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INTRODUCERE 

METODE DE LUCRU 

În timpul fazei de cercetare a proiectului, partenerii din fiecare țară au realizat câte două 

interviuri sub formă de focus grup. Aceste interviuri au avut loc pentru a identifica idei, opinii și 

probleme în scopul sprijinirii migranților pentru a-și începe propria afacere sau pentru a 

accede la locuri de muncă potrivite competențelor și nivelului lor de pregătire. Primul grup de 

discuții a fost format din minim 10 imigranți care activează la locuri de muncă sub nivelul lor 

de competență sau educație. Participanții la cel de-al doilea grup de discuții au fost minim 5 

persoane care lucrează cu migranți, cum ar fi organizații de formare profesională și organizații 

de înființare a afacerilor. Întrebările din timpul acestor interviuri au fost similare și au fost co-

create de către toți partenerii. Ele s-au bazat pe teme pre-convenite, pentru a asigura 

comparații culturale și între țări, precum și colectarea de informații imparțiale.  

PREZENTAREA GENERALĂ A SITUAȚIEI DIN EUROPA 

În general, piața muncii s-a îmbunătățit în ultimii ani, prezentând o scădere a șomajului în 

toate statele membre (Ocuparea forței de muncă și evoluția socială în Europa 2018, Comisia 

Europeană). Cu toate acestea, situația angajaților din diferitele țări europene diferă foarte 

mult. Figura 1 arată procentul persoanelor care, cu toate că sunt angajate, sunt expuse 

risculului de sărăcie (Indicatori ai dezvoltării durabile, Eurostat). Ocuparea forței de muncă 

este adesea considerată a fi cea mai bună protecție împotriva sărăciei, ca atare este 

important să înțelegem situația complexă a angajaților și diferențele dintre aceștia. Prin 

urmare, luarea în calcul a țării de origine reprezintă un indicator bun pentru a înțelege în 

profunzime situația migranților și a refugiaților din Europa. 

 

Figura 1. Rata riscului de sărăcie al angajaților. 2017. Eurostat 

 

Populația migrantă din Europa, în special cea provenită din țările non-europene, se confruntă 

cu riscuri de sărăcie și rate de excludere sporite. După cum relevă indicatorii Europa 2020 - 

Sărăcia și Excluderea Socială, între 2010 și 2016 aceste riscuri au crescut pentru cei care 



 3 

trăiesc într-o altă țară decât țara lor de origine (atât din afara UE, cât și din interiorul UE). În 

Figura 2, putem vedea cum în 2016 persoanele născute în afara Europei aveau un risc de 

sărăcie sau excludere socială de 39,2%, în timp ce riscul persoanelor care trăiesc în țara lor 

de origine a fost de 21,6%. Riscul de sărăcie și excluziune socială pentru persoanele născute 

într-o altă țară europeană decât cea de reședință a fost de 24,5%. În aproape toate țările 

europene rata sărăciei și a excluziunii sociale a fost cea mai ridicată pentru persoanele 

născute în afara UE, Republica Cehă, Polonia, Ungaria și Letonia reprezentând excepții de la 

aceasta regulă. 

 

Figura 2. Persoanele expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, în funcție de 
țara de naștere, 2016. Eurostat  

 

Ratele de ocupare a forței de muncă în rândul migranților din afara Europei sunt considerabil 

mai scăzute în Europa. După cum arată Figura 3, rata de ocupare a forței de muncă a 

resortisanților din afara Europei, cu vârsta între 20 și 64 de ani, a fost cu 14,8 puncte mai 

mică decât rata totală. În plus, rata de ocupare a forței de muncă nu a crescut semnificativ din 

cauza crizei economice, rata din 2017 fiind mai mică decât nivelurile înregistrate în 2008. 

Astfel după cum s-a prezentat în evaluarea anuală din 2017 a Comisiei Europene privind 

ocuparea forței de muncă și evoluțiile sociale în Europa, imigranții din afara UE tind să ocupe 

locuri de muncă slab calificate și nesigure. Aceștia activează în baza unor contracte 

temporare și se confruntă cu condiții precare de muncă (Comisia Europeană, Ocuparea forței 

de muncă și evoluțiile sociale în Europa, Evaluarea anuală 2017, 2017, p. 83). 

 

Figura 3. Rata de ocupare a forței de muncă în funcție de cetățenie, grupa de vârstă 
20-64 ani, EU-28, 2006-2017. Eurostat 
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Angajații străini din zona OCDE sunt concentrați pe poziții slab calificate, indiferent de nivelul 

lor de educație (Perspectiva internațională asupra migrației 2018: Piața muncii pentru migranți 

și politicile de integrare în țările OCDE). În medie, unul din trei migranți cu educație terțiară 

este supra-calificat, ceea ce reprezintă 12 puncte procentuale în plus față de media 

localnicilor. Cu toate acestea, în medie, ocuparea forței de muncă a migranților intra-europeni 

este mai mare decât cea a localnicilor. Țările OCDE manifestă o tendință de a dezvolta 

programe de integrare pentru migranți și refugiați, și se poate observa că acolo unde aceste 

programe există de mai mult timp, ele au fost adaptate nevoilor migranților (Perspectiva 

internațională asupra migrației, p. 79). Țările OCDE promovează din ce în ce mai mult 

dobândirea de competențe lingvistice și dezvoltarea de evaluări și sisteme de acreditări a 

calificărilor migranților (Perspectiva internațională asupra migrației, p. 79). 

În ciuda acestor politici favorabile, prima generație de migranți se confruntă în mod diferit cu 

șomajul și supra-calificarea comparativ cu rezidenții nativi. Cele mai recente date privind 

obstacolele în calea obținerii unui loc de muncă, în funcție de statutul de migrant, calificare 

profesională și cetățenie evidențiază faptul că cele mai frecvente obstacole pentru migranții 

din prima și a doua generație sunt lipsa competențelor lingvistice, urmată de lipsa 

recunoașterii calificărilor profesionale (Eurostat: Migranții de primă și a doua generație - 

Obstacole în calea obținerii unui loc de muncă 2014). 

 

 

Figura 4. Obstacole în calea obținerii unui loc de muncă în funcție de statutul de 
migrant și origine socială, grupa de vârstă 20-64 ani, 2014. Eurostat. 
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INTRODUCERE 

Un nou Act Legislativ cu privire la Integrarea Migranților și unul cu privire la Cursurile de 
Limba Daneză pentru Migranții Adulți au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004. Aceste acte 
legislative au la bază un acord cu partenerii sociali și autoritățile locale privind promovarea 
integrării pe piața forței de muncă și politica generală a guvernului de a atrage „mai mulți 
oameni în câmpul muncii”. Scopul noilor legi a fost de a asigura flexibilitatea necesară 
precum și oportunități de dezvoltare personală pentru noii-veniți, în raport cu cererile pieței de 
forță de muncă. Eforturile sectorului public au fost redirecționate către trei inițiative: consiliere 
și dezvoltare; formare profesională în companii private și publice; și acordarea unui supliment 
salarial. Durata contractului de integrare individuală de trei ani a fost extinsă (până în 
momentul în care imigrantul primește un permis de ședere permanentă, ceea ce se întâmplă 
în mod normal, după șapte ani), iar forma acestuia s-a modificat pentru a „sublinia 
responsabilitatea individuală a străinilor referitoare la integrarea în societatea daneză” 
(Ministerul Refugiaților, Imigrației și Integrării, 2006, p. 61). 

 

Cifrele agregate privind ocuparea forței de muncă de către imigranții din Danemarca sunt 
scăzute. Rata de ocupare a forței de muncă în cazul danezilor a fost de aproximativ 78% în 
2005, comparativ cu 56% pentru cei născuți în străinătate și 51% pentru migranți din țări care 
nu sunt membre OCDE. În alte țări OCDE, diferența dintre ratele de ocupare a forței de 
muncă de către migranți și localnici este la fel de semnificativă ca în Danemarca, pentru toate 
nivelurile de educație. Deși migranții din Danemarca sunt mai puțin educați decât populația 
locală, ratele lor de calificare nu par a fi mai scăzute decât în alte țări. Diferența dintre ratele 
de ocupare a forței de muncă pentru lucrătorii cu înaltă calificare și cei cu studii în străinătate 
este chiar mai mare (19%) decât decalajul dintre lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare 
(15%) și lucrătorii cu calificări medii (15%). Această stare de fapt creează provocări deosebite 
pentru Copenhaga, unde se află majoritatea migranților și unde deficitul de locuri de muncă 
este resimțit cel mai acut. Copenhaga are o experiență insuficientă de atragere a străinilor cu 
înaltă calificare, iar numărul de migranți nou-veniți, precum și al studenților străini, este relativ 
limitat. Astfel, cota populației imigrante din Copenhaga este sub medie, în comparație cu cea 
din alte zone metropolitane. (OCDE, 2009, p. 11-12) 

 

Pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare a comunității locale cu privire la nevoile 
migranților și refugiaților, este important să înțelegem diferențele de ocupare a forței de 
muncă în rândul populației native și a migranților. Compararea ratelor liber-profesioniștilor din 
cadrul populațiilor native și a migranților (figura 5) arată că în Danemarca diferența dintre 
populația liber-profesionistă nativă și migrantă (europeană și non-europeană) este mică, rata 
pentru populația locală fiind mai scăzută decât pentru migranți. Acest lucru este diferit față de 
media UE, unde ponderea liber-profesioniștilor din cadrul populației native este mai mare 
decât cel al liber-profesioniștilor născuți în UE și în afara UE, în această ordine.  
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Figura 5. Ponderea liber-profesioniștilor din totalul locurilor de muncă, grupa de 
vârstă 20-64 ani, 2017. Eurostat. 

 

1° PARTE: MIGRANȚII 

În martie 2019, Crossing Borders a efectuat interviuri cu migranți care activează în prezent la 
locuri de muncă sub nivelul lor de competență sau de educație și au intervievat migranți care 
dețin start-up-uri sau intenționează să devină antreprenori. 

În total au fost organizate 3 focus grupuri cu participarea migranților din diferite țări, incluzând: 
India, Bulgaria, China, Marea Britanie, Brazilia, România, Martinica, SUA, și Filipine. Statutul 
educațional al participanților a fost diferit: majoritatea participanților la interviu aveau deja 
studii superioare înainte de a veni în Danemarca, iar trei dintre aceștia făceau parte din 
sistemul educațional danez (unul în școala secundară, ceilalți efectuând studii de licență și 
master). Au existat, de asemenea, diferențe legate de perioada în care aceștia au ajuns în 
Danemarca. Unii dintre participanți au sosit recent în Danemarca - anul trecut - iar unii au 
venit cu mai mult de 10 ani în urmă. 

Motivele participanților la focus grup pentru a veni în Danemarca sunt variate: dublă cetățenie 
(unul dintre părinți este din China și altul din Danemarca), educație, reîntregirea familiei, 
migrația forței de muncă, oportunități de angajare mai bune și pentru unul dintre participanți - 
pură coincidență. Unii dintre migranți au avut cariere de succes și locuri de muncă bine plătite 
în țările lor de origine, iar alții au venit cu intenția de a căuta oportunități mai bune de 
angajare, de educație sau de îmbunătățire a competențelor. 

 

INTRAREA ÎN LUMEA ANTREPRENORIALĂ 

Întreprinzătorii migranți care doresc să-și înființeze afaceri într-un nou cadru economic, politic 
și cultural necesită competențe specifice. Capacitatea de a naviga contexte sociale diferite nu 
este la îndemâna oricui. Iar abilitatea de a deveni atât migrant cât și întreprinzător, două roluri 
ce vizează aspecte sociale și culturale diferite, poate reprezenta o majoră provocare. 
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De ce și-ar dori cineva să se aventureze în acest pretențios labirint al rătăcirilor 
administrative, juridice, economice și socio-culturale, care de multe ori conține aspecte 
ascunse ce necesită multă perseverență pentru a fi rezolvate? 

Există mai multe motive din care migranții aleg să devină antreprenori, dar am identificat un 
profil al antreprenorilor migranți atunci când vine vorba despre trecutul acestora și despre țara 
lor de origine. Migranții din Orientul Mijlociu și din Asia au o dorință mult mai puternică de a se 
impune ca antreprenori decât alte grupuri de migranți, această dorință fiind chiar mai 
pregnantă decât a danezilor care doresc să își înceapă o nouă afacere. 

Unii cercetători menționează faptul că o motivație puternică și experiență anterioară în 
domeniul antreprenoriatului reprezintă factori importanți. Cercetarea realizată de Fundația 
Rockwool (2004), de exemplu, concluzionează că minoritățile etnice aleg să fie antreprenori 
din aceleași motive ca și danezii: pentru a fi propriul lor șef. Alții subliniază faptul că impulsul 
puternic de a deveni antreprenor vine de pe piața muncii, unde șansele pentru aceste grupuri 
sunt limitate, în special datorită faptului că educația și competențele lor nu sunt acceptate. 

