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Wielu ludzi kieruje się w życiu wyłącznie dążeniem do zysku, prestiżu 
lub władzy. W konsekwencji niejeden zamyka się w wewnętrznym 
odosobnieniu, inni zaś są nadal umyślnie dyskryminowani z powodu 
swojej rasy, narodowości lub płci, a jednocześnie nędza spycha wielkie 
masy ludzkie na margines życia społecznego albo wręcz na krawędź 
zagłady.

 
Jan Paweł II,  

Orędzie na XXIX Światowy Dzień Pokoju, 1997 

Wrażliwość na ludzką krzywdę i  nędzę, walka z  niesprawiedliwością spo-
łeczną, niezgoda na wykluczanie różnych osób i  grup z  życia społecznego 
stanowią stały element myśli Jana Pawła II. Jest on zakorzeniony w jego per-
sonalizmie, który zakłada, że każdy człowiek jest osobą spełniającą się przez 
wolne i rozumne działania. Jedynym zaś właściwym sposobem odniesienia 
jednej osoby do drugiej jest miłość. Ubóstwo fizyczne czy duchowe godzi bez-
pośrednio w wartość osoby, nie pozwalając jej na godne życie i rozwój. Ubó-
stwo odbiera człowiekowi zdolność do samostanowienia i  panowania nad 
swoim losem. Zdaje go na łaskę innych, ich dobrej woli, co może być drogą do 
uprzedmiotowiania człowieka – w sytuacji ubóstwa czy nędzy człowiek nie 
jest już panem swojego życia, nie decyduje o sobie, ale jest całkowicie zależ-
ny – nawet w swej biologicznej egzystencji – od woli innych. Ubóstwo deper-
sonalizuje. 

Jednym więc z naczelnych wysiłków społeczeństwa powinna być walka 
z ubóstwem i wykorzystywanie wszystkich możliwych środków, aby jak naj-
większa liczba ludzi żyła w stanie, w którym ich podstawowe potrzeby, nie 
tylko biologiczne, ale i społeczno-kulturalne zostałyby zaspokojone. Ubóstwo 
z natury rzeczy jest stanem negatywnym, ukazuje słabość, a często postępu-
jący upadek danego społeczeństwa czy państwa.

Idąc za katolicką nauką społeczną, Karol Wojtyła wyróżnia różne stany, 
w których może znajdować się człowiek, jeśli weźmiemy pod uwagę jego sto-
sunek do dóbr zewnętrznych. Są to zbytek, dobrobyt, minimum egzystencji 
oraz ubóstwo. Poniżej stanu ubóstwa mamy jeszcze nędzę, czyli stan, w któ-
rym człowiek nie dysponuje środkami potrzebnymi do utrzymania życia.  
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Nędza jako zjawisko społeczne jest prawie zawsze niezależna od woli jed-
nostek – jest następstwem złego ustroju gospodarczego bądź jakiegoś zbio-
rowego kataklizmu (wojna, susza). Nędzy można więc zaradzić poprzez 
odpowiednie reformy ustrojowe lub przez dobroczynność i szeroko rozumia-
ną pomoc humanitarną. 

Jednym z najbardziej doniosłych aspektów myśli Jana Pawła II, które od-
noszą się nie tylko do walki z ubóstwem, ale do swoistej filozofii życiowej i re-
wolucji we wrażliwości społecznej, jest wprowadzona przez niego kategoria 
„opcji na rzecz ubogich”. Jej istotą jest, z jednej strony umożliwienie ludziom 
przezwyciężenia stanu ubóstwa i podjęcie odpowiedzialności za swoje życie, 
z drugiej zaś kierowanie się specjalną formą pierwszeństwa (uprzywilejowa-
nia) w zwracaniu uwagi na potrzeby osób ubogich. Jak pisał w 1987 r.: „Dziś, 
gdy kwestia społeczna nabrała wymiarów światowych, owa miłość prefe-
rencyjna oraz decyzje, do jakich pobudza, nie mogą nie obejmować wielkich 
rzesz głodujących, żebrzących, bezdomnych, pozbawionych pomocy lekar-
skiej, a nade wszystko niemających nadziei na lepszą przyszłość; nie można 
nie brać pod uwagę istnienia tych rzeczywistości”.

Opcja ta bezpośrednio wyrasta z  personalizmu głoszonego przez Jana 
Pawła II, który każdego człowieka stawia ponad wszelkiego rodzaju dobrami 
czy instytucjami społecznymi. Człowiek jest, wedle Jana Pawła II, naczelną 
wartością życia społecznego i nigdy nie może być potraktowany jako obcią-
żenie czy balast stanowiący przeszkodę w rozwoju społecznym. Dlatego, jak 
podkreślał Jan Paweł II w 1991 r., „będzie musiał zniknąć ten typ mentalno-
ści, która ubogich – ludzi i narody – traktuje jako ciężar i jako dokuczliwych 
natrętów”. 

Ubóstwo materialne jest najbardziej widoczne i dotkliwe. W swojej skraj-
nej postaci przejawia się w marginalizacji całych grup społecznych, krajów 
czy regionów świata. Takie ubóstwo ma charakter strukturalny, wymaga 
działań na arenie międzynarodowej i głębokich zmian systemowych. Jan Pa-
weł II zwracał szczególnie uwagę na rosnące rozwarstwienie ekonomiczne 
i kulturalne na świecie między bogatą Północą a biednym Południem, na me-
chanizmy wyzysku ubogich, problem zadłużenia krajów Trzeciego Świata czy 
słabość organizacji międzynarodowych. 

Jak we właściwy sposób należy myśleć o  walce z  ubóstwem? Przede 
wszystkim należy uznać, że jest ono problemem globalnym, dotykającym, 
mniej lub bardziej, każdego z nas. Nie można ubóstwa zamknąć w określonym 
kraju, strefie geograficznej czy grupie społecznej i uważać je za odizolowaną 
rzeczywistość. Jak zauważył papież w 1987 r.: „(…) powinno być oczywiste, 
że rozwój albo stanie się powszechny we wszystkich częściach świata, albo 
ulegnie procesowi cofania się również w strefach odznaczających się stałym 
postępem”. Im szybciej więc nastąpi poprawa jakości życia ludzi i zostaną im 
zapewnione możliwości zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowym, 
tym szybciej jako społeczeństwo globalne będziemy żyć w bardziej bezpiecz-
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nych i ludzkich warunkach. Potrzeba do tego swoistej rewolucji moralnej, do 
której nawoływał Jana Paweł II, potrzeba przemiany serc i budowania świata 
na innych wartościach niż ekonomiczne i polityczne. Potrzebna jest miłość 
i solidarność. Miłość każe nam widzieć w każdym człowieku osobę, która po-
winna godnie żyć i rozwijać się, a solidarność skłania nas, aby ci, którzy mają 
więcej, dzielili się z tymi, którzy mają niewiele. Zamykanie się więc na ubo-
gich, tylko nasila problem ubóstwa i w tym znaczeniu, jak wskazywał Jan Pa-
weł II w 2005 r., „dobro narodów afrykańskich stanowi niezbędny warunek 
osiągnięcia powszechnego dobra wspólnego”.

Diagnozę Jana Pawła II podziela też papież Franciszek pisząc w  swoim 
ostatnim dokumencie Fratelli tutti z października 2020 r.: „Wzajemna pomoc 
między krajami ostatecznie przynosi korzyści wszystkim. Kraj, który rozwi-
ja się w oparciu o swoje podwaliny kulturowe, jest skarbem dla całej ludzko-
ści. Potrzebujemy budzić świadomość, że dziś albo wszyscy się ocalimy, albo 
nikt się nie ocali. Ubóstwo, degradacja, cierpienia jakiegoś obszaru ziemi są 
milczącą pożywką dla problemów, które w końcu dotkną całą planetę. Jeśli 
niepokoimy się wyginięciem niektórych gatunków, to powinniśmy zadręczać 
się myślą, że wszędzie są osoby i ludy, które nie rozwijają swojego potencjału 
i swego piękna z powodu ubóstwa lub innych ograniczeń strukturalnych. Po-
nieważ to doprowadza do zubożenia nas wszystkich”.

dr Bartosz Wieczorek 
Instytut Badań Naukowych 

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie





Krajobraz katastrof  
roku 2020



Somalia / Rafał Grzelewski, PAH
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Koronawirus, który w wielu krajach stał się „wirusem głodu”, susze, wielkie 
powodzie, kryzys gospodarczy, konflikty zbrojne, niespotykana od lat pla-
ga szarańczy i wybuch w Bejrucie, spychający Liban na krawędź katastrofy. 
W pomocy humanitarnej to jeden z najtrudniejszych okresów od dekad.

Już w grudniu ubiegłego roku ONZ ostrzegała, że w 2020 roku rekordo-
we 168 mln ludzi na świecie może wymagać pomocy humanitarnej. Zaledwie  
3 miesiące później pandemia koronawirusa doprowadziła do światowego 
kryzysu gospodarczego, który szczególnie mocno dotknął kraje najbiedniej-
sze. Masowe bezrobocie, przerwane łańcuchy dostaw, gwałtownie rosnące 
ceny jedzenia i problemy z dostarczaniem pomocy sprawiły, że liczba głodu-
jących osób na świecie może się podwoić. Skutki restrykcji pandemicznych 
są wielowymiarowe i dotykają każdej sfery życia. Wirus co prawda pokazał, 
w jak bardzo wspólnym i współzależnym świecie żyjemy, ale najwyższą cenę 
za życie w „nowej rzeczywistości” płacą najsłabsi. Żeby dać dramatyczne wy-
obrażenie tych mechanizmów, dość powiedzieć, że tylko przez ekonomicz-
ne skutki pandemii umiera 10 tysięcy dzieci miesięcznie. Dzieje się tak także 
dlatego, że lekarze nie mają często możliwości, by dotrzeć do pacjentów z po-
mocą medyczną i szczepieniami, więc zwiększa się umieralność na choroby, 
którym można dzięki szczepieniom zapobiegać.

Na humanitarnej mapie świata pojawił się także ostatnio nowy czerwony 
punkt – Liban. Potężna eksplozja w Bejrucie zabiła blisko 200 osób i raniła ty-
siące, niszcząc i uszkadzając przy tym połowę miasta. Jednak to długofalowe 
skutki tego wybuchu są dla kraju szczególnie niebezpiecznie, ponieważ do 
tragedii doszło w najgorszym możliwym momencie. Liban od wielu miesię-
cy stał nad gospodarczą przepaścią, w znacznej mierze spowodowaną także 
przez ekonomiczne skutki koronawirusa. Wysoka liczba zachorowań w tym 
małym kraju wymusiła długie „lockdowny”, w związku z którymi większość 
mieszkańców nie mogła chodzić do pracy. W Libanie, tak jak w wielu innych 
krajach tzw. Globalnego Południa, wiele osób utrzymuje się z  prac doryw-
czych, za które otrzymują dniówki, więc utrata zatrudnienia z dnia na dzień 
realnie oznacza dla nich brak możliwości kupienia sobie czegoś do jedzenia. 
Libańczycy, którzy dotąd pomagali i wciąż pomagają uchodźcom syryjskim 
w ich kraju, teraz sami będą potrzebować pomocy humanitarnej, a niektórym 
z nich grozić może po prostu głód.
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Do krajobrazu katastrof 2020 roku należy też dołożyć gwałtowne powo-
dzie, które pustoszyły w  tym roku Afrykę Wschodnią, zwłaszcza Somalię 
i Sudan Południowy. Ostrożne szacunki mówią o 1,5 mln poszkodowanych. 
Będący pokłosiem globalnych zmian klimatycznych kataklizm pozbawia lu-
dzi plonów, zabija zwierzęta gospodarskie, zatruwa ujęcia wody pitnej i roz-
nosi śmiertelne choroby. Życie jest tam bardzo kruche i trudno je po takiej 
stracie odbudować, bo żywioł pozbawia ludzi całego dobytku i źródeł utrzy-
mania. Katastrofy naturalne w tej części świata niestety będą coraz częstsze 
i coraz bardziej dotkliwe dla zamieszkujących je ludzi. Klimatolodzy wskazu-
ją, że odpowiedzialne są za to zmiany klimatyczne przejawiające się w zabu-
rzeniu tzw. Dipolu Oceanu Indyjskiego, przez co część oceanu nadmiernie się 
nagrzewa i powoduje zwiększone opady. W związku z tym, na przykład w So-
malii, dochodzi do naprzemiennych suszy i powodzi, właściwie bez okresów 
łagodniejszej pogody, kiedy można spokojnie obsiać pola i zebrać plony. Już 
teraz procent 60% Somalijczyków jest zagrożonych głodem i  niedożywie-
niem, a sytuacja wciąż się pogarsza. W takiej sytuacji trudno mówić o stabili-
zacji w kraju, który od lat jest targany konfliktem zbrojnym. 

Dramat i niesprawiedliwość polega też na tym, że do gwałtownych zjawisk 
pogodowych dochodzi w państwach, które w znikomym stopniu przykładają 
się do globalnych zmian klimatycznych, a jednocześnie same nie mają sku-
tecznej możliwości obrony przed ich skutkami. Krótko mówiąc, płacą bardzo 
wysoką cenę za wybory konsumpcyjne wielkich światowych gospodarek.

W  tym samym czasie, kiedy Sudan Południowy i  Somalia zmagały się 
z powodziami, obserwowaliśmy także największą od 70 lat plagę szarańczy 
w regionie Afryki Wschodniej. To także skutek zmian klimatu, bo zwiększone 
i przedłużone opady stanowią doskonałe warunki do namnażania się owa-
dów. Rój o powierzchni 1 km2 jest w stanie zjeść dziennie tyle, ile 35 tysięcy 
ludzi. Plaga szarańczy dotyka niestety krajów, których nie stać na skuteczną 
walkę z tym zagrożeniem i gdzie problem głodu jest codziennością setek ty-
sięcy ludzi.

Patrząc na bezmiar potrzeb na świecie, w człowieku rodzi się naturalne 
pytanie, czy jest w ogóle sens indywidualnego pomagania. Innymi słowy – 
czy ja sam/sama mogę coś zrobić? I  właściwie dlaczego pomagać ludziom 
w krajach tak bardzo odległym nam kulturowo, religijnie i geograficznie? Każ-
dy musi w sobie samodzielnie poszukać odpowiedzi i choć nie każdym bę-
dzie kierował imperatyw moralny, to trzeba mieć świadomość, że globalny 
świat oznacza też globalne problemy, które wymagają zaopiekowania w każ-
dej jego części, a zaniechania w tym względzie odbiją się na nas wszystkich. 
Jako ludzkość stoimy przed wieloma wyzwaniami o charakterze globalnym, 
chociaż dwa z nich mają, jak się wydaje, znaczenie zasadnicze. Zmiany klima-
tyczne i pandemia koronawirusa w najbardziej dobitny sposób pokazały, że 
państwowe partykularyzmy są przeciwskuteczne i tylko skoordynowana, po-
nadnarodowa odpowiedź jest w stanie zapobiec katastrofie. Żeby uzmysłowić 
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czytelnikowi ten mechanizm, warto przywołać słowa jednego z urzędników 
ONZ, który przestrzegał, że jeśli zaniedbamy wsparcie dla krajów biedniej-
szych zmagających się z pandemią COVID-19, to staną się one rezerwuarem 
wirusa, który później wróci do krajów Północy. Jednak ryzykowne byłoby 
zakładanie, że scedowanie odpowiedzialności na rządzących jest w  stanie 
efektywnie zarządzać kryzysem, bo praktyka niestety obnaża smutną rzeczy-
wistość, w której wciąż na pierwszy plan wysuwają się wąskie i krótkotermi-
nowe interesy. To właśnie dlatego tak istotne jest funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych, chociażby takich jak Polska Akcja Humanitarna, która nie-
przerwanie od blisko 28 lat dzięki pomocy finansowej darczyńców z Polski 
niesie pomoc ludziom w krajach dotkniętymi głębokimi kryzysami humani-
tarnymi. Dziś już nikt nie oczekuje od obywateli indywidualnego poświęcania 
czasu na działania humanitarne w odległych krajach ogarniętych wojną czy 
zmagającymi się z katastrofami naturalnymi. Byłoby to zresztą działanie ry-
zykowne i nieefektywne. Ale właśnie poprzez takie organizacje jak PAH moż-
na realizować potrzebę wsparcia dla drugiego człowieka w kryzysie w sposób 
najprostszy, czyli przekazując pieniądze, za które później na miejscu można 
zakupić potrzebne materiały, towary, czy opłacić pracę specjalistów. Dzięki 
temu życie ludzi poszkodowanych przez konflikt zbrojny czy kryzys klima-
tyczny staje się odrobinę lepsze, odrobinę godniejsze, a przecież właśnie z ta-
kich drobin, z takich wydawałoby się drobnych gestów składa się nasz świat. 

Rafał Grzelewski  
Polska Akcja Humanitarna

Wesprzyj działania PAH:
– Wpłać poprzez stronę PAH: www.pah.org.pl/wplac
– Przelewem na konto nr: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772  

z dopiskiem „Pomagam z PAH”





Bezdomność  
jako fizyczne  
i duchowe ubóstwo



Eryk otrzymał z rąk dyrektora Caritas Polska ks. Marcina Iżyckiego dyplom 
uznania, za „Zdanie matury i wytrwałe realizowanie życiowych celów” oraz z rąk 
kierownika programu „Damy radę!” rower / Caritas Polska
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Ubogich zawsze mieć będziecie…
 (J 12,8)

Bieda i niedostatek to jeszcze nie ubóstwo. Pojęcie „ubogi” zrobiło niezasłu-
żoną karierę publiczną, zastępując dwa pierwsze terminy i stając się synoni-
mem różnych form wykluczenia społecznego. Tymczasem człowiek ubogi to 
w pierwotnym znaczeniu człowiek przede wszystkim ubogi duchowo i ma-
terialnie, który żyje w całkowitej ufności i zależności od Boga, jest przy tym 
powierzony nam, ludziom, którym powodzi się trochę albo dużo lepiej, wspól-
nocie, rodzinie oraz instytucjom powołanym do świadczenia pomocy i opieki. 
Jeszcze nie tak dawno w Rosji i w krajach o silnych, chrześcijańskich trady-
cjach religijnych w każdej wiosce żył jakiś biedak, żebrak sprzed cerkwi lub 
kościoła na utrzymaniu wioski, która uważała go za znak Bożej przychylności 
i błogosławieństwa. Był nieraz powiernikiem intencji modlitewnych, a i zda-
rzali się wśród nich obdarzeni darem proroczym lub wróżbici różnego au-
toramentu. Ubóstwo wiązało się z wymianą dóbr duchowych i materialnych. 
W Kalwarii Zebrzydowskiej powstało pojęcie „dziadów kalwaryjskich”, i dziś 
można tam spotkać ubogiego – pustelnika, do którego garną się pielgrzy-
mi i turyści po radę, modlitwę i wysłuchanie. Z czasem „dziad” stał się okre-
śleniem pejoratywnym, a „ubogi” po prostu biedakiem. Wiele pojęć, jeszcze 
niedawno względnie jasno rozumianych, nabrało nowych odcieni znaczenio-
wych, albo wręcz zmieniło swoje pierwotne znaczenie.

