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Între secŃiunile conferinŃei s-a numărat şi cea intitulată Impact of International
Migration on Societies and Quality of Life, în care migraŃia internaŃională a fost
tratată folosind variate perspective, atât teoretice cât şi metodologice. ExistenŃa
acestei secŃiuni este convergentă cu preocupările a numeroşi cercetători care
studiază migraŃia: migraŃie şi reŃele sociale (Şerban, 2011; Şerban şi Voicu, 2010),
migraŃie şi satisfacŃie cu viaŃa (Voicu şi Vasile, 2014), migraŃie de revenire (Vlase,
2013) etc. În acelaşi timp, ea constituie un răspuns firesc din partea lumii ştiinŃifice
la realitatea românească, în care migraŃia externă pentru muncă este un fenomen
vast. Această secŃiune a cuprins 12 prezentări orale, structurate în trei sesiuni,
precum şi o lucrare distribuită.

Prima sesiune: ConstrucŃie socială, familie, discurs, atitudini
În cadrul primei sesiuni dedicată migraŃiei au fost prezentate cinci lucrări.
Deşi cu aparenŃa unei sesiuni eterogene, în care au fost invocate atât metode
cantitative, cât şi metode calitative de producere a datelor şi analiză ulterioară,
aceasta a reunit prezentări al căror numitor comun este uşor identificabil: modul în
care migraŃia este prezentă în spaŃiul social, atât la nivel atitudinal, cât şi ca
fenomen cu efecte vizibile sau componentă importantă a discursurilor sociale şi a
construcŃiilor identitare.
Prima lucrare prezentată, Influence of Labor Migration on Quality of Life
and the Family relations in Tadjikistan (InfluenŃa migraŃiei pentru muncă asupra
calităŃii vieŃii şi relaŃiilor de familie în Tadjikistan), analizează fluxul de migraŃie
ce conectează Tadjikistanul şi FederaŃia Rusă. Autorul, Sergey V. Ryazantsev,
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discută impactul migraŃiei asupra formelor şi relaŃiilor de familie, precum dinamica
şi structura fluxului de remitenŃe din FederaŃia Rusă către Tadjikistan, utilizând atât
date rezultate în urma unor anchete sociale de amploare, cât şi date calitative,
obŃinute prin intermediul interviurilor în profunzime. Pornind din aceste puncte,
Ryazantsev ajunge la tema politicilor de migraŃie şi prezintă o serie de măsuri care,
luate la nivelul Ńării de origine, ar reduce dimensiunile fenomenului de migraŃie,
cum ar fi creşterea ofertei de locuri de muncă în Tadjikistan sau stimularea folosirii
remitenŃelor în scopuri antreprenoriale.
În a doua lucrare, Tünde Turai face o analiză a practicilor cotidiene în zonele
de graniŃă, referindu-se la frontiera dintre Ungaria, România şi Serbia. ConfluenŃele
dintre local şi global, identitate individuală şi identitate naŃională, prescripŃii structurale
şi practici de zi cu zi sunt aduse în prim plan. Lucrarea Social Construction of Lives
by Frontiers. Analysis of Quotidian Cross-Border Interactions in the Hungarian–
Romanian–Serbian Tri-Border Area (Construirea socială a vieŃilor prin frontieră.
Analiză a interacŃiunilor cotidiene de la graniŃă în zona axei ungară–română–sârbă)
evidenŃiază caracterul construit în interacŃiune al graniŃelor sociale, care se pot
suprapune cu, dar, adesea, pot fi diferite de cele geo-politice şi face referire,
explicit şi implicit, la conceptul de stat naŃional, a cărui bogată carieră din
modernitate este acum provocată de caracterul permeabil al frontierelor. Totodată,
sunt analizate strategiile de adaptare la viaŃă, în zone de graniŃă, şi traversarea
cotidiană a acesteia, cu impactul său asupra identităŃii şi relaŃiilor sociale.
Cea de-a treia lucrare, aparŃinându-i Alexandrei Deliu, International mobility
and subjective well-being. Migrants’ accounts on change and life satisfaction
(Mobilitatea internaŃională şi bunăstarea subiectivă. PercepŃiile migranŃilor asupra
schimbării şi satisfacŃiei cu viaŃa), a analizat discursurile migranŃilor din două
comunităŃi rurale româneşti, urmărind apariŃia şi utilizarea unor concepte asociate
cu calitatea vieŃii, cum ar fi, între altele, aşteptări, viaŃă (mai) bună, trai decent.
