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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku Artykuł 

25 stanowi, że "Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego 

rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne świadczenia socjalne, 

oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości 

lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny " 

 

 Ubóstwo jako zjawisko społeczne istniało w każdym okresie historycznym. W historycznym 

rozwoju społeczności ma charakter cykliczny - w pewnym okresie rośnie, innym razem udaje się państwom 

z dobrą polityką gospodarczą i społeczną go wyeliminować, wtedy dotyka tylko niewielką część 

społeczeństwa. Jego postrzeganie przez społeczności i sposoby radzenia sobie z nim były różne.  

 We współczesnej trudnej sytuacji społecznej jest ubóstwo w społeczeństwie słowackim, jak i w 

innych krajach postsocjalistycznych, na wzroście. Komisja Europejska w swoim krótkim komunikacie 

oznaczyła jako główny problem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie Środkowej właśnie 

różnice kulturowe i społeczne stanowiące przeszkodę w integracji poszczególnych osób do społeczeństw i 

powodujące wykluczenia. Odsetek ludności zagrożonej ubóstwem na Słowacji jest wysoki - aż 21% w 

porównaniu do Czech, gdzie jest ubóstwem zagrożonych około 8% populacji (EurActiv / polityka 

społeczna). Ubóstwo działa przeciwko strategii zrównoważonego rozwoju, dlatego UE zaliczyła do 

podjętych wyzwań oprócz obywatelstwa również walkę z ubóstwem, co przede wszystkim oznacza 

ogólnospołeczną integrację. Integracja społeczna jest wyzwaniem przeciw ubóstwu oraz wsparciem 

spójności społecznej. 

 Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie by zobaczyć, że ubóstwo występuje często w różnych formach  

w różnych strefach życia – jako stan momentalny, ale również sytuacja życiowa. Podczas swojego życia 

każdy człowiek może znaleźć się w sytuacji ubóstwa, w krótszym lub dłuższym okresie niedoboru. Jeśli brak 

zmusi człowieka zmobilizować swoje siły i potrafi się z takiej sytuacji pouczyć może to być dla niego nawet 

korzystne. Niebezpieczny stan występuje w sytuacji, gdy całożyciowe ubóstwo rodziców przenosi się na 

dzieci, które w tych samych warunkach wychowują swoich dzieci, to więc tam, gdzie w rodzinie  jest więcej 

pokoleń. Długotrwałym wpływem kilku pokoleń w rzędzie bieda jakby się zakorzeniła we wzorcach 

zachowań, które są do niej skierowane. Ustala się i ostatecznie jest stanem trwałym, sposobem życia, który 

się utrzymuje jako cykl kultury ubóstwa w rodzinach (kultura ubóstwa używa terminu wprowadzonego przez 

Lewisa, w rzeczywistości chodzi o subkulturę). Bieda, która  na początku jawi się tylko jako deficyt 

materialny, powoli staje się przeszkodą w myśleniu dziecka. Jako jedna z głównych przeszkód 

uniemożliwiających spełnienie podstawowych potrzeb biologicznych i psychologicznych oraz zainteresowań 

dziecka.  

W skrajnej postaci, podczas długotrwałego wpływu może doprowadzić aż do wykluczenia społecznego. 

Kultura ubóstwa przedstawia błędne koło nędzy i gdyż dziecko rodzi się do takiej sytuacji, jest bardzo trudne 



wydostać się z niej bez pomocy z zewnątrz. Z powodu długotrwałego braku od narodzenia przez całe 

dzieciństwo dziecko stopniowo traci zdolność zaspokoić własnych ambicji, nawet tracąc samotne ambicje. 

Wynikiem jest beznadzieja i apatia, życie z dnia na dzień, bez perspektywy i wiary w ulepszenie istniejącego 

stanu. Lewis Thompson, ale i inni ostrzegają, że jeszcze gorsze jest to, że kultura ubóstwa poprzez swój efekt 

na dzieci ma tendencję przenosić się w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Czeski autor Katrňák nawet mówi 

o tym, że reprodukcja kultury rodzinnej (przenoszenie wzorców kulturowych) jest generacyjnym przenosem 

długotrwałych nierówności społecznych. Kultura ubóstwa społeczności odbija się w kulturze rodziny, jej 

pasywności, utraty nadziei oraz wiary w lepszą przyszłość. Przejawy kultury ubóstwa w środowisku 

szkolnym nie są jeszcze dostatecznie zbadane. Ubóstwo jest społecznie uwarunkowane przede wszystkim 

niewystarczającym wykształceniem. W ten sposób, brak ambicji lub całkowita strata zainteresowania 

przyszłością poważnie wpływa na pracę ucznia w szkole, na potrzebę doświadczyć sukces i planowanie 

dalszego studium. Rosa ostrzega, że uczniowie z mniej uprzywilejowanych grup społecznych w okresie 

dojrzewania nie potrafią realnie rozważyć swoją przyszłość, planować długoterminowo i inwestować w 

przyszłość. 

