aici [în ceea ce 
privește sărăcia]...Vrem să știm ce se întâmplă aici și există atâta 
sărăcie în cartierele noastre…” (UK, femeie, 68 de ani) 
 
„Oamenii trimit bani în Haiti, dar nu au nimic de dat pentru cei de aici.” 
(BE, bãrbat, 60 de ani) 

 
 Mijloacele de informare arată cazuri în care se fac donații față de cei săraci, 

dar de obicei este vorba doar de acte singulare pentru cei nevoiași, de 
exemplu cumpărarea unui scaun cu rotile, oferirea de hrană etc. (SK), sau se 
creează impresia că statul sau alte autorități oferă suficient ajutor pentru cei 
săraci – că ceea ce oferă acestea este suficient pentru a duce o viață 
decentă. (HU) 
 

 Discuțiile despre sărăcie se referă în mare parte la recenta criză economică 
globală și la consecințele sale la nivel național. (IE) 
 

 Mijloacele de informare îi prezintã pe cei sãraci sau vârstnici drept un grup atât de 
mic, încât nu meritã sã se concentreze asupra lor / nu prezintã suficient interes. (SE) 
 

 În seriale sau telenovele, sărăcia este întotdeauna reprezentată ca având un 
sfârșit fericit, dar nu aceasta este realitatea. (PT) 
 

„În seriale și telenovele situațiile de sãrãcie au întotdeauna un sfârșit fericit, 
dar în viața realã sãrãcia nu este așa.” (PT, bãrbat, 67 de ani) 

 
 Un accent prea mare pus pe alcool și localuri. Alcoolul este văzut ca fiind 

omniprezent în portretizarea vieților celor săraci, iar localurile și barurile sunt 
în mod frecvent locul de întâlnire nu doar al adunărilor sociale, ci și al 
comunităților însele. Pentru unii respondenți care trăiau într-o comunitate din 
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centrul orașului, aceasta li s-a părut o portretizare exactă a comunității lor; 
totuși, alți membri care locuiau în suburbii au fost de părere că există și alte 
modalități de socializare pe care le puteau folosi. (IE) 

 
„Oamenii nu intră întotdeauna [într-un local] doar pentru a bea ceva, ci 
ca să socializeze, pentru că nu au unde în altă parte.” (IE, femeie, 63 
de ani) 

 
În general, aceste reprezentări nu sunt privite ca fiind exacte, iar respondenții au 
oferit multe motive în sprijinul acestui fapt:  
 

 Sãrãcia în societate este într-o anumitã mãsurã ascunsã și dificil de identificat, cãci 
oamenii încearcã sã menținã aparențele și se simt stânjeniți de situația lor. (DK, ES, 
SK, IT)6  

 
 

„Sãrãcia din ziua de azi este interiorizatã, în timp ce în filme este exteriorizatã. Poți 
întotdeauna sã-ți dai seama dacã cineva este sãrac într-un film. În viața realã asta nu 
este posibil, fiindcã oamenii nu se afișeazã.” (DK, bãrbat, 71 de ani) 

 
„Sărăcia ascunsă este mascată.” (SK, femeie, 63 de ani) 

 
 

 Nu se considerã cã mijloacele de informare sunt întotdeauna independente și pot lucra 
în interesul proprietarilor de trusturi de presã, care în unele cazuri sunt și oameni 
politici, astfel încât problema sãrãciei sau a excluziunii sociale sã fie tratatã 
superficial (RO, CZ, ES, BE), cãci dacã problemele nu sunt arãtate, atunci nu este 
nevoie sã se ia atitudine pentru a le remedia. Partidele politice din opoziție afiliate la 
diverse trusturi de informare au folosit aceste mijloace pentru a oferi versiuni diferite 
ale realitãții sãrãciei, cu scopul de a arãta cu degetul spre oponenți (MT). Se crede ca 
cei intervievați sunt selectați dintre cei care nu relateazã condițiile de trai extrem de 
dificile sau dintre cei care pot spune versiunea preferatã a adevãrului ori dintre cei 
care sunt atenți la ceea ce spun pentru a descrie problemele într-o luminã mai 
favorabilã.  

 
 Reprezentarea sãrãciei și a excluziunii sociale este inexactã, fiindcã mijloacele de 

informare sunt vãzute ca neavând timpul necesar sau dispoziția de a se familiariza cu 
situația/neacordând timpul necesar pentru a înțelege temeinic problemele. (SE, RO) 

 

o Problemele sãrãciei și excluziunii sociale care afecteazã viețile 
respondenților 

 

                                                 
6 Este interesant de observat că dimensiunea ascunsă a sărăciei s-a manifestat și în grupurile 
de reflecție, de exemplu, în grupul german oamenilor nu le-a fost jenă să se refere la ei înșiși 
ca fiind săraci și excluși social; în grupul suedez unii dintre respondenți au fost mai dispuși 
decât alții să recunoască deschis situațiile lor; în vreme ce în grupurile irlandez și leton 
respondenții nu se considerau săraci sau excluși social (deși au fost recrutați pe această 
bază) și erau de părere că alții se aflau într-o situație mult mai rea și care ar trebui să fie priviți 
ca fiind cu adevărat săraci.   
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Având în vedere cã toți respondenții au fost recrutați deoarece trãiau sub pragul sãrãciei din 
țara lor, unii dintre ei fiind, și excluși social, cu toții aveau o pãrere despre felul în care 
problemele care le afectau propriile vieți erau relaționate cu sãrãcia și excluziunea socialã. 
Respondenții și-au exprimat îngrijorarea în privința unei game de probleme care le afectau 
viețile și aceste probleme sunt prezentate pe scurt în tabelul de mai jos, de la cea mai des la 
cea mai rar menționatã, înainte de a fi discutate mai detaliat.  
 

PROBLEME CARE AFECTEAZÃ VIEȚILE RESPONDENȚILOR 
Problema Exemplu Respondenți 

din: 
Costul traiului Insuficienți bani pentru cheltuielile necesare traiului de zi cu 

zi. 

Lipsa banilor pentru cheltuieli în plus, de exemplu pentru a-
și permite o ieșire în oraș 

Dificultãți în a face fațã unor cheltuieli neașteptate. 

Impozite percepute pe venitul lor din pensie. 

Costuri ridicate de cãlãtorie. 

Excluderea socialã și izolarea care rezultã din faptul de a nu 
avea suficienți bani și efectele emoționale și fizice pe care le 
atrage aceastã lipsã. 

UK, SE, DE, 
DK, HU, ES, 
EL, PL, LV, 
FR, BE 

Serviciile de sãnãtate 
și cãminele de 
bãtrâni 

Calitatea îngrijirilor în centrele medicale și în cãminele de 
bãtrâni este o preocupare pentru respondenți. 

Costul medicamentelor care nu sunt compensate are un 
impact substanțial asupra bugetelor lor.  

HU, DE, UK, 
LV, PT, FR, 
BE 

Condițiile de trai și 
vecinãtatea 

Costul întreținerii locuințelor lor. 

Penalitãți pentru cã nu au reciclat corect.  

Unele persoane și-au pierdut casa din cauza sãrãciei. 

Starea proastã sau dimensiunile mici ale locuințelor. 

Criminalitatea și comportamentul antisocial au un impact 
negativ asupra cartierelor respondenților. 

Închiderea de cãtre autoritãțile locale a centrelor de 
agrement, ceea ce înseamnã cã tinerii nu au ce sã facã și 
unde sã se ducã dupã orele de școalã. 

Vecini zgomotoși. 

UK, ES, EL, 
LV, FR 

Sãrãcia transmisã de 
la o generație la alta 

Oferã sprijin financiar copiilor lor chiar dacã respondenții 
înșiși se descurcã foarte greu. 

UK, MT, ES, 
HU, FR 

Șomajul Cei care și-au pierdut locurile de muncã, în special ca efect 
al crizei economice mondiale și care întâmpinã dificultãți în 
a-și gãsi un nou loc de muncã. 

ES, PL, FR 

Lipsa sprijinului Situația celor sãraci și excluși social se înrãutãțește din 
pricina lipsei unei rețele sociale și a sprijinului familiei. 

ES 

Birocrația Birocrația conexã (de exemplu, timpul și actele necesare) 
pentru a accede la asistențã financiarã sau de altã naturã 
îngreuneazã situația respondenților. 

MT 
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 Costul traiului 
 
Cea mai discutată problemă care afectează viețile respondenților a fost cea a 
costului traiului. Părerea aproape unanimă a fost că cei care trăiesc din venituri mici, 
în special cei care se bazează aproape în întregime pe plata pensiilor de stat, nu au 
suficienți bani pentru a-și plăti facturile, fără a mai pomeni de a-și permite 
luxuri în viață, cum ar fi să-și facă bucurii lor înșiși sau membrilor familiei, de 
exemplu nepoților (UK, SE, DE, DK, ES, PL, LV, HU, ES, FR, BE).  
 

„Nu-mi mai face plăcere să merg în piețe organizate de Crăciun pentru că nu 
îmi permit să cumpăr nimic de acolo. Poate, din când în când, un pahar de 
vin fiert, dar asta-i tot.” (UK, femeie, 66 de ani)  

 
Chiar și cei care își permit să-și plătească facturile și să acopere costuri suplimentare 
tot sunt nevoiți să-și monitorizeze îndeaproape cheltuielile zilnice. Ei trebuie să facă 
alegeri bine chibzuite în legătură cu lucrurile pe care își cheltuiesc banii și sunt 
nevoiți să renunțe la cheltuielile majore pentru a-și plăti facturile (DE, HU, UK, BE). 
 

„Nu plătesc toate facturile, tot ceea ce-mi este dat [pensie de stat și alte 
forme de sprijin financiar] de-abia îmi ajunge pentru a cumpăra câte ceva. 
Ceea ce mi-ar plăcea să fac în afară de a cumpăra mâncare și a-mi plăti 
facturile este să-i răsfăț pe nepoții mei când vin pe la mine, ăsta-i singurul 
lucru [pe care l-aș dori] și nu-i de-ajuns pentru mine.” (UK, femeie, 67 de ani) 

 
„Am fost nevoită să renunț la toate asigurările. Pot să păstrez doar asigurarea 
de înmormântare și asigurarea de despăgubiri civile.” (DE, femeie, 64 de ani)  
 
„Suntem nevoiți sã facem alegeri, sã plãtim benzina sau internetul, sau chiar 
mâncarea, adesea jonglãm cu cardurile.” (BE, bãrbat, 60 de ani) 
„Oamenii nu se gândesc că poate fi o problemă. Nu ai suficienți bani pentru 
un televizor nou? Mergi la bancă și îți vor acorda un împrumut! Ești șomer? 
Mergi și înscrie-te la un curs de reconversie profesională! Și tot așa…Nimic 
nu constituie o problemă. Există o soluție inteligentă pentru orice. Dar în 
lumea reală lucrurile nu stau astfel.” (CZ, bărbat, 65 de ani) 
 

Totuși, respondenții au dezvoltat strategii pentru a-și maximiza puterea de 
cumpărare și pentru a încerca să economisească bani. (FR) 
 

„Cu cât te apropii de data de expirare a valabilității, cu atât mai ieftină devine 
carnea. Asta fac eu, cumpăr carnea în ultima zi de valabilitate și este OK, iar 
câteodată o iau chiar și la jumătate din prețul obișnuit.” (FR, femeie) 

 
Devine deosebit de greu pentru respondenți atunci când se confruntă cu cheltuieli 
majore și neașteptate. (DE) 
 
Respondenții au fost de pãrere cã plãtesc impozite prea mari pe venitul din pensii și cã acest 
fapt contribuia la lipsa lor de bani (SE, UK). Respondenții care munciserã o viațã întreagã s-
au simțit „penalizați” în aceastã etapã a vieților lor pentru faptul de a fi muncit. De exemplu, 
s-a relatat cã, deși respondenții plãtiserã impozit pe venit și contribuții la asigurãrile naționale 
de-a lungul întregii cariere profesionale, plãteau acum impozite pe pensiile bazate pe acea 
muncã, ceea ce s-a considerat de cãtre majoritatea acestora a fi incorect. Mai mult, cei care își 
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plãtiserã pensii private se simțeau întristați de faptul cã veniturile lor din aceste pensii au avut 
drept consecințã lipsa calificãrii pentru creditele de pensionare. (UK) 
 

„Ăsta-i motivul pentru care mă simt rău, am muncit toată viața…și dintr-o dată 
sunt penalizat din toate direcțiile. Mi-am plătit toate dările, asigurarea 
națională, totul… și dintr-o dată am devenit o victimă.” (UK, bărbat, 62 de ani) 

 
Unii respondenți gãsesc, de asemenea, cã prețul pentru transportul în comun este ridicat și 
nu și-l permit și au fost de pãrere cã acest fapt a contribuit la creșterea izolãrii lor, deoarece 
nu-și permit sã se deplaseze și sunt prizonieri în propriile case sau cartiere. Unii dintre aceștia 
sunt nevoiți sã recurgã la rude sau pe alte persoane pentru a-i transporta acolo unde doresc. 
(DK) 
 

„Fiul meu mã duce uneori cu mașina, dar nu-mi place sã-l necãjesc. Cel mai adesea, 
pur și simplu nu mã mai duc, pentru cã este mai ușor și mai ieftin sã stau acasã.” 
(DK, femeie, 73 de ani) 

 
Îngrijorarea în privința imposibilității de a plăti facturile a fost considerată deosebit 
de alarmantă din cauza efectului pe care îl au asupra sănătății respondenților. 
Au existat cazuri în care respondenții au fost amenințați că vor fi dați în judecată 
deoarece nu-și permiteau să facă nici plățile minime pentru facturile la utilități. Acest 
fapt le cauza multe motive de îngrijorare, întrucât nu știau din ce părți ale bugetului 
puteau să reducă pentru a plăti mai mult din datorii, căci trăiau deja „la limită”. (UK) 
 

„Da, plătesc 20 de lire în fiecare lună, dar nu este suficient și nu pot plăti mai 
mult de atât. Dacă nu, nu mănânc. Dar trebuie să-mi cumpăr mâncare.” (UK, 
femeie, 68 de ani)  

 
Lipsa unui venit suficient pentru necesitățile de bază sau lipsa posibilității de a face 
economii afectează echilibrul emoțional al respondenților și conduce la excluziune 
socială și la izolare.  
 
Din jenă, puțini dintre respondenți profită de faptele de caritate (mâncare oferită de 
asociația pentru bunăstarea muncitorilor, magazinele de îmbrăcăminte oferite de 
serviciile de ajutor social etc.) și aproape nu pot participa la viața culturală și socială, 
ceea ce conduce la izolarea lor socială (DE). Ei simt și că și-au pierdut independența 
de când s-au pensionat, având în vedere că trebuie să se bazeze pe alții pentru 
asistență financiară sau de altă natură, iar acest lucru îi face să simtă că, într-o 
oarecare măsură, nu-și mai pot controla soarta (FR). 
 
Este deosebit de dificil să accepți această situație, pentru că au cunoscut și o altfel 
de viață, în care își puteau permite să facă mult mai multe lucruri, aveau acces la 
activități culturale și se bucurau de micile plăceri ale vieții (DE, LV). Din cauza 
constrângerilor financiare, a devenit imposibil să mai participe la diverse manifestări 
culturale precum mersul la teatru, ceea ce înseamnă că persoanele în vârstă care 
trăiesc singure stau acasă și devin retrase și izolate (LV).  
 
Ceea ce contribuie la izolarea participanților este sentimentul că munca lor grea din 
decursul vieții nu le-a fost recunoscută de către stat. Dimpotrivă, ei simt că, în mod 
nedrept, sunt tratați în același mod în care sunt tratate persoanele care, după 
părerea lor, nu sunt la fel de merituoase: persoane care s-au eschivat de la muncă și 
care trăiesc din ajutorul de șomaj și străinii. (DE, PL) 
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„Oamenii cred că toți suntem responsabili pentru ceea ce ne este dat să 
trăim.” (CZ, femeie, 64 de ani) 

 
De asemenea, respondenții sunt deranjați de pensionarii cu venituri mai mari decât 
ale lor și de politicienii și managerii cu salarii ridicate. (DE, HU, FR)  

 Serviciile de sãnãtate și cãminele de bãtrâni 
 
Îngrijorările respondenților cu privire la serviciile de sănătate și căminele de bătrâni 
erau legate de calitatea și costul serviciilor. 
 
Unii dintre respondenți au fost de părere că serviciile de sănătate și de îngrijire 
(precum căminele) nu sunt gestionate eficient, ceea ce dezavantajează grupurile 
care sufereau deja de pe urma excluziunii sociale, precum persoanele în vârstă sau 
cele cu handicap. Printre motivele de îngrijorare erau chestiuni legate de lipsa 
personalului care să-i îngrijească sau care să-i consulte măcar pe pacienți și lipsa de 
eficiență în gestionarea căminelor și a spitalelor. (UK, IE) 
  

„Căminele de bătrâni sunt o altă lume…cu handicapurile pe care le au 
oamenii de acolo.. nu au niciodată suficient personal ca să se îngrijească de 
oameni…” (UK, femeie, 69 de ani) 

 
Aceste probleme au constituit o preocupare specială pentru respondenți, deoarece 
vârstnicii suferă de probleme de sănătate și pentru că fie cunoșteau persoane care 
locuiau în astfel de cămine, fie pentru că se gândeau că aceste aspecte îi vor afecta 
și pe ei în curând. (UK, PT) 
 

„Trãiesc cu teamã pentru cã nu știu unde sã mã duc când nu voi mai putea sã am 
grija de mine singurã. Nu-mi permit sã stau la un cãmin bun.” (PT, femeie, 72 de 
ani) 

 
Mai mult, faptul că mulți dintre respondenți nu-și puteau permite îngrijiri medicale 
private crea un motiv în plus de îngrijorare în legătură cu aceste aspecte. (UK) 
 
Un alt motiv de îngrijorare era costul medicamentelor și impactul acestuia asupra 
bugetului respondenților, căci nu toate medicamentele pe care trebuia să le ia în mod 
regulat (de exemplu antidepresive, medicamente împotriva cancerului) erau trecute 
pe lista medicamentelor compensate, fiind nevoiți să le cumpere fără niciun ajutor 
financiar. Costul lunar al acestora are uneori un impact semnificativ asupra bugetelor 
respondenților și, uneori, aceștia sunt nevoiți să renunțe la mâncare pentru a-și putea 
permite medicamentele. (HU, DE, LV, FR, BE) 
 

„Când ești într-o situație dificilã, nu primești niciun sprijin.. Niciunul dintre 
medicamentele pentru pacienții bolnavi de cancer nu poate fi cumpãrat dintr-un 
asemenea venit...și degeaba am solicitat ajutor social, avem un apartament, mașinã, 
așa cã la revedere, nu le pasã de mine.” (HU, femeie, 64 de ani) 
 
„Ochii și dinții sunt un lux.” (BE, bãrbat, 60 de ani) 
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 Condițiile de trai și vecinãtatea 
 
Respondenții au fost de pãrere de pãrere cã starea condițiilor lor de trai e un motiv de 
îngrijorare pentru ei și contribuie la sãrãcie și la excluziune socialã. Unul dintre aceste aspecte 
se referã la costul de întreținere ale apartamentelor lor pe care trebuiau fie sã-l suporte ei 
înșiși, deși nu își permiteau, fie îl suporta statul, dar nu în mod consecvent. Starea deplorabilã 
a locuințelor a condus la sentimental alienãrii și al excluziunii sociale (UK, EL, LV, FR).  
 

„De exemplu, nouã nu ne este atât de rãu, mie îmi este cald și am tot ce-mi trebuie; 
cu toate acestea, ferestrele sunt într-o stare atât de proastã, încât mi-e teamã sã le 
ating; anul acesta mai țin, dar anul viitor nu cred.” (LV, femeie, 65 de ani) 

 
Un alt motiv de îngrijorare al respondenților se referea la colectarea deșeurilor și a produselor 
reciclate și la propunerea de a-i amenda pe locuitorii care nu recicleazã corect. Aceastã 
atitudine a fost resimțitã ca fiind injustã fațã de grupurile excluse, precum cei care nu vorbesc 
engleza ca limba maternã, cei care suferã de o formã de handicap și cei care nu știu sã scrie și 
sã citeascã. Se considerã cã astfel de politici, prin modul în care sunt comunicate informațiile, 
vor dezavantaja și mai mult din punct de vedere economic grupurile respective. (UK) 
 

„Ce-i de făcut cu persoanele în vârstă, persoanele care nu vorbesc limba țării 
unde locuiesc, toți acei oameni care vor fi deposedați pentru că trebuie să 
plătească dacă nu reciclează.” (UK, femeie, 64 de ani)  

 
Lucrurile au stat la fel în câteva cazuri în care oamenii își pierduserã casele din cauza sãrãciei. 
(ES) 
 
Foarte adesea, respondenții au făcut aluzie la faptul că zonele în care locuiesc sunt 
zone defavorizate social și predispuse la cazuri de infracțiuni și comportament 
antisocial (a se vedea și capitolul 6 al raportului). Se consideră că aceste probleme 
au un impact major asupra sărăciei din comunitățile locale și viețile respondenților. 
Respondenții au fost de părere că aceste probleme sunt alimentate de lipsa de 
standarde și de morală din societatea contemporană și că accentuarea 
materialismului, în special în rândul generațiilor mai tinere, a agravat, de asemenea, 
problema. (UK) 
 

„Copiii care cresc acum își vor dori articole la modă, lucruri frumoase, să aibă 
un iPod, un iPhone și mai știu eu ce. Asta îi determină să comită infracțiuni…” 
(UK, bărbat, 62 de ani) 
 

Respondenții au susținut că închiderea facilităților locale de agrement i-a 
determinat pe mulți tineri să se adune pe străzi, să se angajeze în comportamente 
antisociale și să intimideze persoanele mai în vârstă, ceea ce a condus la acutizarea 
sentimentului de sărăcie în comunitățile locale.  

