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ÎMPREUNĂ ÎMPOTRVIA SĂRĂCIEI – SCURTĂ
PREZENTARE A PROIECTULUI
Proiectul a rezultat din identificarea nevoilor reale ale persoanelor care
constituie grupul țintă, ceea ce ne-a indicat înțelegerea superficială a
problemei riscului sărăciei și excluziunii sociale și, ca urmare, oferirea
unui sprijin neadecvat pentru persoanele în cauză. Produsele intelectuale
majore se leagă de acţiunile care au fost prevăzute pentru cele două etape
majore ale proiectului. În prima etapă – cercetarea – vom realiza un
studiu al fenomenului sărăciei și excluziunii sociale, precum și un studiu
al modelelor de securitate socială. Aceste studii vor conduce la două
produse:
raport de cercetare asupra sărăciei;
raport de cercetare asupra modelelor de securitate socială
funcționale.
Prima etapă a proiectului se va realiza între 01/09/2014 și 31/08/2015.
A doua etapă – workshop-uri – implică elaborarea unei metodologii de
formare și de livrare a workshop-urilor pentru cele două grupuri țintă.
Rezultatele acestei etape vor fi:
Metodologie pentru realizarea workshop-urilor pentru persoane în
risc de sărăcie și de excluziune socială;
Metodologie pentru realizarea workshop-urilor pentru decidenți și
policy-maker-i din domeniul social.
A doua etapă a proiectului se va realiza între 01/09/2015 și 31/08/2016.

Scopul principal al proiectului este prevenirea
sărăciei prin dezvoltarea și implementarea unor
instrumente educaționale adecvate pentru cele două
grupuri țintă ale proiectului:
1) persoanele cele mai vulnerabile expuse sărăciei și
excluziunii sociale [șomeri, persoane cu abilități
limitate sau cu nivel de școlarizare redus, părinți
singuri sau familii cu mulți copii];
2) politicienii și decidenții din domeniul politicilor
sociale.

[Faceţi clic aici pentru a adăuga o legendă]

SĂRĂCIA ÎN POLONIA – PE SCURT

Anchetele realizate de Biroul Central de Statistică au indicat că persoanele cele mai vulnerabile în ceea ce privește
sărăcia în Polonia sunt cele din gospodăriile care includ:
- șomeri (în special în cazurile în care capul gospodăriei are un nivel scăzut de educație),
- persoane cu dizabilități,
- familii cu mulți copii.
Rata cea mai ridicată a sărăciei extreme se regăsește în mediul rural și în cel urban mic cu până la 20.000 locuitori [1].
Figura 1 arată datele relevante.

Fig. 1. Cele mai vulnerabile grupuri expuse sărăciei în Polonia
Sursa: Poverty in Poland according to research of GUS, Ed. GUS, Warsaw 2013.
Rezultatele cercetărilor asupra coeziunii sociale au indicat următoarele:

15,1% dintre gospodări au fost afectate de sărăcie bazată pe nivelul de venit
(gospodării sub pragul de 60% din venitul național median egalizat),
13,5% dintre gospodării au fost afectate de condiții de trai sărace (indexul
compozit al condițiilor de trai sărace ia în calcul condițiile de locuire, deținerea
bunurilor durabile, privarea de nevoile de bază și bunurile tangibile și
intangibile),
15,9% dintre gospodării au fost afectate de lipsa echilibrului bugetar (indexul
compozit ia în calcul opiniile subiective ale membrilor gospodăriei în ceea ce
privește nivelul bunăstării materiale, factori care privesc dificultățile bugetare
inclusiv datorii).

Riscul multidimensional al sărăciei (expunerea la toate cele trei
forme de sărăcie) a fost prezentă în 4,6% dintre gospodării.
Analizând fenomenul în funcție de vârstă, am constatat că:


Sărăcia bazată pe venit a amenințat cel mai mult persoanele
cu vârste între 16-24 ani (18,4%),



Sărăcia datorată condițiilor de trai sărace a amenințat cel
mai mult persoanele cu vârste între 65-74 ani (18%),



Sărăcia datorată lipsei unui buget echilibrat a afectat cel mai
mult persoanele cu vârste între 55-64 ani (19%).