Na przykład bezdomność. Pod powszechnym rozumieniem bezdomności 
kryją się nowe, współcześnie uwarunkowane treści, zaczynając od deprecja-
cji pojęcia „Dom” i rozumienia tego, co się na Dom składa. Wypadałoby raczej 
pisać to słowo dużą literą, ponieważ Dom to nie tylko ściany i dach, pod któ-
rym można się schronić, to nie tylko miejsce względnego bezpieczeństwa, do 
którego ma się klucze i w którym możemy złożyć głowę jak lisy, ptaki i inne 
zwierzęta, które mają swoje gniazda i nory. To przede wszystkim zakorzenie-
nie w miejscu, z którym wiążą nas emocje i funkcje życiowe, historia, więź ro-
dzinna czy wspólnotowa, ród, rodowód, poczucie tożsamości.

Wiele z tych właściwości osłabło albo zniknęło, pojawiły się inne w mia-
rę ruchów migracyjnych i kulturowych transformacji. Pozostała tęsknota za 
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Domem, w którym wszystko jest na swoim miejscu. Nie tylko ściany, dach, 
meble i widok za oknem, wśród których człowiek czuje się u siebie i realizu-
je swoje życiowe powołanie, aspiracje, wychowuje dzieci, ma sąsiadów. Dziś 
w Warszawie, w mieście, gdzie bije serce Polski, niewielu pozostało warsza-
wian, chociażby w  drugim pokoleniu. Przyjezdni wnieśli swoją dynamikę 
życia, umiejętności, pragnienia konsumpcyjne i  twórcze, ale nie rozwinę-
li jeszcze poczucia zadomowienia i  „domności”. Proces budowania miesz-
kań jest obecnie szybki, ale budowanie Domu zabiera więcej czasu i przede 
wszystkim wymaga ciągłości, starań i serca. 

Z perspektywy mojej pracy w Caritas Polska, w której zajmuję się proble-
matyką osób bezdomnych, uzależnionych i wykluczonych społecznie, War-
szawa jest miastem ludzi bezdomnych w różnych aspektach, najczęściej ludzi 
młodych, latami wynajmujących mieszkania i pokoje we wspólnie dzielonych 
mieszkaniach. Z  takim życiem wiąże się bardziej poczucie tymczasowości, 
niepewności jutra, pracy, dochodów niż możliwości bezpiecznego zakładania 
rodziny, czyli budowania stabilnego Domu. Jakby na to nie patrzeć – Dom jest 
nierozerwalnie związany z rodziną, środowiskiem i następstwem pokoleń.

W doświadczeniu wielu moich znajomych i przyjaciół, którzy żyją i pra-
cują w Warszawie, prawdziwy Dom jest często kilkaset kilometrów od stoli-
cy. To jest miejsce, do którego co pewien czas się jeździ, by ożywić poczucie 
naturalnej więzi międzyludzkiej i  wraca z  torbami prowiantu, czyli domo-
wym jedzeniem, które przygotowała rodzina. Tutaj raczej nie przygotowuje 
się większych posiłków, nawet nie ma na to czasu albo umiejętności. Dom po-
został gdzieś w oddali, w świecie dzieciństwa i tęsknoty. Nawet jeżeli nie był 
to dom wzorowy.

Prawdziwej bezdomności – duchowej, psychicznej i kulturowej – najczę-
ściej nie widać gołym okiem. Widać, co najwyżej, patologie związane z brakiem 
własnego mieszkania. Moja praca nauczyła mnie rozróżniać bezdomność 
faktyczną od usankcjonowanej przez Urząd i definicje, które są podstawą do 
udzielania pomocy takim osobom. Prawdziwa bezdomność się ukrywa, jest 
największym i często chronicznym upokorzeniem, tęsknotą przesyconą bez-
granicznym smutkiem, znieczulanym alkoholem. Brak własnego dachu nad 
głową staje się naturalnym następstwem poczucia wykorzenienia i  braku 
więzi, wyobcowaniem. Bezdomność spełnia, w moim pojęciu, wszelkie kry-
teria ubóstwa, bez względu na jej okoliczności, wygląd czy zachowanie. Bez-
domność jest milczącym cierpieniem człowieka pozbawionego Domu i, co za 
tym idzie, mieszkania, tułacza żyjącego z dnia na dzień, często bez perspek-
tyw, a nawet starań, aby coś mogło się zmienić. W bezdomności znajduje się 
apatia osłabiająca wolę życia i działania, pogłębiająca się z czasem atrofia ży-
ciowa, niszcząca stan zdrowia, i w końcu, całkowita degradacja. Na drugim 
brzegu tej rzeki jest Dom, który urasta do rozmiarów abstraktu.

W  Caritas Polska staramy się zatrzymać ten proces destrukcji, zanim 
stanie się trudny albo niemożliwy do opanowania. Oprócz schronisk i noc-
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legowni, stołówek i  innych środków pośrednio wspierających osoby bez-
domne, które znalazły się „poza obiegiem” społecznym z własnej winy albo 
przez skomplikowane zbiegi niezawinionych okoliczności, prowadzony jest 
od 2013 roku program wychodzenia z bezdomności i uzależnień dla młodych 
ludzi „Damy radę!”. W społeczności terapeutycznej trwają próby rozbudze-
nia w uczestnikach motywacji do założenia własnego Domu, najczęściej in-
nego od tego, który znają z dzieciństwa, uwolnienia od poczucia przegranej 
i  niskiej samooceny, zainspirowania nadzieją i  wolą godnego życia. Każdy 
z  uczestników nosi taką ukrytą tęsknotę w  sercu, ale na ogół brakuje wia-
ry i możliwości, aby uruchomić proces twórczy. Okazuje się, że to, co wyda-
je się niemożliwe, wbrew najczarniejszym scenariuszom życiowym, które 
podpowiada poranione dotychczasowe życie, dość szybko jest zastępowane 
przez wytrwałą pracę przy budowaniu nowych fundamentów życiowych przy 
wsparciu grupy. 

Oto 29-letni Łukasz, dosłownie wyrwany z destrukcji uzależnień, gangu 
i  tułaczki. Bez zawodu i  nadziei, z  kolosalnym zadłużeniem komorniczym. 
Przyjęty do programu „Damy radę!” cztery lata temu. Dziś pracuje jako wy-
kwalifikowany kucharz, żyje w  trzeźwości, spłaca długi, opiekuje się odzy-
skanym dzieckiem z czasów swobodnej młodości. Łukasz właśnie zasiedla 
mieszkanie otrzymane w  ramach programu i  pomocy Urzędu. Mieszkanie 
jest nowe, pachnie świeżą farbą. Oprócz ścian, sufitu, pięknej klepki na pod-
łodze i okien, przez które wpada światło dnia, nie ma jeszcze w nim nic. Ale 
jest już poczucie Domu. Dziś Łukasz przestaje być bezdomny.

Oto 24-letni Eryk, rekordzista w sztafetach narkotykowych, bywalec za-
mkniętych terapii, od dwóch lat w programie. W krótkim czasie dokończył 
szkołę, zrobił zaocznie maturę, ma już dobrze płatną pracę i szykuje się na 
studia. Eryk już buduje swój Dom. 

Oto Paweł, 26 lat. Przez dwa lata nie mogliśmy dociec przyczyny jego tu-
łaczki, bo ani jego powierzchowność, brak uzależnień i kultura osobista nie 
wskazywały na jakąś formę bezdomności. A jednak warszawscy streetwor-
kerzy znaleźli go w  krzakach na Pradze, gdzie „mieszkał” jako faktycznie 
i rzeczywiście bezdomny. Dziś Paweł jest zawodowym żołnierzem, wolonta-
riuszem i studiuje ratownictwo. Zawsze można na niego liczyć. W życie Pawła 
weszła Nadzieja i rozpoczął się proces budowania Domu.

Jest ich wielu. Żaden nie spełnia urzędowych kryteriów bezdomności. 
Chociaż mają gdzie mieszkać i mogą nieźle zarabiać, są faktycznie bezdom-
ni i  ubodzy. Przeglądając życiorysy uczestników, którzy przeszli przez pro-
gram, widzimy nie tylko duchową i faktyczną bezdomność, ale może przede 
wszystkim ubóstwo zagubionego na początku życia człowieka, którego dra-
matu i cierpienia można nie zauważyć na ulicy. 

Czy widzimy ubóstwo dzieci i młodzieży pozbawionych normalnych do-
mów, ojcowskiej ręki i formacji rodzinnej, zagubionych w świecie sprzecznych 
wartości, a raczej antywartości, powszechnie dostępnych nawet w szkołach 
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„znieczulaczy”, zastępczych domów w  postaci przestępczych grup rówie-
śniczych? Współczesne ubóstwo pogłębia się i rozszerza na obszary do nie-
dawno strzeżone przez rodzinę, Kościół i autorytety. Współczesne ubóstwo 
to świat dynamicznie rozwijający się pod powierzchnią pozornego dobrobytu 
i zaopatrzenia. W Polsce nie brakuje już na ogół pożywienia i odzieży, braku-
je mieszkań i dostępnych, godnych człowieka warunków do życia. Ale przede 
wszystkim coraz bardziej brakuje, przynajmniej w  dużym mieście, poczu-
cia zakorzenienia, tożsamości, rodziny i Domu, w którym można odnaleźć te 
wartości i który ma służyć również następnym pokoleniom.

Janusz Sukiennik 
Caritas Polska

Caritas Polska







Papież Jan Paweł II  
o ubóstwie
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Śmierć z powodu braku wody i chleba

Stąd, z  Wagadugu, z  centrum jednego z  tych krajów, które nazwać może-
my krajami pragnienia, niech mi będzie wolno skierować uroczysty apel do 
wszystkich, tak w Afryce jak i poza nią, aby nie zamykali oczu na to, co miało 
miejsce i co dalej trwa w regionie saheliańskim.

Nie będę raz jeszcze opisywać historii i szczegółów tej tragedii; pamięta-
cie ją przecież wszyscy. Ale należałoby przywołać na pamięć przynajmniej to, 
ile czasu potrzeba było, aby uświadomić sobie ten narastający dramat przez 
ciągnące się bez przerwy susze i aby – w konsekwencji – mógł się rozwinąć 
ruch solidarności, który poszedł we wszystkich kierunkach; rozwinął się ruch 
lokalny, narodowy, regionalny i międzynarodowy.

Wiele zostało dokonane przez obywateli i przez rządy krajów, które okaza-
ły zainteresowanie. Wiele zostało zrobione przez organizacje międzynarodo-
we. Także Kościół ma swój poważny udział w tej solidarnej akcji.

[…]
A  jednak ile ludzi padło ofiarą, zanim nadeszła pomoc! Jakże wielkiej 

liczbie dzieci normalny rozwój został zakłócony i  zagrożony! A  niebezpie-
czeństwo wcale nie zostało zażegnane. Od samego początku tych bolesnych 
wydarzeń, które stanowią istotę dramatu Sahelu, sprawa przyszłości była te-
matem studiów prowadzonych na waszym terenie, na mocy współpracy mię-
dzynarodowej, w  oparciu o  Narody Zjednoczone. Zostały wytyczone plany 
zgodnie z którymi walczy się z suszą, z  jej przyczynami i skutkami. Zapro-
jektowano skuteczne środki zaradcze, jak melioracja pól, kopanie studzien, 
budowa spichlerzy, wprowadzanie zróżnicowanych sposobów uprawy, i inne.

Potrzeby są jednak ogromne, jeśli się chce zatrzymać ruchome piaski pu-
styni i, w przyszłości, doprowadzić do ich wycofania; jeśli się chce każdemu 
mężczyźnie, każdej kobiecie i każdemu dziecku z Sahelu zapewnić wodę i po-
żywienie w  stopniu wystarczającym dla zapewnienia im przyszłości, która 
byłaby godniejsza człowieka.

Oto dlaczego z tego miejsca, z tej stolicy Górnej Wolty, zwracam się do ca-
łego świata z uroczystym apelem. Ja, Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Następca 
św. Piotra, wznoszę swój błagalny głos, nie mogę bowiem milczeć, gdy moi 
bracia i siostry są w niebezpieczeństwie. Mówię tu w imieniu tych, którzy nie 
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mogą się odezwać: w imieniu ludzi, którzy ponieśli niewinną śmierć z powo-
du braku wody i chleba; w imieniu ojców i matek, którzy – nie mogąc tego po-
jąć – patrzyli na śmierć swoich dzieci, i w imieniu tych, którzy do końca będą 
oglądać w swoich dzieciach skutki głodu; mówię w imieniu przyszłych poko-
leń, które nie powinny żyć z tą straszliwą groźbą wiszącą nad ich egzystencją. 
Kieruję ten apel do wszystkich!

Nie czekajmy, aż wróci susza, straszliwa i niszczycielska! Nie czekajmy, 
aż piaski sprowadzą znowu śmierć! Nie pozwólmy, aby przyszłość tych ludów 
była wiecznie zagrożona. Wczorajsza solidarność, która miała tak szeroki za-
sięg i okazała się tak skuteczną, jest dowodem, iż nie należy słuchać głosu 
egoizmu indywidualnego czy grupowego, ale że trzeba iść za głosem sprawie-
dliwości i miłości.

Usłyszcie mój apel!
Was, członków międzynarodowych organizacji, proszę, abyście przyspie-

szyli wprowadzenie w życie już opracowanych programów zapobiegawczych.
Was, którzy jesteście odpowiedzialni za losy państw, proszę, abyście 

udzielili szczodrej pomocy krajom Sahelu, co pozwoli nowym, znacznym 
i wytrwałym wysiłkom skutecznie położyć kres dramatowi suszy.

Was, członków organizacji pozarządowych, proszę, podwójcie wasze wy-
siłki; sprawcie, aby szlachetny odruch pomocy poruszył poszczególne jed-
nostki – mężczyzn, kobiety i dzieci, tak aby pojęli, że ich wyrzeczenia mogą 
naprawdę zapewnić przyszłość ich braciom i siostrom.

Zwracam się do Was, naukowcy i technicy, zwracam się do instytutów ba-
dań naukowych: skierujcie wasze wysiłki na znalezienie nowych metod walki 
z pustynią. Czy rozwój nauki ucierpi, jeśli odda się na służbę ludzkiemu życiu?

Przed nauką mogą i muszą być postawione cele różne od tych, które słu-
żą poszukiwaniu nowych śmiercionośnych środków, powodują powstawanie 
nowych pustyń i wreszcie służą do zaspokajania sztucznych potrzeb, wmó-
wionych ludziom za pomocą reklamy. Oto dlaczego zwracam się z  prośbą 
także do was, pracownicy środków masowego przekazu, dziennikarzy pra-
sy, radia i telewizji: przedstawiajcie ten problem w jego prawdziwym wymia-
rze, który odda prawdę o człowieku upośledzonym i udręczonym. Umiejcie 
wskazać, bez uciekania się do niepotrzebnych chwytów, możliwe rozwiąza-
nia, pokażcie, co zostało zrobione i co jest jeszcze do zrobienia. Czyż umiejęt-
ności rozbudzania szlachetności i dodawania bodźca przejawom dobrej woli 
nie wydaje się wam zadaniem pięknym i wzniosłym?

Wszyscy wysłuchajcie tego apelu, wysłuchajcie krzyku Sahelu i każdego, 
bez wyjątku kraju, który jest ofiarą suszy.

I wam wszystkim mówię: „Bóg zapłać!”

Jan Paweł II 
Homilia podczas mszy świętej, Wagadugu, 1980 r.
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Rację bytu ma tylko społeczeństwo, 
które jest sprawiedliwe
Gdy rozważałem, z czym mam stanąć przed ludźmi tej ziemi, do której pierw-
szy raz wypada mi zawitać, czułem, że winienem stanąć przede wszystkim 
z nauką ośmiu błogosławieństw. Tak zrodziło się we mnie pragnienie, by mó-
wić do Was, mieszkańcy Vidigal. Za Waszym pośrednictwem chcę mówić tak-
że do wszystkich w Brazylii, którzy żyją w podobnych do Waszych warunkach. 
Błogosławieni ubodzy duchem!

[…]
Kościół ubogich naucza tak: czyńcie wszystko – Wy zwłaszcza, którzy de-

cydujecie, od których najwięcej zależy – czyńcie wszystko tak, ażeby życie 
każdego człowieka na Waszej ziemi stawało się „bardziej ludzkie”, bardziej 
godne człowieka!

Czyńcie wszystko, ażeby zanikała – bodaj stopniowo – ta przepaść, jaka 
dzieli „nadmiernie bogatych” – nielicznych, od wielkiej rzeszy biedujących 
i żyjących w nędzy. Czyńcie wszystko, ażeby ta przepaść się nie powiększała, 
ale malała. Żeby doszło do wyrównania społecznego, a niesprawiedliwy po-
dział dóbr – ustępował sprawiedliwemu...

Czyńcie to ze względu na każdego człowieka, który jest Waszym bliźnim 
i  Waszym rodakiem. Czyńcie to ze względu na wspólne dobro wszystkich. 
I czyńcie to ze względu na siebie samych.

Rację bytu ma tylko społeczeństwo, które jest sprawiedliwe. Takie, które 
stara się być społeczeństwem coraz bardziej sprawiedliwym. I tylko takie ma 
przyszłość przed sobą. Społeczeństwo, które nie jest społecznie sprawiedli-
we i nie zabiega o to, ażeby takim się stawać, naraża swoją przyszłość. Myślcie 
więc o przeszłości, patrzcie na dzieje dzisiejsze i planujcie lepsze jutro całego 
Waszego społeczeństwa.

Jan Paweł II 
Odwiedziny w Faveli Vidigal w Rio de Janeiro, 1980 r.

