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Încă de la primele seminarii locale 
și naționale organizate în 2009 de 
Institutul Intercultural Timișoara 
și partenerii săi, reprezentanți ai 
comunităților arabe din România au 
avut o participare activă și au devenit 
parteneri de dialog ai organizației 
noastre. Reprezentații organizațiilor 
arabe au prezentat celorlalți participanți 
problemele cu care se confruntă, 
activitățile pe care le desfășoară 
și nevoile comunității, cărora se 
străduiesc să le răspundă. Aceste 
organizații au avut, de asemenea, o 
prezență activă în grupurile de lucru 
ce au analizat la nivel național aspecte 
administrative, culturale sau sociale ale 
integrării în societatea românească.

Momentele cele mai profunde și 
autentice de dialog nu le-am avut însă 
în sălile de conferințe, ci în contexte 
informale, deseori în restaurantele 
unora dintre colegii noștrii arabi, 
unde ne-au delectat, deopotrivă, cu 
specialități culinare din țările lor de 
origine și cu povești de viață captivante. 
Tot aici s-au născut și unele dintre 
ideile de colaborare pe care ne-am 
propus să le dezvoltăm împreună.

Constatăm în ultima perioadă că 
putem vorbi tot mai mult de depășirea 
fazei simplului dialog și că devenim 
cu adevărat parteneri. Iată doar câteva 
argumente pentru această afirmație: 
l dacă până acum eram noi 

cei care invitam la colaborare și 
la evenimente organizate de noi, 
primim acum invitații la parteneriate 
și acțiuni comune (de exemplu, 
parteneriatul cu Centrul Cultural 
Româno-Arab din Timișoara, sau 
colaborările civice și culturale cu Clubul 
Româno-Arab de Cultură și Presă);
l seminarul național Migrant în 

România, ce a avut loc la sfârșitul lunii 

mai la București, a fost reflectat pe 
larg de către postul de radio online și 
portalul de știri www.radioislam.ro.

Această tendință pozitivă și relațiile 
noastre cu reprezentanții comunităților 
arabe din România, bazate pe încredere 
și respect reciproc, sunt însă în 
contrast cu modul de relaționare cu 
aceste comunități al unor autorități ale 
statului român și al mass-media. Astfel, 
în luna aprilie a acestui an, sediile 
Centrului Cultural Islamul Azi și ale 
Ligii Culturale Islamice din România 
au fost percheziționate simultan de 
ofițeri ai Direcției de Investigare 
a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism. Mai mult, 
perchezițiile au fost extinse în unele 
cazuri și la domiciliile celor implicați 
în conducerea celor două organizații. 

Într-un comunicat publicat 
pe site-ul www.islamulazi.ro, se 
menționează că, prin modul cum 
au fost realizate unele dintre aceste 
percheziții, „au fost încălcate drepturi 
fundamentale și s-a recurs la acțiuni 
de umilire a persoanelor și de afectare 
în sens negativ a imaginii publice a 
acestora“. Deși în final nu au putut fi 
confirmate nici un fel de acuzații la 
adresa persoanelor și organizațiilor 
vizate, aceste acțiuni au fost reflectate 
în presă tendențios, cu titluri de genul: 
Suspiciuni de terorism pe teritoriul 
României; Posibile atentate teroriste în 
România, dejucate de SRI și DIICOT. 

În mai multe luări de poziție 
ulterioare, nepreluate însă de presa 
românească, conducerile organizațiilor 
implicate protestează cu demnitate 
împotriva modului în care s-au 
comportat ofițerii DIICOT în unele 
cazuri și reafirmă că „nu este corect 
și onest din punct de vedere politic, 
intelectual și uman să echivalăm 

musulmanii cu teroriștii“. Este 
așadar nevoie de acțiuni susținute 
care să apropie comunitățile arabo-
musulmane din România de restul 
populației și care să faciliteze și o 
raportare adecvată a tuturor instituțiilor 
la membrii acestor comunități.

Ne dorim ca astfel de evenimente să 
nu mai aibă loc, ca presa să preia corect 
informațiile despre aceste comunități, 
evitând perpetuarea stereotipurilor 
negative, dar și ca, în continuare, tot 
mai multe organizații și comunități 
ale celor care au ales în ultimii ani să 
trăiască alături de noi în România, 
să treacă de la stadiul de parteneri 
de dialog, la cel de parteneri pur și 
simplu ai Institutului Intercultural. Să 
colaborăm de pe poziții de egalitate 
și să contribuim fiecare la o reală 
integrare și la asigurarea accesului egal 
la drepturile fundamentale pentru toți.

De la dialog 
la parteneriat

editoRial

Călin Rus
Director
Institutul Intercultural 
Timișoara
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impuse, cu privire la securizarea 
graniţelor exterioare ale UE, instituirea 
unui sistem de evidenţă a persoanelor 
precum și restul cerinţelor impuse pentru 
aderare, însă decizia finală se tot amână.

Ministrul francez pentru Afaceri 
Europene, Laurent Wauquiez a spus în 
cadrul unui interviu că aderarea României 
și a Bulgariei la spaţiul Schengen 
ameninţă securitatea restului Europei.

De asemenea tot Laurent Wauquiez  
afirma că „suntem într-un sector în 
jurul României, Bulgariei și Greciei, 
unde se concentrează trei sferturi 
dintre problemele legate de intrarea 
persoanelor și bunurilor în UE: imigraţia 
ilegală, traficul de arme, problematica 
drogurilor, traficul de copii“.

De ce oare suntem priviţi numai ca 
o ameninţare și nu ca un sprijin adus 
dezvoltării economice ale Uniunii Europene? 
În fond asta facem, aducem un sprijin, 
specialiștii noștrii, oameni cu înaltă calificare 
dobândită în Romania, pleacă la muncă 
în aceste state membre, sunt oameni ce 
ne reprezintă ţara, oameni care la rândul 
lor învaţă pe alţii o meserie, oameni care 
aduc plus valoare în țara de destinaţie și 
deci ajută la dezvoltarea economiei.

Legislația muncii din Uniunea 
Europeana este restrictivă pentru români 

În momentul de faţă, așa cum bine se 
știe, România îndeplinește toate condiţiile 
de aderare la Spaţiul Schengen, însă 
decizia se tot amână, ba este în martie, 
ba în iunie, ba în octombrie 2011, cu 
speranţa de a nu se amâna până în anul 
2012, însă problema care ramâne actuală 
în continuare este „ de ce se tot amână ? „. 
În luna iunie 2011 Parlamentul European 
a dat vot favorabil aderării  României la 
Spaţiul Schengen însa Consiliul European 
a decis să mai amâne luarea acestei decizii...
și iar ajungem la întrebarea „ de ce ? „.

Răspunsul, într-o oarecare măsură, 
provine din scrisoarea transmisă de către 
Franţa și Germania, în luna decembrie 2010, 
și adresată conducerii Uniunii Europene, 
prin care s-a solicitat amânarea deciziei 
de aderare a României și a Bulgariei, ţară 
în aceași situaţie ca și România, datorită 
problemelor care există pe plan local cu 
justiţia și cu lupta împotriva corupţiei. Dar 
oare acestea sunt motivele adevarate? 

Ce înseamnă de fapt 
Spaţiul Schengen şi de ce 
ne dorim să aderăm ?

Spaţiul Schengen reprezintă „zona de 
libertate, de mișcare, unde controalele la 
frontierele interne ale statelor semnatare 
au fost eliminate și a fost creată o singura 
frontieră externă unde controalele se 
desfășoară conform unui set de reguli clare“1.

Cu alte cuvinete, putem spune că 
cetăţenii statelor membre ale acordului 
Schengen, pot călători oriunde și oricând 
în acest spaţiu fără a fi controlaţi. Spatiul 
Schengen prevede reguli comune cu 
privire la vizele pentru sejururi scurte, la 
cererile de azil și controalele la frontiera.

Statele membre ale spaţiului Schengen 
sunt în număr de 25, în mare parte țări 
membre ale Uniunii Europene cum sunt: 
Franţa, Germania, Italia, Finlanda, Belgia, 
Spania, Letonia, Lituania, Danemarca, 
Austria, Grecia, Estonia, Luxemburg, 
Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, 
Slovacia, Slovenia, Suedia, Ţările de Jos, 
Ungaria și alte trei ţări asociate Uniunii 
Europene:  Elveţia, Norvegia și Islanda.

Ţările ce doresc să adere la 
spaţiul Schengen în acest moment 
sunt România, Bulgaria și Cipru.

La nivelul spaţiului Schengen trebuie 
să fie asigurată o securitate maximă, în 
special la graniţele externe, acest lucru 
fiind posibil numai prin buna cooperare 
între poliţie și autorităţile judiciare.

Așa cum am mai spus, România și 
Bulgaria au îndeplinit toate condiţiile 

România 
şi Spaţiul 
Schengen

Dorel 
Marinescu
Doctorand 
Universitatea 
din Craiova

Ramona 
Gurgui

Doctorand 
Universitatea 

din Craiova

și, întradevăr, sunt câteva state membre ale 
Uniunii Europene care au impus restricţii 
cetăţenilor români, în ceea ce privește 
accesul liber pe piaţa internă a muncii, 
restricţii ce ar trebui să expire la începutul 
anului 2012, însă în restul statelor se 
poate munci, fără permise speciale. O 
parte dintre statele ce au impus restricţii 
sunt: Franţa, Germania, Belgia, Italia, 
Irlanda și Marea Britanie. Deoarece libera 
circulație a lucrătorilor este una din cele 
patru libertăți fundamentale (circulația 
bunurilor, serviciilor, capitalului și forței 
de muncă) stipulate în reglementările 
juridice ale UE, aderarea României 
la UE a condus la o transformare 
fundamentală a regimului migrației 
cetățenilor români către țările membre 
ale UE (libertatea de a se angaja, dreptul 
de rezidență, egalitatea tratamentului).  

Aderarea la spaţiul Schengen ar putea 
duce la creșterea comerţului și implicit 
la dezvoltarea economiei. De asemenea, 
migraţia economică poate ajuta la încurajarea 
antreprenoriatului, sporirea competitivităţii 
și îndeplinirea obiectivelor economice și 
de ocupare a forţei de muncă. Întradevăr, o 
mare parte a populaţiei române a preferat 
în ultimii ani să plece în exterior în special 
în ţările din Uniunea Europeană, unde nu 
sunt impuse foarte multe restricţii, însă 
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unul dintre motivele principale ale migraţiei 
este posibilitatea redusă de a găsi un loc de 
muncă conform competențelor deţinute și 
plătit în conformitate cu munca depusă.

Odată cu liberalizarea circulaţiei 
în spaţiul Schengen pentru români, 
ponderea persoanelor care au plecat 
în străinătate a crescut foarte mult, 
ţările preferate fiind Spania și Italia.   

În anul 2003 aproximativ 1.7 milioane 
de români munceau in strainatate2 însă 
aproximativ 600 mii români pleacă 
anual în străinătate la muncă. 

Legal, au fost plasate prin acord 
bilateral 43189 persoane din România, 
principalii beneficiari fiind:

În ultimii cinci ani, 50% dintre 
plecările la lucru în afară au fost 
în Italia și 25% în Spania.

Numărul românilor aflați în prezent 
în străinatate este de aproximativ 
2,1 mil de persoane. România nu 
impune restricții străinilor pentru 
intrarea și angajarea acestora.

Realitatea este că nevoie de forţă de 
muncă calificată există și în ţară însă 
nu putem păstra oamenii de valoare 
întrucât deficitul bugetar este tot mai 
mare neputându-se investi în refacerea 
sau repunerea pe picioare a sistemului 
sanitar, a sistemului de asigurari 
sociale, a sistemului educaţiei, etc. 

consecinţe şi efecte  
din punct de vedere  
al migraţiei forţei de muncă

1) http://www.schengen.mira.gov.ro/index03.htm
2) Migrația românilor în Europa - trecut şi viitor http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/
3) Efectele aderării României la UE asupra emigrației către statele membre ale UE. Institutul European din România, 2004, p.94
4) Articol „Cum ne va schimba viata intrarea in Schengen“ –Miron Hriţcu, Răzvan Amariei, http://www.capital.ro

Denumire țară Număr contracte

Germania 4556 cu contract și 23.243 sezonieri

Spania 473 cu contract pe un an și 14.846 sezonieri

Elvetia 59 de persoane, din care 49 în domeniul medical

Ungaria 11 persoane prin schimb de stagiari

Luxemburg 1 persoană prin schimb de stagiari

Tabel 9. Distribuția plasamentelor pe țări. 3

„Numărul imigranţilor legali 
aflaţi pe teritoriul României se ridică 
la aprox. 50.000, iar numărul celor 
depistaţi fără forme de şedere este rareori 
mai mare de cinci mii anual“4.

Cel mai probabil, o dată cu 
aderarea la spaţiul Schengen numărul 
imigranților ce vor intra în ţara noastră 
va crește, lucru ce va ajuta la reglarea 
dezechilibrelor apărute pe piaţa muncii.

In concluzie se poate afirma că Romania, 
în momentul de faţă poate adera fară nici o 
problemă la spatiul Schenghen, îndeplinind 
toate condiţiile impuse pentru aderare, 
pentru a avea dreptul de libera circulaţie a 
mărfurilor și a cetăţenilor în acest spaţiu, 
fără control la vamă. In urma acestei aderări, 
cu riscul de a crește migraţia, atât legală căt 
și ilegală, România are numai de câștigat. 

În luna iunie 2011 Parlamentul 
European a aprobat un raport favorabil 
aderării României la Spaţiul Schengen, însă 
o decizie finală va fi luată de către Consiliul 
European, care pe moment a amânat luarea 
acestei decizii, motivul concret pentru 
care se tot amână fiind încă necunoscut. 
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Liderii europeni au adoptat 
la sfârșitul lunii iunie o reformă 
care le oferă statelor membre ale 
Uniunii Europene (UE) un spațiu 
mai mare de manevră pentru a 
reintroduce controalele la frontierele 
naționale, în cadrul spațiului 
Schengen, atunci când un stat 
membru este considerat deficitar. 

Această modificare, aprobată în 
cadrul summit-ului de la Bruxelles, 
a fost propusă de către Comisia 
Europeană (CE). Reforma are loc în 
contextul controverselor suscitate 
în Europa de sosirea de imigranți 
din Tunisia și Libia, care a antrenat 
tensiuni între Franța și Italia.

„Acest lucru nu pune în discuție 
principiul libertății de circulație“ a 
cetățenilor în cadrul spațiului Schengen, 
„el permite ca această libertate de 
circulație să fie controlată“, a declarat 
președintele francez, Nicolas Sarkozy.

Pe de altă parte, Parlamentul 
European se opune reintroducerii 
controalelor la frontieră în interiorul 
spaţiului Schengen.  Sistemul Schengen 
a fost criticat în ultima vreme, unele 
state membre luând în considerare 
reintroducerea controalelor la 
frontierele naţionale, întrucât se simt 
ameninţate de un aflux neprevăzut 
de emigranţi din Africa de Nord.

La 24 iunie, Consiliul European a 
solicitat Comisiei Europene să prezinte 
în septembrie o propunere de creare 
a unui mecanism de salvgardare 
pentru a răspunde „circumstanţelor 
excepţionale“ de acest tip.

În rezoluţia adoptată, Parlamentul 
European regretă încercarea unor state 
membre de a reintroduce controalele la 
frontieră și își reafirmă „opoziţia fermă 
faţă de orice mecanism Schengen, care 
are alte obiective decât sporirea libertăţii 
de circulaţie și consolidarea guvernanţei 
UE în ceea ce privește spaţiul Schengen“.

Parlamentul European a atras atenţia 
că actualul Cod al frontierelor Schengen 
prevede posibilitatea reintroducerii 
controalelor la frontierele interne 
numai atunci când există o ameninţare 
serioasă la adresa securităţii interne.

„Reintroducerea controalelor 
reprezintă o metodă eficientă de 
împiedicare a elementelor nedorite să 
pătrundă în ţară. Un stat suveran este 
obligat să apere interesele cetăţenilor 
săi“, a sărit în apărarea Danemarcei 
deputatul olandez, Daniel van der Stoep, 
citat de postul de radio Deutsche Welle.  

Potrivit deputaţilor europeni, 
problemele recente legate de Schengen 
„pot fi explicate prin reticenţa de a 
implementa politici comune europene 
în alte domenii“, dintre care se 

Un nou spirit Schengen?

