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Социологија

Невена Ђурђевић

УВОД
Сиромаштво је савремени, глобални проблем, који прати већину земаља света, и
чије последице могу бити фаталне, уколико се на време не предузму одређене мере.
Крајем 20. века, пажњу економског и социјалног развоја, све више заокупља
проблем сиромаштва. Све је присутнија појава различитих облика сиромаштва, нарочито
међу друштвеним и етничким групама. Управо у том периоду сиромаштво као тема
постаје предмет интересовања транзиционих држава, па последично и у Србији.
Сиромаштво, као један од проблема који детерминише српску економију,
представља истовремено национални и регионални проблем. Осим повећања сиромаштва
на нивоу државе, у последњој деценији 21. века, све су присутније регионалне
диспропорције када је реч о сиромаштву. Управо из тог разлога, у наредном периоду,
неопходна је имплементација адекватне економске политике која би у најкраћем могућем
року имала позитиван утицај на смањење сиромаштва, како на националном, тако и на
регионалном нивоу.
Сиромашним се сматра свако лице чији је доходак испод неког егзистенцијалног
минимума, неопходног за задовољавање основних животних потреба.
У Србији је сиромаштво дефинисано као вишедимензиони феномен, који, поред
недовољних прихода за задовољавање животних потреба, подразумева и немогућност
запошљавања, неодговарајуће стамбене услове и неадекватан приступ социјалној заштити,
здравственим, образовним и комуналним услугама.
У остале кључне аспекте сиромаштва, убрајају се и неостваривање права на здраву
животну средину и природна богатства, пре свега на чисту воду и ваздух.
Након укратког упознавања са термином сиромаштва, у наредном тексту ће
детаљније бити анализин појам сиромаштва, врсте, и начин на који се мери сиромаштво. У
другом делу рада ће бити анализиран проблем сиромаштва са друштвеног и правног
аспекта.
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