Acești factori nu se exclud reciproc, ci chiar se potențează pe anumite nivele. Persoanele 
liber-profesioniste din Danemarca sunt adesea forțate să intre în lumea antreprenorială, dar 
au de asemenea și o puternică motivație, în special în cadrul anumitor grupuri etnice. 

Un raport al OCDE (OCDE, 2009, p. 82) face următoarea evaluare generală a situației 
antreprenoriatului în rândul migranților din Danemarca: „Rata antreprenoriatului în rândul 
migranților este relativ scăzută. Migranții folosesc deseori munca pe cont propriu ca mijloc de 
a scăpa de marginalizarea de pe piața forței de muncă, însă cifrele privind ocuparea forței de 
muncă pentru migranți sunt relativ scăzute. Deși nu există obstacole formale în calea 
desfășurării de activități antreprenoriale în Danemarca legate direct de statutul de migrant, ar 
putea fi mai greu pentru aceștia să obțină împrumuturi. Acest lucru este probabil legat de 
faptul că majoritatea antreprenorilor migranți încep în sectoare cu bariere de intrare scăzute și 
concurență intensă, cum ar fi restaurantele”. 

Datele colectate de la participanții noștri - antreprenorii migranți, combinate cu interviurile cu 
părțile interesate, cercetările de birou și investigațiile de teren, duc la două observații 
generale cu privire la provocările în calea dezvoltării antreprenoriatului în rândul migranților 
din Danemarca: 

▪ factori social-culturali 

▪ factori administrativi, economici și legislativi 

Cu toate că migranții tind să înființeze întreprinderi la o rată sporită față de danezi, aceștia se 
confruntă cu obstacole mai mari, în special datorită capitalului social limitat, barierelor 
lingvistice, lipsei de acces la instituțiile financiare, și de înțelegere a pieței daneze. 

Pentru a răspunde la întrebarea legată de provocările întâmpinate în procesul de înființare a 
unei afaceri în Danemarca, am analizat ce au declarat participanții la interviu referitor la acest 
lucru, dar și referitor la provocările întâmpinate de ei pe piața muncii din Danemarca: 
atitudinile, conceptele, lecțiile învățate, precum și viața lor de zi cu zi, cum justifică eforturile 
pe care le întreprind ca antreprenori și cum definesc rolul întreprinzătorului migrant în 
contextul vieții lor reale. Această analiză ne permite să tragem concluzii și să emitem ipoteze 
cu privire la posibilul impact al antreprenoriatului migrant asupra economiei țării gazdă.  
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FACTORI SOCIO-CULTURALI 

Pentru mulți dintre participanții la studiile de cercetare, una dintre cele mai mari provocări în a 
intra pe piața muncii este cunoașterea limbii daneze: „Chiar dacă poți trăi în Danemarca 
fără a cunoaște limba, nu va fi niciodată la fel.” Unii dintre participanți regretă că nu au învățat 
daneza încă de la început. Pe lângă multe alte avantaje, stapânirea limbii daneze îi face pe 
migranți să se simte mai implicați în viața comunității. 

„Dacă nu vorbești daneza și dacă nu lucrezi pentru o companie internațională, nu te poți 
angaja aici, este atât de simplu. Toate grupurile de migranți spun același lucru. Nu vorbesc 
daneză, sunt super-calificat, dar nu-mi pot găsi o slujbă.” 

„Nu am fost invitat niciodată la întâlnirile de studiu, dar am știut atunci că nu era din cauză că 
nu m-ar fi agreat, ci pentru că ar fi trebuit să facă eforturi suplimentare pentru a mă include. 
Mai târziu, la universitate am întâmpinat aceeași problemă. Îmi amintesc cum un profesor mi-
a spus că pentru cineva care nu este danez mă descurc chiar bine. Nu știam cum să 
reacționez, pentru că încerca să mă încurajeze.” 

Similar barierelor lingvistice, diferențele culturale sunt considerate a fi greu de surmontat în 
procesul de intrare pe piața forței de muncă. Acești doi factori sunt strâns legați unul de 
celălalt, între ei existând o interacțiune puternică. 

„Din punct de vedere cultural a fost dificil să ma integrez. Asta este din cauză că provin dintr-
o cultură (Marea Britanie) unde ne concentrăm asupra unui anumit tip de inteligență, mai mult 
de tip academic decât social. Lucru cu care nu sunt în totalitate de acord. Dacă nu ești tipul 
academicianului, nu înseamnă că nu ești inteligent.” 

„Îți pregătești CV-ul pe baza experienței de muncă dintr-o altă țară și nu știi cum să îți prezinți 
profilul pentru a-l face atractiv pentru o companie daneză. Dacă nu ești conștient de asta, 
atunci nu știi de ce îți este respins CV-ul și nu primești niciun fel de explicații.” 

După cum putem remarca înțelegerea culturii de lucru și a mediului ambiant poate fi un 
alt punct cheie, precum este și profilul jobului. Dacă e vorba de un rol de conducere, este 
foarte probabil ca angajatorii să caute o persoană daneză. Este mai ușor de găsit un loc de 
muncă în domeniul tehnic sau pe o poziție inferioară și există o diviziune clară a rolurilor pe 
piața muncii. De exemplu, în comunitatea asiatică, există o integrare destul de bună în ceea 
ce privește ocuparea forței de muncă, dar în principal doar dacă este vorba de slujbe ce nu 
necesită studii superioare, adică îngrijire la domiciliu, au pair, curățenie, etc. De abia a doua 
generație de migranți asiatici se integrează cu succes în societatea daneză. 

Accesul la piața muncii pentru comunitățile originare din Orientul Mijlociu este limitat, conform 
rezultatelor interviurilor noastre. Acestea sunt adeseori expuse discriminării, în special în 
cazul populației de sex masculin. De exemplu, dacă o persoană din Orientul Mijlociu aplică la 
un stagiu pentru a putea finaliza învățământul tehnic, de obicei este refuzat, astfel încât nu își 
poate finaliza studiile și ajunge în șomaj. Antreprenoriatul este principala lor cale de ieșire, 
dar de cele mai multe ori ajung să lucreze în magazinul de familie sau își deschid propriul 
magazin. Migranții din țările din Orientul Mijlociu dețin de obicei o afaceri proprii, sub formă de 
magazine locale, cafenele, restaurante, etc. Acest lucru nu este neapărat bun pentru ei, 
deoarece îi descurajează să urmeze o educație superioară. De asemenea, această stare de 
fapt influențează și învățământul superior al migranților din Danemarca. 

În ciuda educației superioare, migranții pot fi destul de des discriminați pe baza aspectelor 
legate de etnie și integrare socială. Mulți angajatori discriminează deoarece consideră că pot 
apărea dificultăți culturale sau lingvistice și pot apărea diferențieri între angajați. Pe de altă 
parte, aceștia pot fi descurajați de către familiile lor, deoarece părinții lor nu au avut succes în 
educație sau în găsirea unui loc de muncă și nu vor ca și copiii lor să confrunte cu aceeași 
situație. Când și dacă găsesc un loc de muncă, acesta este, de obicei, unul care necesită 
studii și calificări mai puține decât au ei. 
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„Cred că este ceva de avut în vedere dacă doriți să începeți o afacere aici - dacă nu sunteți 
danez, ar putea fi o primă barieră. Trebuie să învățați cum funcționează sistemul și lucrurile în 
general. Dacă nu sunteți european, este o altă provocare, și dacă nu sunteți alb sau nu puteți 
trece cu ușurința drept alb, atunci aveți de înfruntat încă o provocare. Și, adică, … nu e ca și 
cum ar fi vorba de rasism. Cred că în oricare altă cultură ați fi, ați întâmpina aceste provocări, 
dacă veniți din afară. Ieși mai mult în evidență în anumite locuri decât în altele și asta face 
lucrurile mai dificile.” 

Rețeaua socială este în mod evident o categorie esențială pentru majoritatea intervievaților. 
Analiza noastră relevă diferite aspecte ale acestui beneficiu, printre care contactul social în 
cadrul și în afara sălii de clasă / locului de muncă, socializarea și integrarea în comunitate, 
legarea de noi prietenii. Conectarea cu diferite persoane și comunități este crucială și poate 
oferi o mulțime de informații. Participanții noștri au menționat că, atunci când ONG-urile 
organizează evenimente în acest scop, acestea sunt bine-venite deoarece oamenii se pot 
întâlni și împărtăși experiențe și provocări. Existența unui grup de sprijin care facilitează 
împărtășirea provocărilor și experiențelor personale este foarte importantă. În situația în care 
se pun bazele unei afaceri de mai multe ori, este de asemenea nevoie de sprijin moral. 

Un alt aspect care trebuie menționat este diferența dintre imigranți și refugiați în 
Danemarca. Refugiații sunt, de obicei, din Orientul Mijlociu și din comunitatea islamică și sunt 
în general percepuți ca fiind bărbați tineri și needucați. 

Atât în 2014, cât și în 2015, marea majoritate (aproape jumătate) dintre solicitanții de azil din 
Danemarca au venit din Siria. Aceștia constituie cel mai mare grup de solicitanți de azil. 
Ministerul danez al Muncii, în dialog cu municipalitățile, a concluzionat în 2016 că majoritatea 
refugiaților nu dețin studiile obligatorii. Acest lucru nu este deloc surprinzător. Motivul pentru 
nivelul educațional mai scăzute în comparație cu alte grupuri se datorează faptului că 
majoritatea solicitanților de azil erau foarte tineri atunci când au solicitat azil în Danemarca. 
Prin urmare, nu ajunseseeră încă în sistemul educațional formal. Nu e de mirare că statisticile 
arată că 66% dintre refugiați nu dețin o diplomă superioară celei de școală primară 
(ROCKWOOL 2017). În comparație cu migranții asiatici care sunt considerați a fi integrați în 
societate, migranții din Orientul Mijlociu sunt percepuți în mod negativ, chiar dacă au efectuat 
studii superioare. 

În general, migranții din țările UE se bucură de o acceptare mai bună și de mai mult sprijin în 
înființarea unei afaceri. Există, de asemenea, diferențe între tipurile de afaceri înființate - 
migranții din țările UE dezvoltă de obicei întreprinderi de tip high-tech, iar cei din țările non-UE 
deschid mici magazine, cafenele, restaurante, ceea ce este perceput în mod diferit. 

 

FACTORI ADMINISTRATIVI, ECONOMICI ȘI LEGISLATIVI 

Dacă intenționați să vă înființați o afacere în Danemarca, este foarte important să vă 
familiarizați cu sistemul și să știți cum funcționează acesta (reguli, legi, politici, linii directoare, 
proceduri, etc.) Cele mai multe informații sunt digitalizate și sunt în limba daneză sau 
există versiuni prost traduse în limba engleză. Acest lucru face dificilă găsirea informațiilor 
relevante și valorificarea acestora prin canalele birocratice potrivite. Din cauza acestei situații 
este necesar ajutorul cuiva care vorbește fluent daneza și știe unde să găsească informațiile 
online. În plus, este necesară multă răbdare și perseverență. 

„Toată documentația și toate informațiile disponibile sunt în limba daneză. Dacă lucrezi în 
industria alimentară, există multe reguli care trebuie urmate și nu poți fi la curent cu acestea 
dacă nu cauți cu atenție. Nu vrem să riscăm să facem lucrurile în mod greșit, așa că am ajuns 
să plătim consultanță juridică, ceea ce este destul de costisitor.” 

„Există lucruri pe care trebuie să le faci și poți să le faci, și apoi sunt lucrurile pe care trebuie 
să le faci. A ști ce trebuie să faci ca să nu ai probleme este foarte important. Pentru că dacă 
afli prea târziu, poți primi o amendă care îți poate închide afacerea dacă este substanțială. De 
asemenea, există lucruri de care trebuie să vă feriți, pentru că nu ați dori să le faceți ...” 
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Înainte de a începe o 
afacere, este necesar 
să aveți capital suficient 
și, prin urmare, e posibil 
să aveți nevoie de un 
împrumut de la bancă. 
În societatea daneză 
pentru a primi un 
împrumut, trebuie să 
arătați cum veți deveni 
profitabili și să dețineți 
și bani proprii pentru 
investiții. Dacă nu există 
capital de pornire sau 
capacitatea de a dovedi 
profitabilitatea viitoare, 
atunci accesul la un 
împrumut este limitat. 

„În Danemarca, nu există niciun grant la care să puteți aplica pentru a vă înființa compania, 
iar în cazul în care o bancă decide să vă susțină primiți până la 10.000 DKK. De obicei, 
băncile nu prea cred în fiabilitatea start-up-urilor, mai ales când sunt înființate de migranți ...” 

