
O prioritate pentru integrarea socială a Europei – lupta 
împotriva sărăciei nu trebuie să cadă victimă concurenţei

O contribuţie a Bisericilor în 2010 – anul european pentru combaterea 
sărăciei şi a excluziunii sociale

Din 2005 un cerc larg format din Biserici şi instituţii diaconale din Germania publică 
„Anuarul Dreptate” (Jahrbuch Gerechtigkeit). În fiecare an se selecţionează o temă arzătoare 
din domeniul dreptăţii sociale. Cu ajutorul multor exemple din practică sunt analizate 
problemele şi modalităţile de soluţionare a acestora. Tabelele statistice actua le furnizează 
informaţiile de fond. Fiecare anuar începe cu un aşa-numit „aport la discuţie din partea 
Bisericilor”, ce adună laolaltă toate problemele respective şi face propuneri concrete de acţiune.

În anul 2009 a fost abordată tema „Depăşirea noii despărţiri dintre Est şi Vest”, 
adică a despărţirii cauzate de marile diferenţe economice din Europa. În cele de mai jos 
redăm acest aport în limba română*.

Parlamentul European şi Comisia Europeană au proclamat anul 2010 
Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale, întrucât „con-
solidarea coeziunii sociale, aşa cum este înlăturarea sărăciei şi a excluziunii 
sociale”, ar trebui să devină „o prioritate pentru Uniunea Europeană”. Acest 
lucru este în fapt o mare sarcină. Prin creşterea sărăciei, şi în acelaşi timp prin 
concentrarea asupra bogăţiei se pune firesc întrebarea unde sunt premisele 
structurale pentru o luptă durabilă împotriva sărăciei. Acestor premise li se 
alătură faptul că integrarea socială a Europei n-ar mai trebui supusă unei 
integrări de tip concurenţial şi economic.

O combatere durabilă a sărăciei din UE necesită aşadar decizii politice 
de integrare pentru clădirea unei uniuni sociale. Iar această necesitate a 
devenit mai evidentă ca oricând acum, după extinderea spre est a Uniunii 
Europene: pe de o parte, aceasta este un pas important pentru împlinirea 
viziunii unui „acoperiş comun” al Europei, al cărui nucleu l-ar putea constitui 
astfel Uniunea Europeană. Pe de altă parte, a condus la o diferenţă socială şi 
economică mai mare ca niciodată între ţările membre UE. Această diferenţă 
a supus modelul social şi economic unui vânt al schimbării, acela spre o 
concurenţă intraeuropeană a statelor membre. Iar aceasta pentru că statele 
deja membre UE nu au însoţit lărgirea spre est de suficiente măsuri politice 
de integrare, care să servească combaterii sărăciei. Casa comună a Europei are 

* Preluat din: Kirchlicher Herausgeberkreis Jahrbuch Gerechtigkeit (Hg.), Armes reiches Europa. 
Die neue Spaltung von Ost und West überwinden, Jahrbuch Gerechtigkeit IV, Oberursel 2010, 
p. 12-22.