Marian Chiriac
Institutul Intercultural 

Timișoara

evidenţiază un sistem comun european 
de azil și migraţie, deputaţii solicitând 
mai multe progrese în aceste domenii.  

Termenul limită pentru înfiinţarea 
unui sistem comun european de 
azil a fost stabilit pentru 2012.

Un mecanism european de 
evaluare Schengen 

Sub prevederile sistemului actual, 
decizia de reintroducere a controalelor 
la frontiere este luată unilateral de către 
statele membre. Deputaţii vor ca noul 
mecanism de evaluare Schengen să 
facă parte dintr-un sistem european.

Deputaţii europeni menţionează 
că eficienţa acestuia constă și în 
posibilitatea de a aplica sancţiuni 
în cazul în care deficienţele 
persistă și ameninţă securitatea 
generală a spaţiului Schengen.

Noul sistem de evaluare Schengen 
va permite de asemenea solicitarea și 
obţinerea sprijinului statelor membre 
în cazul unei presiuni excepţionale 
asupra frontierelor externe ale UE.

Conform tratatelor, crearea zonei 
Schengen a definit o graniţă externă 
comună, „asupra căreia UE are o 
responsabilitate în a o administra“, 
insistă deputaţii europeni. Cu toate 
acestea, Uniunea Euroepană „nu 
s-a conformat încă în totalitate 
îndeplinirii acestei cerinţe“.
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Interacţiunea în contextul 
globalizării crează noi provocări 
de comunicare eficientă în cadrul 
întâlnirilor interculturale, fiind necesare 
eforturi continue de îmbunătăţire a 
cunoștinţelor și înţelegerii diversităţii 
culturale. Pentru depășirea acestor 
provocări, un consorţiu format 
din 12 universităţi și organizaţii 
neguvernamentale din Europa au 
realizat, în cadrul unui proiect sprijinit 
de Programul de Educaţie pe Tot 
Parcusul Vieţii, desfășurat în perioada 
2009-2011, un curriculum european 
pentru competenţă interculturală.

Acest curriculum se concretizează 
într-un program de studii oferit de 
Universitatea Danube din Krems, 
Austria. Programul se adresează 
profesioniștilor din mediul de afaceri 
sau celor care lucrează cu migranţi 
și minorităţi, fiind bazat pe teorii și 
rezultate ale cercetărilor aplicate în 
practică. Atât orarul, cât și conţinutul 
cursurilor sunt concepute pentru a fi 
adecvate persoanelor din câmpul muncii. 
Programul oferă soluţii sustenabile 
pentru înţelegerea asemănărilor și 
deosebirilor culturale la nivel mondial și 
pentru dezvoltarea sensibilităţii culturale.

Curriculumul cuprinde 10 
teme obligatorii şi 2 optionale:

Unitatea 1 – Fundamentele 
competenţei interculturale

1. Competenţa interculturală 
– revizie critică a abordărilor, 
teoriilor și conceptelor competeneţi 
interculturale; stabilirea obiectivelor 
de învăţare personală
2. Culturi în contact – semnificaţia 

Diplomă 
Europeană  
în Competenţă 
Interculturală

culturii în medii interculturale 
și reflecţia asupra propriei 
culturi în contextul global
3. Dinamica migraţiei internaţionale 
– migraţia din perspectivă istorică 
și contemporană, oferirea de 
instrumente de bază pentru înţelegerea 
fenomenelor actuale asociate migraţiei
4. Diversitatea în context istoric 
și social – analiza diversităţii în 
societăţile actuale și trasformarea 
societăţilor din omogene în eterogene

Unitatea 2 – Comunicarea 
interculturală

5. Competenţa interculturală și 
percepţia – diferitele aspecte ale 
percepţiei: implicaţii vizuale și sociale, 
limite; percepţia propriei persoane și 
a celorlalţi în medii sociale specifice
6. Competenţa de comunicare 
interculturală – centrarea pe 
diferite procese de comunicare 
și diferenţe cros-culturale
7. Dezvoltarea relaţiilor interculturale 
sustenabile – pe baza temelor 5 și 6, 
analiza premiselor necesare construirii 
de relaţii interculturale sustenabile 

Unitatea 3 – Dezvoltarea competenţei 
interculturale la locul de muncă

8. Managementul diversităţii 
și dezvoltarea sinergiilor – 
management și provocările echipelor 
interculturale și a echipelor cu 
distribuţie geografică variată
9. Competenţa interculturală pentru 
transformarea conflictului – diferenţe 
culturale cu privire la soluţionarea, 
transformarea și evitarea conflictului
10. Recapitulare și plan de acţiune – 

transferul în practică a cunoștinţelor 
dobândite și auto-reflecţie

Unitatea 4 – Contextualizarea 
competenţei interculturale – opționale 

11. Centarea pe zone și grupuri – 
cursuri la alegere centrate pe o anumită 
zonă geografică sau un grup etnic 
12. Centrarea instituţională – 
aplicarea celor învăţate prin analiza 
și revizia critică a locului de muncă 

Pentru mai multe detalii 
accesaţi www.edicc.eu 

Parteneri:

l Universitatea din Helsinki, Centrul 
Palmenia pentru Educaţie Continuă
l Universitatea din Jyväskylä, 
Departamentul de Comunicare
l Universitatea din Tartu, Institutul de 
Limbi Germanice, Romane și Slavone
l Universitatea Danube din Krems, 
Centrul de Studii Interculturale
l Universitatea „Aurel Vlaicu“ 
din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie și Ştiinţe Sociale
l Universitatea din Londra, 
Institutul de Educaţie
l Universitatea din Lisabona, 
Centrul de Studii Geografice
l Universitatea Complutense 
din Madrid, Departamentul 
de Germanistică
l Universitatea Friedrich-Schiller din 
Jena, Departamentul de Comunicare 
Interculturală în Afaceri
l Institutul Ibero-American 
al Finlandei din Madrid
l Institutul Intercultural Timișoara
l Universitatea din Lugano

pRoiect
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studii

Eurostat1  a publicat în iunie 2011 
un studiu pilot cu privire la o serie de 
indicatori pentru integrarea migranţilor la 
nivel european. Indicatorii au fost calculaţi 
pentru fiecare Stat Membru pe baza datelor 
disponibile din următoarele surse: studiul 
UE cu privire la forţa de muncă, statisticile 
UE cu privire la venit si condiţii de trai, 
statisticile cu privire la migraţie ale Eurostat și 
programul PISA de evaluare a elevilor. Scopul 
acestor indicatori comuni pentru integrarea 
migranţilor este de a oferi o bază pentru 
monitorizarea situaţiei migranţilor și pentru 
analiza rezultatelor politicilor de integrare. 

Indicatorii pentru integrare se referă 
la patru domenii principale: muncă, 
educaţie, incluziune socială și cetăţenie 
activă. În continuare sunt prezentate pe 
scurt rezultatele la nivel european pentru 
câteva arii specifice domeniilor menţionate 
anterior. Raportul complet al studiului 
pilot este disponibil pe site-ul Eurostat2.

Deși Uniunea Europeană promovează 
ideea conform căreia cetăţenii unui Stat 
Membru care locuiesc în alt Stat Membru 
nu sunt migranţi, în cadrul acestui studiu, 
termenul de migrant cuprinde toate 
persoanele care nu s-au născut în ţara în 
care rezidă, folosind termenul de persoane 
născute în afara ţării de rezidenţă.

Persoanele active în câmpul muncii

La nivelul Uniunii Europene, în grupul 
de vâstă 20-64, procentul persoanelor 
active în câmpul muncii născute în afara 
ţării de rezidenţă este comparabil cu cel 
al populaţiei totale (75%). Există însă o 
diferenţă în ceea ce privește femeile și 
bărbaţii, precum și grupurile de vârstă.

Pentru bărbaţii născuţi în afara 
ţarii de rezidenţă, cu vârste între 25-54 
rata de activitate este similară cu cea a 
populaţiei totale (91-92%), însă femeile 

Indicatori pentru 
migranţilor la

Supracalificarea

Rata supracalificării în cazul străinilor 
(33%) este mult mai mare decât cea a 
populaţiei generale (21%), mai mare în 
cazul femeilor decât al bărbaţilor și, de 
asemenea, mai mare în cazul persoanelor 
născute în afara UE decât în cazul celor 
născute în unul din Statele Membre.

Autoangajarea

Interpretarea autoangajării ca indicator 
al integrării este discutabilă, rezultatele 
trebuind analizate în funcţie de contextul 
specific fiecărei ţări. Pentru unii migranţi 
autoangajarea poate fi văzută ca o modalitate 
de câștig după îndelungi încercări de angajare 
sau ca o modalitate de a evita discriminarea 
de pe piaţa muncii. Alţii ar putea găsi 
mai multe avantaje în autoangajare.

Procentul străinilor autoangajaţi este mai 
mic decât cel al populaţiei totale (12% faţă 
de 15%), chiar mai mic în cazul persoanelor 
născute în afara UE. Nu există diferenţe mari 

au o rată de activitate cu 8% mai mică 
decât cea a populaţiei feminine totale, 
procentul fiind și mai pronunţat în 
cazul femeilor născute în afara UE.

Rata de activitate a persoanelor născute 
în afara UE, cu vârste cuprinse între 55-64 
este mai mare decât cea a populaţiei totale, 
atât pentru femei, cât și pentru bărbaţi.

Şomajul 

Rata șomajului pentru persoanele 
născute în afara UE, cu vârste cuprinse 
între 20-64 de ani, este mai mare decât 
cea a populaţiei totale (14% faţă de 9%), 
respectiv 16% în cazul persoanelor 
născute în afara UE. La acest capitol nu 
există diferenţe semnificative între femei 
și bărbaţi, nici în funcţie de vârstă.

Angajarea

Rata de angajare a străinilor cu vârste 
cuprinse între 20-64 ani este cu 4% mai 
mică decât cea a populaţiei totale (respectiv, 
cu 3% în cazul bărbaţilor și cu 6% în cazul 
femeilor), fiind mult mai mare în cazul 
celor născuţi în afara UE decât în cazul 
celor născuţi în unul din Statele Membre.

1)  Eurostat este o direcţie generală a Comisiei Europene a cărei misiune este 
de a oferi informaţii statistice de înaltă calitate la nivel european 

2) http://ec.europa.eu/eurostat
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integrarea 
nivel european

între femei și bărbaţi, însă există în funcţie de 
vârstă: persoanele cu vâstă cuprinsă între 55-
64 de ani având un procent de autoangajare 
cu 7% mai mic decât restul populaţiei.

Studii superioare

În ceea ce privește educaţia univesitară, 
procentul străinilor cu studii superioare 
este identic cu cel al tuturor persoanelor 
în grupul de vârstă 20-64, respectiv 
24%. Diferenţele sunt mai pronunţate 
la celelalte nivele de educaţie, migranţii 
fiind semnificativ subreprezentaţi la 
nivelul mediu de educaţie (indiferent 
de vârstă și sex) și suprareprezentanţi la 
nivelul inferior de educaţie. În grupul 
de vârstă 25-54 de ani există o diferenţă 
de 10% între persoanele străine cu nivel 
inferior de educaţie și populaţia generală 
cu nivel inferior de educaţie, existând un 
număr mare de persoane din afara UE 
care au un nivel inferior de educaţie.

Rezultatele elevilor de 15 ani la 
literatură, matematică şi ştiinţe 

În majoritatea Statelor Membre procentul 
tinerilor născuţi în afara ţării de rezidenţă 
cu cel mai mic nivel de performanţă 
la literatură, matematică și știinţe este 
considerabil mai mare decît procentul 
populaţiei generale, cu până la 10% în 
unele State Membre, însă există și state în 
care procentul este mai mic decât cel al 
populaţiei generale (Ungaria și Lituania).

Risc de sărăcie sau excludere socială

Proporţia străinilor cu risc de 
sărăcie sau excludere socială este mai 

Oana Neștian
Institutul Intercultural 
Timișoara

mare decât cea a populaţiei generale 
cu 9%, fiind și mai ridicată în cazul 
persoanelor născute în afara UE (13%).

Deţinere de proprietăţi

Chiar dacă rata deţinerii de proprietăţi de 
către persoanele născute în alt Stat Membru 
este mai mare decât cea a persoanelor 
născute în afara UE, procentul este extrem 
de scăzut faţă de populaţia generală. Rata 
deţinerii de proprietăţi de către străini este 
de trei ori mai mică decât cea a deţinerii de 
proprietăţi de către populaţia generală. 

Obţinerea cetăţeniei 

Acest indicator reprezintă numărul 
cetăţenilor străini rezidenţi în fiecare Stat 
Membru al UE care au obţinut cetăţenia 
pe parcursul anului calendaristic raportat 
la numărul total de rezidenţi străini la 
începutul anului. Ţara cu rata cea mai mare 
de obţinere a cetăţeniei este Portugalia, 
urmată de Suedia, Marea Britanie și Polonia. 
Dacă analiza se restrânge doar la resortisanţii 
ţărilor terţe care au obţinut cetăţenie, nivelul 
cel mai ridicat este în Marea Britanie, 
urmată de Suedia, Polonia și Portugalia. 
Pentru aproape toate Statele Membre (cu 
excepţia Ungariei și Sloveniei) rata obţinerii 
cetăţeniei este mai mare pentru resortisanţii 
ţărilor terţe decât pentru străini în general.

Referitor la distribuţia pe sexe, 
în aproape toate Statele Membre rata 
obţinerii cetăţeniei este mai mare pentru 
femei decât pentru bărbaţi (cu excepţia 

Irlandei, Letoniei și Portugaliei), însă 
această diferenţă este foarte mică.

Permisele de rezidenţă

Acest indicator se referă la proporţia 
resortisanţilor ţărilor terţe rezidenţi în fiecare 
Stat Membru al UE care au avut rezidenţă 
pe termen lung la finalul anului 2009, faţă 
de totalul resortisanţilor ţărilor terţe cu orice 
permis valid de rezidenţă. La finalul anului 
2009 peste 16.7 milioane de resortisanţi ai 
ţărilor terţe au rezidat în UE, dintre aceștia 
0.6 milioane având permise de rezidenţă 
pe termen lung. Statele cu procentul cel 
mai mare de rezidenţă pe termenul lung 
sunt Austria (36.1%), Slovenia (24.0%), 
Cehia (15.7%) și România (14.6%). 

Aceste date arată în linii mari că rezidenţii străini au dificultăţi mai mari în 
câmpul muncii, au un procent mai mare de supracalificare pentru posturile pe 
care le ocupă şi un risc de sărăcie mai ridicat. Deşi raportul Eurostat conţine un 
număr foarte mare de date statistice, aceste date trebuie interpretate cu precauţie, 
în funcţie de contextul specific şi în corelaţie cu alţi indicatori, pentru a evita 
generalizări care pot duce la imagini eronate ale realităţii. În analiza datelor este 
importantă identificarea cauzelor anumitor fenomene, precum şi a şi a efectelor 
pe care acestea le pot avea la nivel individual, micro şi macro social, cu scopul de a 
identifica cele mai adecvate politici de integrare la nivel european, naţional şi local.



Migrant în România  -  nr. 10, 201110

inteRviu

prin faptul că oferă o perspectivă mult 
mai amplă decât cea bazată exclusiv 
pe analiza remitențelor: considerăm 
că remitențele sunt importante pentru 
dezvoltarea economică a țării de origine, 
dar impactul lor asupra economiei 
este unul foarte mic. Ceea ce are într-
adevăr un impact important asupra 
economiei țării de origine sunt acele 
sume de bani economisite de migrant.

Deci practic ar trebui luate în 
calcul nu atât sumele de bani 
trimise familiei, cât ce reușește 
un emigrant să economisească,  
în afara acestor sume?

Da, trebuie să te uiți la economii. 
Pentru că în fond, majoritatea emigranților 
care pleacă din România să muncească în 
străinătate  au ca scop să strângă niște bani, 
cu care să își realizeze propriile planuri de 
viitor. În momentul în care emigrantul a 

strâns suma care îi este necesară pentru 
ceea ce și-a propus, se întoarce acasă. 