Un alt factor important este realizarea unui studiu de piață: antreprenorii trebuie să se 
gândească cum să creeze un produs unic și de calitate, cum să îl promoveze publicului, să își 
asigure consumatorii potriviți și un preț competitiv pentru produs. Este necesar să se 
efectueze cercetări privind cererea de servicii sau produse, care să fie testate fără a cheltui 
mult timp sau bani, să se investească în publicitate, în identificarea unui grup țintă și a 
prețului corect pentru serviciu / produs: „Nu știam cum să stabilesc prețul, așa că am ajuns să 
plătesc din propriul buzunar atunci când am găzduit primul eveniment”. Lecțiile importante 
învățate de participanții noștri au fost: să înceapă o afacere într-un mediu cu risc scăzut, să o 
testeze în prealabil, să construiască pe baza experienței acumulate treptat și să folosească 
din plin momentele prielnice. 

„La Casa Internațională, ți se oferă o idee generală, dar nu este foarte specific sau suficient. 
Aceste programe sunt doar pentru persoanele din zona Copenhagăi și nu ai acces la ele 
dacă nu ești în capitală. Ajutorul este foarte general și deși acoperă subiectul, nu se intră în 
detalii - ceea ce nu este suficient. Ar trebui să ți se ofere ghiduri de îndată ce obții CPR-ul 
(număr de identificare danez). Altfel, trebuie să cauți singur ceea ce e îți poate fi de folos.” 

 

2° PARTE: PĂRȚILE INTERESATE 

În martie 2019, Crossing Borders a efectuat interviuri cu părțile interesate care lucrează cu 

antreprenori și angajați cu statut de migranți sau refugiați. Cele cinci părți interesate au fost 

intervievate, iar rezultatele acestor interviuri au constituit baza unui raport care să arate 

provocările cu care se confruntă migranții și refugiații pe piața muncii din Danemarca. 

PROFILELE PĂRȚILOR INTERESATE 

Yes Cph este o organizație care are ca misiune crearea de oportunități echitabile de angajare 

pentru toți refugiații din Danemarca. Ei oferă un serviciu accesibil, fiabil și de calitate 

refugiaților, menit să le asigure condiții mai bune de muncă și salarii rezonabile. Strategia 

companiei poate asigura oportunități de integrare durabilă pentru refugiați, oferind în același 

timp întreprinderilor un mediu de lucru pozitiv și șansa de a da ceva înapoi societății. 

https://www.yescph.dk/om 

https://www.yescph.dk/om
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Festivalul Culinar pentru Refugiați este o inițiativă a cetățenilor, înființată de organizația 

caritabilă Food Sweet Food, cu sprijinul Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). 

Ideea festivalului este deschiderea restaurantelor și încredințarea bucătăriilor refugiaților, 

preum și împărtășirea momentelor gustoase și generatoare de unitate socială. Dincolo de 

festivalul anual, Food Sweet Food dezvoltă activități care să sprijine integrarea profesională a 

bucătarilor festivalului: servicii de catering, evenimente culinare, spectacole de gătit, ateliere 

de gătit, conferințe și testimoniale. Anul acesta, Festivalul pentru Refugiați va avea loc pentru 

prima dată la Copenhaga. 

http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en  

Action Aid Danemarca are aproape 70 de ani de experiență în domeniul dezvoltării sociale, 

iar munca lor este menită să ducă la îmbunătățirea condițiile de viață ale persoanelor cu 

posibilități reduse, pentru a se putea auto-gospodări pe termen lung. Grupurile țintă sunt în 

primul rând femeile și tinerii. Împreună cu organizațiile locale, aceștia depun eforturi pentru a 

ajuta persoanele care trăiesc în sărăcie și a le sprijini în înțelegerea și solicitarea drepturilor 

lor, respectiv pentru a construi o societate mai democratică și sustenabilă. Unul din domeniile 

de activitate este centrat pe drepturile solicitanților de azil și a tinerilor din Danemarca, 

precum și pe educația aferentă din școli. Metodele de lucru sunt concepute pentru a ajuta 

oamenii să se pună din nou în prim-plan, să își redescopere vocea interioară și abilitatea de a 

contribui la viața comunității și de a-și schimba situația. 

https://www.ms.dk/en  

Fair Nomad Society este un magazin conceptual din Copenhaga fondat de My Fair Shop / 

Nomad Living / Naked Society. Credințele comune care au dus la această colaborare sunt 

producția sustenabilă și dragostea pentru design, produse de interior și lifestyle. Dorința lor e 

să demonstreze că există o multitudine de produse de calitate pe piață, care sunt minunate 

atât de privit cât și de folosit, a căror producție este sustenabilă pentru oameni și mediul 

înconjurător. Persoana din spatele acestei idei este Charline Charli Skovgaard, antreprenor, 

filantrop, expert în sustenabilitate și voluntar pentru refugiați. După ce a lucrat ca stilist / 

director de creație în 2010, ea a decis să se concentreze doar pe clienții cu produse 

sustenabile - Fair Styles fiind prima firmă de PR & comunicare, cu clienți 100% ecologici. 

https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en  

Celine Faty - coach vizibilitate și branding: după aproape 20 de ani în industria muzicală, 

Celine și-a schimbat cariera și s-a reorientat către modă. Astfel, în 2011, a creat QIIM, o linie 

unică de îmbrăcăminte de „inspirație africană”. Pe parcursul călătoriei sale antreprenoriale, ea 

a devenit un coach specializat pe probleme de vizibilitate și branding. Celine ajută oamenii să 

identifice acel ceva cu care ei sunt înzestrați în mod unic. Dorința ei este de a împuternici 

oamenii să ia măsuri pentru a-și spori stima de sine și a avea viața pe care o merită. 

https://celinefaty.com  

Potrivit părților interesate, două dintre cele mai importante bariere cu care se confruntă 

migranții și refugiații atunci când intră pe piața forței de muncă sau își înființează propria 

afacerea sunt: barierele lingvistice și neînțelegerea sistemului administrativ și a 

cadrului legal. Dificultățile economice sunt, de asemenea, recunoscute ca reprezentând un 

obstacol major în procesul antreprenorial, împreună cu lipsa de conștientizare și de sprijin din 

partea instituțiilor publice. Barierele culturale și problemele de integrare au fost unele din 

principalele aspecte discutate în cadrul interviurilor de tip focus grup cu părțile interesate. 

Migranții și refugiații nu dispun nici de competențe digitale de bază (nu pot utiliza site-urile 

daneze) și prezintă o lipsă a înțelegerii adecvate a normelor cu privire la consumatori față de 

antreprenorii danezi. 

http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en
https://www.ms.dk/en
https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en
https://celinefaty.com/
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FACTORI SOCIO-CULTURALI 

În cadrul interviurilor cu părțile interesate, bariera lingvistică este descrisă ca fiind unul din 

obstacolele importante pentru migranții și refugiații care doresc să își deschidă propria 

afacere sau să își găsească un loc de muncă. Stăpânirea limbii daneze este esențială în 

procesul de înființare a unei noi afaceri, deorece trebuie să poți comunica atât cu partenerii 

cât și cu clienții. Conform părților interesate, migranții și refugiații întâmpină provocări majore 

datorate barierelor lingvistice atunci când își încep propriile afaceri: 

„(…) una din provocările majore cu care s-a confruntat, a fost faptul că o mare parte din 

documentația necesară înființării unei afaceri există doar în daneză. Deci, practic ne 

întoarcem la aspectul lingvistic, ai nevoie de cineva care citește și vorbește daneza bine, iar 

daneza nu este o limbă ușoară.” 

Barierele lingvistice cu care se confruntă antreprenorii migranți țin atât de capacitatea lor de a 

citi cât și de a vorbi limba daneză. O bună parte din documentele oficiale pe care trebuie să le 

înțelegi și semnezi, deoarece sunt esențiale în procesul de înființare a unei noi afaceri, sunt în 

daneză. Bariere lingvistice pot exista chiar și atunci când migranții și refugiații vorbesc limba 

daneză, accentul străin reprezentând un obstacol important în demararea unui nou proiect 

antreprenorial sau în încercarea de a intra pe piața muncii. În cadrul interviului, un consultant 

de origine afgană oferă un exemplu concret referitor la modul în care barierele lingvistice te 

pot împiedica să îți găsești o slujbă: 

„Tatăl meu, de exemplu, a venit aici când era deja adult. Prin urmare el va avea întotdeauna 

un accent specific. Indiferent de cât de bine vorbește limba și de faptul că a învățat-o în 6 luni 

și și-a luat examenul de daneză, foarte dificil de altfel, el va avea mereu un accent. Iar acest 

lucru reprezintă o barieră pentru el.” 

A doua dificultate identificată este legată de cadrul juridic actual, în care majoritatea 

instrumentelor existente pentru sprijinirea migranților și refugiaților în procesul de ocupare a 

forței de muncă și de dezvoltare a afacerilor sunt în daneză și prin urmare nu sunt disponibile 

acestora. Site-urile web și alte locuri de unde se pot obține informații relevante, nu îi au în 

vedere pe migranți și refugiați: 

„Chiar și atunci când acestea sunt traduse, traducerea este foarte slabă, iar migranții și 

refugiații ar trebui să aibă cu toții acces la o versiune internațională. Deși multe instrumente 

sunt disponibile online, acest lucru nu este suficient pentru a încuraja folosirea lor.” 

În interviurile cu părțile interesate, discriminarea a fost subliniată, de asemenea, ca fiind una 

dintre problemele majore pentru refugiați sau migranți în găsirea unui loc de muncă sau în 

demararea propriei afaceri. Unul dintre intervievați a declarat: „Dacă numele tău e Mohamed 

este mai greu să găsești o slujbă dacă numele tău este Martin.” În interviul cu consultantul de 

la ActionAid, același aspect a fost menționat și elaborat: 

„Am avut un eveniment la ActionAid unde am vorbit cu un cercetător care a investigat acest 

fenomen și a constatat că, dacă ești bărbat, musulman, și porți numele de Muhammed, 

trebuie să trimiți de două ori mai multe aplicații pentru a fi chemat la un interviu de angajare în 

comparație cu un danez pe nume Martin.” 

În toate interviurile efectuate se afirmă că angajatorii iau în considerare numele candidaților în 

timpul procesului de angajare. Dacă aveți un nume danez ca Martin, aveți de două ori mai 

multe șanse de a fi chemat la interviu decât dacă numele dvs. este Mohamed. Este mult mai 

greu pentru bărbați de origine etnică diferită sau pentru „nume musulmane” să-și găsească 
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un loc de muncă, spune consultantul ActionAid. Ea menționează barierele diferite întâmpinate 

în găsirea unui loc de muncă sau în demararea propriei afaceri. 

Discriminarea se manifestă pe piața locurilor de muncă prin oportunitățile inegale la care au 

acces persoanele din afara Europei față de europeni. În lumea antreprenorilor, discriminarea 

existentă ține de tipul întreprinderilor pe care persoanele din afara Europei le dețin în 

Danemarca. Potrivit consultantului ActionAid, aceștia își deschid afaceri în domenii specifice, 

de ex. dețin un chioșc sau un magazin de biciclete. Oportunitățile lor de a-și începe o afacere 

diferită pot fi destul de limitate. Același lucru se manifestă și pe piața muncii, unde refugiații 

sunt supra-reprezentați în anumite sectoare, care se confruntă adesea cu un grad ridicat de 

discriminare, de ex. curățenie, taxi, coafor sau ospitalitate. 

Discriminarea nu se manifestă doar pe criterii etnice, ci și pe criterii de gen. Din perspectiva 

părților interesate, dificultățile cu care se confruntă migranții și refugiații atunci când își încep 

propria afacere sunt mai mari pentru femei decât pentru bărbați. Toate persoanele 

intervievate de noi subliniază modul în care lumea antreprenorială este dominată de bărbați: 

„Lumea antreprenorială este adaptată în principal bărbaților. Nu facilitează prea mult afacerile 

femeilor refugiate. E pur și simplu modul în care lumea antreprenorială este configurată.” 

Pentru mulți dintre migranți sau refugiați este dificil să stabilească relații cu danezii. Accesul 

la o rețea când pui bazele unei afaceri este foarte important, mai ales inițial. Uneori, chiar 

dacă migranții sau refugiații au acces la o rețea, aceasta nu le oferă suficient sprijin. Unul din 

aspectele esențiale este atitudinea - atunci când întreprinzătorii nu se percep pe sine ca fiind 

migranți, ci pe deplin integrați în societate, vor fi văzuți diferit și de către ceilalți. Accesul la o 

rețea daneză este perceput ca un aspect decisiv pentru demararea unei afaceri de succes. A 

face parte din rețeaua potrivită reprezintă o cheie de acces pe piața forței de muncă, dar 

acest lucru este dificil și foarte greu de realizat, chiar și după mulți ani: 

„Știm că în Danemarca, și poate și în multe alte țări, majoritatea persoanelor obțin un loc de 

muncă datorită rețelelor lor personale și profesionale. Majoritatea acestor [refugiați] nu fac 

parte din nicio rețea. În cazul în care au acces la o rețea, aceasta este din grupul etnic din 

care fac parte.” 

