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Un proiect olandez controversat, care consta in reabilitarea alcoolicilor ramasi fara locuinta, a fost 

mediatizat la nivel international dupa ce AFP (Agence France Presse) a relatat despre initiativa. 

“In Amsterdam, alcoolicii 

care curata strazile 

orasului sunt platiti cu 

bere", conform stirilor AFP 

din 19 noiembrie 2013. 

,,Olanda foloseste o 

solutie inovativa pentru a 

curata strazile orasului cu 

ajutorul persoanelor 

alcoolice, oferindu-le bere, 

tutun si bani de buzunar ca 

plata pentru serviciile 

prestate. Astfel, ei lucreaza in loc sa hoinareasca zi de zi prin parcuri.'' 

Gerrie Holterman, conducatoarea proiectului, a declarat pentru AFP ca ,,acest grup format din 

consumatori cronici de alcool este responsabil de incaierari, deranjarea linistii publice, comentarii 

neplacute la adresa doamnelor...Scopul nostru este acela de a-i tine ocupati, de a le da de lucru, 

pentru ca ei sa nu mai provoace probleme in Oosterpark, Amsterdam." 

Aceasta informatie este interesanta din mai multe puncte de vedere: chiar daca proiectul se 

desfasoara la nivel local (doar 20 de alcoolici sunt implicati), acesta a fost mediatizat la nivel 

international. Daily Mail, The Independent, Huffington Post, The New York Times si multi altii au 

prezentat aceasta initiativa. Fundatia olandeza Rainbow, initiatoarea acestui proiect, a fost uimita de 

valul imens de publicitate gratuita.  

”E o lume nebuna in Olanda", a declarat Ferd Jan van Kemenade, terapeut in cadrul clinicii de 

reabilitare Castle Craig din Amsterdam. “Sarmanii oameni nu sunt ajutati prin intermediul acestui 

proiect. Este vorba doar despre o solutie provizorie, care nu amelioreaza cu nimic situatia acestora, 

fiind echivalenta cu programele de tratament cu metadona." 

Presa internationala a preluat relatarea cuvant cu cuvant, asa cum a fost transmisa de Agence France 

Presse. Astfel, a fost starnita impresia ca programul e aprobat si pus in aplicare pe intreg teritoriul 

Olandei, o tara cunoscuta pentru conceptiile liberale privind consumul de droguri si prostitutie. Sa nu 

uitam ca este de fapt vorba despre un mic proiect de caritate, caruia i se va pune capat in curand, asa 

cum ne-a povestit Ferd Jan, care a mai adaugat ca ,,au fost ridicate semne de intrebare la nivelul 

consiliului orasului." 

http://mediascop.ro/
http://www.castlecraig.ro/
http://www.castlecraig.ro/


Iata un comentariu interesant referitor la aceasta stire, postat pe faimosul blog american pentru 

politici externe (Foreign Policy): “Oferind nu doar aprobare, ci si sprijin celor mai daunatoare 

comportamente ale alcoolicilor din Amsterdam, solutia controversata adoptata in legatura cu 

alcoolicii ce creeaza probleme in parcurile publice trezeste o serie de intrebari etice serioase. Plata 

alcoolicilor cu bere nu echivaleaza doar cu ignorarea problemei in beneficiul utilitatii practice. Prin 

intermediul muncii prestate in folosul orasului, dependenta de alcool este alimentata, cu riscul 

inrautatirii." 
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