Bazată pe date calitative, analiza a oferit o imagine a modului în care originea
(România) şi destinaŃia (aici, Spania şi Italia) sunt construite discursiv ca spaŃii
sociale contradictorii, strategiile de viaŃă, de exemplu, migraŃia, fiind supuse unor
constante re-gândiri şi re-programări. Pe de o parte fenomen social total (Sandu,
2010), migraŃia ca experienŃă de viaŃă construită discursiv a fost elementul central
al prezentării, împreună cu implicaŃiile acesteia pentru calitatea percepută a vieŃii,
ca rezultat al unor evaluări constante din partea indivizilor.
TransnaŃionalismul, solidaritatea inter-generaŃională şi tehnologiile de informare
şi comunicare (ICT) au stat la baza celei de-a patra prezentări, Co-presence
routines, well-being, care and conflict within transnational families in the digital age
(Rutine ale co-prezenŃei, bunăstare, îngrijire şi conflict în cadrul familiilor
transnaŃionale în era digitală). Prezentarea a fost o analiză a transformărilor, a
construirii active a spaŃiului familial şi a utilizării tehnologiei ca resursă pentru
acŃiunea socială (doing family). Discursul Mihaelei Nedelcu a oferit o imagine a
adaptării (prezenŃei, noŃiunii de familie) în situaŃii dominate de distanŃa fizică
dintre indivizi, materialul empiric fiind generat prin interviuri cu migranŃi români
din Canada.
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Ultima prezentare, Attitudes towards emigration. A quantitative approach
(Atitudini faŃă de emigraŃie. O abordare cantitativă), a utilizat datele World Values
Survey 2012 pentru România şi a propus un model de măsurare a atitudinii faŃă de
emigrare bazat pe variabile ca orientarea valorică a indivizilor (naŃionalism), experienŃa
de migraŃie sau vârstă. Modelul a fost rulat în trei cazuri diferite: la nivelul
întregului eşantion, la nivelul subeşantionului de persoane cu experienŃă anterioară
de migraŃie, respectiv pentru subeşantionul format din persoane fără experienŃă de
migraŃie. Autorii arată că experienŃa de migraŃie nu influenŃează atitudinile faŃă de
emigrare, ele fiind puternic asociate, în schimb, cu orientarea valorică, dar şi că
acestea nu sunt în mod direct determinate de amploarea fenomenului.
Sesiunea a fost structurată simetric, fiind deschisă şi încheiată de lucrări
bazate, în principal sau exclusiv, pe date cantitative, oferind în acelaşi timp, prin
prezentările intermediare, spaŃiu de discuŃie pe marginea unor metodologii calitative.

A doua sesiune: MigraŃia tinerilor, efecte asupra copiilor rămaşi acasă,
transnaŃionalism
În cadrul celei de-a doua sesiuni au fost două prezentări diferite atât prin
tematica lor, cât şi din punctul de vedere al metodologiei utilizate. Sesiunea a început
cu prezentarea Alinei Botezat de la Institutul de Cercetări Economice şi Sociale
„Gh. Zane” al Academiei Române din Iaşi pe marginea unui articol scris în colaborare
cu PD dr. Friedhelm Pfeiffer (Centrul pentru Cercetare Economică Europeană,
Universitatea din Mannheim) intitulat The Impact of Parents Migration on the wellbeing of Children Left Behind – Initial Evidence from Romania (Impactul migraŃiei
părinŃilor asupra bunăstării copiilor rămaşi acasă – date iniŃiale din România).
Materialul vine cu o perspectivă economistă asupra subiectului şi se bazează pe date
culese printr-un sondaj reprezentativ realizat de Gallup în anul 2007 şi finanŃat de
FundaŃia Soros. Sondajul a inclus 2 037 de elevi aflaŃi în şcoala generală, dintre care
21% aveau la momentul respectiv cel puŃin un părinte care lucra în străinătate –
categoria de interes pentru analiza autorilor. Dintre aceştia, autorii au selectat copiii
ai căror părinŃi erau plecaŃi de cel puŃin 12 luni peste hotare – astfel analizând
efectele la nivelul migraŃiei pe termen lung. Variabilele investigate în rândul copiilor
rămaşi acasă sunt performanŃa şcolară, sănătatea şi bunăstarea psihologică a acestora.
