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Rezumat: Într-o lume tot mai globalizată şi mai integrată, constatăm că există state
sărace şi state bogate, că există state care sărăcesc tot mai mult şi state care devin tot mai
bogate. Pe măsură ce procesele sărăcirii se adâncesc, se multiplică şi politicile
internaţionale de combatere a sărăciei şi inegalităţilor flagrante. Şi dacă în trecut, în plan
naţional, se accepta migraţia săracilor, ca repere individuale, dintr-o zonă în alta, acum se
constată un proces de migrare în masă dintr-un stat în altul şi dintr-o zonă geografică în
alta, care are implicaţii globale asupra securităţii internaţionale. Guvernele naţionale şi
organismele internaţionale sunt nevoite să dispună de pachete responsabile de stăpânire a
sărăciei şi sărăcirii, dar masele de sărăciţi nu mai vor ajutoare care să le aline suferinţele
pentru câteva zile, ci doresc să muncească acolo unde munca proprie cultivă speranţa
scăpării de sărăcire.
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Abstract: Within an ever-more globalized and integrated world, we notice that
there are poor states and rich states as well as states which become poorer and poorer
while others become richer and richer. As the impoverishing processes become deeper,
more and more international policies are sought to combat poverty and blatant
inequalities. If in the past, at national level, it was believed as acceptable to witness poor
people’s migration individually from one region to another, now we are undergoing a
massive migration process from one state to another and from a geographical area to
another, with global implications upon international security. National governments and
international organizations need to develop responsible and reliable means of controlling
poverty and impoverishment; however, the masses of impoverished people no longer ask


Profesor universitar asociat la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, membru titular al
Academiei Oamenilor de Ştiinţe din Romania, email: mirceaudrescu@yahoo.com,
 Profesor universitar asociat la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, membru corespondent
al Academiei Oamenilor de Ştiinţe din Romania, email: benoneandronic@yahoo.com

81

for help that might alleviate their sufferings for a few days, but they rather wish to be able
to work in places where sheer work cultivates the hope of getting rid of poverty.
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country, organism, state.
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