 
„Au închis terenurile de fotbal, pe cele de cricket, orice are de-a face cu 
sportul a fost închis, a dispărut. Ce să facă copiii? Unde să se ducă? […] Nu 
au ce să facă. Recurg la tot felul de infracțiuni.” (UK, femeie, 64 de ani)  
 

În plus, s-a manifestat îngrijorare și în privința vecinilor gălăgioși, care erau, de 
asemenea, considerați un factor care întărește sentimentul privațiunii. (UK) 
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 Sãrãcia de la o generație la alta 
 
În legătură cu îngrijorările în ceea ce privește propriul cost al vieții, respondenții și-au 
exprimat, de asemenea, preocuparea pentru modul cum generațiile viitoare se vor 
descurca cu aceste costuri la rândul lor, accentul fiind pus în mod deosebit pe copiii 
și nepoții lor. Această chestiune a fost deosebit de problematică pentru respondenții 
ai căror copii locuiau încă cu ei și pe care trebuiau să-i sprijine atât financiar, cât și în 
alte moduri, fie pentru că aceștia nu puteau să-și găsească un loc de muncă, fie 
deoarece sufereau de probleme de sănătate sau de diverse handicapuri (UK, MT). 
Deși în capitolul 2 s-a indicat că doar un mic procent dintre respondenți au copii care 
încă locuiesc împreună cu ei, este clar că faptul de a fi nevoiți să-i sprijine financiar le 
îngreunează și mai mult situația.  
 

„Se creează o presiune asupra celor în vârstă asemeni nouă, pentru că mă 
îngrijorez, sunt sigură că persoanele care sunt [sic] aici au copii și familii, te 
îngrijorezi pentru ei pentru că ai și tu grijile tale, griji în legătură cu banii, și 
apoi te îngrijorezi pentru ei, pentru că trebuie să-i ajuți și pe ei la un moment 
dat.” (UK, femeie, 64 de ani)  

 
Există sentimentul că atmosfera economică curentă, pierderea locurilor de muncă și 
lipsa oportunităților de angajare, precum și costurile crescute pentru educația 
universitară vor crește presiunea asupra celor vârstnici de a-și sprijini familiile acum 
și în viitor. Acest fapt îi îngrijora pe respondenți, cărora deja le era extrem de greu să 
se întrețină pe ei înșiși și, acolo unde era cazul, pe partenerii lor. (UK, ES, FR) 

 
„Sora mea mai micã are o fiicã cu handicap, primește alocația de însoțitor deoarece 
nu poate avea un loc de muncã din cauza fiicei sale, dar alocația de însoțitor nu a 
mai crescut de ani întregi, nu atinge nici mãcar nivelul unui salariu minim. Și 
cuantumul alocației nu a fost majorat de 5 ani.” (HU, femeie, 62 de ani) 

 Șomajul 
 
Șomajul este o problemã care afecteazã viețile celor sãraci și excluși social, iar unii dintre 
respondenți își pierduserã locurile de muncã, în special din cauza crizei economice mondiale 
(ES). Pensionarii sau persoanele aproape de vârsta pensionãrii întâmpinã dificultãți în a-și 
gãsi un loc de muncã și, drept urmare, nu își pot suplimenta veniturile (PL, FR).  

 Lipsa sprijinului 
 
Situația celor sãraci și excluși social se înrãutãțește din pricina lipsei unei rețele sociale și a 
sprijinului familiei. (ES) 

 Birocrația 
 
Respondenții au menționat faptul cã existã multã birocrație pentru a primi un ajutor, ceea ce 
uneori însemna un lung proces de completare de formulare și acte care nu au niciun rezultat. 
(MT) 
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o Cum vede societatea sãrãcia și excluziunea socialã 
 
Respondenții au fost întrebați despre mesajul pe care îl transmit descrierile din mijloacele de 
informare despre modul în care societatea în ansamblu îi vede pe cei care trãiesc în aceste 
condiții, care sunt aspectele de care societatea ar trebui sã fie conștientã și care ar fi impactul 
dacã societatea ar fi mai conștientã de aceste aspecte.  
 
În general, respondenții sunt de părere că societatea reflectă abordarea 
mijloacelor de informare în privința reprezentării problemei sărăciei și excluziunii 
sociale, prin faptul că ei sunt în mare parte ignorați și că situația lor nu este 
înțeleasă deloc sau nu este înțeleasă în mod corespunzător sau este văzută într-
o manieră foarte simplistă. (CZ, FR, EL, ES, UK, RO, PT, DE, SK, LV, BE)  
 

„Oamenii nu se gândesc că aceasta [sărăcia] poate fi o problemă. Nu ai 
suficienți bani pentru un televizor nou? Mergi la bancă și îți vor acorda un 
împrumut! Ești șomer? Mergi și înscrie-te la un curs de reconversie 
profesională! Și tot așa…nimic nu constituie o problemă. Există o soluție 
inteligentă pentru orice. Dar în lumea reală lucrurile nu stau astfel.” (CZ, 
bărbat, 65 de ani) 

  
Unul dintre respondenți a menționat cã de multe ori s-a simțit compãtimitã de cãtre oameni, 
dar nu înțeleasã. (MT) 
 

„Tuturor le este milã de mine pentru cã fiul meu vine și pleacã (de la instituția pentru 
bolnavii mintal), dar știți ce mi-a spus angajata de la asistențã socialã când am 
sunat-o? Mi-a spus sã-mi fac bagajele și sã merg la azilul de bãtrâni…” (MT, femeie, 
67 de ani) 

 
În modul în care societatea înțelege sãrãcia este posibil sã existe tendința ca oamenii, în 
general, sã-i compare pe sãracii din țãrile lor cu ceea ce știu despre persoanele sãrace din alte 
țãri și, prin urmare, sã considere cã persoanele sãrace din alte țãri sunt într-o situație mult mai 
disperatã. (MT) 
 
Se consideră că persoanele care nu sunt sărace au păreri preconcepute despre 
sărăcie și o asociază cu stereotipuri și cazuri extreme, deși există o diferență 
semnificativă între cei care ajung într-o anumită situație în mod accidental și cei care 
o aleg din cauza propriilor greșeli sau caracter. Asemenea păreri preconcepute sunt 
folosite de observatorul pasiv pentru a-și justifica lipsa de acțiune. (HU, BE) 

 
„Pot fi persoane fãrã adãpost sau huligani, neserioși sau mizerabili, dar nu sunt unul 
și același lucru...” (HU, bãrbat, 60 de ani) 

 
Imaginea pe care oamenii o au despre sărăcie este puternic influențată de știrile din 
mijloacele de informare despre cei care primesc ajutoare sociale în mod nemeritat și 
de cazurile de ajutoare sociale acordate cu prea multă generozitate, care le permit 
beneficiarilor să își permită echipamente electronice scumpe, haine la modă și 
apartamente mari. (DE) 
 
De asemenea, este posibil ca societatea sã nu înțeleagã sau sã nu ia în serios problema 
sãrãciei, ca urmare a faptului cã sãrãcia este adesea ascunsã și, în consecințã, puțin afișatã 
pentru ca ceilalți sã poatã reacționa. (DK) 
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„De-a lungul vieții mele, am auzit adesea pãrerea cã sãracilor le-ar fi mult mai bine 
dacã ar fi dispuși sã depunã mãcar un mic efort. Cã sunt sãraci doar pentru cã sunt 
leneși. Cred cã este o pãrere foarte greșitã. Dar cã oamenii se simt jenați de situația 
în care se aflã și nu vorbesc despre asta, aceastã pãrere nu se va schimba niciodatã.” 
(DK, femeie, 73 de ani) 

 
 
Respondenții au exprimat sentimente puternice în legătură cu excluderea lor din 
societate. Ei au recunoscut că au sentimentul că sunt îndepărtați din societate, că 
nu sunt apreciați și au fost de părere că societatea nu are idee ce să facă cu 
vârstnicii și cum să-i mobilizeze (SK). Unii respondenți simt că sunt o povară pentru 
societate - nu au un loc de muncă, majoritatea suferă de boli cronice și nu sunt 
productivi (SK). Cu toate acestea, respondenții sunt furioși și deoarece simt că și-au 
petrecut întreaga viață aducându-și contribuția în societate, dar când îmbătrânesc 
sunt priviți ca nefiind demni de a li se acorda atenție (SE). Ei percep societatea ca 
fiind ostilă și nesigură pentru cei săraci și pensionați. Mulți dintre ei nu au la cine să 
apeleze pentru a le ușura greutățile financiare sau pentru alt gen de asistență în 
vederea alinării situației lor (SE) 
 

„Și-ar dori să dăm colțu' mai repede.” SK, femeie, 61 de ani) 
 

„Când aveam un venit bun, simțeam cã valoram ceva. Îți evaluezi propria valoare în 
mod inconștient.” (SE, bãrbat, 63 de ani) 

 
Totuși, sentimentul de jenã în legãturã cu propria lor situație echivaleazã cu faptul cã, adesea, 
cei sãraci au tendința de a se exclude ei înșiși din societate, deoarece simt cã nu-și pot permite 
sã participe la activitãți sociale. În plus, excluderea ca alegere personalã se poate transforma 
într-un cerc vicios din care se iese greu, pentru cã devine din ce în ce mai greu sã treci pragul 
casei și sã ieși în lume. Drept urmare, rareori îi aude cineva, cãci nu vorbesc despre situația 
lor. (DK, SE, BE) 
 

„Cu cât te izolezi mai mult, cu atât este mai greu sã ieși afarã și sã stabilești un 
contact cu ceilalți. Începi sã vorbești singur și îți pierzi respectul de sine. Devine o 
izolare pe care nu o poți nici gestiona și de care nu poți nici scãpa...dacã nu te poți 
deplasa ca sã întâlnești oameni, vocea ta nu este auzitã. Nu ai contact cu nimeni și 
problemele tale rãmân ascunse. (DK, bãrbat, 67 de ani) 
 
„Când ajungem la sapã de lemn, devenim mai sãraci și din punct de vedere social.” 
(BE, femeie, 68 de ani) 
 

 
Acest fapt are legătură și cu lipsa de reprezentare a celor săraci și a problemelor lor. 
Există asociații pentru pensionari al căror scop principal este să sporească influența 
în societate a persoanelor în vârstă și să ofere un loc de întâlnire pentru socializare, 
dezvoltare personală, fericire și sănătate. Totuși, aceste asociații ar trebui să fie mai 
insistente în legătură cu problema sărăciei și a excluziunii sociale. (SE) 
 

„De ce nu sunt aceste asociații pentru pensionari mai insistente în legãturã cu 
problema sãrãciei și a excluziunii sociale?” (SE, bãrbat, 63 de ani) 
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Cu toate acestea, nu ajutã cu nimic dacã oamenii se autoexclud de la aceste inițiative prin 
neparticiparea la asemenea evenimente și activitãți fiindcã nu doresc sã fie nevoiți sã-și 
explice situația de sãrãcie sau de excluziune socialã. (SE) 
 
Mai mult, ei au susținut că există o lipsă de empatie, acțiune și interes din partea 
societății în ceea ce privește problema sărăciei și a excluziunii sociale, deoarece 
oamenilor nu pare să le pese de aceste aspecte decât dacă sunt afectați personal. 
(ES, FR, EL, SK, PT, CZ, BE) 
 

„Nu e nevoie sã îi preocupe aceste probleme; nu vor sã audã de ele; nu sunt nevoiți 
sã afle despre ele. Pentru cã dacã o fac, vor trebui sã gãseascã și o soluție cumva - 
vor trebui sã-și bage mâna în buzunar.” (CZ, bãrbat, 60 de ani) 

 
Unii respondenți sunt de părere că nu există nicio recunoaștere a rolului pe care l-au 
jucat în construirea societății de-a lungul anilor și în crearea condițiilor de care 
generațiile mai tinere se bucură acum, cum ar fi educația universitară gratuită. (HU) 

 
„Se spune că mulți pensionari au nevoie de sprijin. Dar pensionarii ar dori să 
muncească, dacă ar avea ocazia. Iar cei care acum se dau mari uită că au 
studiat pe banii pensionarilor de acum.” (HU, femeie, 64 de ani) 

 
Unii respondenți au fost de pãrere cã societatea, în general, nu vrea sã se ocupe de probleme 
precum sãrãcia și excluziunea socialã, deoarece acestea nu sunt chestiuni despre care 
oamenilor le face plãcere sã audã (DK), deși unul dintre efectele crizei economice mondiale i-
a condus pe unii oameni la concluzia cã sãrãcia poate afecta pe oricine (ES).  
 

„Tuturor le plac serialele precum Dinastia sau Dallas. Nimeni nu vrea sã vadã viețile 
unor persoane sãrace - doar dacã este o poveste despre cineva care a început de la 
zero și care și-a realizat visul de-o viațã.” (DK, bãrbat, 71 de ani) 

 
Pentru a înrãutãți lucrurile, unii oameni au avut de-a face cu persoane care nu aveau cu 
adevãrat nevoie de ajutor și care au profitat de pe urma ajutoarelor oferite de centrele sociale 
pur și simplu pentru cã nu doreau sã plãteascã pentru servicii pe care le puteau obține gratis. 
(DK) 
 

„Fac parte dintr-o organizație religioasã care acordã pachete de Crãciun în fiecare 
an. Ideea este sã oferim mereu cadouri pentru pãrinții singuri care nu-și pot 
permite sã le cumpere copiilor lor cadouri de Crãciun. Dar uneori vãd persoane 
care-și parcheazã mașinile pe alee și care apoi intrã pentru a lua pachetul. Dacã îți 
permiți sã ai o mașinã, atunci îți permiți sã-i cumperi copilului tãu un cadou de 
Crãciun! Este o chestiune ce ține de a-ți stabili prioritãțile și, atâta timp cât unele 
persoane profitã de pe urma unui astfel de sistem, societatea nu va respecta 
niciodatã faptul cã existã unii oameni care sunt cu adevãrat sãraci!” (DK, bãrbat, 
64 de ani) 
 
„Acele persoane care vin pentru a primi pachetele [cadourile de Crãciun] și mesele 
gratuite sunt oameni fãrã rușine, care nu au cu adevãrat nevoie de ajutor, în timp 
ce persoanele care au cu adevãrat nevoie de ajutor stau acasã pentru cã se ascund 
și pentru cã au renunțat” (DK, femeie, 79 de ani) 
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Doar un procent foarte redus dintre respondenți a recunoscut într-o oarecare 
măsură că ar putea exista unii reprezentanți ai societății care înțeleg sărăcia și 
excluziunea socială (RO). Uneori, chiar și conștientizarea situației este însoțită de 
indiferență (MT); în timp ce, cu alte ocazii, membrii societății sunt percepuți ca 
ajutându-se între ei (LV).  
 
Respondenții au avut pãreri diferite despre importanța unei mai bune informãri a oamenilor. 
Într-un fel, respondenții cred cã este cumva inutil ca oamenii sã știe mai mult despre sãrãcie, 
pentru cã se crede cã celor care stau bine din punct de vedere financiar nu le pasã de cei care 
nu-și permit o viațã decentã. (MT) 
 
Deși respondenții și-au exprimat sentimente de singurătate și excluziune, ei au dat și 
diferite exemple de modalități în care pot să facă față faptului că nu-și permit aceleași 
lucruri precum mulți alții. Printre acestea, amintim: 
 

 Ajutor din partea rudelor și prietenilor: transport, acces la internet (DK) 
 

 Frecventarea centrului comunitar pentru a se împrieteni cu cei de vârsta lor, 
pentru a lua parte la activitățile desfășurate acolo și pentru a-și petrece timpul 
acolo (DK) 

 
 Activități în aer liber: ciclism sau plimbări prin pădure (DK) 

 
Sunt singură mult timp, din cauza sănătății mele precare. Dar se poate și mai 
rău. De două ori pe săptămână merg la centrul comunitar ca să beau o cafea 
și să joc cărți. Și fiii mei mă vizitează adesea.” (DK, femeie, 75 de ani) 

 
„Am avut unele frustrări, dar, din fericire, mă interesează mult activitățile în 
natură și am prieteni cărora le place la fel de mult. Dacă nu aș avea asta, aș fi 
fost foarte deprimat și pot foarte bine să-mi imaginez cum se simt alții care 
sunt singuri și abandonați, așa cum am fost eu. (DK, bărbat, 65 de ani) 

 

o Aspectele care lipsesc din descrierea sãrãciei și excluziunii sociale 
în mijloacele de informare 

 
Respondenții au fost întrebați care este cel mai evident aspect care lipsește din descrierea 
fãcutã de mijloacele de informare despre sãrãcie și excluziune socialã și, în plus, dacã un 
realizator de documentare ar dori sã arate realitatea sãrãciei și excluziunii sociale, ce ar trebui 
sã includã în film.  
 
Majoritatea respondenților au fost de pãrere cã ceea ce lipsește din descrierea sãrãciei și 
excluziunii sociale din mijloacele de informare sunt exemplele reale de viațã sau studiile de 
caz ale unor persoane care trãiesc în sãrãcie și problemele lor reale, de fiecare zi. Iatã ce 
doreau aceștia sã vadã prezentat în mijloacele de informare (RO, PT, ES, DE, HU, IE, PT, 
UK, CZ, IT, PL, LV, BE). Acest lucru i-ar ajuta, de asemenea, pe membrii societãții sã 
înțeleagã realitatea sãrãciei și, prin urmare, sã fie proactivi în vederea gãsirii de soluții pentru 
combaterea sãrãciei (RO, PT, DE). O astfel de reprezentare ar include urmãtoarele:  

 
 Respondenții ar dori sã vadã în mijloacele de informare știri care sã atragã atenția 

asupra condițiilor în care sunt nevoiți sã trãiascã pensionarii. Ar trebui sã-i prezinte 
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pe pensionarii înșiși, precum și viața lor zilnicã și sã arate politicienilor și publicului 
exemple convingãtoare concrete despre existențele precare ale pensionarilor, de 
exemplu condițiile de locuit și zonele de reședințã, venitul financiar redus, 
supraviețuirea din bugete mici, problemele care țin de îmbãtrânire, costul ridicat al 
utilitãților, costul mare al chiriei. Ar trebui sã arate în detaliu cum se zbat aceștia și 
care le sunt condițiile de trai, concentrându-se pe chestiuni precum zonele lor de 
reședințã, modul în care își petrec timpul, cum ar dori sã-și petreacã timpul, cum se 
descurcã cu izolarea și singurãtatea, cu lipsa banilor pentru a-și cumpãra 
medicamente și pentru a se hrãni corespunzãtor, cu plata cheltuielilor, ce pãrere au 
despre lipsa azilurilor de calitate pentru cei sãraci atunci când nu au bani sã plãteascã 
pentru cele care oferã condiții bune. (PT, DE, MT, CZ, IE, LV, ES, UK, IT, PL) 
 

„Ar trebui sã meargã în aziluri și sã vadã…sã vadã cum aratã bãile…ar 
trebui sã investigheze de ce sunt persoane care nu au electricitate acasã, de 
ce nu-și plãtesc factura.” (MT, bãrbat, 64 de ani) 
 
„Ar trebui sã meargã în mijlocul celor fãrã adãpost și sã filmeze poveștile lor 
- ar deveni foarte clar cât de ușor este sã sfârșești pe stradã. Sunt chiar și 
absolvenți de facultate care dorm pe stradã și cu siguranțã ei nu au ajuns 
astfel doar din pricina unei acțiuni pripite.” (CZ, bãrbat, 64 de ani) 
 
„Televiziunea nu are nimic de-a face cu viața de zi cu zi” (Polonia, femeie, 
60 de ani) 
 
„Știți care a fost mereu pãrerea mea? În locul acestor reality show-uri 
cumplite care nu spun nimic, ar trebui sã facã o emisiune serioasã despre 
una dintre familiile noastre normale, de dimineațã pânã seara și de seara 
pânã dimineața, pânã la sfârșitul lunii…astfel încât oamenii sã poatã vedea 
ce se întâmplã în viețile de zi cu zi și mulți oameni ar putea sã se identifice cu 
povestea…” (IT, bãrbat, 63 de ani) 

 
 Ar trebui sã se discute diferitele motive pentru care oamenii au devenit sãraci și au 

rãmas astfel, de exemplu oameni care au devenit sãraci din cauza pensiilor mici, a 
pierderii locurilor de muncã; cine sunt persoanele care, fãrã sã aibã vreo vinã, dupã o 
viațã întreagã de muncã grea, se gãsesc în aceastã situație în pragul sãrãciei; din 
pricinã cã nu vor sã economiseascã și sã trãiascã modest din banii lor; din pricina 
loteriilor și a emisiunilor de jocuri de noroc pe care oamenii își cheltuiesc puținii lor 
bani; din pricina crizei economice globale. (CZ, PT, ES, SK, MT, DE, DK, ES, LV) 

 
„Am muncit întreaga viațã și am ajuns sã am o pensie mizerã, ãsta-i 
adevãrul.” (PT, femeie, 72 de ani) 
 
„Pierderea locului de muncă face parte din procesul natural al 
sărăcirii…oamenii au salarii mici și, drept urmare, primesc pensii mici 
și așa se instalează sărăcia.” (SK, femeie, 70 de ani) 

 
În Slovacia, respondenții au pãrut a avea o atitudine destul de filosoficã despre motivele 
pentru care oamenii devin sãraci și rãmân astfel. În contextul lor național, ei au atribuit acest 
fapt, într-o oarecare mãsurã, diferențelor dintre era socialistã și cea democraticã și a modului 
în care cea dintâi a condiționat comportamentul oamenilor în prezent. De exemplu, în timp ce 
toatã lumea avea un loc de muncã în perioada socialistã, acum oamenii trebuie sã-și caute un 
loc de muncã care presupune un alt mod de gândire și alte aptitudini. În plus, oamenii nu și-au 
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susținut întotdeauna drepturile și nu au vorbit deschis despre nevoile lor, deoarece nu sunt 
obișnuiți sã o facã din cauza suprimãrii pãrerilor individuale din timpul erei socialiste. 
Aceastã situație este agravatã de ezitarea a oamenilor de a-și cãuta un loc de muncã, cãci 
primesc ajutor financiar din partea statului.  
  