„Cea mai mare barieră pe care o resimt mulți oameni, chiar și cei care au trăit ani buni în 

Danemarca, este lipsa unei rețele, ceea ce face dificilă crearea de relații cu etnicii danezi, 

care le-ar putea fi de folos.” 

„În Danemarca, dacă nu faci parte din rețeaua potrivită, nu ajungi nicăieri. De obicei, migranții 

nu au acces la rețelele potrivite pentru a începe o afacere. Și chiar dacă fac parte dintr-o 

rețea, este posibil să nu aibă susținerea necesară pentru a putea deveni antreprenori.” 

 

FACTORI ADMINISTRATIVI, ECONOMICI ȘI LEGISLATIVI 

În demararea propriei afaceri ca migrant, refugiat sau cetățean danez, trebuie să cunoști 

sistemul și cadrul legal pentru antreprenoriat. Dar, în opinia intervievaților, există anumite 

provocări cu care se confruntă migranții și refugiații, cu care danezii nu se confruntă. 

„Aici (în antreprenoriat) barierele sunt mai puține și pot fi controlate mai ușor în viața de zi cu 

zi. Nu e la fel de rău ca în cazul angajaților care trebuie să-și găsească un loc de muncă. 

Majoritatea oamenilor cred că există bariere mai mari în a aplica pentru o poziție la o firmă. 

Dar eu cred că la nivel administrativ, întâlnești multe bariere și dacă ești antreprenor.” 
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Interesant este faptul că barierele la angajare au mai mult de-a face cu discriminarea, pe 

când pentru antreprenori, nu există probleme mai mari decât barierele administrative. La 

inițierea unei afaceri sunt întâmpinate un număr de bariere administrative, cu privire la modul 

în care se poate „(...) lua un împrumut, primi un număr CVR și toate aceste tipuri de lucruri". 

Este vorba de obstacolele juridice și administrative pe care migranții și refugiații trebuie să le 

depășească pentru a deveni antreprenori. 

O altă problemă menționată în interviuri, este însuși sistemul de integrare danez: „Acesta se 

raportează la migrant ca la cineva care nu poate lua decizii pe cont propriu. Deci, îl va plasa 

în grija sistemului, în loc să îl ajute să se simtă parte integrantă din sistem.” Potrivit 

intervievatorului, migranții și refugiații sunt plasați de către funcționarii guvernamentali în 

cadrul sistemului, fără ca aceștia să aibă un cuvânt de spus referitor la locul de plasament. 

Acest lucru îngreunează intrarea în lumea antreprenorială, deoarece pentru a deveni un 

antreprenor trebuie să îți cunoști și fructifici oportunitățile. Migranții și refugiații se confruntă și 

cu probleme de navigare a sistemului economic care are ca scop sprijinirea antreprenoriatul: 

„Dacă ar avea banii necesari, ei ar putea deveni antreprenori, dar barierele economice și lipsa 

de acces la informațiile despre unde poți găsi finanțare dacă nu ai bani proprii, îi fac să nu își 

poată fructifica oportunitățile existente. Nu cred să nu fi întâlnit vreodată pe cineva care să nu 

dorească să-și deschidă propria afacere, dar și să nu aibă bani pentru asta.” 

Consultantul de la ActionAid afirmă că o mulțime de migranți și refugiați doresc să devină 

antreprenori pentru că nu se pot dezvolta profesional în domenii precum: taxi, curățenie sau 

lanțuri comerciale, unde migranții și refugiații sunt supra-reprezentați. Ea menționează motive 

diferite pentru bunăstarea lor precară în aceste sectoare, dar, în general, aceasta se 

datorează discriminărilor din partea clienților sau a colegilor. Conform spuselor ei, una dintre 

barierele principale pentru a deveni antreprenor este aspectul economic. Dacă ești refugiat, 

ai avut probabil mulți bani înainte să pleci, dar i-ai cheltuit pe cei mai mulți pentru a fugi într-o 

țară străină. Dacă ești migrant, alegi adesea să emigrezi din cauza oportunităților de muncă - 

condițiile de salarizare sau de muncă sunt mai bune, și de cele mai multe ori nu ai capital 

economic. Se pare că mulți și-ar dori să înceapă propria afacere, dar acest pas depinde în 

mare măsură de situația lor economică, de cunoașterea oportunităților de finanțare și de 

accesul la rețea, aspect ce va fi elaborat într-o secțiune ulterioară. 

În ciuda faptului că există o multitudine de oportunități de sprijin, sub formă de programe de 

mentorat sau incubatoare de afaceri, acestea pot fi dificil de găsit și de navigat. Persoanele 

intervievate recunosc că există opțiuni bune pentru sprijinirea antreprenoriatul și enumeră 

diverse instituții și organizații, dar recunosc de asemenea că organizațiile respective nu sunt 

întotdeauna facil de abordat: 

„Unul dintre lucrurile la care Danemarca se remarcă în mod pozitiv este faptul că avem multe 

incubatoare. Acestea sunt fie organizații cu finanțare de la stat sau municipalități, fie pur și 

simplu locuri unde puteți merge pentru a primi sfaturi. Dar trebuie să știți de existența lor, prin 

urmare trebuie să înțelegeți sistemul. Și dacă nimeni nu vă spune unde sunt, sau că ele 

există, cel mai probabil nu le veți găsi.” 

„Majoritatea sfaturilor pe care le găsiți sunt în format PDF și dacă nu sunteți obișnuiți să 

căutați aceste lucruri online, deoarece proveniți dintr-o societate în care vorbiți despre aceste 

lucruri, în loc să le citiți într-un document PDF, atunci nu veți beneficia de sprijinul necesar 

pentru a accesa informațiile relevante.” 
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LECȚII IMPORTANTE ÎNVĂȚATE 

În această ultimă parte, vom prezenta câteva sfaturi, sugestii practice și exemple de 

schimbări pozitive colectate ca urmare a interviurilor realizate cu părțile interesate. Sfaturile 

se concentrează pe activarea societății civile, crearea de programe de mentorat, abordări mai 

cuprinzătoare a consultanței juridice acordate migranților și refugiaților care doresc să-și 

deschidă propria afacere și detectarea și prevenirea discriminării la locul de muncă. 

Părțile interesate percep societatea civilă ca pe un element esențial pentru îmbunătățirea 

accesului refugiaților și migranților pe piața muncii. Ei recunosc că societatea civilă este foarte 

activă în Danemarca, acesta fiind un element-cheie care ar trebui utilizat pentru a ajuta 

migranții și refugiații să acceadă la piața muncii din Danemarca. 

„Este vorba despre capacitarea societății civile, care deși este activă în Danemarca, e 

formată dintr-o mulțime de oameni care, de obicei, nu fac nimic, dar consideră că trebuie să 

spună ceva, deci organizarea societății civile în jurul principiului de a crea o diferență poate fi 

unul dintre cele mai importante lucruri.” 

În cadrul interviurilor au fost prezentate inițiative interesante ale societății civile, ca de 

exemplu „migranții de succes” care sprijină alți migranți: 

„Există loc de îmbunătățire a societății civile. Unele organizații ale societății civile îi ajută [pe 

migranții], dar cheia succesului stă în găsirea acelor persoane care s-au confruntat cu 

dificultăți, astfel încât migranții să se poată oglindi în aceștia. Oamenii trebuie să înțeleagă că 

nu sunt singuri și că persoana care îi ajută a trecut prin aceleași lucruri ca și ei.” 

O abordare holistică este esențială pentru sprijinirea refugiaților și a migranților: 

„Deci, de exemplu, ei vă vor ajuta să vă înființați afacerea, dar este posibil să nu înțeleagă că 

vă depuneți dosarul pentru reunificarea familiei în același timp. Chiar dacă știu asta, ei nu vor 

înțelege procesul. Așadar, o abordare holistică și adaptată după caz, cred că ar putea ajuta 

mai mulți oameni și ar putea susține fiecare aspect al vieții refugiaților.” 

De asemenea, este importantă detectarea și pedepsirea discriminării indirecte: 

„Dacă sancționăm sindicatele atunci când nu acționează în mod legal... Dar nu avem legi 

care să acopere discriminarea indirectă. Cazurile de discriminare indirectă sunt foarte dificile. 

Nu avem legi care să protejeze angajatorii împotriva proceselor de discriminare indirectă. Și 

cetățeanul obișnuit nu deține suficiente informații despre acest lucru, despre drepturile sale și 

modul în care poate să le folosească. Un alt aspect este existența liderilor / managerilor 

informați și responsabili pentru angajați. Trebuie să existe cursuri de instruire cu privire la 

regulile și legile privind discriminarea indirectă. Acest lucru este necesar și pentru persoanele 

care au stagiari. Ei trebuie să fie conștienți de drepturile și de siguranța stagiarului.” 

Una dintre principalele strategii de îmbunătățire a egalității de șanse și a accesului pe piața 

muncii și în mediul de afaceri pentru migranți este îmbunătățirea abilităților de predare și 

oferirea de oportunități de îndrumare și coaching, și în special de mentoring. Ajutorul 

informal este, de asemenea, recunoscut ca o abordare bună și are loc prin oferirea de sfaturi, 

traducerea materialelor necesare și găsirea unei școli și / sau a unui loc de muncă adecvat. 

Din interviurile avute cu părțile interesate, am realizat că ratele de succes în lucrul cu 

antreprenorii migranți sunt mai mari dacă ajutorul vine de la o persoană care a trecut deja prin 

întregul proces. Prin urmare, ONG-urile care au angajați cu statut de migranți pot avea o 

influență mult mai profundă, deoarece pot înțelege mai bine provocările acestora. Pe de altă 

parte, există organizații studențești care lucrează în acest domeniu și care pot oferi acces la 

cunoștințe teoretice, dar nu pot da sfaturi prin prisma propriei experiențe. 
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Conform participanților noștri, programele de mentorat și atelierele de afaceri, permit 

ideilor de afaceri să treacă printr-o fază de screening, astfel încât planurile de afaceri să se 

potrivească particularităților pieței și consumatorilor danezi. Acestea au rolul de a asigura, pe 

cât posibil, dezvoltarea metodologică a ideilor de start-up, astfel încât ele să poată constitui 

premise realiste pentru a deveni eforturi sociale active în vederea dezvoltării propriei afaceri 

sau pentru a obține stagii de practică în start-up-uri de succes. Eforturile sociale sunt astfel 

ancorate în mod realist în afaceri operaționale sau în planuri educaționale care se potrivesc 

cel mai bine specificului piețelor daneze. 

„Migranții trebuie să ia măsuri. Aici poți reuși în afacerea ta, ar putea dura ceva mai mult, dar 

vei reuși. Nu te teme de etnia ta, de limba ta. Nu te teme de cine ești, căci ideea ta poate fi 

una de succes. Iubește-te pe tine și nu lua în seamă cuvântul ‚minoritate’. Toți ar trebui să fim 

uniți. Migranții care vin aici n-ar trebui să se simtă ca făcând parte dintr-o minoritate. Cu toții 

avem ceva important de oferit.” 

 

CONCLUZII  

Întreprinzătorii migranți se confruntă în general cu multe bariere, nu doar legate de stabilirea 

într-o țară nouă, ci și de înțelegerea culturii muncii, a normelor administrative și legislative. 

Pe lângă mulți alți factori culturali, unul din dezavantajele fundamentale pentru migranții care 

își încep activitatea în Danemarca este stăpânirea limbii daneze. La fel de importantă este 

înțelegerea regulilor și regulamentelor care îi pot induce în eroare, din cauza formalităților pe 

care nu le înțeleg. Ca antreprenor, indiferent de domeniul tău de activitate, ți se deschide o 

lume complet nouă în care trebuie să te impui de la zero prin explorarea pieței, stabilirea 

grupului țintă, analiza concurenței și investiții în publicitate. Întreprinzătorii migranți se simt 

discriminați față de populația obișnuită, ceea ce deseori îi descurajează. 

Procesul de integrare și de stabilire a unor rețele joacă un rol-cheie în această situație. 

Existența unui grup de sprijin, încurajarea rețelelor și a inițiativelor organizate cu și pentru 

migranți ar putea constitui un ajutor incomensurabil. Acest lucru ar permite un acces mai bun 

la instrumentele necesare înființării unei afaceri, dar și accesul pe piața muncii. 