Utilizând analize statistice de regresie, autorii arată că efectele plecării pentru muncă
în străinătate sunt pozitive asupra educaŃiei copiilor în mediul rural şi negative asupra
celor din mediul urban, datorită remitenŃelor. Pe de altă parte, absenŃa a cel puŃin
unuia dintre părinŃi este puternic corelată cu efecte negative asupra sănătăŃii şi
bunăstării mentale a copiilor (în principal, depresia este mai frecventă în rândul celor
cu părinŃi plecaŃi). Din acest punct de vedere, copiii din mediul rural sunt mai afectaŃi
decât cei din mediul urban. Studiul arată efectele mixte ale plecărilor în străinătate
ale părinŃilor pentru copiii rămaşi acasă – remitenŃele au un efect pozitiv asupra
educaŃiei, dar absenŃa părinŃilor creşte riscul unor probleme de sănătate în rândul
acestora. De asemenea, prezentarea atrage atenŃia asupra faptului că ratele de emigrare
sunt în creştere, ceea ce atrage cu sine necesitatea unor politici în această direcŃie.
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Cea de-a doua prezentare, Exploring Romanian migrants’ transnationalism
(Explorarea transnaŃionalismului în rândul migranŃilor români) i-a avut ca autori pe
Alin Croitoru (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) şi Elena Tudor (Facultatea de
Sociologie şi AsistenŃă Socială, Universitatea Bucureşti şi ICCV, Academia Română).
Autorii au analizat reŃelele sociale ale migranŃilor români din Italia, Spania, Germania,
Marea Britanie şi Danemarca – pe baza unor date culese în cadrul proiectului
EUCROSS, care a inclus o componentă cantitativă şi una calitativă, prin realizarea
a câte zece interviuri cu migranŃi români în Ńările menŃionate. Întrebările prezentării
se referă la diferenŃele între reŃelele sociale ale migranŃilor în funcŃie de destinaŃie
şi la importanŃa apropierii culturale pentru legarea de prietenii cu nativii, cu alŃi
imigranŃi şi cu persoane de altă naŃionalitate. Rezultatele analizei arată o diferenŃă
între două grupuri de Ńări: Spania şi Italia, pe de o parte, şi Germania, Danemarca şi
Marea Britanie, pe de altă parte. Alături de bariera legată de cunoaşterea limbii,
mai mare în cazul celui de-al doilea grup de Ńări, o diferenŃă semnificativă Ńine de
percepŃia asupra nativilor – aceştia sunt mai frecvent văzuŃi ca „reci şi neprietenoşi”
în Germania, Danemarca şi Marea Britanie.
Sesiunea a inclus şi un material sub formă de distributed paper cu titlul
Children of Romanian Migrants between “Here” and “There”: Stories of Home
Attachment (Copiii migranŃilor români între „aici” şi „acolo”: poveşti despre ataşamentul
faŃă de „acasă”), aparŃinând Roxanei Bratu, studentă la doctorat în cadrul FacultăŃii
de Sociologie şi AsistenŃă Socială a UniversităŃii din Bucureşti şi bursier al ICCV,
Academia Română. Lucrarea foloseşte date calitative rezultate în urma unui studiu
realizat în 2013 şi 2014 în satul Vulturu din judeŃul Vrancea şi are în vedere nivelul
de ataşament faŃă de „acasă”. Perspectiva abordată priveşte migraŃia ca fenomen
aflat în strânsă legătură cu familia şi explorează percepŃia migranŃilor din Italia
asupra nivelului de integrare în Ńara de destinaŃie. Pe baza datelor culese prin
interviu, autoarea propune o tipologie a nivelului de ataşament:
Puternic – cei care corespund acestei categorii au planuri de revenire în
România, menŃionează „dorul de Ńară” şi au mai degrabă relaŃii cu alŃi români.
Ambivalent – termenul cheie pentru această categorie de migranŃi este
„negociere”, aceştia trăiesc între două lumi şi pot fi consideraŃi „transnaŃionali”.
Slab – această categorie este caracterizată de legături puternice în Ńara de
destinaŃie şi legături slabe în România.