În descrierea motivelor pentru care oamenii devin sãraci este, de asemenea, important sã se 
punã accentul și pe acele grupuri care prezintã riscul de a cãdea în sãrãcie și de a fi excluși 
social. Aceste grupuri includ: dependenții și alcoolicii, familiile monoparentale cu copii mulți, 
persoanele vârstnice singure/vãduve care au doar pensii de stat și chirii scumpe de plãtit, 
deținuții eliberați din închisoare dupã ce și-au ispãșit sentința, șomerii care primesc ajutoarele 
sociale cele mai scãzute, imigranții care primesc prestații sociale reduse pentru cã statul 
dorește sã-i oblige sã învețe limba danezã. (DK, SK) 
 

„Pãrinții singuri chiar o duc greu. Sunt singurã de multã vreme, cu trei copii. Toți 
trei doreau echipament de fotbal și o mulțime de alte lucruri, precum toți prietenii 
lor. Le-am oferit tot ce puteam sã le ofer și sunt încã în viațã în prezent, ha ha, așa cã 
va trebui sã vorbiți cu ei ca sã aflați ce pãrere au despre copilãria lor” (DK, femeie, 
75 de ani) 
 
„Aș prezenta și situația realã a familiilor tinere. Uneori o femeie trebuie sã punã 
capãt concediului pentru îngrijirea copilului și sã se reîntoarcã la muncã pentru cã 
are nevoie de mai mulți bani, dar, chiar și în acest caz, trebuie sã plãteascã îngrijirea 
copilului, ceea ce-i consumã aproape tot venitul. Și când o femeie este singurã cu un 
copil, e teribil.” (CZ, femeie, 64 de ani) 
 
 

 Mijloacele de informare trebuie sã ofere un portret general al celor sãraci și vârstnici, nu 
sã prezinte doar extremele. (SE, IE, PT, RO, IT)  

 
„Totuși, mijloacele de informare ar trebui sã ofere un portret categoriei largi a celor 
vârstnici/sãraci și pensionați care poate cã nu fac foamea și au suficienți bani sã-și 
plãteascã chiria, au mâncare și suficiente medicamente, au bani pentru a supraviețui, 
dar nu mai mult.” (SE, bãrbat, 63 de ani) 
 
„Despre cei în vârstã se vorbește doar ocazional; poate iarna, când mai moare 
cineva pe stradã din pricina frigului…vor vorbi despre vagabond, cineva care a 
înghețat.” (IT, bãrbat, 66 de ani) 

 
„Este nevoie ca oamenii să vadă cum se descurcă vârstnicii cu banii pe care 
îi au…ar vedea cât de greu le este să-și plătească rețetele și alte lucruri de 
acest gen.” (IE, bărbat, 63 de ani) 

 
„Ei ar trebui sã vorbeascã cu cei vârstnici pentru a înțelege cum trãiesc aceștia, ce 
înseamnã sã fii singur, complet izolat.” (PT, femeie, 72 de ani) 
 
“Ar trebui sã ne spunã adevãrul adevãrat. Asta-i situația, oameni buni, este foarte 
rãu. Ar trebui ca, mãcar odatã, sã fie corecți…” (RO, femeie, 67 de ani) 
 
 

Respondenții au ridicat, de asemenea, urmãtoarele probleme în ceea ce privește modul în care 
ar dori sã vadã sãrãcia și excluziunea socialã reprezentate în mijloacele de informare.: 
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 Mijloacele de informare ar putea juca un rol educativ prin informarea celor sãraci și 
excluși social despre locațiile unde pot primi ajutor financiar și alte tipuri de ajutor. 
(PT, MT, IT, LV) 

 
 Ce sãraci și excluși social ar trebui sã fie descriși ca fiind persoane cinstite, 

respectabile, în pofida dificultãților cu care se confruntã și a stereotipurilor cã ar fi 
leneși, cã nu doresc sã munceascã etc. (HU, DE, CZ) 

 
 Mijloacele de informare ar trebui să descrie diferitele tipuri sau aspecte ale 

sărăciei. Asta include sărăcia vizibilă, reprezentată de persoanele fără 
adăpost, sărăcia ascunsă, precum cea a persoanelor pensionate ale căror 
cheltuieli le depășesc veniturile, și sărăcia celor care nu doresc să 
muncească și nu vor să economisească bani. (SK, ES, MT)  

 
 Mijloacele de informare ar trebui sã ia în considerare sau sã prezinte natura 

schimbãtoare a societãții și, prin urmare, formele diferite pe care le îmbracã sãrãcia. 
De exemplu, faptul cã țãri care este posibil sã fi fost exemplare pentru lipsa lor de 
sãrãcie și excluziune socialã în trecut sunt confruntate cu provocãri economice, 
afecteazã societatea și, drept urmare, oamenii devin sãraci. Situația nu rãmâne staticã. 
(SE) 

 
 Când prezintă știri despre industria modei, mijloacele de informare ar trebui 

să-și canalizeze atenția și asupra modei relevante pentru persoanele în 
vârstă. Cu toate acestea, respondenții au criticat industria modei pentru că își 
îndreaptă atenția numai asupra unui procent mic de persoane în vârstă, care 
își permit să cumpere haine scumpe, în timp ce pentru respondenți a devenit 
tot mai greu să găsească haine potrivite pentru portofelele lor. (SE) 

 
 Ar trebui ca mijloacele de informare sã ofere mai multe informații despre situația 

femeilor cu venituri mici și rolul acestora de casnice. Aceste femei sunt afectate de 
sãrãcie în moduri speciale, cum ar fi faptul cã au devenit sãrace drept urmare a 
decesului partenerului de viațã sau prin divorț, și adesea sunt confruntate cu povara 
financiarã suplimentarã de a fi nevoite sã aibã grija și de alții. (SE) 

 
„Ar fi o idee bunã sã se facã un studiu despre cât de multe persoane devin 
sãrace în Suedia. Cred cã este vorba în cea mai mare parte de femei care au 
fost cãsãtorite, dar au rãmas singure dintr-un motiv sau altul și care sunt cel 
mai afectate când vine vorba de situația economicã”. (SE, bãrbat, 74 de ani)  

 
 Unii respondenți doresc sã vadã cã sunt difuzate mereu reportaje la TV despre modul 

în care sunt cheltuiți banii din buget de cãtre guvern (RO), precum și talk-show-uri 
sau dezbateri la care sã fie invitați sã participe politicieni (IT). 
 

 Unii respondenți ar dori, de asemenea, să vadă studii de caz despre cum 
trăiesc oamenii în state membre ale UE mai dezvoltate. Acești respondenți 
sunt de părere că, dacă astfel de exemple sunt arătate publicului, politicienii 
s-ar strădui mai mult să caute soluții pentru sărăcia națională și locală și 
oamenii ar devin mai exigenți și mai dispuși să-și apere drepturile. (RO) 

 
“Aș dori să văd ceva…cum trăiesc oamenii în alte țări, poate că liderii noștri 
vor vedea asta și se vor strădui mai mult…ar trebui să ne arate exemple din 
toate țările UE, acum, în era globalizării, când facem parte din UE, ar trebui 
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să ne arate cum se trăiește în străinătate, să compare și să ia măsuri…” (RO, 
femeie, 71 de ani) 

 
Totuși, în pofida faptului cã au discutat despre aspecte care considerã cã lipsesc din portretul 
fãcut de mijloacele de informare și despre ce ar dori sã fie reprezentat, unii respondenți au 
fost de pãrere cã nu este neapãrat realist sã se aștepte ca aceste schimbãri sã aibã loc. În 
sprijinul acestor opinii, au fost citate urmãtoarele motive: 
 

 Persoanele vârstnice sunt subreprezentate în mijloacele de informare. Tinerii pot avea 
pãreri inexacte despre cei mai în vârstã și pot tinde sã nu includã materiale despre 
problemele celor vârstnici. Pentru ca lucrurile sã se schimbe, ar fi nevoie sã se 
abordeze aceastã subreprezentare. (SE) 
 
„Sunt puține persoanele de vârsta noastrã care lucreazã în mijloacele de informare.” 
(SE, bãrbat, 64 de ani) 

 
 Persoanelor care nu s-au confruntat cu aceleași greutãți le vine greu sã înțeleagã, sã 

creadã și sã-și închipuie greutãțile prin care trec alții. (MT) 
 
„În același mod în care ne vorbiți dumneavoastrã și auziți despre anumite probleme 
și dumneavoastrã, care ne ascultați, nu credeți cã lucrurile stau chiar așa.” (MT, 
bãrbat, 64 de ani) 

 
 Unii respondenți au fost de părere că, chiar dacă producătorii TV sau de film 

se concentrează pe subiecte legate de sărăcie și excluziune socială, este 
puțin probabil ca cineva să se uite la astfel de filme, căci aceste subiecte ar fi 
plictisitoare. Prin urmare, este important să se găsească un echilibru între 
realitate și divertisment și, deși atunci când sunt comunicate experiențele 
celor săraci sau în pragul sărăciei este important să se evidențieze 
elementele de rutină care au efecte asupra vieților oamenilor, acest lucru 
trebuie să se facă într-un mod atrăgător și interesant. (IE, ES, LV) 

 
„Dacă s-ar prezenta numai realitatea, ar fi plictisitor. Ei [scenariștii] trebuie să 
scrie despre aventuri amoroase și alcoolism și lucruri de acest fel pentru a 
face ca lucrurile să devină interesante.” (IE, femeie, 66 de ani) 

 
 Complexitatea și dimensiunile multiple ale sãrãciei și excluziunii sociale le fac 

dificile de reprezentat și, prin urmare, dificil de înțeles pentru public, cu excepția 
cazului în care sunt prezentate, de exemplu, sub forma poveștii unei singure persoane 
sau familii pentru a menține o linie narativã restrânsã și atrãgãtoare. (DK) 

 
„Cred cã este dificil sã acoperi toate aspectele. Sunt atâtea pãreri diferite și motive 
variate pentru care ajungi sã fii sãrac. Cred cã privitorilor le vine greu pur și simplu 
sã înțeleagã totul și, prin urmare, este foarte pãrtinitor.” (DK, bãrbat, 71) 

 
Au existat unii respondenți care au fost de părere că motivul pentru care situația 
pensionarilor este subreprezentată în mijloacele de informare este inerția acestora. 
Ei își îndepărtează atenția de la asta pentru că se simt jenați de propria lor situație, 
cultura protestelor nu le este familiară și se resemnează cu această situație pentru 
că, fiind o generație postbelică, sunt obișnuiți cu un mod de viață modest. (DE) 
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„Mai sunt de părere că nu vrem cu adevărat să apărem acolo pentru că ne 
este rușine că am decăzut atât de mult, deși am muncit din greu întreaga 
viață.” (DE, femeie, 66 de ani)  
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 ÎNȚELEGEREA PROBLEMELOR SÃRÃCIEI ȘI 
EXCLUZIUNII SOCIALE 

 
 
Respondenții au fost întrebați în ce mãsurã considerã aceștia cã cei care iau deciziile care le 
influențeazã viața (adicã politicienii de la nivel local, național și european și funcționarii 
publici) înțeleg realitatea experiențelor lor. Ei au fost întrebați apoi ce aspect al vieții lor 
considerã cã factorii de decizie l-au înțeles bine și ce domenii le-au înțeles mai puțin bine.  
 

o Rezultate principale 
 

 Opinia generalã în rândul respondenților a fost cã factorii de decizie și responsabilii 
politici, fie la nivel local, național sau european, nu au înțeles problema sãrãciei și a 
excluziunii sociale într-o mare mãsurã. Motivul cel mai invocat pentru aceastã lipsã 
de înțelegere este cã factorii de decizie sunt vãzuți ca ducând o viațã privilegiatã și 
câștigând salarii mari, prin urmare, nefiind expuși excluziunii sociale sau riscului de a 
suferi din cauza sãrãciei.  
 

 Aceastã lipsã de înțelegere se reflectã în modul în care este oferitã asistențã celor care 
au nevoie de ea, iar respondenții au dat exemple din experiența personalã.  
 

 O lipsã de înțelegere din partea factorilor de decizie nu înseamnã neapãrat cã 
aceștia nu sunt conștienți de problemele respective. Totuși, respondenții percep 
situația ca fiind rezultatul unei lipse de mãsuri, de interes și empatie din partea 
factorilor de decizie. 

 
 Respondenții avut dificultãți în a menționa aspecte ale vieții lor pe care, considerã 

aceștia, factorii de decizie le-au înțeles bine, însã au dat ca exemplu date, de pildã 
statistici, cu privire la numãrul vârstnicilor care trãiesc în sãrãcie și suma de bani 
alocatã pensiilor sociale sau ajutoarelor sociale. 

 
 Respondenții au menționat o serie de alte aspecte care, considerã aceștia, sunt mai 

puțin înțelese de factorii de decizie, cele mai evidente fiind o lipsã de înțelegere a 
realitãții vieții persoanelor sãrace și excluse social și o lipsã de înțelegere a impactului 
global al politicilor existente asupra persoanelor sãrace și excluse social.  
 

 Întrucât factorii de decizie au puținã experiențã imediatã în ceea ce privește problema 
sãrãciei și a excluziunii sociale și sunt absorbiți de activitãțile lor, aceștia nu au 
întotdeauna timp sã asiste direct la aceste probleme. De aceea, s-a sugerat ca cetãțenii 
excluși social sau persoanele care trãiesc în sãrãcie sã aibã un rol de consultanți 
pentru factorii de decizie în aceste aspecte.  

 

o Cât de bine înțeleg factorii de decizie sãrãcia și excluziunea 
socialã?  

 
Opinia generalã în rândul respondenților a fost cã factorii de decizie și responsabilii 
politici, fie la nivel local, național sau european, nu au înțeles problema sãrãciei și a 
excluziunii sociale într-o proporție importantã. (UK, SK, RO, PT, MT, IE, DE, SE, CZ, 
EL, ES, LV, PL, FR, BE)  
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„Nu cred că ei înțeleg, cu siguranță nu înțeleg lucruri cum ar fi problema 
locuinței.”” (UK, femeie, 69 de ani)  
 
„Nu înțeleg deloc. N-au habar de nimic.” (SK, femeie, 61 de ani) 
 

 „Sunt pur și simplu prea departe de oamenii de rând.” (UK, femeie, 62 de ani)  
 

„Cel sãtul nu știe niciodatã de cel flãmând” (PL, bãrbat, 67 de ani) 
 

„Ei nu înțeleg realitatea de zi cu zi și nici nu fac vreun efort sã o înțeleagã.” (CZ, 
bãrbat, 64 de ani) 
 
„Nu se întâmplã nimic pentru cã, dacã îi întrebãm cât costã un litru de lapte, habar 
n-au. Nu cunosc prețurile. Ei nu sunt nevoiți sã meargã la cumpãrãturi. Știu cã 
sãrãcia existã, dar nu știu ce înseamnã aceasta. Existã multã bogãție, dar și multã 
sãrãcie.” (HU, bãrbat, 60 de ani) 

 
 
Printre motivele date de respondenți pentru aceastã lipsã perceputã de înțelegere din 
partea factorilor de decizie, menționãm: 
 

 Factorii de decizie și responsabilii politici trãiesc o viațã privilegiatã și câștigã 
salarii mari, de aceea au puținã experiențã imediatã în ceea ce privește sãrãcia și 
excluziunea socialã și nu sunt expuși acestor experiențe. (SE, SK, RO, PT, UK, MT, 
IE, HU, CZ, EL, IT, PL)  

 
„Orban a spus cã nu vor mai exista diferențe între venituri. Care a fost 
primul lucru pe care l-a fãcut? Sã voteze salariul sãu (lor), fãrã sã-i pese 
dacã oamenii sãraci vor avea ce mânca mâine sau de Crãciun.” (HU, femeie, 
64 de ani) 
 
„Ei o duc bine. Și își spun așadar: „De ce se plâng acești oameni?” (CZ, 
bãrbat, 60 de ani) 

 
 Lipsa perceputã de empatie din partea factorilor de decizie (SE, IE, EL, ES). 

Aceastã percepție provine din sentimentul cã respondenții simt cã nu existã o 
rãspundere politicã sau juridicã pentru acțiunile politicienilor. Lipsa perceputã de 
rãspundere îi face pe respondenți sã se simtã neputincioși în demersul de a corecta 
sistemul (IE). 
 

„Am impresia cã factorii de decizie sunt conștienți de situația noastrã, dar nu 
le pasã.” (SE, femeie, pensionarã, 67 de ani) 

 
„Pentru ei, noi nu suntem decât cifre.” EL, femeie, 66 de ani) 

 
Pentru unii respondenți, aceastã lipsã de empatie este ilustratã de faptul cã factorii de 
decizie nu îi viziteazã sau nu petrec mai mult timp cu aceștia pentru a le asculta 
preocupãrile. (EL) 
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„Vecinul meu știe cum trãiesc pentru cã locuiește lângã mine, factorii de 
decizie nu au venit sã vadã și sã înțeleagã mizeria în care trãiesc eu.” EL, 
femeie, 62 de ani) 

 
O minoritate mică a respondenților își asumă vina de a nu pune suficientă 
presiune asupra factorilor de decizie și de a nu-și face cunoscută situația într-
un mod mai energic și demonstrând pe străzi. (DE) 

 
 Diferența de vârstã dintre factorii de decizie și persoanele vârstnice și pensionate 

determinã ca situația acestora din urmã sã nu fie înțeleasã în totalitate. (SE) 
 

 Lipsa expertizei necesare din partea politicienilor pentru a acționa eficient în 
combaterea sãrãciei și excluziunii sociale. (IE) 
 

„Nu poți să pui un dentist să vândă carne la măcelărie.” (IE, bărbat, 71 
de ani) 

 
 Factorii de decizie sunt percepuți ca nedorind sã vadã realitatea sãrãciei și 

excluziunii sociale, pentru a nu fi nevoiți sã întreprindã acțiuni în vederea remedierii 
situației. (BE) 

 
Lipsa perceputã de înțelegere pe care factorii de decizie o manifestã fațã de viața celor sãraci 
se reflectã în modul în care se oferã ajutor și în modul în care factorii de decizie sunt 
percepuți ca implicându-se în combaterea sãrãciei și excluziunii sociale. Respondenții au dat 
urmãtoarele exemple de decizii pe care le-au considerat nepotrivite sau ineficiente sau de 
atitudini pe care considerã cã factorii de decizie le au vizavi de aceste probleme și care 
ilustreazã lipsa de înțelegere a acestora: 
 

 Sãrãcia și excluziunea socialã sunt teme abordate cu predilecție în timpul campaniilor 
electorale, când factorii de decizie vorbesc deseori despre cum s-ar putea ameliora 
situația celor sãraci, a vârstnicilor și a pensionarilor; însã aceștia nu își respectã 
promisiunile dupã alegeri. (SE, DK, ES, IT, LV, RO, FR) 
 

„Ei nu înțeleg nimic și nu sunt interesați. Doar atunci când au nevoie de 
voturile noastre, vin și ne dau o sacoșã, un pachet. O sticlã de ulei, o pungã 
de zahãr…” (RO, femeie, 71 de ani)  

 
 Pachetele de ajutoare nu reflectã realitatea vieții lor de zi cu zi. (MT, EL, BE) sau 

pachetele de ajutoare sunt destinate altora, de exemplu tinerilor (BE). 
 