Banii strânși pot fi investiți în 
construcția unei case, începerea unei 
afaceri etc. Banii pe care i-a trimis 
familiei pentru a o susține pe parcursul 
timpului în care a fost plecat, reprezintă 
practic o cheltuială, familia îi utilizează 
și foarte rar îi investește. Sunt niște 
bani pentru consum. Pe termen lung, 
familia ajunge să devină dependentă 
de acești bani care, firește, contribuie 
la îmbunătățirea nivelului său de 
trai, însă  la scară macro-economică 
remitențele nu au un impact major la 
dezvoltarea economică a țării de origine.

În cazul României, de pildă, 
de ce este importantă această 
schimbare de perspectivă, 
de la accentul pus pe 
remitențe și dependența de 
consum pe economisire?

Iris 
Alexe
Manager  
Program  
Migrație  
şi Dezvoltare,  
Fundația  
Soros România

„Banii trimişi acasă de imigranți sunt importanți, 
dar au efect economic minor în țara de origine“

Interviu  
realizat de

Alin 
Constantinescu

De curând, Fundația 
Soros România a lansat 
un studiu în cadrul 
programului său de 
Migrație şi Dezvoltare, 
analizând contribuția 
emigranților la dezvoltarea 
economică a țării de 
origine. Deşi cercetarea 
are în atenție muncitorii 
români din străinătate, o 
bună parte din concluzii se 
pot aplica şi imigranților 
din țara noastră. 

Ce aduce nou această cercetare 
numită „Maximizarea impactului 
migrației asupra dezvoltării“?

Studiul Fundației Soros a fost elaborat 
în parteneriat cu IASCI (International 
Agency for Source Country Information), 
care făcuse deja această cercetare în 
Albania, Armenia, Bosnia și Herțegovina, 
Kosovo si Republica Moldova. 

Ne-am hotărât să efectuăm cercetarea 
și în România, întrucât la noi migrația 
este înțeleasă de multe ori greșit și de 
multe ori se subestimează potențialul 
pe care îl au emigranții în a influența 
pozitiv și durabil dezvoltarea economică 
și socială a României. De cele mai multe 
ori se consideră că singurul mod prin 
care emigranții contribuie la dezvoltarea 
economică a țării este prin remitențe, 
adică acele sume de bani pe care le trimit 
periodic acasă, familiei rămase în ţară. 

Studiul nostru se deosebește de 
majoritatea cercetărilor, politicilor și 
tendințelor din industria financiară, 
care s-au concentrat până în prezent 
doar pe acest aspect, pe remitențe, 
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În primul rând pentru că dacă 
înțelegem principalul scop al emigrației 
(economisirea), putem să propunem 
politici care să ajute migrantul să își 
atingă acest scop real, sprijinindu-l 
înainte, în timpul și după ce perioada 
de emigrare ia sfârșit. De pildă, înainte 
de a pleca, emigrantul poate fi sprijinit 
pentru a se adapta mai repede la noua 
țară (prin cursuri de limbă, informații 
despre zona unde va sta, stabilirea 
unor contacte cu persoane de acolo). 
În timp ce emigrantul este plecat, el ar 
putea fi susținut privind modul în care 
poate economisi și investi banii ulterior. 
Majoritatea emigranților își țin banii 
fie în bănci din străinătate, fie în casă.  

Atragerea economiilor migranților 
către instituțiile oficiale de intermediere 
financiară  și către investiții productive 
în România, ar fi de dorit. De pildă, 
ar trebui făcută consultanță privind 
antreperenoriatul. Foarte importantă 
este și implicarea autorităților publice 
și a altor agenți economici în sprijinirea 
emigrantului după ce se întoarce. 
Noi am propus aceste soluții în acest 
studiu și credem că luarea lor în 
considerare în alcătuirea politicilor 
publice de migrație este importantă. 
Noi oferim practic un model, aplicat 
ca atare și în celelate țări în care  a 
fost făcută cercetarea. Oferim practic 
posibilitatea de standardizare a unei 
metodologii și de comparare a datelor.

Aveți în  vedere o astfel de 
cercetare și în cazul celor 
care emigrează în România, 
pentru care țara noastră 
este o țară de destinație?

Cred mult în relevanța acestei 
cercetari și în cazul imigranților 
din România, chiar dacă noi avem 
o imigrație aflată la început. Putem 
utiliza experiența dobândită în analiza 
emigrației și putem replica modelul, 
pentru o mai bună gestionare a 
imigrației în România, asigurarea 
securității frontierei, prevenirea 
și combaterea migrației ilegale.

„Banii trimişi acasă de imigranți sunt importanți, 
dar au efect economic minor în țara de origine“

„Maximizarea impactului migrației 
asupra dezvoltării“- câteva concluzii

Comparând România cu alte ţări din regiune unde există un grad ridicat de 
emigrare se pot identifica o serie de caracteristici cheie ale emigranţilor români.
Ciclul migraţionist recent și astfel mai puţin matur din România conduce 
la un nivel relativ scăzut al veniturilor în ţara de destinaţie (în medie 1,896 
euro), ceea ce îi situează pe emigranţii români la baza piramidei salariale.

Diferenţele dintre veniturile obţinute de emigranţi se pot explica prin:
l  Ţările de destinaţie pentru care se optează, emigranţii români 

îndreptându-se cu precădere către partea sudică a Uniunii Europene, 
Spania și Italia (aproximativ 73%), în timp ce emigranţii din Bosnia și 
Herţegovina și Kosovo se îndreaptă către ţările cu un venit mai mare 
din nordul Europei (Germania, Elveţia, Austria, ţările nordice etc.);

l  Numărul de membri ai gospodăriei care generează venituri, care în 
cazul României este de 1.48 (partea de jos spre mijloc a scării);

l  Sectorul ocupaţional, care pentru femeile din România, precum și 
pentru cele din Republica Moldova și Albania, este cel al îngrijirii 
la domiciliu, în timp ce femeile din Bosnia și Kosovo se implică 
mai mult în sectorul manufacturier, servicii și alte profesii;

l  Durata ciclului migraţionist, care în cazul României este 
considerabil mai mică faţă de alte state. Există o legătură între durata 
emigrării și gradul de integrare sau statutul socio-economic.

În același timp, analiza financiară indică faptul că românii au cheltuieli 
considerabil mai mici decât emigranţii din Bosnia și Herţegovina și Kosovo.

Acest raport între veniturile și cheltuielile emigranţilor români indică 
un grad ridicat de economisire în ţara de destinaţie, de 40% (faţă de 23 până 
la 35% în celelalte ţări care au făcut obiectul studiului). Se poate observa 
că la 2,157 euro pe an, gospodăriile românești se situează la mijlocul 
piramidei în ceea ce privește remitențele, comparativ cu ceilalţi emigranţi. 

Aceasta se poate explica prin:
l  Un nivel relativ mare al reunificării familiei: românii transferă 

bani în principal pentru a-și întreţine părinţii, cheltuielile 
fiind mai mici decât în cazul partenerului sau copiilor.

l  Un nivel mediu al economiilor sau investiţiilor din 
sumele transferate (29%, faţă de 19-42%). 

Studiul poate fi consultat și la adresa 
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_21718_559842985.pdf



Migrant în România  -  nr. 10, 201112

euRopa

Piaţa europeană a muncii este una 
dinamică, iar libera circulaţie în interiorul 
Uniunii Europene permite acest dinamism. 
Fluxurile de forță de muncă sunt 
influențate de deosebirile dintre sistemele 
de calificare din diferitele țări. Ceea ce 
trebuie realizat este un consens european 
în ceea ce privește calificările profesionale, 
dar mai ales validarea și certificarea 
acestora conform standardelor EQF . 

Dorinţa de a identifica modele 
procedurale aplicabile și replicabile în orice 
stat european, modele care să permită 
integrarea cu mai multă ușurinţă a cetăţenilor 
non-UE în viaţa comunităţii / ţării unde au 
ales să se stabilească, stă la baza unui nou 
proiect european. „VALEU – Validation 
of Immigrant’s Vocational Skills and 
Competences in Tourism and Services as 
an Integration Warrant in the EU“ este 
un proiect Leonardo da Vinci (transfer of 
inovation) derulat de șapte instituţii din cinci 
ţări membre și ne-membre UE: International 
Management Institute, Dobrich, Bulgaria 
(coordonator de proiect); FIC (Fagligt 
International Center for Uddannelse), 
Danemarca; Vocational Education and 
Training Center, International College, 
Bulgaria; Polytechnic Institute of Braganca, 
Portugalia; Izmir University of Economics, 
Turcia; Mugla University, Turcia și Liceul 
Teoretic „Ovidius“, Constanţa, România. 

Durata proiectului este de doi ani (2010 
– 2012) iar grupul ţintă este constituit atât 
din cetăţeni migranţi non-UE care doresc 

Calificarea
de la competențe 

la certificare 

să se integreze pe piaţa muncii într-o ţară 
europeană, dar și din experţii formatori 
ai centrelor de formare profesională. În 
cazul celor din prima categorie partenerii 
„VALEU“ doresc să identifice nevoile 
de formare și certificare a calificărilor 
profesionale. Pentru reprezentanţii centrelor 
de formare, proiectul „VALEU“ își popune 
să ofere un model de procedură viabil 
care să permită validarea și certificarea de 
competenţe profesionale în cazul solicitărilor 
venite din partea migranţilor non-UE.  

Proiectul european „VALEU – Validation 
of Immigrant’s Vocational Skills and 
Competences in Tourism and Services as an 
Integration Warrant in the EU“ (Validarea 
abilităţilor și competenţelor vocaţionale 
ale imigranţilor din turism și servicii ca o 
garanţie a integrării pe piaţa europeană a 
muncii) dorește să identifice și să ofere un 
model de procedură de validare și certifcare 
a abilităţilor și competenţelor profesionale 
dobândite pe căi non-formale sau informale. 

Scopul proiectului este unul concret, 
având un grup ţintă specific, și anume 
lucrătorii din turism și servicii ale căror 

competenţe dobândite pe căi informale 
pot fi validate și certificate în scopul 
integrării lor în ţara de rezidenţă. Rezultatul 
proiectului se dorește a fi replicabil și 
adaptabil oricărui standard ocupaţional, în 
acest scop fiind implicate în proiect – cu 
caracter consultativ – instituții furnizoare 
de formare din Bulgaria, Danemarca, 
România, Portugalia și Turcia.

Ca parteneri în acest proiect european 
de transfer de inovaţie am reușit să 
identificăm, cu ajutorul colegilor de 
proiect, diferite modele de proceduri 
comprehensive, care să permită identificarea 
tuturor acelor trăsături ocupaţionale 
și abilităţi vocaţionale care să justifice 
certificarea competenţelor profesionale.    

România are cadrul legislativ 
care permite validarea și certificarea 
competenţelor profesionale, atât a celor 
dobândite pe căi formale, cât și a celor 
obţinute non-formal sau informal . De 
asemenea, Consiliul Naţional al Formării 
Profesionale a Adulţilor a elaborat și 
publicat încă din 2009, cu completări 
ulterioare, o listă a standardelor ocupaţionale 

Prof. Cristina Anghel
și

Prof. Rodica Crăciun 

Liceul Teoretic 
„Ovidius“, Constanţa 
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identificate și identificabile pe piaţa muncii 
românești. Astfel, validarea și certificarea 
competenţelor profesionale dobândite 
informal se poate face conform legislaţiei 
în vigoare și a standardelor ocupaţionale și 
de pregătire profesională publicate. Ceea ce 
lipsește însă este un model de procedură de 
validare și certificare a acestor competenţe 
în cazul cetăţenilor migranţi non-UE. 

Participarea Liceului Teoretic „Ovidius“ 
în acest proiect european are ca scop, pe 
termen lung, crearea de modele de validare 
și certificare a competenţelor profesionale 
obţinute pe alte căi decât cele non-formale, 
aplicabile cetăţenilor migranţi care doresc 
să se integreze pe piaţa muncii. Ţinând cont 
de faptul că majoritatea absolvenţilor de 
învăţământ preuniversitar ies de pe băncile 
școlii cu o sumă de abilităţi și deprinderi 
care le-ar permite alinierea la o serie de 
standarde ocupaţionale, și luând în calcul 
faptul că, după liceu, doar o mică parte 
din aceștia primesc  o atestare profesională 
pe care să o poată folosi pe piaţa muncii, 
considerăm că realizarea și implementarea 
unui astfel de model de procedură de validare 
și certificare a competenţelor profesionale 
aplicabil este de dorit. Cu atât mai mult este 
de dorit integrarea pe piaţa muncii a celor 
care au competenţe și calificări obţinute 
fie formal în ţara de origine, fie non-
formal în diferitele situaţii ocupaţionale.

Portugalia dezvoltă  un model funcțional, 
componentă a programului „ Inițiativa 
Noilor Oportunități“ care, în  10 ani de 
aplicare, a înscris în fluxul certificării o 
mare parte din populația adultă. Sistemul 
urmărește identificarea abilităților și 
competențelor  și valorificarea lor pentru 
obținerea unei certificări, fiind in același timp 
și un factor important pentru completarea 
educației de bază. Toate procedurile se 
adresează însă doar cetățenilor portughezi.  

Un alt model, asupra căruia dorim să ne 
aplecăm mai mult datorită caracterului său 
inclusiv și proactiv, este cel danez. Conform 
legislaţiei în vigoare și a procedurilor 
elaborate de guvernul danez, orice cetăţean 
care dorește să obţină validarea și certificarea 
competenţelor poate solicita acest lucru la 
un centru de formare profesională. Aceste 
centre oferă solicitanţilor în primul rând 
consiliere, asistându-i în identificarea 
calităţilor vocaţionale pe care le posedă.

Această consiliere se desfășoară în 
etape bine definite. Astfel prima întâlnire, 
care durează de cele mai multe ori doar 
un sfert de oră, îi ajută pe aplicanţi să-și 
definească traseul de formare profesională. 
Urmează un interviu individualizat, în 
cadrul căruia consilierii îi ajută pe aplicanţi 
să descopere care sunt acele competenţe și 

abilităţi ascunse, pe care eventual aceștia 
din urmă nici nu le luau în calcul ca fiind 
certificabile, cum ar fi abilităţi de comunicare, 
competenţe transversale de tipul lucrului 
în echipă sau gestionarea conflictelor. 
Toate calităţile, posibilităţile și aptitudinile 
aplicanţilor, observabile în orice tip de 
context – de lucru, în familie, în societate, 
online – sunt luate în discuţie și analizate. 
Consilierul îi prezintă aplicantului acele 
standarde ocupaţionale care se pot mula pe 
aptitudinile și competenţele identificate și 
identificabile, indiferent de contextul în care 
acestea au fost dobândite sau dezvoltate.

Astfel, de exemplu, o persoană care are 
calificarea profesională, obţinută formal, 
de sudor, dar în timpul liber a învăţat sau 
deprins de unul singur competenţe de 
utilizare a calculatorului, poate opta pentru 
certificarea acestora și, deci, pentru o posibilă 
schimbare de carieră. În funcție de rezultatele 
etapei de consiliere, solicitantul este 
îndrumat spre un anumit traseu de verificare, 
completare și certificare a competențelor 
în domeniul pentru care optează. 

Acest model de validare propune 
astfel recunoașterea tuturor competenţelor 
profesionale și a abilităţilor vocaţionale pe 
care o persoană le poate dezvolta sau dobândi 
pe parcursul vieţii. Formarea continuă 
este astfel privită ca o noţiune concretă, 
măsurabilă și integrabilă în parcursul social 
și profesional al oricui. Mai mult, un astfel 
de model încurajează cetăţenii să-și cultive 
calităţile vocaţionale, chiar și pe cele mai 

puţin evidente lor înșiși. Programele de 
formare pe tot parcursul vieţii sunt foarte 
clar dezvoltate și detaliate în Danemarca, 
oferind cetăţenilor ţării dar și imigranţilor 
posibilitatea atât a formării profesionale, 
cât și a validării și certificării competenţelor 
ocupaţionale obţinute pe alte căi decât 
cele formale. Astfel, integrarea pe piaţa 
muncii se poate face mult mai ușor și în 
conformitate atât cu cererea existentă, dar 
mai ales cu nevoile și dorinţele aplicantului.

Ceea ce este de remarcat este 
faptul că acest traseu este aplicabil atât 
cetățenilor danezi cît și celor veniți din 
țările Uniunii Europene, dar și celor din 
afara Uniunii, condiția fundamentală de 
integrare în fluxul validării si certificării 
fiind buna cunoaștere a limbii daneze.