Materialul subliniază discursurile migranŃilor, care se diferenŃiază prin raportarea
la contexte diferite cum sunt statusul imigrantului şi experienŃa de integrare.
Sesiunea a propus spre discuŃie teme legate de reŃelele sociale ale migranŃilor
şi efectele migraŃiei asupra copiilor acestora sub umbrela transnaŃionalismului.

A treia sesiune: MigraŃia în Marea Britanie în urma extinderii
Uniunii Europene, efectele crizei economice asupra personalului domestic
imigrant, comportamentele electorale ale diasporei româneşti
Prezentarea Romanian and Bulgarian Migrants to the UK: How Similar are
They to the EU8 Migrants? (MigranŃii români şi bulgari în Marea Britanie: cât sunt

112

ALEXANDRA DELIU, ELENA TUDOR, ALEXANDRA VÎLCU

5

de asemănători cu migranŃii EU8?), susŃinută de Monica Roman, a avut drept
obiectiv comparaŃia dintre imigranŃii care provin din România şi Bulgaria şi
imigranŃii statelor EU8 (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
Estonia, Letonia şi Lituania), pe teritoriul Marii Britanii. ComparaŃia este realizată
luând în considerare prezenŃa pe piaŃa muncii, nivelul de educaŃie, caracteristicile
sociodemografice, precum şi activităŃile desfăşurate. Au fost folosite datele
disponibile între anii 2007 şi 2014, care cuprind perioada de timp între aderarea
României şi Bulgariei la Uniunea Europeana şi ridicarea completă a restricŃiilor pe
piaŃa muncii de către statul britanic. Eşantionul a fost alcătuit din persoane apte de
muncă, cu vârstele cuprinse între 16 şi 65 de ani, totalizând un număr de 1 025
cetăŃeni români şi bulgari, şi 7 101 cetăŃeni ai statelor EU8. Rezultatele cercetărilor
au demonstrat că atât imigranŃii EU2 cât şi cei EU8 au vârste preponderent tinere,
şi ambele categorii sunt concentrate în Londra şi în zonele limitrofe. ImigranŃii
EU8 deŃin un nivel de educaŃie superior. ImigranŃii români şi bulgari sunt în
general de gen masculin, căsătoriŃi şi au copii aflaŃi în întreŃinerea proprie. În ceea
ce priveşte activitatea pe piaŃa muncii, imigranŃii EU2 au o probabilitate cu 7% mai
redusă de a fi angajaŃi, comparativ cu cetăŃenii britanici.
O temă mai rar întâlnită este abordată în prezentarea Dariei Lăzărescu,
Migrant Domestic Workers’ Career in Greece: Perceptions of Intra-Occupational
Mobility and Status Differentiation in Times of Crisis (Cariera personalului domestic
imigrant în Grecia: percepŃii asupra mobilităŃii intra-ocupaŃionale şi diferenŃieri de
status pe timp de criză). Cercetarea se bazează pe metode calitative şi cuprinde
interviuri în profunzime, semi-structurate, precum şi analize comparative între
tipuri de meserii, tipuri de contracte de muncă, precum şi Ńările de origine ale
angajaŃilor. Dintre cele mai importante rezultate, menŃionăm regresia unor factori
stimulatori care au fost prezenŃi înaintea crizei economice: contractele de muncă pe
perioadă nedeterminată, diversificarea sarcinilor, măririle de salariu. Acestea au
fost înlocuite de situaŃii în care angajatul lucrează pentru mai mulŃi angajatori,
condiŃia de angajat domestic devine o vocaŃie personală sau imaginea de sine nu
poate fi disociată de condiŃia de lucrător domestic.
O atenŃie deosebită a fost acordată participării la vot a românilor din
diaspora, atât în general, cât şi în cadrul alegerilor prezidenŃiale din 2014, precum
şi a motivaŃiilor care stau la baza prezenŃei la vot. O imagine foarte detaliată a
participării la vot a românilor din diaspora de-a lungul anilor a fost oferită de
Romeo Asiminei, în prezentarea Intercultural Communication and Electoral Asset.