Życie w slumsach dużych miast

Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi przybyć do Tondo i spotkać się z mieszkań-
cami wybrzeża, a szczególnie z wiernymi parafii Naszej Pani Pokoju i Dobrej 
Podróży. Tondo łączy się w szczególny sposób z imieniem mojego poprzedni-
ka, Pawła VI, pierwszego w czasach współczesnych papieża-pielgrzyma. Przy-
bywając tutaj przed ponad dziesięciu laty, pobłogosławił on narodzinom tej 
położonej w centrum regionu parafii, gdzie ludzkie i chrześcijańskie potrzeby 
były tak liczne i poważne. Apelował o większy szacunek dla praw osoby ludz-
kiej, dla godności dzieci Bożych; prosił o większe uczulenie władz cywilnych  
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i kościelnych na tragiczne położenie ludu. Mówiono mi, że dużo się od tam-
tego czasu zmieniło, że różne grupy społeczeństwa wykazały większą tro-
skę, a przede wszystkim, że sami mieszkańcy Tondo osiągnęli wiele poprzez 
stworzenie własnych organizacji dla duchowego, duszpasterskiego, spo-
łecznego i ekonomicznego rozwoju. Znacznie więcej trzeba by jednak uczy-
nić, aby Tondo stało się miejscem nadziei dla każdego mężczyzny, kobiety 
i dziecka, dla tych, którzy to miejsce nazywają swoim domem.

Gdy myślimy o  wielu problemach, w  obliczu których stajecie każdego 
dnia, gdy myślimy o innych ludziach, którzy gdzie indziej żyją w slumsach 
dużych miast, na zaniedbanych obszarach rolnych w innych częściach Fili-
pin, myślimy wtedy o Chrystusie. W twarzach ubogich widzę twarz Chrystu-
sa. W życiu ubogich widzę odbicie życia Chrystusa. Z drugiej strony ubodzy 
i dyskryminowani utożsamiają się o wiele łatwiej z Chrystusem, ponieważ 
rozpoznają w Nim jednego spośród siebie.

Jan Paweł II 
Przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów, Manilia, 1981 r.

Udręczone oblicze pojedynczego 
człowieka
Z waszych analiz, uwzględniających odmienności gospodarcze różnych kra-
jów, wynika, iż ogólny kryzys, który nastąpił w  latach 1981–1985, był naj-
głębszym i  najpoważniejszym kryzysem ostatniego półwiecza; że mimo 
pewnych pozytywnych oznak, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, stale daje 
o sobie znać dramatyczny fakt: we wspomnianym okresie w sposób niepo-
kojący zmniejszył się realny dochód narodowy na głowę mieszkańca, a jed-
nocześnie nastąpił znaczny wzrost liczby ludności i bardziej uciążliwe stały 
się zobowiązania wynikające z  zadłużenia za granicą. Sygnalizujecie rów-
nież, iż – co było do przewidzenia – sektory najboleśniej dotknięte kryzysem 
znajdują się obecnie w najgorszej sytuacji, a zjawisko chronicznego ubóstwa 
prowadzi, jak to określacie, do „stałych nawrotów nędzy”, do beznadziejne-
go „błędnego koła”. Nie ograniczacie się oczywiście do diagnozy wyłącznie 
negatywnej. Cieszy mnie fakt, iż dostrzegacie możliwości naprawy i rozwo-
ju; możliwości te z nadzieją i odwagą zawarliście w formule „błędnego koła” 
w sensie pozytywnym, obejmującego produkcję, zatrudnienie, rozwój i go-
spodarczą równowagę.

Jednakże ogólny obraz przedstawia się, oczywiście, ponuro. Za suchymi 
liczbami i statystyką dostrzegacie, podobnie jak ja, żywe, udręczone oblicze 
pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi ubogich i zepchniętych na margi-
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nes wraz z ich troskami i radościami, rozczarowaniami, lękami i nadzieją na 
lepszą przyszłość.

Wewnątrz statystycznych uogólnień jest obecny człowiek, cały człowiek 
wraz ze swoją jedyną i  niepowtarzalną, stworzoną i  odkupioną przez Boga 
rzeczywistością, ze swym w najwyższym stopniu osobowym obliczem, ze swą 
biedą i wyobcowaniem, których konkretności nie da się opisać. Ecce homo!

W  obliczu takiej właśnie bolesnej perspektywy niech mi będzie wol-
no przynajmniej zwrócić się do władz, do właścicieli prywatnych przedsię-
biorstw, do wszystkich osób i  instytucji całego regionu, które zechcą mnie 
wysłuchać, a także do krajów bardziej rozwiniętych, z apelem o podjęcie mo-
ralnego wyzwania, wyrażonego przed rokiem w Instrukcji Libertatis coscientia. 
Chodzi o  „wypracowanie i  wdrożenie programu odważnego działania, pro-
wadzącego do wyzwolenia społeczno-ekonomicznego milionów mężczyzn 
i  kobiet, którzy znajdują się w  nieznośnym stanie ucisku ekonomicznego, 
społecznego i politycznego”.

W  związku z  tym, w  pierwszym rzędzie staje przed wami problem roli 
państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Ograniczę się tu do przypomnienia, 

Czeczenia / Caritas Polska



32 

jako założenia doktrynalnego, dobrze znanego postulatu społecznej nauki 
Kościoła: zasady pomocniczości. Państwo nie powinno przejmować inicjaty-
wy i odpowiedzialności, w tych dziedzinach, w których są w stanie je podjąć 
jednostki i mniejsze grupy społeczne; przeciwnie, winno ono w sposób ak-
tywny sprzyjać większej wolności w tym względzie, nie rezygnując przy tym 
z kierowania rozwojem dziedzin objętych działalnością prywatną i czuwania 
nad właściwym wkładem prywatnych przedsiębiorstw do wspólnego dobra.

W tych ramach mogą się mieścić rozmaite typy wzajemnych związków 
między władzą państwową a  prywatnymi przedsiębiorstwami. W  obliczu 
dramatu skrajnej nędzy jest sprawą podstawową, by we wzajemnych rela-
cjach obu tych instytucji panował duch zdecydowanej współpracy. Pracujcie 
zatem razem, zjednoczcie wasze wysiłki, nie przedkładajcie czynników ide-
ologicznych bądź interesów stron nad los człowieka najbardziej ubogiego!

Wyzwanie rzucone przez nędzę jest problemem tak doniosłym, że aby 
go przezwyciężyć, należy w pełni wykorzystać dynamizm i prężność prywat-
nych przedsiębiorstw, wszystkie ich potencjalne możliwości, zasoby i ener-
gie. Państwo ze swej strony nie może zrezygnować z kierowania procesami 
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gospodarczymi, z możliwości mobilizowania sił całego narodu, aby likwido-
wać określone braki, charakterystyczne dla gospodarki kraju rozwijającego 
się, słowem – ze swej ostatecznej odpowiedzialności za dobro całego społe-
czeństwa.

Jan Paweł II 
Wizyta w siedzibie Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych  

dla Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich Santiago (Chile), 1987 r. 
 

Nieliczni posiadają wiele,  
a liczni nie posiadają prawie nic
Nie można powiedzieć, że rozmaite inicjatywy religijne, humanitarne, ekono-
miczne i techniczne były daremne, skoro zdołały osiągnąć pewne rezultaty. 
Ale w ogólnych zarysach, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki, nie można 
zaprzeczyć, że obecna sytuacja świata z punktu widzenia rozwoju daje wra-
żenie raczej negatywne.

Z  tego powodu pragnę zwrócić uwagę na pewne ogólne wskaźniki, nie 
wykluczając innych, bardziej szczegółowych. Nie wchodząc w  analizę cyfr 
i  statystyk, wystarczy spojrzeć na rzeczywistą sytuację niezliczonej rzeszy 
mężczyzn i kobiet, dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku, jednym sło-
wem – konkretnych i niepowtarzalnych ludzi, którzy cierpią pod nieznośnym 
ciężarem nędzy. Jest wiele milionów ludzi, którzy stracili nadzieję, bowiem 
w różnych częściach świata ich sytuacja dotkliwie się pogorszyła. W obliczu 
tego dramatu skrajnej nędzy i potrzeb, w jakich żyje tylu naszych braci i sióstr, 
sam Jezus Chrystus staje przed nami i pyta (por. Mt 25, 31–46).

Pierwszym stwierdzeniem negatywnym, jakie trzeba uczynić, jest utrzy-
mywanie się, a często powiększanie, przedziału pomiędzy obszarem tak zwa-
nej rozwiniętej Północy a obszarem Południa, będącego na drodze rozwoju. 
Ta terminologia geograficzna jest tylko umowna, gdyż nie wolno zapominać, 
że granice między bogactwem i  ubóstwem przebiegają wewnątrz tych sa-
mych społeczeństw, zarówno rozwiniętych, jak na drodze rozwoju. Tak więc, 
jak w krajach bogatych istnieją nierówności społeczne aż do granicy nędzy, 
tak – równolegle – w krajach słabiej rozwiniętych nierzadko widzi się przeja-
wy egoizmu i wystawnego bogactwa, które budzi niepokój i zgorszenie.

[…]
Ukazany wyżej obraz byłby jednak niepełny, gdyby do „ekonomicznych 

i społecznych wskaźników” niedorozwoju nie doszły inne, równie negatywne, 
co więcej, bardziej jeszcze niepokojące, poczynając od dziedziny kulturowej. 
Są to: analfabetyzm, trudność czy niemożność osiągnięcia poziomu wyż-
szego wykształcenia, niezdolność do uczestnictwa w  budowaniu własnego 
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narodu, różne formy wyzysku czy ucisku ekonomicznego, społecznego, poli-
tycznego, a także religijnego osoby ludzkiej i jej praw, wszelkiego rodzaju dys-
kryminacje, zwłaszcza ta najbardziej odrażająca, oparta na różnicy rasowej. 
Jeśli którąś z tych plag odczuwa się w strefie najbardziej rozwiniętej Północy, 
to niewątpliwie występują one częściej, są trwalsze i trudniejsze do wykorze-
nienia w krajach słabiej rozwiniętych i mniej zaawansowanych.

Należy zauważyć, że w dzisiejszym świecie – wśród wielu praw człowie-
ka – ograniczane jest prawo do inicjatywy gospodarczej, które jest ważne nie 
tylko dla jednostki, ale także dla dobra wspólnego. Doświadczenie wykazu-
je, że negowanie tego prawa, jego ograniczanie w imię rzekomej „równości” 
wszystkich w społeczeństwie, faktycznie niweluje i wręcz niszczy przedsię-
biorczość, czyli twórczą podmiotowość obywatela. W rezultacie kształtuje się 
w ten sposób nie tyle równość, ale „równanie w dół”. Zamiast twórczej ini-
cjatywy, rodzi się bierność, zależność i podporządkowanie wobec biurokra-
tycznego aparatu, który jako jedyny „dysponent” i „decydent”, jeśli wręcz nie 
„posiadacz” ogółu dóbr wytwórczych stawia wszystkich w pozycji mniej lub 
bardziej totalnej zależności, jakże podobnej do tradycyjnej zależności pra-
cownika-proletariusza w kapitalizmie. Stąd rodzi się poczucie frustracji lub 
beznadziejności, brak zaangażowania w życie narodowe, skłonność do emi-
gracji, choćby tak zwanej emigracji wewnętrznej.

Taki układ ma swoje konsekwencje również z punktu widzenia „praw po-
szczególnych narodów”. Często bowiem zdarza się, że naród zostaje również 
pozbawiony swojej podmiotowości, czyli odpowiadającej mu „suwerenno-
ści”, w znaczeniu ekonomicznym, a także polityczno-społecznym. Poniekąd 
i kulturalnym, gdyż wszystkie te wymiary życia we wspólnocie narodowej są 
ze sobą powiązane.

[…]
Trzeba w tym punkcie dodać, że w dzisiejszym świecie istnieją liczne inne 

formy ubóstwa. W istocie bowiem, czyż pewne braki lub ograniczenia nie za-
sługują na to miano? Czyż negowanie lub ograniczanie praw ludzkich – na 
przykład prawa do wolności religijnej, prawa do udziału w budowaniu spo-
łeczeństwa, swobody zrzeszania się czy tworzenia związków zawodowych, 
a także podejmowania inicjatyw w sprawach ekonomicznych – nie zuboża-
ją osoby ludzkiej tak samo, jeśli nie bardziej, niż pozbawienie dóbr material-
nych? A czy rozwój, który nie bierze pod uwagę pełnego potwierdzenia tych 
praw, jest naprawdę rozwojem na miarę człowieka?

Krótko mówiąc, niedorozwój, którego świadkami jesteśmy w naszych cza-
sach, nie jest jedynie niedorozwojem ekonomicznym, ale także kulturowym, 
politycznym i po prostu ludzkim, na co zwróciła już uwagę dwadzieścia lat 
temu encyklika „Populorum progressio”. A zatem w tym punkcie należałoby 
zadać sobie pytanie, czy tak smutna dzisiejsza rzeczywistość nie jest, przy-
najmniej częściowo, wynikiem zbyt ograniczonej, to znaczy przede wszyst-
kim ekonomicznej koncepcji rozwoju.



39 Ubóstwo. Nasza wspólna sprawa

[…]
O ile społeczeństwo świata pod pewnym względem jawi się jako niejed-

nolite, co wyraża się w umowny sposób przez nazwy: Pierwszy, Drugi, Trze-
ci, a nawet Czwarty Świat, to zawsze pozostaje bardzo ścisła współzależność 
tych światów, która, jeśli nie liczy się z wymogami etycznymi, przynosi tra-
giczne skutki najsłabszym. Co więcej, owa współzależność, poprzez pewien 
rodzaj dynamiki wewnętrznej i pod działaniem mechanizmów, które trudno 
nie uznać za przewrotne, wywołuje negatywne skutki nawet w krajach boga-
tych. Właśnie wewnątrz tych krajów występują, chociaż na mniejszą skalę, 
najbardziej specyficzne objawy niedorozwoju. Tak więc powinno być oczy-
wiste, że rozwój albo stanie się powszechny we wszystkich częściach świa-
ta, albo ulegnie procesowi cofania się również w strefach odznaczających się 
stałym postępem. Zjawisko to jest szczególnie znamienne dla natury praw-
dziwego rozwoju: albo uczestniczą w nim wszystkie narody świata, albo nie 
będzie to prawdziwy rozwój.

Wśród szczególnych znaków niedorozwoju, które w coraz większym stop-
niu dotykają także kraje rozwinięte, dwa zwłaszcza wskazują na dramatycz-
ność sytuacji. Na pierwszym miejscu znajduje się kryzys mieszkaniowy. 
W  obchodzonym obecnie Międzynarodowym Roku Schronienia dla Bez-
domnych, zainicjowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, nasza 
uwaga zwraca się ku wielomilionowej rzeszy istot ludzkich pozbawionych na-
leżytego lub wręcz jakiegokolwiek mieszkania, w tym celu, aby obudzić su-
mienie wszystkich i  znaleźć rozwiązanie tego poważnego problemu, który 
powoduje szereg negatywnych skutków na płaszczyźnie indywidualnej, ro-
dzinnej i społecznej.

Niedostatek mieszkań – zjawisko powszechne – w dużej mierze jest skut-
kiem rosnącej stale urbanizacji. Nawet narody bardziej rozwinięte przed-
stawiają smutny obraz jednostek i rodzin, które zaledwie utrzymują się przy 
życiu, bez dachu nad głową lub w pomieszczeniach tak prymitywnych, że zu-
pełnie nierozwiązujących problemu.

Brak mieszkań, który sam w  sobie jest bardzo poważnym problemem, 
można uważać za znak i syntezę całego niedostatku ekonomicznego, kultu-
rowego i po prostu ludzkiego, a zdając sobie sprawę z rozmiaru zjawiska, nie 
trudno będzie dojść do przekonania, że bardzo dalecy jesteśmy od prawdzi-
wego rozwoju ludów.

[…]
Innym zjawiskiem, również typowym dla ostatniego okresu – nawet jeśli 

nie występuje ono wszędzie – jest niewątpliwie wskaźnik współzależności, 
istniejącej między krajami bardziej i mniej rozwiniętymi. Chodzi tu o zagad-
nienie zadłużenia międzynarodowego, któremu Papieska Komisja Iustitia  
et Pax poświęciła swój dokument.
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Nie można tu pominąć milczeniem ścisłego związku, jaki zachodzi po-
między tym problemem, którego rosnące znaczenie przewidywała już ency-
klika „Populorum progressio”, a kwestią rozwoju ludów.

Racją, która skłaniała narody będące na drodze rozwoju do przyjęcia ob-
fitych kapitałów oddanych do dyspozycji, była nadzieja na możliwość ich za-
inwestowania w  działalność służącą rozwojowi. W  rezultacie, dostępność 
kapitałów i fakt ich przyjęcia jako pożyczki można uważać za wkład w sam 
rozwój, za rzecz samą w sobie pożądaną i słuszną, nawet jeśli czasem działa-
no tu nieroztropnie, a w pewnych wypadkach zbyt pospiesznie.

Kiedy okoliczności, zarówno w krajach zadłużonych, jak i na międzyna-
rodowym rynku finansowym uległy zmianie, narzędzie przeznaczone do 
popierania rozwoju przekształciło się w  mechanizm przynoszący skutek 
przeciwny. Stało się tak dlatego, że kraje zadłużone, aby zaspokoić wymogi 
dłużnicze, czują się zmuszone do eksportowania kapitałów koniecznych do 
zwiększenia lub przynajmniej utrzymania poziomu ich stopy życiowej, czy 
też dlatego, że z tej samej racji nie mogą otrzymać nowych, równie niezbęd-
nych funduszy.

Na skutek działania tego mechanizmu środek mający służyć rozwojowi 
ludów stał się hamulcem, a co więcej, w pewnych wypadkach spowodował 
nawet pogłębienie niedorozwoju.

 […]

Jordania / Caritas Polska
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Ogromnie pouczające powinno stać się niepokojące stwierdzenie do-
tyczące okresu najnowszego: obok nędzy niedorozwoju, której nie można 
tolerować, stoimy w obliczu pewnego „niedorozwoju”, który także jest niedo-
puszczalny, bowiem tak samo jak niedorozwój sprzeciwia się on dobru i praw-
dziwemu szczęściu. Nadrozwój, polegający na nadmiernej rozporządzalności 
wszelkiego typu dobrami materialnymi na korzyść niektórych warstw spo-
łecznych, łatwo przemienia ludzi w niewolników „posiadania” i natychmia-
stowego zadowolenia, niewidzących pewnego horyzontu, jak tylko mnożenie 
dóbr już posiadanych lub stałe zastępowanie ich innymi, jeszcze doskonal-
szymi. Jest to tak zwana cywilizacja „spożycia” czy konsumizm, który niesie 
z sobą tyle „odpadków” i „rzeczy do wyrzucenia”. Posiadany przedmiot, za-
stąpiony innym, doskonalszym, zostaje odrzucany bez uświadomienia sobie 
jego ewentualnej trwałej wartości dla nas lub dla kogoś uboższego.