Conform interviurilor efectuate, programe de formare care vizează maniera în care se pot 

căuta și găsi acele locuri de muncă ce se potrivesc cel mai bine cu calificările și abilitățile 

migranților și refugiaților, precum și o bază de date cu toate informațiile necesare pentru a 

începe o afacere ar fi extrem de utile. De asemenea, elaborarea unor proiecte de legi și 

politici legislative mai transparente și mai ușor accesibile ar putea reprezenta factori-cheie ai 

succesului în sprijinul acordat antreprenorilor din rândul comunității migranților și refugiaților. 
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LINK-URI UTILE ȘI BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:  

Serviciul pentru Cetățeni Internaționali 
http://icitizen.dk   
 
Casa Internațională din Copenhaga 
https://ihcph.kk.dk  
https://international.kk.dk/business  
 
Fondul pentru Inovare din Danemarca  

https://innovationsfonden.dk/en/node/726  

 

Informații pentru migranții șomeri cu experiență academică și idei de start-up-uri 

https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program    

 

Informații pentru migranții cu nivel scăzut de calificare care doresc să înființeze o 

afacere în Danemarca  

https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk  

Oportunități de finanțare oferite de Fondul de Capital Social 

https://densocialekapitalfond.dk/en  

Trampoline House  

https://www.trampolinehouse.dk   

Organizația Oamenilor Prietenoși 

http://www.venligboerne.org 

  

http://icitizen.dk/
https://ihcph.kk.dk/
https://international.kk.dk/business
https://innovationsfonden.dk/en/node/726
https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program
https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk
https://densocialekapitalfond.dk/en
https://www.trampolinehouse.dk/
http://www.venligboerne.org/
http://www.venligboerne.org/
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INTRODUCERE 

Provincia Kırșehir găzduiește mii de refugiați trimiși de guvernul turc și, după cum relevă 

interviurile efectuate, cei mai mulți dintre ei sunt irakieni. Cel de-al doilea grup este de afgani, 

aceștia reprezentând cea mai mare pondere din totalul refugiaților după irakieni. Nu există la 

fel de mulți sirieni ca în celelalte provincii. Numărul sirienilor în Kırșehir este de aproximativ 

2.000. Cetățenii altor țări care nu sunt înregistrați oficial nu au voie să lucreze, deoarece nu 

îndeplinesc cerințele necesare pentru a se înscrie în sistemul de securitate socială. Toți 

refugiații și solicitanții de azil se află sub protecția sistemului de sănătate, dar trebuie să 

trăiască și să câștige bani, deoarece familiile și-au lăsat în urmă proprietățile și banii când au 

plecat. Există organizații care oferă sprijin, cum ar fi municipalitățile și ONG-urile, împreună 

cu UNCHR, dar acestea nu sunt suficiente pentru a le asigura un standard de viață adecvat. 

Unii refugiați și-au înființat deja propria afacere, în timp ce ceilalți lucrează neoficial în diferite 

sectoare din domeniul serviciilor. Refugiații, în special cei din Irak, sunt educați și au calificări 

bune obținute în urma finalizării studiilor superioare, dar barierele lingvistice le reduc șansele 

de a-și găsi un loc de muncă în Turcia. Cei mai mulți lucrează în alte domenii față de 

profesiile lor anterioare. Majoritatea nu au un loc de muncă stabil și își caută slujbe ca zilieri 

în centru. Unii afgani lucrează pe câmp și în gospodării sătești, fiind angajați în agricultură și 

în creșterea animalelor. Câțiva dintre cei intervievați sunt studenți și încearcă să obțină 

documentele necesare pentru a-și certifica diplomele obținute anterior în țările lor de origine și 

să învețe limba turcă. Aceștia beneficiază de cursuri profesionale pentru adulți oferite de către 

ONG-uri și municipalități, astfel încât să poată lucra sau vinde ceea ce produc. 

 

1° PARTE: MIGRANȚII 
 

METODOLOGIE 

Kırșehir Valiliği a intervievat 14 refugiați, din medii sociale diferite, care s-au stabilit în Turcia. 

Pentru a selecta participanții, consultanții au vizitat biroul de imigrare și au intervievat 

refugiații care au dorit să participe. Refugiaților li s-au oferit asigurări că informațiile personale 

nu vor fi făcute publice. În general, au fost de acord să-și dea datele personale deoarece noi 

eram angajați ai Biroului Public. Participanții au fost în cele mai multe dintre cazuri intervievați 

individual. Refugiații au fost invitați la sediul central unde avem o sala de întâlniri și ne-am 

adunat cu toții în aceeași încăpere. Ei au fost asistați de personalul biroului de migrație și au 

fost întrebați dacă au nevoie de interpreți în cazul în care nu vorbeau engleza sau turca. Am 

intervievat 5 femei și 7 refugiați de sex masculin. Fiecare interviu pe care l-am desfășurat a 

durat aproximativ o oră. Toate interviurile au avut loc la birourile Direcției Educaționale. Am 

folosit același format furnizat de coordonator și anume chestionarul pentru refugiați. Toți 

intervievații au fost fie din zonă, fie din centrul orașului. Am întâlnit și interacționat cu 

persoane de naționalități diferite provenite din Siria, Irak, Afganistan și Palestina. Interviurile 

s-au desfășurat față în față, iar discuțiile au fost raportate de către consultanți într-un mod 

succint, pentru a extrage elementele esențiale din discuție. 

Am vizitat, de asemenea, ONG-urile relevante cu scopul de a intervieva reprezentanții și am 

cerut pachete informaționale, pe care să le putem folosi în procesul de evaluare. Am încercat 

să înțelegem expertiza pe care părțile interesate o au în domeniul antreprenoriatului precum 

și ceea ce oferă ei migranților și refugiaților. 
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CARACTERISTICILE RESPONDENȚILOR 

Am intervievat 5 femei și 7 refugiați de sex masculin. 6 dintre participanți au declarat că sunt 

celibatari, iar rudele lor locuiau fie în țara lor natală, fie aici în Kırșehir. Restul erau căsătoriți, 

iar membrii familiei erau și ei în provincie, trăind împreună cu ei. Cei mai tineri sunt studenți și 

încearcă să învețe limba turcă pentru a-și putea continua educația în Turcia. Refugiații, în 

special cei din Irak, sunt absolvenți universitari, însă barierele lingvistice le scad șansele de a 

găsi un loc de muncă în Turcia. Majoritatea activează în alte domenii decât cele în care ar 

trebui lucreze conform profesiilor lor. Refugiații se află în Kırșehir de aproximativ 2 ani și au 

vârste și profesii diferite. 2 dintre studenți nu mai frecventează cursurile universitare.  

Locurile de muncă deținute înainte și după migrație:  

▪ Vlogger - șomer 

▪ Student - aplicație învățământ universitar (Managementul Afacerilor) 

▪ Responsabil cu exportul - voluntar la SGDD-ASAM 

▪ Interpret - șomer 

▪ Interpret - șomer 

▪ Drept politic - șomer  

▪ Student - aplicație învățământ universitar 

▪ Personal administrativ - funcționar ONU 

▪ Fără profesie - antreprenor 

▪ Lucrător în construcții - liber profesionist 

▪ Tâmplar - liber profesionist 

▪ Expert IT - șomer 

▪ Inginer civil și antrenor sportiv (aautoapărare) - șomer 

▪ Doctor - șomer 

În ceea ce privește nivelul de educație, refugiații au raportat următoarele informații:  

▪ Diplomă absolvent de liceu - acceptată oficial 

▪ Diplomă absolvent de liceu - aplicație învățământ universitar 

▪ Diplomă de licență - acceptată oficial 

▪ Diplomă universitară Institutul de Traduceri - acceptată oficial 

▪ Diplomă absolvent școală secundară - acceptată oficial 

▪ Diplomă universitară în Studii Politice, Universitatea din Kabul - acceptată oficial 

▪ Diplomă absolvent de liceu - aplicație învățământ universitar 

▪ Diplomă absolvent de liceu din Pakistan - aplicație învățământ universitar 

▪ Diplomă absolvent de liceu - aplicație învățământ universitar 

▪ Diplomă universitară în Inginerie Civilă - nu s-a depus încă cererea pentru echivalare 

▪ Diplomă absolvent școală secundară - acceptată oficial  

▪ Diplomă de Licență în Administrarea Afacerilor - acceptată oficial 

▪ Diplomă universitară în Tehnologie, studii Limba Greacă și Franceză - acceptate oficial 

▪ Diplomă preuniversitară în Medicină - acceptată oficial 

Cu excepția studenților, toți refugiații au afirmat că au avut loc de muncă înainte de a fi nevoiți 

să fugă din țară. Refugiații ne-au povestit despre profesiile pe care le-au deținut anterior, ei 

activând în domeniile menționate mai sus. Doi dintre ei erau șomeri înainte de a emigra, iar 

doi erau studenți. Patru dintre aceștia aveau propria afacere de familie, iar restul lucrau în 

diferite sectoare, în conformitate cu profesiilor lor. Refugiații pe care i-am intervievat au fugit 

fie din calea războiului, fie de standardele scăzute de viață. Riscul de țară era considerat prea 

mare pentru a putea fi gestionat în mod corespunzător. 
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AȘTEPTĂRI ÎNAINTE DE EMIGRARE 

Cei 14 refugiați au indicat aceleași motive pentru venirea lor în Turcia. Ei au declarat că 

singurele cauze care i-au făcut să-și părăsească țara au fost dorința de a scăpa de război și 

de a-și proteja copiii. Nu s-au gândit la oportunitățile de angajare, deoarece motivația lor 

principală era să rămână în viață. Desigur, după sosirea lor în Turcia, au început să-și caute 

un loc de muncă. Din nefericire, insă, nu au avut mult succes în găsirea unui loc de muncă 

adecvat. Situația psihologică a refugiaților este în general bună, deoarece primesc tratament 

individualizat. Din punct de vedere cultural, se simt confortabil să facă parte din comunitatea 

turcă și se simt integrați social. Cu toate acestea, fără a stăpâni bine limba, fără a avea 

diplomele echivalate și calificările reunoscute, ei nu reușesc să își găsească un loc de muncă. 

Cei mai mulți lucrează ca zilieri, fără contract de muncă, pentru a-și întreține familiile. 

 

INFORMAȚII ȘI INSTRUIREA PRIMITE 

Oficiul pentru migrație oferă informații despre modul în care refugianții pot accesa serviciile 

sociale pe timpul șederii lor în Turcia. Aceștia au obținut însă mai multe informații despre 

oportunitățile de angajare și de continuare a studiilor după ce au părăsit tabăra de refugiați și 

au trăit pe cont propriu în orașele unde au fost repartizați de către birourile de migrație. 

Principalele probleme care au survenit au fost legate de limba turcă și de nerecunoașterea 

calificărilor și a experienței profesionale. În plus, lipsa competențelor IT a făcut dificilă 

localizarea și completarea online a cererilor de angajare de către participanți. „Cea mai mare 

problemă este că sunt un străin. Deci, sunt angajat cu salariu mai mic sau în locuri de muncă 

fără asigurare sau contract de muncă, deoarece nu sunt turc. Cred că această problemă 

poate fi rezolvată dacă guvernul întărește controlul asupra angajatorilor.” Uneori membrii 

comunității pot face o distincție între atitudinile refugiaților. Toți participanții, cu excepția unuia, 

au declarat că nu au avut acces la programe de formare. Răspunsul nu diferă esențial față de 

celelalte țări în care se desfășoară interviurile. „Soția mea este comerciant și călătorește des 

în Irak din acest motiv. Am vrea să obținem o viză turistică aici, dar nu avem această 

posibilitate. Ar fi foarte bine pentru noi, dacă am putea obține viza.” „Acolo am construit o 

afacere. Aici am deschis un magazin de mirodenii.” „În țara mea de origine, am avut o 

companie de construcții și 50 de muncitori. Aș dori să pot face același lucru și aici.” 

„Pot să afirm că în mare este o experiență bună. Am o viață normală aici și nu duc grija zilei 

de mâine. Trăim mai bine în Turcia decât în țara noastră, oamenii ne tratează frumos și sunt 

foarte amabili. Motivul pentru experiențele noastre negative este necunoașterea limbii. Pentru 

că nu vorbesc limba, copiii mei nu pot merge la școală și nu își pot continua educația. Sunt 

mulțumit că trăim într-o țară bună și sunt fericit aici. Dar copiii mei nu își pot continua educația 

din cauza barierelor lingvistice. Viitorul lor este incert și îmi pare rău pentru ei.” „Viața este 

dificilă aici pentru noi. Banii mei nu sunt suficienți, fratele meu lucrează, dar nu îl plătesc 

suficient. Dar există ordine, și ne simțim în siguranță. Oamenii acestui loc sunt milostivi și ne 

ajută mult, chiar le pasă de noi. Și avem siguranța zilei de mâine. Dar e dificil de locuit aici, 

traiul este scump și nu avem oportunitatea de a ne deschide propria afacere.” „Îmi plac 

oamenii aici, sunt buni, iar legile sunt corecte și îmi place că ne simțim liniștiți după toate 

problemele pe care le-am avut în țara noastră.” „Am constatat că această țară este foarte 

sigură și oamenii își iubesc mult țara și simpatizează cu cauza palestinienilor și ne oferă toate 

facilitățile necesare.” „În ceea ce privește aspectele negative cu care m-am confruntat aici, aș 

menționa faptul că nu vorbesc limba turcă fluent și asta aduce cu sine o lipsă de înțelegere a 

legilor acestei țări minunate. Experiențele de viață cu care m-am confruntat în țara mea nu au 

fost pozitive. Eram cu prietenii mei, lucram împreună și colaboram cu ceilalți, dar am avut 

parte și de mult ghinion când ne-au distrus țara și ne-au pus viitorul în primejdie.”  
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DIFICULTĂȚI ÎN GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ SAU ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI 

Unii dintre refugiații care au reușit să se angajeze și-au exprimat dorința de a se înscrie la un 

curs de formare profesională care să îi ajute la locul de muncă actual. De exemplu, un 

refugiat lucrează în construcții și a declarat că dorește să se înscrie la un curs de dulgher, 

pentru a dobândi competențele și calificările necesare. Dar, după cum s-a menționat mai 

devreme, majoritatea nu sunt siguri dacă și de ce ar avea nevoie de un asemenea curs sau 

au declarat pur și simplu că nu au nevoie de niciun curs de formare profesională. Motivul ar 

putea fi faptul că nu sunt conștienți de ceea ce pot să realizeze. Au obiective și țeluri limitate. 