Pe baza modelelor din țările 
participante, dar și a experienței acestora 
în formarea adulților și în flexibilizarea 
reconversiei profesionale, în etapele 
următoare ale proiectului se va trece la 
realizarea instrumentelor și procedurilor 
care să permită recunoașterea, validarea 
și certficarea competențelor dobândite în 
mod formal și informal pentru cetăţenii 
migranţi stabiliţi într-o ţară europeană.

Bibliografie
 Consiliul Naţional al Formării 

Profesionale a Adulţilor: www.cnfpa.ro 
 Cadrul European al Calificărilor: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/doc44_en.htm 
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Rajesh, spune-ne 
ceva despre tine.

Cei 37 de ani ai mei pot fi rezumaţi 
prin patru cuvinte definitorii: Facilitator, 
Educator, Antreprenor și Explorator. 

Ca facilitator sau consultant, călătoresc 
prin lume și îi ajut pe oameni, pe sportivi, 
organizaţii și echipe de cricket să-și identifice 
sau să-și consolideze viziunea, să-și facă 
o idee cu privire la realitatea sau situaţia 
actuală, îi ghidez spre oportunităţi și 
modalităţi de perfecţionare pentru a reuși 
sau pentru a depăși factorii care le inhibă 
performanţele, pentru a-și îndeplini sarcinile 
cât pot ei mai bine în diferite situaţii. 

Ca educator, am dezvoltat, conceput și 
furnizat programe de formare în domeniul 
managementului comportamental și al 
performanţei pentru organizaţii și angajaţi 
din toată lumea, folosind diferite tehnici de 
învăţare pentru adulţi, ajutându-i să obţină 
profituri cât mai mari din investiţiile făcute.  

Ca antreprenor, mă concentrez 
asupra perfecţionării tinerilor prin 
dezvoltarea aptitudinilor sportive și de 
viaţă, inclusiv aptitudinile lingvistice. 

Şi, în sfârșit, ca explorator, călătoresc 
în jurul lumii, interacţionând cu 
oameni, identificând locuri care oferă 
oportunităţi și dezvoltare holistică, 
îmbogăţindu-mi astfel bagajul de 
cunoștinţe și împărtășindu-l cu ceilalţi. 

În prezent scriu o carte care are la bază 
experienţele adunate în ultimul deceniu și 
jumătate de consultanţă în jurul lumii – din 
America de Nord în Africa de Sud, în Europa, 
Asia și Oceania – ascultând și observând 
comportamentele oamenilor care au avut 
un succes mai mare sau mai mic sau nu au 
prea avut succes, identificând modele care se 
repetă în viaţa lor și înglobând toate acestea 
în șase pași universali spre o performanţă 
optimă: credinţa în sine, încredere, o 
gândire clară, comunicare clară, modestie, 
acţiuni reușite și deschidere spre feedback.  

De cât timp ești în România? 
Ce crezi despre România?

Povestea mea de dragoste cu România a 
început în februarie 2010, într-o dimineaţă 
plină de zăpadă în Timișoara, atunci când 
am venit ca reprezentant al organizaţiei 
mele pentru a integra o echipă de 500 
de angajaţi români în familia corporaţiei 
noastre. De atunci am tot vizitat România.  

Prima impresie pe care mi-a făcut-o 
România a fost ceva de genul Yin și Yang!

Iată o ţară plină de oportunităţi 
care așteaptă să fie explorate, cu resurse 
umane foarte competente, la același 

acest lucru împărtășind cunoștinţe și 
deschizându-ne ușile spre întreaga lume.  

România s-a deschis și ea în 1989 
și are aceleași puncte tari ca și India – 
resurse umane intelectuale. Dacă este 
canalizată în direcţia potrivită, această 
forţă ar putea fi demnă de luat în 
considerare. Economiștii și experţii în 
managementul schimbării văd acest lucru 
întâmplându-se în viitorul apropiat. 

Diferenţa este că elefantul indian își 
trăiește visul, în vreme ce în România 
spectacolul urmează de-abia să înceapă în 
stil mare. Vreau să am și eu un rol în acest 
spectacol și vreau să fiu aici când spectacolul 
începe în viitor și să ajut oamenii, în măsura 
în care pot, să adopte această schimbare. 

Cum te vezi în România? 
Cum vezi posibilităţile 
de integrare aici? 

Mă văd jucând trei roluri în 
România – unul ca Facilitator, cel de-
al doilea ca Educator și, în sfârșit, ca 
Antreprenor – integrând și integrându-
mă în tradiţia românească. 

Așa cum spune zicala – „Dacă le dai 
un pește celor înfometaţi se hrănesc o zi. 

nivel cu cele mai bune din lume, care 
visează să aibă cele mai bune realizări. 

Şi totuși, visele rămân doar vise! 
Gândurile lor sunt foarte tare perturbate 
de îndoieli și neîncredere în ceea ce 
ar putea fi! Şi ceea ce pot fi!?   

De ce România,  
care sunt interesele tale  
vis-à-vis de această ţară?

Citându-l pe Dwight D. Eisenhower 
care a spus... „Libertatea trăiește în inimile, 
acţiunile, spiritul oamenilor și de aceea 
trebuie câștigată și împrospătată zilnic – 
altfel, ca o floare tăiată din rădăcinile sale 
dătătoare de viaţă, se va usca și va muri.“

Există multe asemănări 
între India și România. 

India, având o economie agrară și 
aflându-se într-o poziţie foarte joasă, și-a 
deschis ușile către lume și oportunităţi 
în 1990 și a redefinit felul în care lumea 
operează și gândește. Acest lucru a 
fost făcut prin resursa care abundă 
cel mai mult la noi – resursa umană. 
Dezvoltându-ne forţa de muncă bazată 
pe cunoaștere, ne-am deschis braţele spre 
lume și am creat o nouă cale. Am făcut 
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Dacă îi înveţi să pescuiască, atunci le dai 
puterea să se hrănească toată viaţa!“

Ca facilitator, intenţionez să îmi unesc 
eforturile cu cele ale unor ONG-uri pentru 
a ajunge la comunitatea de studenţi (care se 
pregătesc să înfrunte lumea) pentru a le oferi 
câteva perspective cu privire la modalităţile 
în care își pot dezvolta aptitudinile de viaţă 
și cu privire la mulţimea de oportunităţi 
care există în lume. Pe de altă parte, intenţia 
mea este să abordez întreprinzători mici și 
mijlocii (care au resursele necesare pentru 
a aduce aceste oportunităţi în România) 
pentru a împărtăși câteva gânduri cu 
privire la ce, unde, cine și cum pot fi captate 
aceste oportunităţi și aduse în România. 

În al doilea rând, ca educator, intenţionez 
să-mi folosesc experienţa și cunoștinţele din 
industria de dezvoltare și învăţare pentru 
a îmbunătăţi aptitudinile de performanţă 
ale României corporatiste prin programe 
de dezvoltare a performanţelor care sunt 
concepute luând în considerare cultura 
și sistemul de valori ale României. 

Pe frontul social, intenţionez să 
ajut Federaţia Română de Cricket să 
dezvolte acest sport și să aducă România 
pe scena mondială a cricketului. De 
asemenea, acest sport poate fi folosit 
pentru a-i ajuta pe migranţii din diferitele 
ţări care au echipe de cricket să se 
integreze în societatea românească. 

Cu diferitele diplome internaţionale și 
experienţa pe care o am și cu ajutorul unor 
ONG-uri și persoane cu preocupări similare 
cred cu tărie că vom reuși acest lucru. 

Ca antreprenor, vreau să deschid o Şcoală 

Globală de Perfecţionare pentru Tineri 
Români, pentru a le oferi instrumentele 
necesare pentru a face faţă lumii corporatiste. 

Aduci cu tine o experienţă 
bogată în consilierea 
companiilor la nivel mondial... 
Cum poţi ajuta comunitatea 
de migranţi indieni din 
România? Este acesta 
unul din scopurile tale?

Spectrul de comunităţi de migranţi 
indieni în România este foarte larg. 
Mulţi indieni s-au integrat cu succes în 
România – de la doctori la studenţi, de 
la ingineri la oameni care și-au deschis 
restaurante – e o diversitate foarte mare. 

Ca profesionist la nivel mondial 
pot să-mi împărtășesc gândurile 
cu privire la integrarea într-o nouă 
societate cu acești migranţi dacă 
apare forumul și șansa potrivită. 

Mi-ai povestit pe scurt despre 
un proiect în care ai fost 
implicat în India, având ca 
scop educarea copiilor de 
către profesioniști foarte bine 
pregătiţi. Mi-ai spus că au fost 
implicaţi în jur de 40.000 de 
profesori și 5 milioane de copii. 
Este ceva impresionant. Ai vrea 
să ne spui mai multe detalii?

Mișcarea de Educare a Indiei (Teach 
India Movement) și Mișcarea de Educare 

pentru India (Teach for India Movement) 
sunt două mișcări din India, printre multele 
mișcări care remodelează felul în care copiii 
cu o educaţie precară sau defavorizaţi din 
diferite orașe ale Indiei pot fi educaţi. 

Ce este această mișcare? Ei bine, 
Educarea Indiei este o iniţiativă socială a 
The Times din India, o agenţie naţională de 
presă, care aduce laolaltă copii care au nevoie 
de educaţie și oameni care pot să-și dedice 
puţin timp educării lor. Se bazează pe un 
principiu foarte simplu: dacă ai dorinţa de a 
educa, te vom pune în legătură cu copii care 
vor să înveţe.  Programul de Voluntariat al 
Naţiunilor Unite este partenerul The Times 
din India în cadrul iniţiativei Educarea Indiei 
și va oferi expertiză precum și suport tehnic 
continuu în managementul voluntarilor. 
Cu peste 60 de ONG-uri, corporaţii, școli 
și organizaţii sociale care ne susţin deja 
cauza, acum suntem în căutarea unor 
persoane generoase care să vină să ne ajute 
să schimbăm viitorul unui copil pentru 
totdeauna, dedicând doar câteva ore pe 
săptămână programului Educarea Indiei. 

Şi eu personal mi-am pus timpul la 
dispoziţia acestui program și i-am ajutat și 
pe profesori oferindu-le sesiuni de formare 
cu privire la metode de predare pentru a 
putea să-i implice pe elevi cât mai mult.

Rajesh 
Venkadri 

Oana Bajka
Institutul Intercultural 
Timișoara

„Resursele umane 
reprezintă punctul forte 
numărul unu în România“
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Namaste
valurilor migraţioniste care 
au ajutat la dezvoltarea Indiei. 

Aceasta este o ţară în care sunt 
înglobate diversitatea culturală, 

receptivitatea faţă de străini și 
toleranţa faţă de religii și limbă. 
În India există 23 de limbi oficiale și 

în jur de 400-500 de dialecte . Primele 
două limbi oficiale și cele mai importante 
sunt hindi și engleza. Încă din cele mai 
vechi timpuri India a fost o ţară pacifistă, 
să nu uităm de părintele pacifist al 
Indiei Mahatma Gandhi. Această ţară 
nu a atacat niciodată alte popoare, ba 
dimpotrivă, a fost atacată și micșorată 
iar poporul indian este unul pacifist 
încă din cele mai vechi timpuri. Cea 
mai mare ţară democratică, a șasea ţară 
ca mărime din lume, una din cele mai 
vechi civilizaţii, o îmbinare uimitoare 
între antic și modern, o economie în 
creștere spectaculoasă. De la deșertul 
arid până la înălţimile maiestuoase ale 
Himalayei, India oferă un spectacol 
multicolor, o uimitoare varietate 
de religii, tradiţii și limbi vorbite.

Programul festivalului „Namaste 
India“ a fost unul plin de diversitate. 
Târgul zilnic a oferit produse specifice 
Indiei cum ar fi: sari-uri, salwar 
kameez, kurta, obiecte decorative, 
îmbrăcăminte și accesorii, bijuterii, 
remedii ayurvedice, filme, muzică. 
În cadrul festivalului au avut loc și 
prezentări de cărţi: „Amita Bhose, 
sora mai mare a lui Eminescu“ 
- Editura Cununi de Stele, 
„Eminescu și limba sanscrită“ 

- Amita Bhose și „Radha și 
Krishna“ - Chandidas. 

Câţi dintre noi știam 
de relaţia specială a lui 

Eminescu cu India? 
Credeam că pentru 

scrierile despre India 
cel mai important 
reprezentant a fost 

Mircea Eliade și cu 
toate acestea aflăm din 

cadrul festivalului că marele nostru 
poet Eminescu a fost îndrăgostit 

de India. Au existat și lansări de cărţi: 
„Biblioteca Indiană“ - Editura Cărţii 

Alexandra Popovici

Namaste! În perioada15-19 iunie a avut 
loc în Timișoara, la casa Tineretului, cea 
de a doua ediţie a festivalului „Namaste 
India“. Prin acest festival timișorenii au fost 
invitaţi să descopere civilizaţia străveche 
ce a oferit omenirii trigonometria, algebra, 
șahul, primul sistem medical, ayurveda, 
artele marţiale, yoga, prima Universitate 
din lume ș.a. Cu toţii am auzit de filmele 
fascinante de la Bollywood, de India 
fascinantă, de India suprapopulată, de 
o Indie a misticismului și a tradiţiilor.

Cuvântul „Namaste“ este folosit ca 
o formă de salut, dar nu înseamnă doar 
asta. Cuvântul „Namaste“ sau „Namaskar“ 
tradus din hindi înseamnă: „Spiritul 
din mine respectă spiritul din tine“ sau 
„Divinitatea din mine îngenunchează în 
faţa divinităţii din tine“. Conform tradiţiei 
indiene, în fiecare din noi există divinitatea, 
adică o mică parte din Dumnezeu.

Înainte de a trece la prezentarea 
programului să vorbim puţin despre India, 
despre a doua mare naţiune ca populaţie 
din lume. Una din devizele Indiei este 
„Unitate în diversitate“ datorită faptului 
că în India sunt prezente cele mai 
multe religii din lume, de exemplu: 
hinduismul, jainismul, buddhismul, 
sikh, islamul, creștinismul etc. 

Atât în arhitectură, faună, bucătărie, 
rasă, religie și arte (de exemplu, Taj Mahal 
care a fost construit de un rege mogul 
Shah Jahan; există 8 feluri de dansuri 
tradiţionale) sunt lăsate „urmele“ 
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de Ştiinţă, „Sadhana. Desăvârșirea vieţii“ 
- Rabindranath Tagore, „India. Scrieri 
despre cultura , istoria și identitatea 
indiană“ - Amartya Sen , „Tagore la 
gura sobei în Mongpu“ -  Maitreyi Devi, 
„Scrisori rupte“ - Rabindranath Tagore, 
Editura Cununi de Stele, și să nu uităm 
și de lansarea primului manual de limba 
sanscrită din România, de Amita Bhose.

Institutul Intercultural Timișoara 
a desfășurat trei ateliere pe tema 
diversităţii religioase, care au fost foarte 
apreciate de participanţi. În decursul 
festivalului au putut fi vizionate și două 
filme din Bollywood: „Veer, inimă 
neînfricată“ cu Salman Khan și „Billu 
Barber“ cu Shah Rukh Khan. Un alt 
film interesant a fost povestea expediţiei 
„Cu bicicleta pe acoperișul lumii“ în 
Himalaya indiană și proiecţia filmului 
„50 de rupees“ de Cristian Ţecu. 

Printre alte lucruri interesante 
amintim: „Cum mi-a schimbat viaţa 
ashramul“ – (ashramul Satyananda 
Yoga din Rikhiapeeth), un documentar 
acompaniat de mărturii, prezentare 
Ayurveda, știinţa vieţii, prezentare teoretică 
a metodei Sahaja Yoga, „Transformă-ţi 
viaţa prin Yoga“ de Avisek Majumdar, 
„Experiment: Purificarea corpului subtil“, 
„De ce spiritualitate? - Sahaj Marg, un 
mod de viaţă“. Să nu uităm de altfel de 

evenimentele cele mai iubite de către 
femei, „Arta îmbrăcării sari-ului și 
Mehndi“ (arta decorării cu henna) - Nilima 
Kundnani, „Prezentare bijuterii unicat 
de inspiraţie indiană“ – Daciana Cuc. 