[…]
Jedna z  największych niesprawiedliwości współczesnego świata polega 

właśnie na tym, że stosunkowo nieliczni posiadają wiele, a liczni nie posiada-
ją prawie nic. Jest to niesprawiedliwość wadliwego podziału dóbr i usług pier-
wotnie przeznaczonych dla wszystkich.

Jawi się zatem następujący obraz: są tacy, nieliczni, którzy posiadają wie-
le i nie potrafią prawdziwie „być”, bowiem na skutek odwrócenia hierarchii 
wartości przeszkodą staje się dla nich kult „posiadania”; są także i tacy, liczni, 
którzy mają mało lub nic i którzy nie są w stanie realizować swego zasadni-
czego ludzkiego powołania z powodu braku niezbędnych dóbr.

Zło nie polega na „mieć” jako takim, ale na takim „posiadaniu”, które nie 
uwzględnia jakości i  uporządkowanej hierarchii posiadanych dóbr. Jakości 
i hierarchii, które płyną z podporządkowania dóbr i dysponowania nimi „by-
ciu” człowieka i jego prawdziwemu powołaniu.

Jest to dowodem na to, że chociaż rozwój posiada swój nieodzowny wy-
miar ekonomiczny, winien bowiem udostępnić możliwie największej liczbie 
mieszkańców świata korzystanie z dóbr niezbędnych do „bycia”, to nie wy-
czerpuje się on jednak w tym właśnie wymiarze. Zredukowany doń, obróci 
się przeciw tym, którym miał służyć.

[…]
Współpraca nad rozwojem całego człowieka i każdego człowieka jest bo-

wiem obowiązkiem wszystkich wobec wszystkich, i  powinna zarazem być 
powszechna w całym świecie: na Wschodzie, Zachodzie, Północy i Południu 
lub, posługując się używanymi dziś terminami, w różnych „światach”. Jeśli 
natomiast usiłuje się urzeczywistniać rozwój w jednej tylko części lub w jed-
nym świecie, czyni się to kosztem innych; tam zaś, gdzie rozwój zaczyna się 
dokonywać – właśnie dlatego, że nie bierze pod uwagę innych, podlega prze-
rostowi i wypaczeniu.

Również ludy i narody mają prawo do własnego pełnego rozwoju, który 
obejmując aspekty ekonomiczne i społeczne – o czym była mowa wyżej, wi-



44 

nien także uwzględniać ich tożsamość kulturową i  otwarcie się na rzeczy-
wistość transcendentną. Nie można też traktować potrzeby rozwoju jako 
pretekstu do narzucania innym własnego sposobu życia czy własnej wiary 
religijnej.

 […]
Pragnę tu zwrócić uwagę na jedno z nich: opcję czy miłość preferencyjną 

na rzecz ubogich. Jest to rodzaj opcji, czyli specjalna forma pierwszeństwa 
w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez całą Trady-
cję Kościoła. Odnosi się ona do życia każdego chrześcijanina, które ma być 
naśladowaniem życia Chrystusa, ale stosuje się również do naszej społecznej 
odpowiedzialności, a zatem do stylu naszego życia, do decyzji, które trzeba 
stosownie podejmować w odniesieniu do własności i użytkowania dóbr.

Dziś, gdy kwestia społeczna nabrała wymiarów światowych, owa miłość 
preferencyjna oraz decyzje, do jakich pobudza, nie mogą nie obejmować 
wielkich rzesz głodujących, żebrzących, bezdomnych, pozbawionych pomo-
cy lekarskiej, a nade wszystko niemających nadziei na lepszą przyszłość; nie 
można nie brać pod uwagę istnienia tych rzeczywistości. Niezauważenie ich 
oznaczałoby upodobnienie się do „bogatego smakosza”, który udawał, że nie 
dostrzega żebraka Łazarza leżącego u bramy jego pałacu (por. Łk 16, 19–31).

Rzeczywistość ta musi wyciskać swój ślad na naszym codziennym życiu, 
jak również na naszych decyzjach w zakresie polityki czy gospodarki. Podob-
nie, ludzie odpowiedzialni za narody i za instytucje międzynarodowe, którzy 
w swoich planach powinni uwzględniać w pierwszym rzędzie prawdziwy wy-
miar ludzki, nie mogą zapominać o dawaniu pierwszeństwa zjawisku rosną-
cego ubóstwa. Niestety, liczba ubogich, zamiast maleć, wzrasta, i to nie tylko 
w krajach słabiej rozwiniętych, ale, co jest równie gorszące, w krajach wysoko 
rozwiniętych.

Raz jeszcze należy przypomnieć typową zasadę chrześcijańskiej nauki 
społecznej: dobra tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszyst-
kich. Prawo do własności prywatnej jest słuszne i konieczne, ale tej zasady 
nie niweczy. Ciąży bowiem na własności „hipoteka społeczna”, czyli uznaje 
się jako jej wewnętrzną właściwość funkcję społeczną, mającą swoją pod-
stawę i uzasadnienie właśnie w zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr. 
Nie można też w zaangażowaniu na rzecz ubogich pomijać owej szczególnej 
formy ubóstwa, jaką jest pozbawienie osoby ludzkiej podstawowych praw, 
w szczególności prawa do wolności religijnej, a także prawa do inicjatywy go-
spodarczej.

Żywe zaniepokojenie losem ubogich, którzy – według wymownego sfor-
mułowania – są „ubogimi Pana”, winno przekształcić się na wszystkich 
poziomach w konkretne czyny, aż do podjęcia decyzji dokonania szeregu po-
trzebnych reform. Wskazanie najpilniejszych reform i sposobów ich realiza-
cji zależy od poszczególnych sytuacji lokalnych, nie można jednak zapominać 
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o tych żądaniach, które wynikają z opisanej wyżej sytuacji braku równowagi 
międzynarodowej.

W związku z  tym pragnę szczególnie przypomnieć: reformę międzyna-
rodowego systemu handlowego obciążonego protekcjonizmem i  rosnącym 
bilateralizmem; reformę światowego systemu monetarnego i  finansowego, 
uważanego dzisiaj za niewystarczający; zagadnienie wymiany technicznej 
i właściwego z niej korzystania; konieczność dokonania rewizji struktur ist-
niejących organizacji międzynarodowych w ramach systemu prawa między-
narodowego.

Międzynarodowy system handlowy często dziś dyskryminuje wyro-
by początkujących przemysłów w krajach na drodze rozwoju, zniechęcając 
producentów surowców. Istnieje zresztą pewien rodzaj międzynarodowego 
podziału pracy, w którym tańsze produkty pewnych krajów, pozbawionych 
skutecznego prawodawstwa pracy czy zbyt słabych, by je wprowadzać w ży-
cie, są sprzedawane w  innych częściach świata ze znacznym zyskiem dla 
przedsiębiorstw zajmujących się tego rodzaju produkcją bez ograniczeń.

Światowy system monetarny i finansowy cechuje nadmierna zmienność 
metod wymiany i oprocentowania ze szkodą dla bilansu płatniczego i sytuacji 
zadłużenia krajów ubogich.

Technologie i ich przekazywanie stanowią dzisiaj jeden z podstawowych 
problemów wymiany międzynarodowej i  wypływających z  niej poważnych 
szkód. Nierzadkie są przypadki, że krajom na drodze rozwoju odmawia się 
potrzebnych technologii lub udostępnia się im technologie bezużyteczne.

Organizacje międzynarodowe, według dość powszechnej opinii, zdają 
się być w takim stadium, w którym mechanizmy ich funkcjonowania, koszty 
i skuteczność działania wymagają ponownej dokładnej rewizji i ewentualnej 
korektury. Rzecz oczywista, że tak delikatnego procesu nie można dokonać 
bez współpracy wszystkich. Zakłada on przezwyciężenie rywalizacji politycz-
nej i wyrzeczenie się wszelkiej tendencji do wykorzystywania tych organiza-
cji, których jedyną racją bytu jest dobro wspólne.

Istniejące instytucje i organizacje dobrze działały na rzecz ludów, jednak 
ludzkość, stojąca wobec nowego i trudniejszego etapu prawdziwego rozwoju, 
potrzebuje dzisiaj wyższego stopnia zorganizowania na płaszczyźnie między-
narodowej w służbie społeczeństwom, systemom gospodarczym i kulturom 
na całym świecie.

Rozwój domaga się nade wszystko ducha inicjatywy od samych zaintere-
sowanych krajów. Każdy z nich winien działać według własnej odpowiedzial-
ności, bez oczekiwania wszystkiego od krajów bardziej uprzywilejowanych 
i współpracując z innymi krajami znajdującymi się w takiej samej jak one sy-
tuacji. Każdy kraj winien odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń własnej 
wolności. Każdy powinien zdobywać się na podejmowanie inicjatyw odpo-
wiadających potrzebom własnego społeczeństwa. Każdy z  tych krajów wi-
nien być świadom prawdziwych potrzeb oraz tego, że ma prawo i obowiązek  
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szukania rozwiązań. Rozwój ludów zaczyna się i znajduje najodpowiedniej-
sze urzeczywistnienie w  zaangażowaniu się każdego narodu na rzecz wła-
snego rozwoju we współpracy z innymi.

Ważne jest więc, aby narody na drodze rozwoju popierały samopotwier-
dzenie się każdego obywatela poprzez dostęp do wyższej kultury i swobod-
nego przepływu informacji. Wszystko, co mogłoby sprzyjać alfabetyzacji 
i podstawowemu wykształceniu, które ją pogłębia i uzupełnia, jak proponowa-
ła encyklika „Populorum progressio” – dalekie jeszcze od urzeczywistnienia 
w tylu częściach świata – jest bezpośrednim wkładem w prawdziwy rozwój.

Aby wejść na tę drogę, narody same powinny określić własne priorytety 
i dobrze rozpoznać swoje potrzeby stosownie do konkretnych warunków lud-
ności, środowiska geograficznego i własnych tradycji kulturowych

Niektóre narody powinny zwiększyć produkcję środków żywnościowych, 
aby zawsze mieć do dyspozycji to, co jest konieczne dla wyżywienia i dla ży-
cia. We współczesnym świecie – gdzie głód pochłania tak wiele ofiar, zwłasz-
cza wśród niemowląt – są przykłady krajów słabo rozwiniętych, które jednak 
potrafiły osiągnąć samowystarczalność w zakresie wyżywienia, a nawet stały 
się eksporterami środków spożywczych.

Inne narody potrzebują reformy niektórych niesprawiedliwych struktur, 
a zwłaszcza własnych instytucji politycznych, aby zastąpić rządy zdeprawowa-
ne, dyktatorskie czy autorytarne rządami demokratycznymi i dopuszczający-
mi uczestnictwo. Oby ten proces rozszerzał się i umacniał, bowiem „zdrowie” 
wspólnoty politycznej – wyrażające się poprzez dobrowolne i odpowiedzial-
ne uczestnictwo wszystkich obywateli w  sprawach publicznych, zabezpie-
czenie prawa, poszanowanie i popieranie praw ludzkich – stanowi konieczny 
warunek i pewną gwarancję rozwoju „całego człowieka i wszystkich ludzi”.

To, co zostało powiedziane, nie może się urzeczywistnić bez współpracy 
wszystkich, zwłaszcza wspólnoty międzynarodowej, w  ramach solidarności 
obejmującej wszystkich, poczynając od najbardziej zepchniętych na margines. 
Ale także same narody znajdujące się na drodze rozwoju są zobowiązane do so-
lidarności między sobą i z krajami najbardziej upośledzonymi na świecie.

Pożądane jest, na przykład, aby narody tej samej strefy geograficznej 
ustaliły takie formy współpracy, które by zmniejszyły ich zależność od po-
tężniejszych producentów; aby otworzyły granice dla wyrobów danej strefy; 
aby zbadały ewentualny komplementarność produktów; aby zrzeszały się dla 
świadczenia sobie wzajemnie usług, których każdy z nich sam nie może za-
pewnić; aby współpracę rozciągnęły także na sektor monetarny i finansowy.

W  wielu spośród tych krajów współzależność jest już rzeczywistością. 
Uznanie jej, tak aby stała się jeszcze bardziej czynna, stanowi alternatywę wo-
bec nadmiernego uzależnienia od krajów bogatszych i potężniejszych, w tym 
samym porządku upragnionego rozwoju, bez przeciwstawiania się komu-
kolwiek, ale przez odkrywanie i maksymalne docenianie własnych możliwo-
ści. Kraje na drodze rozwoju w jednej strefie geograficznej, zwłaszcza objętej 
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nazwą „Południe”, mogą i powinny tworzyć – co już zaczyna się dokonywać 
i przynosić obiecujące rezultaty – nowe regionalne organizacje oparte na kry-
teriach równości, wolności i uczestnictwa w zgodnym kręgu narodów.

Koniecznym warunkiem powszechnej solidarności jest autonomia i swo-
bodne dysponowanie sobą, także wewnątrz stowarzyszeń, takich jak wyżej 
wymienione. Równocześnie jednak wymaga ona gotowości do ponoszenia 
ofiar koniecznych dla dobra światowej wspólnoty.

Jan Paweł II, 
Sollicitudo rei socialis, 1987 r.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni  
za wszystkich
W 1980 r. skierowałem do świata uroczysty apel o pomoc dla krajów Sahelu, 
ciężko doświadczanych przez suszę i pustynnienie gleby. Chciałem wówczas 
przyłączyć się do tych wszystkich, którzy wołali o  wielkoduszną i  skutecz-
ną solidarność z narodami cierpiącymi głód i pragnienie. Chciałem, by świat 
usłyszał krzyk niewinnych istot, które zabrała śmierć lub których życie jest 
poważnie zagrożone.

W ciągu długich lat doświadczeń, przez które przechodziły narody tego 
regionu, podejmowano już wiele poważnych wysiłków. Mój apel z roku 1980 
został usłyszany i spowodował nowy zryw solidarności. Zwłaszcza wśród ka-
tolików niemieckich, którzy umożliwili stworzenie w 1984 r. Fundacji Jana 
Pawła II na rzecz krajów Sahelu, służącej dziś ośmiu krajom, której Rada Ad-
ministracyjna ma swoją siedzibę w waszej stolicy.

[…]
Zdobycie dostatecznej ilości wody i chleba wciąż jeszcze jest prawdziwym 

problemem dla ludności krajów Sahelu. Zbiorom pracowitych rolników za-
grażają zarówno niedobór i nieregularność opadów, jak i złodzieje. Brakuje 
urządzeń potrzebnych do użyźniania gleby, lepszego użytkowania posiada-
nych zasobów wody oraz transportu produktów rolnych. Daleko jeszcze do 
zapewnienia wszystkim podstawowej formacji i wiedzy zawodowej, niezbęd-
nych do regularnego wzrostu produkcji, poprawy warunków sanitarnych, 
jednym słowem do harmonijnego rozwoju człowieka.

Trzeba, aby świat wiedział, że Afryka cierpi nędzę: bogactwa naturalne, 
którymi dysponuje, są na wyczerpaniu, olbrzymie połacie ziemi jałowieją, 
trwa stan chronicznego niedożywienia wielu milionów istot ludzkich, ogrom-
na jest śmiertelność dzieci. Czyż to ubóstwo nie stanowi rany zadanej całej 
ludzkości?

W tym czasie, gdy przemierzam kraje Sahelu, dostrzegam krzywdy wy-
rządzone wielu narodom Afryki. Znowu muszę skierować uroczysty apel 
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do ludzkości – w  imię tejże ludzkości. Milionom mężczyzn i  kobiet miesz-
kających na ziemi afrykańskiej grozi, że nigdy nie będą się cieszyć dobrym 
zdrowiem, że nigdy nie będą godnie żyć z owoców swej pracy, że nie otrzy-
mają rozwijającego inteligencję wykształcenia, że otaczające ich środowisko 
naturalne będzie się stawać coraz bardziej wrogie i  jałowe, że utracą boga-
te dziedzictwo swoich przodków, a jednocześnie nie będą mieli dostępu do 
osiągnięć nauki i techniki. Biskup Rzymu, Następca św. Piotra, wzywa w imię 
sprawiedliwości swoich braci i siostry, by nie zapominali o ludziach głodują-
cych na tym kontynencie, by nie odmawiali im powszechnego prawa do god-
ności ludzkiej i bezpiecznego życia!

Jak historia osądziłaby pokolenie, które mając do dyspozycji środki wy-
starczające do wyżywienia ludności całej planety, w bratobójczym zaślepie-
niu uchylałoby się od tego obowiązku?

Jakiego pokoju mogą się spodziewać narody, które nie wypełniają obo-
wiązku solidarności?

Jaką pustynią stałby się świat, gdyby naprzeciw ubóstwu nie wychodziła 
życiodajna miłość?

[…] 
Pierwszą powinnością jest uczciwe zastanowienie się nad tym, czy spo-

łeczeństwa „rozwinięte” nie powinny zrewidować modeli proponowanych 
reszcie świata, stworzonych przez siebie potrzeb oraz natury i pochodzenia 
bogactw, które dla nich stały się niezbędne.

Ten rachunek sumienia powinien przekonać możliwie najwięcej obywa-
teli do tego, by od przywódców państw nie tylko wymagali większej solidar-
ności z narodami biednymi, ale także, by wystrzegali się wszelkich dewiacji: 
chodzi bowiem o to, by w krajach najbiedniejszych widzieć nie tylko klien-
ta czy też bardziej lub mniej wypłacalnego dłużnika. Tego rodzaju postawa, 
świadoma lub nieświadoma, doprowadziła do zbyt wielu sytuacji bez wyjścia.

Rzeczywisty rozwój może się opierać jedynie na pełnych zaufania stosun-
kach między partnerami. Dzielenie się obejmuje nie tylko towary, ale również 
wiedzę i wyniki badań naukowych, zakłada poszanowanie tradycji i bogactw 
każdego narodu oraz ułatwia dojście do autonomicznej odpowiedzialności 
tych, którym przez jakiś czas służono radami. Tylko w ten sposób rozwój sta-
je się rzeczywiście dziełem ludzkim i społecznym.

Wzywam narody najbardziej uprzywilejowane, by uznały piękno przy-
miotów swoich afrykańskich braci, ich umiłowanie życia, ich godność, goto-
wość do wzajemnego służenia sobie pomocą i otwartość na transcendencję. 
Oby narody Północy potrafiły zdobyć się na takie zainteresowanie wartościa-
mi kultury afrykańskiej, jakie narody Południa okazują krajom bogatym!

