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Material dezvoltat în cadrul proiectului „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă 

în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale", proiect finanțat de către 

Ministerul Afacerilor Externe prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid) și 

implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional 

pentru Europa și Asia Centrală. 

Broșura are la bază conținutul platformei monda.eu, dezvoltată în cadrul proiectului "Global E-learning" 

și tradusă de "AUR" - A.N.S.R.U.(http://monda.eu/ro/about). 

Disclaimer: 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Minsterului Afacerilor Externe al României și al UNDP. Această 

publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, și nu reprezintă, în mod obligatoriu poziția 

oficială a Guvernului României. MAE și UNDP nu pot fi făcuți responsabili pentru orice utilizare care 

poate fi făcută din informațiile conținute de acestea. 

 

  

http://monda.eu/
http://monda.eu/ro/about
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Proiectul GlobalCool urmărește realizarea unei campanii de informare, conștientizare și sensibilizare, 

adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani din instituțiile de învățământ liceal din București si 

din judetele Bacău, Buzău, Vrancea, cu privire la problemele de dezvoltare globală. Principalele tematici 

pe care proiectul le abordează sunt legate de Agenda de Dezvoltare Post-2015, punând accentul pe 

aspecte precum eradicarea sărăciei extreme, egalitatea de gen, educație inclusivă și echitabilă, munca 

decentă, migrație și dezvoltare.  

Proiectul se derulează pe parcursul a 10 luni (01.06.2016 - 30.03.2017) și este co-finanțat de catre 

Guvernul României prin RoAid – Programul României de Cooperare pentru Dezvoltare. Principalele 

activități ale proiectului sunt: 

 realizarea activităților de informare și recrutare a grupului țintă si de promovare a proiectului și 
a rezultatelor sale; 

 organizarea de activități de educație pentru dezvoltare prin desfășurarea de seminarii de 
educație pentru dezvoltare și implementarea unei platforme de discuții; 

 derularea unor ateliere pentru promovarea egalității de gen; 
 desfășurarea de seminarii tematice și crearea unei rețele de multiplicatori; 
 organizarea unei Școli de vară și a unui Tur Academic. 

 

Prin activitățile sale proiectul își propune îmbunătățirea cunoștințelor și capacitarea tinerilor din 

București și județele Bacău, Buzău, Vrancea cu privire la valorile și conceptele cooperării 

internaționale pentru dezvoltare, cum funcționezează și cum sunt puse în practica acestea în 

societatea românească, dar și cum să opereze cu aceste noțiuni în viata de zi cu zi, înțelegând faptul că 

schimbarea globală pornește cu fiecare dintre noi. 

“AUR” – A.N.S.R.U. este o organizație non-guvernamentală creată în scopul 

promovării conceptului de resurse umane în România care a derulat, in calitate de partener sau lider 

de parteneriat, multiple campanii de informare și conștientizare atât la nivel național, cât și la nivel 

internațional, promovând drepturile omului și drepturile muncii, egalitatea de șanse în contextul 

cooperării pentru dezvoltare, dialogul între actorii sociali prin implicare activă in promovarea și 

implementarea politicii de dezvoltare a România, în scopul atingerii ODM. 
 

 Asociatia Novapolis este o organizație non-guvernamentală care își propune 

să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de 

vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea Novapolis este de a 

promova și susține valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți 

bazate pe libertate, responsabilitate și respect. Asociatia Novapolis are o vastă experiență în domeniul 

migrației, integrării străinilor și dezvoltării politicilor privind migrația și mobilitatea, atât prin 

proiectele pe care le desfășoară, dar și prin afilierea și implicarea în rețele naționale și europene 
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Învățarea Globală joacă un rol critic în educație, oferă cunoștințe, competențe și valori ce permit 

orientarea în modificarea condițiilor de trai personale. Recunoașterea condițiilor noastre de trai sunt 

conectate la nivel global, ne poate ajuta să ducem un trai responsabil și să participăm într-un mod activ. 

(Austrian Strategy Group Global Learning 2009) 
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CUPRINS 

Despre învățarea globală: un concept deschis, fundamental și divers al educației generale 

contemporane 

• CE ESTE ÎNVĂȚAREA GLOBALĂ? 

• GLOBALIZAREA. Interdependețele la nivel global, aspectele lor controversate și modalitatea în care 

acestea afectează cotidianul 

• ECONOMIA GLOBALĂ. Ce este economia globală? Cine descrie modelele de producție globală? Cine 

face regulile? 

• DEZVOLTAREA. Dezvoltarea la nivel mondial, ce este și ce legătură are cu noi? 

• DREPTURILE OMULUI. Ce sunt, ce legătură au cu noi și modalitățile în care le putem proteja? 

• GÂNDIREA CRITICĂ. Cum să gândim critic, cum să găsim contextul ascuns și cum să citim printre 

rânduri? 

• SĂRACIA. Natura multiplă a fațetelor sărăciei din țările aflate în curs de dezvoltare, precum și în cele 

industrializate. 

Educația pentru dezvoltare în acțiune. Experiența "AUR" - A.N.S.R.U.: Proiecte și Campanii 

• Make Chocolate Fair! - Ciocolata Echitabilă 

• Make Fruit Fair! 

• Stop Toying Around 

• FIT FOR FAIR: SĂ DESPICĂM FIRUL ÎN PATRU 

• MUNCĂ DECENTĂ PENTRU VIAȚĂ DECENTĂ 

• SUPPLY CHANGE! 
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CE ESTE ÎNVĂȚAREA GLOBALĂ? 

”Educația Globală este educația ce deschide ochii și mintea oamenilor către realitățile din lume, trezindu-

i, pentru a crea o lume justă, egală care să respecte drepturile omului.” 

(Maastricht Global Education Declaration, 2002) 

 Ca și concept educațional, Învățarea Globală dorește să răspundă la complexitatea crescută și 

mobilizarea spre o societate globală, într-o manieră pedagogică adecvată. 

 Învățarea Globală oferă cunoștințe despre lume și informează despre relațiile interconectate la nivel 

mondial, încurajând indivizii să acționeze într-o manieră responsabilă, în termeni de dezvoltare 

globală sustenabilă. Învățarea Globală aduce în prim-plan dezvoltarea personală și învățarea socială 

într-un cadru global. 

 Învățarea Globală este un concept pedagogic, care include problematici ale politicilor de dezvoltare - 

sustenabilitate, drepturile omului și educația în spiritul păcii, precum și învățarea interculturală și 

inter-religioasă. (Austrian Strategy Group Global Learning 2009) 

 Învățarea Globală permite persoanelor să-și dezvolte cunoștințele, competențele, valorile și 

atitudinile necesare pentru securizarea unei lumi sustenabile, juste, în care oricine are dreptul de a-

și îndeplini potențialul. (North-South-Centre of the Council of Europe 2008, p. 20) 

Tematici de interes pentru educația globală: 

• Globalizarea 

• Economia globală 

• Dezvoltarea 

• Drepturile omului 

• Gândirea critică 

• Sărăcia 

• Migrația 

• Egalitatea de gen 

• Societatea civilă 

• Mediu 

• Schimbările climatice 
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GLOBALIZAREA 

Interdependețele la nivel global, aspectele lor controversate și modalitatea în care acestea afectează 

cotidianul 

„Toți suntem afectați de globalizare - chiar înainte de a ști cum funcționează de fapt. De aceea, trebuie 

să încercăm să înțelegem ce se întâmplă și de ce.” 

Discurs al lui Johannes Rau (fost preşedinte al Germaniei) Berlin, 2002 

 

Viața noastră de zi cu zi este influențată de relațiile la nivel mondial, ceea ce înseamnă că globalizarea îți 

afectează viața. Evoluțiile globale au un impact asupra vieții tale – implicit ești conectat cu lumea. 

Globalizarea afectează însă nu numai viața ta, ci şi viețile altor oameni din întreaga lume. De aceea este 

important să îți dai seama de procesele care au loc la nivel global, să înțelegi lumea din jurul tău și să 

dezvolți modalități de gândire acceptate la nivel global și responsabile. 

Aspecte urmărite: 

• semnficația termenului de „globalizare”; 

• efectele şi dimensiunile globalizării; 

• cauzele şi contradicțiile integrării globale rapide; 

• conexiunile, dependențele şi politicile la nivel global. 

 

Este important ca fiecare dintre noi să conștientizeze modul în care globalizarea ne afectează viața de zi 

cu zi și conexiunea noastră cu întreaga lume. Analizează cu atenție ambalajul alimentelor și produselor și 

caută pe internet dacă lipsesc informații. 
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• De unde provine cafeaua, ceaiul și sucul de portocale pe care îl bei? 

Mănânci ciocolată câteodată? De unde provin ingredientele? 

• În ce țară a fost produs laptopul tău? 

• De unde provine mobila din casa ta? 

• Ai cont pe una dintre rețelele sociale? (Facebook, Twitter, Google+, MySpace, Xing…)? 

• De unde provin blugii și tricourile pe care le porți? 

În afară de Amnesty International, mai cunoști ale organizații non-guvernamentale (ONGuri) sau alte 

organizații internaționale, care operează la nivel global? 

• Câte limbi vorbești? 

• Ai călătorit recent în afara UE în vacanță? 

• Ce țară produce serialul tău preferat? 

Cauzele globalizării 

Termenul de „globalizare” a început să fie folosit pe scară largă recent, neexistând o singură definiție 

acceptată pentru acest fenomen. În 1961 a fost menționat pentru prima dată într-un dicționar englez. 

Dacă vei căuta „a globaliza" în dicționar, vei găsi definiția „a reuni într-un tot elemente disparate". 

Cu toate acestea, legăturile transfrontaliere la nivel economic, politic, ecologic și socio-cultural nu sunt 

numai un fenomen al timpurilor noastre, ci merg mult înapoi în istoria omenirii. Chiar şi acum sute de 

ani bunurile erau transportate de-a lungul Drumului Mătăsii din Asia în Europa și existau imperii politice, 

cum ar fi cel al grecilor antici, care se întindeau de la Marea Neagră la Spania de astăzi. Cu toate acestea, 

conexiunile au câștigat dramatic în viteză și intensitate în secolul 20. 

Un motiv important îl constituie progresul tehnologic, în special în domeniul comunicațiilor și al 

tehnologiei de transport. În anul 1800, dura mai multe săptămâni livrarea unui mesaj din Europa în 

America. La fel de mult timp era necesar pentru transportul de persoane sau bunuri peste mări. Datorită 

inovațiilor tehnologice informațiile și imaginile sunt transmise în câteva secunde și persoanele și 

bunurile sunt transportate rapid în cealaltă parte a lumii. 

Inovații în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației - Datorită cunoștințelor și utilizării 

energiei electrice care a crescut în ultimii 200 de ani, au apărut mai multe posibilități noi de informare și 

comunicare. 

Inovații în domeniul tehnologiei de transport - Legăturile feroviare transcontinentale, rutiere, maritime, 

precum și aviația permit transportul rapid al persoanelor și mărfurilor pe distanțe lungi. Datorită 

evoluțiilor tehnice în toate cele patru domenii, dar mai ales odată cu invenția avioanelor, vitezele de 

deplasare au crescut enorm. În 200 ani, viteza maximă de deplasare de aproximativ 18 km pe oră a 
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crescut la peste 1000 km/oră. 

Utilizarea acestor tehnologii - Nu doar prezența tehnologiei, ci şi utilizarea sa este esențială pentru 

interdependența globală. 

• Cunoşti oameni în jurul tău care nu au telefon mobil și nici internet? Dacă da, câți? 

• Cât de des foloseşti mașina, călătoreşti cu trenul sau cu avionul? 

• Călătoreşti des în străinătate? 

• Cât timp petreci pe internet pe zi? 

• Te uiți la televizor și asculți radio des? 

• Gândeşte-te la părinții sau bunicii tăi. Cât de mult sau cât de des făceau ei toate acestea? 

Traficul aerian şi maritim împreună cu numărul de posesori de telefoane mobile și utilizatori de internet 

s-au înmulțit în ultimii ani. Acum câțiva ani existau încă diferențe foarte mari între țările dezvoltate și 

cele în curs de dezvoltare în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de comunicare și de transport. În 

2005, de exemplu, 44,7% din gospodăriile din țările dezvoltate aveau acces privat la internet, în timp ce 

în țările în curs de dezvoltare procentul era de 8,1%. Deși nu există încă o diferență de distribuție, au fost 

înregistrate progrese rapide, în special în utilizarea tehnologiilor de comunicare. Telefonul mobil a jucat 

un rol deosebit în multe țări în curs de dezvoltare în special, unde este utilizat pentru tranzacțiile fără 

numerar sau pentru navigarea pe internet.  

Aspectele globalizării 

Purtăm haine în fiecare zi, care au fost produse în Asia, de exemplu și bem cacao din boabe care provin 

din Africa. O mare parte din ceea ce consumăm este în strânsă legătură cu alte părți ale lumii și se 

extinde la nivelul intregului glob. 

Întrucât conexiunile la nivel global implică mai multe domenii din viața fiecăruia dintre noi, ne 

confruntăm acum mai îndeaproape cu efectele globalizării la nivel economic, politic, ecologic, social și 

cultural. 

Pentru a începe încearcă să găseşti câte un exemplu pentru fiecare dintre dimensiunile globalizării 

enumerate. 

• Aspectul economic al globalizării.  

Dimensiunea economică a globalizării este legată de rețeaua economică globală. Liberalizarea 

economiei mondiale a condus la creșterea circulației mărfurilor, a serviciilor, persoanelor și 

capitalului. Faptul că restricțiile naționale privind comerțul extern au fost ridicate și frontierele s-

au deschis, a condus la conexiuni din ce în ce mai strânse între companii, iar companiile 

multinaționale îşi externalizează de cele mai multe ori producția de bunuri către aşa-zisele “țări 

cu salarii mici”, cu scopul de a reduce costurile. Extracția materiilor prime, producția, comerțul și 
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consumul din lume sunt astfel legate unele de altele și caracterizate de dependențe la nivel 

mondial. 

Aparatele electrice, îmbrăcămintea, mobilierul și produsele alimentare sunt exemple de comerț zilnic 

prin care globalizarea economiei este explicată în mod clar. Dar cum ajungem de fapt la produsele 

noastre și ce se întâmplă cu ele după ce le aruncăm? Activista și prezentatoarea de origine americană 

Annie Leonard, și-a pus aceste întrebări de asemenea, iar câteva răspunsuri pot fi găsite în filmul ei „The 

Story Of Stuff” („Povestea lucrurilor”). 

• Aspectul ecologic al globalizării. Utilizarea surselor de energie neregenerabile cum ar fi 

cărbunele, consumul ridicat al resurselor și creșterea mobilității au un impact semnificativ 

asupra mediului. De aceea, dimensiunea ecologică a globalizării se focusează asupra 

provocărilor globale actuale la care mediul înconjurător este supus odată cu intensificarea 

procesului de globalizare: descreșterea resurselor forestiere mondiale, schimbările climatice, 

amenințarea la adresa stocului de pește și alte specii de animale și plante, precum și consumul 

ridicat de apă și creșterea cantității de deșeuri. 

În timpul procesului de producție, al utilizării și transportului de produse alimentare și de larg consum 

precum îmbrăcămintea, mobilierul și aparatele electronice, sunt folosite atât materiale naturale (lemn, 

apă ...), precum și combustibili fosili (cărbune, petrol, gaze ...). Mașina și avionul reprezintă moduri 

suplimentare de transport care contribuie, prin emisiile de dioxid de carbon (CO2), la schimbări 

climatice. 