Şi nu în ultimul rând, cea mai iubită 
parte a festivalului de către toţi, spectacolul 
„Muzica și dansul indian de la templu la 
Bollywood“ (muzică fusion, la flaut și sitar: 
Szilamer Farkas; dans clasic Mohiniyattam: 
Claudia Ignat; muzică devoţională Hare 
Krishna; dans Bollywood: grupul Shakti și 
Laura Bogorodea, semifinalistă la „Românii 
au talent“, „Mohiniyattam, dansul zeiţei“ - 
Claudia Ignat; Concert de muzică clasică 
indiană: Bhajan și Qawwali – Sahaj Group).

Festivalul Namaste India a fost 
organizat cu ajutorul clubului de cricket 
Banat Lions Cricket Club. Domnul 
Mohammad Babar Hana ne oferă câteva 
detalii despre club și despre festival: „Banat 
Lions Cricket Club a fost fondat în anul 
2009 sub coordonarea lui Marius Gaiţă 
(președinte) în Timișoara. Este primul club 
de cricket din vestul României. De altfel, 
este unul din primele cluburi de cricket 
care încearcă implementarea cricketului în 
România și în mod special în Timișoara. 
Clubul Banat Lions Cricket a organizat 
Namaste India ca să arate toleranţa, 
integrarea și diversitatea culturală. Am ales 
Timișoara pentru că acest oraș are o istorie 

culturală bogată și este cunoscut pentru 
convieţuirea multor etnii. Clubul Banat 
Lions Cricket a avut succes în organizarea 
festivalului cu sprijinul moral și încurajarea 
unor instituţii și organizaţii prestigioase 
ca Prefectura Timiș, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Victor Babeș“, 
Inspectoratul Şcolar Timiș, Sistemul ONU 
în România, „AUR“ – Asociaţia Naţională 
a Specialiștilor în Resurse Umane“.

Iulia Nalaţan, cea care s-a ocupat de 
organizarea evenimentului, ne povestește: 
„Ca omagiu dedicat aniversării a 150 
de ani de la nașterea lui Rabindranath 
Tagore, primul scriitor din Asia laureat 
al Premiului Nobel pentru Literatură, 
festivalul „Namaste India“ a cuprins 
și o expoziţie cu fotografii ce surprind 
natura și viaţa cotidiană a Bengalului, 
însoţite de citate ale poetului.

Evenimentul a reușit să implice 
o parte din comunitatea de indieni 
din Timișoara, formată în special din 
medici și studenţi ai Universităţii de 
Medicină și Farmacie „Victor Babeș“. 
Activităţile interactive organizate de 
către Institutul Intercultural au încurajat 
dialogul interetnic, toleranţa, reducerea 
atitudinilor rasiste, a stereotipurilor și 
i-au provocat pe participanţi să descopere 
lucruri noi despre alte religii și tradiţii.  

Orice proiect este rezultatul muncii și 
implicării a numeroși oameni. Mulţumim 
partenerilor culturali care ni s-au alăturat 
cu entuziasm: Institutul Intercultural 
Timișoara, Centrul Cultural Româno-Arab 
(cu sprijinul deosebit al doamnei Maria-
Luiza Mohamed), InterAct Association, 
Palatul Copiilor, Asociaţia Little People, 
Asociaţia De Partea Ta Timișoara. 

Pentru viitor ne dorim ca festivalul 
„Namaste India“ să devină un exemplu 
de colaborare interetnică, un proiect 
deosebit de educaţie culturală și mai ales o 
punte de legătură între oameni frumoși.

În momentul de faţă, Timișoara 
găzduiește cea mai mare comunitate 
de indieni din România și organizarea 
unui astfel de eveniment era necesară. 
Convieţuim cu cultura lor, integrarea 
lor în cultura noastră aduce noutăţi atât 
în viaţa lor cât și a noastră, iar prin acest 
festival am exprimat iubirea faţă de arta, 
cultura și tradiţiile indiene. Evenimentul 
a fost unul inedit în peisajul cultural 
timișorean, oferind publicului acces la 
atracţii unice, în premieră pentru această 
parte a ţării. Scopul a fost oferirea unei 
perspective cât mai ample asupra culturii 
indiene, prezentând-o în toată bogăţia și 
diversitatea ei, prin muzică, literatură, dans, 
film, fotografie, spiritualitate si artizanat.

India!
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 Anul acesta, PLAI va duce 
din nou muzică din toate colţurile 
lumii: Idan Rachel (Israel), Susana 
Baca (Peru),  Warsaw Village Band 
(Polonia), Beefolk (Austria), FCCO 
(China), Thunderground (România). 
Toți acești artiști vor susține atât 
concerte cât și workshop-uri în care, 
aproape de public, vor împărtăși din 
tainele artei lor. De asemenea, pentru 
că PLAI nu este doar un festival de 
muzică, în eveniment vor fi implicaţi 
activ peste 45 de parteneri culturali 
(ONG-uri, instituţii culturale, 
ambasade) care vor oferi workshop-uri 
dintre cele mai interesante, activități 

și oportunități de a interacționa 
cu artiști și iubitori ai artelor. 

Asadar, la mijlocul lui septembrie, 
în spaţiul generos al Muzeului Satului 
Bănăţean din Timișoara va avea loc 
a șasea ediţie a Festivalului PLAI. 

Vă invităm să ne reamintim 
împreună firescul diversităţii, 
savoarea muzicii tradiţionale 
îmbinate cu ritmuri jazz sau electro, 
curiozitatea de a învăţa mereu din 
întâlnirea cu cel de lângă tine.

Ne întâlnim pe PLAI, la 
Muzeul Satului Bănăţean, între 
16 și 18 septembrie 2011!

www.plai.ro 

Festivalul PLAI înseamnă 
cultură fără bariere: muzică, artă și 
multiculturalitate. Organizat de către 
Asociaţia Culturală Sunet Ambianţă 
Timișoara (ACSAT), festivalul a avut 
prima ediţie în 2006, la Muzeul Satului 
Bănăţean, la mijlocul lunii septembrie. 

De atunci, timp de trei zile la sfârșit 
de săptămână, în septembrie, Festivalul 
PLAI aduce în Timișoara muzicieni de 
primă mână din toate colţurile lumii, 
tradiţii ale diferitelor culturii și etnii 
și cele mai interesante workshop-uri. 
Evenimentul își dorește să reactiveze 
spiritul civic, dragostea pentru diferit, 
pentru învățare și descoperire și 
curiozitatea pentru cel de lângă tine. 

 Pe scena PLAI au concertat până 
acum artiști de primă mână din 
întreaga lume: Al di Meola (2006), 
Paco de Lucia, Jean-Luc Ponty 
(2007), Mariza, Fanfare Ciocârlia, 
Al Jawala (2008), Dobet Gnahore, 
Esma Redzepova (2009), Trilok 
Gurtu (India), Cristoph Pepe Auer 
Group (Austria), Misia (Portugalia) 
și Ara Dinkjian (Armenia) în 2010.

Festivalul PLAI:
o lume întreagă, la Timişoara
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„Vino să dăm 
ritmul culturii“ 

Miercuri  29 Iunie 2011, 
Institutul Intercultural Timişoara, 
în parteneriat cu Organizaţia 
Femeilor Refugiate din România 
a organizat la Bucureşti o 
dezbatere publică pe mai multe 
teme: Multiculturaliatea şi 
Interculturalitatea, Experienţe 
de viaţă interculturale: trăite şi 
povestite de Mihail Iordache, 
Integrarea rezidenţilor străini 
în peisajul cultural existent, 
Modelarea „ritmului“ cultural 
în funcţie de nevoile actuale.

Dezbaterea şi-a propus să 
aducă în discuție aspectele 
multi şi interculturale ale 
unei societăţi moderne cât şi 
contribuţia rezidenţilor străini 
la oferta culturală în Bucureşti. 

Întâlnirea este parte a 
proiectului Migrant în România, 
finanţat prin Fondul European 
pentru Integrarea Resortisanţilor 
Ţărilor Terţe, desfăşurat în 
perioada mai 2010 – iunie 2011.

Obiectivul proiectului este 
dezvoltarea mecanismelor de 
consultare cu cetăţenii străini din 
ţări ne-membre UE, asigurând, în 
acelaşi timp, o implicare a societăţii 
civile şi o deschidere către publicul 
larg, contribuind la îmbunătăţirea 
comunicării între autorităţile 
locale şi naţionale cu competenţe 
în gestionarea fenomenului 
migraţiei şi străinii cu drept de 
şedere pe teritoriul României.

Timişoara, Iaşi, Constanţa, Cluj-
Napoca şi Bucureşti au fost oraşele 
în care se desfăşoară proiectul. 

The 6th edition of the PLAI Festival is going to take place in 
Timisoara, Romania, 16-18 of September 2011. From Al di Meola 
[in 2006], Paco de Lucia, Jean Luc Ponty and Yungchen Lhamo 
[in 2007], Mariza, Fanfare Ciocarlia, Al Jawala, Tarhana, Alvik[in 
2008], Dobet Gnahore, Esma Redzepova, Farfarello, The Shin, 
Sainkho Namtchylak, Cristoph Auer Group [in 2009], Misia, Trilok 
Gurtu, Ara Dinkjian[in 2010] to the 6th edition of this year! 

Idan Rachel (Israel), Susana Baca (Peru),  Warsaw Village Band(Poland), 
Beefolk (Austria), FCCO (China) at PLAI Festival 2011. 45 Cultural 
Partners [NGOs, Cultural Institutes, Embassies] will offer special activities 
that will get you involved in the most interesting workshops. Come 
and paint, watch movies, juggle, learn Portuguese, plant a tree, read, 
sculpt, make pottery, yoga,learn about ancient instruments, dance and 
so much more! Warm toughts from PLAI! we hope to meet you there!

o lume întreagă, la Timişoara
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analiZĂ

La o primă căutare a cuvântului 
„Bunăstare“, Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române spune că este folosit 
pentru a descrie o situaţie materială bună, 
prosperă, într-un cuvânt, prosperitate. 
Bunăstare este și termenul utilizat pentru 
a prezenta belșugul, bogăţia. Mai nou însă, 
conceptul de bunăstare este unul foarte 
des întâlnit și la nivel de politici/direcţii 
europene. În acest articol voi aborda două 
direcţii ale Consiliului Europei și voi 
vorbi despre o mișcare europeană prin 
care se dorește să se schimbe paradigma 
în educaţie – de la învăţarea pentru a 
cunoaște la învăţarea pentru bunăstare.  

Această abordare este normală într-o 
societate care își dorește să ofere cele 
mai bune condiţii tuturor cetăţenilor 
săi. În urma unor importante creșteri 
economice, pe care le-au cunoscut 
multe dintre societăţile europene, care 
au permis cetăţenilor să își îndrepte 
atenţia înspre consumul în masă, a venit 
vremea ca atenţia să fie îndreptată înspre 
conceptul de bunăstare (well being) a 
tuturor membrilor din comunitate. 

Bunăstarea şi Consiliul Europei 

„Drumul de la un proiect la 
o structură locală“ – CRIES 

Unul dintre promotorii acestui concept 
este Consiliul Europei organism care, 
prin publicaţiile sale, își clarifică poziţia 
referitoare la acest concept. Dl. Alexander 
Vladychenko, Directorul General al 
Departamentului de Coeziune Socială 
a Consiliului Europei declară încă de la 
începutul cărții „Bunăstarea pentru toţi 
– concepte și metode pentru coeziunea 
socială“ că este nevoie să se facă o distincţie 
între conceptul de bunăstare individuală 
(așa cum apare în publicitate) și conceptul 
de bunăstare pentru toţi cetăţenii. Acest 
ultim concept, introdus de Consiliul 
Europei în cadrul variantei revizuite a 
Strategiei pentru Coeziune Socială, este 
văzut ca un ultim scop al unei societăţi 
moderne, sublinind faptul că bunăstarea 
nu poate să existe decât împărţită.1  

În vederea dezvoltării unei viziuni 
comune asupra bunăstării/progresului, 
Consiliul Europei a dezvoltat o 

metodologie de construire a indicatorilor 
de bunăstare împreună cu cetăţenii, care 
a fost implementată la nivel internaţional: 
Mulhouse (Franţa), Paris (Franţa), 
Timișoara (România), Trento (Italia), Insula 
Capului Verde, Montijo (Portugalia), 20 de 
comunităţi din Regiunea Walonă (Belgia). 

Conform metodologiei 
prezentate de către Consiliul Europei, 
dezvoltarea demersului de „teritoriu de 
coresponsabilitate“ se realizează în patru 
etape diferite, cu sprijinul unui grup de 
coordonare compus din diferiţi actori locali.
 Definirea obiectivelor de bunăstare 

împreună cu cetăţenii (acestea sunt 
traduse sub formă de indicatori) și 
analizarea situaţiilor sociale de la 
nivel teritorial pe baza acestora. Acest 
aspect permite identificarea situaţiilor 
de excluziune socială, prin utilizarea 
criteriilor exprimate de către cetăţeni; 
 Analiza acţiunilor/proiectelor 

locale din perspectiva obiectivelor de 
bunăstare: permite punerea în valoare a 
acţiunilor care promovează solidaritatea 
socială și bunăstarea tuturor;
 Lansarea unor iniţiative pilot care vin 

să remedieze situaţii grave de excluziune 
socială: acestea permit dezvoltarea 
coresponsabilităţii actorilor teritoriali 
în raport cu obiectivele de bunăstare;
 Dezvoltarea, pe baza 

rezultatelor acţiunilor pilot, a unui 
Plan de Coresponsabilitate Teritorială: 
acesta permite dezvoltarea unui 
plan de acţiune pentru promovarea 
progresului social la nivel local.

Timișoara este primul oraș din România 
care a iniţiat demersuri pentru a deveni 
„teritoriu de coresponsabilitate”. Acest proiect 
a fost iniţiat în 2007 de Consiliul Europei 
și Platforma Europeană IRIS, alături de un 
grup de ONG locale, Primăria Timișoara 
și Instituţia Prefectului Timiș. În urma 
întâlnirilor cu cetăţenii au fost construiţi 
un număr de 31 de indicatori de bunăstare, 
care au fost clasificaţi în șapte familii: 
Mijloace de Viaţă, Mediu Înconjurător, 
Guvernare, Relaţii Umane, Echilibru 
Personal și Social, Sentimente, Participare.

Procesul s-a caracterizat printr-o 
importantă mobilizare a actorilor locali 
care a favorizat lansarea unor proiecte de 
coresponsabilitate socială, în special în 

Pentru bunăstarea tuturor!

domeniul economiei sociale și solidaritate. 
În urma acestui proces, în anul 2009 s-a 
creat organizaţia Centrul de Resurse pentru 
Iniţiative Etice și Solidare (CRIES) ce 
marchează „drumul de la un proiect la o 
structură locală“, organizaţia propunându-
și să consolideze iniţiativele etice și 
solidare demarate cu ocazia proiectului 
„Timișoara - teritoriu responsabil pentru 
coeziune socială și dezvoltare durabilă“, 
iniţiat în anul 2007 de către Consiliul 
Europei și Platforma Europeană IRIS.2 

Bunăstarea şi Migranţii 

„Ar trebui să învăţăm să privim fiecare 
imigrant ca pe un individ, o fiinţă umană 
cu propriul trecut, ablităţi, speranţe şi 
dorinţe de viitor“ - Thomas Hammarberg 

În lumea contemporană, migranţii 
sunt prezenţi în fiecare societate, iar o 
societate care vizează bunăstarea tuturor 
cetăţenilor este nevoită să introducă în 
programele și politicile sale și această 
categorie. Fenomenul migraţiei nu este ceva 
nou, însă în ultimele decenii a devenit un 
subiect fierbinte. Acest fenomen a devenit 
o „monedă“ importantă în mediul politic 
și pentru oamenii politici și, din păcate, a 
ajuns să fie și o sursă de răspândit frica și 
aversiune pentru cei care cad în capcana 
propagandei împotriva migranţilor. Este 
important însă să realizăm că migraţia este 
un fenomen care va continua, în ciuda 
tuturor acţiunilor care se întreprind acum 
pentru prevenirea și chiar ascunderea 

Romina Matei
Institutul Intercultural 
Timișoara
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sa3. Migraţia este o realitate a secolului în 
care trăim, iar cetăţenii din diferite culturi 
(atât rezidenţi străini, cât și cetăţeni ai 
statului gazdă) vor continua să trăiască 
împreună, iar cel mai bine ar fi găsirea 
unor modalităţi de co-habitare care să 
fie în beneficiul tuturor cetăţenilor. 