Jan Paweł II 
Apel do ludzkości w sprawie krajów Sahelu, Wagadugu, 1990 r.
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Podźwignięcie ubogich

Dla niektórych krajów Europy rozpoczyna się w pewnym sensie dopiero te-
raz prawdziwy okres powojenny. Radykalna reorganizacja gospodarki do 
niedawna skolektywizowanej stwarza problemy i wymaga wyrzeczeń porów-
nywalnych z tymi, które po drugiej wojnie światowej podjęły kraje zachodniej 
Europy dla dokonania własnej odbudowy. W  obecnej trudnej sytuacji inne 
narody powinny solidarnie wspierać byłe kraje komunistyczne. Oczywiście, 
one same muszą się stać pierwszymi twórcami własnego rozwoju; trzeba jed-
nak im to w sposób racjonalny umożliwić, co z kolei wymaga pomocy innych 
krajów. Zresztą, aktualne trudności i niedostatek są skutkiem historycznego 
procesu, w którym kraje te były często przedmiotem, a nie podmiotem, a za-
tem ich sytuacja nie jest wynikiem wolnego wyboru czy popełnionych błędów, 
lecz narzuconego przemocą ciągu tragicznych wydarzeń historycznych, któ-
re uniemożliwiły im pójście drogą gospodarczego i obywatelskiego rozwoju.

Pomoc ze strony innych krajów, zwłaszcza europejskich, które uczestni-
czyły w tej samej historii i ponoszą za nią odpowiedzialność, jest wymogiem 
sprawiedliwości. Leży to jednak również w interesie Europy i służy jej ogól-
nemu dobru. Europa bowiem nie będzie mogła żyć w pokoju, jeśli pojawiają-
ce się, jako następstwo przeszłości, różnego rodzaju konflikty zaostrzą się na 
skutek gospodarczego chaosu, duchowego niedosytu i rozpaczy.

Ta potrzeba nie może jednak prowadzić do osłabienia wysiłków podejmo-
wanych w celu niesienia pomocy i wsparcia krajom Trzeciego Świata, znaj-
dującym się często w  jeszcze większym niedostatku i  ubóstwie. Konieczny 
będzie nadzwyczajny wysiłek uruchomienia zasobów, których światu jako 
całości nie brakuje, dla wzrostu gospodarczego i  wspólnego rozwoju, przy 
jednoczesnej rewizji skali wartości i priorytetów, na których opierają się de-
cyzje gospodarcze i polityczne. Olbrzymie zasoby staną się dostępne dzięki 
rozwiązaniu wielkich struktur militarnych, utworzonych na wypadek kon-
fliktu między Wschodem i Zachodem. Mogą się one okazać jeszcze większe, 
jeśli się uda wprowadzić skuteczne, alternatywne w stosunku do wojny spo-
soby rozwiązywania konfliktów, a  następnie upowszechnić zasadę kontroli 
i redukcji zbrojeń również w krajach Trzeciego Świata, stosując odpowiednie 
środki przeciwko handlowi bronią. Przede wszystkim jednak będzie musiał 
zniknąć ten typ mentalności, która ubogich – ludzi i narody – traktuje jako 
ciężar i jako dokuczliwych natrętów, roszczących sobie pretensje do użytko-
wania tego, co wytworzyli inni. Ubodzy domagają się prawa do uczestnictwa 
w użytkowaniu dóbr materialnych i chcą, aby wykorzystano ich zdolność do 
pracy w budowaniu świata sprawiedliwszego i szczęśliwszego dla wszystkich. 
Podźwignięcie ubogich jest wielką szansą dla moralnego, kulturalnego, a tak-
że gospodarczego wzrostu całej ludzkości.

[…]
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Konkretnym wyrazem miłości do człowieka, a przede wszystkim do ubo-
giego, w  którym Kościół widzi Chrystusa, jest umacnianie sprawiedliwości. 
Pełna sprawiedliwość stanie się możliwa dopiero wówczas, gdy ludzie nie 
będą traktować ubogiego, który prosi o wsparcie dla podtrzymania życia, jak 
kłopotliwego natręta czy jako ciężar, ale dostrzegą w nim sposobność do czy-
nienia dobra dla samego dobra, możliwość osiągnięcia bogactwa większego. 
Jedynie z taką świadomością można odważnie podjąć ryzyko i dokonać prze-
miany, która wiąże się z  każdą autentyczną próbą przyjścia z  pomocą dru-
giemu człowiekowi. Nie chodzi bowiem jedynie o  danie tego, co zbywa, ale 
o pomoc do włączenia się w proces rozwoju gospodarczego i cywilizacyjne-
go całym narodom, które są z niego wykluczone czy pozostawione na ubo-
czu. Stanie się to możliwe nie tylko dzięki wykorzystaniu dóbr, które istnieją 
w nadmiarze, a które nasz świat wytwarza w obfitości, ale gdy zmienione zo-
staną style życia, modele produkcji i konsumpcji, utrwalone struktury władzy, 
na których opierają się dziś społeczeństwa. Nie ma to oznaczać zniszczenia 
elementów organizacji społecznej, które dobrze zdały egzamin, ale ukierun-
kowanie ich zgodnie z właściwym rozumieniem dobra wspólnego całej rodzi-
ny ludzkiej. Współcześnie dokonuje się proces powstawania współzależności 
gospodarczych na skalę światową. Zjawiska tego nie należy uważać za ne-
gatywne, gdyż może stwarzać niezwykłe możliwości osiągnięcia większego 
dobrobytu. Coraz bardziej jednak odczuwa się potrzebę, by w miarę narasta-
jącego umiędzynarodowienia gospodarki powstawały odpowiednie i skutecz-
nie działające międzynarodowe organy kontrolne i kierownicze, dzięki którym 
gospodarka służyłaby dobru wspólnemu; pojedyncze Państwo, choćby najpo-
tężniejsze, nie jest już w stanie tego dokonać. Dążenie do tego celu wymaga 
coraz bardziej harmonijnej współpracy wielkich krajów oraz równoprawnej 
reprezentacji w instytucjach międzynarodowych interesów całej wielkiej ro-
dziny ludzkiej. Konieczne jest także, aby oceniając następstwa swych decy-
zji, instytucje te brały zawsze w stosownej mierze pod uwagę te narody i kraje, 
które nie mają dużego znaczenia na rynku międzynarodowym, ale najdotkli-
wiej cierpią z powodu niedostatku i które najbardziej potrzebują pomocy, aby 
się rozwijać. Niewątpliwie w tej dziedzinie wiele pozostaje do zrobienia.

Jan Paweł II 
Centesimus annus, 1991 r.

Ubóstwo zagrożeniem dla pokoju

Coraz powszechniejszym i poważniejszym zagrożeniem dla pokoju w świecie 
staje się inne jeszcze zjawisko: wielu ludzi, a nawet całe narody żyją dziś w wa-
runkach skrajnego ubóstwa. Nierówności między bogatymi i ubogimi stają się 
coraz jaskrawsze nawet w krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Pro-
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blem ten musi niepokoić sumienie ludzkości, jako że wielka liczba osób żyje 
w warunkach, które uwłaczają ich wrodzonej godności, co stanowi przeszkodę 
dla autentycznego i harmonijnego postępu całej wspólnoty światowej.

Tę rzeczywistość, z  wszystkimi jej groźnymi skutkami, obserwujemy 
w wielu krajach świata: w Europie i w Afryce, Azji i Ameryce. W różnych re-
gionach wierzący i  ludzie dobrej woli muszą się zmagać z  licznymi proble-
mami społecznymi i  gospodarczymi. Ubóstwo i  nędza, podziały społeczne 
i niesprawiedliwości, często usankcjonowane prawem, bratobójcze konflikty 
i rządy dyktatorskich reżymów – wszystko to stanowi wyzwanie dla sumienia 
narodów całego świata.

[…]
„Pokój” to znacznie więcej niż tylko brak wojny. Pokój domaga się auten-

tycznego poszanowania godności i praw każdego człowieka, które umożliwia 
mu pełny rozwój osobowy. Wyzysk słabszych, niepokojące przejawy ubóstwa 
i nierówności społeczne utrudniają i opóźniają stworzenie trwałych podstaw 
prawdziwego pokoju.

Ubóstwo a  pokój: u  progu nowego roku pragnę zachęcić wszystkich do 
wspólnej refleksji nad licznymi powiązaniami, które łączą te dwie rzeczywi-
stości.

Mozambik / Caritas Polska
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Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że ubóstwo, zwłasz-
cza gdy przeradza się w  nędzę, staje się zagrożeniem dla pokoju. Miliony 
dzieci, kobiet i mężczyzn cierpią codziennie głód, pozbawione pewności ju-
tra i zepchnięte na margines społeczny. Sytuacje te głęboko uwłaczają ludz-
kiej godności i przyczyniają się do powstawania napięć społecznych.

[…]
Ogromna jest liczba osób żyjących dziś w warunkach skrajnego ubóstwa. 

Myślę tu między innymi o  dramatycznej sytuacji mieszkańców niektórych 
krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Wielkie grupy ludzi, a często całe 
warstwy społeczne są we własnych krajach zepchnięte na margines życia 
społecznego: jest wśród nich coraz więcej dzieci, które muszą same zdoby-
wać środki do życia, nie mogą bowiem liczyć na nikogo innego. Tego rodzaju 
sytuacja nie tylko uwłacza ludzkiej godności, ale niewątpliwie stanowi także 
zagrożenie dla pokoju. Każde państwo, niezależnie od systemu polityczne-
go i gospodarczego, pozostaje wewnętrznie słabe i niestabilne, jeśli nie trosz-
czy się nieustannie o swoich najsłabszych obywateli i nie czyni wszystkiego, 
co możliwe, by zaspokoić przynajmniej ich najbardziej podstawowe potrzeby.

[…]
Dla dobra człowieka, a tym samym dla dobra pokoju, należy więc jak naj-

szybciej wprowadzić do mechanizmów ekonomicznych niezbędne zmiany, 
które zapewnią bardziej sprawiedliwy i równy podział dóbr. Nie wystarczy tu 
tylko sprawnie funkcjonujący rynek; społeczeństwo musi spełnić ciążące na 

Sudan Południowy / Rafał Grzelewski, PAH
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nim obowiązki […], wzmagając wysiłki – w  wielu wypadkach już podjęte na 
dużą skalę – w celu usunięcia przyczyn ubóstwa i jego tragicznych konsekwen-
cji. Żaden kraj nie jest w stanie sam sprostać takiemu zadaniu. Właśnie dlate-
go niezbędna jest współpraca i solidarność, jakiej wymaga współczesny świat, 
objęty coraz gęstszą siecią współzależności. Godzenie się z sytuacją skrajnego 
ubóstwa prowadzi do kształtowania się form współżycia społecznego, w któ-
rych coraz większe jest niebezpieczeństwo konfliktów i użycia przemocy.

Każdy człowiek i każda grupa społeczna ma prawo do takich warunków 
życia, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb jednostki i  rodziny oraz na 
udział w życiu i w rozwoju własnej społeczności. Gdy określonej grupie lu-
dzi odmawia się tego prawa, mogą oni poczuć się pokrzywdzeni przez sys-
tem, który ich nie akceptuje, i odpowiedzieć przemocą. Dotyczy to zwłaszcza 
młodych, którzy pozbawieni właściwego wykształcenia i możliwości znale-
zienia pracy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo zepchnięcia na 
margines i wyzysku. Powszechnie znany jest problem bezrobocia, występują-
cy w całym świecie, szczególnie wśród młodych, oraz związane z nim zuboże-
nie coraz większej liczby ludzi i całych rodzin. Często zresztą bezrobocie jest 
tragicznym rezultatem zniszczenia infrastruktury ekonomicznej kraju nęka-
nego wojną lub konfliktami wewnętrznymi.

[…]
W ostatnich latach prawie na wszystkich kontynentach toczyły się zacie-

kłe wojny lokalne i walki wewnętrzne. Przemoc na tle etnicznym, plemiennym 
i  rasowym przynosiła śmierć ludziom, dzieliła społeczności, które dawniej 
współżyły w zgodzie, pogrążając je w żałobie i siejąc nienawiść. Przemoc bo-
wiem nasila jedynie napięcia już istniejące i  stwarza nowe. Wojna niczego 
nie rozwiązuje: przeciwnie, sprawia, że wszystko staje się jeszcze trudniej-
sze. Skutkiem tej plagi jest cierpienie i  śmierć wielkiej liczby ludzi, rozpad 
więzi międzyludzkich, bezpowrotne zniszczenie dziedzictwa artystycznego 
i środowiska naturalnego. Wojna pogłębia cierpienie ubogich i jest przyczyną 
ubóstwa jeszcze większej liczby ludzi, ponieważ pozbawia ich środków utrzy-
mania, domów i majętności oraz niszczy środowisko, w którym żyją. Młodzi, 
widząc ruinę swoich nadziei na przyszłość, zbyt często z ofiar konfliktów sta-
ją się ich nieodpowiedzialnymi uczestnikami. Kobiety, dzieci, starcy, chorzy 
i ranni, zmuszeni do ucieczki, stają się uchodźcami, posiadającymi tylko tyle, 
ile zdołają zabrać ze sobą. Bezbronni i bezradni, szukają schronienia w innych 
krajach i regionach, często równie ubogich i niespokojnych jak ich ojczyzna.

Choć trzeba przyznać, że organizacje międzynarodowe i  humanitarne 
czynią bardzo wiele, by ulżyć tragicznemu losowi ofiar przemocy, zmuszony 
jestem wezwać wszystkich ludzi dobrej woli do wzmożenia wysiłków. W nie-
których sytuacjach los uchodźców zależy bowiem wyłącznie od ofiarności 
społeczeństw, które ich przyjmują, a czasem są one równie ubogie lub nawet 
uboższe od samych uchodźców. Tylko zaangażowanie i współpraca wspólno-
ty międzynarodowej pozwoli znaleźć właściwe rozwiązania takich sytuacji.
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Szczególnie ważne jest jednak to, by po tylu bezsensownych przelewach 
krwi uznano raz na zawsze, że wojna nigdy nie służy dobru ludzkiej społecz-
ności, że przemoc niszczy, niczego nie budując, że rany przez nią zadane 
długo się nie goją, wreszcie, że konflikty pogarszają tylko i tak trudne warun-
ki życia ubogich i tworzą nowe formy ubóstwa. Opinia publiczna świata ma 
przed oczyma smutne widowisko nędzy spowodowanej przez wojny. Wstrzą-
sające obrazy, rozpowszechniane także w ostatnim czasie przez środki spo-
łecznego przekazu, niech staną się dla wszystkich – jednostek, społeczeństw 
i państw – przynajmniej skutecznym napomnieniem i niech uświadamiają 
każdemu, że pieniędzy nie należy przeznaczać na wojnę, aby niszczyć i zabi-
jać, ale na obronę godności człowieka, aby polepszać warunki jego życia i bu-
dować społeczeństwo naprawdę otwarte, wolne i solidarne.

W krajach uprzemysłowionych ludzie są dziś pochłonięci gorączkową po-
gonią za dobrami materialnymi. Obyczaje społeczeństwa konsumpcyjnego 
pogłębiają jeszcze przepaść dzielącą bogatych od ubogich, a zapamiętałe dą-
żenie do dobrobytu może do tego stopnia zaślepić człowieka, że nie dostrze-
ga już potrzeb bliźniego. Aby więc zapewnić dobrobyt społeczny, kulturowy, 
duchowy, a  także ekonomiczny każdemu członkowi społeczeństwa, trze-
ba koniecznie powstrzymać nieumiarkowaną konsumpcję dóbr doczesnych 
i unikać mnożenia sztucznych potrzeb. Umiarkowanie i prostota winny stać 
się kryterium naszego codziennego życia. Ogromna ilość dóbr pochłania-
nych przez znikomą część ludności świata stwarza popyt, który jest zbyt wiel-
ki w stosunku do istniejących zasobów. Zmniejszenie popytu jest pierwszym 
krokiem na drodze do złagodzenia ubóstwa, jeśli towarzyszą temu skuteczne 
działania zmierzające do sprawiedliwego podziału bogactw w skali światowej.

Jan Paweł II, 
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1993 r.

Pogłębiające się ubóstwo Afryki

W Afryce potrzeba stosowania Ewangelii w konkrecie życia jest bardzo od-
czuwalna. Czyż można głosić Chrystusa na tym ogromnym kontynencie, za-
pominając, że jest on jednym z najuboższych regionów świata? Czyż można 
nie brać pod uwagę przepełnionej cierpieniami historii ziemi, na której tyle 
narodów wciąż zmaga się z  głodem, wojnami, konfliktami rasowymi i  ple-
miennymi, brakiem politycznej stabilności, łamaniem praw człowieka? 

[…]
Ze wszystkich dokumentów przygotowawczych, podobnie jak z dyskusji 

prowadzonych podczas Zgromadzenia, bardzo wyraźnie wyłania się fakt, że 
zjawiska takie, jak pogłębiające się ubóstwo Afryki, urbanizacja, zadłużenie 
międzynarodowe, handel bronią, problem uchodźców i wypędzonych, pro-
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blemy demograficzne i  zagrożenia rodziny, emancypacja kobiet, szerzenie 
się AIDS, utrzymywanie się w niektórych regionach praktyki niewolnictwa, 
etnocentryzm i konflikty plemienne – stanowią najważniejsze wyzwania, ja-
kie rozważał Synod.

[…]
W  obecnej sytuacji kraje afrykańskie należą do najbardziej upośledzo-

nych na świecie. Kraje bogate muszą sobie wyraźnie uświadomić, że mają 
obowiązek wspomagać wysiłki krajów, które walczą, aby uwolnić się od ubó-
stwa i nędzy. Realizacja zasady solidarności leży zresztą w interesie samych 
narodów bogatych, jako że tylko w  ten sposób można zapewnić ludzkości 
trwały pokój i  zgodne współistnienie. Z  kolei Kościół, który żyje w  krajach 
rozwiniętych, musi zdawać sobie sprawę ze swojej dodatkowej odpowiedzial-
ności, jaka wynika z chrześcijańskiego dążenia do sprawiedliwości i miłości: 
ponieważ wszyscy ludzie noszą w sobie obraz Boży i są powołani, by nale-
żeć do jednej rodziny odkupionej krwią Chrystusa, należy zapewnić każde-
mu sprawiedliwy udział w bogactwach ziemi, którą Bóg oddał do dyspozycji 
wszystkich.