„Te duci cu toate hârtiile de la doctori, asistenți sociali și mai știu eu de 
unde, și în loc sã-ți dea un loc fãrã scãri, mi-au dat un loc cu trei rânduri de 
scãri.” (MT, femeie, 64 de ani) 
 
„În zilele noastre, tinerii primesc direct ajutoarele de șomaj, în timp ce noi 
trebuie sã așteptãm.” (BE, femeie, 68 de ani) 

 
 Responsabilii politici nu iau mãsuri întotdeauna în interesul celor sãraci, al 

vârstnicilor și al celor excluși social. (SE) 
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„Cred cã este o strategie voitã din partea responsabililor politici: sã 
micșoreze în mod expres fondul asigurãrilor de șomaj și toate celelalte 
niveluri de compensații, din moment ce responsabilii politici profitã de 
oamenii care muncesc și aduc bani pentru bunãstarea generalã.” (SE, 
bãrbat, 63 de ani) 

 
 Unii factori de decizie au o atitudine arogantă față de cei săraci, spunând că 

aceștia sunt leneși și că nu așteaptă decât să fie ajutați de stat. (RO) 
 

 Vârsta de pensionare a fost majorată, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie 
să muncească mai mult timp. (EL) 

 
„Au majorat vârsta de pensionare, m-am sãturat de toate astea, nu pot sã 
muncesc pânã mor.” (EL, bãrbat, 60 de ani) 

 
 Vârstnicii plãtesc impozite mari. (IT) 

 
În pofida acestei percepții a lipsei de înțelegere din partea factorilor de decizie, un aspect 
important adus în discuție de respondenții din mai multe țãri este cã lipsa de înțelegere nu 
înseamnã cã factorii de decizie nu sunt conștienți de aceste probleme. Totuși, respondenții 
percep situația ca fiind rezultatul unei lipse de mãsuri, de interes și empatie din partea 
factorilor de decizie. (SE, UK, RO, HU, DE, MT, IT) 
 

„Ei nici nu vor sã știe despre asta, îi ignorã pe cei nevoiași. Ei dau doar pentru ei și 
pentru cei din jurul lor. Cui din Parlament îi pasã de cum trãiesc eu? Pe parlamentar 
nu-l intereseazã, chiar dacã locuiește lângã mine. Principalul lucru este ca el sã 
trãiascã bine și sã stea în mercedes-ul sãu.” (HU, femeie, 64 de ani) 

 
„Ei te înțeleg la un moment dat și pretind cã te ajutã, dar apoi totul s-a terminat. Ca 
și în cazul meu, plãtesc o chirie de 100Lm pe lunã de trei ani…când se apropie 
alegerile, se fac multe promisiuni…și apoi nu mi s-a dat nimic.” (MT, bãrbat, 61 de 
ani) 

 
În situațiile în care respondenții și-au amintit exemple în care factorii de decizie au înțeles 
sãrãcia și au fãcut ceva în acest sens, ei considerã cã acest lucru s-a întâmplat doar pentru a 
îmbunãtãți imaginea politicã a factorilor de decizie, întrucât mijloacele de informare sunt 
deseori chemate sã relateze despre evenimentele respective. (RO) 

 
„Sunt cazuri…când la inundații, unii [factori politici] au fost acolo și au 
ajutat…dar au chemat mijloacele de informare, au strâns bani de la sponsori, 
tot în interesul lor…” (RO, femeie, 67 de ani) 
 

Printre acei factori de decizie care par a manifesta o oarecare înțelegere a sãrãciei și 
excluziunii sociale, a fost consideratã deficitarã acțiunea de combatere a sãrãciei și 
excluziunii sociale. Prea mult timp a fost dedicat vorbelor (UK, DK).  

 
„Ei [factorii de decizie] sunt atât de ocupați să stea în jurul meselor și să 
discute una și alta, încât sunt nevoiți apoi să organizeze o altă întrunire 
pentru a discuta ceea ce au discutat la prima întrunire, dar de fapt nu se face 
nimic.” (UK, femeie, 69 de ani)  
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Totuși, s-a recunoscut oarecum cã aceste probleme ar putea fi greu de rezolvat, deoarece țin 
de chestiuni sociale și politice de amploare, cum ar fi integrarea socialã și creșterea șomajului 
(DK).  
 
Respondenții nu fac în general diferența dintre factorii de decizie de la nivel local, 
național sau european. Fiecare dintre aceste niveluri este, de asemenea, considerat ca fiind 
responsabil cu abordarea problemei sãrãciei și excluziunii sociale (UK). Totuși, atunci când 
respondenții au menționat aceste grupuri separat, au avut urmãtoarele opinii:  
 

 Factorii de decizie de la nivel local: 
 

 Politicienii locali au fost considerați ca fiind mai conectați la realitate, prin 
faptul cã trãiesc în aceleași zone și sunt mai aproape de cetãțeni, în timp ce 
membrii parlamentului național sunt prea depãrtați pentru a înțelege în mod 
real problemele care afecteazã viețile respondenților. (DK) 

 
 Factorii de decizie de la nivel național: 

 
 Vina pentru acțiunile insuficiente în problema sãrãciei și excluziunii sociale 

este atribuitã de obicei conducerii de la nivel național. (DK, SE, BE) 
 

„Existã o prea mare distanțã între cetãțeni și factorii de decizie. Ei 
nu mai trãiesc în cartierul tãu, astfel încât sã se mai simtã 
responsabili. Ei o trateazã pur și simplu ca pe o slujbã obișnuitã și se 
duc acasã satisfãcuți în fiecare zi. Ei nu se confruntã cu consecințele 
deciziilor lor.” (DK, femeie, 73 de ani) 

 
 Se crede cã politicienii manifestã o lipsã de rãspundere personalã și se 

preocupã de chestiuni lipsite de importanțã sub aspect social, în loc sã se 
concentreze asupra sãrãciei și excluziunii sociale. (PL, IT) 

 
 Existã percepția cã politicienii de la nivel național tind sã ascundã sau sã 

abordeze superficial problema sãrãciei în țãrile lor, pentru a-și proteja 
imaginea în afarã și chiar în țara lor. (ES) 
 

 De asemenea, s-a considerat cã politicienii de la nivel național sunt incapabili 
sã facã ceva pentru a atenua sãrãcia din cauza obstacolelor cu care se 
confruntã și care sunt peste puterile lor. (ES) 

 
„Politicienii nu fac nimic niciodatã în acest sens. Nu conteazã cine 
conduce. Orice politician care vine la putere se va ciocni de 
obstacole care provin de la furnizorii de capital, de la bãnci, de la 
angajatori, de la Bruxelles sau de la normele UE. Niciun politician 
nu poate sã spunã cã are de gând sã facã ceva…” (ES, bãrbat, 63 de 
ani) 

 
 Factorii de decizie de la nivel european: 

 
 Unul dintre respondenți a considerat cã nivelul de corupție din rândul 

politicienilor de la nivelul Uniunii Europene este mai ridicat. (MT) 
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 O altã pãrere a fost cã factorii de decizie cei mai puternici sunt țãrile cele mai 
bogate din UE și cã acestea vor face presiuni și vor lua decizii pe baza 
intereselor lor majore, fãrã sã fie preocupate neapãrat de aspectele 
problematice din alte țãri, cum ar fi sãrãcia și excluziunea socialã. (ES) 
 

 Unii respondenți cred cã factorii de decizie din UE ignorã complet 
problemele cu care se confruntã vârstnicii, deoarece ei sunt, fizic vorbind, 
mult prea detașați de situațiile acestora. (CZ) 
 

„La Bruxelles fiind, ei nu știu care sunt problemele de zi cu zi ale 
cetãțenilor fiecãrui stat în parte. Problemele țãrii noastre cu 
siguranțã nu ajung la ei prin intermediul politicienilor care ar trebui 
sã ne reprezinte!” (CZ, femeie, 62 de ani) 

 
 Reprezentanții naționali din Parlamentul European par sã se ocupe în 

principal de problemele altor țãri sau continente (cum ar fi Africa), decât de 
chestiunile de interes național. (LV) 
 

 UE nu este perceputã ca un actor principal în combaterea sãrãciei și a 
excluziunii sociale și nici nu se așteaptã sã devinã unul. (FR) 

 
 Respondenții au considerat și au sperat cã acțiunile întreprinse la nivel 

european de luptã împotriva sãrãciei și excluziunii sociale ar putea fi mai 
eficiente decât acțiunile de la nivel național și local. S-au oferit mai multe 
motive în sprijinul acestei opinii, și anume: sãrãcia este o problemã din ce în 
ce mai mare în întreaga Europã, necesitând o gestionare la un nivel mai 
extins (european); iar migrația dinspre noile state membre ale UE înspre cele 
mai vechi contribuie la niveluri tot mai crescute ale sãrãciei în statele membre 
mai vechi, migranții beneficiind de aceeași asistențã socialã ca și localnicii. 
(BE) 
 

Pentru respondenții din Republica Cehã și Letonia, personalul administrativ și birocrații de la 
nivel local sunt cei care nu manifestã nicio înțelegere fațã de situațiile lor și care par sã fie 
deosebit de indiferenți. Respondenții au amintit câteva exemple din experiența proprie: 
 

„Urmeazã sã fiu operatã la mãduva spinãrii, iar fãrã aceastã operație nu pot merge. 
Am solicitat o pensie de handicap, dar s-a decis cã am doar un handicap ușor, așa cã 
am contestat decizia…cazul a fost trimis la Ministerul Afacerilor Sociale și în cele 
din urmã mi-au recunoscut invaliditatea completã. M-am întors la oficiul local trei 
sãptãmâni mai târziu cu toate documentele, dar doamna de acolo mi-a spus cã 
dosarul e incomplet …am ajuns pânã la urmã la biroul primarului, care, în sfârșit, 
m-a ajutat. Iatã cum se poartã ei cu oamenii.” (CZ, bãrbat, 64 de ani) 

 
„Ei [angajații de la municipalitate] te mai și insultã pentru faptul de a fi intrat în 
serviciul social.” (LV, bãrbat, 60 de ani) 

 

o Problemele care sunt considerate ca fiind bine înțelese 
 
În general, respondenții au încercat sã identifice aspecte ale vieții lor sau a altora care trãiesc 
în sãrãcite și sunt expuși excluziunii sociale pe care, considerã aceștia, cei cu putere de 
decizie le-au înțeles bine.  
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Chestiunile de care, în opinia respondenților, factorii de decizie sunt preocupați și pe care le-
au înțeles bine includ urmãtoarele: 
 

 Datele, de exemplu statisticile, referitoare la numãrul persoanelor mai vârstnice 
care trãiesc în sãrãcie și suma de bani alocatã pensiilor sociale sau ajutoarelor 
sociale. Dar acest lucru nu înseamnã cã este înțeleasã realitatea vieții oamenilor 
sãraci. (PT, HU, BE) 

 
„Cred cã ei nu înțeleg niciun aspect al vieții mele, îi intereseazã doar cât este 
pensia mea.” (PT, bãrbat, 67 de ani) 

 
 S-a recunoscut că guvernele contribuie la combaterea sărăciei prin 

diverse măsuri (DK, DE), precum sprijinirea diferitelor cluburi în care copiii 
mai puțin norocoși să se antreneze gratuit la fotbal. De asemenea, guvernul 
ajută centrele comunitare, astfel încât persoanele vârstnice cu venituri mici să 
aibă un loc unde să socializeze cu semenii lor (DK). 

 
 

o Problemele care sunt considerate ca nefiind bine înțelese 
 
Respondenții au fost de părere că următoarele chestiuni legate de sărăcie și 
excluziune socială sau aspecte ale propriei lor vieți nu sunt bine înțelese de factorii 
de decizie: 
 

 Realitatea vieților celor sãraci și excluși social. (PT, MT, IE, EL, ES, LV, DK, CZ) 
 

Unii respondenți au fost de pãrere cã factorii de decizie nu înțeleg aspectele de detaliu 
ale vieților respondenților și modul în care aceștia fac fațã suferințelor, cum ar fi 
traiul dintr-o pensie micã, problemele legate de condițiile de trai și mediul 
înconjurãtor, dificultatea gãsirii unui loc de muncã, de a plãti pentru nevoile de bazã 
și medicamente, cozile lungi sau perioadele de așteptare pentru o consultație la 
doctor, necesitatea unor centre de îngrijire care sã ofere bune condiții etc. (PT, MT, 
IE, CZ, EL, ES) 

 
„Pensia mea este de 245 de euro, zilele trecute am cumpãrat un medicament 
și am plãtit 8,89 de euro, iar înainte era gratuit. Cum mai pot eu sã-mi 
cumpãr medicamente? Oare ei înțeleg? Nu, nu înțeleg.” (PT, femeie, 72 de 
ani) 
 
„Le-aș da lor pensia mea și le-aș spune: haideți, trãiți voi cu 800 de coroane 
(aprox. 33 de euro) care îmi rãmân dupã ce plãtesc chiria și facturile. Sã 
vedem cum trãiesc ei din banii ãștia.” (CZ, bãrbat, 65 de ani) 

 
Unii respondenți au mai fost de pãrere cã nu existã o definiție comunã a sãrãciei și cã 
nici nu se recunoaște existența ei. Acest lucru înseamnã cã problemele rãmân ascunse 
și nu sunt discutate. (DK) 
 

„Opinia generalã pare sã fie cã nu existã sãrãcie în Danemarca. Este cât se 
poate de greșit, ea existã, iar dacã nici mãcar nu recunoști existența ei, 
lucrurile nu se vor îndrepta niciodatã.” (DK, femeie, 77 de ani) 
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De asemenea, factorii de decizie nu par sã înțeleagã impactul pe care lipsa unui 
standard decent de viațã îl are asupra integritãții emoționale a respondenților și asupra 
sentimentului lor de a avea un țel în viațã. (EL, LV)  

 
„Ei nu înțeleg cã noi nu avem momente și clipe fericite prin faptul cã nu am 
mai ieșit de ani buni în oraș ca sã mâncãm sau sã bem ceva. Din nefericire, 
nu trãim decât o datã și e trist sã realizezi cã nu ne putem aștepta la ceva mai 
bun...” (EL, femeie, 66 de ani) 

 
 Impactul total al politicilor existente asupra celor sãrași și asupra celor excluși 

social. (RO, PT, HU, SE, BE) 
 
Consecințele taxelor ridicate la alimente și medicamente asupra categoriilor sãrace, 
reducerea duratei concediului de maternitate și efectele birocrației (timpul prea 
îndelungat) asupra aplicãrii eficiente a regulamentelor în domeniul combaterii 
sãrãciei nu sunt înțelese în totalitate (RO, PT, HU). S-a simțit, de asemenea, cã 
politicienii legifereazã orbește, fãrã sã ținã seama de problemele specifice ale celor 
sãraci și de impactul pe care îl va avea legislația (PT). 

 
„M-am dus la bancã sã-mi iau pensia, dar contul meu fusese anulat deoarece 
datoram niște taxe. Plãteam 15 euro la un centru pentru a lua masa, dar 
acum nu mai pot mânca, pentru cã nu mai am bani. Când fac aceste legi, ei 
nu se gândesc la acest gen de situații.” (PT, bãrbat, 74 de ani) 

 
Respondenții din Suedia sunt deosebit de îngrijorați de maniera descentralizatã prin 
care sunt abordate sãrãcia și excluziunea socialã, întrucât o mare parte din aceastã 
rãspundere revine municipalitãților respective care, potrivit respondenților, face ca 
aceste probleme sã nu beneficieze de aceeași atenție și genereazã o anumitã confuzie 
în rândul acestora, prin faptul cã ei nu știu întotdeauna care le sunt drepturile și 
obligațiile. (SE) 

 
 Prioritizarea cheltuielilor (UK, MT, DK) 

 
Respondenții au fost de părere că factorii de decizie nu știu cum să 
prioritizeze în mod optim cheltuielile. Ceea ce nu se referă doar la cheltuielile 
sociale din cadrul bugetului național sau european, ci și la inegalitatea mai 
amplă din societate - adică se spune că nu există bani suficienți pentru a 
combate sărăcia și excluziunea socială, dar în același timp, se pare că există 
suficienți bani pentru ca politicienii să-și consolideze poziția financiară (UK, 
MT).  

 
„În opinia mea, ei nu par să pună pe primul loc ceea ce trebuie, acolo 
unde ar trebui să fie cheltuiți banii. De aceea, eu nu cred că ei au 
suficientă înțelegere.” (UK, femeie, 67 de ani)  

 
În plus, anumite structuri sau organizații care sprijină categoriile sărace și 
excluse social, cum ar fi centrele comunitare și oficiile de șomaj, dispun de 
resurse financiare insuficiente, ceea ce generează o lipsă de continuitate în 
ceea ce privește asistența acordată celor care au nevoie (DK).  
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Lucrãtorii sociali se schimbã tot timpul, dar cunoștințele nu se transmit mai 
departe, hârtiile lipsesc etc.…Dar acest lucru se întâmplã atunci când 
aceștia nu beneficiazã de resursele necesare pentru a aduce îmbunãtãțiri în 
acest sistem…” (DK, bãrbat, 67 de ani) 

 
 Necesitatea de a acționa. (UK, IE, LV, FR) 

  
Pe lângã faptul cã factorii de decizie îi ascultã pe cei sãraci sau excluși social sau 
manifestã o oarecare înțelegere fațã de situația lor, este la fel de imperativ sã se 
acționeze în urma deciziilor luate. (UK, IE, LV)  

 
De asemenea, este important ca sãrãcia și excluziunea socialã sã fie combãtute în 
orice moment, întrucât unii respondenți au fost de pãrere cã aceste probleme rãmân în 
umbrã în perioadele de recesiune, când se acordã prioritate afacerilor și industriei, sau 
când factorii de decizie sunt nevoiți sã opereze reduceri bugetare. (UK, IE, LV)  

 
 Natura individualizatã și schimbãtoare a sãrãciei și a excluziunii sociale. (SE, DK, 

BE) 
 

Potrivit respondenților, ar trebui sã se recunoascã faptul cã și în țãrile care în trecut 
erau prospere existã în prezent persoane care suferã din cauza sãrãciei și a excluziunii 
sociale, întrucât situația economicã globalã, naționalã și personalã se schimbã (SE). 
În plus, cum nevoile oamenilor sunt diverse, este necesarã o asistențã mai 
individualizatã și mai flexibilã (DK).  
 

„Timp de mulți ani, banii pentru spãlãtorie îmi erau returnați de stat în 
fiecare lunã. Cu trei bãieți acasã, vã puteți imagina câți bani se adunã în 
decursul anilor. Acesta a fost un act lipsit de judecatã. Dacã mi-ar fi dat 
mãcar o mașinã de spãlat de la bun început, nu aș mai fi fost nevoitã sã-mi 
las copiii singuri toatã seara, douã zile pe sãptãmânã, ca sã spãl rufele la 
spãlãtoria automatã din oraș. Pânã la urmã, statul a plãtit mai mult pentru 
rufele mele spãlate aici, doar aveam trei bãieți! Atât de mult timp pierdut la 
spãlãtoria automatã, când puteam sã mi-l petrec cu copiii mei.” (DK, femeie, 
75 de ani) 

 
Ar trebui sã se ia în considerare individul ca atare, nu vârsta biologicã, iar factorii de 
decizie ar trebui sã analizeze capacitatea unei persoane de a realiza diferite sarcini, în 
loc sã fixeze o limitã de vârstã la care o persoanã este prea bãtrânã pentru munci (SE). 
În plus, prin introducerea de criterii foarte stricte pentru a determina cine se calificã 
pentru ajutor social, este posibili sã fie excluși anumiți oameni care sunt într-o situație 
extrem de nesigurã, aducându-i în scurt timp în pragul sãrãciei (BE). 
 