„Cum arată migraţia într-o societate 
modernă contemporană?“; „Care sunt 
drumurile unui migrant înainte de a ajunge 
în ţara de destinaţie finală?“; „Care sunt 
diferenţele între concepte ca „imigranţi“, 
„alienaţi“ și „străini“?“; „Care sunt 
scopurile și efectele imigrării și al politicilor 
de integrare?“; „Care sunt persoanele 
implicate în strategiile pentru migraţie?“ 
– acestea și alte întrebări importante se 
regăsesc în cadrul publicaţiei Consiliului 
Europei, cu titlul „Migranţii și urmașii 
lor – ghid de politici de bunăstare pentru 
toţi în societăţi pluraliste“. Prin publicarea 
acestui ghid, Consiliul Europei încearcă să 
iniţieze o dezbatere aprofundată cu privire 
la problema migraţiei. În acest ghid se 
încearcă schimbarea abordării fenomenului 
migraţiei, de la generalizare la „ar trebui să 
învăţăm să privim fiecare imigrant ca și un 
individ, o fiinţă umană cu propriul trecut, 
abilităţi, speranţe și dorinţe de viitor“4. 

Bunăstarea şi învăţarea 

„Un proces de învăţare autentic 
atinge esenţa de a fi om. Prin învăţare ne 
putem recrea. Prin învăţare reuşim să ne 
schimbăm percepţia asupra vieţii şi asupra 
relaţionării noastre cu viaţa“ – Peter Senge 

Mișcarea europeană „Învăţarea pentru 
bunăstare“, bazându-se pe conceptul 
de bunăstare, urmărește același lucru – 
schimbarea paradigmei. De data aceasta în 
educaţie, prin trecerea de la generalizare, la 
particularizare. Viziunea acestei mișcări este 
de a oferi copiilor și tinerilor unelte prin care 
ei să își găsească propriul echilibru și să își 
construiască viaţa în funcţie de nevoile reale. 
Această mișcare este despre evidenţierea și 
valorificarea potenţialului unic din fiecare 
persoană. Întregul concept se bazează pe 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la 
Drepturile Copilului și reflectă cei patru 
piloni ai învăţării identificaţi în raportul 
UNESCO din cadrul Comisiei Internaţionale 
pentru Educaţia Secolului 21: a învăţa să știi, 

a învăţa să faci, a învăţa să trăim împreună 
și a învăţa să fi. Mișcarea susţine și definiţia 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care 
definește sănătatea ca reprezentând o stare 
de completă bunăstare, fizică, mentală și 
socială, nu doar absenţa bolii. Promotorii 
principali ai acestei mișcări sunt Fundaţia 
pentru Educaţie Universală împreună cu 
Elham Palestine, Consorţiul European de 
Fundaţii care promovează „Învăţarea pentru 
Bunăstare“ și Mișcarea pentru Tineret în 
Europa „Învăţarea pentru Bunăstare“. 

Rolul principal al acestei mișcări 
este de oferi o abordare holistică asupra 
educaţiei copilului. În viziunea „Învăţării 
pentru bunăstare“ sistemul educaţional 
și de sănătate ar trebui să colaboreze 
cu media, cu comunitatea locală, cu 
autorităţile locale și naţionale spre o 
viziune comună de sprijinire a dezvoltării 
umane care să recunoască ca fundament 
central bunăstarea tuturor. Principalele 
direcţii vizate de această mișcare sunt:
 Copiii și tinerii să fie ascultaţi 

și respectaţi și să contribuie real la 
construcţia unui viitor comun.
 Educaţia să răspundă nevoilor reale 

ale celor care învaţă și fiecare persoană 
să fie încurajată să înveţe în stil unic. 
 Învăţarea să fie abordată holistic. 

În procesul de învăţare să fie abordate 
toate experienţele de învătare (atât 
formale, cât și informale sau non-formale) 
ţinându-se cont de intuiţie, joacă și 
imaginaţie ca elemente importante de 
învăţare și de dezvoltare personală. 
 Sănătatea individului și bunăstarea 

acestuia să fie concepte sinonime.

Mișcarea „Învăţarea pentru bunăstare“ 
își propune elaborarea unui glosar de politici 
care să ofere cadrul strategic și conceptual 
pentru susţinerea ideilor și valorilor acestei 
mișcări în politicile europene prezente 
și viitoare. Acest document își propune 
să aducă „Învăţarea pentru bunăstare“ o 
prioritate în politicile care vizează copiii 

Pentru bunăstarea tuturor!

și tinerii. O consultare privind acest 
document este deschisă publicului larg, 
iar cei interesaţi își pot aduce contribuţia 
accesând următorul link http://www.
learningforwellbeingyouthmovement.
org/?page_id=741 O sugestie venită din 
partea echipei Institutului Intercultural 
Timișoara asupra acestui document a 
fost introducerea ca secţiune separată a 
unei categorii speciale care să se adreseze 
nevoilor migranţilor în societatea gazdă. 

Contribuţia la bunăstare 

„Fii schimbarea pe care vrei să o 
vezi în lume“ – Mahatma Ghandi 

În cazul în care sunteţi interesaţi 
să vă implicaţi în promovarea și 
implementarea conceptului de bunăstare, 
aceasta se poate face în mai multe 
direcţii, prin mai multe mijloace:
 Urmărind publicaţiile de profil 

ale Consiliului Europei (unele dintre ele 
sunt amintite în cadrul articolului, mai 
multe informatii se regăsesc și la adresa 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/
socialcohesiondev/trends_en.asp )
 Participând activ în cadrul mișcării 

„Învăţarea pentru bunăstare“ care presupune 
mai multe activităţi internaţionale și 
elaborarea unui glosar de politici (http://
www.learningforwellbeing.org/ )
 Implicarea în cadrul activităţilor 

la nivel local și naţional în România 
care vizează transpunerea conceptului 
de bunăstare pentru toţi în cadrul 
comunităţilor locale (http://www.cries.ro/) 

1)  http://www.coe.int/t/dg3/
socialpolicies/socialcohesiondev/
source/Trends/Trends-20_en.pdf 

2) http://www.cries.ro/
3)  Migrants and their descendants 

– Guide to policies for the well-
being of all in pluralist societies 

4)  Thomas Hammarberg – Commissioner 
for Human Rights, Council of Europe 
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Sindromul Petofi

A fost o zi de mai 2010 când am ajuns 
pe strada Petofi Sandor în fața Autorității 
Naționale de Cetățenie, cu cel puțin 
jumătate de oră înainte de începerea 
programului. Am văzut câteva sute de 
persoane, despre care am aflat că erau 
acolo din seara precedentă, pentru că 
s-au făcut liste cu o zi sau chiar cu două 
înainte. M-am liniștit când am aflat de la 
colegii de coadă că trebuie să stau la o altă 
coadă, mai mică, însă tot la aceeași ușă, 
dar pe partea dreaptă. Cei mulți erau cu 
„redobândirea“, eu eram cu „alte state“, 
alături de alții zece. Pe ușa de intrare 
erau afișate informații neactualizate, 
printre ele un anunț care interzicea 
explicit aglomerarea în fața instituției. 

Îmi amintesc de portarul care stătea 
rezemat de zid, pe cutiile de instalații 
electrice, pe care scria „Nu atingeți! 
Pericol de moarte“ și striga „Nu există 
birou de informații“. Am aflat însă 
cumva că nu e destul să stai la coadă, ci 
trebuie să te înscrii pe lista portarului.

Au apărut și jandarmii, care au 
început să facă ordine printre sutele de 
oameni și să instaleze bare de protecție. 
Cei cu „redobândirea“ se mișcau repede 
și erau foarte organizați, aveau lista 
lor, pe care portarul a și copiat-o. La 
„alte state“ intrau doar câte 3-4, venea 
o funcționară și îi conducea personal. 
Ne plângeam că merge foarte încet, 
iar portarul ne-a explicat că trebuie 
să avem răbdare că doar o singură 
persoană lucrează la „alte state“. 

S-a întâmplat că am prins și pauza 
de masă, ne-am dat seama de asta 
după ce au intrat unii cu pizza, apoi 
a dispărut și portarul, iar locul i-a 
fost ținut de femeia de serviciu, care 
la rândul ei răspundea la întrebări de 
genul „la ce număr s-a ajuns pe listă“. 
Totul însă s-a reluat destul de repede.

La un moment dat au venit două 
persoane în costum, una vorbea la 
telefon și în câteva momente funcționara 

Experiența
de la depunere

de la „alte state“ a venit și i-a băgat pe 
amândoi în față, și asta se întâmpla chiar 
în momentul când urma să intru eu. 
Apoi funcționara a coborât împreună 
cu cei doi, a întrebat câți mai sunt la 
rând și i-a chemat pe următorii. Atunci 
am intrat și eu. Era liniște și holurile 
erau goale, eram trei inși conduși de o 
funcționară. Am intrat în biroul în care 
nu era nimic pe pereţi, doar o iconiță 
ortodoxă pe latura unui monitor, iar pe 
un dulap o copie după o pagină dintr-
un ziar cu un interviu al domnului 
ministru. Colegul de la coadă, care a 
fost primul, din păcate nu avea dosarul 
complet și a fost sfătuit să vină altă dată. 
Eu și celălalt coleg ne aranjam hârtiile 
în dosare, moment în care funcționara 
a zis către colega ei „hai să vedem ce 
ciocolată am primit“ și în clipa aceea, 
după 5-6 ore de stat la coadă, mi-a venit 
o așa poftă de ciocolată ca niciodată. Au  
lăudat ciocolata, însă nu ne-au băgat în 
seamă și nici nu am îndrăznit să cer. 

Am arătat hârtiile, funcționara 
m-a întrebat dacă am făcut studiile în 
România, am zis că „da“ și mi-a sugerat 
ca la interviu să aduc copii legalizate 
după diplome. Am completat cererea și 

în mai puțin de cinci minute eram gata. 
Dosarul era acceptat, fiind confirmat 
printr-o bucățică de hârtie pe care era 
ștampila de intrare, ștearsă, a Ministerului 
de Justiție – Comisia pentru Probleme 
de Cetățenie, cu număr de înregistrare și 
dată – un simplu post-it ștampilat, devenit 
document oficial și unică dovadă, pentru 
mine personal, de predare a dosarului. 

Cum am părăsit biroul am încercat 
să găsesc toaleta, dar era încuiată, 
l-am întrebat pe un angajat, care a 
zis că nu poate să îmi dea cheia căci 
acolo sunt dosare depozitate iar 
prin holuri sunt camere instalate. 

Era bine trecut de ora 14 când am 
ieșit din clădire și abia în stradă am văzut 

Marcel Bajka
Institutul Intercultural 
Timișoara 
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cât de mare era coada. Erau câteva sute 
de oameni, iar jandarmii erau obligați să 
facă loc mașinilor să treacă. Cineva mi-a 
mărturisit că este cea mai tare coadă din 
oraș. La ora aceea se încălzise semnificativ 
și toată vecinătatea mirosea ca un closet. 

Smârdan prin Blănari

În octombrie 2010 am primit o 
scrisoare prin care eram invitat, în 
februarie anul următor, la un interviu 
în fața Comisiei pentru a-mi verifica 
cunoștințele de limba română și 
dacă posed noţiuni elementare de 
cultură și civilizaţie românească, 
în suficientă măsură pentru a mă 

integra în viaţa socială, precum și 
dacă îmi sunt cunoscute prevederile 
Constituţiei și imnul naţional. 

Între timp, Autoritatea Națională de 
Cetățenie și-a schimbat sediul, s-a mutat 
în zona Lipscani, pe strada Smârdan, 
accesul publicului fiind permis prin 
strada Blănari. Hârtiile din avizier erau 
cel puțin neclare pentru cineva interesat. 
Însă cea mai importantă a fost hârtia 
afișată înăuntru pe cabina portarului, 
o listă de vreo 30 de persoane. Eram 
printre ultimii. Convocat la ora 10, 
bineînțeles că am ajuns mai înainte. 
A venit o funcționară, a strigat dacă 
am văzut lista și apoi ne-a strigat pe 
numere, nu a vrut să se aventureze 

să încerce să ne citească numele. 
Ne-a urcat pe toți 30 pe scări circulare 

până la etajul trei, unde ne-a pus să 
așteptăm într-un hol îngust, genunchi 
la genunchi. La început a mers destul 
de repede, atunci cineva a zis că merge 
așa deoarece primii au intrat cei care au 
decis să amâne interviul. Încet-încet, 
minutele s-au transformat în ore. 

Spre deosebire de sediul vechi, aici 
aveam acces la toaletă, holul era folosit 
de angajații instituției ca loc de fumat, 
iar lor li s-au alăturat și fumătorii de 
la coadă. Am fost supravegheați de 
un personaj pitoresc de la o firmă de 
pază, care a fost mai implicat decât mă 
așteptam, ne-a încurajat și ne-a dat 
sfaturi, mai mult decât funcționarii 
publici care treceau pe acolo tot timpul 
și pentru care ori eram invizibili, ori 
un prilej de a-și exersa autoritatea prin 
mustrări „că ocupăm prea mult loc“. 

În vreo cinci ore de stat pe hol, timp 
în care unii au și tras un pui de somn, am 
văzut mai multe persoane dezamăgite, 
respinse din diferite cauze: ba nu au 
știut să răspundă la întrebări, ba din 
cauza unor greșeli – nume și prenume 
încurcate în caziere și traduceri greșite sau 
lipsa documentelor despre care nu scrie 
niciunde că trebuie depuse încă o dată. Eu 
însă am venit cu o parte din actele pe care 
le-am mai adus, asta fiind o lecție învățată 
de la alții dinaintea mea. Nu scrie nicăieri 
în documente să vii din nou cu cazierele 
(din România și din țara de origine) și 
extrasul de carte funciară actualizate. Am 
mai adus diplomele de studii, cum mi-a 
fost sugerat când am predat dosarul. 

Când am intrat în sala de examinare 
am fost de-a dreptul uimit de austeritatea 
locului, două mese așezate în forma 
literei T, iar eu am fost invitat să iau 
locul virgulei din litera Ț. Mai erau 
două steaguri, al României și Uniunii 
Europene și stema țării pe perete. 
Prima întrebare care mi-a fost adresată: 
„dosarul este complet, însă unele 
documente au expirat, le aveți cumva?“
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Erau trei doamne în fața mea, plus 
una în lateral. O doamnă vorbea, cea din 
lateral scria într-un caiet-tip răspunsurile 
mele, am fost rugat să vorbesc mai rar, 
restul ascultau. Mi-au fost puse vreo 50 
de întrebări, de la orânduirea statală, 
Curtea de Conturi, Guvern, principatele 
române, Alexandru Ioan Cuza, până la 
râuri, județe, reședințe de județe, poeți, 
pictori, muzicieni etc. Un articol din 
Constituție mi-a fost dictat pe un formular 
tip, m-am semnat, iar apoi toate cele patru 
funcționare s-au semnat la rândul lor pe 
hârtia pe care am scris după dictare. A 
urmat o scurtă citire a unui articol din 
constituție si imnul. Am fost admonestat 
din cauză că m-am încurcat la textul 
imnului „Deșteaptă-te române“, în schimb 
aceași funcționară a exclamat cu puțin 
timp înainte, când am zis că îmi sună 
cunoscut, dar nu pot să-mi amintesc cine 
este exact Dumitru Prunariu, că este unicul 
român care a aselenizat, care a fost pe 
lună. Nu am avut curajul să o contrazic. 

După povestea cu imnul mi s-a 
spus că sunt liber și că rezultatul îmi 
va fi comunicat după ora 17, când 
termină cu toţi. Credeam că mai 
am vreo oră și jumătate de așteptat, 
însă coada de după mine s-a mărit, 
au mai venit și alte persoane care 
au fost programate mai târziu.