Globalizarea – un proces contradictoriu 

În cadrul dezbaterilor privind globalizarea au loc adesea discuții între susținători și adversari, învingători 

și învinși, oportunități și riscuri, precum și avantaje și dezavantaje. Această diviziune binară ne permite 

să înțelegem globalizarea ca pe un proces contradictoriu. 

Fie că este vorba de disponibilitatea constantă de produse alimentare din întreaga lume, creșterea 

degradării mediului și schimbările climatice, condiții de muncă inumane pentru lucrătorii din țările cu 

‘forță de muncă ieftină’, adevărul este că nu toți oamenii și toate țările beneficiază de globalizare în 

aceeași măsură. 

Globalizarea poate fi schimbată 

Globalizarea, împreună cu interconexiunile asociate ei, poate avea loc atât la nivel politic și economic, 

cât și la nivel individual. În timp ce unele state precum China, folosesc reformele economice pentru a 

contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru majoritatea populației, ONG-urile militează pentru 

principiile justiției sociale, sustenabilității mediului, organizării democratice și orientare către interesul 

public real. 
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Spre exemplu, ONG-ul elvețian Swiss Solidarity conduce o campanie pentru comerțul echitabil de cafea. 

Este vorba despre încurajarea multinaționalelor, cum ar fi Nestlé - care acoperă mari piețe cu produsele 

lor - să pună în aplicare modelul de afaceri al comerțului echitabil. Accentul se pune pe un venit stabil 

pentru micii fermieri și condiții de muncă mai bune. În plus, respectarea mediului reprezintă un aspect 

important al comerțului echitabil, semințele modificate genetic și utilizarea produselor agrochimice 

toxice fiind interzise; metodele de agricultură ecologică sunt, cu toate acestea, încurajate. 

Știai că... 

 ...catalogul Ikea este unul dintre cele mai printate documente cu cel mai mare grad de circulație 

anual al exemplarelor și varietate a limbilor? În 2013 catalogul IKEA a înregistrat un grad de 

circulație anual de 211 milioane de exemplare, disponibil în 62 de limbi diferite. 

 ... în 2013, lanțul de fast food McDonalds avea 32,000 de filiale în 118 de țări? 

 ...distanța parcursă de călători în aceeași perioadă de timp, s-a modificat în ultimii 150 de ani, 

crescând de la media de 10 km în anul 1850, la 10,000 km în prezent? 

 ...exporturile globale de bunuri au crescut cu peste 1,300% din anul 1960 în 2010? 

 ...în 1800, în funcție de condițiile de vânt, dura aproximativ 40 de zile să expediezi o scrisoare din 

Europa în America? 

 ...cu 193 de state membre, ONU este cea mai mare organizație internațională? 

 ...enciclopedia online Wikipedia este disponibilă în 286 de limbi diferite? 

 ...majoritatea filmelor sunt produse în India? În 2005, peste 1000 de filme au fost produse în India, 

aproape 700 au fost produse în SUA. 

 ...primele 500 de corporații, ca mărime, angajează 0.5% din populația mondială, dar controlează 

70% din comerțul mondial, 80% din investițiile străine și 25% din producția mondială? 

 ...a durat aproape 4 ani ca numărul utilizatorilor de internet să ajungă la peste 50 de milioane? Prin 

comparație: transmisiilor radio le-au trebuit 40 de ani să ajungă la același număr de ascultători în 

SUA. 
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ECONOMIA GLOBALĂ 

Ce este economia globală? Cine descrie modelele de producție globală? Cine face regulile? 

“Dezvoltarea se referă la transformarea vieţilor oamenilor, nu doar la transformarea economiilor” 

Joseph E. Stiglitz, 1313 

 

Bumbacul utilizat la fabricarea pantalonilor tăi favoriţi provine din Pakistan, telefonul tău mobil conţine 

materiale din Congo şi punga de plastic din supermarket este produsă cu petrol din Nigeria. Aceste trei 

mici exemple demonstrează că suntem toţi legaţi într-o interdependenţă economică globală. 

Modul nostru de viaţă este posibil prin procese economice globale, adică prin faptul că ţările cultivă şi 

menţin legături economice şi relaţii între ele, mai exact tranzacţii de bunuri, precum mişcarea forţei de 

muncă şi a capitalului. 

Comercializarea materiilor prime, produselor și serviciilor între țări și continente există de milenii întregi. 

Cu toate acestea, sistemul economic ajunge treptat la limita sa. La nivel global, 2.5 miliarde de oameni 

trăiesc cu mai puțin de 2 $ pe zi, deși marile companii nu au mai înregistrat profituri așa uriașe precum în 

istoria recentă. 923 milioane de oameni din toată lumea nu au suficientă mâncare, deși tone de mâncare 

comestibilă sunt aruncate zilnic. 

Privitor la amprenta ecologică, am avea nevoie de un Pamânt de trei ori mai mare dacă oamenii ar avea 

modul de viaţă al unui european mediu. Este un bun motiv de a vedea cum funcționează economia 

globală. Cine face regulile? Cine beneficiază? Este corect? 

Brandurile... 

”Branduri precum Adidas, McDonalds, Mercedes, Nestle, Samsung and Siemens stabilesc tendinţele 

pentru industria bunurilor de consum. Acestea dictează direcţia în care va merge moda, precum şi 

contractele internaţionale. Profitul lor consolidat depăşeste detașat puterea economică a multor ţări. 

Influenţa lor este de mult mai mare decât cea a guvernelor naționale şi a instituţiilor politice.“ Werner, 

Klaus und Hans Weiss (2010): Das neue Schwarzbuch der Markenfirmen. Die Machenschaften der 
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Weltkonzerne. Wien: Deuticke. Einband 

Brandurile vând, odată cu produsele lor, un anumit stil de viaţă. Adesea, consumatorii asociază calitatea 

superioară cu brandurile lor favorite. Totuşi, modul de viaţă la modă are partea lui întunecată: 

exploatarea oamenilor şi a naturii. 

Viața noastră de zi cu zi este plină de numele branduri-lor. Limba română a asimilat termenul "brand", 

Dicționarul Explicativ al Limbii Române descriind-ul ca "marcă de produs a unei firme renumite". Mai 

descriptiv, un brand "este un nume, semn sau simbol folosit în identificarea produselor sau serviciilor 

unui producător și utilizate pentru a-l diferenția de competiție." Ce branduri se găsesc la tine acasă? Ce 

știi despre acestea? Cum ai ales un produs sau altul? Deseori este necunoscută proveniența acestor 

produse, cine este implicat şi în ce condiţii sunt produse? Ce putem face ca sistemul să devină mai 

corect şi mai sustenabil? 

Un aspect curent al economiei mondiale este descris de ceea ce se numește "iluzia varietăţii". Aparent 

cineva poate găsi mii de produse de la diferite branduri în supermagazine. Totuşi, multe dintre acestea 

aparţin aceleiaşi companii. Economia mondială este bazată, într-o mare măsură, pe asemenea „jucători 

globali“. Prin profituri mari şi niveluri ridicate ale investiţiilor, aceste companii pun presiune pe guverne 

să schimbe regulile în favoarea lor. 

Exemple timpurii de economie globală 

Relațiile comerciale globale există de secole. Una din cele mai cunoscute rute comerciale din lume este 

Drumul Mătăsii. Acesta ducea, de la Xi’an din China, prin Asia Centrală până la Veneția. Mirodenii, 

ceramică, țesături și artizanate erau transportate printr-un coridor de căi ramificate, modificate 

constant, depinzând de războaie și noile frontiere. În prezent, caravanele de camioane ce transportă 

materii prime călătoresc, de asemenea, pe Drumul Mătăsii. 

Pe lângă rutele comerciale tradiționale, evenimentele istorice precum Cruciadele sau expansiunea 

regatelor, au contribuit la schimbul de bunuri. O dată cu începerea colonizării, afacerile și averea 

cuceritorilor au crescut prin exportul de materii prime și produse în toată lumea, în timp ce țările 

producătoare au fost împinse spre dependență și sărăcie prin exploatare. 

Comerțul global s-a dezvoltat la nivelul din prezent prin intermendiul revoluției industriale. Aceasta a 

permis producerea bunurilor cu eforturi mai mici printr-un efort redus și specializarea fiecărei țări în 

parte a continuat. Economia globală în accepțiunea ei modernă începuse. 

Cum funcţionează economia mondială? 

Comerţul cu materii prime, produse şi servicii dincolo de graniţele naţionale şi continentale a existat 

timp de milenii, după cum indică exemplele bumbacului şi cafelei. O dată cu revoluţia industrială şi 

specializarea, schimburile comerciale s-au extins atât de mult încât, la jumătatea secolului XX s-a impus 

elaborarea unor reguli care să reglementeze aceste procese. Dar cine face aceste reguli? Cine 

beneficiază de pe urma acestui sistem? Care sunt cei mai importanţi actori din economia globală? Care 

sunt avantajele şi dezavantajele comerţului liber? Cum funcționează economia globală? 



Page 15 of 60 

Cei mai importanți actori din economia globală: 

• Banca Mondială 

• Fondul Monetar Internațional 

• Organizația Mondială a Comerțului 

• Corporațiile transnaționale 

• Guvernele 

• Cetățenii/Consumatorii 

În principiu, OMC este pentru liberalizarea economiei globale, adică pentru un comerţ liber. Dar, ce 

înseamnă comerţul liber şi cum funcţionează? Ideea de bază a comerţului liber este deschiderea tuturor 

pieţelor, înlăturarea taxelor vamale şi prin aceasta promovarea comerţului care se autoreglementează în 

acelaşi timp. Acest model este definit prin 2 teorii principale: 

• Avantajul comparativ: în sistemul economic deschis, economiile naţionale se specializează pe 

produse care aduc avantaje comparabile. Acestea sunt produsele pe care o ţară le poate produce 

foarte bine datorită facilităţilor locale. Cum fiecare ţară are diferite avanataje, prin urmare, diverse 

bunuri şi servicii sunt produse, iar comerţul exterior se dezvoltă prin schimburi între economiile 

naţionale. 

Exemplu: Anglia produce prosoape, Portugalia vin. Dacă ţările se concentreză pe metodele lor respective 

de producţie şi fac schimburi între ele, ambele economii funcţionează mai bine decât în cazul în care 

fiecare ar fi produs prosoape şi vin. În Portugalia condiţiile climatice sunt mai bune, iar în Anglia 

industria este specializată pe producţia textilă. 

• Economiile de scară în creştere: Dacă o ţară îşi creşte producţia de bunuri pe care e specializată, 

costurile unitare scad. Producţia de bunuri devine din ce în ce mai profitabilă şi preţurile pentru 

consumatori scad. 

Trei probleme trebuie abordate în special, în ceea ce privește comerțul liber: 

• Puterea: Dacă în teorie statele sunt cele care ar trebui să reglementeze aceste lucruri, în 

realitate de multe ori acestea se realizează de companii. Şi cum 63,000 de corporaţii transnaţionale 

dirijează 2/3 din comerţul mondial, acestea au puterea să schimbe regulile şi să impună altele noi. 

Guvernele ar trebui să aibă influenţă asupra structurilor comerciale, dar, de fapt, sunt sub influenţa 

decidenţilor economici. În practică, ţările industrializate sunt printre cei mai avizi practicanţi ai 

protecţionismului. Un exemplu în acest caz este agricultura din UE. 

• Termenii comerciali: Aceştia decid ratele de schimb. Reprezintă raportul dintre preţurile de 

export şi import. Dar ce se întâmplă în cazul culturilor calamitate, de exemplu? Rata de schimb este 

modificată dramatic şi economia naţională trebuie să se reorienteze către un nou produs. Totuşi, 
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acest lucru nu este posibil pe termen scurt. Într-adevăr, este imposibil fară o protecţie temporară 

asupra industriei locale. 

• Costurile de transport: În prezent, economia globală nu se bazează pe avantaje, ci pe subvenţii 

de transport. Produsele devin competitive în zone îndepărtate ale lumii, întrucât costurile reale de 

transport nu se regăsesc în ele. Dacă subvenţia dispare, produsele locale devin competitive din nou. 

Alternative 

Economia globală poate fi schimbată şi nu este “bătută în cuie”. Este influenţată şi dirijată de către 

oameni. Fiecare dintre noi participă în cadrul sistemului comercial global în două feluri: în primul rând în 

calitate de cetăţean al unui stat, apoi în calitate de consumator. Orice îmbunătăţire a sistemului în 

direcţia unei economii globale durabile, robuste şi corecte s-ar realiza simultan prin: 

• Reorganizarea regulilor comerţului 

• Consumul conştient 

• Solicitatea unor politici stabile cu privire la materiile prime 

• Solicitatea unei deschideri reale a pieţelor 

În prezent există o divizare globală a forţei de muncă între emisfera nordică şi sudică. Cum se prezintă 

aceasta, în general: 

• Economie de subzistenţă în Sud, economie de piaţă în Nord  

• Ţările aflate în curs de dezvoltare exportă în principal  materii prime, ţările industrializate 

exportă produse finite cu un aport tehnologic ridicat 

• Ţările aflate în curs de dezvoltare nu pot produce suficientă hrană şi se bazează pe importurile 

din Nord. 
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DEZVOLTAREA 

Dezvoltarea la nivel mondial, ce este și ce legătură are cu noi 

 

Oricine poate lua parte la procesul schimbării lumii, și, în realitate, o schimbăm zilnic. Cum? Oamenii 

influențează sistemul,iar sistemul influențează oamenii. Lucrăm pentru companii, organizații sau 

instituții, care fac parte din sistemul local, național sau internațional, caracterizat de un flux mare al 

informațiilor, finanțelor și tehnologiei, care influențează nivelul și formatul activităților întreprinse. 

Aceste companii, organizații și instituții pentru care lucrăm sunt influențate de evenimente care au loc în 

cealaltă parte a planetei și, la rândul nostru, facem același lucru - prin acțiunile noastre influențăm 

persoanele din cealaltă parte a planetei. 

Dacă dorim să facem parte din schimbările ce țin de dezvoltare din lume (ca indivizi, mici comunități, 

societate), bunele intenții reprezintă un punct de pornire, dar cu siguranță nu sunt suficiente. De aceea, 

este important să: 

• faci diferența dintre ajutor, reabilitare și dezvoltare, 

• descrii percepțiile diferite asupra dezvoltării, 

• explici contextul istoric și conceptual al inițiativelor de dezvoltare, 

• analizezi un scenariu dat și să găsești punctele forte și slabe ale unei intervenții propus 

Terminologia "dezvoltării" 

Termenii cei mai frecvent folosiți în registrul inițiativelor pentru dezvoltare sunt: 

• ajutor pentru dezvoltare, 

• asistență pentru dezvoltare, 

• cooperare pentru dezvoltare. 

Percepția tradițională împarte termenul în două grupe: lumea aflată în curs de dezvoltare și lumea 

dezvoltată. Acestă împărțire în alb și negru duce la două observații:  

(1) unele țări nu se ridică la standardele lumii dezvoltate 

(2) țările pot fi plasate pe o ierarhie, clară, definită.  

Problematicile, precum foamea, vor fi atribuite țărilor din Africa, Asia sau America Latină, nu 

gospodăriilor din Slovacia. Dar, există o problemă cu acest model - lumea nu este albă sau neagră și 

nu este vorba despre a atinge un anumit "nivel de trai". Dezechilibrul de putere există în toate 

statele: nu oricine trăiește în sărăcie în Africa și nu oricine are un nivel de trai ridicat în Slovacia. 