Analizând fenomenul în funcție de reședință, am constatat că:


sărăcia bazată pe venit afectează 10,7% dintre rezidenții din
urban și 23,7% dintre rezidenții din rural;



Sărăcia afectează condițiile de trai ale 11,5% dintre
persoanele care trăiesc la oraș și ale 17,7% dintre persoanele
care trăiesc la sate;



Ne-echilibrul bugetar afectează 15,7% dintre locuitorii din
urban și 16,4% dintre locuitorii din rural.

Surse:
[1] Economic poverty in Poland in 2013. (Based on household
budget survey), signal information, CSO Research Department of
Social and Living Conditions, 2014, p. 3.
[2] Poverty in Poland according to research of GUS, Ed. GUS,
Warsaw 2013, p. 49, 56.

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU PENTRU LANSAREA
PROIECTULUI LA RZESZÓW

După sursa de venit, toate cele trei
forme de sărăcie amenință
gospodăriile dependente de ajutoare
sociale și respective de pensie. Astfel,
pentru aceste surse de venit:



Sărăcia bazată pe venit
afectează 71,3% și respectiv
37,6% din persoane,



Condiţiile sărace de trai
afectează 57,7% și respectiv
30,2% din personae,



Sărăcia bazată pe neechilibru
bugetar afectează 57,6%,
respectiv 34,4% dintre
persoane.

Părinții singuri sunt și ei expuși la un
risc ridicat al tuturor acestor forme
de sărăcie: cea bazată pe venit
(27,5%), condiţii de trai sărace
(24,5%) și cea legată de lipsa
echilibrului bugetar (34,3%). În mod
similar, cuplurile cu 3 sau mai mulţi
copii sunt expuse acestor forme de
sărăcie (39%, 20,7% și respective
23,3%). Acești indicatori cresc atunci
când în gospodărie, în afară de copii,
sunt și alte persoane dependente [2].

Prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului ERASMUS+ „TAPTogether Against Poverty" a avut loc în 7-8 octombrie 2014 la Rzeszow.
La ședință au participat reprezentanții echipelor de management ale
organizațiilor partenere. Prima zi a fost dedicată discuțiilor amănunțite despre activitățile de proiect ce urmează să se
realizeze. Partenerii au planificat activitățile de implementare a cercetării referitoare la sărăcie și excluziune socială și la
modele de securitate socială funcționale. De asemenea, participanții au prezentat rezultatele obținute din analizele
realizate în țările lor. În a doua zi, s-au discutat probleme legate de managementul proiectului, de procesele de
monitorizare și evaluare, precum și despre diseminarea proiectului și a rezultatelor sale. În timpul întânirii s-a creat un
cont Facebook (https://www.facebook.com/TAPPLROESEENLIT?fref=ts), care va servi drept unul dintre canalele de
diseminare ale informațiilor despre proiect.

SPANISH CONFEDERATION OF EDUCATION AND TRAINING CENTERS (CECE)

The Spanish Confederation of Education and Training Centers (CECE) (Confederația Spaniolă a Centrelor
Educaționale și de Formare) este o organizație non-profit a angajatorilor din educație înființată în anul 1977. Ea
reprezintă un sector educațional larg din Spania, de la grădinițe la universități. Are peste 5.000 de centre educaționale
și de formare printre membrii săi.
Rolurile instituționale ale CECE includ: managementul aducerii la zi a contractelor educaționale; negocierea
acordurilor colective din acest sector; reprezentarea sectorului în bordurile colegiilor; prezență instituțională în
Spanish Employers’ Organization (CEOE) (Organizația Angajatorilor Spanioli) precum și în organizații internaționale
în care are un ril activ, legătura cu autoritățile publice din educație. CECE este membră a următoarelor organizați
internaționale: EFVET (European Forum for Technical and
Vocational Education and Training), ESHA (European School
Contact
Headmaster Association) and ECNAIS (European Council of
National Associations of Independent Schools).
Spanish Confederation of Education and

