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Резюме. В тази статия ще ви занимая с едно недотам познато „лице“ на социалното страдание и
по-конкретно – с баналността на едни всекидневни, „малки страдания“, оставащи нерегистрирани от конвенционалните дефиниции за социална сигурност и уязвимост, а донякъде и от самото
общество, с неговите структури, институции и образувания.
Официалният държавен дискурс поставя знак за равенство между социалната уязвимост
и несигурност на индивида и притежаваните от него ниво на доходи, образованост, заетост,
здравословно състояние. Този едностранчив, административен поглед към социалното страдание
– предимно като заключено в дихотомията „включеност“ – „изключеност“ – улавя единствено онези индивиди, които бюрократичният апарат класифицира като представители на т.нар.
уязвими групи: лицата с тежки заболявания и увреждания, крайно бедните, представителите
на етническите малцинства, бежанците, безработните и пр. Така извън обсега на този поглед
остава социалното страдание на онези, които, поради всичко това, условно сме „принудени“ да
наречем „неуязвимите“.
Именно в тяхното всекидневно преживявано страдание искам да провокирам да се „вгледаме“
в опит да намерим отговор на въпроса: на какво се дължи едно такова съществуване, пронизано
от несигурност, причинена не от невъзможност за поддържане на (бюрократично) определено
социално-икономическо положение или социално-икономически стандарт на живеене, а породена
от страха, че живееш живот, в който е невъзможно да продължиш да инвестираш.
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