Oamenii au criticat perspectiva în alb și neagru a terminologiei lumii și au început să caute 
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alternative. Acest lucru a făcut ca multe organizații non-guvernamentale să înlocuiască termenii de 

"în curs de dezvoltare" și "dezvoltate" cu "majoritatea" și "minoritatea". Cuvintele "lumea 

majoritară" și "lumea minoritară" nu se referă la o normă pe care toate statele încearcă să o obțină. 

Se referă la dezechilibrul real de putere ce există în lume, între și în cadrul țărilor. Realitatea este că 

majoritatea populației lumii ("lumea majoritară"), nu are acces, sau are acces limitat la resursele 

lumii. Aceste resurse includ accesul la sănătate, comerț, educație. Fără acestea, dezechilibrul devine 

înrădăcinat și ereditar. Multe dintre aceste persoane trăiesc în țări ce sunt denumite "în curs de 

dezvoltare" în mod tradițional. 

Paul Collier, încearcă să explice în cartea sa “Bottom billion”, motivele pentru care esuează țările aflate 

în curs de dezvoltare și ce putem face pentru a le ajuta. Dincolo de titlul cărții, “Bottom billion” 

reprezintă ceea ce Collier numește cei un miliard cei mai săraci oameni din lumea de azi, care, spre 

deosebire de celelalte 4/5 din lumea săracă, nu înregistrează niciun progres în termeni de bogăție 

economică sporită și de securitate. Conform lui Paul Collier, profesor de economie la Universitatea din 

Oxford, unele țări sau regiuni nu pot să se dezvolte, din cauza capcanelor în care se află: 

• Situație conflictuală. 73% din miliardul celor mai săraci oameni ai lumii sunt implicați sau tocmai 

au ieșit dintr-un război civil. În lupta anti-sărăcie, războiul civil crează un cerc vicios - războiul duce la 

sărăcie, iar veniturile mici crează tensiuni sociale. Creșterea scăzută înseamnă o rată mare a 

șomajului, iar acest lucru generează frustrări în rândul tinerilor, care devin gata de luptă. Conflictele 

distrug infrastructura și sperie investitorii, lăsându-i chiar și cu mai puține posibilități. Consolidarea 

păcii trebuie să fie parte integrantă a rezolvării problemei sărăciei. 

• Blocat între vecini răi. O altă capcană este cea geografică - problema de a fi blocat, fără ieșire la 

apă, cu vecini răi. Astfel, ceea ce Elveția poate face cu Germania și Italia ca vecini, în cazul Ugandei și 

a vecinilor săi este mult mai dificil. 

• Resursele naturale. Sună ca un paradox când afirmi că resursele naturale sunt factori ai sărăciei, 

dar rar bogăția resurselor se întoarce la oameni. Sudanul de Sud și rezervele sale de petrol sunt un 

trist exemplu. Simplu, deoarece veniturile se duc în conturile din străinătate ale elitei, însă problema 

cheie este că goana după investiții dintr-un sector atrage interes, capital și competențe din partea 

tuturor sectoarelor economiei. 

• Proasta guvernare din țările mici. Trei sferturi din miliardul celor mai săraci oameni trăiesc în țări 

care se prăbușesc, sau tocmai s-au prăbușit (Haiti, Angola, Zimbabwe). Atâta vreme cât guvernele nu 

funcționează, sau există doar pentru beneficiul propriu, dezvoltarea nu este posibilă.  

Collier menționează în lucrarea sa  4 instrumente ce pot ajuta țările aflate în aceste cercuri vicioase, țări 

unde 980 de milioane persoane încearcă să iasă din această gravă situație. Aceste instrumente sunt: 

• Ajutorul pentru dezvoltare este răspunsul standard al lumii dezvoltate cu privire la problemele 

de dezvoltare ale țărilor sărace. Cu toate acestea, ajutorul pentru dezvoltare este din ce în ce mai 

criticat, deoarece în ultimii 40 de ani ajutorul nu a contribuit la progresul acestor state sărace. Collier 

este, deci, sceptic la adresa acestor ajutoare financiare către țările sărace pentru rezolvarea 
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problemelor de dezvoltare. În viziunea sa, este clar că ajutorul tradițional are limitele lui de 

rezolvare a problemelor miliardului cel mai sărac al lumii. Cu toate acestea, își menține părerea că 

ajutorul poate juca un rol important când este adresat reformelor sau procesului reformării 

împreună cu asistența tehnică și susținerea bugetară pentru țările care sunt dispuse să își 

îmbunătățească guvernarea. 

• Intervențiile militare. Al doilea și probabil cel mai controversat instrument pe care îl sugerează 

Collier este utilizarea intervenției militare. Collier argumentează că, în ciuda experienție proaste din 

Irak și Afganistan, comunitățile internaționale ar trebui să aibă în vedere folosirea intervenției 

militare în țările "bottom billion", ca instrument de ajutare a dezvoltării. Collier oferă exemplele din 

Rwanda și Somalia, unde menționează el, odată cu intervenția militară mai decisivă și în timp util ar 

fi putut fi evitată suferința a milioane de oameni. Un exemplu pozitiv este menționat de Collier în 

cazul intervențiilor militare din Sierrea Leone unde guvernul Britanic, cu un număr relativ de mic de 

trupe au reușit să pună capăt unui război civil. O sugestie interesantă înaintată de Collier 

comunităților internaționale este prevenția loviturilor de stat. Acestea trebuie realizate doar în 

beneficiul democrației. Collier argumentează că acest lucru poate aduce stabilitate politică și poate 

facilita guvernele reformiste să pună capăt intereselor militare. 

• Legi și acorduri internaționale. Acesta este al treilea instrument sugerat de Collier. O modalitate 

de schimbare a legislației de care pot benefica statele "bottom billion" este legată de încetarea 

depozitării banilor furați de către guvernanții corupți în conturile băncilor din țările dezvoltate. În 

acestă privință, Collier sugereaza ca acele companii implicate în procesul de acordare a mitei, ar 

trebui să se confrunte cu urmărirea penală legală în țările lor de origine. Pe lângă schimbarea 

legislației, Collier militeză pentru un anume număr de acorduri internaționale ce pot aduce beneficii 

reformării guvernelor "bottom billion". Cea mai interesantă sugestie face referire la acodrul pentru 

veniturile realizate din exploatarea resurselor naturale care trebuie să vizeze ca extragerea 

resurselor naturale să fie scoasă la licitație în cadrul unui proces internațional. Astfel se asigură că 

guvernele vor acorda contractele celui mai bun ofertant și nu celor care dau cea mai mare mită. De 

asemenea, se implică că acele contracte care nu au fost acordate într-un proces transparent să nu 

mai poată oferta legal guvernelor reformiste. 

• Politica comercială. Ultimul instrument pe care Collier în sugerează, cel de-al patrulea, face 

referire la o politică comercială regresivă a marginalizării. Problema țărilor "bottom billion" conform 

afirmațiilor lui Collier, nu o reprezintă faptul că sunt exploatate de comerțul internațional sau de 

procesul globalizării, ci mai degrabă faptul că au fost trecute cu vederea în acest proces. Mai mult, 

Collier militează pentru politica comercială a țărilor bogate care ar putea ajuta țările "bottom billion" 

să-și consolideze exportul. 
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Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, un pas înainte pentru eficiența dezvoltării 

"Succesul" cooperării pentru dezvoltare a fost măsurat timp de decenii de către statisticile Asistenței 

Oficiale pentru Dezvoltare (ODA) ale țărilor donatoare, obiectivul principal fiind creșterea valorilor ODA 

și mai puțin impactul cooperării pentru dezvoltare. Oboseala resimțită de țarile bogate în procesul de 

acordare a ajutorului în anii 1990-2000 s-a încercat a fi depășită cu o nouă abordare a cooperării penru 

dezvoltare: Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). 

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, reprezintă un pas important înainte, din punctul de vedere al 

eficienței dezvoltării - schimbând accentul de pe input (cât de mulți bani pot acorda țările bogate) pe 

impact (reducerea sărăciei, mai mulți copii înscriși la școală...). 

Există și puncte slabe în măsurarea impactului. ODM-urile au fost stabilite ca obiective numerice - de 

exemplu, de reducere a numărului femeilor care mor în timpul nașterii la o pătrime între anii 1990 - 

2015, sau oprirea răspândirii malariei până în 2015, iar lipsa statisticilor de încredere în multe părți ale 

lumii înseamnă că progresul este greu de măsurat. 

 

Discuțiile despre eficacitatea și eficiența cooperării pentru dezvoltare, au loc încă din anul 2002. Câteva 

inițiative au avut loc și au abordat această problematică. Cele mai importante sunt: 

 Busan parteneriat pentru dezvoltare eficientă - The Busan High Level Forum 2011 

 Consensul de la Monterrey a Conferinței internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare a ONU 

2002 
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 Declarația de la Paris asupra eficienței ajutorului - Paris High Level Forum 2005 

 The Accra Agenda for Action - Accra High Level Forum 2008 

 Declarația de la Roma privind armonizarea - Rome High Level Forum 2003 

 Joint Marrakech Memorandum - Second International Round Table Marrakech 2004 

Planificare sau identificarea nevoilor. Dar, dezvoltarea nu funcționează ca o franciză: schimbările 

profunde și sustenabile sunt procese de lungă durată. Poți găsi în toată lumea majoritară așa-zisele 

"cimitire ale dezvoltării" - echipament oferit care ruginește, latrine niciodată folosite, asociații 

comunitare ce se dezmembrează și proiecte care se destramă după ce ONG-ul părăsește zona. 

Care este motivul?  

Din păcate, multe intervenții pentru dezvoltare, nu au fost făcute într-o manieră participativă și, atunci 

când, experții din țările bogate au ales tipul intervenției, au planificat-o, au luat deciziile necesare și au 

implementat proiectul pentru grupul/comunitatea țintă si au urmărit o "abordare pe bază de proiect". 

Evident, este un proces care este mai rapid decât cel al consultării comunității vizate. Dar, ceea ce s-a 

întâmplat, a fost că intervenția de tipul McDezvoltare, bazată pe modelul dezvoltării unei rețele de 

restaurante fast food, a făcut ca 2,5 miliarde de oameni care trăiesc în sărăcie, adică 40% din populația 

lumii, să nu fi fost sprijinită corespunzător pentru că aceștia încă trăiesc cu mai puțin de 2 $ pe zi. 

Multe din aceste proiecte nu au luat în considerare cultura locală și, în consecință, nu au fost acceptate 

de comunitatea locală, sau nu au putut fi aplicate pentru un anumit mediu. Doar pentru că un proiect a 

fost implementat cu succes în Slovacia, nu înseamnă că va funcționa la fel într-o cultură diferită, sau într-

un mediu diferit economic și instituțional din Africa Sub-Sahariană. 

Cum să (nu) te dezvolți 

Adesea, venim cu soluții bazate pe felul în care privim și identificăm lumea din jurul nostru. Mai mult 

chiar, cu cât înțelegem mai profund cauzele problemelor, cu atât putem să le abordăm mai bine.  

Când ai intenția de a participa la dezvoltarea unei comunități mai puțin privilegiate din lumea majoritară 

și să reduci gradul de sărăcie al acesteia, ai putea să nu ajungi să le îmbunătățești în mod necesar 

situația. S-ar putea să faci chiar opusul, chiar dacă intențiile tale sunt bune. 

Dacă sunt tratate doar simptomele, iar cauzele reale sunt greșit identificate, situația săracilor nu se va 

îmbunătății, iar viața lor se poate schimba într-un mod negativ. 

Exemplul clasic al prietenului care periodic, te roagă să îl împrumuți cu bani este ilustrativ. La prima 

privire, se pare că problema este lipsa banilor, iar unii dintre noi am alege să îl împrumutăm. Dar, dacă 

acestei persoane nu îi lipsesc banii, ci doar auto-disciplina de care are nevoie ca să își gestioneze banii? 

Dacă îi oferi prietenului tău banii, doar tratezi simptomul și nu cauza problemei și îi permiți astfel să 

trăiască fără auto-disciplină. În acest caz, suportul financiar acordat poate înrăutăți situația și ar fi bine 

să nu faci nimic. Ar fi mai bine - și mult mai valoros - să îl susții pe prietenul tău și împreună să aflați 

cauza problemei, care l-a adus în această situație critică. 
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Scopul dezvoltării nu este ca fiecare persoană săracă din lume să aibă standardul de viață a clasei de 

mijloc din Statele Unite, de exemplu. Scopul este ca aceștia să poată să își atingă posibilitățile, să li se 

ofere un mediu sigur de trai și de avea puterea de a se lupta pentru drepturile lor. Dar perspectiva 

noastră trebuie să nu pună așa mult accent pe răspunsul la nevoile săracilor, ci mai mult pe încercarea 

de a înțelege contextul situației - cum funcțonează acea comunitate și ce deschidere are spre alte 

perspective (identificare). Nu trebuie un program sau un plan deja stabilit (planificare). Și, de asemenea, 

este important să nu aplicăm tradițiile noastre culturale într-un context despre care nu știm foarte 

multe. 

Istoria cooperării pentru dezvoltare are trei abordări principale: 

 Abordarea bazată pe caritate: dacă cineva spune că un om este flămând pentru că nu are mâncare, 

soluția e să îi oferi mâncare; 

 Abordarea nevoilor: dacă cineva spune că un om este flămând pentru că nu are suficientă mâncare 

de pe bucățica lui de pământ, atunci soluția implică mărirea terenului disponibil; 

 Abordarea bazată pe respectarea drepturilor: dacă adăugăm infomații (ex.) că terenul arabil este 

prea mic, deoarece majoritatea terenului din sat a fost preluat de o fermă a guvernului, atunci iarăși 

soluția este diferită. Dacă identificăm că de fapt proprietarul este femeie și că acestea nu sunt 

eligibile pentru schemele de acordare a terenurilor de către guvern, complexitatea crește și mai 

mult. 

Abordarea bazată pe caritate este cea mai veche abordare și după decenii de acte caritabile, oamenii au 

realizat că această abordare nu duce la dezvoltare (în ciuda faptului că, unele organizații încă mai oferă 

servicii caritabile). A doua abordare a fost cea a nevoilor, însă de asemenea, aceasta are limitările ei. Cea 

mai nouă este cea bazată pe drepturi, iar dezvoltarea încearcă să permită săracilor (celor mai săraci) să 

fie cei care își gestionează propria dezvoltare. 

De la criza umanitară la dezvoltare 

"Dezvoltarea nu este făcută oamenilor sau pentru oameni, ci cu oameni." (Steve Corbett & Brian Fikkert: 

When helping hurts) 

Când deschizi televizorul, vei putea vedea o știre sfâșietoare despre un tsunami ce a distrus Indonezia și 

a lăsat milioane de oameni fără mâncare, haine sau adăpost. După o pauză, știrea continuă cu un 

reportaj despre numărul în creștere al persoanelor fără adăpost din orașul tău, care de asemenea, sunt 

flămânzi, nu au haine sau adăpost. La prima vedere, reacția asupra crizei menționate poate părea 

similară. Oamenii din ambele situații au nevoie de mâncare, haine și adăpost, iar oferirea acestor lucruri 

ambelor grupuri pare a fi soluția potrivită. Atunci când analizezi în profunzime aceste două reportaje, 

realizezi că persoanele care se confruntă cu această criză se află în situații diferite și au nevoie de 

intervenții diferite. 
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Există 3 tipuri de intervenții fundamentale: 

• Ajutorul (ajutorul umanitar) 

• Reabilitarea 

• Cooperarea pentru dezvoltare 

Majoritatea organizațiilor se bazează pe ajutorare. De ce? 

 Au o definire materialistă a sărăciei - oferirea fondurilor și resurselor materiale pentru a rezolva 

problematica sărăciei. 

 Este mai ușor și mai rapid decât dezvoltarea - este mai ușor să arunci alimente din avion decât să 

creezi relații pe termen lung. 