Training Centers (CECE)
CECE oferă sprijin membrilor săi în 5 domenii: (1) organizarea
Marqués de Mondéjar, 29-31, 1ª planta cursurilor de formare continuă pentru profesori; (2)
28028 Madrid
implementarea inovărilor din domeniul tehnologiei pentru
www.cece.es
membrii săi; (3) facilitarea relațiilor internaționale pentru
membri; (4) asistență în implementarea Modelului de
Inés Alonso
Excelență EFQM în instituțiile membre; (5) consultanță juridică
departamento.europa@cece.es
pentru membri. Profilul educațional al CECE s-a lărgit odată cu
constituirea Fundației consorțiului (Fundación Ángel Martínez
Fuertes) în 1996 care își focalizează activitățile pe incluziune socială prin formarea persoanelor șemere, a celor cu
vârsta de peste 45 de ani, a femeilor, a persoanelor cu dizabilități, a imigranților etc.
CONTEXT
Conform celui mai recent raport (7th Report about social exclusion in Spain) prezentat în 28 octombrie 2014 de către
Caritas Spania, 22% dintre gospodării trăiesc sub pragul sărăciei, iar un alt segment de 30% din populație se află în
situația de risc de a deveni săracă. Organizația caritabilă a Bisericii Romano-Catolice din Spania atrage atenția asupra
pericolului cu care se confruntă 11 milioane de persoane care ar putea ajunge sub pragul sărăciei, confirmând că există
circa 30.000 de persoane fără adăpost în țară. Caritas Spania a anunțat că deja 22% dintre gospodăriile spaniole
trăiesc sub pragul sărăciei și încă 30% sunt amenințate de dificultăți serioase în asigurarea mijloacelor de trai de la o
lună la alta; de asemenea, 580.000 de spanioli, adică 3,3% din populația totală, nu beneficiază de nici un fel de venit.
Cetățenii folosesc 34% din bugetul propriu pentru a plăti rate, iar 7% nu reușesc să își achite cheltuielile de întreținere
la timp. În 2010, pragul sărăciei a scăzut la 7.800 Euro pe an, ceea ce este cu 200 Euro mai puțin decât în anul
precedent. Caritas se aștepta ca situația să se înrăutățească în 2012.

Spania este printre țările europene cu cele mai ridicate rate ale
sărăciei, fenomen care afectează până la 21,8% din populație – ceea
ce este peste media UE de 16,4%. Doar România și Estonia se
situează în fața Spaniei în această listă.

Mittetulundusühing MITRA

Mittetulundusühing MITRA este o organizație neguvernamentală înființată în Estonia în 2012 de cătr voluntari cu
experiență în proiecte europene precum Tineret în Acțiune, NordPlus, EuropeAid, DAPHNE, Parteneriate Grundtvig și
Leonardo da Vinci.
Unul dintre obiectivele MITRA este să implice persoanele dezavantajate – șomeri, minorități naționale, persoane cu
nivel scăzut de educație și persoane fără o pregătire profesională în viața activă pentru a-i motiva să învețe și să evite
excluziunea socială. MITRA colaborează cu aceste grupuri țintă la nivel local, național și european.
Mittetulundusühing MITRA a organizat cursul de formare Tineret în Acțiune „European Citizenship Education:
Meanings, Understandings and Actions" în 12-21 august 2013 în
Narva-Jõesuu, Estonia. Cursul a oferit experiențe de educație
Persoane de contact:
interculturală pentru un grup de 27 tineri și lucrători de tineret din
14 organizații din UE și din țările vecine ale UE. Proiectul a
Pavel Smulski, Președinte MITRA,
sprijinit incluziunea activă a tinerilor cu oportunități limitate –
paul_smulski@hotmail.com
majoritatea participanților au fost din medii rurale și din grupuri
dezavantajate social, dar și reprezentanți ai imigranților și ai
Ruta Pels,manager proiect,
minorităților naționale.
ruta.pels@mail.ru
MITRA a organizat cursul Erasmus+ KA1 “European Citizenship:
learn and act” pentru lucrători de tineret din 3 țări baltice și 3 țări
din Caucaz, în 23-30 iulie și în 1-8 septembrie 2014 în Nelijärve
Estonia.