Am petrecut câteva ore la o cafenea 
cu colegii arabi, schimbând experiențe 
și împărtășindu-ne poveștile de viață. 
Unul dintre ei l-a rugat pe portar să ne 
anunțe când primește rezultatele, ora 17 
s-a transformat repede în ora 18. Ne-am 

dus din nou în fața sediului, portarul a 
coborât cu lista și a început să citească, 
pe numere bineînțeles: unu – amânat, 
doi – admis, cinci – amânat… I-a citit 
doar pe cei amânați și admiși. Am fost 
printre cei admiși. Unul dintre colegii 
mei nu și-a auzit numărul strigat, a cerut 
explicații, iar portarul a zis că nu e trecut 
nimic la numărul lui și că asta înseamnă 
că a fost respins, fapt ce l-a neliniștit 
profund. Colegul l-a rugat insistent pe 
portar să mai verifice o dată, spunea 
că interviul lui a decurs foarte bine și 
că a știut răspunsurile la majoritatea 
întrebărilor. Portarul a urcat din nou la 
etajul trei, a revenit destul de repede și i-a 
transmis colegului cu pricina că într-
adevăr a fost admis și că, prin omisiune, 
la numărul lui nu a fost trecut nimic. 

Tot de la poartă am aflat că de 
când Cetățenia s-a mutat în noul 
sediu cozile nu mai sunt așa de mari, 
programul s-a diversificat și lucrurile, 
în general, decurg un pic mai bine.

Credință față de România

La aproximativ trei săptămâni după 
interviu am primit o scrisoare conform 
căreia mi-a fost aprobată cererea. Eram 
totodată invitat să mă prezint la mijlocul 
lui martie la depunerea jurământului de 
credință față de România. Am ajuns cu o 
oră înainte, deja era plin de lume. M-am 
prezentat la poartă, am fost găsit pe lista 
lor și mi-au spus să aștept. La un moment 
dat ne-au zis că putem să intrăm, mi s-a 
cerut să mă mai legitimez o dată și ne-au 
zis să mergem la etajul patru. Sus erau 
câțiva domni paznici la costume, care au 
controlat aleatoriu gențile sau au întrebat 
dacă avem arme, cuțite, lacrimogene. 
Am fost poftiți într-o sală mare, eram 
peste 150 de persoane, majoritatea cu 
„redobândire“. La un moment dat au 
început să circule mai multe perechi de 
foarfece din mână în mână, împărțite de 

către aceiași paznici care întrebaseră de 
cuțite puțin mai înainte. Foarfecele erau 
pentru decuparea fotografiilor care urmau 
să fie aplicate pe certificatele de cetățenie. 

Pe zid era proiectată o prezentare 
care avea Stema Românei turtită (și, 
ca atare, nu prea conformă cu Legea 
privind stema țării), probabil din cauza 
rezoluției proiectorului. Pe același 
perete, în imediată apropiere, era și 
stema nealterată, bătută în cuie. 

Totul a mers destul de repede. La 
un moment dat, toți ne-am ridicat în 
picioare, a intrat președintele, doamna 
Nicoleta Eucarie, ne-a mulțumit că am 
ales să fim cetățeni și a făcut apel la 
buna credință a celor care nu cunosc 
limba română să recunoască atunci. 
Dar cum ea, firește, a vorbit în limba 
română, nu i-a răspuns nimeni. 

A urmat ceremonia, când din nou 
ne-am ridicat toți în picioare. Jurământul 
a fost declamat de însăși doamna Eucarie, 
apoi câteva secunde de liniște întrerupte 
de izbucnirea asurzitoare a imnului. 
Am fost felicitați. Totul a continuat cu 
o îmbulzeală la masa din față pentru 
a primi certificatele. Acestea fuseseră 
pregătite din timp, urma doar aplicarea 
pozelor, a timbrului sec și semnarea 
primirii… pentru 150 de oameni! 
Paza a reușit cumva să tempereze 
situația, amenințând cu datul afară. 

Am luat și eu certificatul, era un A4 
galben, cartonat, scos la o imprimantă 
color, care nu semăna nici pe departe 
cu un document oficial, de rangul unui 
certificat de naștere sau al unei diplome 
de studii, ci mai degrabă cu un certificat 
de participare la o școală de vară de oină.

Am jurat credință României, însă 
această experiență, de dobândire a 
cetățeniei, de stabilire a unei legături 
și apartenențe la statul român, cum 
este definită în lege, parcă m-a făcut 
să-mi pierd încrederea că statul va 
deveni prea curând unul funcțional. 
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Proiectul EDAM este un 
proiect pilot pentru realizarea unui 
cadru european pentru evaluarea 
programelor educaţionale care 
urmăresc sprijinirea incluziunii 
sociale a adulţilor vulnerabili, fiind 
un pas important înspre oferirea 
de noi perspective în viaţă pentru 
migranţi și alte grupuri minoritare.

Incluziunea socială a grupurilor 
minoritare în Europa a devenit cea 
mai mare provocare în societatea de 
astăzi. Grupurile minoritare, care 
cuprind persoanele fără loc de muncă, 
vârstnicii și persoanele cu un nivel 
scăzut de educaţie experimentează o 
serie de probleme care îi împiedică 

Uniunea Imigranţilor din Grecia 
este o organizaţie independentă, 
nonguvernamentală, de reflecţie 
şi de acţiune cu sediul la Atena. 
Uniunea Imigranților se ocupă 
cu studiul şi analiza circulaţiei 
persoanelor spre Grecia şi Europa, 
în timp ce ajută la integrarea 
imigranţilor în societatea greacă, 
într-un mod legal şi demn.

Misiunea şi filosofia de bază 
a organizaţiei sunt combaterea 
xenofobiei şi a rasismului şi 
de sprijinire a diversităţii. 
Prin activităţile sale urmăreşte 
respectarea drepturilor 
omului şi demnităţii umane a 
imigranţilor în aceeaşi măsură 
ca şi a cetăţenilor greci. 

Uniunea Imigranților desfăşoară 
activităţi în două două direcţii 
principale, cu măsuri pe termen 
scurt şi pe termen lung, realizând 
programe adresate atât imigranților, 
cât şi populaţiei generale din Atena. 

Una dintre direcţiile în care 
organizaţia desfăşoară proiecte 
se adresează imigranţilor adulţi 
şi vizează lecţii de limbă greacă, 
cursuri de calculatoare, contribuind 
astfel la sporirea posibilităţilor 
de acces în câmpul muncii.

A doua direcţie generală 
presupune încadrarea copiilor 
familiilor de imigranţi în 
diferite programe creative şi 
educaționale după şcoală şi în 
timpul perioadei vacanţei de vară. 
Programele presupun atât sprijin 
la pregătirea temelor, precum 
şi activităţi educaţionale, de 
asistenţă şi de divertisment. Unul 
dintre programele organizaţiei 
este adresat tuturor copiilor 
şi cuprinde lecții de artă. 

Una dintre problemele identificate 
de Uniunea Imigranţilor este că 
aceste programe vizează un număr 
relativ mic de persoane, în timp ce 
nevoile şi cererile sunt mult mai mari. 
Membrii organizaţiei consideră că 
măsurile care trebuiesc luate cât mai 
curând se referă la spaţiile locative 
ale imigranţilor care nu corespund 
condițiilor minime de trai, controlul 
poliţiei etc. Eforturile organizaţiei 
se îndreaptă în direcţia convingerii 
proprietarilor acestor spații locative 
de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă 
şi cele sanitare din spațiile locative. 

Mai multe informaţii despre 
Uniunea Imigranţilor şi programele 
sale puteţi găsi la www.eme.org.gr

Uniunea 
Imigranţilor 
din Grecia

Education 
Against 

Marginalisation

Educaţie 
împotriva 
marginalizării

să participe activ la viaţa societăţii. 
Astfel, proiectul EDAM consideră că 
învăţarea este un instrument eficient 
la orice vârstă pentru descoperirea 
de noi perspective în viaţă.

Opt state membre ale Uniunii 
Europene (Olanda, Belgia, Germania, 
Austria, Italia, România, Grecia și 
Danemarca) vor dezvolta prima 
bază europeană a Educaţiei pe Tot 
Parcursul Vieţii, oferind informaţii cu 
privire la optimizarea programelor de 
incluziune socială pentru grupurile 
marginalizate. Datele furnizate în 
cadrul acestui proiect de cercetare vor 
oferi profesioniștilor din domeniul 
educativ și decidenţilor politici din 

Uniunea Europeană idei și materiale de 
referinţă pentru sprijinirea incluziunii 
sociale prin educaţie. Factorii care 
influenţează succesul și mediile de 
învăţare optime vor fi descrise și puse 
în aplicare în cadrul unor cursuri 
de formare la nivel local pentru 
profesori. Va fi realizat, de asemenea, 
un model uniform de evaluare. 

Prin oferirea de instrumente 
pentru învăţare eficientă, EDAM 
va sprijini grupurile minoritate 
în lupta împortiva marginalizării 
și pentru incluziunea socială.

Mai multe informaţii despre 
proiectul EDAM și produsele sale 
puteţi găsi la www.socialinclusion.eu
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Descrie-mi viața ta din 
Japonia, din perioada în care 
ai luat decizia să aplici pentru 
bursa guvernului român 
pentru străini și spune-mi 
motivele care te-au făcut să te 
gândești la această alegere.

Am avut un parcurs destul de 
previzibil pentru un tânăr japonez. 
Sunt născut într-un orășel, se numește 
Shizuoka, este cam la o oră de Tokyo, 
cu trenul Shinkansen, de mare viteză.

Când spui orășel, la câți 
locuitori te referi?

Un milion, cam așa… (zâmbește) 
Da, reacția românilor e să se 
mire că îl numesc orășel, totuși, 
comparativ cu marile aglomerări 
urbane japoneze, e destul de mic. E 
însă foarte pitoresc, e situat chiar la 
picioarele muntelui Fuji și are ieșire 
la Pacific. Am locuit acolo toată viața, 
în afara de perioada facultății.

Dacă mă gândesc la 
stereotipurile despre educația 
japonezilor, aș putea presupune 

că ai făcut o facultate tehnică. 
Mai ales că menționai că 
ai avut un parcurs tipic 
pentru un tânăr japonez.

Da, stereotipul se confirmă. Am 
absolvit facultatea de aeronautică. Însă 
în general, după facultate, indiferent de 
profilul pe care l-ai urmat, majoritatea 
tinerilor se angajează într-o companie. 
De cele mai multe ori fără legătură 
cu domeniul studiat. Așa și eu, m-am 
angajat într-o companie, am avut 
diverse joburi cu profil tehnic. La un 
moment dat am simțit că aș vrea o 
experiență în afara Japoniei și am plecat 
pentru un an în Australia. Un astfel de 
gest este privit cu rezervă în Japonia, 
care se menține de multe ori încă 
foarte tradiționalistă în ceea ce privește 
atitudinea față de muncă și fidelitatea 

față de companie. În trecut era extrem 
de comun să intri după facultate într-o 
companie și să ieși de acolo la pensie; 
compania era practic o prelungire a 
vieții private. În zilele noastre dinamica 
economică a făcut ca lucrurile să se 
mai schimbe, tinerii își părăsesc mai 
repede joburile pentru oportunități 
mai bune. Cu toate acestea, există 
mulți care au privit cu rezervă decizia 
mea de a pleca din Japonia, atunci, în 
Australia. Nu mai spun de decizia de 
a veni in România pentru trei ani!

Ce te-a determinat să 
alegi România?

Mai întâi de toate, în mine există 
dorința de a încerca ceva nou, în 
general. Aveam un post bun într-o 
companie mare, însă programul de 

„Am venit în România
pentru a încerca ceva nou“

Yasunori Iwazaki 
este un japonez de 

29 de ani, care a decis 
să vină în România 

pentru o experiență post 
universitară şi pentru a 
încerca un stil de viață 
extrem de diferit de cel 

din țara sa. La o discuție 
purtată într-una din 

ceainăriile bucureştene, 
am aflat puțin despre 
România văzută prin 

ochii unui migrant venit 
de la capătul lumii, 

dintr-un orăşel de la 
poalele muntelui Fuji.

Interviu  
realizat de
Marian  
Chiriac
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lucru în Japonia este unul extrem de 
încărcat. Nu e ceva neobișnuit să lucrezi 
12 ore și nici să ai vacanță doar o 
săptămână pe an. Aș fi vrut o schimbare 
de carieră, îmi doream de mult timp să 
studiez ceva legat de protecția mediului, 
subiect care mă pasionează. Însă astfel 
de schimbări bruște de carieră sunt 
rare. E puțin probabil să poți și lucra 
în ritmul acela și să poți și studia. În 
plus, un program de masterat ar fi 
costat extrem de mult. Deci dorința de 
a experimenta ceva nou exista în mine 
deja. Alegerea României a fost una 
circumstanțială, aveam prieteni care 
mi-au vorbit de această țară, am venit 
la un moment dat într-o vară în Delta 
Dunării, mi s-a părut o țară interesantă 
și foarte diferită ca și comportament 
colectiv și mod de a privi viața de tot 
ceea ce eram obișnuit să văd în Japonia.  

Adică România are un fel de 
exotism pentru tine, așa cum 
Japonia exercită o atracție 
pentru mulți români?

Da, se poate spune asta. Mi-a 
plăcut că este o țară latină și că oamenii 
exteriorizează ceea ce simt. În Japonia 
codurile de comportament și modurile 
de comunicare sunt mult mai formale, 
cel puțin văzute din afară. Aici îmi place 
mult faptul că oamenii sunt extrem de 
direcți, deschiși și optimiști, în ciuda 
dificultăților economice pe care le 
au uneori. Îmi place spontaneitatea 
românilor, lipsa de presiune și de 
tensiune cu care fac lucrurile. Sigur, 
asta poate deveni și un aspect mai 
puțin plăcut atunci când ai nevoie de 
servicii din sectorul public și trebuie să 
aștepți cu orele sau când nimeni nu te 
informează ce ai de făcut. Cred că dacă 
accepți să te afli aici îți asumi experiența 
cu toate aspectele ei, bune și rele.

Cum a fost procedura de 
aplicare la bursa guvernului 
României pentru străini și cum 

ai fost sprijinit de autorități 
după ce ai venit aici ca bursier?

Aplicația a fost standard, am 
depus la Ambasada României la 
Tokyo un dosar cu notele, studiile 
finalizate și proiectul de cercetare 
pe care intenționez să îl fac aici la 
masterat. Am avut noroc, am fost 
anunțat că am luat bursa și că din 
octombrie 2010 pot veni în România.

Cât este bursa guvernului 
României pentru un 
student japonez?

Bursa este de... euro pe lună. 
(zâmbește, dar nu spune suma) Da, 
asta e reacția tuturor românilor, mă 
întreabă de bursă și apoi se miră cât 
de mică e. Însă există niște avantaje: 
nu plătesc nicio taxă de școlarizare, 
practic masterul e gratuit, am drepturi 
similare cu cele ale studenților români, 
loc de cămin și timp de un an am primit 
cursuri gratuite de limba română. M-ai 
intrebat dacă am fost sprijinit în vreun 
fel de când am sosit în România cu 
statutul de bursier al statului român. 
Sincer, cred că există loc de mai bine 
în ce privește gestionarea relației cu 
studenții străini. Indicațiile care mi 
s-au dat au fost minime, există o lipsă 
generală de informație și de interes 
pentru a ușura situația studentului 
străin, care la început este foarte 
dezorientat, mai ales dacă nu cunoaște 
limba română sau practicile birocratice 
ale instituțiilor de aici.  O idee bună 
ar fi să existe un ghid al studentului 
străin, editat de Ministerul Educației, 
în care să se explice clar pașii pe care 
trebuie să-i facem o dată ajunși aici, 
ce drepturi și ce responsabilități avem. 
Perioada de început a fost haotică, mi 
s-a părut un sistem dezorganizat, lipsa 
de informații mă facea foarte confuz, 
nu știam unde să merg să depun 
documentele, unde să mă înscriu. În 
cele din urmă, nevoia te învață. Oricum, 

a fost o experiență bună pentru mine, 
care eram obișnuit ca totul să fie foarte 
previzibil și aranjat, cum e în Japonia.

Cum a fost prima lună în 
România? Ai simțit efectele 
unui șoc cultural?