 Este mai ușor să strângi fonduri - donatorilor le plac reportajele precum "hrănim milioane de oameni 

astăzi" comparativ cu "astăzi petrecem timp cu numeroși oameni și relaționăm cu ei". 

Deși lucrul direct cu persoanele sarace prin relaționare este un proces de durată, are mai multă logică, 

deoarece are un impact pe termen lung asupra persoanelor. 

Inabilitatea de a face diferența între cele 3 tipuri de intervenție este motivul cel mai frecvent pentru care 

ajutorul se transformă în ceva opus dorinței inițiale. Una dintre cele mai mari greșeli făcute de țările 

bogate este de a oferi ajutor material, când intervenția corectă era de fapt reabilitarea sau dezvoltarea.  
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DREPTURILE OMULUI 

Ce sunt acesteași modalitățile prin care le putem apăra 

"Numărul încălcărilor drepturilor omului dintr-o țară este mereu invers proporțional cu cantitatea 

plângerilor la adresa încălcărilor drepturilor umane înregistrate acolo. Cu cât e mai mare numărul 

plângerilor, cu atât devin mai protejațe drepturile omului din acea țară." 

Daniel Patrick Moynihan 

Drepturile omului constituie o parte importantă vieții noastre. Încălcarea acestora constituie o problemă 

importantă la nivelul societății în general. Zilnic indivizii se confruntă cu cazuri de încălcare a drepturilor 

omului, adesea fără a ști cum să le identifice, ori cum să se protejeze împotriva abuzurilor. 

Pentru a lupta împotriva acestor încălcări care ne privesc în mod direct este important a cunoaște ce 

sunt drepturile omului, care este fondul lor și rolul pe care acestea îl joacă în viața noastră. Acest lucru 

înseamnă că trebuie să fim capabili să ne recunoaștem drepturile noastre și pe ale altora, și să ne dăm 

seama când acestea sunt încălcate. Trebuie să cunoaștem mecanismele care ne pot oferi ajutor în 

protejarea drepturilor omului și să ne dezvoltăm compentențele punerii lor în practică. Înțelegerea 

drepturilor omului în context local, ne va ajuta să înțelegem încălcările drepturilor omului în 

complexitatea contextului global. 

Toți avem drepturi, sunt inerente fiecăruia dintre noi. Le numim universale, indiferent de naționalitatea 

noastră, zona în care locuim, gen, etnie, culoare, religie, limbă sau orice alt status. Acest principiu al 

universalității este înglobat de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Cu alte cuvinte, drepturile 

omului sunt drepturile care nu depind de nimeni, sunt înnăscute tuturor, doar prin simplul fapt că 

suntem ființe umane. 

Pentru a descrie conceptul de drept al omului în detaliu, putem folosi exemplul dreptului la viață. Se 

spune că nimeni nu te poate lipsi de dreptul tău la viață – altfel îți încalcă un drept al omului. Acest lucru 

nu înseamnă că o persoană vinovată nu merită pedepsită dacă a comis o infracțiune. Chiar deloc. 

Înseamnă doar că pur și simplu individul nu poate fi condamnat la moarte datorită faptului că este un 

om și că nu există ceva atât de rău încât să devalorizeze acest lucru. 

În prezent, drepturile omului sunt alcătuite din acordurile sistemelor internaționale și naționale precum 

și alte angajajamente ce le garantează respectarea. Sistemul compact din prezent a fost elaborat la 

sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în iunie 1945, odată cu adoptarea Cartei Națiunilor Unite. 

Ulterior, alte documente au fost adoptate, mai ales Declarația Drepturilor Omului a Națiunilor Unite 

(10.12.1948). Declarația a fost elaborată direct după experiența celui de-al Doilea Război Mondial și 

reprezintă prima expresie globală asupra drepturilor la care toate ființele umane sunt intitulate inerent. 

A devenit cel mai tradus document vreodată, conform Cărții Guiness a Recordurilor, fiind tradusă în 370 

de limbi. Diferite instrumente asupra drepturilor omului au fost dezvoltate și recunoscute de 

comunitatea internațională (regională și globală), ce acoperă sectoare specifice precum drepturile 

copilului sau drepturile triburilor indigene. Alte documente legate de problematicile drepturilor omului 
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sunt: 

• Magna Charta Libertatum (1215, Anglia) 

• Declarația Drepturilor Omului și a Cetățenilor (1789, Franța) 

• Pactul împotriva sclaviei (1890) 

• Convenția de la Geneva (1864 and 1929) 

• Carta 77 (1977) 

Valorile și principiile ce stau la baza drepturilor omului.  

Drepturile omului au la bază două valori fundamentale: 

 demnitatea umană: termen folosit pentru a simboliza faptul că o ființă umană are, de la naștere, 

dreptul de a fi prețuită și de a primi tratament egal; 

 egalitatea: drepturile omului sunt universale – acest lucru înseamnă că oamenii sunt egali în 

drepturi, indiferent de forma lor, inclusiv gen, etnicitate, naționalitate sau credință. 

În afară de aceste valori pe care sunt construite drepturile omului, mai există și alte principii 

fundamentale, pe care toate țările sunt obligate să le respecte. 

 Principiul nr.1: Universalitatea. Drepturile omului sunt universale și inalienabile. Persoanele de 

pretutindeni sunt îndreptățite la drepturile omului fără nici o limitare. Acest principiu este 

înrădăcinat în Articolul 1 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, care afirmă că “toate ființele 

umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi”  

 Principiul nr. 2: Indivizibilitatea. Drepturile omului sunt indivizibile. Indiferent dacă sunt legate de 

problematicile civile, culturale, economice, politice sau sociale, drepturile omului sunt demne de 

orice ființă umană. Prin urmare, toate drepturile umane au statut egal și nu pot fi ierarhizate. 

Nerecunoașterea unui drept duce, fără îndoială, la privarea de alte drepturi. De aceea, dreptul 

tuturor la un standard de trai adecvat nu poate fi compromis pe seama altor drepturi, precum 

dreptul la sănătate sau educație. 

 Principiul nr. 3: Interdependența și Inalienabilitatea. Drepturile omului sunt interdependente și 

interdependente. Fiecare contribuie la afirmarea demnității umane a unei persoane, prin 

satisfacerea nevoilor sale de dezvoltare, fizice, psihologice și spirituale. Îndeplinirea unui drept, 

depinde de multe ori, în întregime sau în parte, de îndeplinirea altora. De exemplu, îndeplinirea 

dreptului la sănătate poate depinde, în anumite condiții, pe îndeplinirea dreptul la dezvoltare, la 

educație sau la informații. 

Discursurile despre drepturile omului fac referire, adesea, la cele trei “generații” care definesc evoluția 

drepturilor omului. Sunt numite "generații" deoarece reprezintă ordinea cronologică în care au fost 
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introduse. Elaborarea lor, cel puțin la un anumit nivel, a derivat din realitatea istorică – în mod clar, nu 

au existat drepturile lucrătorilor înaintea lucrătorilor însăși. 

Cu toate acestea, în legătură cu acest concept, este important de menționat că acest "generații" nu 

înseamnă că acestea sunt "complete". Nu. Noi generații se construiesc peste cele deja existente, dar 

cele anterioare încă mai sunt valabile. 

 A 3-a generație: Drepturile solidarității. Formulat în a doua jumătate a secolului 20, deși, cu 

excepția Cartei africane a Drepturilor Omului, nu au fost incluse în nici unul din tratatele 

obligatorii privind respectarea drepturilor omului, deoarece aceste drepturi sunt adesea 

înțelese ca fiind ofensatoare pentru statele naționale.  

Drepturile colective sunt acele drepturi care depășesc drepturile civile, bazate pe solidaritate. Acestea 

subliniază drepturile colective ale societăților și oamenilor, ex. minoritățile. 

 A 2-a generație: Drepturi egale. Răspunsul secolului 19, față de sărăcia larg răspândită, de 

creșterea inegalităților din timpul industrializării și, ulterior, a nevoii pentru drepturilor de 

muncă. 

Drepturile sociale, economice și culturale reprezintă generația de drepturi care au apărut ca o reacție la 

situația creată de Revoluția Industrială: răspândirea sărăciei și creșterea inegalităților. Aceste drepturi 

permit indivizilor să obțină protecție din partea statului. Guvernele se angajează să preia măsuri de 

îmbunătățire a situației sociale și a societății ca întreg. 

 Prima generație: Dreptul la libertate. Datează din secolul 18. 

Drepturile civile și politice au fost concepute pentru a proteja indivizii de intervenția statului în viața lor, 

definind astfel relația dintre putere și cetățeni. 
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Drepturile omului și obiectivele de dezvoltare ale mileniului 

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite în 2000 de o majoritate a statelor membre ale 

Națiunilor Unite, reprezintă o șansă unică de a îmbunătății realizarea drepturilor omului pe tot globul 

pământesc. Fiecare dintre aceste obiective, ce trebuiau îndeplinite până în anul 2015, se referă la 

recunoașterea unei varietăți de instrumente ale drepturilor omului. În tabelul alaturat poate fi 

identificată corespondența acestor obiective cu instrumentele specifice. 

Nr. Crt. Obiectiv Instrumente corelate 

1 
Eradicarea foametei și sărăciei 

extreme 

Declarația Universală a Drepturilor Omului; Pactul 

internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 

culturale 

2 
Asigurarea universalității 

educației primare 

Declarația Universală a Drepturilor Omului; Pactul 

internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 

culturale; Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor; Comitetul pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale; Convenția cu privire la Drepturile 

Copilului 

3 
Promovarea egalității de gen și 

emanciparea femeilor 

Declarația Universală a Drepturilor Omului; Convenția pentru 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor; Pactul internațional cu privire la drepturile 

economice, sociale și culturale; Convenția cu privire la 

Drepturile Copilului 

5 Reducerea mortalității infantile 

Declarația Universală a Drepturilor Omului; Convenția cu 

privire la Drepturile Copilului; Pactul internațional cu privire 

la drepturile economice, sociale și culturale 

5 
Îmbunătățirea sănătății 

materne 

Declarația Universală a Drepturilor Omului; Convenția pentru 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor; Pactul internațional cu privire la drepturile 

economice, sociale și culturale; Comitetul pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale; Convenția cu privire la Drepturile 

Copilului 

6 
Combaterea HIV / SIDA, a 

malariei și a altor boli 

Declarația Universală a Drepturilor Omului; Convenția pentru 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor; Pactul internațional cu privire la drepturile 

economice, sociale și culturale; Comitetul pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale; Convenția cu privire la Drepturile 

Copilului 
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Nr. Crt. Obiectiv Instrumente corelate 

7 
Asigurarea sustenabilității 

mediului înconjurător  

Declarația Universală a Drepturilor Omlui; Convenția pentru 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor; Pactul internațional cu privire la drepturile 

economice, sociale și culturale; Convenția cu privire la 

Drepturile Copilului; Comitetul pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale 

8 
Dezvoltarea unui parteneriat 

global pentru dezvoltare 

Declarația Universală a Drepturilor Omlui; Pactul 

internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 

culturale; Convenția cu privire la Drepturile Copilului 

 

Drepturile omului: Problematică și conflicte 

Ce sunt problematicile drepturilor omului? Prin definiție ar putea fi înțelese ca orice acțiune care 

afectează deminitatea, integritatea sau egalitatea unei ființe umane. Dar dacă, un drept pare a fi 

"superior" altuia? Care este acela? Cum rezolvi dilema unui drept care îl limitează pe altul, când există 

un conflict între aceste drepturi? 

Carantinele SARS. La începutul mileniului, Sindromul Respirator Acut Sever (SARS) s-a răspândit din 

China în numeroase state din lume. Răspunsul instituțiilor responsabile a constat în impunerea 

carantinei, prin care se restrângea mobilitatea persoanelor, cu scopul controlării răspândirii infecției. În 

acest exemplu se observă un conflict între dreptul la libertate a celor care au intrat în contact cu 

pacienții infectați cu SARS și sănătatea și siguranța publică (care susține dreptul la viață la sănătate). 

Rezultatul a constat în limitarea drepturilor primului grup. 

Egalitatea de gen vs. culturile tradiționale. Una din cele mai obișnuite privind drepturile omului este 

legată de specificul cultural și universalitatea drepturilor omului pus în relație cu drepturile femeilor ce 

provin din anumite culturi. In mod evident, putem menționa problematici precum căsătoriile aranjate, 

circumcizia feminină sau altele ce țin de egalitatea de gen și de tratament egal al femeilor și fetelor. 

Conform unora, ”rolurile” care derivă din punct de vedere cultural (și tradițional) trebuie să aibă 

prioritate, însă este chestionabil dacă aceste problematici trebuiesc prioritizate în locul celor afirmate de 

drepturile omului. Imparțial, nu ar trebui să uităm că acest lucru se aplică în propriile societăți, 

deasemenea, de vreme ce femeile sunt încă privite, din punct de vedere cultural, predominant ca fiind 

purtătoarele de copii și bărbații capul familiei, iar încă li se oferă în general salarii mai mici pentru același 

tip de loc de muncă, spunânu-se că ele sunt incapabile să dețină poziții înalte de conducere doar pentru 

că sunt femei. 

Adesea se depun eforturi de limitare a universalității acestor drepturi în anumite țări, chiar și în spațiul 

Națiunilor Unite. Aceste idei devin simptomatice și sunt propuse de către bărbații care reprezintă aceste 

țări. În fapt, nici o femeie nu le susține. Pe de altă parte, există unele țări care au pornit un pionierat în 

acest domeniu, încercând să susțină egalitatea de gen în fața intereselor sociale. UE face parte din 
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categoria zonelor cu cele mai avansate practici din lume, iar țările Scandinavice sunt probabil cele mai 

avansate din acest punct de vedere. 

Drepturile infractorilor vs. drepturile publice.  

Infractorii care sunt încarcerați în alte țări decât cea natală, de mai multe ori, pot fi deportați înapoi în 

țara lor. În unele cazuri, însă, acestor infractori li se oferă dreptul de a-și executa pedeapsa în țara unde 

au fost arestați, dacă deportarea lor le încalcă drepturile omului. Dacă, de exemplu, sunt amenințați de 

posibile torturi sau de sentința la moarte în țara natală. Acest lucru ar putea da startul unui conflict între 

drepturile acestor infractori și dreptul public din țara unde ei ai fost încarcerați. 

Care este soluția? Cu siguranță este greu de spus. Definiția drepturilor omului, conflictele și dilemele 

associate acestora sunt o discuție încă aflată în dezbatere. Cu toate acestea, se poate spune că cele mai 

evidente problematici precum drepturile copilului sau sclavia pot fi universal înțelese și aduse la un 

acord comun. Totuși, alte problematici precum pedeapsa capitală sau drepturile legate de apartenența 

la un anumit gen sunt încă în dezbatere. 

Cum sunt garantate și protejate drepturile omului? Aceste drepturi sunt protejate de diferite 

instrumente, tratate si documente internaționale pentru drepturile omului și chiar dacă un stat sau altul 

este semnatar al acestor tratate, asta nu înseamnă neapărat că, instituțiile sale urmăresc și/sau respectă 

angajamentele luate. 

Ce trebuie să facem când altei persoane i se încalcă drepturile omului? Există mai multe opțiuni, în 

funcție de perspectiva din care le abordăm: putem cere asistență organizațiilor societăților civile, putem 

căuta dreptate cu ajutorul justiției sau să aducem la cunoștință despre abuzuri prin mass-media. 