FIECARE A CINCEA PERSOANĂ DIN ESTONIA TRĂIEȘTE ĂN SĂRĂCIE RELATIVĂ

Conform statisticilor naționale, în 2012, 18,7% dintre estonieni au
trăit în sărăcie relativă, iar 7,3% în sărăcie absolută. Procentul total
al persoanelor în sărăcie relativă a crescut cu 1,2 puncte procentuale
comparativ cu anul precedent, însă procentul persoanelor care
trăiesc în sărăcie absolută a scăzut cu 0,8 puncte procentuale.
Venitul populației a crescut, însă în același timp au crescut și inegalitățile în venit. Transferurile sociale (ajutoare
sociale, pensiile) au ajutat la prevenirea căderii în sărăcie; dacă ar fi fost incluse în venituri, rata celor în risc de sărăcie
ar fi fost 39,6%, iar rata sărăciei absolute de 31,3%. O persoană s-a considerat a fi în risc de sărăcie dacă venitul său
lunar egalizat disponibil a fost sub 329 Euro (299 Euro în 2011), iar în sărăcie absolută dacă venitul lunar egalizat
disponibil a fost sub 196 Euro (186 Euro în 2011). În 2012, raportul dintre veniturile celei mai bogate cincime și cele
ale celei mai sărace cincimi din populație a fost de 5.5. Rata oficială a șomajului în 2012 a fost de 10,2% și în 2013 de
10,9%.

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – V.S.S.P.

Date de contact
Centro Servizi per il
Volontariato V.S.S.P.
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
www.vssp.it

Nicolò Triacca
triacca@vssp.it

Centrul de sprijin pentru voluntariat V.S.S.P. este o organizație non-profit
(membră a National Coordination of Service Centres CSVnet) care
funcționează în Torino în nordul Italiei din 1997 în conformitate cu
reglementările naționale din domeniul voluntariatului (Legea 266 din 11
august 1991; OM din 8 octombrie 1997).
V.S.S.P. oferă servicii gratuite cum ar fi formare, consultanță, sprijin
pentru asociațiile de voluntari din Provincia Torino. Gestionează o rețea
de peste 1000 de asociații non-profit, oferindu-le instrumentele necesare
pentru a-și atinge scopurile.
Viziunea V.S.S.P. este cea a unui viitor în care caracteristicile specifice ale
voluntariatului – dăruirea, reciprocitatea, încrederea, pasiunea, spiritul de
inițiativă, responsabilitatea și grija față de semeni – vor ghida indivizii și
grupurile în fața provocărilor. Misiunea sa este să formeze și să sprijine
voluntarii pentru a profita de oportunități și a se dezvolta personal. În
acest scop, V.S.S.P. elaborează proiecte pentru a crește interesul pentru
voluntariat și pentru a dezvolta oferte cât mai adecvate la nevoilor
specifice ale voluntarilor

SĂRĂCIA ÎN ITALIA
In 2013, fenomenul sărăciei relative a fost stabil în toate zonele geografice, iar rata sărăciei relative a fost de 12,6%, în
timp ce rata sărăciei absolute a fost de 7,9%.