Nietrudno jest dostrzec liczne konsekwencje praktyczne takiego posta-
wienia sprawy. Należy przede wszystkim dążyć do polepszenia relacji spo-
łeczno-politycznych między narodami, zapewniając bardziej sprawiedliwe 
i godne traktowanie tym spośród nich, które dopiero od niedawna uzyska-
ły międzynarodowe uznanie swojej niepodległości. Trzeba też wsłuchać się 
ze szczerym współczuciem w dramatyczne wołanie narodów ubogich, któ-
re proszą o  pomoc w  rozwiązaniu szczególnie niepokojących problemów, 
takich jak niedożywienie, obniżanie się warunków życia, niedostatek środ-
ków na wychowanie młodzieży, brak elementarnych służb sanitarnych i spo-
łecznych, powodujący utrzymywanie się chorób endemicznych, szerzenie 
się straszliwej plagi AIDS, przytłaczający ciężar zadłużenia zagranicznego, 
przerażające bratobójcze wojny podsycane przez cyniczny handel bronią, 
haniebny i tragiczny los uchodźców i wygnańców. Oto niektóre dziedziny do-
magające się natychmiastowych działań, które należy podjąć, nawet jeśli wy-
dają się niewystarczające w obliczu wielkości problemów

Sytuacja ekonomicznego ubóstwa ma szczególnie negatywne konse-
kwencje dla młodych. Wkraczają oni w dorosłość bez entuzjazmu, bo w swo-
im dotychczasowym życiu zaznali już wielu rozczarowań, a jeszcze mniejsze 
nadzieje wiążą z przyszłością, która wydaje im się smutna i mroczna. Dla-
tego masowo opuszczają zacofane regiony wiejskie i  gromadzą się w  mia-
stach, które w rzeczywistości nie zapewniają im lepszych perspektyw. Wielu 
z nich udaje się za granicę niczym na wygnanie i tam wiedzie mizerny żywot 
uchodźców, którzy musieli opuścić swój kraj z przyczyn ekonomicznych.

Jan Paweł II 
Ecclesia in Africa, 1995 r.
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Wiele jest osób cierpiących 
niedostatek
Mówię o tym także w Polsce, bo wiem, iż potrzeba jej tego orędzia sprawie-
dliwości. Dziś, w dobie budowania demokratycznego państwa, w dobie dyna-
micznego rozwoju gospodarczego, ze szczególną wyrazistością odsłaniają się 
wszystkie braki życia społecznego w naszym kraju. Co dnia przekonujemy się, 
jak wiele jest osób cierpiących niedostatek, osób i rodzin, szczególnie rodzin 
wielodzietnych. Wiele jest samotnych matek borykających się z ogromnymi 
trudnościami w utrzymaniu i wychowaniu własnych dzieci; wielu opuszczo-
nych i pozbawionych środków do życia ludzi w podeszłym wieku. W domach 
dziecka nie brak tych, którym nie dostaje codziennego chleba i odzienia. Jak 
nie wspomnieć chorych, którzy z braku środków nie mogą być otoczeni na-
leżytą opieką? Na ulicach i placach miast przybywa ludzi bezdomnych. Nie 
można przemilczeć obecności pośród nas tych wszystkich naszych bliźnich, 
którzy także należą do tego samego narodu i do tego samego Ciała Chrystu-
sa. Przychodząc do Stołu Pańskiego, aby posilać się Jego Ciałem, nie możemy 
pozostać obojętni na tych, którym brakuje chleba codziennego. Trzeba o nich 
mówić, ale trzeba też odpowiadać na ich potrzeby. Jest obowiązkiem zwłasz-
cza tych, którzy sprawują władzę, tak zarządzać dobrem wspólnym, takie  
stanowić prawa i tak kierować gospodarką kraju, ażeby te bolesne zjawiska ży-
cia społecznego znalazły swoje właściwe rozwiązanie. Jest to naszym wspól-
nym obowiązkiem, obowiązkiem miłości, nieść pomoc na miarę naszych sił 
tym, którzy jej oczekują. Mówi Chrystus: „Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z  tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). „Wszyst-
ko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili” (Mt 25, 45). Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej 
miłości, aby Chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatku.

Jan Paweł II 
Homilia podczas Mszy św. na lotnisku, Legnica, 1997 r.

Poniżające formy zniewolenia

Również ludziom młodym, którzy są przyszłością Kościoła i narodu, należy 
zapewnić wszelką pomoc i opiekę, aby mogli przezwyciężyć trudności stojące 
na drodze ich rozwoju: analfabetyzm, bezrobocie, bezczynność, narkomanię. 
Bardzo dobrą metodą realizacji tego zadania jest wezwanie samych młodych 
ludzi, aby ewangelizowali swoich rówieśników, bo nikt nie zrobi tego lepiej 
niż oni. Trzeba pomagać młodym ludziom, aby jak najwcześniej mogli odkryć 
wartość daru z siebie, który jest podstawowym czynnikiem w dążeniu do oso-
bistej dojrzałości. Chciałbym jeszcze dodać, że waszą szczególną troską po-



64 

winno być zapewnienie wszelkiej możliwej opieki młodym Nigeryjczykom, 
zwłaszcza dziewczętom i młodym kobietom, aby nie padły ofiarą bezwzględ-
nego wyzysku, który często narzuca im szczególnie poniżające formy znie-
wolenia, prowadzące do tragicznych i niszczących konsekwencji.

Jan Paweł II 
Spotkanie z Konferencją Episkopatu Nigerii, 1998 r.

Ubóstwo i wyzysk kobiet

Trwała rzeczywistość ubóstwa i  wyzyskiwania ludzi napełnia troską i  budzi 
głęboki niepokój. W  Azji są miliony uciskanych jednostek, które pod wzglę-
dem ekonomicznym, kulturowym i politycznym pozostawały przez całe wie-
ki zepchnięte na margines społeczeństwa. Zastanawiając się nad położeniem 
kobiet w  społeczeństwach Azji, Ojcowie Synodalni stwierdzili, że „mimo iż 
przebudzenie się u  kobiet świadomości ich godności i  praw stanowi jeden 
z najbardziej znamiennych znaków naszych czasów, to jednak ubóstwo i wy-
zysk kobiet nadal pozostają poważnym problemem w  całej Azji”. Analfabe-
tyzm jest nieporównanie częstszy wśród kobiet niż wśród mężczyzn, a dzieci 
płci żeńskiej padają częściej ofiarą aborcji lub są zabijane zaraz po narodzeniu.  

Sudan Południowy / Rafał Grzelewski, PAH
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Miliony tubylców i autochtonów w całej Azji żyją w izolacji społecznej, kultural-
nej i politycznej w stosunku do warstwy dominującej. 

Jan Paweł II 
 Ecclesia in Asia, 1999 r.

Usunięcie najgłębszych przyczyn 
głodu i niedożywienia
Uwolnienie od głodu setek milionów ludzi, którzy nadal są ofiarami tej plagi, 
nie jest zadaniem łatwym. Wymaga bowiem przede wszystkim sięgnięcia do 
korzeni problemu i usunięcia najgłębszych przyczyn głodu i niedożywienia. 
W związku z tym warto przypomnieć, że – jak wynika z ostatniego dorocz-
nego raportu FAO – podstawową przyczyną niedostatku żywności są wojny 
i konflikty wewnętrzne. Z bólem dowiadujemy się, że „konflikty wewnętrzne 
przynoszą ludności wiejskiej więcej szkód niż wojny międzynarodowe”. Tak-
że tutaj zatem wyłania się problem wolności i odpowiedzialności. Czytamy 
bowiem, że „jeśli na przykład w 1984 r. człowiek był przyczyną 10% kryzysów 
żywnościowych, to w  1999 r. ponosił za nie odpowiedzialność już w  50%”. 
Wolność od głodu oznacza także wolność od wojny.

 […]

Ukraina / Caritas Polska
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Należy też uświadomić sobie, że przezwyciężenie głodu i  niedostatków 
żywnościowych nie zależy jedynie od zwiększenia produkcji żywności. Za-
soby żywności na świecie już dziś byłyby wystarczające, gdyby rozdzielano 
je sprawiedliwie. Tak jednak niestety nie jest. Problem jest bardzo stary: mó-
wił o nim już św. Augustyn, kiedy wzywał zamożnych chrześcijan, aby dzielili 
się częścią swoich dóbr z tymi, którzy ich nie posiadali. Posługując się bar-
dzo trafnym wyrażeniem, wskazywał, że „in paupere se pasci voluit, qui non 
esurit” – „Ten, który nie potrzebuje pożywienia, pragnął, aby Go nakarmiono 
w ubogim” (Kazanie 206, 2). 

[…]
Niemałe owoce przyniósłby tegoroczny Światowy Dzień Wyżywienia, 

gdyby ludzie posiadający obfitość dóbr materialnych postanowili żyć z roz-
sądnym umiarem i dzięki temu mogli pospieszyć z pomocą tym, którzy nie 
mają co jeść. Wyzwolenie tych pierwszych od nadmiernie kosztownych na-
wyków przyniesie wolność także drugim, których dzięki temu przestanie nę-
kać niszcząca plaga głodu i niedożywienia.

Jan Paweł II 
Przesłanie do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 2000 r.

Zdolność bycia bliźnim  
dla cierpiącego człowieka
W naszej epoce wiele jest bowiem potrzeb, które poruszają wrażliwość chrze-
ścijan. Nasz świat wkracza w nowe tysiąclecie pełen sprzeczności, jakie niesie 
z sobą rozwój gospodarczy, kulturowy i techniczny, który niewielu wybranym 
udostępnia ogromne możliwości, natomiast miliony ludzi nie tylko pozosta-
wia na uboczu postępu, ale każe się im zmagać z warunkami życia uwłacza-
jącymi ludzkiej godności. Jak to możliwe, że w naszej epoce są jeszcze ludzie, 
którzy umierają z głodu, skazani na analfabetyzm, niemający dostępu do naj-
bardziej podstawowej opieki lekarskiej, pozbawieni domu, w którym mogliby 
znaleźć schronienie?

Ten krajobraz ubóstwa może poszerzać się bez końca, jeśli do starych jego 
form dodamy nowe, dotykające często także środowisk i grup ludzi material-
nie zasobnych, którym wszakże zagraża rozpacz płynąca z poczucia bezsen-
su życia, niebezpieczeństwo narkomanii, opuszczenie w starości i chorobie, 
degradacja lub dyskryminacja społeczna. Trzeba, aby w obliczu tej sytuacji 
chrześcijanin uczył się wyrażać swą wiarę w Chrystusa przez odczytywanie 
ukrytego wezwania, jakie On kieruje do niego ze świata ubóstwa. W ten spo-
sób będzie można kontynuować tradycję miłosierdzia, która już w minionych 
dwóch tysiącleciach wyraziła się na wiele różnych sposobów, ale która obec-
nie wymaga może jeszcze większej inwencji twórczej. Potrzebna jest dziś 



67 Ubóstwo. Nasza wspólna sprawa

nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko 
skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, 
solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poni-
żająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.

Winniśmy zatem postępować w  taki sposób, aby w  każdej chrześcijań-
skiej wspólnocie ubodzy czuli się „jak u siebie w domu”. Czyż taki styl bycia 
nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą głoszenia dobrej no-
winy o Królestwie Bożym? Bez tak rozumianej ewangelizacji, dokonującej się 
przez miłosierdzie i świadectwo chrześcijańskiego ubóstwa, głoszenie Ewan-
gelii – będące przecież pierwszym nakazem miłosierdzia – może pozostać 
niezrozumiane i utonąć w powodzi słów, którymi i tak jesteśmy nieustannie 
zalewani we współczesnym społeczeństwie przez środki przekazu. Miłosier-
dzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów.

Jan Paweł II 
Novo millennio ineunte, 2001 r.

Dostęp do wody

Wspólnota międzynarodowa zobowiązała się chronić wszystkich ludzi przed 
głodem oraz zapewnić im dostęp do wystarczającej ilości zdrowego poży-
wienia – jest to elementarny wyraz prawa do życia i poszanowania ludzkiej 
godności, jakże często uroczyście głoszonego, lecz wciąż nie stosowanego 

Zambia / Caritas Polska
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w  praktyce. Mimo iż osiągnięcia całej ludzkości rodzą nadzieję na większe 
uwrażliwienie na potrzeby człowieka w przyszłości, w świecie wciąż istnieje 
tragiczny podział na tych, którzy żyją w dostatku, i tych, którym na co dzień 
brakuje podstawowych środków do życia. Sytuacja ta stanowi jedną z  naj-
bardziej oczywistych przeszkód w dziele budowania społeczeństwa godnego 
człowieka oraz świata prawdziwie ludzkiego i braterskiego.

Tegoroczny temat: „Woda jako warunek zapewnienia żywności”, zachęca 
do podjęcia refleksji nad znaczeniem wody, bez której nie jest możliwe życie 
poszczególnych ludzi i całych społeczeństw. Woda, niezbędna w każdego ro-
dzaju działalności człowieka, jest podstawowym czynnikiem zagwarantowa-
nia żywności. Nie możemy również zapominać, że woda, używana podczas 
wspólnotowych obrzędów w  wielu religiach i  kulturach, symbolizuje przy-
należność i oczyszczenie. W religii chrześcijańskiej woda jest znakiem pro-
cesu wewnętrznej przemiany i nawrócenia. To symboliczne znaczenie wody 
skłania nas do uświadomienia sobie wartości owego cennego dobra, a w kon-
sekwencji do zastanowienia się nad zmianą dotychczasowych sposobów po-
stępowania, tak aby zagwarantować wszystkim ludziom, zarówno dzisiaj, jak 
i w przyszłości, dostęp do wody koniecznej do zaspokojenia ich potrzeb, oraz 
aby w sferze działalności produkcyjnej, a zwłaszcza w rolnictwie, nie brako-
wało odpowiedniej ilości tego bezcennego dobra. Rosnąca świadomość, że 
zasoby wody są ograniczone, a  zarazem jest ona absolutnie niezbędna do 
produkcji żywności, skłania wielu ludzi do zmiany postępowania. Zmiany ta-
kie trzeba wspierać, mając na uwadze dobro przyszłych pokoleń.

Syria / Caritas Polska
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W tej dziedzinie wspólnota międzynarodowa oraz jej instytucje muszą in-
terweniować w sposób skuteczniejszy i bardziej widoczny. Celem owych in-
terwencji winien być rozwój współpracy w zakresie ochrony zasobów wody 
przed zanieczyszczeniem oraz jej niewłaściwym wykorzystywaniem, a także 
przed rabunkową gospodarką wodą, która nastawiona jest jedynie na czer-
panie zysków i ochronę własnych praw. Wspólnota międzynarodowa, podej-
mując takie działania, musi w pierwszym rzędzie troszczyć się o dobro ludzi 
– mężczyzn, kobiet, dzieci, rodzin i wspólnot – którzy mieszkają w najuboż-
szych regionach świata, a zatem najdotkliwiej odczuwają niedobór wody bądź 
są ofiarami niewłaściwego gospodarowania jej zasobami.

Wnioski przedstawione podczas niedawnych spotkań na szczeblu mię-
dzynarodowym pokazują, że walka z głodem i niedożywieniem – a w sensie 
bardziej ogólnym: walka z  ubóstwem oraz w  obronie ekosystemów zie-
mi – prowadzona jest w bardzo zróżnicowanych warunkach i pośród wielu 
sprzecznych interesów. Dlatego pierwszym krokiem winno być przywrócenie 
stabilnej równowagi między konsumpcją a dostępnymi zasobami.

Wszyscy wiemy, że bez przestrzegania podstawowych zasad etycznych 
i moralnych – zasad wpisanych w serce i sumienie każdego człowieka – osią-
gnięcie tego celu nie będzie możliwe. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo 
nieodwracalnego zniszczenia porządku stworzenia oraz jego delikatnej har-

Burundi / Caritas Polska
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monii. Mądrość biblijna przypomina nam, abyśmy nie porzucali „źródeł żywej 
wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują 
wody” (Jr 2, 13). Ze słów tych da się wręcz wyczytać przestrogę dotyczącą na-
szej aktualnej sytuacji. Innymi słowy, Pismo Święte ukazuje nam, że rozwiąza-
nia o charakterze technicznym, choćby najbardziej zaawansowane, nie zdadzą 
się na nic, jeśli zapomnimy o tym, że największym dobrem jest istota ludzka, 
która – w swoim wymiarze duchowym i materialnym – stanowi wyznacznik 
wszystkich praw, a zatem musi być kryterium wszelkich programów i działań.

Każdy region geograficzny będzie mógł cieszyć się odpowiednim pozio-
mem rozwoju tylko wówczas, gdy dostęp do wody zostanie uznany za pra-
wo poszczególnych ludzi i narodów. Wspólnota międzynarodowa musi zatem 
ponownie nauczyć się dostrzegać bezcenną wartość zasobów wody, które 
częstokroć nie podlegają odnowieniu i które – jako wspólne dobro całej ludz-
kości – nie mogą stać się własnością nielicznych. Zasoby wody, ze swej natu-
ry, „powinny w słusznej mierze docierać do wszystkich; przewodniczy temu 
sprawiedliwość, a miłość jej towarzyszy” (Gaudium et spes, 69).

Niech tegoroczne obchody Światowego Dnia Wyżywienia przypomina-
ją wszystkim o prawdziwie ludzkim wymiarze tragedii głodu i niedożywie-
nia; niech przyczynią się do tego, by wspólnota międzynarodowa kierowała 
się moralnym imperatywem solidarności. Celem naszych wysiłków musi być 
zatem troska o to, by wszystkim ludziom i każdemu narodowi został zapew-
niony dostęp do niezbędnych zasobów wody, dzięki czemu będzie można za-
gwarantować odpowiednią ilość żywności.

Jan Paweł II 
Przesłanie z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 2002 r.

Na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Liście apostolskim Novo 
millennio ineunte wspomniałem, że pilnie potrzebna jest wyobraźnia mi-
łosierdzia, by szerzyć w świecie Ewangelię nadziei. Staje się to szczególnie 
oczywiste, gdy przyglądamy się tak licznym i  delikatnym problemom, któ-
re utrudniają rozwój kontynentu afrykańskiego: wystarczy pomyśleć o licz-
nych konfliktach zbrojnych, o epidemiach tym bardziej groźnych, że szerzą 
się w  warunkach nędzy, o  niestabilności politycznej, z  którą wiąże się po-
wszechny brak zabezpieczenia społecznego. Są to dramatyczne fakty, które 
każą wejść na drogę radykalnie nową dla Afryki: konieczne jest stworzenie 
nowych form solidarności o  charakterze dwustronnym i  wielostronnym, 
z bardziej zdecydowanym zaangażowaniem wszystkich, w pełnej świadomo-
ści, że dobro narodów afrykańskich stanowi niezbędny warunek osiągnięcia 
powszechnego dobra wspólnego.

Jan Paweł II 
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 2005 r.