Rolul societății civile în respectarea drepturilor omului 

"Lumea este un loc periculos! Nu atât din cauza celor care o fac așa, ci celor care le permit. ", Albert 

Einstein 

Atât persoanele cărora li s-a încălcat unul din drepturile fundamentale, cât și cele care au fost martore la 

încălcarea unora din aceste drepturi, pot să se adeseseza și/sau să activeze în una din organizațiile 

societății civile. O societate civilă dinamică este cruciala pentru funcționarea democrației și, prin 

acțiunile sale, poate avea un rol important în a determina guvernul să respecte drepturile omului. 

Activismul social și politic în domeniul drepturilor omului este inerent organizațiilor societății civile, de 

vreme ce acestea sunt active în diferite domenii interdependente contribuind la protejarea drepturilor 

omului în modul lor specific: 

• activism social și advocacy; 

• creșterea gradului de conștientizare și educație; 

• monitorizarea și supravegherea respectării drepturilor omului. 
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Organizațiilor neguvernamentale active în domeniul respectării drepturilor omului: 

• Luptă împortiva încălcării individuale a drepturilor omului; 

• Oferă de asistență directă celor cărora li s-au încălcat drepturile; 

• Desfășoară activități de lobby pentru schimbarea legislației naționale sau internaționale; 

• Își aduc contribuția la schimbarea conținutului acestor legi; 

• Promovează cunoașterea și înțelegerea drepturilor omului în rândul populației. 

Aceste organizații oferă ajutor diferitelor persoane prin asistență legală, de cele mai multe ori furnizată 

publicului pro bono, permițându-le celor în cauză să facă o plângere penală sau să dea cazul spre 

judecată instanțelor superioare. Fiecare caz individual poate deveni un subiect de lobby, putând fi folosit 

în campaniile desfășurate, punând presiune asupra guvernelor pentru a-și respecta angajamentele. 

De ce este importantă societatea civilă pentru respectarea drepturilor omului? Simplu, pe de o parte, 

este mai aproape de persoane și de problemele lor decât orice altă instituție sau organizație de stat, și, 

pe de altă parte, organizațiile sale dispun de cunoștințele pe care publicul general nu le deține. De aceea 

aceste organizații sunt capabile să apere drepturile oamenilor de rând împotriva celor care le încalcă, 

într-un mod mai eficient decât indivizii izolați, iar serviciile lor sunt destul de răspândite și disponibile. 

În acest domeniu activează diferite organizații neguvernamentale, variind de la organizații internaționale 

până la cele locale, activitatea lor variind în funcție de domeniul de interes: 

• Human Rights Watch 

• Amnesty International 

• International Helsinki Committee 

• Anti-slavery Interational 

• The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) 

• Federal Union of European Nationalities (FUEN) 

• European Roma Rights Centre 

• http://www.fidh.org/ 

• http://www.ilhr.org/ 

• http://www.imadr.org/ 

• http://www.interights.org/home/index.html 

• http://www.minorityrights.org/ 

http://www.fidh.org/
http://www.ilhr.org/
http://www.imadr.org/
http://www.interights.org/home/index.html
http://www.minorityrights.org/
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În România: 

 APADOR – CH. Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki 

(http://www.apador.ch) 

 OADO. Organizația pentru Apărarea Drepturilor omului(http://www.oado.ro/) 

 GRADO. Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului (http://www.grado.org.ro/) 

 IRDO. Institutul Român pentru Respectarea Drepturilor Omului (http://www.irdo.ro) 

Organisme locale, naționale, regionale și internaționale de protejare a drepturilor omului 

În fază inițială, cetățenii, se pot adresa și instanțelor judecătorești locale sau altor organisme relevante, 

iar în cazul în care nu reușesc acolo, au șansa să opteze pentru alte organisme regionale sau 

internaționale. Acestea furnizează mecanisme care pot, teoretic, să garanteze respectarea drepturilor 

omului. 

Există diferite organisme de protejare a respectării drepturilor omului la toate nivelurile. Acestea pot 

varia de la comisii pentru respectarea și/sau apărarea drepturilor omului, comitete, instanțe de judecată 

ce crează nucleul mecanismelor de protecție a drepturilor omului. Unele dintre acestea sunt puternice, 

altele fără absolut nicio autoritate. În unele cazuri aceste mecanisme au putere redusă, sau chiar nici un 

fel de putere, fiind ignorate de statele membre; în alte cazuri, reprezintă o mare putere politică și 

autoritate legală, iar deciziile lor sunt aproape mereu implementate. În prima categorie intră  comitetele 

ONU, în cea de a doua categorie este inclusă Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg 

(European Court of Human Rights in Strasbourg).  

Mecanisme intenaționale de protecție 

În general, există trei tipuri de mecanisme de protecție internațională, dintre care doar câteva pot fi 

accesate în mod direct de către cetățeni: 

Sesizarea (plângerea) este probabil cel mai accesibil mecanism de apărare a drepturilor cetățenilor de 

rând. Fiecare individ are șansa de a sesiza încălcarea drepturilor omului de către stat la un organism 

relevant ce efectuează proceduri semi-judiciare. Sesizările se pot face la nivel național, precum și 

internațional. 

La nivel național, se poate face o sesizare la oficiul de mediere, reprezentând un organism independent, 

ce protejează drepturile individului în procedurile publice ale organismelor administrative și altor 

organisme publice. În cazurile expuse de o lege, apărătorul public al drepturilor, poate participa în apelul 

de responsabilizare a persoanelor din corpurile publice, dacă acestea au încălcat fundamental dreptul la 

libertate a persoanelor fizice sau ale entităților legale. Dacă acțiunea nu a fost suficientă la nivel 

național, se poate apela la nivel internațional. Chiar dacă va aduce o decizie fără putere legală, totuși, 

poate contribui la soluționarea cazului. Ceea ce trebuie reținut, este că se poate depune o sesizare doar 

în acele cazuri care sunt incluse în instrumentele la care statul respectiv a aderat.  

Instanțele judecătorești internaționale sunt accesibile numai după ce asupra cazului repectiv s-au 

pronunțat instanțele judecătorești naționale. Pentru membrii Consiliului Europei această instanță este 

http://www.oado.ro/
http://www.grado.org.ro/
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg în Franța, organism în cadrul Consiliului Europei 

care gestionează cazurile de încălcare a drepturilor omului înaintate de grupurile de indivizi, organizații 

neguvernamerntale sau de stat, împortiva statelor. Activitatea sa are la bază Convenția Europeană 

pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Verdictele sale sunt obligatorii pentru 

cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv Rusia, țările din Caucaz și Ucraina (dar nu 

Belarus). 

În afara instanței judecătorești de la Strasbourg anumite cazuri pot fi adresate Curții Internaționale de 

Justiție de la Haga în Olanda. Aceasta a fost înființată special pentru cazurile privind crimele împortiva 

umanității, a crimelor de război și genocid. De exemplu, acest tribunal l-a judect pe fostul președintei al 

Yugoslaviei, Slobodan Milosevici, judecat pentru genocid împortiva albanezilor din Kosovo. 

Procedurile de raportare. În general sunt doua tipuri de rapoarte. Rapoartele oficiale elaborate de state, 

care, oricum, nu trebuie să se dovedească a fi critice sau reale. Prin urmare, există, de asemenea, 

rapoarte din "umbra" făcute de reprezentanți ai societății civile, diverse organizații non-

guvernamentale, think-tank-uri sau asociații civile. Printre instrumentele concrete, care necesită o 

raportare periodică sunt, de exemplu, Comitetul pentru Drepturile Copilului care se bazează pe 

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului sau Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Împotriva 

Femeilor care se bazează pe Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

împotriva femeilor și altele. Odată ce sunt depuse rapoartele, acțiunile pot fi întreprinse ulterior de către 

organismele relevante. 

Comisarul European pentru Drepturile Omului 

Responsabilitățile sale includ: 

 promovează respectarea efectivă a drepturilor omului și sprijină statele membre în punerea în 

aplicare a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului; 

 promovează educația și conștientizarea drepturilor omului în statele membre ale Consiliului Europei; 

 identifică posibilele deficiențe în legislația și practica privitoare la drepturile omului; 

 facilitează activitățile instituțiilor ombudsmanului național și a altor structuri ale drepturilor omului;  

 asigură consiliere și informații cu privire la protecția drepturilor omului în întreaga regiune. 

Drepturile omului și mass-media 

Relația dintre mass-media și drepturile omului este specială, deoarece, pe de o parte, profesia de 

jurnalist este dependentă de respectarea "drepturilor" omului – exprimarea liberă reprezintă unul dintre 

cele mai vechi drepturi ale omului, iar canalele mass-media adecvate se bazează pe acest lucru. Pe de 

altă parte, mass-media se manifestă ca un agent ce influențează publicul, ceea ce înseamnă că multiplică 

mesajul și formează opinia publică, atitudinile pozitive sau negative. 

Reprezentanții mass-media trebuie să fie atenți atunci când informează publicul asupra diferitelor 
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problematici și trebuie să ia în considerare dimensiunile drepturilor omului: demnitatea umană și 

egalitatea, ca două drepturi umane fundamentale. 

Problema vine din faptul că, recent, media a alunecat într-o zonă superficială căutând soluții simple 

pentru probleme complicate și senzații care atrag atenția. Înseamnă că se folosesc generalizările, 

stereotipurile, prejudecățile sau alte tipuri de tehnici manipulative și publică efectiv ceea ce publicul își 

dorește să citească/audă, nu neapărat ceea ce este etic sau corect, iar internetul contribuie semnificativ 

în acest sens. 

Chiar dacă internetul împinge mass-media să devină superficială și îi face să pară dependenți de 

reclame, aduce noi oportunități pentru utilizarea canalelor accesibile precum Facebook, Twitter, 

blogurile, ceea ce permite indivizilor cu mai puține compentențe dar cu câteva resurse să răspândească 

informații. 

Drepturile media - puse în pericol 

Drepturile omului sunt esențiale pentru ca jurnaliștii să își desfășoare pentru munca lor de "câinii de 

pază ai democrației". Unul dintre cele mai importante drepturi este libertatea de exprimare, care 

înglobează dreptul de a căuta informații independent, fără obstrucții, de a le folosi și răspândi mai 

departe. Include de asemenea, dreptul de a avea o sursă secretă de informare. Cu toate acestea, 

guvernele încearcă adesea să limiteze libertatea presei pentru a-și ascunde practicile greșite, adesea 

acuzând reprezentanții media de colaborare cu opoziția, cu țările străine sau oricine care se poziționează 

împotriva lor. 

Încălcarea drepturilor omului de către mass-media 

Atunci când, relatând un eveniment sau o situație, jurnaliștii își construiesc prezentarea apelând la 

stereotipuri și prejudecăți, fără a face o analiză în profunzime și fără a identifica cauzele reale, folosind 

evaluări emoționale care, generează opinii în rândul publicului cu implicații care afectează demnitata 

umană a celor care fac obiectul atenței mass-media. Această abordare este foarte periculoasă și rezultă 

în opusul pe care mass-media ar trebui să îl facă: întărește prejudiciile, în loc să le combată. 

Mass-media, promotor al drepturilor omului 

Pe de o parte mass-media deține un rol important în creșterea gradului de conștientizare asupra 

drepturilor omului în rândul publicului. Pe de altă parte, mass-media "păzește" factorii cointeresați, 

prevenind astfel încălcările pe care ar putea fi produse - pot servi ca un fel de actori - raportori, similar 

cu societatea civilă, menționată anterior. 

Există anumite exemple ale mass-media responsabile, care nu încearcă să scape de valul populist, ci să 

educe consumatorii. Unul dintre acestea este ziarul britanic The Guardian, care de ceva timp, are 

numeroase secțiuni dedicate problematicilor de dezvoltare, mediu sau societate. 
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Social media și drepturile omului 

Social media, precum Facebook sau Twitter, au devenit parte integrantă a vieții noastre. Acestea nu ne 

conectează doar cu prietenii care ne împărtășesc cele mai noi poze din vacanță, dar și ne pot îmbunătății 

perspectiva asupra drepturilor omului, mai ales în țările în care guvernul deține monopolul presei, 

acestea fiind în stare să furnizeze informații alternative sau diferite puncte de vedere. Social media au 

jucat și joacă un rol important în multe evenimente sociale și politice. Acestea sunt, de asemenea, un 

canal natural pentru generațiile tinere, fiind un alt motiv pentru care nu trebuie ignorate. 
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GÂNDIREA CRITICĂ 

Cum să gândim critic, cum să găsim contextul ascuns și cum să citim printre rânduri 

"Este important ca niciodată să nu te oprești din a te îndoi" 

Albert Einstein 

 

Gândirea critică este un complex de acțiuni și deprinderi, pe care le utilizăm când evaluăm adevărul sau 

manipularea conținută într-o informație furnizată, sau pe care o furnizăm noi altora. Nu putem vorbi 

despre unele cunoștințe care se "prind din mers". Pentru acest lucru este nevoie de mult efort și timp.  

Ce este gândirea critică 

Dacă întrebăm diferite persoane, ce este gândirea critică, observăm că adesea fac legătura cu un lucru 

negativ, ceva care scoate în evidență erorile. Ca atunci când șeful nostru ne critică. Totuși, aceasta nu 

este semnificația cuvântului "critică", de fapt, atitudinile negative din gândirea critică limitează mai mult, 

decât condiționează rezultatele bune, deoarece ne pot limita judecata care trebuie să fie imparțială. 

Gândirea critică se formează pe judecăți imparțiale. 

Gândirea sau analiza critică însumează toate acțiunile și deprinderile conștiente, pe care le utilizăm când 

evaluăm adevărul sau manipulările conținute în informațiile primite sau care le oferim altora. Poate fi 

orice fel de informație - text, sunet sau imagine. Este prezentă încă din perioada Greciei Antice împreună 

cu cunoscutele metode Socratice (în vest) și, în est, în India antică, în literatura budistă. 

Se bazează pe luarea în considerare rațională a informației (ex: opinii sau atitudini, chiar și cele proprii) 

și pe evaluarea lor activă, pe întrebări, luarea în considerare a mai multor perspective, potențiala 

influență a propriilor stereotipii, presupoziții și prejudecăți dobândite, precum și potențiale interese. De 

aceea, nici o informație nu trebuie luată așa cum ni se oferă, ci analizată pentru a vedea dacă este 

exactă, clară, relevantă sau logică. Deci, orice informație inclusă într-un proces rațional trebuie analizată, 

examinată din mai multe puncte de vedere, și plasată într-un context concret. 

Gândirea critică, nu poate fi dobândită peste noapte. Nu este suficient să cunoaștem regulile acesteia: 

abilitatea de a gândi critic trebuie rafinată în mod conștient și folosită cu regularitate. Dar, trebuie să 

scăpăm de obiceiul de a nu gândii critic. Doar după aceea vom putea dobândi deprinderile unui gânditor 

critic. Nu trebuie să ne oprim din a ne îndoi. Ce putem pune la îndoială? 

 Care sunt concluziile și obiectivele informației? De ce cred eu/ei acest lucru? 

 Ce fel de cuvinte se folosesc? 

 Care este sursa informației? Cum a fost dobândită informația? Din ce surse? 

 Ce fel de argumentare este folosită? Include tehnici manipulative? 
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 Sunt incluse prejudecăți sau stereotipii? 

 Care poate fi rezultatul informației? Care este grupul țintă? 

 Mai există alte puncte de vedere care sunt incluse în informație? Care este poziția celor care sunt în 

relație cu informația? 

Gândirea critică este o activitate rațională conștientă, condusă de anumite tehnici similare celor folosite 

de oamenii de știință în cercetări. Aceștia folosesc proceduri datorită cărora pot evalua credibilitatea 

unei informații primite. Munca lor se bazează pe următoarele caracteristici fără de care gândirea critică 

nu este posibilă - clară, concisă, credibilă, consistentă, precisă, semnificativă, fără îndoială, completă și 

imparțială. 