Sărăcia absolută a crescut de la 6,8% la 7.9% (datorită creșterii ratei
sărăciei în sud și în insule de la 9,8% la 12,6%).
În sud și în zona insulelor, rata sărăciei relative a crescut de la de la 21,4% la 23,5%. Pragul sărăciei relative pentru o
gospodărie cu doi membri a fost de 972,52 Euro (cu circa 18 euro mai puțin față de pragul din 2012). In 2013, sărăcia
relativă s-a înrăutățit pentru gospodăriile cu patru sau cinci sau mai mulți membri, mai ales pentru cuplurile cu doi
copii (de la 17,4% la 20,4%), mai ales dacă era vorba despre copii minori (de la 20,1% la 23,1%). (Sursa: ISTAT)

DREPTUL LA PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE

Nu se va reuși eradicarea sărăciei fără sporirea drepturilor
Evenimentul anual organizat de Conferința ONG-urilor Internaționale la 17 octombrie, cu ocazia Zilei
Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei a avut loc în 2014 la
Torino. Acest eveniment a fost legat de Conferința la nivel înalt a European Social Charter care a avut loc la Torino în
17-18 octombrie și la care s-a discutat mai ales despre Articolul 30 din Carta Socială Europeană: „Fiecare persoană
are dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluziunii sociale”.

Persoane afectate de sărăcie au participat la acest eveniment
și au împărtășit experiențele și speranțele lor. Președintele
Conferinței ONG-urilor Internaționale a transmis concluziile
întâlnirii către participanții la conferința la nivel înalt din 18
octombrie.
Agenda zilei a cuprins 3 părți: dimineața au avut loc
cuvântări de bun venit rostite de Jean-Marie Heydt –
Președintele Conference of INGOs al Consiliului Europei,
Salim Muslumov – Ministerul Muncii și Protecției Sociale
din Azerbaidjan în numele Conducerii Comitetului de
Miniștri ai Consiliului Europei, Gabriella BattainiDragoni – Secretar general Adjunct al Consiliului Europei și
Elide Tisi – Viceprimarul orașului Torino.
Participanții la conferință au fost personal cheie și voluntari,
precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și
instituții publice. S-au organizat patru workshop-uri paralele
pe diferite teme legate de sărăcie. La conferință a participat și
o persoană din partea V.S.S.P., care s-a implicat în workshopul 4: «Think, decide and act together against poverty»
(Gândiți, decideți și acționați împreună împotriva sărăciei),
condus de International Movement ATD Fourth
World. Atelierul a fost introdus de două persoane de etnie
romă din Roma, care au descris condițiile în care trăiesc,
amenințarea sărăciei cu care se confruntă și măsurile de
securitate socială oferite de stat. În timpul workshop-ului,
participanții au subliniat legătura clară dintre lupta împotriva
sărăciei și sporirea drepturilor sociale. V.S.S.P. a prezentat
scopurile proiectului TAP și a invitat participanții să
urmărească progresul proiectului, care este legat direct de
problematica drepturilor sociale și de lupta împotriva
sărăciei.
În cursul după-amiezii, fiecare atelier a prezentat
recomandările către adunarea generală, precum și o listă de
solicitări care urma să fie înaintată către conferința de la
Teatrul Regio. S-au formulat șase solicitări, dintre care redăm
trei: (documentul complet este disponibil aici).

European Social Charter (Carta
Socială Europeană) este un tratat al
Consiliului Europei semnat la Torino
în 18 oct 1961, care protejează
drepturile fundamentale și libertățile
cotidiene: la locuire, sănătate,
educație, ocupare, protecţie juridică și
social, liberate de mobilitate a
indivizilor, non-dsicriminarea. Carta
a fost revizuită în 1996.
Articolul 30
Dreptul la protecţie împotriva
sărăciei și excluziunii sociale
Având în vedere asigurarea exercitării
efective a dreptului la protecţie
împotriva sărăciei și excluziunii
sociale, Părțile se angajează:
a.