 
 Importanța unor linii de comunicare clare care trebuie sã existe între politicienii 

de la toate nivelurile, angajații din sistemul de asistențã socialã și persoanele 
nevoiașe, pentru a garanta cã oamenii primesc o asistențã corespunzãtoare și cã 
opiniile lor sunt ascultate. (DK) 
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o Cum se poate ajunge la o mai bunã înțelegere 
 
Unii respondenți au oferit sugestii referitoare la modul în care factorii de decizie își pot 
ajunge sã înțeleagã mai bine viețile celor expuși sãrãciei și excluziunii sociale.  
 
Factorii de decizie sunt vãzuți ca având puținã experiențã imediatã în ceea ce privește 
problema sãrãciei și a excluziunii sociale și, absorbiți fiind de activitãțile lor, aceștia nu au 
întotdeauna timp sã asiste direct la aceste probleme. De aceea, s-a sugerat ca cetãțenii excluși 
social sau persoanele care trãiesc în sãrãcie sã aibã un rol de consultanți pentru factorii 
de decizie în aceste aspecte. (UK, IT) 

 
„Atunci când au ședințe, ar trebui să participe și să ia cuvântul și cei săraci, 
precum ați spus, pentru că cei care conduc țara nu știu cum este …Ei nu 
suferă ca noi.” (UK, femeie, 69 de ani)  

 
Unii respondenți au considerat cã factorii de decizie trebuie sã-și asume o mai mare 
rãspundere pentru înțelegerea acestor probleme, punându-se în locul celor sãraci, care trãiesc 
din venituri mici, iar apoi sã comunice experiențele avute prin intermediul mijloacelor de 
informare. (SE) 
 
În fine, organele de conducere localã ar trebui sã fie mai conștiente de fenomenul sãrãciei și 
excluziunii sociale din zonele lor locale și sã fie mai conectați cu populația localã, pentru o 
mai bunã înțelegere a acesteia. (PT) 
 

„Politicienii locali ar trebui sã fie mai mult în contact cu locuitorii din zona lor, 
pentru a putea înțelege mai bine situațiile specifice.” (PT, femeie, 66 de ani) 

 POLITICILE 
 
Acest capitol prezintã opiniile specifice și prioritãțile respondenților în legãturã cu ceea ce ar 
dori sã facã factorii de decizie europeni în problema sãrãciei și excluziunii sociale. 
 

o Rezultate principale 
 

 În general, respondenții nu sunt foarte familiarizați cu politicile UE de combatere a 
sãrãciei, dar presupun cã UE include în agenda sa, la un nivel mai general, chestiuni 
legate de sãrãcie. Prin urmare, respondenții nu au putut oferi decât puține exemple de 
politici sau intervenții comunitare de care sã aibã cunoștințã sau care îi implicau. 
 

 Respondenții au oferit o multitudine de idei despre ce ar trebui sã facã UE pentru a 
combate sãrãcia. Ideile care s-au distins au fost abordarea șomajului și a aspectelor 
legate de condițiile de trai și cartierele sãrace. Aceste douã aspecte au fost urmate 
de acțiunea preconizatã de UE în vederea majorãrii pensiilor, îmbunãtãțirea 
accesului și accesibilitatea serviciilor de sãnãtate. De asemenea, au ocupat o poziție 
importantã asigurarea de asistențã socialã pentru cei care au nevoie de ea și 
comunicarea cu cei sãraci și excluși social, pentru a stabili care le sunt preocupãrile.  

 
 A reieșit clar din răspunsuri că astfel de intervenții nu numai că vor ameliora 

calitatea vieții respondenților în plan material, ci vor aduce și beneficii în plan 
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psihologic, cum ar fi recăpătarea demnității, întrucât sărăcia este încă 
considerată un fapt rușinos sau stânjenitor; acest lucru îi va ajuta pe vârstnicii 
săraci și excluși social să fie mai activi (de exemplu, prin încadrarea în 
muncă), alinându-le astfel singurătatea, și va contribui la atenuarea 
sentimentului de instabilitate și teamă pe care oamenii îl pot avea în legătură 
cu viitorul lor.  
 

 În principalele lor mesaje adresate responsabililor politici ai UE și în 
identificarea singurului lucru de cea mai mare importanță pe care 
responsabilii politici ar trebui să-l abordeze, respondenții au reafirmat încă o 
dată o serie de aspecte cum ar fi combaterea șomajului, concentrarea atenției 
asupra economiei și infrastructurii (de exemplu, îngrijiri medicale și locuințe) 
și ascultarea doleanțelor celor vârstnici și săraci sau excluși social. Din nou, 
s-a făcut trimitere la intervențiile care nu doar ar răspunde nevoilor materiale 
ale celor vârstnici și săraci sau excluși social, ci le-ar conferi, de asemenea, 
importanța și scopul existenței acestora, cum ar fi participarea la activități 
culturale sau transmiterea competențelor lor profesionale generațiilor mai 
tinere.  

 

o Informarea în legãturã cu politica UE de combatere a sãrãciei 
 
În general, respondenții nu sunt foarte familiarizați cu politicile UE de combatere a 
sãrãciei (PL, ES, PT, RO, SK, UK, DK, HU, IE, LV, IT, EL, CZ, FR, BE), dar presupun cã 
UE include în agenda sa, la un nivel mai general, chestiuni legate de sãrãcie (SK, UK, IT). 
Respondenții nu știau cã 2010 a fost desemnat anul de luptã împotriva sãrãciei și a excluziunii 
sociale (UK, HU).  
 

„Nu am auzit pânã acum de vreo acțiune.” (PT, bãrbat, 67 de ani) 
 
Cu toate acestea, au existat unele exemple de politici sau intervenții comunitare de care 
respondenții erau conștienți sau care i-au implicat:  
 

 Unii dintre respondenții maltezi au afirmat cã primesc uneori alimente printr-un 
program finanțat de UE. Programul este considerat a fi bun, deși respondenții 
considerã cã primesc prea puține alimente și cã ce li se dã nu este întotdeauna ceea ce 
au nevoie. Unii au auzit de acest program din gurã în gurã, în timp ce alții au auzit 
despre el prin intermediul guvernului. (MT) 

 
 A existat o oarecare informare în legãturã cu implicarea UE în inițiative de combatere 

a sãrãciei la nivel național. 
 

„Există câteva orfelinate construite pentru acești copii care trăiesc pe 
străzi … ele au fost plătite din fonduri comunitare. Am putea beneficia 
foarte mult de pe urma acestor fonduri din partea UE, dar nu știm cum 
să le accesăm…” (RO, bărbat, 61) 

 
 A existat o oarecare informare în legãturã cu implicarea UE în inițiative de combatere 

a sãrãciei în afara UE, cum ar fi în Africa. (LV) 
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 Contribuțiile aduse la infrastructura irlandezã de cãtre UE în a doua jumãtate a 
secolului trecut au fost menționate ca dovadã a sprijinului direct acordat statului, în 
timp ce ajutorul financiar oferit Irlandei de UE și FMI a fost și el menționat ca 
exemplu prin care pot fi ajutați în mod indirect cei care sunt mai puțin înstãriți. (IE) 
 

 A existat doar un singur exemplu în care respondenții au menționat inițiative ale UE 
în domeniul excluziunii sociale. Respondenții aveau cunoștințe despre rolul 
instituțiilor europene, inclusiv al instanțelor judecãtorești, în garantarea egalitãții 
pentru cetãțenii irlandezi, de exemplu în domenii precum homosexualitatea și divorțul 
(IE). Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a fost, de asemenea, citatã de 
respondenții cehi drept un exemplu de sprijin arãtat oamenilor simpli.  
 

 O persoanã a menționat cã fondurile de coeziune ale UE destinate statelor membre au 
o componentã alocatã în mod special combaterii sãrãciei. (ES) 
 

 Subvențiile UE este posibil sã fi avut un impact indirect asupra celor sãraci. (CZ) 
  

„Dãm 10 miliarde, da, dar primim 70 de miliarde, pentru cã suntem o țarã 
sãracã. Asta înseamnã cã ei ne ajutã întru totul.” (CZ, bãrbat, 65 de ani) 

 
 În fine, a existat un vag exemplu în care un respondent și-a amintit ceva despre o 

intervenție a UE în combaterea sãrãciei, dar nu își amintea detaliile. (PT) 
 

„Am auzit de un proiect al UE de combatere a sãrãciei, care a început în 
martie 2008.” (PT, bãrbat, 67 de ani) 

 
Lipsa unei informãri în acest sens nu i-a împiedicat pe respondenți sã reacționeze pozitiv la 
implicarea UE în luarea de mãsuri pentru a combate sãrãcia și excluziunea socialã. 
Comparativ cu guvernul național, UE este vãzutã ca acordând o atenție mai mare celor 
defavorizați, punând la dispoziție fonduri pentru aceastã categorie (PT, IT), iar uneori este 
consideratã mai de încredere decât guvernul național (IT). 
 
 „Cred cã ar trebui întreprinse acțiuni.” (PT, femeie, 66 de ani) 
 
Totuși, respondenți din mai multe țãri au avut rezerve în legãturã cu implicarea UE în 
problema sãrãciei și excluziunii sociale. Aceste rezerve se refereau la dacã UE ar putea sã 
înțeleagã sau sã afle despre viețile de zi cu zi ale oamenilor simpli, întrucât UE este perceputã 
ca fiind distantã fațã de aceste provocãri (chiar mai distantã decât guvernul național, dupã 
cum au semnalat deja respondenții (DE)) și este preocupatã mai curând de chestiuni 
transnaționale decât de chestiuni locale (SK, DK, IT).  
 

„Ei ar trebui să ne comunice ce anume fac și în ce scop o fac pentru 
Slovacia.” SK, femeie, 70 de ani) 

 
S-a simțit, de asemenea, că UE are tendința să ajute anumite grupuri de interes și, 
de aceea, s-a pus problema a ceea ce poate face efectiv aceasta pentru a răspunde 
nevoilor fiecărui individ. (IE) 
 

„Nimic. Ei nu pot face nimic pentru tine dacă nu faci parte dintr-un grup.” (IE, 
femeie, 63 de ani) 
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Totuși, s-a recunoscut faptul cã UE are o sarcinã dificilã în acest sens, îndeosebi în ceea ce 
privește obținerea unui acord asupra unei definiții a sãrãciei, deoarece acesta este un concept 
problematic. (DK) 
 

„Sãrãcia nu este neapãrat la fel în fiecare țarã. Totul este relativ, așa cã este dificil 
sã identificãm eforturile necesare la scarã europeanã. Sigur, în unele țãri existã 
oameni care trãiesc în clãdiri sinistre, fãrã cãldurã, fãrã nimic. Eu mi-am instalat 
sistem de încãlzire și îl folosesc, dar tot nu îmi permit sã-mi încãlzesc casa prea mult 
și cu siguranțã nu atât cât mi-aș dori. Și mã tem de fiecare datã când îmi sosește 
factura la cãldurã în cutia poștalã - pot spune cã nu sunt sãrac?” (DK, bãrbat, 67 de 
ani) 

 

o Ce ar trebui sã facã UE pentru a combate sãrãcia 
 
Respondenții au putut sã ofere o serie de sugestii despre ce considerã aceștia cã UE ar trebui 
sã facã pentru a combate sãrãcia și excluziunea socialã. Aceste idei sunt prezentate în tabelul 
de mai jos, cele care se bucurã de cel mai mult sprijin plasându-se în partea superioarã a listei. 
Cu toate acestea, a existat o micã minoritate a respondenților care nu a oferit sugestii, 
deoarece a considerat cã problema sãrãciei și a excluziunii sociale este mai mult o rãspundere 
a guvernului național (DK). Au fost exprimate, de asemenea, preocupãri cã o astfel de 
intervenție ar putea afecta suveranitatea statelor membre și cã avantajele acestor intervenții ar 
dispãrea în timpul punerii în aplicare, din cauza birocrației aferente (CZ). În plus, o micã 
parte a respondenților din Grecia și-a exprimat furia fațã de guvernul național și UE, nedorind 
nimic din partea lor decât o pensie decentã și o locuințã adecvatã.  
 

CE AR TREBUI SÃ FACÃ UE ÎN LEGÃTURÃ CU SÃRÃCIA 
Domeniu de 

abordat 
Sugestii Respondenți 

din: 
Ocuparea forței de 
muncã 

Majorarea salariului minim și a salariilor mici.  

Crearea unor condiții legislative și fiscale mai bune pentru a 
câștiga un venit suplimentar.  

Crearea mai multor locuri de muncã pentru oameni prin 
simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor UE.  

Combaterea discriminãrii pe criterii de vârstã la adresa 
vârstnicilor atunci când vine vorba de ocuparea forței de 
muncã.  
 
„Responsabilii politici ar trebui sã dispunã de o legislație mai 
bunã în ceea ce privește discriminarea pe criterii de vârstã la 
locul de muncã...responsabilii politici ar trebui sã combatã 
atitudinea angajatorilor la adresa celor vârstnici manifestatã 
pe piața muncii. Angajatorii par sã creadã cã pentru simplul 
fapt cã ai 60 de ani, nu înțelegi nimic sau ești încet, ceea ce 
nu mã definește.” (SE, femeie, 62 de ani) 
Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. 

Investirea mai multor resurse în persoanele vârstnice cu 
dislexie sau în persoanele cu handicap care doresc și sunt 
capabile sã munceascã. 

PT, DE, RO, 
SE, IE, SK, 
MT, UK, HU, 
IT, ES, LV, 
EL, DK, DE  
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La nivel macro, UE ar trebui sã contribuie la crearea de locuri 
de muncã. 
„Nu am unde să muncesc. Chiar nu mai vreau să 
primesc pomană…avem nevoie de un loc de muncă…” 
(IT, bărbat, 63 de ani) 

Vecinãtatea și 
condițiile de trai 

Ameliorarea condițiilor de trai ale celor săraci, căci 
oamenii se tem, se simt singuri și în nesiguranță. 

Asigurarea unei garanții ipotecare mai eficiente în 
eventualitatea în care apar probleme economice, iar 
oamenii riscă să-și piardă locuințele din cauză că nu și-
au plătit creditele ipotecare.  

SE, IT, ES, EL, 
PT, UK, IE, 
DK, HU, RO, 
UK, MT, DE 

Majorarea pensiilor Respondenții și-ar dori o pensie care să reflecte o 
apreciere adecvată a vechimii lor în muncă și o pensie 
din care să poată trăi. 
„În principiu, pensiile ar trebui să aibă un regim diferit. 
Oricine a muncit timp de 40 de ani are dreptul la o 
pensie, indiferent de vârsta pe care o are.” (DE, bărbat, 
63 de ani) 
„Pensia mea de 246 de euro [ar trebui] sã se ridice la nivelul 
salariului minim, asta e tot ce cer.” (PT, bãrbat, 67 de ani) 

Eliminarea impozitării pensiilor, deoarece acestea sunt 
disproporționate față de venitul pe care îl primesc 
pensionarii.  

Să recunoască faptul că sărăcia poate afecta bărbații și 
femeile în mod diferit din cauza rolurilor atribuite sau 
asumate în funcție de gen, de exemplu, femeile poartă 
deseori povara de a avea grijă de copii sau de alți 
membri ai familiei pentru o pensie foarte mică.  

Să realizeze discrepanțele dintre pensii și costul vieții. 

DE, PT, SK, 
SE, PL, IT, EL, 
CZ, FR, BE 

Îngrijirile de 
sãnãtate 

Sã investeascã bani în îngrijiri de sãnãtate, astfel încât listele 
de așteptare sã fie mai scurte, serviciile și medicamentele mai 
accesibile, sã existe mai puține coplãți din partea vârstnicilor, 
iar serviciile sã fie mai eficace și mai eficiente.  
„Toată pensia mea se duce pe îngrijiri medicale.” SK, 
femeie, 63 de ani) 

Să ofere sprijin financiar celor care au în îngrijire rude 
bolnave. 

Să îmbunătățească serviciile din centrele de îngrijire 
pentru bătrâni, de exemplu, să dispună de un medic 
geriatru pentru a reduce vizitele la mai mulți doctori și 
spitale. 

SE, SK, DE, 
IE, RO, PL, 
UK, ES, FR 

Comunicarea cu 
persoanele care 
trãiesc în sãrãcie și 
care sunt expuse 
excluziunii sociale 

S-a sugerat ca persoanele care trăiesc deja în sărăcie 
să fie consultate în legătură cu anumite aspecte sau 
strategii de combatere a sărăciei, deoarece acestea ar fi 
cei mai în măsură să ofere sfaturi privind modul în care 
ar trebui să funcționeze politicile.  
„Consultarea oamenilor care trăiesc efectiv în sărăcie 
...în momentul elaborării politicilor...” (UK, femeie, 64 de 
ani)  

Politicienii ar trebui sã îi asculte pe pensionari și problemele 
acestora și sã ia în serios aceste preocupãri.  
„Să asculte. Ei trebuie să asculte, nu să ne dea la o 

UK, DE, SE, 
IE, ES, EL, LV 
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parte pur și simplu.” (IE, femeie, 63 de ani) 

Responsabilii politici ar trebui sã se punã în locul celor care 
trãiesc la limita sãrãciei, iar unii chiar au sugerat ca 
responsabilii politici sã trãiascã o perioadã din indemnizația 
de șomaj, pensia de stat sau salariul minim, astfel încât sã 
poatã înțelege pe deplin cum este viața pentru toți cei care 
încearcã sã supraviețuiascã din aceste venituri. O soluție mai 
fezabilã ar fi ca responsabilii politici sã fie vãzuți în mijlocul 
comunitãții, nu în campanii electorale, ci participând la 
activitãțile comunitãții conduse fie de ei înșiși, fie de alți 
lucrãtori din comunitate. 
„Le-aș spune sã facã așa: timp de o sãptãmânã, sã locuiascã 
împreunã cu noi, ca sã înțeleagã.” EL, femeie, 63 de ani) 

Factorii de decizie ar trebui, de asemenea, să comunice 
în mod clar cu cei afectați de deciziile lor.  
„Să spună adevărul…dar clar, ca să putem înțelege cu 
toții.” (IE, bărbat, 71 de ani) 

Asistența socialã Ar trebui acordatã asistențã socialã celor care au nevoie, de 
exemplu celor care au copii cu handicap, pentru ca aceștia sã 
ducã o viațã confortabilã. 

Asigurarea unui cãmin de îngrijire pentru cei care nu au bani 
sã plãteascã - gratuit și în bune condiții.  
„Cãmine de odihnã în bune condiții, nu cele [care sunt] 
foarte neîngrijite.” (PT, femeie, 72 de ani) 

Gãsirea unor soluții pentru persoanele care nu au un loc 
decent în care sã trãiascã.  

Ajutorarea persoanelor singure sau divorțate care sunt 
pensionate astfel încât sã poatã supraviețui din punct de 
vedere financiar, întrucât acestea nu beneficiazã de un sprijin 
financiar sau de altã naturã din partea partenerului.  

Fixarea unui nivel de sãrãcie sub care oamenii nu ar trebui 
lãsați sã trãiascã fãrã asistențã. 

MT, PT, RO, 
SE, CZ, UK, 
ES 

Relația dintre UE și 
statele membre 

UE ar trebui sã supravegheze statele membre pentru a se 
asigura cã drepturile cetãțenilor sunt respectate, în special 
drepturile angajaților și tratamentul echitabil al acestora. 

UE ar trebui sã supervizeze modul în care sunt gestionate 
economiile și sã punã la dispoziția statelor membre expertiza 
sa în aceastã privințã. De asemenea, ea ar trebui sã ajute la 
redresarea economicã și sã monitorizeze modul în care sunt 
cheltuiți banii UE la nivel național. 
„Sã efectueze un control detaliat de cãtre funcționarii UE 
referitor la ce face guvernul cu banii de la UE.” (PL, bãrbat, 
67 de ani) 

Cerințe mai moderate impuse de UE statelor membre, 
deoarece astfel de cerințe ar putea anula fondurile alocate 
celor sãraci, de exemplu, cerințele de mediu pe care țãrile 
trebuie sã le respecte și care necesitã bani pentru a fi puse în 
aplicare.  

HU, IE, SK, 
PL, PT, EL, CZ

Redistribuirea 
bogãției/economiei 

Sã faciliteze o distribuire mai egalã a bogãției în rândul 
oamenilor, prin reducerea salariilor celor bogați și 
redistribuirea acestor bani cãtre cei care au nevoie. 
„Le-aș spune politicienilor cã trebuie eliminatã diferența 

MT, RO, SE, 
LV, IT, UK, 
BE 
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dintre salariile din activitãți profesionale - care se aflã la 
niveluri hiperbolice - și salariile mizerabile din care nu poți 
sã trãiești. Ar trebui sã existe un echilibru echitabil.” (IT, 
bãrbat, 68 de ani) 

Sã investeascã în infrastructurã și în sectoarele care ar putea 
contribui la prevenirea sãrãciei deoarece acționeazã ca o sursã 
de locuri de muncã.  