Competențele principale ale unei persoane care are gândirea critică sunt abilitățile de observare, 

interpretare, analiză, derivare, deducție, evaluare și explicare. Ulterior, pe baza acestora sunt formulate 

propriile concluziile și argumentele. 

În acest proces observația este importantă, însă nu formează gândirea critică. Datorită observației, o 

persoană cu gândirea critică poate afla noi fapte, cu care poate lucra mai departe. Pentru a le folosi într-

un mod potrivit, acestea trebuiesc integrate în context, iar pentru acest lucru avem nevoie de 

cunoștințe. Trebuiesc analizate și evaluate fapte concrete, să le trecem printr-un filtru de întrebări, de 

teste și măsurători, iar abia apoi putem prezenta un argument fondat. 

Regulile gândirii critice 

Persoanele cu o gândire critică trebuie să evite: 

 folosirea stereotipiilor și prejudiciilor ascunzând judecățile corecte, ducând la concluzii nefondate, 

premature; 

 nerăbdarea, inconsecvența - refuzul de a observa informația cu precizie; 

 a nu întreba și verifica informațiile și sursa acestora; 

 refuzul de a aborda sau recunoaște propriile greșeli; 

Ce aptitudini poate să-și dezvolte o persoană care gândește critic? 

 ascultă și observă; 

 absoarbe informația într-un mod critic (citește, observă); 

 se concentrează pe esența problemei și cauza ei, nu asupra consecințelor; 

 distinge conștient dintre fapte, presupuneri și opinii; 

 abilitatea de a analiza credibilitatea și relevanța argumentelor, dar și a informației pe care sunt 
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construite acestea; 

 alege cuvintele cuiva, deoarece cuvintele pot schimba înțelesul unui argumentări; 

 învață să formuleze argumente compacte, bine fondate; 

 identifică manipularea și propaganda; 

 înțelege că există mereu mai multe perspective ale aceluiași lucru. 

Termenii de bază care formează gândirea critică 

 fapte 

 dovezi 

 ipoteze 

 presupuneri 

 opinii.  

Evaluarea surselor 

În era internetului suntem constant sub asediul unor cantități enorme de informație, fiind adesea dificil 

să ne decidem ce să credem sau nu. De aceea, este important să învățăm cum să diferențiem informația 

folositoare și obiectivă de balast. 

Când analizăm critic sursele trebuie să "cernem" autorii de informații și surse, de unde provin 

informațiile. Ai primit informația de la o autoritate recunoscută dintr-un domeniu sau altul , pe teren sau 

de la fiul vecinului? Ai citit-o pe blogul unei persoane necunoscute sau textul vine dintr-o evaluare 

periodică? Citești textul de pe site-ul unei companii private? Dacă da, care este interesul acelei 

companii? 

Surse primare și secundare 

Sursele primare sunt sursele publicate original, de exemplu de studiile medicale asupra obezității. 

Sursele secundare pot fi, de exemplu, rapoartele din ziare, care vorbesc despre studiul medical asupra 

obezității, interpretându-le într-un limbaj comun pentru audiență, pe înțelesul tuturor. Prin interpretare, 

repovestire, se lasă spațiu pentru inexactități. Cititorii trebuie să fie conștienți de faptul că sursele 

secundare trebuiesc abordate cu atenție. 

Acest lucru nu înseamnă că trebuie să acceptăm sursele primare fără a le trece printr-o critică. Putem 

lua mereu în considerare dacă informația din studiu este bazată pe dovezi sau dacă există alte studii cu 

rezultate diferite. 

Credibilitatea unui text crește odată cu introducerea unor citate cu numele autorului, titlul și anul 

publicării. În cazul mediului online, rapoartele sunt adesea conectate cu studii, de unde provin și 

citatele. Cititorul poate cu ușurință să ajungă la sursa originală și,dacă are vreun dubiu legat de 

credibilitatea informației, poate să găsească surse independente. 
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Cum se citește un ziar 

O categorie de resurse independente este mass-media. În general, mijloacele media serioase sunt 

considerate mai credibile decât tabloidele care, cel mai adesea pun accentul pe senzațional și 

exagerează realitatea. 

De asemenea, este important a face diferența între reportaj și publicistică, ca și genuri jurnalistice. 

Reportajul este non-emoțional, succint, clar și prezintă informații despre evenimente actuale și/sau 

necunoscute. Publicistica urmărește interconexiunile, conexiunile, formulează concluzii și evaluări. 

Reportajele de știri trebuie să informeze în mod obiectiv, în timp ce publicistica poate aduce opiniile 

jurnaliștilor. După aceea totul se rezumă la alegerea pe care cititorul o face de a se identifica sau nu cu 

produsul obținut. 

Deși presa de știri trebuie să fie non-emoțională, adesea ne întâlnim cu dovezi ale lipsei de obiectivitate. 

Aici jurnaliști apelează la mai multe trucuri: citeză doi experți cu opinii similar, dar nu cer părerea cuiva 

care se plasează pe o poziție opusă. Astfel, într-un mod conștient (sau inconștient) întăresc o opinie ca 

fiind un fapt, și, astfel, furnizează o informație parțială. În cazul în care, un ziarist face referiri la fapte 

fără a arăta sursa lor, cititorul critic ar trebui să țină cont de aceasta. Ceea ce nu înseamnă în mod 

obligatoriu că jurnalistul "inventează" fapte, dar că un cititor trebuie să aibă posibilitatea de a verifica 

informațiile. Mai mult, utilizarea necorespunzătoare a cuvintelor poate influența mesajul sau cum este 

recepționat acesta.  

Analiza informației 

După verificarea credibilității surselor de informare, putem să analizăm critic informațiile incluse de 

acestea. Trebuie să ne concentrăm pe esența informației și să "citim printre rânduri". 

Pentru receptorul care nu este critic, informația reprezintă sursa a ceea ce el/ea consideră adevăr. 

Individul preia cunoștințele absorbind aceste "adevăruri". Pentru receptorul critic, informația câștigată 

reprezintă doar o imagine a unui anumit pachet de adevăruri, ipoteze și opinii și a felului în care acestea 

au fost înțelese de către autor. Receptorul critic face diferența dintre ceea ce include informația, precum 

și ce reflectă aceasta, ca și cum fiecare informație este o creație unică a unui anumit autor. 

Receptorul care nu este critic citește o carte de istorie pentru a găsi interpretarea acceptată general a 

unui anume eveniment. Receptorul critic citește aceași carte pentru a afla cum poate interpreta un 

anumit eveniment istoric și cum poate evalua faptele, ipotezele și opiniile selectate și de ce. 

Ce încearcă informația să transmită? În urma unei analize critice, trebuie puse următoarele întrebări: 

 Cum a ales autorul informația? 

 Folosește exemple sau studii de caz? 

 Folosește argumente? 

 Încearcă să facă apel la sentimente? 
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 Încearcă să creeze un contrast pentru a-și clarifica poziția? 

În final, vom trage concluzia despre informația prezentată ca întreg. 

Persoanele care gândesc critic folosesc patru pași principali în analizarea informațiilor: 

 aflarea subiectului informației (de exemplu, prin repovestire, ne putem da seama despre ce e vorba 

în textul original) 

 aflarea scopului autorului 

 identificarea tonului folosit și a elementelor de persuasiune, inclusiv a tehnicilor de manipulare  

 interpretarea informației prezentate ca un întreg (analiza informației pentru a afla semnificația 

generală) 

Acuratețea informației. Întotdeauna trebuie să verificăm dacă datele sau ipotezele incluse în informație 

sunt construite logic. Trebuie să fie corecte și conectate cu argumentul pe care îl susțin. Pentru a afla 

dacă acestea sunt la fel, trebuie să le evaluăm și să ne gândim la modalitatea în care au fost construite și 

interpretate. 

Ce este un argument? Un argument este o serie de propoziții, ipoteze au presupuneri, ce conțin premise 

și concluzii. Premisele trebuie să justifice concluziile. Scopul argumentării este de a explica, convinge și 

de a face interlocutorul să înțeleagă un anumit lucru. Nu trebuie să confundăm argumentarea cu o 

simplă afirmație. Afirmațiile oferă informații obiective, dar diferite de argumente și nu încearcă să 

convingă sau să militeze pentru o anumită convingere. Argumentul poate fi corect sau nu, este un 

termen neutru care face referire la structura informației, nu la corectitudinea ei. Înseamnă că un 

argument care stă pe o bază falsă sau fără logică tot este considerat a fi un argument. 

Pentru a înțelege argumentațiile, trebuie să le înțelege formularea, să le putem diviza până când 

ajungem la miezul argumentului: (1) premisă + (2) premisă = (3) concluzie 

• Premisele ascunse și concluzia. Adesea, în argumentare se întâmplă ca una dintre premise sau 

chiar concluzia să rămână ascunsă printre rânduri, de aceea să devină dificil de identificat. 

• Logica nu trebuie omisă. O argumentație bună nu trebuie să fie alcătuită din manipulări, 

ambiguități sau erori. Din contră, trebuie să fie clară și concisă, fără a ascunde alte adevăruri. O bună 

argumentație trebuie să fie logică. În cazul în care ambele premise sunt adevărate, tot nu putem crea o 

concluzie fără logică. 

Cum aflăm dacă argumentele noastre sunt bine fondate? 

Următoarele întrebări ne pot ajuta ca indicii: 

• Motivele folosite pentru concluziile noastre sunt alese într-un mod nepotrivit? 

• Există presupoziții ascunse în argumentație? 
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• Unul din cuvintele cheie din argument este vag, ambiguu, sau înclinat spre prejudiciu? 

• Există semne de manipulare sau erori în argumentul nostru? 

• Există o informație peste care s-a trecut cu vederea sau care este ascunsă? 

• Există informații neadevărate, nepotrivite, inconsistente sau neadecvate? 

Dacă la oricare din întrebările de mai sus s-a răspuns cu "da", atunci argumentație trebuie regândită. 

Mai mult, multe argumente proaste formează diferite forme de manipulare, de exemplu: 

• manipularea prin limbaj (folosind cuvinte vagi sau eufemisme) 

• manipularea prin apel la emoții (frică, teamă, durere sau prejudiciu) 

• manipularea prin distragerea atenției (repetarea aceleiași concluzii prin alte cuvinte). 

Ce este manipularea? Manipularea este modalitatea de comunicare a cărui scop este de a schimba 

percepția sau comportamentul altei persoane. Manipulatorii folosesc erorile de logică, omit părți ale 

informației, aleg doar anumite informații, compară cu ce este imposibil sau compară cu altceva pentru a 

distrage atenția. Pentru a face acest lucru, oamenii folosesc tehnicile de manipulare. Aceste sunt 

argumente, afirmații sau expresii, care la prima vedere par raționale și logice, dar care, de fapt, nu sunt 

așa, de fapt, doar creând o imagine a unui argument în mintea receptorului, o imagine care susține 

interesele altei persoane. Folosite în mod conștient sau inconștient, tehnicile de manipularea se bazează 

pe trei strategii principale: 

• Jocul cu cuvintele (ambiguitatea cuvintelor folosite). Manipulatori adesea folosesc cuvinte vagi, 

eufemisme ce induc în eroare sau limbaj plin de prejudicii. Propozițiile și cuvintele vagi, ambigue sau 

lipsite de semnificație permit interpretări multiple. Prin acest lucru pot distrage atenția de la o parte 

importantă a informației. Sunt folosite des în politică, reclame sau PR. 

• Erorile de logică: 

Care fac apel la sentimente: exemplu de tehnică de manipulare care încearcă să influențeze emoțional. 

Există numeroase modalități în care acestea pot fi utilizate, făcând apel la emoții pozitive sau negative, 

pentru a influența în așa fel încât să nu se mai observe lipsa unei argumentații semnificative; 

Care fac apel la autorități vagi, false sau nepotrivite: persoane sau experți, instituții, anumite fapte sau 

statistici. Adesea folosesc argumente ale autorităților pentru anumite arii de expertiză. 

Care folosesc prejudecățile indivizilor: prejudecățile sunt sentimente fără logică, bazate pe emoții, 

ignoranță și frica de necunoscut. Nu ne permit să gândim clar și rațional. Această tehnică încearcă să 

contracareze argumentele prin punctarea imperfecțiunilor cuiva - reale sau imaginare. Scopul său este 

acela de a distrage atenția de la discuția de fond, a problemei în sine, la discuția caracteristicilor bune 

sau rele ale oponentului. 

• Tehnici de distragere a atenției. Acest set de tehnici de manipulare folosește un set de erori 
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logice (distragerea de la ideea principală, arătând spre alt rău, înțelegerea greșită a argumentului și 

argumentația circulară), având o caracteristică comună: scopul lor este de a distrage atenția de la 

slăbiciunea unui argument. 

Distragerea atenței de la problema principală: Această tehnică nici măcar nu încearcă să găsească un 

motiv care ar putea susține concluzia unui argument. Deși preia atenția prin ridicarea altei întrebări, care 

nu este legată de cea originală.  

Îndreptarea atenției spre o altă greșeală. Arătarea spre un alt rău, este o tehnică folosită de obicei în 

politicile publice. Are scopul de a distrage atenția de la ceva negativ prin a scoate în evidență a altui 

lucru, la fel de negativ, care nu a fost condamnat. 

Înțelegerea greșită a argumentului. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute și mai interesante 

tehnici de manipulare. Cum funcționează? Manipulatorul crează mai întâi o replică falsă a argumentului 

oponentului - așa-zisul "om de paie" după care încearcă să umilească "argumentul" adus. Există 

numeroase variații ale acestei tehnici, însă ideea de bază este aceeași: de a pune în gura oponentului un 

argument pe care acesta nu l-a spus, sau să explice că, într-un fel, asta a vrut să spună oricum, iar în 

unele cazuri să aleagă o parte banală a argumentului care o face să pară mai apoi importantă. 

• Argumentarea circulară încearcă să sugereze că, implicit,concluzia unui argument este de la sine 

înțeleasă, sau încearcă să verifice concluzia prin reformulare și repetare. Structura ei este cam așa: 

Argumentul A este adevărat pentru că este adevărat. 
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SĂRACIA 

Natura multiplă a fațetelor sărăciei din țările aflate în curs de dezvoltare, precum și în cele 

industrializate 

"După cum nici sclavia și segregația rasială nu sunt stări naturale, tot așa nici sărăcia nu este. Este 

creată de om și poate fi depășită și eradicată de acțiunile oamenilor” 

Nelson Mandela, 2005, luptător anti-apartheid și fost Președinte al Africii de Sud 

 

Terminologia sărăciei 

Nu există o definiție universală a sărăciei, aceasta variază în funcție de contextul istoric și geografic. 

Experții sunt de acord că termenul de sărăcie are mai multe înțelesuri și că este legat de aspectele 

politice și economice, dar și de cele sociale și culturale. Consecințele sărăciei sunt multiple și nu implică 

doar venitul scăzut pe cap de locuitor; are mai multe straturi și combină condițiile de trai obiective cu 

evaluările subiective. În literatura de specialitate, adesea se trage o linie distinctivă între "sărăcia 

absolută" și "sărăcia relativă". În timp ce prima (cunoscută și ca sărăcia extremă) o întâlnim în țările 

aflate în curs de dezvoltare, cea relativă este prezentă în țările industrializate. 

Măsurarea sărăciei 

Pe lângă toate încercările de definire a sărăciei, există multe abordări diferite pentru măsurarea 

acesteia. În timp ce acum câțiva ani sărăcia era privită, în principal, din punctul de vedere al factorilor 

economici, sunt luate în considerare și alte dimensiuni în noile metode și tehnici de măsurare.  

