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Motto
„Dacă lumea ar fi un loc perfect, atunci ea ar
oferi tuturor o casă sigură şi călduroasă, o
sursă adecvată de hrană, slujbe bune, asigurări
medicale, iubire şi îngrijire pentru prieteni şi
familie. Ar fi o lume cu stres, delincvenţă şi
suferinţe minime. Toţi oamenii ar avea o viaţă
satisfăctoare şi plină de bucurii. Activitatea de
asistenţă socială există pentru că lumea nu
este perfectă. Asistenţii sociali vin în sprijinul
oamenilor şi instituţiile societăţii pe măsură ce
ele se confruntă cu aceste imperfecţiuni”

(Morales Sheafor, 1986: 3)
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ARGUMENT
Volumul “O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii”, pornind de la dimensiunea
ştiinţifică asupra problematicii dizabilităţii şi valorificând teoriile
sociologice de ultimă oră, precum teoria reţelelor sau modelele
social şi individual abordate în problematica dizabilităţii, scoate
în evidenţă o lume marcată de fenomene negativiste, o lume,
care privită deseori prin ochii compasiunii şi a milei, pare a fi
inferioară “lumii majorităţii”.
Propunem astfel abordarea unei paralele între cultura
populaţiei majoritare şi “cultura persoanelor cu dizabilităţi”.
Sunt reliefate aspecte care accentuează promovarea incluziunii şi
a integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii.
Fiecare dintre noi trebuie să reţinem că avem sau am putea avea,
într-un anumit moment al vieţii, o dizabilitate, fapt care ne
obligă să reflectăm asupra propriului comportament în prezenţa
persoanelor cu deficienţă.
Excluziunea socială a grupurilor defavorizate
reprezintă actualmente o problemă întâmpinată în majoritatea
societăţilor moderne. Aceasta se manifestă sub diferite forme în
societate, „ajutând” la imposibilitatea accesării diferitelor sisteme
de către indivizi. Ne propunem să analizăm în această lucrare
excluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii.
Un accent deosebit este plasat pe resemnificarea
conceptelor precum: egalitatea, participarea, implicarea,
accesibilizarea, parteneriatul social, care însumate presupun
realizarea procesului de integrare. Se face referire la un total de
“acţiuni” interdependente care, doar împreună, pot asigura
schimbarea sistemului social românesc. Indiferent că acceptăm
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sau nu, schimbarea este acel proces de care are nevoie “lumea
dizabilităţii” pentru a atinge treapta de egalitate.
„România nu face excepţie nici de la afirmaţia că
persoanele cu dizabilităţi sunt excluse din viaţa comunitară, nici
de la cea privind existenţa exemplelor de bună practică privind
acest domeniu.” (Raport „Nevoile personalor cu dizabilităţi”,
Braşov, 2003, p. 3)
Conform studiilor de specialitate „a fi persoană cu
handicap echivalează cu experienţa izolării, discriminării,
vulnerabilităţii şi abuzurilor asupra identităţii şi stimei de sine.”(
Revista de Asistenţă Socială 4/2000, p.24). Acest fapt susţine cu
atât mai mult necesitatea de a încerca să transformăm „lumea
minorităţii” în „lumea egalităţii”, o lume la care se aspiră în
condiţiile democratice pe care le traversăm cu toţii actualmente.
„Handicapul reprezintă dezavantajul din perspectiva
socială care rezultă în urma unei deficienţe sau incapacităţi şi
care împiedică sau limitează împlinirea de către persoana afectată
a cel puţin unuia dintre rolurile normale în raport cu vârsta,
sexul, factorii sociali şi culturali. Acest dezavantaj se conturează
prin raportare la alţii sau prin raportare la valorile sociale
existente.”(Manea, 2000:91). Handicapul, ca dezavantaj
semnificativ pentru o parte dintre indivizii din societate, îi
poziţionează, uneori, pe aceştia în situaţii dificile impuse pe de o
parte de procesul de autoexcludere, şi pe de altă parte de procese
precum marginalizarea, discriminarea sau excluderea socială.
