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JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE

SOLIDARITATE

substantiv feminin 1. Faptul de a fi solidar (cu cineva sau cu ceva); sentiment care îi determină pe
oameni să-şi acorde ajutor reciproc; răspundere comună. 2. Unitate strânsă, bazată pe o comunitate de interese, de sentimente, de idei; spirit de înţelegere. ♦ Coeziune. ♦ (Jur.) Caracterul unui
raport de obligaţii care leagă între ei mai mulţi creditori şi un singur debitor (solidaritate activă)
sau mai mulţi debitori şi un singur creditor (solidaritate pasivă) ;

Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998;
Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002;
Surse fotografii: FreeDigitalPhotos.net
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

Solidaritatea constă din legăturile care îi unesc pe oameni. Aceste legături pot fi bazate pe relaţii familiale, interese, nevoi şi valori morale comune, o
religie comună, o etnie comună, experienţe, atitudini şi moduri de viaţă similare
etc., care îi fac pe oameni să se simtă
legaţi unii de alţii şi să simtă că fac parte dintr-un grup.
Solidaritatea de grup este în
general considerată a exista atunci
când membrii grupului se identifică ca
membri ai grupului şi îşi afirmă interesele şi necesităţile comune sau atunci
când membrii grupului manifestă o conştiinţă colectivă, în măsura în care aceştia sunt înclinaţi să simtă mândrie sau
ruşine faţă de acţiunile grupului. Solidaritatea poate însă să apară şi între oameni care nu au nimic în comun, dar
lucrează împreună pentru a atinge un
scop comun sau se află într-o situaţie
care îi obligă să lucreze în echipă.
Aceştia se sprijină unii pe alţi, se ajută
între ei atunci când cineva se confruntă
cu o problemă, se apără unii pe alţii
atunci când unul sau mai mulţi dintre ei
sunt ameninţaţi de un pericol, şi îşi insuflă unul altuia curajul de a depăşi obstacolele în loc de a se da bătuţi sau a fugi
atunci când dau de greutăţi. Cei ce dau

astfel dovadă de solidaritate nu se gândesc la consecinţele negative pe care
acţiunile lor le-ar putea avea în ceea ce
priveşte propria lor persoană, ci doar la
binele celorlalţi.
Tot de solidaritate, dar pe o
scară mai mare, dăm dovadă şi atunci
când se întâmplă vreo tragedie sau vreun dezastru natural la nivel mondial.
Milioanele de oameni care au ajutat la
salvarea celor aflaţi în pericol, care au
trimis ajutoare materiale pentru alinarea
suferinţelor celor direct afectaţi, sau care, în lipsa posibilităţilor de a ajuta altfel,
s-au rugat pentru ca celor suferinzi să li
se îmbunătăţească situaţia, toţi aceştia
au dat dovadă de solidaritate. Solidaritatea nu vine însă doar din partea celor
ce trimit ajutoare, ci şi din partea celor
ce le distribuie. Este extrem de tentant,
atunci când cineva se vede în situaţia
de a administra milioane de dolari sau
alte ajutoare materiale, să le păstreze
pentru sine în loc să le trimită nevoiaşilor. În astfel de situaţii, cel mai important gest de solidaritate este ca ajutoarele, oricât de multe sau puţine ar fi ele,
să ajungă la cei care chiar au nevoie de
ele şi nu în buzunarele celor care ar
trebui să le distribuie.