Începutul n-a fost foarte atractiv. 
Sistemul e în felul următor: orice 
student străin trebuie să faca un an 
pregătitor în care învață limba română 
intensiv. La  mine anul pregătitor a fost 
la Pitești, acolo am fost trimis. Există, 
cred, un soi de acord cu Universitatea 
din Pitești care are de ani de zile 
un centru de limba română pentru 
străini. Eram studenți din multe țări. 
Inițial era destul de monotonă viața în 
Pitești... condițiile de la cămin nu erau 
grozave. M-am mutat cu doi prieteni, 
unul din Peru, altul din Siria într-un 
apartament și împărțeam costurile. 
Încet-încet am început să explorez în 
timpul liber România și mi-am dat 
seama că nu e deloc monotonă. Am 
călătorit mult și mi se pare că e o țară 
foarte frumoasă, mai ales în diversitatea 
ei naturală. De aceea cred că e un loc 
extrem de  potrivit pentru a contribui 
prin studiile mele la protecția mediului, 
mai ales că acest domeniu se află într-
un stadiu incipient aici. În toamna 
aceasta mă voi înscrie la masterat la 
Universitatea Politehnică din București, 
la unul dintre profilurile care oferă 
programe de ingineria mediului.

Vei veni în București și vei locui 
aici cel puțin încă doi ani de 
acum încolo. Care crezi că vor 
fi cele mai mari provocări?

Bucureștiul este într-adevăr un 
loc unde cred că poți învăța câte ceva 
despre supraviețuire (zâmbește). 
Glumesc. Îmi place amestecul de vechi, 
nou, vizibil mai ales în arhitectura 
clădirilor. Abia aștept sp experimentez 
viața unui oraș mare din România!

„Am venit în România
pentru a încerca ceva nou“
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Ne propunem în aceste pagini 
să atragem atenția asupra unei teme 
importante, deseori ignorată sau tratată 
superficial. Ca și în alte situații, și în 
cazul femeilor imigrante este nepotrivit 
să generalizăm. Nu putem spune nici 
că „femeile imigrante sunt discriminate 
(sau suferă de discriminare multiplă) în 
România“ dar nici „femeile imigrante au 
aceleași drepturi ca și bărbații și nu sunt 
victime ale discriminării“. O analiză 
mai nuanțată ne poate permite însă 
înțelegerea complexității fenomenului.

Nediscriminate

Există, fără îndoială, femei 
imigrante care nu pot fi considerate 
discriminate. Putem găsi femei 
imigrante în România care beneficiază 
de un statut ce le asigură protecție 
și acces neîngrădit la drepturi, 
uneori chiar o situație materială 
bună și un mediu familial pozitiv, 
respectiv autonomia, independența 
și siguranța pe care și le doresc.

În cadrul focus-grupurilor realizate 
de Institutul Intercultural Timișoara, 
femeilor migrante li  s-a cerut să 
spună care este întrebarea pe care 
oamenii din România le-o adresează 
cel mai des, răspunsul a fost foarte 
interesant… „de ce poartă batic“ sau 
„de ce nu poartă batic“. Astfel, femeilor 
musulame care au ales să poarte batic 
li se cere să justifice acest lucru, la 
fel și celor care aleg să nu îl poarte. 
Desigur, motivele împărtășite de acestea 

sunt variate și pot face, cu siguranţă 
subiectul unor dezbateri interesante.

Foarte multe persoane din cele 
intervievate se simt în România 
pe picior de plecare. Deși unele au 
venit aici de peste 10 ani, consideră 
perioada petrecută aici ca fiind o 
perioadă de tranzit, până se vor putea 
intoarce în ţara lor (după caz, fie 
când situaţia politică se va stabiliza, 
fie când situaţia lor economică 
le va permite acest lucru). 

Nediscriminate, dar 
considerate discriminate

O prejudecată frecventă este de a 
considera că, în mod automat, o femeie 
imigrantă este cu siguranță victimă 
a discriminării, atât în familie, cât 

și în societate. În cadrul mai multor 
focus-grupuri organizate de Institutul 
Intercultural Timișoara cu femei 
imigrante din diferite țări și cu statut 
social diferit a reieșit că multe dintre 
acestea nu se simt discriminate. 

Această situație este ilustrată 
elocvent și de un schimb de replici de 
pe unul dintre forumurile comunităților 
islamice arabe din România, din 
care redăm mai jos un fragment:

analiZĂ

Femeile imigrante 

de
Călin Rus

și  
Oana 

Neștian
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Ramona

Apelez la sinceritatea voastra de 
a raspunde la intrebarea mea. Eu 
acum sunt ultimul an la Master in 
cadrul facultatii de Asistenta Sociala, 
si am ales ca si tema a dizertatiei 
Femeia musulmana in Romania 
si implicatia Asistentei Sociale 
in cazul unei violente domestice. 
Mereu am fost fascinata de lumea 
musulmana si de farmecul femeilor 
musulmane in special. Din filme 
si cateva marturisiri am inteles ca 
femeia este un „nimeni“ in familia 
musulmana... agresata, umilita..
etc. Poate ma ajutati sa inteleg daca 
aceste spuse sunt un mit...sau nu!!

Saira

Fara a fi rautacioasa, sunt surse 
muuuult mai credibile decat unele 
filme si decat gura targului. Dupa 
cum v-a fost sugerat, puteti observa 
pozitia si valorea femeii musulmane 
in societate si familie, valoare 
conferita de islam. Acum, din 
nefericire, exista si cazuri nefericite in 
care femeii nu i se respecta anumite 
drepturi insa nu trebuie facut din 
aceasta o generalizare. Eu sunt 

musulmana, am rude si cunoscuti 
musulmani si credeti-ma ca nu am 
fost nicicand tratata ca un nimeni, 
ba din contra, foarte bine.Nimeni 
nu m-a agresat alhamdulillah 
(multumesc lui Dumnezeu), nici 
macar cu un cuvant. Mitul cu 
musulmanii si familiile lor imposibile 
este arhicunoscut, insa presupun ca 
studiind ceea ce ati studiat stiti bine 
ce inseamna cunoastere comuna 
si cunoastere stiintifica si ca un 
studiu obiectiv si argumentat nu se 
bazeaza pe cele auzite, ci pe date 
concrete, informatii, cercetare de 
teren chiar. Spor la examene si pentru 
orice intrebari stiti unde ne gasiti!

Muna

Buna,dupa cum spuneti,mereu a-ti 
fost fascinata de lumea musulmana 
si de femeia musulmana inspecial.
Aceasta fascinatie probabil v-a facut 
sa cititi si sa va informati mai mult 
de statutul femeiimusulmane in 
Islam.Cu siguranta ati descoperit 
ca femeia in Islam,nu numai ca 
nu este un „nimeni“,ci este pe 
primul loc infamilie,cit despre 
„agresata,umilita...etc“...hmmm...
nu stiu ce fel de asistent social 

în România  
şi discriminarea

o sa fiti din moment ceinghititi 
tot ce auziti fara sa va asigurati 
daca este adevarat sau nu.

Discriminate, fără a o şti

Ca și în cazul membrilor altor 
grupuri aflate în astfel de situații, 
multe femei care sunt victime ale 
discriminărilor nu conștientizează acest 
lucru. Aceasta în primul rând pentru că 
nu sunt informate asupra drepturilor 
pe care le au, dar și deoarece au fost 
obișnuite să considere drept normale 
situațiile de discriminare. Desigur, 
putem vorbi de discriminări legate de 
faptul că sunt femei, de discriminări 
legate de faptul că sunt imigrante, dar 
și de discriminare multiplă, ca femei 
imigrante. Statisticile Consiliului 
Național pentru Combaterea 
Discriminării confirmă faptul că sunt 
foarte puține cazurile în care imigranții 
să reclame situații de discriminare, 
cazurile reclamate de femei 
imigrante fiind practic inexistente.

Discriminate, fără a putea spune

Nu putem contesta existența unor 
cazuri în care femeile imigrante sunt 
victime ale violenței, tot așa cum acest 
lucru se întâmplă din păcate și în cazul 
altor femei. Violența nu se referă, 
desigur, doar la violența fizică ci, poate 
în mult mai mare măsură, la aspecte 
psihologice, spre exemplu la amenințări, 
la limitarea sau împiedicarea accesului 
la anumite resurse, sau la impunerea 
unor decizii. În numeroase situații, 
deși tratamentul injust este pe deplin 
conștientizat, femeile imigrante pot 
avea însă și mai multe dificultăți decât 
alte femei  în a cere sprijin, în a dezvălui 
public și în a reclama autorităților 
problemele cu care se confruntă. 
Motivele pot fi numeroase, de la teama 
de consecințe, la presiunea familiei 
sau a comunității, care consideră că 
problemele trebuie rezolvate în interior.
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analiZĂ

Discriminate în societatea 
românească

Discriminarea femeilor imigrante 
nu se reduce desigur la relațiile 
din familie sau la cele în interiorul 
comunității de origine. Mult mai 
răspândite și la fel de grave sunt 
situațiile în care femeile imigrante sunt 
discriminate în societate. Este vorba 
de cele mai multe ori de discriminări 
asemănătoare sau comune cu cele 
cărora trebuie să le facă față și bărbații 
imigranți (în găsirea unui loc de muncă, 
la locul de muncă, în găsirea unei 
locuințe, etc,), dar în cazul femeilor 
capacitatea de a reacționa și resursele 
de care dispun sunt mai reduse. Un 
caz deosebit de problematic, pe care 
l-am întâlnit în cercetările realizate și 
asupra căruia vom reveni într-unul din 
numerele următoare, este cel al femeilor 
imigrante care, din diferite motive 
s-au separat de soții lor, fie cetățeni 
români, fie cetățeni străini. Acestea sunt 
nevoite să facă față unor dificultăți și 
mai mari, privitoare la menținerea unui 
statut de rezident legal în România, 
ca și la asigurarea mijloacelor de 
autosusținere și continuarea procesului 
de integrare în societatea românească.

În privința accesului femeilor 
imigrante pe piața muncii, deși se 
mențin inegalități importante, se 
observă o tendinţă spre egalizarea 
situaţiei dintre femeile și bărbaţii 

imigranţiîn ceea ce privește obţinerea 
permiselor de muncă. Dacă în 2008, 
numărul de permise de muncă acordate 
pentru femei era de 11 ori mai mic 
decât numărul de permise de muncă 
acordate bărbaţilor, în 2010 au fost 
emise „doar“ de 4 ori mai multe 
permise pentru bărbaţii migranţi.

Dacă în 2008, doar 70% dintre 
cererile de autorizaţii de muncă 
înaintate de femeile migrante primeau 
un răspuns afirmativ, în 2010, acest 
procent a crescut la 80%.  Aceeași 
tendinţă crescătoare se observă și în 
cazul bărbaţilor. Trebuie ţinut cont 
însă de faptul că numărul efectiv 
de cereri de autorizaţii de muncă 
a scăzut în 2010 de până la 7-8 
ori faţă de anul de glorie 2008.

Tot în cadrul focus-grupurlor 
organizate de Institutul Intercultural, 
femeile migrante participante au spus 
că și-ar dori foarte mult ca sărbătorile 
religioase specifice religiilor lor să 
fie recunoscute în România și să 
poată primi zile libere de la serviciu 
/ școală pentru a putea sărbători în 
familie, așa cum este obiceiul.

Uşi deschise

Un proiect european transnaţional 
pe această temă, cuparteneri din 
Austria, Anglia, Cehia, Grecia, 
Slovenia și România, finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul 

Daphne III, este implementat în 
România de AFIV ARTEMIS în 
colaborare cu ARCA - Forumul 
Român pentru Refugiaţi și Migranţi. 
Femeile imigrante aflate în România, 
expuse violenţei și ameninţărilor, vor 
fi sprijinite în a-și apăra drepturile.

Proiectul – intitulat „Opening 
doors“ - își propune informarea și 
educarea femeilor imigrante, în cadrul 
unor ateliere și traininguri, în scopul 
prevenirii practicilor violente în 
familie și în afara familiei. De asemeni, 
proiectul își propune sprijinirea 
femeilor imigrante, expuse violenţei, 
„în a-și deveni propriile avocate“ și, mai 
mult, antrenarea lor în a funcţiona ca 
lideri comunitari, în măsură să ia decizii 
informate și libere de orice limitare 
generată de rolurile de gen. 96 de femei 
imigrante (dintre care 4 vor fi lidere de 
grup în comunităţile lor) vor fi pregătite 
pentru a putea lua decizii care să le dea 
șansa să trăiască într-un mediu demn 
și pașnic. Vor fi organizate și dezbateri 
pentru profesioniști din domenii 
legate de integrarea imigranţilor și 
de prevenire a violenţei împotriva 
femeii pentru a se dezvolta modele 
sustenabile de combatere a violenţei.

Dorim să stimulăm și noi o discuție 
pe această temă, la care să ia parte atât 
bărbați, cât și femei, atât imigranți cât 
și localnici. Așteptăm comentariile 
și sugestiile dumneavoastră pe 
forumul www.migrant.ro/forum

Calendarul intercultural, 
lansat în anul 2008 este bazat pe 
o idee lansată la Timişoara în 
cadrul unei întâlniri organizate de 
Institutul Intercultural,şi răspunde 
nevoii diverselor etnii din ţară de 
a se cunoaşte reciproc mai bine. 
Calendarul intercultural prezintă 
semnificația datelor importante 
ale românilor şi minorităților 
naţionale din România. 

Pe lângă datele semnificative ale 
populaţiei majoritar româneşti, în 
Calendarul Intercultural apar datele 
importante ale celor 20 de minorități 
naționale recunoscute în România 
(alfabetic enumerate): Albanezi, 
Armeni, Bulgari, Cehi, Croaţi, 

Eleni, Evrei, Germani, Italieni, 
Macedoneni, Maghiari, Polonezi, 
Romi, Ruşi Lipoveni, Ruteni, Sârbi, 
Slovaci, Tătari, Turci, Ucraineni.

Calendarul Intercultural reflectă 
bogăţia diversităţii religioase, 
etnice, lingvistice şi culturale 
existentă în România şi ca atare 
cuprinde atât sărbătorile religioase 
mari, cât şi datele laice esenţiale 
ale tuturor. Din multitudinea de 
calendare la nivel mondial, în 
România se utilizează 3 (alfabetic): 
Creştin, Evreiesc şi Musulman 
toate fiind calendare religioase 
monoteiste, adică bazate pe credinţa 
într-un singur Dumnezeu.

Calendarul Intercultural indică 
simplu, prin 2 domenii – data 
respectivă şi descrierea ei cu text şi 
ilustraţie - evenimentele relevante 
ale diferitelor etnii din România.El a 
fost realizat pe baza unei colaborări 
între Institutul Intercultural 
Timişoara, Departamentul pentru 
Relații Interetnice al Guvernului 
României şi organizațiile 
minorităților naționale. Institutul 
Intercultural caută resurse 
pentru extinderea calendarului 
pentru a include şi datele 
semnificative ale comunităților 
de imigranți în România. 

Calendarul poate fi accesat la 
www.calendarintercultural.ro

Calendar intercultural
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Institutul Intercultural 
Timişoara solicită contribuţii la 
revista Migrant în România.

 
Articolele trebuie să fie relevante 

pentru problematica integrării 
cetăţenilor din ţări ne-membre 
UE care locuiesc în România, 
să aibă între 3000 și 10000 de 
caractere și să fie redactate în 
limbile română, franceză, engleză 
sau spaniolă. Sunt acceptate texte 
ce descriu cazuri individuale, 
comunităţi, organizaţii, activităţi, 

interviuri sau mărturii personale, 
precum și alte tipuri de texte.

 
Textele trebuie transmise de către 

autori, aceștia asumându-și întreaga 
responsabilitate pentru conţinutul 
transmis. Autorii păstrează în totalitate 
drepturile asupra textului transmis, 
prin transmiterea lui permiţând însă 
Institutului Intercultural Timișoara 
să îl publice în revista Migrant în 
România și pe site-ul www.migrant.ro. 
Autorii trebuie să aibă vârsta de peste 
18 ani și să aibă o formă de ședere 

legală în România, indiferent de 
cetăţenie. Transmiterea articolelor se 
va face exclusiv în format electronic 
(.rtf, .txt, .doc, .docx, .odt) pe adresa 
redactie@migrant.ro sau prin postare 
la secţiunea Contribuiţi la revistă 
de pe Forumul www.migrant.ro.

 
Comitetul de Redacţie al revistei 

va informa autorii ale căror texte 
vor fi publicate. Aceștia vor putea 
fi invitaţi să participe la acţiuni 
locale, naţionale sau internaţionale 
privind problematica migraţiei.
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