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Uvedený titul publikácie naznačuje, že
autor má na mysli iba niektoré príčiny a následky
chudoby, teda že charakteristika chudoby, jej príčin a následkov nie je úplná. Takéto ambície si
autor, ale ani mnohí iní ani nemôže klásť. Chudoba ako spoločensky nežiaduci jav je natoľko komplexný, že akékoľvek zámery o jej komplexné postihnutie by boli odsúdené na neúspech. Preto sa
venujeme iba niektorým z jej súvislostí, ku ktorým
patria i príčiny a následky (účinky). Príčiny chudoby sú kvantitatívne postihnuteľné a predovšetkým
je ich veľa. Môžeme dokonca hovoriť o ich funkčných súvislostiach. Účinky chudoby majú emergentný charakter. Súvisia s rozmanitosťou a zložitosťou spoločenského života, s nepredvídateľnosťou niektorých účinkov. Určitý druh správania
môže byť príčinou chudoby, ale chudoba môže
určitý druh správania i vyvolávať. Tak napríklad
alkoholizmus môže byť príčinou chudoby, ale
súčasne môže byť aj jej následkom.
Osobitný problém predstavujú samovraždy, ktoré sú následkom, ktoré sú neraz dôsledkom
konzumácie drog, nesúhlas s vlastným konaním,
ale samovraždy sú niekedy aj dôsledkom chudoby,
neraz jej náhleho a neočakávaného výskytu. Podobne ako chudoba môže byť následkom konzumácie drog, ale rovnako tak chudoba môže neraz
priviesť ľudí práve k tomu, aby drogy začali konzumovať.
Vydanie tejto publikácie prináša relatívne
nové pohľady na vzťah sociálnej patológie, na
pojem, ktorý má v sebe negatívny axiologický náboj, sociálnej deviácie, ktorá môže byť i pozitívnou a anómie, ktorú pokladáme za nevyhnutné
identifikovať ako sociálny jav a jeho charakteristiky v súčasnej spoločnosti. Do publikácie autor
zaradil iba dva významné sociálne javy, ktoré súvisia s chudobou—problematiku samovrážd a konzumácie drog.
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