• Indicele pe cap de locuitor (HCI). Acest indice al sărăciei, folosit în principal de Banca Mondială, 

indică ce procentaj al populației dintr-o țară trăiește dintr-un venit mai mic decât pragul național de 

sărăcie. Aici sărăcia este măsurată pe baza venitului realizat. Acele persoane care au un venit realizat pe 

cap de locuitor insuficient pentru a-și îndeplini nevoile de bază sunt considerați "săraci". 

• Indicele de sărăcie umană (HPI), introdus de Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite (UNDP) 

include măsurarea aspectelor non-monetare ale sărăciei sub forma a trei sub-indicatori: (1) 

probabilitatea ca un individ să nu ajungă la împlinirea vârstei de 40 de ani; (2) procentajul persoanelor 

analfabete; (3) procentajul populației fără acces la apă potabilă și la servicii de sănătate, plus procentajul 

copiilor sub cinci ani care sunt anorexici. Indicele HPI variază de la 0 la 100, unde 0 reprezintă minimul 

iar 100 maximul sărăciei. 

• Indicele Dezvoltării Umane (HDI), elaborat tot de Programul de Dezvoltare a Națiunilor Unite 

(UNDP), este similar cu HPI. Este folosit în principal la măsurarea nivelului de dezvoltare a unui stat. HDI-

ul este alcătuit din trei părți: (1) speranța de viață; (2) nivelul de educație, măsurat prin durata 

preconizată și medie de școlarizare în ani de zile; (3) nivelul de trai, măsurat prin venitul pe cap de 

locuitor în puterea de cumpărare reală (venitul național brut). HDI este calculat astfel încât, variază între 
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0 și 1 pentru toate statele. Țările cu un HDI scăzut sunt considerate "sărace", iar cele cu un HDI ridicat, 

"bogate". 

• Indicele multidimensional al sărăciei (MPI) a fost folosit suplimentar față de HDI (Indicele 

Dezvoltării Umane), încă din 2010 de Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite. Cele trei dimensiuni 

ale dezvoltării umane: educația, sănătatea și nivelul de trai sunt incluse, bazându-se pe 10 indicatori 

(înscrierea la școală, numărul anilor de școlarizare, mortalitatea infantilă, nutriția, acces la electricitate, 

la apă potabilă, disponibilitatea toaletelor, existența podelelor, benzină și proprietăți). Astfel, o 

gospodărie este considerată "săracă" dacă cel puțin 30% dintre indicatori nu sunt îndepliniți. MPI-ul 

intenționează să calculeze condițiile sărăciei mai precis decât HDI-ul. 

• Evaluarea Sărăciei Participative (PPA). Această metodă are scopul de a genera o înțelegere 

subiectivă a sărăciei prin sondaje și interviuri. Colectarea datelor nu este în prim-plan, ci punctele de 

vedere ale celor afectați. Banca Mondială a revizuit indicatorii monetari conform rezultatelor PPA. 

• Coeficientul GINI este utilizat pentru măsurarea sărăciei pentru a descrie distribuția bogăției și a 

veniturilor și, prin urmare, pentru a măsura nivelul de inegalitate socială. Valorile variază de la 0 la 1, 

unde 0 înseamnă distribuție egală; cu cât crește coeficientul, cu atât crește și inegalitatea distribuției. 

Coeficientul GINI este adesea folosit pentru a descrie distribuția bogățiilor și veniturilor dintr-o țară. 

• Fericirea Națională Brută (GNH) intenționează să fie o alternativă a PIB-ului, care definește 

prosperitatea bazându-se doar pe sume monetare și creștere economică. Pentru a măsura GNH, sunt 

utilizate nouă sectoare, care sunt colectate prin sondaje: ecologie, cultură, buna guvernare, educație, 

sănătatea și vitalitatea comunităților, folosirea timpului, bunăstarea psihologică și nivelul de trai.  

Factorii care influențează sărăcia 

Sărăcia este o problemă complexă, multidimensională și este influențată de mai mulți factori. Adesea, 

motivele și consecințele sărăciei se consolidează reciproc, foametea putând fi atât cauză, dar și 

consecință a sărăciei. În mod constant sunt asociate sărăciei extreme: seceta (dezastrele naturale), 

războiul, regimurile autoritare și datoriile țărilor aflate în curs de dezvoltare. Alți factori care care trebuie 

considerați sunt HIV/SIDA, educația, existența regulilor de comerț internațional și ODA (Asistența 

Oficială pentru Dezvoltare). Lor li se adaugă rata șomajului, deficitul tehnologic, creșterea populației, 

infrastructura inadecvată, migrația, vârsta, dizabilitățile fizice sau mentale și genul, ca factori de risc 

suplimentari. 

Trei factori sunt prin excelență extrem de importanți în contextul educației pentru dezvoltare: 

(1) Educația. Problematica economică a sărăciei nu se rezumă doar la la reducerea datoriilor țărilor 

aflate în curs de dezvoltare. Sărăcia previne educația și educația previne sărăcia, așa poate fi privită 

relația dintre acești doi factori. Oamenii care trăiesc în condiții de sărăcie extreme în țările aflate în curs 

de dezvoltare cel mai adesea nu au acces la educație. Motivele sunt foarte variate, de la absența școlilor 

și a echipamentelor de slabă calitate, până la blocajele financiare și lipsa profesorilor. Însă, de 

asemenea, persoanele afectate de sărăcia relativă din statele dezvoltate, suferă frecvent de lipsa 
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educației. În Austria educația săracilor este moștenită, așa cum a fost întotdeauna; situația socio - 

economică de acasă influențează în mare măsură educația copilului. Lipsa împuternicirii merge mână în 

mână cu lipsa accesului la cunoștințe. Împuternicirea înseamnă că eu cred în mine însumi (însămi), că 

beneficiez de drepturi și că sunt conștient(ă) că îmi pot clădi singur(ă) viața cu aptitudinile mele. 

Cheltuielile publice alocate educației permit unui stat să înființeze, printre altele, școli, să creeze 

material didactic, să formeze cadre didactice, să prepare și livreze mâncare elevilor. Însă, la nivel global, 

în sectorul cheltuielilor publice destinate educației există diferențe geografice mari. 

(2) Sănătatea. Sărăcia și sănătatea sunt interdependente, sărăcia poate cauza boli pe de o parte, dar pe 

de altă parte bolile pot exacerba sărăcia. Cu cât crește numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie, cu 

atât se răspândesc și bolile precum dizenteria, malaria, febra galbenă și tuberculoza. Aceste boli au de a 

face cu lipsa prezenței apei potabile, a serviciilor de salubritate, de sănătate, alimentație, venit și 

educație. HIV/SIDA pot fi privite drept cause, dar și consecințe ale sărăciei. Ignoranța privind 

tratamentul, transmisia și măsurile de protecție cresc dramatic riscul de infectare. Aspecte cheie privind 

sănătatea: 

• Cheltuielile guvernamentale alocate sănătății înseamnă în acest context toate mijloacele 

financiare pe care guvernul le alocă sectorului sănătății. Costurile directe de sănătate pentru indivizi 

sunt reduse în funcție de populația țării. 

• Răspândirea virusului HIV. Infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV) înseamnă că 

sistemul imunitar al unei persoane este atacat. Dacă această infecție nu este tratată, duce în mod 

normal la sindromul imunodeficienței umane dobândite (SIDA), care în schimb, crește șansele instalării 

mai multor infecții și formării tumorilor. 

• Lipsa salubrizării. Sistemele sanitare simple includ o toaletă privată, sau una împărțită printre 

cunoscuți la câțiva pași de reședință, care să prevină contactul cu excrementele umane și animale. 

(3) Genul. "Sărăcia nu este neutră în fața genului" menționează Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (Asociația Germană pentru Cooperare Internațională). Acest lucru înseamnă că femeile 

și bărbații, fetele și băieții nu sunt afectați în egală măsură de sărăcie. La nivel mondial, dar cu precădere 

în țările cele mai puțin dezvoltate (LDC), accesul la educație, pământ, credite și tehnologie modernă 

pentru femei este scăzut. Depășirea sărăciei prin propriile eforturi devine deci o țintă greu de atins 

pentru numeroase femei. Multe studii abordează relația dintre educație și gen și rezultatele arată că 

educația fetelor și femeilor aduce numeroase efecte pozitive. Are influență asupra sănătății mamelor și 

copiilor, ratei natalității, HIV/SIDA și altor boli, deci în final asupra reducerii sărăciei și creșterii 

economice. 

Combaterea sărăciei 

Chiar și compararea a două state dezvoltate (Statele Unite sau statele europene), ne arată mari 

diferențe în sistemele sociale. În timp ce asigurările de sănătate din Austria sunt obligatorii, planurile de 

asigurare din SUA sunt facultative și oferite de companiile private. Însă reducerea sărăciei este tema 

DOMINANTĂ a cooperării pentru dezvoltare. Câteva exemple sunt măsurile din sectorul controlului 
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financiar, combaterea corupției, protecția climei și comerțul echitabil. Participarea este un cuvânt 

important când vine vorba de reducerea globală a sărăciei. Accentul se pune pe abordările care implică 

în mod activ persoanele cu experiență în combaterea sărăciei. 

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ODM 

Pentru combaterea sărăciei, protecția mediului și avansarea egalității dintre sexe, în anul 2000, 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o declarație – așa-numitele Obiective de Dezvoltare ale 

Mileniului. Acestea însumează 8 obiective care trebuiau îndeplinite de statele membre până în anul 

2015: 

1. Reducerea sărăciei severe: numărul persoanelor care trăiesc cu mai puțin de $ 1.25 (€ 0.90) pe zi 

va fi înjumătățit. Proporția foametei va fi, de asemenea, redusă la jumătate; 

2. Realizarea accesului universal la educaţia primară: toți copii trebuie să aibă posibilitatea să se 

înscrie la școală și să beneficieze de cel puțin un curs întreg la școala primară. Mai mult, toate 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 15-25 de ani, vor fi capabile să scrie și să citească; 

3. Promovarea egalităţii între sexe şi afirmarea femeilor: eliminarea disparităților de gen din 

educația la nivel primar și secundar; 

4. Reducerea mortalităţii infantile cu două treimi și vaccinarea tuturor copiilor împotriva pojarului; 

5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne: reducerea mortalității materne cu trei pătrimi și supervizarea 

tuturor nașterilor de personal medical calificat; 

6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli: răspândirea HIV / SIDA și a altor boli tropicale 

majore trebuie oprită, implicând  folosirea prevenției și îmbunătățirea medicației; 

Asigurarea sustenabilităţii mediului: integrarea principiilor dezvoltării durabile în politicile și 

programele fiecărui stat și eliminarea pierderii resurselor mediului. Mai mult, înjumătățirea 

proporției persoanelor care nu au acces la apă curată potabilă, și îmbunătățirea semnificativă a 

condițiilor de trai a 1000 de persoane din cartierele sărace; Crearea unui parteneriat global pentru 

dezvoltare prin creșterea, de exemplu, a dezvoltării asistenței oficiale a țărilor bogate la 0,7% din 

venitul național brut și îmbunătățirea sistemelor economice și financiare. Programele și proiectele 

de dezvoltare pentru cooperare trebuie să folosească mai puține subvenții și acordarea de fonduri în 

serviciile sociale precum educație, sănătate și apă să fie reglementate. 

Ce trebuie punctat în termeni de aspecte negative și pozitive ale ODM: 

• Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) au reprezentat un instrument important în lupta 

pentru combaterea sărăciei. Cu toate acestea,nu sunt de necontestat și există multe păreri critice în 

ceea ce privește dezvoltarea, proiectarea și aplicarea lor. 

• Responsabilitatea cu privire la îndeplinirea obiectivelor nu este uniformă. În timp ce obiectivele 

care afectează țările aflate în curs de dezvoltare sunt măsurabile și au termene, cele care privesc țările 
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industrializate nu necesita angajamente concrete. De exemplu, Obiectivul 8 "Crearea unui parteneriat 

global pentru dezvoltare". 

• ODM-urile sunt ușor de transmis. Mesajul central al depășirii sărăciei extreme la nivel mondial 

este ușor de înțeles și plauzibil, dar, cele 8 ODM-uri cu cele 21 de sub-obiective acoperă doar o parte a 

problematicilor pe care guvernele le-au activat în conferințele privind dezvoltare din anii 90. Drepturile 

omului, democrația, buna guvernare, pacea, securitatea și dezarmarea nu au fost incluse în definiția 

obiectivelor. 

• S-a intenționat atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin folosirea politicilor 

economice (stimularea consumului, creșterea economică, privatizarea și liberalizarea), care au contribuit 

semnificativ la creșterea discrepanței dintre bogați și săraci. 

• ODM-urile (de țintele lor cantitative și termene precise) au fost considerate ca o formă de 

creștere a responsabilității guvernelor. 

• ODM-urile au ajutat la mobilizarea mult mai multor resurse pentru reducerea sărăciei. 

• Alegerea obiectivelor a fost, în mare parte, determinată de reprezentanți ai guvernelor din Vest. 

Societatea civilă și guvernele din țările aflate în curs de dezvoltare nu au fost incluse în procesul de luare 

a deciziilor sau au fost implicate abia după ce deciziile au fost luate deja. De aceea, obiectivele nu sunt 

echilibrate și sunt puțin acceptate de statele din Sud. 

• ODM-urile sunt bazate în mare parte de îndeplinirea țintelor cantitative. Cu toate acestea, 

implementarea obiectivelor cantitative poate fi verificată doar dacă datele sunt disponibile. Deși 

măsurarea sărăciei s-a îmbunătățit, există încă date care nu sunt pertinente în ceea ce privește numărul 

persoanelor care suferă de foamete sau cazurile de mortalitate maternă, gradul de răspândire a 

virusului HIV/SIDA și numărul persoanelor care decedează anual de malarie. 

• ODM-urile au îmbunătățit evaluarea sărăciei, deoarece în numeroase țări statisticile asupra 

sărăciei și situațiilor sociale nu au fost demne de încredere. Acest lucru a început să se schimbe odată cu 

ODM. 

• Pentru a defini sărăcia, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului utilizează un criteriu bazat pe un 

venit de un dolar pe zi. Definițiile sărăciei care iau în considerare numai aspectul monetar nu sunt 

suficiente, însă, având în vedere că sunt omise multe alte dimensiuni ale sărăciei. 

• ODM-urile promovează implicarea în problematica sărăciei a publicului general. De exemplu, în 

Anglia, inspirați de ODM-uri, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă cu sloganul ”Sărăcia e de domeniul 

istoriei”, iar muzicienii celebri au mobilizat 173 de milioane de persoane din întreaga lume în 2009 în 

campania "Stand Up and Take Action against Poverty" (Ridică-te și ia măsuri împotriva sărăciei). 

• O definiție care aborda o singură dimensiune a sărăciei, cea în funcție de proporția persoanelor 

care trăiesc cu mai puțin de 1,24 de dolari pe zi, a dus la dezbateri intense în rândul comunităților 

științifice și civile și a generat crearea unor definiții diferențiate și multidimensionale ale sărăciei. 
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• Obiectivul numărul 3 asupra egalității dintre sexe este limitat doar la factorul educațional. 

Obiectivele, precum egalitatea de realizare a venitului, sau creșterea proporției de femei în cadrul 

sectorului public în procesul de luare a deciziilor nu sunt cerute în mod explicit de ODM-uri. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă 

Din 2015 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au fost înlocuite cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

(ODD), care însumează un set de ținte legate de dezvoltarea internațională pe viitor. Acestea sunt create 

de către Organizația Națiunilor Unite și promovate ca Obiective la nivel Mondial pentru dezvoltare 

durabilă. ODD-urile sunt active din 2015 până în 2030. Sunt 17 obiective și 169 de ținte specifice pentru 

aceste obiective. 