„De acum încolo mă văd nevoit să fac diferență între refugiații de origine turcă și cei de 

origine arabă. Deoarece suntem străini, majoritatea se feresc să ne închirieze locuințe. Mi-ar 

plăcea să îmi pot trimite copii la școală în apropiere de casă. Avem 6 copii, 3 merg la școală, 

și singura școală unde îi putem trimite e departe de casă. Asta îngreunează mult lucrurile.” 

Refugiații sunt fericiți deoarece nu se simt discriminiați sau izolați în cadrul societății, datorită 

asemănărilor dintre ei și comunitatea turcă. Cel mai dificil pentru ei este să reușească să se 

angajeze în mod oficial, la un loc de muncă adecvat, care să le permită să își intrețină familia. 

Pentru a se integra mai bine în comunitate, cei mai mulți dintre ei au declarat că ar fi dispuși 

să urmeze un curs de limba turcă (inclusiv cei care au urmat deja un asemenea curs, dar au 

considerat că nu a fost suficient pentru ei); acest lucru le-ar permite să poarte conversații cu 

vecinii lor și să se meargă la interviuri pentru slujbe. Refugiații irakieni vor să își 

îmbunătățească gradul de calificare profesională pentru a-și putea practica profesia în Turcia 

astfel încât să câștige bani și să sprijine economia locală. „Am experiență bogată în ceea ce 

privește ingineria civilă, sportul, și chiar comerțul, prin urmare aș putea coordona echipe de 

instalatori, muncitori, lăcătuși și pe mulți alții, și i-aș putea învăța meserie. Dar cel mai mult 

mi-ar plăcea să învăț să folosesc AutoCAD-ul pentru a putea face design pe calculator. Am 

terminat facultatea acum mulți ani și la acea vreme desenele se făceau manual și nu am 

folosit niciodată această aplicație.” 

Centrele educaționale publice și birourile regionale colaborează cu biroul de migrație pentru a 

oferi cursuri de limba turcă refugiaților, astfel încât aceștia să se poată integra mai ușor în 

comunitate. Este interesant de menționat faptul că copiii sunt mai dornici să învețe și rețin mai 

ușor limba turcă. Păriții pot profita astfel de ocazia de a exersa împreună cu copii lor. Cei mai 

mulți dintre refugiați se află pe teritoriul Turciei de mai bine de 2 ani și au ajuns la un nivel 

conversațional care să le permită să comunice suficient de bine pentru a-și asigura nevoile de 

bază. Generația nouă de migranți compensează prin faptul că urmează cursurile pregătite 

special pentru ei de către Ministerul Educației. 

 

SPRIJIN PRIMIT ÎN PROCESUL DE CĂUTARE A UNUI LOC DE MUNCĂ 

Mulți dintre refugiați doresc să se angajeze sau să își înființeze propria afacere (ex. magazine 

de familie) în Turcia și, la fel ca în cazul celor de pe teritoriul țărilor partnere, își doresc să se 

stabilească aici și să aibă o viață stabilă și confortabilă. Ei și-au exprimat dorința de a stăpâni 

mai bine limba turcă. 

„Războiul nu se va termina în curând în Irak, durează de prea mulți ani. Aceasta este țara 

noastră acum. Sper din tot sufletul că nu vom fi concediați.” „Statul dorește ca noi să lucrăm 

aici și vrea să ne acorde cetățenie. Să le ofere educație și un viitor mai bun copiilor noștrii. 

Noi nu mai avem nicio veste din Siria. Nu mai puteam trăi acolo, prin urmare îmi doresc să le 

ofer o viață mai bună copiilor mei aici.” 

„Am vrut să emigrăm în SUA, dar ne-au respins aplicația. Nu avem alt loc unde să mergem, 

decât aici, în această țară. De aceea ne dorim să trăim aici. Vreau sa învăț limba turcă, vreau 

să merg la universitate. Vreau să îmi folosesc abilitățile și cunoștințele acumulate aici.” „Îmi 

doresc să obțin cetățenia turcă, pentru a-mi demonstra mie că sunt o ființă umană cu o viață 
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normală și o țară a sa. Sunt născut în 1948, pe teritoriul Palestinei, și toată viața mea am fost 

un refugiat. Din nefericire nu am obținut statutul de refugiat de la UNHCR, în Ankara, Turcia, 

deși mă aflu pe teritoriul acestei țări de doi ani. În Irak aveam statut de refugiat, dar nu mi se 

ofereau nici un fel de beneficii deorece sunt palestinian”. 

 

SPRIJIN PRIMIT ÎN PROCESUL DE ÎNFIINȚARE A UNEI AFACERI 

Agenția pentru ocuparea forței de muncă din Turcia, înființată cu scopul de a proteja, 

îmbunătăți și spori rata de acces pe piața forței de muncă, precum și de a preveni șomajul, a 

creat o structură ce îi permite să implementeze politici active și pasive, în paralel cu serviciile 

obișnuite oferite, care includ sprijinul acordat pentru găsirea unui loc de muncă adecvat și a 

angajaților potriviți. Refugiații au luat la cunoștință de existența ajutorului oferit de Agenție și 

aplică pentru granturi care să le asigure capitalul necesar pentru a-și începe o afacere. 

Autoritățile locale oferă sprijin în completarea documentației necesare celor care doresc să-și 

deschidă un magazin pentru a comercializa ceea ce produc sau importă. Refugiații recunosc 

că nu este deloc ușor să supraviețuiască din banii primiți de la guvern sau de la ONU. 

 

2° PARTE: PĂRȚILE INTERESATE 

 

CARACTERISTICILE RESPONDENȚILOR 

1 - Agenția pentru ocuparea forței de muncă din Turcia 

Agenția de ocuparea forței de muncă din Turcia, înființată pentru a sprijini activitățile de 

protecție, îmbunătățire și multiplicare a locurilor de muncă și de prevenire a șomajului și care 

asigură servicii pentru șomeri, a creat o structură ce îi permite implementarea politicilor active 

și pasive în domeniul pieței forței de muncă. 

2 - Serviciile sociale din municipiul Kırșehir 

Centrul de Activități Familiale este un spațiu modern și deosebit, care a fost deschis în 2012. 

Acesta oferă o serie de cursuri, cum ar fi cursuri educaționale, precum și activități sociale și 

sportive pentru femei. În 2013, în cadrul Centrul de Activități Familiale, au fost puse în 

funcțiune „Centrul de Tineret (BEGEM)” și „Mansions Street”. De la deschiderea sa, „Centrul 

de Tineret (BEGEM)” s-a bucurat de mare interes în rândul tinerilor cu vârste între 14 și 30 de 

ani. BEGEM este un centru de servicii sociale care oferă tinerilor șansa de a-și petrece timpul 

liber conform intereselor, dorințelor și abilităților lor în cadrul activităților sociale, artistice, 

educaționale, culturale și sportive, protejându-i astfel de obiceiurile negative și realizând studii 

ce le permit acestora să se alăture în mod activ comunității. Scopul centrului este de a-i ajuta 

pe tineri să întreprindă activități sociale, sprijinind auto-îmbunătățirea lor. Centrul pune la 

dispoziție o varietate de activități sportive, cum ar fi șah, fotbal, tenis de masă, biliard, precum 

și o bibliotecă și o cafenea. De asemenea, există cluburi care sunt deschise non-stop. 

Prin aceasta, Municipalitatea Kırșehir adaugă un nou serviciu la gama celor din domeniul 

asistenței sociale. 

3 - Direcția Regională a Ministerului Național al Educației  

4 - Centrul de Ajutor pentru Refugiați (SGDD-ASAM) 
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Fondată la Ankara, în 1995, cu scopul de a ajuta refugiații și solicitanții de azil și a oferi soluții 

la problemele cu care se confruntă aceștia pe teritoriul Turciei. SGDD-ASAM a fost prima 

organizație din Turcia care a folosit termenul de „solicitant de azil”. 

Organizația are peste 1.500 de angajați, în 83 de birouri, acoperind 47 de provincii din Turcia 

(asistenți sociali, ofițeri de protecție, ofițeri de caz, ofițeri de teren, consultanți pe probleme de 

sănătate și familie, psihologi, avocați, ofițeri de consolidare a păcii, formatori, interpreți, 

voluntari, personal administrativ). SGDD-ASAM oferă servicii indiferent de limbă, religie, sex, 

rasă, orientare sexuală, vârstă și opinii politice. Beneficiarii sunt afgani, irakieni, iranieni, 

sirieni, somalezi și alți solicitanți de azil și refugiați din peste 50 de țări.  

5 - Fundația Solidaritatea Kırșehir  

Mulți dintre refugiați doresc să lucreze sau să-și înființeze propriile afaceri (de ex. magazine 

de familie) în Turcia, așa cum este cazul și în țările partenere, pentru a putea rămâne aici și a 

avea o viață stabilă și confortabilă. Ei și-au exprimat dorința de a vorbi mai bine limba turcă. 

Fundația sprijină familiile în limitele bugetului oferit de guvernul turc. Îi ajută pe cei ce doresc 

să se stabilească aici și să se integreze în societate, oferindu-le locuințe și bani împreună cu 

acces la serviciile sociale. 

Părțile interesate intervievate ajută refugiații în funcție de domeniul lor de activitate să: 

▪ învețe limba turcă 

▪ beneficieze de cursuri de formare profesională 

▪ obțină confirmarea statutului de rezident 

▪ își înceapă propria afacere 

▪ găsească un loc de muncă ce să le permită să își întrețină familia 

Aproape toate planurile pe care refugiații le-au discutat sunt legate de existența unui loc de 

muncă stabil, prin urmare este important ca ei să se poată angaja sau începe propria afacere, 

iar pentru asta trebuie să participe la cursuri ca să obțină calificările și experiența necesare. 

 

ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI: CONTEXT GENERAL  

Părțile interesate intervievate au indicat că există diferențe între refugiați și migranți, deoarece 

majoritatea migranților au fost educați în Turcia și dețin abilitățile necesare pentru a-și 

dezvolta propria afacere. Turcia se bucură de un mare potențial în ceea ce privește 

oportunitățile de antreprenoriat, de care pot beneficia până și refugiații sosiți în număr atât de 

mare. Problema principală este subvenționarea ideilor noi, deoarece refugiații au fugit din 

țările lor lăsând în urmă toate bunurile pe care le dețineau. În Turcia, înființarea unei companii 

este un proces relativ facil, dar proprietarul trebuie să aibă un permis de ședere valid. 

Majoritatea refugiaților primesc însă permisele după mult timp. Instrumentele necesare 

ocupării forței de muncă și înființării de noi întreprinderi sunt furnizate de agențiile de ocupare 

a forței de muncă și de filialele reprezentative ale ONU.  

Organizațiile societății civile sunt un angajator important pentru sirienii aflați sub protecție 

temporară. Potrivit părților interesate, până la finele anului 2015, la Gaziantep, au existat 150 

de ONG-uri naționale și internaționale, având aproximativ 14.000 de angajați. De atunci însă, 

statul a început să monitorizeze cu strictețe ONG-urile internaționale care lucrează la graniță. 

Neregulile descoperite în activitatea ONG-urilor internaționale legate de obligativitatea de a 

angaja persoane cu permis de muncă au dus la un număr semnificativ de amenzi. Într-un caz, 

Curtea de Magistratură din Hatay a anulat o astfel de amendă pe motivul că aceasta este 

incompatibilă cu dispozițiile speciale de protecție a ONG-urilor care oferă ajutor umanitar, în 

conformitate cu Legea privind permisul de muncă al străinilor și Convenția privind refugiații. 