Ubóstwo w Warszawie,  
w Polsce i na świecie
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Ten głos Kościoła, będący echem głosu ludzkiego sumienia, który nie 
przestawał być słyszany przez wieki pośród najróżniejszych systemów 
i warunków społecznych i kulturowych, zasługuje i powinien być 
słyszany także w naszych czasach, kiedy rosnące bogactwo kilku osób 
idzie w parze z rosnącym ubóstwem mas. 
Jan Paweł II na Trzeciej Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej, 
Puebla, Meksyk, 28 stycznia 1979

Tam, gdzie mężczyźni i kobiety skazani są na życie w ubóstwie, tam 
łamane są prawa człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest 
naszym najświętszym obowiązkiem.

 
  o. Józef Wrzesiński, ATD Czwarty Świat*

Ubóstwo szkodzi rodzinie

Trudności finansowe wywierają negatywny wpływ na rodzinę, przyczyniając 
się do jej osłabienia poprzez wywoływanie w rodzinie sytuacji stresogennych 
oraz negatywnych emocji. Wynikają one nie tylko z procesów wewnątrz ro-
dziny, ale są też związane ze wstydem oraz stygmatyzacją przez społeczność 
lokalną. 

Bardzo dobrze wyjaśnia te zagadnienia Model Stresu Rodzinnego (Fami-
ly Stress Model) rozwijany i badany w USA, ale też w Europie. W tym modelu 
różne trudności ekonomiczne stanowią kluczowy czynnik mający negatyw-
ny wpływ na dobrostan rodziców, funkcjonowanie rodziny, styl i praktyki ro-
dzicielskie, osiągnięcia dzieci w  sferze edukacyjnej i  integralnego rozwoju, 
a następnie w dorosłości. Model zakłada, że czynniki społeczne i ekonomicz-
ne mają bezpośredni wpływ na emocje, postawy, przekonania i zachowania 
w rodzinie. 

Model obejmuje kilka mechanizmów przyczynowo-skutkowych. Zaczy-
na się od trudności ekonomicznych (niskie dochody, wysokie zadłużenie, 
znikome zasoby, negatywne wydarzenia życiowe), które prowadzą do presji  
ekonomicznej (niezaspokojone potrzeby materialne, niespłacone długi, bo-

* Polska organizacja międzynarodowego ruchu na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania ubóstwu. 
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lesne cięcia w wydatkach). Te z kolej wywołują stres w rodzinie (problemy 
emocjonalne, behawioralne), zaburzenia w  relacjach rodzinnych (konflikt 
między rodzicami, wycofanie się, surowe i niespójne wychowanie). Wszyst-
kie te czynniki powodują oczywiście osłabienie więzi w małżeństwie (spadek 
zadowolenia ze związku, myśli o rozwodzie), ale też problemy dzieci i mło-
dzieży (emocjonalne, behawioralne, upośledzone kompetencje). Ubóstwo 
szkodzi też bezpośrednio rozwojowi dzieci poprzez wpływ na rozwój ich mó-
zgów, co potwierdza w swych badaniach neuronauka. Wszystko to rzutuje na 
przyszłość dzieci jako osób dorosłych. Pojawia się międzypokoleniowa trans-
misja większego ryzyka ubóstwa i związanych z nimi stresów, a tym samym 
mniejszej jakości i stabilności małżeństw.

Ubóstwo nie jest więc czymś, co jest użyteczne i przyczynia się do reali-
zacji dobra. Wręcz przeciwnie, ono niszczy najważniejsze wartości, w szcze-
gólności przyczynia się do powstawania problemów w rodzinie i jest barierą 
na drodze rozwoju dzieci w dojrzałe osoby zakładające własne rodziny. Z tych 
też względów społeczeństwa powinny być tak zorganizowane, aby jak najle-
piej realizować prawo każdego do wolności od ubóstwa1.

Ubóstwo jako niezaspokojenie 
potrzeb oraz proces
Ubóstwo, bieda, nędza to są słowa, które intuicyjnie rozumiemy. Wyobraża-
my sobie ubogich ludzi, będących w oczywistej potrzebie, czyli na przykład 
głodnych, bezdomnych. Pierwsi nie mają co jeść, a drudzy nie mają gdzie 
mieszkać. Żywność i bezpieczne schronienie są to jedne z podstawowych 
potrzeb, a  ich niezaspokojenie szkodzi zdrowiu fizycznemu i  psychiczne-
mu, a także życiu. Zagrożenie to nie wynika tylko z tego, że głód i bezdom-
ność są szkodliwe same w sobie, ale również stąd, że osoby w takiej sytuacji 
są bardziej narażone na krzywdę ze strony innych. Jest to konsekwencją 
przewagi, jaką mają ci, którzy dysponują tym, czego brak ubogim. Mogą 
więc wyzyskać tę przewagę dla swojej korzyści. Sposobów na to jest wiele 
– od pogardy w celu wywyższania się, przez zatrudnianie za głodowe płace, 
pożyczanie pieniędzy na lichwiarski procent, aż do stosowania bezpośred-
niej przemocy fizycznej wobec bezdomnych włącznie.

Czy za ubogie można uznać również te osoby, które nie są głodne i bez-
domne, czyli takie, które mają zaspokojone podstawowe potrzeby ważne dla 
przetrwania w dobrym zdrowiu? Odpowiedź „tak” na pierwszy rzut oka wy-
daje się błędna, gdy myśli się o ubóstwie przede wszystkim w kategoriach 
głodu i bezdomności. Wyobraźmy sobie jednak, że są również inne potrze-

1 R. Szarfenberg, Wolność od ubóstwa jako prawo człowieka, w: Prawo do godnego życia w świe-
tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, 2018.
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by, bez zaspokojenia których ludzie mają bardzo duże trudności w prowa-
dzeniu życia takiego, jakie uważa się w  danym społeczeństwie za godne. 
Ze względu na to, że te potrzeby wynikają z życia w danym społeczeństwie, 
a nie z tego, co potrzebuje organizm biologiczny, nazywa się je społeczny-
mi. Widzimy teraz, że mimo iż ktoś nie jest głodny i nie jest bezdomny, na-
dal może nie mieć zaspokojonych potrzeb społecznych. To ubóstwo może 
nie jest tak dotkliwe dla zdrowia fizycznego i  życia jak ubóstwo głodnych 
i bezdomnych, ale może być bardzo dotkliwe psychicznie. Uczestniczenie 
w życiu społecznym jest bardzo ważne dla ludzi: nie tylko chcemy przeżyć, 
ale również móc pracować, odpoczywać, bawić się i przeżywać świat razem 
z innymi. 

Nawet jeżeli ktoś urodził się w rodzinie ubogiej, to nie jest skazany na 
całe życie w ubóstwie. Z kolei, urodzenie się w rodzinie nieubogiej nie gwa-
rantuje całego życia wolnego od ubóstwa. Trzeba więc widzieć ubóstwo 
jako proces w ramach ludzkiego życia: w określonych warunkach niektórzy 
w ubóstwo wpadają, a  inni pozostają nieubodzy; niektórzy z ubóstwa wy-
chodzą szybciej, a inni pozostają w ubóstwie dłużej. 

Na schemacie 1 pokazano kilka trajektorii wchodzenia do i wychodzenia 
z ubóstwa (A, B), ale też pogorszenia sytuacji dochodowej bez doświadcze-
nia ubóstwa (D). Ścieżka rodziny C jest zaś wolna od ubóstwa i od zubożenia. 
Zwróćmy uwagę na różnicę między ścieżkami A i B. Polega ona na tym, że 
w pierwszym przypadku (A) nastąpiło wyjście z ubóstwa, przebywanie poza 
nim i ponowne osunięcie się w ten stan. W drugim przypadku (B) wystąpił 
najpierw proces ubożenia i popadnięcia w ubóstwo, a następnie okres prze-
bywania w nim oraz wyzwolenie się z niego. 

Schemat 1. Trajektorie dochodowe z doświadczeniem ubóstwa i ubożenia

A

B

C

D

Czas

Granica 
ubóstwa

Dochody

Źródło: opracowanie własne
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Na ubóstwo można patrzeć z  perspektywy indywidualnego życia i  jego 
problemów, np. wyjaśniamy, dlaczego konkretna osoba straciła pracę, zacho-
rowała na depresję i wpadła w ubóstwo. Równie ważna jest jednak perspek-
tywa ubóstwa jako problemu społecznego, np. analizujmy, dlaczego w danym 
społeczeństwie wzrosło bezrobocie, dlaczego powoduje ono pogorszenie sta-
nu zdrowia i dlaczego skutkuje to ubóstwem. 

Pomiar ubóstwa na świecie i w Polsce

Gdy mierzy się ubóstwo w społeczeństwie, to przyjmuje się różne uproszcze-
nia dla potrzeb statystyki. Po pierwsze, mierzy się je w wymiarze dochodów 
lub wydatków osób wspólnie się utrzymujących (gospodarstwo domowe). Po 
drugie, granicę ubóstwa oddzielającą ubogich od nieubogich ustala się na 
podstawie koszyków niezbędnych potrzeb (w  Polsce są to minimum egzy-
stencji, minimum socjalne obliczane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) 
albo parametru średniej lub mediany dochodów czy wydatków gospodarstw 
domowych (np. 50% średniej, 60% mediany). Na świecie są to konkretne 
kwoty, np. 1,90 dolara dziennie jako międzynarodowa linia ubóstwa dla kra-
jów mniej zamożnych. Po trzecie, oblicza się przede wszystkim udział ubo-
gich w  społeczeństwie (zasięg ubóstwa) oraz to, jak daleko są od granicy 
ubóstwa (głębokość ubóstwa).

Ubodzy dochodowo nie muszą czuć się ubogimi i odwrotnie – czujący się 
ubogimi nie muszą być uznani za ubogich dochodowo. Stąd też ubóstwo bada 
się również poprzez sondaże opinii, pytając gospodarstwa domowe o stopień 
trudności wiązania końca z końcem, lub o to, czy stać je na zaspokojenie po-
trzeb uznanych za podstawowe. W  pierwszym przypadku granicą ubóstwa 
może być suma odpowiedzi: wiążemy koniec z końcem „z bardzo dużą trud-
nością” i „z dużą trudnością”, a w drugim – deklaracja, że nie stać gospodar-
stwa domowego na zaspokojenie określonej liczby potrzeb, np. co najmniej 
trzech lub czterech z dziewięciu (deprywacja materialna, pogłębiona depry-
wacja materialna), czy co najmniej dziesięciu z trzydziestu (ubóstwo warun-
ków życia).

Gdy ubóstwo mierzy się kilkoma miarami i rozważa się, kto jest ubogi tyl-
ko według jednej, kto według dwóch, a kto według trzech z nich, to wówczas 
mowa o  ubóstwie wielowymiarowym. Takie badania prowadzone są w  UE 
(Badania Dochodów i Warunków Życia) i w Polsce (Badania Spójności Spo-
łecznej). Rodziny dotknięte wieloma rodzajami ubóstwa jednocześnie są 
w najgorszym położeniu, ale jest ich o wiele mniej niż tych, które podlegają 
tylko jednemu z rodzajów ubóstwa.
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Dane o ubóstwie na świecie 
i w Polsce
Dane o  ubóstwie wymagają rozwiniętej statystyki publicznej, co ma miej-
sce w wielu krajach świata dopiero od niedawna. Stąd też dane o ubóstwie 
we wszystkich państwach i na całym świecie są dostępne dopiero od kilku-
dziesięciu lat. Naukowcy próbują jednak szacować zasięg ubóstwa aż od lat  
20. XIX wieku. Z badań tych wynika, że w ubóstwie określonym granicą życia 
za 1 dolara dziennie żyło w 1820 r. 84% ludności świata, a przy granicy 2 do-
larów dziennie było to aż 94%2. W 2015 r. zaś przy granicy 1,90 dolara zasięg 
ubóstwa światowego oszacowano na 10%. 

Przeciętny człowiek urodzony na początku lat 20. XIX wieku był ubogi, 
z kolei nie tak odlegli jego potomkowie urodzeni w 2015 r. już nimi nie byli. 
Przez ponad dwa wieki dokonał się więc olbrzymi postęp. Przy czym sama 
liczba osób żyjących w ubóstwie według granicy 1,90 dolara dziennie rosła 
do 1,9 miliarda do lat 90. XX wieku, aby w ostatnich 30 latach zmniejszyć się 
do 733 milionów. 

Im wyższa granica ubóstwa zostanie przyjęta, tym mniej optymistyczny 
obraz otrzymamy, np. przy granicy 5,50 dolara dziennie nadal ponad 46% 
ludności świata żyło w ubóstwie w 2015 r. Granice ubóstwa stosowane w kra-
jach bogatych, np. takich jak Niemcy, są kilka razy wyższe i wynoszą około 
30 dolarów dziennie. Przy takiej wysokości granicy w 2015 r. nadal 86% lud-
ności świata była uboga, gdy tym samym okresie w Niemczech było to kilka 
procent3.

Współczesne ubóstwo nie jest oczywiście porównywalne z ubóstwem, ja-
kie występowało w XIX wieku, gdyż obecnie nawet ludzie ubodzy mogą umieć 
czytać i pisać, mieć dostęp do telefonów komórkowych, telewizorów, lodówek 
i innych podstawowych dóbr konsumpcyjnych i trwałego użytku, których kie-
dyś nie było. Podobnie życie w ubóstwie w bogatych krajach Zachodu trudno 
porównać z życiem w ubóstwie w ubogich krajach, które nie mają rozwiniętej 
infrastruktury technicznej i społecznej, są głównie rolnicze i bardziej narażo-
ne na klęski żywiołowe, politycy i urzędnicy są tam skorumpowani, a więc ad-
ministracja publiczna nie działa w sposób właściwy.

Najdłuższe serie danych o zasięgu ubóstwa w Polsce w bazie Banku Świa-
towego sięgają lat 80. Przy granicy 1,90 dolara wydatków dziennie zasięg ubó-
stwa prawie nigdy nie przekraczał 1%. W 2018 r. było to 0,32% pod względem 
dochodów, co w stosunku do ludności oznaczało około 121 tys. ludzi w ta-
kiej sytuacji. Przy zastosowaniu granicy 5,50 dolara dziennie zasięg ubóstwa 
pod względem wydatków był w końcowych latach 90. i początkach XXI wieku 

2 M. Roser, E. Ortiz-Ospina, Global Extreme Poverty, Our World in Data, https://ourworldindata.
org/extreme-poverty

3 PovcalNet, World Bank, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx
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w przedziale 9–12% (najwyższy w 2002 r.) i od 2006 r. systematycznie spadał, 
osiągając dziesięć lat później tylko 2%.

Gdy granica ubóstwa zostanie ustalona o  wiele wyżej, np. na poziomie 
minimum socjalnego (systematycznie liczone od początku lat 80.4), obraz 
zmienia się bardzo radykalnie, gdyż zasięg tego zjawiska objął nawet ponad 
połowę polskiego społeczeństwa. Trzeba wyjaśnić, że minimum socjalne jest 
granicą odnoszącą się zarówno do potrzeb biologicznych, jak i społecznych 
zaspokojonych na minimalnym wystarczającym poziomie. Po opracowaniu 
we wczesnych latach 90. minimum egzystencji (tylko potrzeby biologicz-
ne zaspokojone na poziomie skromniejszym niż przy minimum socjalnym) 
z czasem przyjęły się dwie nazwy: ubóstwo skrajne – wydatki poniżej mini-
mum egzystencji, sfera niedostatku – wydatki poniżej minimum socjalnego5. 
Ta druga granica jest około dwa razy wyższa. Dla jednoosobowego gospodar-
stwa domowego było to 1212,59 zł, gdy wartość minimum egzystencji wyno-
siła 616,55 zł (2019 r.). 

Obraz zasięgu sfery niedostatku w Polsce w ciągu ostatnich 40 lat daje cał-
kowicie odmienny obraz od granicy 1,90 dolara czy 5,50 dolara dziennie. Jak 
wspomniano na początku XXI wieku w 2003 r. zasięg ten wynosił aż 59% spo-
łeczeństwa. W  latach 80. najwyższy zasięg sfery niedostatku osiągnął 30% 
w 1984 r.6 W całym okresie po 1989 r. wskaźnik ten nie był niższy niż 30% 
i średnio wynosił 47%. Jak to więc możliwe, że mimo iż Polski wzrost gospo-
darczy był jednym z wyższych w krajach postkomunistycznych, sfera niedo-
statku nadal jest wyższa niż w PRL? 

Kontrowersje polityczne na tle tej zaskakującej informacji doprowadzi-
ły do tego, że GUS przestał publikować dane o zasięgu sfery niedostatku od 
2004 r. i wrócił do tego dopiero wiele lat później. Część wyjaśnienia leży po 
stronie metod obliczania tych wskaźników. Naukowcy próbowali dokonać ko-
rekt i otrzymywali ponad dwa razy niższe wielkości, np. w 2002 r. wskaźnik 
przed korektą wynosił 47%, a po niej 22%7.

Trzeba też uwzględniać specyfikę wzrostu zamożności w czasie przejścia 
od gospodarki niedoboru z silnie spłaszczonymi płacami i dotowanymi ce-
nami podstawowych dóbr (duża nadwyżka popytu nad podażą towarów) do 
gospodarki rynkowej (podaż i popyt na towary zrównują się). W gospodarce 
niedoboru posiadanie nawet dużych środków nie pozwala na zakup towa-
rów, gdyż ich nie ma na półkach i czasem są nawet na kartki. W gospodar-
ce rynkowej półki się zapełniają, a płace bardziej różnicują, w wyniku czego 
poziom życia wszystkich znacznie się podnosi, ale zwiększają się różnice 

4 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne
5 Można też używać nazwy „sfera zagrożenia wykluczeniem społecznym”.
6 A. Szulc, Measurement of Poverty: Poland in the 1980s, „Review of Income and Wealth”, Series 

41, No. 2, June 1995.
7 T. Daras, L. Zienkowski, Z. Żółkiewicz, Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w la-

tach 1993–2004, „Bank i Kredyt”, listopad–grudzień 2006. 
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w dochodach i wydatkach. Stąd też rosnące zainteresowanie nierównościa-
mi tego rodzaju w zamożniejszych społeczeństwach.

To, że sytuacja w Polsce pod względem ubóstwa stale się poprawiała od 
co najmniej połowy poprzedniej dekady, potwierdzają dane o pogłębionej de-
prywacji materialnej na podstawie opinii rodzin. Są one liczone co roku na 
podstawie podobnych badań w całej Europie. Zasięg pogłębionej deprywacji 
materialnej wynosił w Polsce 34% w 2005 r., a w 2019 r. już tylko 3,6%. W licz-
bach bezwzględnych żyło w takiej sytuacji jednak nadal 1,3 miliona osób, nie-
mniej spadek w ciągu 15 lat z 12,7 miliona był ogromny8.

