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Sărăcia urbană uneşte bisericile şi organizaŃiile din Iaşi, România 

7 iulie 2008 - Cooperarea şi acŃiunea pentru contacararea sărăciei în Iaşi au fost temele centrale ale 
unei prime întâlniri consultative care a reunit peste 40 de reprezentanŃi ai bisericilor şi organizaŃiilor 
creştine din Iaşi. Întâlnirea a fost organizată la iniŃiativa World Vision România şi s-a bucurat de 
susŃinearea Bisericii.  

ParticipanŃii s-au întâlnit pentru a discuta despre problemele tot mai complexe care Ńin de dezvoltarea 
oraşului şi pentru a stabilii câŃiva paşi concreŃi ce trebuie făcuŃi în direcŃia schimbării. Întâlnirea a fost 
moderată de către Dr. John Sharp – Director Executiv al Pinnacle Forum din SUA şi fondatorul Centrului 
Global pentru Leadership Urban.  

“A fost una din întâlnirile consultative cele mai reuşite la care am participat pănă acum – doua reŃele şi o 
echipă de conducere au fost create. Un element impresionant al întâlnirii a fost prezenŃa reprezenŃantilor a 
trei Bisericii din Iaşi – Ortodoxă, Catolică şi Protestantă. Acest lucru poate fi un semn al unei noi ere în 
cooperarea ecumenică”, a declarat Sharpe. 

“DorinŃa de cooperare şi de a lucra în echipă a celor prezenŃi este un semn de speranŃă” a mai adăugat 
acesta. 

Iaşul este al doilea oraş ca dimensiune, din România şi printre cele mai sărace în acelaşi timp. PotenŃialul 
său turistic, cultural, educaŃional şi industrial nu este valorificat la maximum şi oraşul se luptă cu şomajul, 
consumul de droguri, sărăcia în cartierele mărginaşe şi violenŃa în şcoli. Copii şi bătrânii oraşului sunt 
vulnerabili din multimple puncte de vedere.  

“Trebuie să citim semnele schimbării şi să anticipam ce tip de misiune ar trebui să avem în viitor. Lumea se 
transformă într-o aglomerare urbană şi organizaŃia noastră trebuie să înŃeleagă aceste semne” a spus 
Părintele Mihai Pavel – Director pentru Angajament Creştin si Integrare WVI. “În prezent lucrăm cu 
precădere în zone rurale dar lucrurile se schimbă la nivel internaŃional”, a adaugat acesta.  

ParticipanŃii la întâlnire au format o coaliŃie a bisericilor şi organizaŃiilor creştine care să abordeze 
principalele probleme sociale la nivel urban şi care să devină o voce puternică pentru locuitorii dezavantajaŃi 
sau marginalizaŃi ai Iaşului. 

ReŃeaua OraganizaŃilor Creştine din Iaşi va identifica şi prioritiza nevoile Iaşului şi va acŃiona, ca şi coaliŃie. 

Participantii la întâlnirea consultativă a propus înfiinŃarea unui Comitet de AcŃiune format din reprezentanŃi ai 
bisericilor şi ai organizaŃiilor creştine din Iaşi şi care se va întâlnii regulat şi va implica toŃi  membrii în 
discuŃii, activităŃi şi campanii locale. Una dintre sarcinile nou formatei reŃele va fi aceea de a promova 
dezvoltarea relaŃiilor între grupuri. 

NOTĂ 

ParticipanŃii au avut şansa de a vizita patru organizaŃii din Iaşi - FundaŃia ”Solidaritate şi SperanŃă”, 
CARITAS Iaşi, FundaŃia “Star of Hope” şi organizaŃia World Vision România, biroul zonal Iaşi – pentru ca 
aceştia să aibă o perspectivă mai completă asupra entităŃilor cu misiune  creştină din Iaşi.  

Site –ul  www.semnele-sperantei.org, care cuprinde şi un forum de discuŃii,  reprezintă o unealtă practică 
valoroasă pentru lărgirea şi întărirea coaliŃiei.  

Consultarile urbane se bazează pe un model creat de Dr. Ray Bakke şi Dr. Jon Sharpe. Pentru mai multe 
informaŃii, accesaŃi www.bgu.edu şi http://globalurbaneducation.org 
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