Să ia măsuri în cadrul unei
abordări integratoare coordonate
pentru

b.

a promova accesul efectiv al
persoanelor care trăiesc în sau
sunt amenințate de excluziune
socială sau sărăcie, precum și a
familiilor acestora, la ocupare,
locuire, formare, educație,
cultură și asistență socială și
medicală; să revizuiască aceste
măsuri pentru a le adapta dacă e
necesar.



Guvernele centrale, locale și regionale sunt solicitate
să conlucreze efectiv pentru a combate sărăcia și a
elimina prejudecățile și discriminarea, precum și
pentru a asigura resursele necesare pentru acțiuni concrete;



Administrațiilor de la toate nivelurile și din toate domeniile (justiție, sănătate, educație, servicii sociale etc.) li
se cere să abordeze persoanele care trăiesc în condiții de sărăcie într-o manieră care respectă toate drepturile
omului și demnitatea umană;



Tuturor factorilor interesați li se cere să acorde atenție și sprijin inițiativelor de succes în favoarea persoanelor
care trăiesc în sărăcie, în cooperare cu organizațiile societății civile.

CONSORȚIUL INTERNAȚIONAL LECTURA ȘI SCRIEREA PENTRU
DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE
Consorțiul Internațional Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (în engleză:
Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium – RWCT IC; a se vedea
www.rwctic.org) este o comunitate globală de educatori care colaborează între ei cu scopul de a spori înțelegerea
fiecăruia despre predare și învățare, implicând profesorii și persoanele care învață într-o reflecție critică. Promovăm
educația pentru gândire critică la toate nivelurile sistemelor de învățământ în toată lumea. Definim gândirea critică
drept o formă de gândire socială independentă, autonomă, care – pornind de la formularea unor întrebări
referitoare la aspecte problematice - oferă argumente raționale în identificarea răspunsurilor și soluțiilor.
Gânditorii critici elaborează propriile soluții și le fundamentează cu argumente convingătoare solide. Ei recunosc
faptul că există mai multe soluții posibile și de aceea caută să demonstreze de ce soluția lor preferată este logică și
practică (Klooster, 2001).

Motivul pentru care RWCT IC se implică în proiectul Împreună
împotriva sărăciei (Together against Poverty - TAP) este pentru că
suntem conștienți de faptul că educația de calitate pentru toți – la
care dorim să contribuim prin educația pentru gândire critică precum și șansele de succes educațional sunt afectate de sărăcie și de
excluziune socială, și în același timp educația de calitate și succesul
școlar au influență asupra șanselor ca indivizii să iasă din sărăcie și
să evite excluziunea socială. În încercarea de a rupe cercul vicios al
sărăciei, credem că gândirea critică joacă un rol important.
După cum am constatat în etapa de pregătire a TAP, conform datelor publicate de Ministerul Muncii (Raport de
cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată, 2010), independent de
dimensiunea sărăciei în rândurile populației, profilul persoanelor afectate/ expuse la riscul sărăciei rămâne constant:


În termeni de vârstă: copiii și tineri sub 24 ani;



În termeni de educație: persoanele cu nivel scăzut de educație;



în termeni de profil ocupațional: șomerii, persoanele casnice și persoanele fizice autorizate,



În termeni de reședință: sărăcia este mai frecventă în mediul rural;



În termeni de etnie, romii sunt de șase ori mai vulnerabili decât populația țării, în ansamblu.

Pe lângă implementarea activităților proiectului în România, rolul
organizației noastre în acest proiect este să contribuim la
„traducerea” nevoilor identificate ale grupurilor țintă (grupuri
vulnerabile amenințate de sărăcie și decidenți) în obiective de
învățare specifice care să se realizeze în timpul instruirilor și
workshop-urilor pe care le vom proiecta. Suntem dornici să ne
angajăm în colaborarea cu ceilalți parteneri pentru a contribui la
atingerea scopului și obiectivelor TAP.