 

În august 2015, 193 de țări au căzut de acord în ceea ce privește următoarele 17 obiective: 

1. Fără sărăcie ... Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni. 

2. Fără foamete ... Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției 

precum și promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate bună... Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea sănătății pentru toate vârstele. 

4. Educație de calitate ... Asigurarea unei educații de calitate cuprinzătoare și echitabile și 

promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți. 

5. Egalitate între Sexe ... Realizarea egalității între sexe și abilitarea tuturor femeilor și fetelor. 

6. Apă curată și canalizare ... Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și canalizării 

pentru toți. 

7. Energie regenerabilă și la prețuri accesibile ... Asigurarea accesului la energie la prețuri 

accesibile, fiabile, durabile și moderne pentru toată lumea. 
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8. Locuri bune de muncă și economie bună ... Promovarea unei creșteri economice  durabilă și 

favorabilă incluziunii. 

9. Inovație și infrastructură bogată ... Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovației. 

10. Reducerea inegalității ... Reducerea inegalității în cadrul țării și între țări. 

11. Orașe și comunități durabile ... Orașe și așezări umane favorabile incluziunii, în condiții de 

siguranță, rezistente și durabile. 

12. Utilizarea responsabilă a resurselor... Asigurarea modelelor de consum și producție durabile. 

13. Combaterea schimbărilor climatice ...Măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului acestora. 

14. Oceane durabile ... Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine 

pentru dezvoltarea durabilă. 

15. Utilizarea durabilă a pământului ... Protejarea, restaurarea ș promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și inversarea 

degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității. 

16. Pace și justiție... Promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii pentru dezvoltarea 

durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toată lumea, și construirea instituțiilor eficiente, 

responsabile și favorabilă incluziunii la toate nivelurile. 

17. Parteneriat pentru dezvoltare durabilă ... Consolidarea mijloacele de punere în aplicare și 

revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 
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Educația pentru dezvoltare în 

acțiune. 

Experiența "AUR" - A.N.S.R.U.:  

Proiecte și Campanii 
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CAMPANIA MAKE CHOCOLATE FAIR! 

Petiția pentru o industrie a ciocolatei mai sustenabilă!1 

 

Prin intermediul campanei, companiilor producătoare de ciocolată li s-a cerut: 

 să asigure plata echitabilă cultivatorilor de cacao și lucrătorilor de pe plantații; 

 să adere la Carta Drepturilor Omului și să respecte condițiile de muncă de-a lungul întregului lanț de 

aprovizionare cu cacao și să lupte împotriva exploatării forței de muncă a copiilor; 

 să consolideze capacitățile de cultivare a fermierilor de pe plantațiile de cacao, pentru a practica o 

agricultură sustenabilă și diversificată; 

 să adopte un sistem de certificare și monitorizare independent. 

 

Campania a formulat mesajul celor 100.000 de europeni preocupați de foametea, sărăcia și exploatarea 

forței de muncă a copiilor care se ascund în spatele unei industrii uriașe atât ca dimensiune cât și ca 

                                                           

1 Pentru mai multe detalii despre campania MCF! și a revendicărilor din cadrul acesteia, 
accesați pagina oficială a campaniei, disponibilă și în limba română, la adresa: 
http://makechocolatefair.org/ 

http://makechocolatefair.org/
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valoare, și care, Împreună, au cerut industriei producătoare de ciocolată să ia măsuri de îmbunătățire a 

condițiilor de trai a fermierilor care lucrează pe plantațiile de cacao. 

 

În cadrul campanei cele 100.000 de semnături au fost colectate cu sprijinul activiștilor, multiplicatorilor 

și a celor peste 100 de organizații partenere din 16 țări Europene. Cu un devotament puternic, aceștia au 

dat viață campaniei Make Chocolate Fair!. La numeroase evenimente, activități, expoziții și datorită 

turului Chochomobile prin Europa, au reușit să sensibilizeze publicul general în ceea ce priveşte 

nedreptățile petrecute în procesul de cultivare a arborelui de cacao. Organizațiile partenere din cadrul 

campanei, împreună cu reprezentanții organizațiilor ciocolatei din Coasta de Fildeș, au înaintat aceste 

semnături către Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries din Europa (COABISCO). 
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CAMPANIA : MAKE FRUIT FAIR!2 

 

Campania „Make fruit fair!” aduce în prim-plan problematica cultivării și comercializării fructelor 

tropicale precum bananele și ananasul. În timp ce producția sustenabilă a bananelor a fost abordată cu 

decenii în urmă, muncitorii de pe plantațiile de ananas au cerut ca problematica lor să fie dezbătută pe 

plan global, motiv pentru care această campanie se adresează, în egală măsură, din cauza asemănărilor 

existente între modul de comercializare a bananelor și a ananasului. 

Ambele fructe sunt produse și exportate din aceleași regiuni, lucrătorii sunt reprezentaţi de aceleași 

sindicate, companii multinaționale și supermarketuri și au impact asemănător asupra mediului natural și 

social. Expansiunea rapidă a industriei s-a realizat pe baza forței de muncă ocazionale, deseori prin 

munca la negru a imigranților, prin subcontractarea serviciilor, ceea ce face ca majoritatea muncitorilor 

de pe plantații să fie plătiți cu sume foarte mici și să fie victimele încălcărilor grave ale drepturilor 

omului. 

 

De aceea, 19 organizații din diferite colțuri ale lumii au inițiat campania „Make Fruit Fair!”. ONG-urile din 

Europa colaborează strâns în parteneriate cu organizațiile de mici fermieri și cu sindicatele lucrătorilor 

de pe plantațiile din Africa, America Latină și Caraibe, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de trai și de 

muncă pentru sute și mii de oameni care cultivă, recoltează și ambalează fructele tropicale pe care noi le 

cumpărăm zilnic din magazin. 

 

Campania Make Fruit Fair! este despre: 

 promovarea implementării unui sistem echitabil și sustenabil în lanțurile de furnizare ale industriei 

producătoare de banane și ananas; 

 protejarea drepturilor sociale și ale mediului în țările producătoare; 

 multiplicarea vocilor persoanelor din zona sudică a globului; 

 stabilirea unui contact al țărilor producătoare cu cele consumatoare, pentru a activa împreună în 

această campanie; 

 încurajarea elaborării unor noi politici și practici de comerț internațional. 

 

  

                                                           

2 Pentru mai multe detalii despre Campania MAKE FRUIT FAIR!, accesați pagina oficială a 
campaniei, la adresa: http://makefruitfair.org/ 

http://makefruitfair.org/
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Revendicări 

Supermarketurile, în calitate de cei mai puternici actori din cadrul lanțului de furnizare, să plătească un 

preț echitabil furnizorilor parteneri. 

 

Supermarketurile și companiile din industria producătoare de fructe să garanteze: 

 plata salariilor de trai lucrătorilor de pe plantațiile de unde își procură produsele; 

 respectarea drepturilor muncii – inclusiv dreptul la asociere cu un sindicat independent; 

 respectarea mediului înconjurător, prin reducerea utilizării produselor agrochimice toxice; 

 

Guvernele: 

 

 să ia măsuri împotriva abuzurilor cauzate de puterea de cumpărare a supermarketurilor;să tragă la 

răspundere companiile pentru condițiile de muncă ale lucrătorilor din țările producătoare; 

 să susțină politicile care încurajează producția echitabilă și sustenabilă a fructelor. 
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CAMPANIA: Stop TOYING Around!3 

Condițiile de muncă din fabricile producătoare de jucării din China 

 

 

Pe parcursul a trei ani, campania Europeană “Stop TOYING Around!”a reușit să atragă atenția a peste o 

sută de mii de consumatori europeni asupra situației revoltătoare din fabricile producătoare de jucării 

din China, fabrici subcontractate de mari companii active pe piața europeană și din SUA. 

Campania s-a derulat în cadrul proiectului internaţional „Mobilizing for a sector dialogue for the 

improvement of working conditions in the globalized toy industry”, cofinanţat de Comisia Europeană 

prin Programul de educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/126341/C/ACT/Mult, nr. de referinţă 

DCINSA/2008/153-558, implementat de „AUR” – A.N.S.R.U. alături de SUDWIND AGENTUR (Austria) –– 

aplicant principal şi ONG-urile partenere: Peuples Solidaires (Franţa), Fair Trade Society (Republica Cehă) 

şi Polish Green Network (Polonia). Misiunea campaniei a fost una de informare a consumatorilor, a 

mass-media, politicienilor și a altor actori sociali despre situația lucrătorilor din fabricile de jucării din 

China. 

Timp de 3 ani: 

 am oferit consumatorilor informații cu privire la condițiile de muncă din fabricile producătoare de 

jucării din China, în scopul educării către un comportament responsabil în alegerea jucăriilor; 

 am oferit suport lucrătorilor, reprezentanților angajaților și ONG-urilor din China, prin organizarea 

acțiunilor de tip Apeluri Urgente, ce au avut la bază cazuri reale în care drepturile angajaților au fost 

grav încălcate; 

 am făcut presiuni asupra companiilor multinaționale din industria de jucării în vederea asumării 

                                                           

3
 http://www.stop-toying-around.ro/ 
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responsabilității în întregul lanț de producție, pentru producerea jucăriilor în condiții de muncă 

decentă; 

 am militat și am făcut lobby pentru respectarea Codului Muncii din China și respectare a unor 

standarde și condiții de muncă decentă acceptate și recunoscute la nivel internațional. 
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CAMPANIA: FIT FOR FAIR: SĂ DESPICĂM FIRUL ÎN PATRU4 

 

 

Proiectul „Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry” este un proiect, co-

finanţat de Comisia Europeană prin Programul de educaţie pentru dezvoltare 

EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, fiind un parteneriat ce îți propune să susțină egalitatea de gen, prin 

înlăturarea efectelor globalizării asupra condițiilor de lucru ale femeilor. 

Proiectul s-a înscris în obiectivul pe care România, ca stat donator, și l-a asumat prin politica de 

Cooperare pentru Dezvoltare, obiectiv potrivit căruia țara noastră s-a angajat să acorde asistență 

statelor terţe în vederea reducerii sărăciei, obstacolul principal în asigurarea dezvoltării sociale şi 

economice a unei ţări. 

Declarația Mileniului, adoptată în septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului, de 191 tari, printre care și 

Romania, a stabilit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), cu ținte precise de atins până în anul 

2015. Dintre acestea, proiectul „Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry” 

a răspuns obiectivului ODM nr 1 privind eradicarea sărăciei, obiectivului ODM nr 3 privind promovarea 

egalității între sexe și afirmarea femeilor și obiectivelor ODM nr 8 privind crearea de parteneriate 

globale pentru dezvoltare. 

                                                           

4
 http://fitforfair.muncadecenta.ro/ 
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Proiectul s-a derulat ca un parteneriat la nivel internațional între organizatii a caror experiență s-a 

completat reciproc. Astfel, Christliche Initiative Romero (CIR) Germania, în calitate de aplicant, alături de 

partenerul Labour behind the Label (LBL) Marea Britanie, și-au valorificat legăturile bine edificate cu 

multiplicatorii de informații din domeniul lucrativ al industriei textile. Partenerii Gender Education, 

Research and Technologies Foundation (GERT) Bulgaria, Slovak Centre for Communication and 

Development (SCCD) Slovacia au adus în parteneriat expertiza multiplicatorilor de informații în 

domeniile de interes pentru problemele specifice cu care se confrunta femeile pe piața muncii. De 

asemenea, partenerii Gender-Centru (GC) Moldova și “AUR” – A.N.S.R.U. Romania au pus bazele unei 

rețele care să susțină conceptul de Muncă Decentă în România și Republica Moldova. 
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MUNCĂ DECENTĂ PENTRU VIAȚĂ DECENTĂ5 

 
 

Proiectul “Multiplying Decent Work- Decent Life!”, a fost finanţat de Comisia Europeană prin Programul 

de educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de referinţă DCI-NSA-

ED/2012/279-811, oferind numeroase posibilităţi de informare cu privire la acţiunile sindicatelor şi la 

realităţile globale: cursuri de pregătire, , seminare, evenimente publice, expoziţie foto mobilă.Premisa 

de la care s-a plecat în inițierea acestui proiect a fost aceea că întreprinderile trebuie să aibă în vedere 

crearea locurilor de muncă decente, care să respecte standardele de muncă, protecția socială și dialogul 

social, pentru a permite muncitorilor să ducă o viață decentă într-un mediu social și natural sustenabil.  

 

 
 

  

                                                           

5
 http://old.muncadecenta.ro/ 
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CAMPANIA SUPPLY CHA!NGE6 

 

 

Sucul preferat al tuturor – stors din drepturile 

lucrătorilor? În Uniunea Europeană o persoană 

consumă, în medie, 11 litri de suc de portocale 

anual, fiind cea mai comună alegere dintre toate 

varietățile de sucuri. Cu toate acestea, profitul 

generat de acest produs nu este în beneficiul 

tuturor celor care muncesc în cadrul lanțului de 

producție. Lucrătorii din sectorul agricol din Global 

South depun o muncă solicitantă fizic, pe un salariu 

mult prea mic pentru a le asigura traiul în 

demnitate. Această situație a rezultat din lipsa 

implicării responsabile a supermarketurilor din 

Europa – cei mai puternici actori din cadrul lanțului 

de furnizare a sucului de portocale. 

                                                           

6
 http://www.supplychainge.org/ 
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Piața mondială – exploatare regională și 

distrugerea mediului înconjurător. La nivel 

mondial, mai mult de jumătate din producția de 

suc de portocale provine din Brazilia, în special din 

statul São Paulo. Trei companii multinaționale de 

procesare dețin 80% din piața mondială a industriei 

producătoare de suc de portocale: 

Citrosuco/Citrovita, Cutrale și Louis Dreyfus. Acești 

producători dețin o proporție de 20-40% din livezi, 

restul cantității de portocale fiind achiziționată. 

Numărul fermierilor rămași fără teren este în 

creștere, din cauza prețurilor mici din industrie 

care abia reușesc să acopere costurile de 

producție; mulți fermieri de pe plantațiile la scară 

mică se află în pragul falimentului sau deja au 

renunțat la plantația proprie, fiind mulțumiți cu un 

preț mai mic decât valoarea reală a terenului. 

Petiția a fost inițiată în cadrul campaniei SUPPLY CHA!NGE7 și susținută de către următoarele organizații: 

Aktive Forbrugere (Denmarca), Agrolink (Bulgaria), Amici della Terra (Italia), ”AUR” – Asociația Națională 

a Specialiștilor în Resurse Umane (România), CIR (Germania), Cyprus Neuroscience and Technology 

Institute (Ciprus), CSCP (Germania), ECAT (Lituania), Fair Trade Hellas (Grecia), Finnwatch (Finlanda), 

FOCUS (Slovenia), Friends of the Earth Malta (Malta), Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Polonia), 

Glopolis (Republica Cehă), EEB (Belgia), Global 2000 (Austria), Green Liberty (Letonia), MONDO (Estonia), 

NSC (Ungaria), PSO (Franța), Quercus (Portugalia), RETS (Spaina), SOMO (Olanda), Südwind (Austria), 

Swedwatch (Suedia), Think Global (Maria Britanie), Uplift (Irlanda), Zelena akcija (Croația), Zivica 

(Slovacia). 

                                                           

7
 www.supplychange.org 