Case Study: Romanians in Italy and Spain (Comunicarea interculturală şi capitalul
electoral. Studiu de caz: românii din Italia şi Spania). Există argumente pro şi
contra cu privire la dreptul la vot al românilor din diaspora. Printre argumentele în
favoarea dreptului la vot sunt amintite: incluziunea politică a tuturor cetăŃenilor
români, remitenŃele asigurate, extinderea influenŃei statului român dincolo de
graniŃe, precum şi obŃinerea sprijinului politic atât pe teritoriul României, cât şi în
afara sa. De altfel, sprijinul acordat de către statul român cetăŃenilor din străinătate
este garantat şi de ConstituŃia României. Drept argumente contrarii sunt deseori
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folosite posibila lipsă de responsabilitate şi de informare a emigranŃilor, precum şi
faptul că aceştia nu plătesc contribuŃiile către statul român şi, prin urmare, nu mai
au dreptul să îl reprezinte. Cu toate acestea, votul românilor din diaspora este
benefic din mai multe puncte de vedere: economic (remitenŃe, investiŃii în
România), politic (creşterea numărului de voturi, transferul de valori politice şi
participare politică) şi electoral. Concluziile cercetării arată că românii din diaspora
tind să voteze cu partidele şi candidaŃii de dreapta şi au capacitatea să încline
balanŃa într-o anumită direcŃie atunci când competiŃia electorală este strânsă. De
asemenea, autorul propune şi câteva direcŃii de cercetare viitoare, de exemplu
măsura în care imigranŃii români adoptă valorile Ńării gazdă cu privire la
participarea politică, impactul pe care aceştia îl au în cadrul reformării sistemului
politic, dar şi motivaŃiile care stau la baza unor anumite comportamente electorale.
Îndreptându-ne către cazul specific al alegerilor prezidenŃiale din noiembrie
2014, prezentarea Romanian Immigrants Abroad: Presidential Elections of 2014
and Their Perspectives on Return Migration (ImigranŃii români în străinătate:
alegerile prezidenŃiale din 2014 şi perspectivele asupra migraŃiei de revenire) a
Alexandrei Vîlcu are la bază faptul că prezenŃa la vot a fost mult mai ridicată decât
în alŃi ani atât în Ńară, cât şi în străinătate, precum şi controversele legate de votul
românilor din diaspora. Există mai multe explicaŃii la baza acestui fenomen. Poate
fi vorba de un vot emoŃional, îndreptat împotriva unui anumit candidat, atitudine
agravată în special în contextul organizării ineficiente a secŃiilor de votare din
diferite oraşe, unde numeroase comunităŃi de români sunt prezente. Se poate afirma
că reŃelele de socializare au avut un rol semnificativ în formarea unor opinii şi a
unor comportamente electorale, prin intermediul conŃinutului necenzurat, generat
direct de utilizatori. Sau, pur şi simplu, poate fi vorba despre dezvoltarea valorii
participării civice în urma fenomenului migraŃiei, în special atunci când în Ńara de
destinaŃie participarea civică este considerată importantă. Pentru cercetarea
empirică a fost folosită metoda interviului structurat, pe un eşantion de 20 de
imigranŃi români înalt calificaŃi, stabiliŃi în diferite state europene. MotivaŃiile
aflate la baza participării la vot includ atât exercitarea unui drept fundamental
democratic, cât şi intenŃia de a vota împotriva unui anumit candidat. Printre alte
argumente, respondenŃii menŃionează: dorinŃa de schimbare socială, speranŃa ca
România să aibă o imagine mai bună în afara graniŃelor, dar şi sentimentul de
apartenenŃă la o comunitate cu idealuri asemănătoare. Concluziile infirmă supoziŃia
frecventă conform căreia imigranŃii români înalt-calificaŃi s-au disociat complet de
societatea românească, datorită statutului privilegiat de care se bucură în străinătate.
Dimpotrivă, prezenŃa lor la vot, atitudinea proactivă, lipsa resemnării şi dorinŃa de
a vedea schimbări pozitive ar putea constitui un prim pas către revenire.
Asemănător întregii conferinŃe, secŃiunea dedicată migraŃiei a reflectat
caracterul vast al fenomenului şi, în acelaşi timp, varietatea perspectivelor şi a
metodelor de analiză. Prezentările au adus alături cercetări care vizează migraŃia
internaŃională în general şi pe a românilor, în particular, atât sub formă de studii de
caz, cât şi dintr-o perspectivă comparativă, acoperind teme actuale pentru acest
domeniu de studiu.
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