Persoanele care beneficiază de protecție temporară au dreptul să solicite un permis de 

muncă, pe baza cărții de identitate temporare eliberate, conform reglementărilor și direcțiilor 
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furnizate de Președinție. Regulamentul privind permisul de muncă pentru străinii aflați în 

regim de protecție temporară, adoptat la 15 ianuarie 2016, reglementează procedurile de 

acordare a permiselor de muncă persoanelor sub protecție temporară. 

Persoanele care beneficiază de protecție temporară sunt obligate să solicite un permis de 

muncă pentru a avea acces la piața muncii. O cerere de eliberare a unui permis de muncă 

poate fi depusă după 6 luni de la acordarea statutului de protecție temporară, de către 

angajator printr-un sistem online sau de către beneficiar, în cazul liber-profesioniștilor. 

Regulamentul prevede o scutire de la obligativitatea de a obține un permis de muncă pentru 

agricultura sezonieră și creșterea animalelor. În acest caz, beneficiarii trebuie să se adreseze 

guvernului regional pentru a obține o scutire de permis de muncă. Ministerul Familiei, Muncii 

și Serviciilor Sociale poate însă să limiteze numărul și provinciile în care beneficiarii protecției 

temporare pot lucra, în agricultura sezonieră și creșterea animalelor. În afara normelor 

speciale existente pentru agricultura sezonieră și creșterea animalelor, regulamentul interzice 

beneficiarilor să aplice pentru profesii ce nu pot fi executate decât de către cetățeni turci. 

Pentru luarea deciziei cu privire la acordarea dreptului de a solicita un permis de muncă, 

Ministerul Familiei, Muncii și Serviciilor Sociale ia în considerare provincia în care își are 

reședința beneficiarul. Eliberarea permiselor de muncă poate să fie stopată în provinciile 

identificate de Ministerul de Interne ca prezentând factori de risc, în ceea ce privește ordinea, 

securitatea sau sănătatea publică. 

Ministerul poate stabili, de asemenea, o cotă pentru beneficiarii protecției temporare, în 

funcție de nevoile diferitelor sectoare și provincii. Numărul de beneficiari, care activează la 

anumit loc de muncă nu poate depăși 10% din forța de muncă, cu excepția cazului în care 

angajatorul dovedește că nu există cetățeni turci capabili să exercite această funcție. Dacă la 

locul de muncă sunt angajate mai puțin de 10 persoane, poate fi recrutat un singur beneficiar 

al protecției temporare. În pofida cadrului juridic adoptat în 2016 pentru a reglementa accesul 

pe piața forței de muncă a beneficiarilor protecției temporare, în practică există încă o serie 

de lacune importante, în ceea ce privește accesul la locuri de muncă. Beneficiarii primesc 

informații puține sau deloc cu privire la sistemul de obținere a permisului de muncă, deoarece 

numărul centrelor comunitare care furnizează astfel de informații este limitat; în octombrie 

2018, existând doar 15 centre operate de Türk Kızılay, în 14 provincii.  
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PROVOCĂRI MAJORE PENTRU REFUGIAȚI / MIGRANȚI ÎN DEMARAREA AFACERII 

Refugiații întâmpină mari dificultăți în ceea ce privește limba turcă, iar calificările lor nu sunt 

aprobate sau acreditate în totalitate de către organizațiile oficiale. 

De asemenea, refugiații pot întampina probleme deoarece lucrează ca zilieri, la costuri foarte 

scăzute, ceea ce-i afectează pe lucrătorii locali. Sarcinile zilierilor nu necesită aplicarea 

pentru un permis de muncă, ei nefiind angajați și asigurați în mod oficial. Se crează astfel un 

fel discriminare indirectă între lucrători, întrucât refugiații acceptă un salariu mai mic decât 

lucrătorii turci, ceea ce-i irită pe localnici. 

Gestionarea a peste 3,5 milioane de refugiați este un lucru deloc ușor, iar Turcia nu este 

pregătită pentru un asemenea aflux de refugiați, în ceea ce privește cadrul legislativ necesar 

ocupării forței de muncă. Este nevoie de crearea de instrumente mai bune pentru a-i putea 

ajuta pe refugiații și, în special, de un mod optim de distribuire pe orașe, astfel încât aceștia 

să se poate reloca acolo unde este cea mai mare nevoie de ei.  

„Guvernul ar trebui să aibă o bază de date cu toate competențele refugiaților, pentru a-i putea 

îndruma pe aceștia către domeniul și locul de muncă cel mai potrivit. Avem nevoie de 

instrumente care să-i ghideze atât pe refugiații, cât și pe noi (părțile interesate).” 

 

CADRUL LEGISLATIV ȘI INSTRUMENTELE DISPONIBILE 

„Nu suntem pregătiți din punct de vedere al cadrului legislativ. Guvernul ar trebui să 

elaboreze noi legi și regulamente pentru a-i ajuta mai bine pe refugiați și migranți.” 

Dintre toate organizațiile intervievate, cea mai potrivită pentru ajutorarea refugiaților este 

Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Ei au contact direct cu sectorul și știu exact de ce 

este nevoie. Agenția are, de asemenea, consilieri care sunt experți în problema ocupării forței 

de muncă și îi pot îndruma pe refugiați, în funcție de competențele fiecăruia. 

Deoarece este o instituție publică, ei pot să-i informeze pe refugiați în legătură cu cele mai 

potrivite cursuri și programe de formare profesională. Agenția oferă și granturi limitate pentru 

înființarea de întreprinderi noi și este dispusă să le acorde celor care au nevoie de ele, atâta 

timp cât demonstrează că au capacitatea de a-și dezvolta afacerea. 

Turcia nu este pregătită să se ocupe de atâția refugiați, iar regulile nu se pot aplica tuturor la 

fel. Mulți dintre refugiați nu sunt suficient de calificați, deoarece fug din calea războiului de ani 

buni de zile, dar nu sunt nici genul de oameni care să-și caute un loc de muncă, conform 

educației și calificărilor lor. Acești oameni au nevoie de îndrumare pentru a-și putea începe o 

afacere sau pentru a obține certificările necesare angajării. 

Mulți angajatori sunt conștienți de faptul că refugiații sunt muncitori buni, și se folosesc de ei 

plătindu-le salarii mici, fiindcă nu au permis de muncă. Organizațiile intervievate au subliniat 

că există o mare nevoie de comunicare mai bună între refugiați și celelalte părți, pentru a-i 

putea ajuta să își găsească un loc de muncă. Incluziunea socială, în schimb, nu e o problemă 

deoarece spațiile de lucru conțin muncitori de naționalități diferite. Cel mai important e să se 

urmeze regulile care pot fi adaptate în funcție de nevoile refugiaților și a migranților. 

Două dintre organizațiile intervievate joacă un rol important în facilitarea ocupării forței de 

muncă. Direcția Națională de Învățământ Regional oferă cursuri de formare profesională și se 

ocupă de certificarea calificărilor. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, ajută la 

identificarea locul potrivit de muncă pentru persoana potrivită. Aceste două organizații ar 

trebui să colaboreze mai bine, pentru a-i ajuta pe refugiați și migranți să se descurce pe cont 

propriu în loc să depindă de sprijinul acordat de organizațiile sociale și de Națiunile Unite. 
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STRATEGII PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE 

Guvernarea regională, municipalitatea locală și Agenția de Ocupare a Forței de Muncă își 

desfășoară activitățile în scopul de a crea o punte de legătură între refugiați și localnici, și de 

a contribui la diversificarea etnică a societății. 

„Cea mai bună cale este găsirea de oportunități de integrare a acestora în sectorul serviciilor.” 

„Ce trebuie să facem pentru a-i proteja și a ajuta pe acești oameni care încearcă să 

supraviețuiască în condiții extrem de dificile? Există un singur răspuns la această întrebare: 

trebuie să existe o poziție fermă față de exploatarea sistematică, privarea de drepturile 

fundamentale, discursul de ură și discriminarea refugiaților. Și să acționăm ca avocați pentru 

furnizarea de servicii de sănătate de calitate, imune la orice tip de discriminare sau segregare 

pe baza naționalității, rasei, religiei sau clasei sociale.” 

 

ROLUL ORGANIZAȚIILOR ÎN ASIGURAREA UNEI SLUJBE ȘI DEMARAREA AFACERII 

Intervievatorii au reliefat unele probleme de bază cu care se confruntă refugiații și migranții, 

după doi ani de ședere în Turcia: 

▪ lipsa de acces la informații cu privire la instituțiile sanitare și serviciile aferente, deși 

acestea sunt gratuite 

▪ incapacitatea de a folosi mijloacele de transport în comun 

▪ lipsa accesului la tehnologiile de reabilitare 

▪ situații care amenință sănătatea psihologică, ca urmare a stresului posttraumatic  

▪ probleme de adaptare culturală 

Actorii intervievați pregătesc evenimente locale și ateliere de lucru pentru a crește gradul de 

conștientizare în rândul localnicilor și produc publicații în limbile refugiaților și migranților, 

pentru a-i ajuta să se integreze mai bine în societate. 

De asemenea, organizațiile intervievate prezintă rapoarte către instituțiile superioare, cu 

privire la situația refugiaților și migranților, pentru a le ajuta să elaboreze noi cadre legislative. 

Părțile interesate ajută comunitatea să fie mai primitoare și mai utilă. Numărul refugiaților din 

provincia Kırşehir este mult prea mare și este normal ca guvernul să nu poată face față 

tuturor problemelor existente. Cu toate acestea, oamenii sunt bucuroși că primesc sprijin de 

la autorități și ONG-uri. Facilitățile educaționale sunt administrate de sfera publică și sunt 

suficiente pentru refugiați. În ceea ce privește ONG-urile, țara nu se bazează cu adevărat pe 

societatea civilă. Refugiații se străduiesc să formeze rețele de întrajutorare și să se sprijine 

reciproc, prin împărtășirea informațiilor și a alimentelor. Ei sunt, în mare, mulțumiți de 

atitudinea societății și asta îi face dornici să rămână în Turcia. 

 

STRATEGIILE APLICATE DE CĂTRE ORGANIZAȚII 

Refugiații constituie un grup destul de dinamic; unii dintre ei se întorc înapoi în Siria, alții sunt 

recent sosiți, unii părăsesc țara traversând Marea Egee, alții își schimbă locul de reședință în 

Turcia, există nou-născuți și cazuri de deces. Potrivit surselor AFAD, în total, sunt 270.000 de 

refugiați, în 25 de tabere, situate în 10 provincii de graniță; de zece ori mai mulți refugiați 

trăiesc însă în afara taberelor, în special în provinciile de graniță, cum ar fi Urfa, Hatay și 

Gaziantep, unde locuiesc cu rudele sau pur și simplu pe străzi, încercând să supraviețuiască. 

Există o comunitate mare de refugiați care s-a stabilit în İstanbul. Alte comunități de refugiați 

care sunt concentrate în provinciile din zona Egee, cum ar fi İzmir și Çanakkale, intenționează 

să plece spre Grecia. Sirienii sunt răspândiți în aproape toate cele 81 de provincii din țară. 
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Acum, sirienii pot lucra în mod legal în Turcia. Cu toate acestea, ne așteptăm să crească 

incidența forței de muncă informale și a muncii copiilor, care deja predomină. Oamenii care 

locuiesc în afara taberelor nu au parte de asistență regulată. Chiar și atunci când vine câte un 

ajutor de la ONG-uri, organizații internaționale și guverne locale e greu de spus dacă sunt 

distribuite în mod egal și corect. Unii refugiați sunt angajați în locuri de muncă create de alți 

refugiați sau la firme deținute de cetățeni turci, în general în sectorul textil, al construcțiilor și 

în agricultură. Ei câștigă 1/3 din ce se plătește în mod normal într-un anumit sector. Deoarece 

aceștia efectueză, de obicei, cele mai periculoase slujbe, fără nici un fel de măsuri de 

protecție, incidența accidentelor de muncă și riscul bolilor profesionale sunt ridicate. Mulți 

muncitori sunt copii, fiind preferați lucrătorilor adulți. Refugiații care locuiesc în provinciile din 

sud-est lucrează ca muncitori agricoli pe timpul verii, obținând jumătate din salariul normal. 

 

IDENTIFICAREA ABORDĂRILOR FRUCTUOASE ȘI A CELOR MAI BUNE PRACTICI 

Negocierile dintre UE și Turcia indică faptul că o mare parte a refugiaților care se află în 

prezent în Turcia vor rămâne aici pentru o perioadă îndelungată de timp. Legislația recentă 

care autorizează permisele de muncă pentru refugiații din Turcia reflectă această perspectivă 

pe piețele forței de muncă. Deși este un pas pozitiv înainte, ar trebui să se aibă în vedere în 

continuare, obținerea cetățeniei și dreptul de a beneficia de toate serviciile disponibile. 