Excluziunea socială poate fi analizată atât din
perspectiva lipsei mijloacelor, cât şi a imposibilităţii de a fi
inclus, ca personaă, în diferite „reţele” sociale, economice,
politice şi culturale, fenomen tratat de Preda Marian sub
denumirea de „deficitul de participare”(2002:98).
Sociologul şi politologul ieşean Geroge Poede consideră
că „din perspectiva diagnozei excluderii, excluziunea socială
reprezintă rezultatul interacţiunii dintre factorii structurali
multidimensionali şi dinamici precum şi necesitatea identificării
precise a factorilor de intervenţie cu scopul de a găsi indicatorii
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capabili de a permite design-ul şi intervenţiile practice pentru
combaterea acesteia” (2004:27).
Astfel, în ceea ce priveşte excluziunea socială specialiştii
Organizaţiei Internaţionale a Muncii definesc diagnoza
instituţională ca pe un „proces permanent şi coerent de
identificare şi analiză, efectuat de către actorii implicaţi (...)
asupra tuturor cauzelor şi caracteristicilor situaţiilor de
excluziune socială.” (www.ilo.org/ciaris.ro).
Acceptarea diversităţii şi respectarea individualităţii sunt
semne ale societăţilor evoluate. Cu toţii ne dorim ca acest lucru
să se întâmple şi în România de astăzi, dar pentru a ajunge la
această performanţă sunt necesare mai multe schimbări, cum ar
fi în rândul politicilor active sau pasive, obişnuinţelor şi a
mentalităţilor.
La nivelul politicilor este necesară schimbarea celor
reactive, care nu fac decât să ofere soluţii la problemele apărute,
însă efectele sunt negative, cu cele proactive, care prin oferirea
de soluţii doresc să prevină din timp condiţiile ce pot duce la
amplificarea problemelor acute din societatea românească
Excluziunea socială reprezintă o problemă socială, o
situaţie apărută în dinamica unui sistem social care afectează
funcţionarea acestuia.
Conform universitarului ieşean Nina Mihalache
caracteristicile unei probleme sociale sunt următoarele:
− Apariţia unei probleme sociale este legată de
manifestarea unei neconcordanţe între ceea ce ar
trebui să fie oamenii şi ceea ce sunt în realitate;
− O problemă socială poate fi consecinţa neanticipată,
nedorită şi indirectă a modelelor instituţionalizate ale
comportamentului social;
− La nivel structural, sistemele sociale pot avea
probleme distincte în funcţie de caracteristicile şi
valorile lor;
− Soluţiile problemelor sociale sunt diferite în funcţie de
particularirăţile fiecărui sistem social în parte;
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− Modificările şi intervenţiile la nivelul elementelor
(subsistemelor) unui sistem, atrag după sine apariţia
altor probleme deoarece sunt destrămate în strânsă
interdependenţă influenţându-se astfel reciproc
(2008).
Aceste caracteristici se potrivesc în opinia noastră şi
fenomenului de excluziune socială. Spre exemplu,
neconcordanţele la care se fac referire la prima caracteristică au
legătură cu inegalităţile întâlnite între ceea ce priveşte persoanele
cu dizabilităţi locomotorii şi ceea ce li se oferă acestora.
Pentru analiza acestei probleme s-a pornit de la
perspectiva etichetării sociale, aplicată analizei reacţiilor
sociale în rândul persoanelor cu nevoi speciale. În cazul de faţă
excluziunea socială a persoanelor cu dizabilitate locomotorie
face referire la încălcarea unor drepturi esenţiale precum accesul
pe piaţa muncii, accesul la sistemul de învăţământ, accesibilitatea
în instituţiile publice şi lista ar putea continua în multe domenii.
Lucrarea de faţă analizează atât diferitele perspective
teoretice ce definesc dizabilitatea, cât şi greutăţile cotidiene ce
sunt întâmpinate de persoanele cu dizabilităţi. Mai mult de atât
încercăm să oferim câteva sugestii de schimbare a sistemului de
referinţă, sugestii adunate de-a lungul practicii în acest domeniu
social.
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