Persoane de contact:
Maria Kovacs, director executiv
maria.kovacs@rwctic.org
Ariana-Stanca Vacaretu, manager de
proiect
ariana.vacaretu@vimore.com

LEIDO … PE SCURT …
Leido este o rețea națională de organizații din Olanda. Ea se implică în învățarea pe tot
parcursul vieții aducând laolaltă persoane care activează în instituții de pregătire și
formare profesională și de învățământ superior pentru a facilita comunicarea între ele.
Recurgem la o diversitate de activităţi pentru a crea spațiu pentru discuții, rezultatele
cărora le publicăm în buletine informative, rapoarte și alte documente pentru a ale
aduce la cunoștința publicului larg.
Leido a fost înființat în 2003. Managementul rețelei și grupurile de lucru sunt conduse de persoane care lucrează în
sectorul de pregătire profesională nu ca manageri, ci ca și coordonatori, profesori, tutori, profesioniști în asigurarea
calității, experți în domeniul curriculumului etc. Acest lucru asigură faptul că discuțiile sunt într-adevăr cu implicații
practice, că se contribuie direct la rezo0lvarea problemelor întâmpinate. Acesta este aspectul ca dă nota dominantă
rețelei noastre.

PROIECTUL ȘI OLANDA…
Proiectul TAP este de un mare interes pentru noi, cu toate că Olanda este o țară relativ bogată cu un sistem de
asistență socială care funcționează bine. Cu toate acestea, conform standardelor internaționale, 9% dintre olandezi pot
fi considerați ca trăind „în sărăcie”, cu dimensiuni câteodată invizibile pentru alții. În anii ce urmează, va fi din ce în ce
mai greu pentru grupurile vulnerabile.
Ca dovadă pentru afirmația de mai sus, cităm dintr-un articol publicat într-un ziar olandez (NRC Handelsblad).

Cât de egală e Olanda – a se vedea indexul Gini?
Nicio țară nu este exact ca alta, iar definiția venitului și bunăstării diferă de la una la alta semnificativ. Să luăm Olanda.
La ce să ne uităm? Venit brut și venit net. Este exact diferența dintre cele două – există multă redistribuire între cei
care câștigă mult și cei care câștigă puțin. Venitul disponibil – sau venitul standardizat la care face referire Biroul
Central de Statistică? Poate fi și acesta un indicator. Indicii Gini corespunzători pentru cele două tipuri de venituri,
conform ultimelor date, sunt 0,33, 0,34, respectiv 0,28 și 0,57. Dar ce ne spun acestea?

Unde ne situăm?
În ansamblu, imaginea care se conturează despre Olanda este aceea a unei țări „egale”, dar la fel de bine ar putea fi și
altfel. În 2010, coeficientul Gini pentru venitul net a fost de 0.29. Acesta este mai scăzut decât media pentru țările
industrializate, în cazul cărora urcă la 0,32. Dar diferența dintre cei cu veniturile cele mai bune și cei cu veniturile cele
mai slabe este în creștere. Și inegalitățile de putere în acest caz, comparativ cu alte țări, sunt mai mari. Cei 10% cu
veniturile cele mai mari dețin 61% din întreaga bogăție, iar cei cu veniturile cele mai mici dețin doar 1%.
(11 octombrie 2014)

Măsuri împotriva sărăciei: 80 mil în plus pentru gospodăriile sărace
În următorii patru ani, Amsterdam va cheltui anual cu 20 mil euro mai mult pentru a sprijini persoanele cu venituri
mici. În prezent, 83000 de gospodării primesc ajutor. Numărul acestora va crește cu 15000, deoarece consiliul local a
majorat limita de la 110% din venitul minim la 120%. În plus, se va asigura un pachet gratuit de asigurare de sănătate,
iar cartea de identitate ca fi subvenționată pentru persoanele cu venit scăzut. Astfel, bugetul va crește cu 83 milioane
de euro anual. (24 octombrie 2014)