Sã militeze în favoarea investițiilor directe în țãrile UE mai 
sãrace sau sã le ofere fonduri europene pentru a combate 
sãrãcia.  

Încurajarea și 
subvenționarea 
implicãrii în 
activitãți culturale 

Este nevoie ca pensionarii sã fie activi în comunitate într-un 
mod semnificativ. 
„Ei ar trebui sã ajute acolo unde au nevoie persoanele 
singure, adicã sã plãteascã cotizația la cluburi, asociații și 
pentru alte activitãți în care cei sãraci sã pãstreze contactul 
cu ocupațiile lor, sã întâlneascã alte persoane și sã nu fie 
izolate.” (DK, bãrbat, 67 de ani) 

SE, DK, ES 

Controlul 
prețurilor/Costul 
vieții 

Controlul prețurilor la utilitãți și alte necesitãți, deoarece cei 
bogați și cei sãraci plãtesc aceleași costuri.  
„Pentru noi, viața e la fel de scumpã ca și pentru bogați.” 
(MT, bãrbat, 64 de ani) 

MT, SK 

Educația Implementarea unor cursuri de formare pentru vârstnici. PT, ES 
Disponibilitatea și 
administrarea 
fondurilor UE 

Se consideră că UE trebuie să joace un rol în 
combaterea sărăciei, de exemplu, prin crearea de locuri 
de muncă și prin eficientizarea și îmbunătățirea 
accesului la sistemele de îngrijiri de sănătate, punând la 
dispoziție fonduri comunitare. Procesul de solicitare de 
fonduri comunitare este considerat greoi și ar trebui 
simplificat. În plus, modul în care sunt cheltuiți banii și 
domeniile în care sunt cheltuiți ar trebui monitorizate 
atent, pentru a garanta că sunt în beneficiul celor săraci 
și excluși social.  

SK 

Responsabilitatea 
ministerialã fațã de 
sãrãcie și 
excluziune socialã 

Crearea unei responsabilitãți ministeriale fațã de sãrãcie și 
excluziune socialã, care sã funcționeze în cadrul Uniunii 
Europene. Un astfel de rol ar contribui la o mai bunã 
înțelegere a problemelor și ar spori presiunea asupra altor 
factori de decizie în vederea luãrii unor mãsuri.  
„Parlamentul ar trebui sã creeze un Minister al sãrãciei, iar 
acest minister sã trãiascã, prin lege, ca orice altã persoanã 
pentru a simți cum este…abia apoi ar înțelege adevãrata 
realitate.” (UK, bãrbat, 62 de ani) 

UK 

 
 
Pentru respondenți, aceste mãsuri ar fi foarte valoroase, întrucât vor avea un impact direct 
asupra vieții lor de zi cu zi, sub urmãtoarele aspecte: 
 

 Ar însemna că ei nu vor mai rămâne fără resurse financiare la sfârșitul 
lunii și vor putea plăti cheltuielile de bază cum ar fi apa, gazul, electricitatea, 
alimentele și medicamentele (PT). Pe lângă asigurarea aspectelor tangibile 
de care au nevoie respondenții pentru a supraviețui, a avea suficienți bani 
prezintă, de asemenea, beneficii psihologice, cum ar fi recuperarea 
demnității oamenilor, întrucât sărăcia încă este văzută ca un fapt rușinos 
sau stânjenitor (DE).  
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„Eu trãiesc singur [și] mi-e foarte greu sã plãtesc apa și electricitatea, chiria 
și mâncarea. În jurul datei de 25/26 sunt nevoit sã cer ajutor prietenilor, 
împrumutând bani ca sã pot supraviețui pânã la pensia urmãtoare.” (PT, 
bãrbat, 67 de ani) 

 
„Ca să poți trăi demn și omenește atunci când ești bătrân.” (UK, 
femeie, 62 de ani)  

 
 Unele dintre aceste măsuri, cum ar fi cursurile de formare, îi vor ajuta pe 

oameni să fie sau să se simtă mai activi și astfel să facă față mai ușor 
singurătății. (PT) 

 
„Cursuri de formare pentru vârstnici, pentru a-i face sã se simtã utili, pentru 
a le da șansa de a face ceva.” (PT, bãrbat, 67 de ani) 

 
 Mãsuri cum ar fi creșterea venitului pensionarilor și ameliorarea serviciilor de 

îngrijiri de sãnãtate vor contribui la atenuarea sentimentelor de instabilitate și 
teamã de a nu avea o locuințã la sfârșitul vieții. (PT) 

 
„Sã am destui bani pentru a plãti un cãmin pentru bãtrâni, nu sã fiu nevoitã 
sã cerșesc de la copii, unora nici nu le pasã de pãrinții lor.” (PT, femeie, 72 
de ani) 

 
 Intervențiile menite sã ajute oamenii sã iasã din sãrãcie, cum ar fi crearea de locuri de 

muncã, nu acordarea automatã de asistențã socialã, sunt propuse pentru a pãstra 
demnitatea oamenilor care trãiesc în sãrãcie și care sunt expuși excluziunii și oferã 
modalitãți practice de ieșire din aceste douã situații. (ES) 
 

o Principalele mesaje adresate responsabililor politici 
 
Respondenții au fost întrebați ce ar dori sã le spunã celor responsabili cu politicile comunitare 
dacã ar putea sã le vorbeascã fațã în fațã. Au fost identificate urmãtoarele mesaje principale:  
 
Sã se punã accentul pe combaterea șomajului prin urmãtoarele acțiuni sau prin 
conștientizarea urmãtoarelor probleme: 

 
 Sã se creeze mai multe oportunitãți de formare și ocupare a forței de muncã pentru 

toți. (UK, HU, LV, ES, EL) 
 

„Noi chiar sperăm că putem avea încredere în UE și că ea ne poate 
ajuta. Cred în asta. Și ne va ajuta, pentru că ea trebuie să aducă 
țările la un numitor comun, altfel va fi rușinos pentru UE să constate 
cât de rău trăim. Suntem în urma multor țări din UE. Eu sunt 
optimistă. Peste cinci ani…Poate că eu n-o să mai fiu, dar pentru 
nepoții mei ar putea fi mai bine…Dacă vor fi locuri de muncă și dacă 
economia la negru va dispărea, atunci va funcționa.” (HU, femeie, 62 
de ani) 
 
„Sã deschidã industria, fiecare ar avea atunci un loc de muncã și toți ar avea 
astfel ce mânca.” (LV, femeie, 74 de ani) 
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 Sã se creeze mai multã egalitate în ceea ce privește remunerarea. (UK) 

 
 Sã se ținã cont de obstacolele în calea ocupãrii forței de muncã, atunci când oamenii 

doresc sã munceascã în altã parte în UE. (HU) 
 

„Nu pot să merg și să lucrez în străinătate pentru că sunt restricții. 
Libera ocupare a forței de muncă și comerțul liber nu sunt o realitatea 
în interiorul UE. Dacă politicienii ar fi onești, ar fi.” (HU, bărbat, 60 de 
ani) 

 
 Sã se standardizeze salariile și veniturile în toatã Uniunea, pentru mai multã egalitate 

între țãri. (HU) 
 

 Unii respondenți au considerat cã imigranții ilegali contribuie la creșterea șomajului 
la nivel național, deoarece sunt dispuși sã lucreze pentru salarii mai mici. (MT) 
 
 

Sã se punã accentul pe economie și infrastructurã, prin:  
 

 Ameliorarea serviciilor de sãnãtate. (RO, UK, ES)  
 

 Îmbunãtãțirea programului de locuințe sociale. (UK, ES) 
 

 Atragerea investitorilor în țãrile mai sãrace ale UE. (RO) 
 

 Dezvoltarea infrastructurii în țãrile mai sãrace ale UE. (RO) 
 

 Sprijinirea agriculturii ca sursã de hranã și locuri de muncã. (RO) 
 
 
Cei sãraci sã fie ascultați:  
 

 Ca și în secțiunile anterioare ale prezentului raport, respondenții au reafirmat cã este 
important ca factorii de decizie sã plece urechea la cei sãraci, pentru a înțelege ce 
probleme le afecteazã viața și cum pot fi acestea abordate mai bine. (IE, LV, EL, BE) 
 

„Gândiți-vă cum trăim noi…și ascultați-ne.” (IE, femeie, 66 de ani) 
 
  „Dați-ne și nouã cuvântul, trebuie sã vorbim.” (EL, bãrbat, 70 de ani) 

 
Sã fie protejați cei sãraci și excluși social împotriva creșterii costului vieții și împotriva 
vulnerabilitãții financiare: 
 

 Apãrarea și protejarea drepturilor persoanelor care și-au plãtit asigurãrile sociale ani 
de-a rândul și care și-au câștigat dreptul la o pensie decentã. (ES, LV) 
 

 Limitarea costului din ce în ce mai mare al serviciilor de bazã precum utilitãțile, 
electricitatea, apa și gazul. (ES, EL) 
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Sã se acorde atenție atitudinilor fațã de cei sãraci și excluși social:  
 

 Responsabilii politici ar trebui sã-i considere egali pe cei sãraci, nu ca pe niște 
persoane inferioare lor, deoarece toți oamenii au drepturi egale. (MT, EL) 

 
Sã se discute problema sãrãciei și excluziunii sociale și sã se învețe din ceea ce fac 
diferitele țãri pentru a gãsi cea mai bunã cale de urmat:  
  

 Sã se discute problema sãrãciei și a pensionãrii în cadrul UE și sã se învețe de la alte 
țãri în care persoanele sãrace și pensionate sunt percepute ca descurcându-se mai 
bine. (SE) 
 

„Ascultați-i pe alți colegi din alte țãri europene, de exemplu Olanda, 
Germania, Elveția și Anglia, și urmați-le sfatul.” (SE, femeie, 62 de ani) 

 
 Factorii de decizie ar trebui, de asemenea, să comunice clar între ei și cu 

publicul și să vorbească răspicat, într-un limbaj clar și direct, despre 
problemele legate de sărăcie și acțiunile care urmează a fi întreprinse. (IE) 

 
Mai puține vorbe, mai multã acțiune: 
 

 Deși este necesar sã se discute aspecte legate de sãrãcie, este nevoie pânã la urmã de 
acțiune, și se considerã cã factorii de decizie nu acționeazã suficient. (PT) 

 
„Ei ar trebui sã fie activi.” (PT, femeie, 63 de ani) 

 
 Deși s-a recunoscut faptul că actualul climat economic face dificilă abordarea 

multora dintre aspectele problematice, s-a considerat că se poate face mai 
mult. (UK) 

 
 
Sã se acorde prioritate anumitor cheltuieli în mod corespunzãtor: 
 

 Sã se cheltuie banii pentru problemele care pot avea cel mai mare impact asupra 
vieților celor sãraci și excluși social și nu sã fie irosiți în birocrația administrãrii UE, 
cum ar fi traducerea tuturor comunicãrilor. (DK) 

 
Condiții egale și sprijin pentru toate statele membre: 
 

 Toate statele membre sã fie tratate în mod egal în ceea ce privește sprijinul și 
subvențiile primite de la UE, îndeosebi în domeniul agriculturii. (LV) 
 

„Sã cearã tratament egal pentru toate statele membre europene, nu astfel 
încât noile state membre sã aibã o condiție, iar cele mai vechi o condiție 
diferitã…” (LV, bãrbat, 60 de ani) 

 

o Principalul lucru pe care ar trebui sã-l facã responsabilii politici  
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Întrebați fiind ce anume ar vrea respondenții ca factorii de decizie sã facã dacã ar ști cã s-ar 
putea face, respondenții au reiterat punctele pe care le-au ridicat în secțiunea despre ce ar 
trebui sã facã UE în legãturã cu sãrãcia și excluziunea socialã, și anume: majorarea pensiilor, 
creșterea eficienței și accesibilitãții serviciilor de sãnãtate, crearea de locuri de muncã, 
ameliorarea condițiilor de trai ale oamenilor și ale cartierelor de locuințe, consultarea celor 
sãraci și excluși social în momentul elaborãrii politicilor în legãturã cu realitatea vieților lor.  
 
Rãspunsurile date de cei chestionați la aceastã întrebare relevã încã douã aspecte notabile. 
Primul dintre acestea este accentuarea a ceea ce în mod evident reprezintã nevoile 
presante și imediate ale vieților lor, cu alte cuvinte, aspectele care îi frãmântã cel mai mult 
și care necesitã rezolvare. Printre acestea, amintim:  
 

 Reparații imediate ale locuințelor în care trãiesc. (PT) 
 

„Nu cer decât sã se repare clãdirea în care locuiesc, este într-o stare foarte 
proastã.” (PT, femeie, 73 de ani) 

 
 Accesul sau liniștea sufleteascã în legãturã cu un loc decent de trai la bãtrânețe. (PT) 
 

„Aș putea da toatã pensia mea pentru un loc în bune condiții, pentru cã nu-mi 
pot permite sã plãtesc un cãmin, este foarte scump, aproape 1500 de euro, iar 
pensia mea este de 245 de euro.” (PT, femeie, 72 de ani) 

 
 O mai bună informare cu privire la drepturile și responsabilitățile 

pensionarilor, de exemplu în legătură cu subvențiile pentru îngrijire medicală 
pe care le pot solicita, întrucât oamenii nu sunt întotdeauna lămuriți în 
această privință. (SE) 

 
 
Al doilea aspect care a reieșit din rãspunsul la aceastã întrebare privind mesajul principal pe 
care l-ar transmite factorilor de decizie este accentul asupra îmbunãtãțirii aspectelor care nu 
doar ar aduce o schimbare fizicã a condițiilor de viațã ale oamenilor, ci și a aspectelor 
care le-ar oferi un sens și un scop al existenței acestora. Exemplele includ:  
 

 Cu toate cã sunt deja pensionați, respondenții ar dori sã-i învețe pe tineri profesiile 
lor, de exemplu, reparația instalațiilor sanitare și recondiționarea mobilei. Aceasta le-
ar oferi o ocupație și i-ar face sã se simtã valorați. În același timp, tinerii ar învãța 
unele meserii utile. (PT) 

 
„Încã ne simțim activi, iar inactivitatea nu este sãnãtoasã.” (PT, femeie, 63 
de ani) 

 
 Promovarea participării la viața culturală, de exemplu, mersul la teatru, la 

concerte etc. (SE, LV) 
 

„Sã se elimine toate obstacolele în calea vârstnicilor în ceea ce privește 
cultura. Dacã UE ar putea subvenționa cultura în același mod în care 
sprijinã fermele, toate teatrele, sãlile de operã etc. ar fi pline.” (SE, bãrbat, 
63 de ani) 
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 CHESTIUNI SPECIFICE 
 
Respondenții au fost întrebați în legătură cu o serie de chestiuni specifice, pe teme 
variate cum ar fi: accesul la internet și impactul acestuia asupra vieților lor, condițiile 
de trai din cartierele și comunitățile lor și chestiuni legate de găsirea unui loc de 
muncă. Aceste trei domenii prezintă un interes deosebit în contextul Agorei, iar 
respondenții au fost întrebați despre aceste aspecte pentru a stabili impactul 
acestora asupra vieților lor și pentru a afla ce ar trebui să facă responsabilii politici în 
privința chestiunilor respective. Acest ultim capitol al raportului discută pe rând 
fiecare dintre aceste aspecte. 

o Rezultate principale 
 

 Aproximativ o treime dintre respondenți are acces la internet fie la computerul 
personal, la un computer al unui membru de familie (de exemplu, al copilului), fie la 
bibliotecã sau o organizație localã de formare sau dezvoltare a aptitudinilor. Cei care 
nu au acces la internet au invocat costul ridicat și dificultãțile de a stãpâni noua 
tehnologie drept principale obstacole. Respondenții care nu aveau acces la internet au 
avut pãreri diferite în legãturã cu dacã le-ar plãcea sau nu sã aibã acces la aceastã 
tehnologie. Impactul cel mai des menționat al lipsei accesului la internet sau al 
accesului limitat constã în faptul cã acest lucru contribuie la singurãtate, izolare, 
excludere, depresie, stres, anxietate și sentimentul de a fi respins de societate; accesul 
la internet, în schimb, ar ajuta la atenuarea acestor sentimente. Respondenții ar dori sã 
vadã cã responsabilii politici ai UE pun la dispoziție servicii de internet gratuite sau 
care beneficiazã de multe subvenții și asigurã cursuri de formare în informaticã.  
 

 Majoritatea respondenților și-au exprimat îngrijorarea în legãturã cu condițiile 
de viațã mizere și/sau cartierul în care trãiesc. Nemulțumirile exprimate se refereau 
la o serie de aspecte diferite, printre care cele mai importante sunt: comportamentul 
antisocial, siguranța și securitatea, lipsa întreținerii și reabilitãrii clãdirilor în care 
locuiesc respondenții și lipsa curãțeniei pe strãzi. Cum era firesc, respondenții ar dori 
ca intervențiile din partea responsabililor politici ai UE sã se axeze pe urmãtoarele 
aspecte: majorarea pensiilor, reducerea impozitului pe care trebuie sã-l plãteascã 
pensionarii și subvenționarea cheltuielilor pentru utilitãți și chirie, pentru a avea astfel 
bani pentru costurile esențiale de întreținere a clãdirilor în care locuiesc. 

 
 Respondenții au menționat o serie de aspecte care au un impact asupra capacitãții 

acestora de a gãsi un loc de muncã. Cele mai importante dintre acestea sunt 
barierele de vârstã sau discriminarea pe criterii de vârstã și nivelurile în general 
ridicate ale șomajului. Pentru a aborda aceste aspecte, respondenții ar dori ca 
responsabilii politici ai UE sã creeze oportunitãți de ocupare a unui loc de muncã, sã 
introducã mãsuri de combatere a discriminãrii pe criterii de vârstã; de asemenea, ei ar 
dori sã vadã o implicare mai mare din partea centrelor de ocupare a forței de muncã 
în a gãsi slujbe potrivite pentru lucrãtorii vârstnici.  

 

o Accesul la internet 
 
Aproximativ o treime dintre respondenți are acces la internet fie la computerul personal, 
la un computer al unui membru de familie, fie la bibliotecã sau o organizație localã de 
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formare sau dezvoltare a aptitudinilor. Nu se știe exact câți dintre acești respondenți sunt 
capabili sã navigheze singuri pe internet, din moment ce unii au indicat faptul cã membrii 
familiei sunt cei care cautã informații pentru ei. Cu toate acestea, este clar cã existã 
respondenți care știu sã utilizeze singuri internetul și o fac în urmãtoarele scopuri: 
 

 În general, ca sursã de informare, de exemplu, pentru a citi articole din ziare, 
deoarece este mai ieftin decât sã cumpere ziare, pentru informații despre mersul 
trenurilor, pentru plãți electronice, prin care economisesc timp și sunt scutiți de un 
drum la poștã pentru plata facturilor, și pentru contactarea grupurilor de întrajutorare. 
(SK, DE, CZ, IT, PL)  
 

 Monitorizarea locurilor de muncã vacante. (HU, ES, PL)  
 

 Scopuri recreative sau de divertisment. (RO, HU) 
 

„Folosesc internetul, adică am și niște prieteni, mai caut articole gen 
științifico-fantastic, OZN-uri, istorie, fenomene paranormale…” (RO, 
femeie, 77 de ani) 
 
„Mă duc la centrul cultural ca să folosesc internetul, absolut gratis. Și 
îl mai folosesc de la fiica mea. Navighez. Este o fereastră către lume, 
pot să aflu tot ce mă interesează și mă distrează foarte mult.” (HU, 
femeie, 63 de ani) 

 
 Cumpãrarea de produse sau medicamente de pe internet. (DE) 

 
 Comunicarea cu prietenii, familia sau alții. (CZ) 

 
„Este un canal de comunicare important între o persoanã și toatã lumea. 
Este util pentru comunicare, pentru cumpãrãturi, pentru contacte cu diferite 
birouri.” (CZ, bãrbat, 60 de ani) 

 
Cei care aveau acces la internet se bucurau de el și îl gãseau relaxant și mobilizator. Unii i-
au pãtruns tainele cu ușurințã, dar în cele mai multe cazuri, teama cã vor învãța cu greu 
lucruri elementare a fost mai mare decât dificultatea realã. (IE) 
 

„Abia când mi-a murit soțul am fost nevoită să-mi asum o mai mare 
responsabilitate [și să învăț să folosesc un computer]. Când m-am așezat la 
aparatul acela [computer] pentru prima dată, n-o să uit niciodată. Pur și 
simplu îmi tremurau genunchii, [mă temeam] să nu fac ceva greșit.” (IE, 
femeie, 66 de ani) 

 
Cei care nu aveau acces la internet au invocat costul (PT, IE, DK, CZ, ES, EL, IT, PL, LV, 
BE) și dificultatea de a se familiariza cu noua tehnologie (PT, UK, DK, ES, LV), pe care o 
considerã dificilã din cauza vârstei (UK, IE, DE, DK, ES, IT), drept principalele douã 
obstacole în calea accesului la internet.  
 

