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/ SOLIDARIEDADES ANTAGÓNICAS?
À luz do velho princípio da subsidiariedade, realçam-se três patamares de solidariedade: o básico, o intermédio e o estatal
(cf.: «Compêndio da Doutrina Social da Igreja», nºs. 185-188; e encíclica «Mater et Magistra», de João XXIII, nºs. 51-67). A solidariedade básica, ou familiar, verifica-se nas relações familiares, de vizinhança, de amizade, noutras semelhantes e nos grupos de voluntariado social que emanam delas. A intermédia, ou institucional, verifica-se nas associações e fundações, com
realce para as instituições particulares de solidariedade social. E a estatal, ou pública, verifica-se no Estado central, nas
regiões autónomas e nas autarquias locais.
Entre nós, a partir da Idade Média ganhou importância a solidariedade intermédia, com prejuízo para a básica. No Estado
moderno ganhou importância a estatal, com prejuízo para a intermédia e desconhecimento da básica. Entretanto, o patamar
intermédio conseguiu a consagração da sua identidade e do seu papel na proteção social, mediante a aceitação do enquadramento estatal.
No antagonismo dos três patamares, as grandes vítimas têm sido as pessoas mais vulneráveis, acompanhadas pela solidariedade básica e sem respostas dos outros dois patamares. O verdadeiro desprezo a que têm sido votadas é de tal ordem
que: não existem registos nem estatísticas dos grupos locais de voluntariado social; também não existem estatísticas das
pessoas por eles acompanhadas; na mesma linha, não se difundem informações regulares sobre as necessidades não atendidas pelos patamares intermédio e estatal (necessidades de creches, de jardins de infância, de equipamentos sociais para
pessoas com deficiência, com doença mental, com idade avançada...); não se estuda a maneira como sobrevivem as pessoas e
famílias com carências extremas; e, consequentemente, não se reconhecem as potencialidades que existem, nelas e nas suas
relações, para a solução dos problemas locais nem para os processos de desenvolvimento...
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