Ubóstwo oficjalne wśród 
korzystających z pomocy społecznej 
w Warszawie 
Warszawa jest stolicą Polski i  jednocześnie największym polskim miastem. 
Jak każda duża metropolia jest ona bardzo zróżnicowana wewnętrznie, nawet 
pod względem takich podstawowych wskaźników, jak dalsze trwanie życia9. 
W ramach dzielnic również stwierdzimy zróżnicowaną sytuację, obok zamoż-
nych osiedli mogą występować enklawy ubóstwa. Warszawa, widziana jako 
całość, jest bogata, a województwo mazowieckie bez Warszawy jest jednym 
z tych, gdzie ubóstwo jest wyższe w porównaniu z innymi województwami. 
W przypadku zasięgu ubóstwa skrajnego było ono w 2019 r. na drugim miej-
scu, a zasięgu ubóstwa relatywnego na miejscu szóstym. Pozycja ta pogarsza 
się od 2014 r., gdy mazowieckie bez Warszawy było w obu przypadkach na 
miejscu dziesiątym10.

Zasięg ubóstwa szacowany jest na podstawie wyników badań budżetów 
gospodarstw domowych GUS tylko do poziomu województw. Na poziomie 
powiatów i gmin znana jest tylko liczba rodzin i osób korzystających z pomo-
cy społecznej, które miały dochody poniżej kryterium dochodowego stoso-
wanego w pomocy społecznej (ubóstwo oficjalne). 

Zasięg ubóstwa oficjalnego korzystających z  pomocy społecznej był 
w 2018 r. niższy w miastach na prawach powiatu (średnia 2,5%) niż w gmi-
nach wiejskich (średnia 4,7%). Najwyższe poziomy tego wskaźnika pomiędzy 
tymi dwiema grupami różnią się prawie czterokrotnie: 6,6% (miasto Włocła-
wek) do 24% (gmina Wyrki w lubelskim)11. 

Liczba ubogich oficjalnie korzystających z pomocy społecznej w Warsza-
wie w 2018 r. wynosiła 18 995 osób, a w całym kraju było to 1 193 606 osób. 

8 Na podstawie bazy danych Eurostat.
9 Różnica między Pragą Północ i Wilanowem wynosiła około 8 lat, https://www.um.warszawa.

pl/aktualnosci/stan-zdrowia-mieszka-c-w-warszawy
10 Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw ubóstwu w Polsce w 2019 i pierw-

szej połowie 2020 r., EAPN Polska, 2020.
11 Analiza na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Ludność Warszawy w tym roku stanowiła 5% mieszkańców Polski, a ubogich 
oficjalnie korzystających z  pomocy społecznej warszawian było 2% w  sto-
sunku do wszystkich Polaków w takiej sytuacji. Oznacza to, że warszawianie, 
według tego ujęcia, są mniej ubodzy, niż to wynikałoby z  ich udziału w ca-
łej ludności. Zasięg ubóstwa oficjalnego korzystających z  pomocy społecz-
nej był w Warszawie jednym z niższych w porównaniu do innych miast na 
prawach powiatu i wynosił 1,1% w 2018 r. Większy zasięg tego ubóstwa był 
w 59 z 66 miast na prawach powiatu (największy był we Włocławku i wynosił 
6,6%). Gdy porównamy zasięg tego rodzaju ubóstwa wśród dzieci (wiek 0–17 
lat), to sytuacja jest podobna, gdyż w Warszawie wskaźnik ten wynosił 1,4%, 
61 miast na prawach powiatu miało wynik wyższy (najwyższy był we Wło-
cławku 12,6%)12. 

Na poziomie dzielnic Warszawy są tylko informacje o osobach korzystają-
cych z pomocy społecznej bez podziału według spełniania kryterium docho-
dowego. W 2018 r. najwyższy odsetek korzystających z pomocy był na Pradze 
Północ (nieco poniżej 4% mieszkańców), a najniższy w Wilanowie (poniżej 
0,5%). Wskaźnik 2% przekraczały jeszcze: Wola, Żoliborz, Targówek, Śród-
mieście, Rembertów i Mokotów. W liczbach bezwzględnych najwięcej korzy-
stających było na Mokotowie (ponad 4 tys.), kolejne były Wola i Praga Południe 
(pond 3 tys., ale mniej niż 4 tys.) oraz Śródmieście, Praga Północ, Targówek 
i Bielany (ponad 2 tys., mniej niż 3 tys.). Najmniejsza liczba korzystających 
z pomocy społecznej była w Wilanowie (100–200 osób)13.

Przyczyny popadania w ubóstwo 
i pozostawania w nim
Ubóstwo, jak widzieliśmy wyżej, jest stanem przykrym i rodziny starają się go 
unikać. Stąd też pytania, skąd się bierze ubóstwo mimo tego, że ludzie bronią 
się przed nim. Można oczywiście przewidywać, że nie każdemu uda się unik-
nąć ubóstwa, ale jak już go ono dotyka, to szybko chce się z niego wyzwolić. 
Jak więc wyjaśnić długotrwałe ubóstwo?

Po pierwsze, trzeba odróżnić przyczyny wpadania w ubóstwo od przyczyn 
pozostawania w ubóstwie. Ktoś może popaść w ten stan z jednego powodu, 
a przebywać w nim dłużej z  innego, np. ktoś popadł w ubóstwo jako ofiara 
oszustwa, a następnie, gdy już był ubogi, zachorował, co przeszkodziło mu 
w samodzielnym przezwyciężaniu biedy. 

Po drugie, należy odróżnić przyczyny niezależne od ludzkich działań od 
tych, które są od nich zależne. Do pierwszych należą bezosobowe zjawiska 
o  charakterze katastrof naturalnych i  gospodarczych, np. powódź, pożar,  

12 Analiza na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
13 Na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, 2019.
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susza i inne klęski żywiołowe oraz kryzysy gospodarcze, krachy na giełdach, 
przez które część ludzi traci mienie, domy, zdrowie, pracę i środki utrzyma-
nia. Katastrofom tego typu zapobiega się na różne sposoby, a gdy już wystą-
pią, uruchamiana jest pomoc dla ich ofiar. Mogliśmy to dobrze zaobserwować 
w trakcie uruchamiania tarcz przeciwkryzysowych podczas pandemii. Świad-
czenia postojowe i dodatki solidarnościowe wspierały dochody osób i rodzin, 
których sytuacja finansowa pogorszyła się.

Do przyczyn niezależnych od działań ludzi można dodać też nieszczę-
ścia indywidualne, np. wypadki drogowe czy w  pracy, choroby, niepełno-
sprawność. Zapobieganie chorobom, skuteczne ich leczenie, rehabilitacja 
medyczna, zawodowa i społeczna dla niepełnosprawnych oraz ubezpiecze-
nia zdrowotne i społeczne sprawiają, że przyczyny są zmniejszane i mają też 
ograniczone negatywne skutki.

Są też przyczyny ubóstwa zależne od działań innych ludzi (tabela 1). 
Można więc wpaść w ubóstwo z powodu klęski żywiołowej, kryzysu czy nie-
szczęścia indywidualnego, ale też być zepchniętym w ten stan lub być utrzy-
mywanym w nim przez innych. Łatwo sobie wyobrazić głód i bezdomność 
spowodowane przez wojny domowe i międzynarodowe, a także ofiary typo-
wych przestępstw przeciw mieniu – oszustw, kradzieży, rabunku – które w ten 
sposób popadły w biedę (komórki 1 i 3 w tabeli 1). Ofiary przestępstw prze-
ciw życiu i zdrowiu cierpią na uszczerbku na zdrowiu, których konsekwencją 
są choroby czy niepełnosprawność. Przez to mają ograniczone możliwości 
zarobkowania i są bardziej zagrożeni ubóstwem. Z kolej ofiary najcięższych 
przestępstw tracą życie, co zwiększa ryzyko ubóstwa tych, którzy byli na ich 
utrzymaniu. Podobnie jak katastrofom i nieszczęściom zapobiega się też woj-
nom, np. poprzez system współpracy międzynarodowej. Prewencja przestęp-
czości i pomoc dla jej ofiar też są realizowane mniej lub bardziej skutecznie.

Tabela 1. Przyczyny ubóstwa według etapu procesu ubóstwa oraz 
umiejscowienia decyzji wpływających na ubóstwo
Który etap procesu 

ubóstwa?
Czyja decyzja wpłynęła na proces ubóstwa?

Decyzje innych niż ubodzy Decyzje samych ubogich
Wpadanie 
w ubóstwo

Decyzje innych 
prowadzące do 
wpadnięcia w ubóstwo, 
np. oszustwo powodujące 
zubożenie oszukanego

Decyzje własne ubogich 
prowadzące do wpadnięcia 
w ubóstwo, np. założenie 
firmy i jej bankructwo 
skutkujące nadmiernym 
zadłużeniem

Wychodzenie 
z ubóstwa

Decyzje innych 
prowadzące do 
wychodzenia z ubóstwa, 
np. pomoc innych 
w znalezieniu pracy przez 
ubogich bezrobotnych

Decyzje własne ubogich 
prowadzące do wyjścia 
z ubóstwa, np. decyzja 
o uzupełnieniu edukacji 
szkolnej, decyzja o leczeniu 
uzależnienia

Źródło: Opracowanie własne 
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Są jednak i  takie działania, które nie mają znamion oczywistych prze-
stępstw, ale również mogą prowadzić do ubóstwa, np. płacenie niskich pen-
sji pracownikom niekoniecznie jest przestępstwem, podobnie jak udzielanie 
pożyczki na wysoki procent, czy też wydzielanie niepracującej żonie bardzo 
małych sum pieniędzy. Przyczyną jest w tym przypadku wyzysk lub zanie-
dbanie niezakazane prawem. 

Do ubóstwa mogą przyczyniać się również ci, którzy nie chcą pomóc ubo-
gim, pomagają biednym nieskutecznie, albo robią to tak, że powodują skutek 
odwrotny do zamierzonego. Typowe opinie tego typu odwołują się do znie-
czulicy na ludzi potrzebujących. Gdyby nie ona to więcej osób wychodziłoby 
z ubóstwa dzięki pomocy innych. Wskazuje się też zaniechania w podnosze-
niu wydatków na zapobieganie przyczynom biedy i na skuteczną pomoc dla 
ubogich. Jeżeli zwiększono by wydatki i  wprowadzono konieczne reformy, 
mniej osób popadałoby w ubóstwo oraz więcej osób i szybciej wychodziłoby 
z niego. Opinie o złej pomocy wskazują na przykład na zniechęcanie ubogich 
do pracy przez źle skonstruowaną pomoc. I tu także wprowadza się różne roz-
wiązania, które mają zapewnić, by polityka państwa oraz pomoc dla ubogich 
była odpowiednia i aby nie miała negatywnych skutków ubocznych. 

Ostatni rodzaj opinii odwołuje się do argumentu, że przyczyna ubóstwa 
tkwi w decyzjach samych ubogich (komórki 2 i 4 w tabeli 1), np. zdecydowali, 
że nie będą się dalej uczyć, że nie będą pracować, że będą wydawać pienią-
dze na hazard i alkohol, że lekkomyślnie zaryzykowali mienie lub zdrowie, że 
poddali się wyzyskowi bez protestu, że będą mieli liczne potomstwo itp. Nie 
chodzi więc o to, że wybrali oni głód, bezdomność i brak uczestnictwa w spo-
łeczeństwie dla siebie i rodziny świadomie, ale że ich decyzje z przeszłości 
przyczyniły się do sytuacji, w której się znaleźli, a decyzje, które jeszcze po-
dejmą, mogą ją przedłużać. Opinie tego rodzaju mogą się wydawać bardzo 
niesłuszne i być przedstawiane jako „obwinianie ofiar”. Z drugiej strony nie 
można zaprzeczyć, że ludzie popełniają błędy, przez które później cierpią. 
A przy tym do tych błędów przyczyniają się też błędy i niewłaściwe zacho-
wania ich bliskich. Na decyzje i zachowania można wpływać przez właściwą 
edukację i wychowanie, uświadamianie, profesjonalne doradztwo i informo-
wanie, czy przez takie regulacje, które będą ułatwiały ludziom podejmowanie 
właściwych decyzji w życiu. 

Wskazywanie tylko na jeden rodzaj przyczyn ubóstwa jest jednostronne 
i mało przekonujące. Wyobraźmy sobie takie opinie: ubóstwo bierze się tyl-
ko i wyłącznie z nieszczęścia, przestępstwa, wyzysku, niedostatecznej pomo-
cy, decyzji samych ubogich. Każdą z tych opinii łatwo podważyć, wskazując 
przypadki podpadające pod inną przyczynę, np. nie tylko nieszczęścia, skoro 
są przypadki ubogich ofiar wyzysku; nie tylko ofiary wyzysku, skoro są przy-
padki ubóstwa przez własne błędne decyzje; nie tylko ofiary niedostatku po-
mocy, skoro są też ubogie ofiary nieudolnej pomocy itd.
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Przyczyny ubóstwa współwystępują ze sobą i dlatego odpowiadanie tyl-
ko na jeden ich typ będzie mniej skuteczne niż przeciwdziałanie wszystkim 
w  skali całego społeczeństwa, społeczności lokalnych i  poszczególnych ro-
dzin i osób.

Sposoby przeciwdziałania ubóstwu

Kierując się zasadą, że należy usuwać przyczyny popadania w ubóstwo i przy-
czyny pozostawania w nim, można wyróżnić wiele sposobów przeciwdziała-
nia biedzie. Podzielmy je według wskazanych wyżej przyczyn. 

Po pierwsze, wzrost ubóstwa zmniejszy skuteczne przeciwdziałanie klę-
skom żywiołowym, katastrofom i wypadkom, wojnom, przestępczości, wy-
zyskowi, niedostatecznej, jak też nieudolnej pomocy, a  także zapobieganie 
decyzjom, które bardziej sprzyjają ubóstwu, np. rezygnacji z kontynuowania 
nauki czy rezygnacji z poszukiwania pracy. 

Po drugie, odpływ z  ubóstwa, gdy nie udało się zapobiec popadnięciu 
w  biedę, powiększa wspieranie wysiłków własnych tych, którzy już ją do-
świadczają, np. pomoc w przekwalifikowaniu, w znalezieniu pracy, w powro-
cie do zdrowia czy w usprawnieniu po ciężkiej chorobie lub wypadku. 

Po trzecie, odpływ z ubóstwa w przypadku osób niezdolnych do wyzwo-
lenia się z  niego dzięki jedynie ich własnym wysiłkom, polega na stałym 
zapewnieniu zaspokojenia potrzeb tych osób na odpowiednim poziomie 
uzgodnionym społecznie.

Błędem jest więc postrzeganie przeciwdziałania ubóstwu wyłącznie jako 
zaoferowanie osobom ubogim żywności, ubrania i schronienia oraz zasiłków 
na przeżycie. Właściwie cała polityka gospodarcza, społeczna i ekologiczna 
ma do odegrania dużą rolę w zapobieganiu ubóstwu i w wyzwalaniu się z nie-
go samodzielnie lub z pomocą innych.

Duża część polityki przeciw ubóstwu koncentruje się jednak na kształ-
towaniu dochodów rodzin. Instrumenty w tym zakresie można podzielić na 
ochronę przed zubożeniem i wspieranie wychodzenia z ubóstwa dochodowe-
go, a także na oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie na dochody. W tabeli 
poniżej przedstawiono cztery rodzaje instrumentów polityki dochodowej na 
rzecz przeciwdziałania ubóstwu: bezpośrednio ochronny (1), bezpośrednio 
wspierający (2), pośrednio ochronny (3), pośrednio wspierający (4) (tabela 2). 
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Tabela 2. Cztery typy instrumentów polityki społecznej przeciw ubóstwu 
dochodowemu 

Oddziaływanie 
bezpośrednie  
czy pośrednie  
na dochody?

Ochrona przed utratą lub zmniejszeniem dochodu  
czy wspieranie zwiększania dochodu?

Ochrona przed utratą/
zmniejszeniem dochodu

Wspieranie zwiększania 
dochodu

Bezpośredni 
wpływ na 
dochód

1. Bezpośrednia 
ochrona dochodu przed 
spadkiem lub utratą, np. 
ubezpieczenie społeczne 
rekompensujące utracone 
wynagrodzenia, płaca 
minimalna, minimalne 
świadczenia pieniężne, 
waloryzacja świadczeń

2. Bezpośrednie wspieranie 
zwiększania dochodu, np. 
niższe podatki na niskie 
wynagrodzenia, podwyżki 
płacy minimalnej, podwyżki 
świadczeń społecznych

Pośredni 
wpływ na 
dochód poprzez 
oddziaływanie 
na jego źródło 
lub na osobę, 
która go 
uzyskuje

3. Pośrednia ochrona 
dochodu przed spadkiem 
lub utratą, np. dopłaty do 
wynagrodzeń, ochrona 
przed nieuzasadnionym 
zwolnieniem z pracy, 
kampanie uświadamiające 
pracownikom ich prawa

4. Pośrednie wspieranie 
zwiększania dochodu 
poprzez wpływ na jego 
źródła lub uzyskujących 
dochody, np. inspekcja 
pracy, szkolenia zawodowe 
i przekwalifikowanie, 
usługi opieki dziennej dla 
dzieci lub osób zależnych, 
kampanie uświadamiające 
prawa socjalne 

Źródło: R. Szarfenberg, Family, Poverty and Social Policy Interventions, 2020. 

Te cztery rodzaje instrumentów są wykorzystywane jednocześnie w po-
lityce społecznej. Poszczególne rządy mogą mieć jednak różne priorytety 
w tym zakresie. Jeżeli rząd wprowadza podwyżki płacy minimalnej (ponad 
to, co wynika z ochrony przed spadkiem jej wartości realnej), nowe świadcze-
nia pieniężne (bez cięć w tych istniejących) oraz podwyższa świadczenia już 
istniejące (ponad to, co wynika z waloryzacji wskaźnikiem cen), to wskazuje 
na preferowanie instrumentów bezpośrednio wspierających zwiększanie do-
chodów rodzin. 

Należy jednak podkreślić, że wszystkie rodzaje instrumentów pokazane 
w tabeli 2 są ważne i zaniedbanie części z nich może powodować brak po-
stępu w przeciwdziałaniu ubóstwu lub postęp, ale mniejszy niż oczekiwany 
i  nietrwały. Przykładowo, zaniedbanie instrumentów pośrednio wspierają-
cych będzie wiązało się z mniejszymi dochodami z pracy, które dla wielu ro-
dzin są kluczowe dla wychodzenia z  ubóstwa dochodowego i  uzyskiwania 
uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

dr hab. Ryszard Szarfenberg 
Uniwersytet Warszawski
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