„Dacã pensia mea ar fi puțin mai mare, mi-ar plãcea…Am doar un televizor cu 4 
posturi și un telefon ca sã chem ambulanța atunci când e nevoie.” (PT, femeie, 66 de 
ani) 
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Trebuie procurat…iar eu trebuie sã plãtesc pentru el…nu primești nimic gratis.” 
(LV, femeie, 67 de ani) 
 
„Nu vreau sã-l folosesc, de ce sã-mi complic viața?” EL, femeie, 63 de ani) 

 
Totuși, o serie de alte bariere conexe au reieșit din discuțiile grupurilor de reflecție. Aceste 
bariere sunt de fapt problemele obișnuite asociate sãrãciei:  
 

 Analfabetismul și nivelul educațional (DK, EL) 
 

 Lipsa conștientizãrii posibilitãților. (DK) 
 

 Bariere emoționale, cum ar fi rușinea sau teama de a învãța ceva nou. (DK) 
 

„Nu am internet și nu mi-l permit. Da, știu cã unele biblioteci au computere 
și acces la internet, dar nu știu ce sã fac, nu am învãțat niciodatã sã folosesc 
un computer și nu am de gând sã particip la cursuri despre internet pe care 
ziceți cã le oferã, pentru cã nu vreau sã mã duc acolo sã le irosesc vremea și 
sã mã simt prost deoarece nu înțeleg o iotã.” (DK, bãrbat, 67 de ani) 

 
Sugestii oferite de respondenți pentru a depãși aceste bariere: 
 

 Cursuri de formare pentru vârstnici despre cum sã utilizeze internetul (PT). De 
asemenea, în timpul acestor cursuri, ei ar trebui sã fie puternic încurajați, deoarece 
considerã învãțarea modului de utilizare a internetului ca fiind o provocare 
importantã. (UK, SE) 

 
 Atunci când existã deja ajutor pentru persoanele vârstnice în a accesa și a învãța cum 

sã utilizeze internetul, aceștia ar trebui poate sã fie sensibilizați mai mult în privința 
oportunitãților, deoarece este posibil sã nu știe cã ele existã. (SE) 

 
 
Respondenții care nu aveau acces la internet au avut pãreri diferite în legãturã cu dacã le-
ar plãcea sau nu sã aibã acces la aceastã tehnologie. 
 

 Au mai fost cei care au manifestat interesul de a avea acces la internet și de a învãța 
cum sã-l utilizeze. (PT, UK, DE, DK, EL, BE) 
 

 Unii respondenți nu au pãrut deloc interesați sã acceseze internetul sau sã învețe cum 
sã-l utilizeze, nici sã aibã un acces mai mare în cazul în care acceseazã deja internetul 
cu ajutorul membrilor familiei (PT, DE, DK). Motivele ar fi analfabetismul (PT, DK), 
lipsa conștientizãrii avantajelor din moment ce au trãit aproape toatã viața fãrã 
internet (SE, EL) și, prin urmare, faptul cã nu este o prioritate pentru ei (ES, EL).  

  
„Nu înțeleg nimic din asta și nu are nicio legãturã cu mine, eu nu știu sã 
scriu, nici sã citesc.” (PT, femeie, 73 de ani) 

 
„Nu simt această nevoie; mai bine merg în mijlocul naturii.” (SK, 

bărbat, 66 de ani) 
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„Eu nu am computer, dar uneori mã duc în vizitã la fiul meu și mã ajutã el 
dacã am nevoie la internet. Dar de obicei îl evit, prefer sã mã descurc prin 
telefon sau poștã” (DK, femeie, 79 de ani) 
 
„Nu am un loc decent unde să stau…Nu-mi pasă de internet.” EL, 
femeie, 62 de ani) 

 
 Unii respondenți ar dori sã aibã mai mult acces la tehnologiile moderne de 

comunicare, însã preferã un acces sporit la telefoanele mobile decât la internet. (MT) 
 
De asemenea, respondenții și-au exprimat sentimente mai generale despre internet. Ei au 
considerat cã, în general, internetul este benefic. Au mai fost de pãrere cã unii oameni 
abuzeazã de el și cã acest lucru nu este bun pentru copii, deoarece le rãpește viața realã în 
schimbul uneia virtuale (RO). De asemenea, el este considerat a fi cauza problemelor de spate 
și de vedere la copii (RO). Internetul este vãzut ca ceva care este mai potrivit și mai aplicabil 
generațiilor tinere și mai puțin persoanelor din grupa de vârstã a respondenților (SK). De 
asemenea, a fost exprimat un oarece scepticism vizavi de faptul cã internetul ar fi mai mult 
ceva care ajutã oamenii sã-și petreacã timpul decât un element necesar al vieții de zi cu zi și 
ceva ce ar putea rãpi din timpul dedicat altor activitãți (DE, LV). 
  
 „Oamenii ar putea alege sã se plimbe mai puțin, sã petreacã mai puțin timp în aer 

curat.” (LV, femeie, 74 de ani) 
 
 
 Impactul faptului de a (nu) avea acces la internet 
 
Respondenții au comentat despre impactul asupra vieții lor al faptului de a avea sau de a nu 
avea acces la internet.  
 

 Impactul cel mai des menționat pare sã fie faptul cã a nu avea acces la internet sau a 
avea un acces limitat contribuie la singurãtate, izolare, excludere, depresie, stres, 
anxietate și sentimentul de a fi respins de societate; accesul la internet, în schimb, ar 
ajuta la atenuarea acestor sentimente. (PT, RO, UK, DK, IE, BE) 
 

„Mă deranjează pentru că…dacă nu știi să faci asta, ești lăsat în 
urmă, pentru că lumea merge înainte, iar tu rămâi în urmă.” (UK, 
bărbat, 62 de ani) 
 
„Ar ușura depresia, stresul și singurãtatea; noi ne simțim singuri, fãrã nimic 
de fãcut și, cu toate acestea, ne simțim activi…unele dintre aceste probleme 
mentale provin din inactivitate.” (PT, femeie, 63 de ani) 

 
„Internetul îți deschide mintea. Te simți de parcă ai fi în rândul celor 
tineri, că ești la fel ca ei.” (IE, femeie, 66 de ani) 
 
„Internetul oferă multe beneficii, afli mai multe știri, alte informații care 
nu ne sunt accesibile nouă, celorlalți. (RO, bărbat, 61 de ani) 

 
 S-a considerat că a avea mai mult acces la computere ar îmbunătăți, de 

asemenea, aptitudinile oamenilor, în special pentru cei care caută un loc de 
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muncă, din moment ce s-a recunoscut că este important să ai aptitudini în 
domeniul TIC pe piața contemporană a muncii. (UK) 
 

„Guvernul ar trebui să încurajeze oamenii, chiar și pe cei pensionați… 
dacă dispune de acest centru de predare, un centru de informatică, 
atunci îi poate ajuta și pe ei să învețe.” (UK, femeie, 66 de ani)  

 
 Cei care au acces la internet au, de asemenea, acces la mai multe știri și informații (de 

exemplu, oferte de locuri de muncã) decât cei care nu au (RO, DE, HU, IT). Iar cei 
care nu au acces, dar și-ar dori sã aibã, îl vor utiliza pentru a asculta programe radio, 
pentru a comunica cu prietenii pe Skype, pentru a cãuta un loc de muncã și pentru a 
citi ziare (LV). 
 

„Internetul oferă multe beneficii [celor care au acces la internet], afli 
mai multe știri, alte informații care nu ne sunt accesibile nouă, 
celorlalți. (RO, bărbat, 61 de ani) 

 
Totuși, existã respondenți care dezaprobã faptul cã cei care au internet au mai mult 
acces la reportaje. Aceștia susțin cã multe jurnale de știri și ziare fac din ce în ce mai 
mult referire la titlurile reportajelor și invitã oamenii sã citeascã restul de pe internet. 
Aceastã practicã este consideratã discriminatorie fațã de cei care nu au acces la 
internet. (DK, RO)  

 
„Nu-mi place când se face trimitere mereu la internet! Ce pot sã fac atunci? 
Sã rãmân proastã și neinformatã? Astãzi, toate știrile sunt scurte, restul 
neputând fi citit decât de pe site-ul lor.” (DK, femeie, 72 de ani) 

 
Mai mult, unii respondenți au fost de-a dreptul furioși și enervați cã serviciile se 
bazeazã din ce în ce mai mult pe internet, ceea ce le complicã viața și duce la 
excluziune. (DK, IE) 
 

„Una dintre prietenele mele, care abia poate merge, nu poate sã-i facã pe cei 
de la sindicat sã-i trimitã o scrisoare normalã cu informații despre pensia sa, 
iar ei insistã sã îi trimitã e-mail. Dar ea nu are computer sau internet, așa cã 
trebuie sã se ducã acolo cu autobuzul ca sã-și ridice banii…” (DK, femeie, 
81 de ani) 
 
„Totul este mai ieftin pe internet, chiar și parcarea, taxa pentru M50, 
totul. Asta e pentru cei care au internet…nu e pentru noi.” (IE, bărbat, 
63 de ani) 

 
O sugestie a fost aceea cã principala prioritate a responsabililor politici ar trebui sã fie 
stoparea evoluției rapide a serviciilor de internet în toate zonele sau punerea la 
dispoziție a unei alternative pentru toți cei fãrã acces la internet. (IE) 
 
Unii respondenți au fost, de asemenea, îngrijorați cã rateazã ofertele de locuri de 
muncã, deoarece acestea se publicã numai pe internet. Nu simt nevoia de a avea acces 
la internet, dar ar prefera ca anunțurile cu locuri de muncã sã aparã în cotidiane. (HU) 
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 Ce ar trebui sã facã responsabilii politici în ceea ce privește accesul 
la internet 

 
Respondenții au oferit urmãtoarele sugestii despre ce ar trebui sã facã responsabilii politici: 
 

 Creșterea pensiilor, astfel încât persoanele vârstnice sã-și poatã permite sã aibã un 
computer și acces la internet acasã, sau subvenționarea computerelor ieftine și 
gratuitatea sau subvenționarea accesului la internet (PT, IE, ES, EL, IT, LV, BE) ori 
crearea unor centre în care persoanele vârstnice sã poatã avea acces gratuit (PT, DK, 
CZ, EL).  
 

„Sã am o pensie din care sã-mi pot cumpãra un calculator și plãti 
internetul.” (PT, femeie, 66 de ani) 
 
„Sã creeze centre pentru persoane ca noi, cãrora le-ar plãcea sã învețe, ca 
sã putem accesa internetul.” (PT, femeie, 63 de ani) 
 
„Mi-ar plãcea sã trimit un mesaj cãtre UE… ea ar trebui sã introducã 
internet gratuit pentru toți!” (CZ, bãrbat, 65 de ani) 

 
S-a considerat necesar să existe acces la internet la un nivel local, căci unor 
oameni, mai ales vârstnicilor și celor cu handicap, le este greu să se 
deplaseze pentru a accesa internetul. (UK, IT) 
 

„Este prea mult pentru mine să merg la bibliotecă și mai știu eu ce… 
astfel încât [având un sistem cu ajutorul căruia] să nu fie nevoiți să 
plece de acasă și să stea în altă parte, ei ar putea să-l aducă în 
casele oamenilor.” (UK, femeie, 68 de ani)  
 
„Ei ar putea ține cursuri de formare la biserica din parohie.” (IT, femeie, 63 
de ani) 

 
 Cursuri de învățare a utilizării computerului gratuite sau beneficiind de multe 

subvenții (DE, IE, UK, DK, SE, CZ, EL, IT, BE). Cursurile ar trebui să se 
adreseze unor grupuri de anumită vârstă, de exemplu celor de peste 60 de 
ani, și a fost evidențiată o lipsă de entuziasm în legătură cu învățarea de noi 
aptitudini împreună cu generația mai tânără, care este percepută ca dorind să 
învețe într-un ritm mai rapid. (UK, SE) 

 
„Mi-ar plăcea să mă pricep mai bine. Îi văd tineri pe internet și ei pot 
să comande orice, să vadă orice. Doar că mie mi-e teamă că aș putea 
greși.” (IE, femeie, 66 de ani) 

 
„Ar trebui să angajeze oameni care să ne învețe gratis. Mi-ar plăcea 
să am un loc în care să pot merge să învăț cum să-l folosesc.” EL, 
femeie, 66 de ani) 

 
Astfel de inițiative trebuie, de asemenea, comunicate publicului țintă. 
Sugestiile includ anunțuri în biroul de ajutor social, în oficii poștale și biserici 
și chiar în scrisori trimise oamenilor acasă, prin poștă. (IE) 
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 Au existat și unii respondenți care nu au dat sugestii în mod deosebit despre ce ar 
trebui sã facã responsabilii politici cu privire la accesul la internet (RO), în timp ce 
alții au considerat cã nu este fundamental sã aibã un computer sau acces la internet și, 
de aceea, nu solicitã o intervenție politicã în acest sens (DE, FR). Respondenții 
șomeri sau pensionari nu au considerat cã UE ar trebui sã acționeze în aceastã 
privințã, deoarece nu reprezintã o prioritate în combaterea sãrãciei (EL).  
 

„Noi vorbim despre sărăcie, să fim serioși, este inacceptabil să vorbim 
despre internet când oamenii nu au ce să mănânce.” (EL, bărbat, 64 
de ani) 

 

o Condițiile de trai și vecinãtatea 
 
Aceastã secțiune discutã preocupãrile specifice ale respondenților în legãturã cu condițiile de 
trai și cartierul în care trãiesc, impactul pe care îl au acestea asupra vieții lor și ce ar dori sã 
facã responsabilii politici în aceste privințe.  
 

 Problemele specifice ale respondenților 
 
Nu toți respondenții erau preocupați de condițiile lor de trai și de cartierul în care trãiesc (PT, 
SK, DE, IE, IT). Un motiv este acela cã unii dintre respondenți locuiesc în aceleași cartiere în 
care au locuit și înainte de a se pensiona sau au locuit acolo pentru o lungã perioadã de timp 
și, din acest motiv, se simt confortabil în mediul lor (SK, DE). Mai mult, închirierea prin 
contracte mai vechi este comparativ scãzutã (DE). Se pare cã faptul de a locui într-un mediu 
familiar a fost foarte important pentru unii dintre respondenți, iar aceștia nu ar vrea sã renunțe 
la acesta decât dacã ar fi nevoiți sã o facã (DE). În plus, viața într-un mediu plãcut și în bune 
condiții contribuie la sãnãtatea psihicã a oamenilor, care este deosebit de importantã pentru 
persoanele vârstnice sãrace și excluse social (PT). 

 
„Trãiesc aici de 58 de ani. Trãind în aceastã zonã, cunosc pe toatã lumea.” (DE, 
bãrbat, 64 de ani) 
 
„Consider cã aceasta este prioritatea, sã menținem populația sãnãtoasã, cãci dacã 
omul este satisfãcut, sãnãtatea sa mentalã este pe jumãtate asiguratã, în special 
pentru oamenii în vârstã care nu au o ocupație.” (PT, femeie, 63 de ani) 

 
Totuși, majoritatea respondenților și-au exprimat neliniști în legãturã cu condițiile de 
viațã mizere și/sau cartierul în care trãiesc (RO, DK, PT, IE, HU, UK, BE). Neliniștile 
exprimate se refereau la urmãtoarele aspecte: 
 

 Comportamentul antisocial, siguranța și securitatea. Acestea includ aspecte precum 
câinii vagabonzi, mizeria lãsatã de câini pe strãzi, slaba integrare între comunitãțile 
locale și imigranți, vandalismul, precum și persoanele fãrã adãpost și toxicomanii. 
(RO, UK, DK, IE, CZ, IT, PL, BE) 

 
„Știți ce este cel mai rãu… nu-ți poți lãsa copilul sã se joace afarã, lângã 
bloc, pe stradã, îți este teamã cã va fi atacat. Trebuie sã te duci sã-ți iei 
nepotul de 15 ani de la școalã... Nu este posibil, sunt foarte supãratã din 
cauza asta.” (RO, femeie, 77 de ani)  
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„Tot felul de drogați umblă în jurul casei mele…” (CZ, femeie, 60 de 
ani) 
 
„Am fost atacată, am fost deja bătută. Îmi este frică” (BE, femeie, 68 
de ani) 

 
Existã o percepție generalã potrivit cãreia oamenii de la marginea societãții sunt 
concentrați în zone cu locuințe ieftine în care, de asemenea, trãiesc și respondenții. 
(DK) 

 
„Se simte faptul cã din ce în ce mai mulți oameni marginalizați social sunt 
plasați în cartierul nostru. Sunt oameni care nu-și pot gãsi un loc de muncã 
și mai ales persoane de altã etnie [decât danezã].” (DK, femeie, 71 de ani) 

 
 Lipsa întreținerii clãdirilor în care trãiesc respondenții, de exemplu, casa scãrilor și 

alte spații comune sunt murdare. (PT, DK, HU, LV) 
 

„Clădirea mea are crăpături și uneori cad bucăți [din ea].” (PT, femeie, 
73 de ani) 
 
Proprietarii sunt cei care în cele din urmă trebuie să curețe și să 
repare casa scărilor și mansardele.” (LV, femeie, 74 de ani) 

 
 Neîndepãrtarea gunoaielor, murdãria de pe strãzi, numãrul insuficient de coșuri de 

gunoi (PT, UK, ES, EL) și îngrijorarea legatã de modul în care politicile propuse îi 
vor penaliza pe cei care nu recicleazã corect, toate acestea îi afecteazã pe sãraci (UK). 

  
„Este gunoi pe strãzi și foarte rar vezi o mașinã de gunoi care sã-l curețe.” 
(PT, femeie, 66 de ani) 

 
 Condițiile proaste ale drumurilor (RO), transportul în comun (HU) și zgomotul 

provocat trafic pe care trebuie sã-l suporte cei care locuiesc aproape de strãzile cu 
volum ridicat de trafic. (DK) 

 
„Când se întorc copiii de la școalã, fac numai stricãciuni. Panourile de sticlã 
din stațiile de tramvai și autobuz sunt smulse, bãncile rupte, pereții casei 
vopsiți cu sprayuri…Auzi la televizor, la radio, sau citești în ziare cât de mult 
costã sã repari ceea ce stricã ei. Nu am evoluat, am rãmas la fel, facem iar și 
iar aceleași lucruri.” (HU, bãrbat, 65 de ani) 

 
 Lipsa infrastructurilor sau a serviciilor în cartier (PT, IE, ES). Este vorba de lipsa 

infrastructurilor sportive, a cãminelor de îngrijire, a terenurilor pe care tinerii sã poatã 
juca fotbal și a spațiilor unde persoanele vârstnice sã se poatã întâlni și participa la 
activitãți sociale (PT, IE). 

 
 Centralizarea încãlzirii și a furnizãrii apei calde în ansamblurile de locuințe în care 

trãiesc respondenții. Locatarii împart costurile în mod proporțional, dar dacã cineva 
nu plãtește, atunci furnizorul de servicii sisteazã aprovizionarea. (HU) 
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 Dimensiunea locuințelor, de exemplu pentru cei care locuiesc și fac unele munci cu 
fracțiune de normã în același spațiu. (PT) 
 

„Nu câștig atât de mulți bani din munca mea, dar locuiesc într-o 
singură cameră, unde biroul de lucru îmi servește și ca masă la care 
mănânc…ce pot face? (PT, bărbat, 67 de ani) 

 
 Lipsa spațiilor verzi. (EL) 

 
„În cartierul meu nu sunt copaci, sunt înconjurat de culoarea gri a 
clãdirilor.” (EL, bãrbat, 70 de ani) 

 
 Costul ridicat al chiriei. (BE) 

 

 Ce ar trebui sã facã responsabilii politici în ceea ce privește 
condițiile de trai 

 
Nu se considerã cã responsabilii politici sunt conștienți pe deplin de condițiile de trai sau de 
starea cartierelor în care trãiesc respondenții (IE, LV). 
 