Kováčiková zwraca uwagę na to, że zjawisko ubóstwa jest bardzo ważnym wskaźnikiem, dlatego że 

konsekwencje i rozwiązanie ubóstwa w danym społeczeństwie są wskaźnikami dojrzałości społecznej. Jak 

moglibyśmy ocenić dojrzałość społeczną naszego społeczeństwa? Na przykład na Słowacji są ubóstwem 

zagrożone stosunkowo duże grupy ludności. Podobnie jak w Unii Europejskiej przede wszystkim dotyczy to 

osób starszych, osób zdrowotnie upośledzonych, osób z niższym wykształceniem, rodzin mających więcej 

dzieci, a także rodzin niekompletnych, gdzie opieką nad dziećmi zajmuje się tylko jeden z rodziców. W 

każdej grupie społecznej zagrożonej ubóstwem są dzieci najbardziej zagrożoną grupą. Dorośli są w różnym 

stopniu zaangażowani w ubóstwo, w którym znaleźli się. Swoim zachowaniem go bądź pogłębiają lub z nim 

walczą i starają się odbić się od dna. Inni apatycznie go przyjmują i zostawiają na pastwę losu. Dzieci sobie 

ubóstwo nie wybierają, dzieci w nim się znaleźli. 

 Mimo tego, że na całym świecie jest ubóstwo uważane za ogromny problem już od dziesięcioleci, w 

warunkach słowackich rozpowszechnianie tego zjawiska negatywnego, gdy wysoki procent mieszkańców 

pada w ubóstwo, zwłaszcza z powodu jego ukrytej (utajonej) postaci, sobie nie przypuszczaliśmy. Słowacja 

jako kraj ma formę osiedla wiejskiego, w którym przeważają małe osiedla przyczyniając się do ukrytej 

formy ubóstwa. Kontrola społeczna społeczności wiejskiej powoduje, że wiele rodzin, które odczuwają 

niedostatek materialny i które mogłyby otrzymać pomocy, nie żądają pomocy społecznej ponieważ obawiają 

się potępienia publicznego lub naklejki "niekompetentni" lub "leniwi". Często wolą życie w bardzo 

skromnych warunkach, ale państwo nie będą prosili o pomoc. Dzieci w tych rodzinach cierpią, są 

ograniczane w zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizjologicznych i duchowych oraz zainteresowań. To 

zjawisko nie występuję na takich obszarach, zwłaszcza wschodniej Słowacji, gdzie miara bezrobocia jest 

taka wysoka, że mieszkańcy całych części wsi i osiedli są bez pracy. W duchu myśli "wszyscy jesteśmy w tej 

samej łodzi" problem ukrywania niedostatku materialnego w ogóle nie występuje. Z drugiej strony 

mieszkańcy osiedli romskich na taką pomoc od państwa liczą, wraź jej oczekują. Jednak nie można obwiniać 

ich z czegoś, co nauczyło ich kilkadziesiąt lat życia w poprzednim systemie społecznym, który traktował ich 



jako infantylnych współobywateli. Środki społeczne w okresie socjalizmu zostały skierowane na wsparcie 

materialne etnikum, zaniedbując rozwijanie duchowej strony życia, co odbija się we współczesnych 

problemach. Właśnie w mniejszościach etnicznych występuje ubóstwo znacznie częściej niż u pozostałych 

członków społeczeństwa większościowego. Na przykład, wspominana społęczność romska jest w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji, chodzi o wielokrotne zagrożenie ubóstwem - większość rodziców ma 

niskie wykształcenie, rodziny są liczne i zdrowie dzieci także jest zagrożone. Z pogłębianiem nierówności 

społecznych w tych rodzinach pojawia się skrajna forma - ekstremalne ubóstwo (bieda), przejawem którego 

są długotrwałę trudności, brak i głód. Następnie choroby i ich długotrwałe skutki, które utrudniają 

samorealizacji w życiu dorosłym. Takie ekstremalne ubóstwo często podaje się jako przyczyna, a również 

konsekwencja wykluczenia człowieka ze społeczeństwa. 

 Proces integracji ogólnospołecznej - integracja społeczna obejmuje również integrację do życia 

codziennego osób z problemami zdrowotnymi oraz osób w niekorzystnej sytuacji życiowej, podkreśla 

kontekst społeczny - poprawę warunków do życia i pracy, w tym również grupy problemowej młodzieży i jej 

współistnienia z resztą populacji. Dramatyczne zmiany społeczne w społeczeństwie słowackim negatywnie 

wpływające na sytuację ekonomiczną szerokiej warstwy mieszkańców nie przekraczają jeszcze limit jednogo 

pokolenia. Natomiast istnieje realne niebezpieczeństwo, jeśli będzie w naszym społeczeństwie kontynuować 

negatywny trend, że na Słowacji rozpowszechni się subkultura, której skrajną formę socjologowie 

obserwowali w ubogich dzielnicach wielkich miast Ameryki Południowej. Niebezpieczeństwo polega w tym, 

że ubóstwo  umartwia duchowy potencjał dzieci z rodzin potrzebujących pomocy społecznej. 