„Nu știu nimic și nici vor sã știe.” (IE, femeie, 63 de ani) 
 
Responsabilii politici ai UE sunt percepuți ca fiind total detașați de aceste probleme și, astfel, 
deloc conștienți de problemele cu care se confruntã zilnic respondenții (DK). Pentru 
respondenții din Republica Cehã, problemele legate de condițiile de trai și de cartierele de 
locuințe sunt de competența exclusivã a politicienilor locali, nu a factorilor de decizie sau a 
altor foruri, deși au menționat exemplul pozitiv al acordãrii de fonduri comunitare pentru 
amplasarea unui parc.  
 
Respondenții au fost de pãrere cã responsabilii politici manifestã interes fațã de problemele 
oamenilor care trãiesc în cartiere defavorizate doar în timpul campaniilor electorale. În acest 
scop, ei se familiarizeazã cu situația din aceste zone, dar dupã alegeri nu intervine nicio 
schimbare. (PT, FR) 
 

„În preajma alegerilor, toți merg sã viziteze locurile sãrace, noi punem tot felul de 
întrebãri, ei rãspund cã vor vedea ce se poate face, dar noi nu vedem cã se întâmplã 
ceva.” (PT, femeie, 66 de ani) 

 
Responsabilii politici sunt considerați ca fiind indiferenți fațã de aceste probleme (RO, UK, 
ES, EL) sau cel mai mult interesați de „câștiguri rapide”, cum ar fi interzicerea copiilor sã se 
joace în locuri nepermise (UK). 
 

„Consiliul local se ocupã doar de cazurile minore, copii mici, tineri de paisprezece-
cincisprezece ani, dacã te duci și le semnalezi neplãcerile provocate de prea mult 
zgomot, nu se pot ocupa de ele, nu au habar.” (UK, femeie, 69 de ani)  

 
Deși responsabilii politici ar putea încerca o rezolvare a acestor chestiuni, ele rãmân pânã la 
urmã problema respondenților. (HU, LV) 
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Respondenții au avut urmãtoarele sugestii despre ce ar putea face responsabilii politici 
pentru a soluționa problemele legate de condițiile de trai și mediul în care trãiesc: 
 

 Majorarea pensiilor, reducerea impozitului pe care trebuie sã-l plãteascã pensionarii și 
subvenționarea cheltuielilor pentru utilitãți și chirie, pentru a avea astfel bani pentru 
costurile esențiale de întreținere pentru clãdirile în care locuiesc și pentru a-și putea 
permite o locuințã decentã la un preț rezonabil (RO, SE, MT, HU, ES, EL, PL, BE) 

 
„Autoritatea pentru locuințe îți pune la dispoziție o casã goalã, a cãrei 
fațadã nici mãcar nu este vãruitã sau tencuitã...peretele din spate trebuie 
reparat...iar un muncitor cere nu știu câte mii de euro ca sã-l tencuiascã, iar 
ea îmi spune cã trebuie sã mã mut acolo așa cum e. Nu existã bucãtãrie, 
baie, nimic…” (MT, femeie, 64 de ani) 

 
 Salarii mai bune pentru polițiști (RO) și o prezențã mai vizibilã a acestora în vederea 

descurajãrii comportamentului antisocial. (UK, BE) 
 

 Investiții mai multe în spațiile comunitare din cartiere, la care sã aibã acces toate 
persoanele. Pentru amenajarea acestor spații, este necesar un dialog cu oamenii pentru 
a afla care le sunt nevoile; apoi investiția financiarã în construcția acestor spații 
accesibile tuturor, respectiv, neamplasarea unei sãli de bridge destinatã persoanelor în 
vârstã pe terasa unui bloc; garanția cã spațiul este curat și accesibil ori de câte ori este 
nevoie (IE). Este important dialogul cu oamenii în ceea ce privește nevoile lor, înainte 
de a introduce sau de a moderniza infrastructura (MT).  

 
„Un local, deschis 7 nopți pe sãptãmânã, în care sã fie un supraveghetor. Sã 
li se ofere celor în vârstã un ceai, ceva de genul acesta. Și nu numai celor în 
vârstã, sã vinã sã asculte muzicã sau...mã rog, sã nu mai stea pe strãzi.” (IE, 
femeie, 63 de ani) 

 
 Luarea de mãsuri 

 
Responsabilii politici nu iau mãsurile necesare, prin urmare, ei ar trebui sã identifice 
problemele, sã le analizeze și sã le rezolve. În acest sens, responsabilii politici de la 
nivel local sunt importanți, deoarece sunt la curent cu condițiile de trai ale oamenilor. 
(PT) 

 
„Responsabilii politici locali au un rol important în identificarea 
problemelor pe care sã le trimitã apoi altor politicieni...cel puțin ei sunt mai 
în mãsurã sã știe care sunt problemele.” (PT, femeie, 63 de ani) 

 
 Îmbunãtãțirea serviciilor medicale din zonã (RO) 

 
 Constrângerea antreprenorilor sã adune materiale de construcție care sunt folositoare 

și la care se renunțã, dar care pot fi reciclate și reutilizate în beneficiul altor familii 
mai puțin avantajate. (MT) 

 
„Aș putea ridica o casã cu ceea ce vãd în coșurile pentru deșeuri...în locurile 
unde se demoleazã, totul este aruncat...toate geamurile, ferestrele, ușile, 
grinzile de oțel și din lemn sunt aruncate...ar putea fi reciclate pentru a 
construi adãposturi (MT, bãrbat, 64 de ani) 
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 Ar trebui acordatã mai multã atenție nevoilor de amenajare a locuinței pentru 

persoanele bolnave și cu handicap și pentru cei care nu se mai pot îngriji singuri din 
cauza vârstei avansate (DE, ES) 

 
„În actele mele medicale scrie cã sunt persoanã cu handicap grav și ei știau 
ce pensie primesc, iar apoi mi-au oferit un apartament la etajul șase și mult 
prea scump.” (DE,, femeie, 64 de ani)  

 
 Respondenții nu vor sã fie dați afarã din locuințele lor și din mediul cu care s-au 

obișnuit. Pentru cei rãmași vãduvi sau pentru cei care și-au pierdut locul de muncã, 
casa reprezintã singurul loc sigur care le-a mai rãmas. (DE) 
 

 Înfrumusețarea cartierului prin plantarea de arbori, amenajarea de piațete, spații 
pavate sau locuri pentru promenadã etc. (EL). 
 

 
Ca prioritãți, s-a considerat în general cã este prioritar ca responsabilii politici sã punã 
accentul asupra condițiilor de trai și stãrii cartierelor, deoarece toate acestea afecteazã viața de 
zi cu zi a celor sãraci și excluși social. 
 

o Problemele în ceea ce privește gãsirea unui loc de muncã 
 
În ceea ce privește componența grupelor, problema gãsirii unui loc de muncã nu a fost 
relevantã pentru toți respondenții, întrucât unii se pensionaserã deja (DK, IE, PT, RO, SE). Cu 
toate acestea, respondenții și-au exprimat opinii despre aceastã chestiune, iar unii au trãit 
experiența șomajului în perioada în care s-au aflat în câmpul muncii. Firește, au existat alții 
pentru care experiența cãutãrii unui loc de muncã a fost mai relevantã, cum ar fi șomerii.  
 
Ca și în cazul altor aspecte legate de sãrãcie și excluziune socialã, faptul de a avea un loc de 
muncã nu aduce doar avantaje materiale sau financiare pentru cei care sunt pensionați, ci și 
oferã oamenilor ceva de fãcut și, mai important, le dã un sentimente de autovalorizare. (IE) 
 
Numai în grupul maghiar s-a discutat dacã cei pensionați ar trebui sã aibã permisiunea de a 
munci. Aceastã pãrere, avansatã de o femeie șomerã, se referea la faptul cã în procesul 
cãutãrii unui loc de muncã, șomerii ar trebui sã beneficieze de un tratament prioritar fațã de 
cei pensionați pe baza vârstei, deoarece aceștia primesc deja o pensie (HU). Argumentul pare 
sã fi fost acceptat de grup, acesta considerând corect ca cei care s-au pensionat sau care au 
ajuns la vârsta pensionãrii sã nu mai munceascã și sã cedeze locurile lor de muncã celor mai 
tineri, în special absolvenților tineri în cãutarea unui loc de muncã. Motivul a fost cã 
neîncadrarea în muncã a tinerilor (generația copiilor respondenților) creeazã mai multe 
neliniști acestora decât generațiilor vârstnice. (HU) 
 

„Fiica mea și-a pierdut locul de muncã acum trei luni, a luat pastile, a încercat sã se 
sinucidã. Mi-a spus cã a cedat nervos și cã așa nu se mai poate trãi. Nu a murit. A 
supraviețuit, dar stã acasã de atunci și nu muncește.” (HU, bãrbat, 60 de ani) 
 
„Nu le-aș da voie sã mai munceascã persoanelor care au o pensie mai mare de 
100.000 HUF (aprox. 366 de euro). Ar trebui sã cedeze tinerilor locul lor.” (HU, 
femeie, 64 de ani) 
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Totuși, au fost alți respondenți care au considerat cã se pot oferi locuri de muncã mai mici, cu 
fracțiune de normã, pentru persoanele mai vârstnice și cã, pentru unii, aceastã soluție ar putea 
fi beneficã din punct de vedere financiar. Pensionarii care primesc prestații pentru a-și acoperi 
nevoile de bazã se înfurie atunci când douã treimi din câștigurile lor suplimentare sunt 
percepute ca impozit sau dacã riscã sã piardã ajutorul social din cauza unui venit suplimentar. 
Acest lucru este de naturã sã îi descurajeze sã munceascã. (DE, MT) 
 

  Problemele specifice ale respondenților 
 
Respondenții au menționat o serie de aspecte care au un impact asupra capacitãții acestora 
de a gãsi un loc de muncã. Printre acestea, amintim:  
 

 Barierele de vârstã/discriminarea pe criterii de vârstã, cu bunã științã sau nu. (DE, 
PT, IE, MT, UK, SK, CZ, ES, EL, IT, PL, LV, BE) 

 
Persoanele ajunse la vârsta de 50 de ani se tem cã își vor pierde locurile de muncã, 
deoarece este foarte dificil sã gãsești un loc de muncã dacã te apropii de vârsta de 
pensionare (SK). Aceștia cred cã societatea îi considerã necorespunzãtori pentru a fi 
angajați, prin urmare, ei suferã din cauza discriminãrii pe criterii de vârstã (SK). 

 
„Este extrem de dificil, când le spun câți ani am, ei îmi rãspund «a, nu, 
cãutãm o persoanã mai tânãrã».” (PT, femeie, 63 de ani) 

 
„Existã anumite persoane pe listã, dar nu au nicio șansã sã gãseascã un loc 
de muncã. Oamenii de vârsta noastrã nu vor gãsi niciodatã un loc de 
muncã.” (IE, bãrbat, 63 de ani) 

 
„Eu aproape cã am renunțat sã mai caut un loc de muncã… nu primesc 
niciun ajutor. O problemã este vârsta mea, împlinesc 63 de ani, o vârstã care 
în sine înseamnã mai mult de jumãtate din problemã, și nu existã firme care 
angajeazã persoane de vârsta mea. Deci, de unde sã primesc ajutor?” (UK, 
bãrbat, 62 de ani) 
 
„Din cauza vârstei. Am trimis CV-uri peste tot în Belgia, voiam sã mã mut 
din capitalã, dar am primit un singur rãspuns, în care mi s-a spus cã în locul 
meu ar putea angaja douã persoane în vârstã de 30 de ani” (BE, bãrbat, 60 
de ani) 
 

 
Potrivit respondenților, s-a observat o lipsã de interes din partea sectorului privat de a 
angaja persoane aparținând grupului lor de vârstã. (IE) 
 

„Am lucrat ca zugrav și decorator, dar nu se mai gãsește de lucru acolo [în 
sectorul privat]. Figurez acum într-un program comunitar [de reîncadrare în 
muncã] și muncesc 19 ore și jumãtate pe sãptãmânã și primesc un pic mai 
mult decât ajutorul de șomaj. [un ajutor social sub formã de indemnizație sau 
prestație pentru șomeri].” (IE, bãrbat, 63 de ani) 

 
 În general, creșterea șomajului. (PT, CZ, EL, IT, LV) 
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„Dacã pentru tineri este dificil de gãsit un loc de muncã, imaginați-vã ce 
înseamnã acest lucru pentru cei în vârstã.” (PT, femeie, 63 de ani) 

 
 Cãutarea unui loc de muncã este un proces costisitor. (UK, DK, DE, BE) 

 
Sã cauți un loc de muncã te costã bani. Suma de bani pentru transportul în comun 
pentru a ajunge la interviuri și pentru tipãrirea CV-urilor, de exemplu, este relativ 
micã, dar poate deveni problematicã pentru cei care dispun de un buget restrâns 
pentru a acoperi aceste costuri. (UK, DK) 

 
Ca sã gãsești un loc de muncã îți trebuie bani, vã spun eu…Niște bani aici, 
niște bani colo, din bugetul pentru hranã. Mã descurajeazã sã mai caut.” 
(UK, bãrbat, 62 de ani) 

 
 Lipsa unui sprijin din partea oficiilor pentru ocupare a forței de muncã sau a 

agențiilor de plasare a forței de muncã și atitudinea negativã a acestor agenții fațã de 
solicitanții vârstnici de locuri de muncã (DE, UK, IT) 

 
„M-am înscris la Oficiul pentru ocuparea forței de muncã ca șomer care 
cautã un loc de muncã. Am renunțat sã mã mai înscriu din cauza dezgustului 
provocat de felul lor de a aborda problema. Nu-și dãdeau interesul sã îmi 
gãseascã un loc de muncã, se poartã cu tine de parcã ai fi de pe altã planetã, 
pentru simplul motiv cã nu ai un loc de muncã și te înscrii acolo, considerã 
cã ai un trecut întunecat.” (UK, bãrbat, 62 de ani) 

 
 Impedimente legate de sãnãtate (DE, DK, CZ) 

 
Persoanele care nu sunt destul de sãnãtoase pentru a munci cu normã întreagã, dar 
care încã mai pot munci, nu primesc suficientã atenție. În loc sã primeascã prestații 
sociale integrale, acestea ar putea munci în schimb 10-15 ore pe sãptãmânã. (DK) 

 
Sãnãtatea fizicã influențeazã gradul în care vârstnicii încã mai pot sã munceascã sau 
sã caute un loc de muncã. (DE) 

 
 Costuri mai mari pentru companii și mai puținã flexibilitate. (SK, PL) 

 
S-a recunoscut cã cei apropiați de vârsta pensionãrii au mai multã experiențã, iar 
aceasta presupune costuri mai mari pentru companie decât dacã ar angaja tineri 
absolvenți neexperimentați (SK). De asemenea, ei au tabieturi și rutine de lucru greu 
de schimbat în comparație cu tinerii și, prin urmare, sunt mai puțin atractivi pentru a 
fi angajați. (SK) 

 
Cu toate acestea, aptitudinile oamenilor pot, de asemenea, sã devinã depãșite din 
cauza perioadei de inactivitate. (ES) 

 
 Existã, în general, o lipsã a locurilor de muncã pentru ucenici. Meșteșugari vor sã 

ia doar ucenici care sunt recomandați. (DK) 
 

 Cerința de a putea vorbi o limbã strãinã în momentul solicitãrii unui post, deși nu-i 
va folosi niciodatã. Aceasta este în avantajul persoanelor mai tinere, deoarece acestea 
cunosc diferite limbi. (CZ) 
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 Mânã de lucru mai ieftinã (IE) 

 
În acest caz, problema o reprezintã îndeosebi cetãțenii strãini, care sunt dispuși sã 
lucreze pentru salarii mai mici sau sunt favorizați în detrimentul lucrãtorilor locali. 
(IE) 

 Ce ar trebui sã facã responsabilii politici în ceea ce privește 
dificultãțile vârstnicilor de a gãsi un loc de muncã 

 
Ca și în cazul dificultãților de a gãsi un loc de muncã discutate la secțiunea precedentã, 
respondenții au avut o serie de sugestii despre cum ar putea fi remediatã aceastã situație: 
  

 Generarea de oportunitãți de angajare. (MT, PT, EL, LV) 
 

„Ar trebui sã creeze mai multe locuri de muncã.” (PT, bãrbat, 67 de ani) 
 

Introducerea de mãsuri care sã îi ajute pe vârstnici sã fie în continuare independenți 
din punct de vedere economic, permițându-le sã-și conducã singuri afacerile. 
Instituirea de avantaje fiscale, astfel încât oamenii sã plãteascã impozit în funcție de 
venitul pe care îl primesc, în locul unui impozit fix. (PT) 

 
„Mi-aș putea deschide propria afacere, sã gãtesc acasã și sã vând, dar 
trebuie sã plãtesc asigurãrilor sociale o taxã fixã, fie cã vând, fie cã nu vând, 
așa cã ar trebui creat ceva sã se perceapã o taxã doar când vinzi sau în 
funcție de ceea ce vinzi.” (PT, femeie, 63 de ani) 

 
 Mãsuri de combatere a discriminãrii pe criterii de vârstã (IE, SK, CZ) 

 
Respondenții realizeazã faptul cã aceasta este o chestiune problematicã, de aceea au 
avut dificultãți în a oferi sugestii despre cum sã se abordeze chestiunea (IE, CZ), cu 
toate cã au considerat cã ar trebui introduse mãsuri care sã permitã oportunitãți egale 
pentru toți (MT). Într-o anumitã mãsurã, ar trebui recunoscut faptul cã problema 
discriminãrii pe criterii de vârstã la locul de muncã existã și este dificil de dovedit. 
(IE, SK) 

 
„Nu poți [îndrepta lucrurile], pentru cã nu te crede nimeni, în afarã de cazul 
în care ei sunt cu tine atunci când acorzi interviul.” (IE, femeie, 63 de ani) 

 
O soluție ar putea fi aceea de încuraja oamenii sã-și înceapã propriile afaceri, atât sub 
forma unui sprijin financiar, cât și prin eliminarea birocrației care sufocã 
întreprinderile nou-create. O altã soluție ar fi programele de formare și de reîncadrare 
în muncã, care ar putea fi extinse la mai mulți solicitanți și, de asemenea, mai bine 
comunicate potențialilor candidați. (IE) 
 
Unii respondenți au fost sceptici fațã de succesul responsabililor politici în ceea ce 
privește discriminarea pe criterii de vârstã și facilitarea încadrãrii în muncã la o vârstã 
înaintatã, deoarece este o chestiune ce ține de atitudinea societãții, și au avut îndoieli 
dacã astfel de atitudini s-ar putea schimba. S-a sugerat faptul cã angajatorii ar trebui 
sã beneficieze de stimulente pentru a angaja persoane cu vârsta de 60 de ani sau mai 
mult (ES, EL).  
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 Respondenții ar dori sã vadã o mai mare implicare a oficiilor pentru ocuparea 

forței de muncã în a gãsi posturi adecvate pentru lucrãtorii vârstnici. (DE, UK, EL) 
 

Agențiile de plasare a forței de muncã ar trebui sã recruteze șomeri drept consultanți, 
pentru a sprijini deciziile politice care vizeazã acest fenomen. Acest lucru ar face ca 
politicile sã fie gândite din perspectiva cuiva care are un contact direct cu aceste 
probleme. (UK) 

 
„M-ar putea angaja în echipã... Deoarece eu sunt la celãlalt capãt, așa cã aș 
ști care sunt problemele.” (UK, bãrbat, 62 de ani) 

 
 Formarea profesionalã și ucenicia ar trebui sã ocupe un loc central și sã fie 

reintroduse acolo unde au dispãrut și ar trebui sã li se sporeascã atractivitatea în ochii 
meșteșugarilor, pentru ca aceștia sã angajeze ucenici. (HU, DK) 

 
 Crearea unui sistem cât mai flexibil, care sã permitã oamenilor care au o sãnãtate 

precarã sã lucreze cu fracțiune de normã, 10-15 ore, nu cu normã întreagã. (DK) 
 

 Asigurarea pentru șomeri a unor tichete de cãlãtorie lunare gratuite pentru transportul 
în comun, pentru a putea sã circule și sã caute un loc de muncã. (DK) 

 
 Ridicarea pragului privind câștigurile suplimentare pentru cei care primesc pensii sau 

prestații sociale, astfel încât sã fie mai dispuși sã accepte un post cu fracțiune de 
normã. (DE) 
 

 Limitarea concurenței cu lucrãtorii strãini în ceea cea privește cãutarea unui loc de 
muncã. (IE, ES) 

 
Dupã cum s-a menționat în întreg raportul, respondenții au considerat cã, în privința încadrãrii 
în muncã a persoanelor vârstnice, este important ca responsabilii politici de la nivel european 
sã aibã un dialog cu cei care se confruntã cu aceste probleme și sã învețe mai multe lucruri 
despre realitãțile vieților lor. (MT) 