De asemenea, trebuie luată inițiativă pentru a rezolva problema lingvistică cu care se 

confruntă refugiații. Deși trebuie facilitat procesul de învățare a limbii de către sirieni, ar trebui 

să existe și broșuri în limba lor care să ofere informații despre modalitățile de accesare a 

serviciilor disponibile, inclusiv a celor sanitare, precum și despre drepturilor acestora. 

Procesul poate necesita angajarea traducătorilor în instituțiile publice. Copiii refugiaților ar 

trebui să-și continue studiile în limba arabă, în timp ce urmează cursuri pentru a învăța limba 

turcă. Cei care au nevoie, ar trebuie să beneficieze de sprijin în ceea ce privește alimentația 

și adăpostul. De asemenea, se pot oferi împrumuturi pe termen lung, cu condiții de 

rambursare ușoare pentru ca sirienii să își poată achiziționa propriile case. 

Refugiații cu studii și o anumită profesie ar trebui autorizați să-și continue carierele în Turcia, 

după echivalarea diplomelor. Refugiaților necalificați le pot fi oferite cursuri de formare 

profesională. Problemele existente, cum ar fi angajarea copiilor, muncă la negru și rata 

salarială sub minimul pe economie, ar trebui eliminate prin supraveghere strictă. 

Există unele programe la care refugiații pot participa și care îi pot ajuta în procesul de 

angajare și în construirea unei cariere. 

SGDD-ASAM împreună cu ONU au dezvoltat un instrument denumit MSRP pentru recrutarea 

online a refugiaților de pe teritoriul Turciei. Acest instrument este accesibil în momentul de 

față refugiaților din Turcia pentru posturi specifice, în conformitate cu criteriile apelului. 

Numărul permiselor de muncă eliberate pentru beneficiari ai protecției temporare a crescut 

treptat în urma adoptării regulamentului la data de 15 ianuarie 2016. La finele anului 2017, 

între 6.000 și 8.000 de întreprinderi erau deținute de resortisanți sirieni, iar în 2018, 1.595 de 

noi societăți siriene au fost înființate. În Șanlıurfa, de exemplu, Asociația Întreprinzătorilor 

Sirieni a semnat un Memorandum de Înțelegere pentru investiția a 80 de milioane (TL), pentru 

dezvoltarea a 20 de fabrici cu o capacitate totală de angajare a 1.500 de muncitori. 
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CONCLUZII  

Am intervievat 5 ONG-uri și părți interesate pentru a afla mai multe despre capacitatea 

organizatorică și sprijinul acordat refugiaților din regiunea Kırşehir. Raportul realizat a relevat 

perspectivele refugiaților și solicitanților de azil din Kırșehir. Am aflat că majoritatea dintre ei 

sunt fericiți să fie aici și nu intenționează să plece, deoarece se simt în siguranță atât ei cât și 

familiile lor. Am pus întrebări cu privire la nevoile lor și la modul în care au supraviețuit 

procesului de migrație. În al doilea rând am dorit să aflăm cum îi ajută pe refugiați ONG-urile 

și părțile interesate. Aceștia supraviețuiesc, într-o mare măsură, datorită banilor furnizați de 

guvern și a ajutorului oferit de municipalități și ONG-uri. Există unii care încearcă să își 

desfășoare propria afacere sau să lucreze în sectorul industrial, dar rata este foarte scăzută. 

Migranții de aici se află sub protecția sistemului de securitate socială al guvernului, care este 

complet gratuit pentru ei. Copiii sunt înscriși și educați în școli. 

Am efectuat cercetări cu privire la statutul refugiaților folosind pachetele de informații furnizate 

de Biroul Regional de Migrație și ONG-ul SGDD-ASAM. În Kırșehir există numeroase 

organizații, în special publice, care lucrează în domeniul migrației. Provincia adăpostește 

aproximativ 16.000 de refugiați din diferite țări, în general din Afganistan și Irak. Am adresat 

întrebări reprezentanților fiecărei organizații pentru a avea o idee clară despre situația actuală 

a statutul de angajare a refugiaților din provincia noastră. Potrivit ultimelor date furnizate de 

către Direcția Generală pentru Migrației din Turcia (DGMM), în prezent există peste 3,9 

milioane de cetățeni străini pe teritoriul Turciei care solicită protecție internațională. Cei mai 

mulți sunt din Siria (3.567.130), iar restul provin din Irak, Afganistan, Iran, Somalia și alte țări. 

 

 

                                       

DGMM, 29.03.2018 

Intervievatorii au reliefat unele probleme de bază cu care se confruntă refugiații și migranții, 

după doi ani de ședere în Turcia: 

▪ lipsa de acces la informații cu privire la instituțiile sanitare și serviciile aferente, deși 

acestea sunt gratuite 

▪ incapacitatea de a folosi mijloacele de transport în comun 

▪ lipsa accesului la tehnologiile de reabilitare 

▪ situații care amenință sănătatea psihologică, ca urmare a stresului posttraumatic 

▪ probleme de adaptare culturală 

Situația Turciei în contextul fenomenului migraționist este remarcabilă. 

▪ Este necesar să se diversifice posibilitățile de angajare a sirienilor și să se găsească 

modalități prin care aceștia să-și poată comercializa produsele la domiciliu. 

▪ Creșterea chiriilor în centrele urbane trebuie controlată. În fiecare cartier trebuie să se 

stabilească un nivel maxim al chiriei în funcție de zonă și de calitatea locuințelor. 
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▪ Autoritățile locale trebuie să identifice locuințele insalubre pentru a efectua 

îmbunătățirile necesare sau, dacă nu e posibil, să ofere locuitorilor alte oportunități. 

▪ Presupunând că mulți refugiați nu vor putea să se mai întoarcă, dreptul la educație 

trebuie garantat împreună cu adaptările necesare ale curriculumului. Direcția pentru 

Educație a creat o comisie pentru calificarea și acreditarea studiilor migranților. 

▪ Servicii de traducere: În fiecare spital sau policlinică trebuie să existe o persoană 

care să vorbească arabă / kurdă. 

▪ Absența înregistrării oficiale: înregistrarea refugiaților este necesară pentru a putea 

beneficia de toate drepturile și serviciile la care aceștia au dreptul. 

▪ Incapacitatea de a utiliza serviciile medicilor de familie: refugiații trebuie să fie 

informați cu privire la serviciile de sănătate de care pot beneficia. 

▪ Nu se deconteză costul medicamentelor (înainte de cea mai recentă circulară, 

punerea în aplicare a articolelor AFAD referitoare la furnizarea de medicamente a 

variat în funcție de provincie): Rambursarea costurilor medicamentelor trebuie făcută 

uniform, în conformitate cu Regulamentul AFAD, în toate provinciile. 

▪ Sprijin social: Garantarea accesului la serviciile de sănătate de bază nu e suficientă. 

Pentru a evita tulburări legate de malnutriție, cum ar fi anemia, vitaminele trebuie 

incluse în regim de urgență în cadrul serviciilor medicale, mai ales la femei și copii. 

▪ Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă este în procesul de alcătuire a unei baze 

de date a tuturor locurilor de muncă ce pot fi ocupate de către migranți pentru 

sectoarele aflate în dificultate. Acest lucru e util pentru a realiza legătura între cerere 

și ofertă și pentru a facilita obținerea permiselor de muncă pentru refugiați. 

Condițiile inacceptabile de muncă din centrele urbane au condus adesea la proteste 

semnificative, cum ar fi greva din noiembrie 2017 a producătorilor de încălțăminte din marile 

orașe, precum Istanbul, Izmir, Adana, Gaziantep, Konya și Manisa, care au solicitat locuri de 

muncă legale și condiții mai bune de lucru în ateliere. 

Condițiile de sănătate și siguranță precare de la locul de muncă reprezintă, de asemenea, un 

factor de îngrijorare. Conform cifrelor furnizate de către Consiliul de Sănătate și Securitate al 

Muncitorilor (Isci Sagligi ve Is Guvenligi Meclisi), 108 refugiați și-au pierdut viața în accidente 

de muncă în 2018. Decesele la locul de muncă s-au produs în cea mai mare parte în sectorul 

agricol și în construcții, dar și în fabrici din cauza incendiilor.  

Femeile, în special, se confruntă cu provocări majore legate de accesul pe piața forței de 

muncă. Acest lucru se datorează, pe de o parte, obstacolelor cum ar fi lipsa serviciilor de 

îngrijire a copilului și de lipsa de informații vizavi de oportunități de formare. Pe de altă parte, 

rolurile tradiționale de gen atribuite femeilor, în special în regiuni din sudul Turciei precum 

Șanlıurfa, presupun un acces limitat al acestora la spațiul public în comparație cu bărbații, în 

timp ce oportunitățile de formare se axează în principal pe ocupații tradițional feminine, cum 

ar fi coafura sau croitoria. În plus, în cazul în care își găsesc o slujbă în afara casei, femeile 

din sectorul textil se confruntă adesea cu discriminare și rele tratamente. Acest lucru este 

valabil mai ales în cazul atelierelor care operează fără licență la Istanbul, unde femeile și 

fetele lucrează ore îndelungate în partea din spate a subsolurilor și în încăperi fără ferestre.   
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LINK-URI UTILE ȘI BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: 

 
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Turcia 
https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI 
https://www.iskur.gov.tr/en 
 
Directoratul pentru Migrație 
http://www.goc.gov.tr/En_3 
 
Ghiduri Utile pentru Refugiați 
https://multeciler.org.tr/eng 
 
Informații pentru Refugiați 
https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI
https://www.iskur.gov.tr/en
http://www.goc.gov.tr/En_3
https://multeciler.org.tr/eng
https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees
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INTRODUCERE 

Conform raportului UE „Small Business Act & Scoreboard”, România a ocupat locul 6 din 28 

de state membre în 2018, în ceea ce privește activitatea antreprenorială. O altă analiză 

realizată în raportul menționat anterior relevă poziția relativă a statelor membre în ceea ce 

privește performanțele antreprenoriale și progresul acestora. Variabilele luate în considerare 

în măsurarea performanței antreprenoriale au inclus dorința oamenilor de a-și începe propria 

afacere, rata de start-up-uri la 100 de locuitori, activitatea antreprenorilor tineri și atenția 

acordată de mass-media activității IMM-urilor. 

Cele mai multe țări au fost grupate în jurul unor niveluri similare de performanță și progres, 

măsurate ca rata anuală de creștere în ultimul deceniu (2008-2018); România se remarcă 

însă drept unul dintre statele membre care a înregistrat cele mai mari progrese. Deși acest 

lucru trebuie înțeles în contextul mai larg al punctului de pornire relativ scăzut al țării, se poate 

spune că activitatea antreprenorială este în mod clar în creștere în România. 

Chiar dacă tendințele trecute par promițătoare, realitatea actuală este mai puțin roz. Conform 

raportului „Doing Business” al Băncii Mondiale, România a scăzut cu 47 de locuri (de la 64 la 

111) în 2019, în clasamentul „Global Ease of Doing Business”. Principalul motiv a fost 

introducerea unei cerințe de evaluare a riscului fiscal, care a îngreunat procesul de lansare a 

unei afaceri în România. O altă provocare cu care se confruntă antreprenorii este rata ridicată 

a falimentului. În raportul anual 2017/2018 referitor la IMM-urile europene, România s-a clasat 

pe locul 6 în ceea ce privește rata anuală a natalității întreprinderilor, cu 12,5 companii 

înființate la 100 de locuitori, și tot pe locul 6 pentru rata mortalității întreprinderilor, cu 11 

falimente la fiecare 100 de locuitori. 

În pofida mediului antreprenorial relativ favorabil din ultimul deceniu, puțini migranți din afara 

UE s-au mutat în România pentru a începe o afacere aici. La fel de puțini cetățeni din afara 

UE au decis să emigreze în România în căutarea unei oportunități de angajare mai bună. 

Chiar dacă, în comparație cu alte țări din Europa de Est, România este percepută ca fiind una 

dintre țările cele mai primitoare, la nivel european nu este văzută ca o țară de destinație 

foarte dorită de către cetățenii din afara UE. 

Potrivit raportului Eurostat referitor la statisticile privind migrația și populația de migranți, în 

2016, cetățenia română a fost acordată doar unui număr de 4.514 de migranți (0.5% din toate 

cererile). Cea mai mare parte a cererilor de cetățenie aprobate a vizat ucraineni (89%), urmați 

de turci (3,1%) și sirieni (1,6%). În același an, Republica Cehă a acordat cetățenie unui număr 

de 3.559 de migranți din afara UE, Polonia unui număr de 3.460 și Ungaria doar la 1.014 de 

cetățeni din afara UE. Datele Eurostat arată că cetățenii străini de pe teritoriul României erau, 

în general, cetățeni ai unui alt stat membru al UE. De fapt, conform Eurostat în 2017, 

Luxemburgul are cea mai mare pondere a străinilor, iar România cea mai mică. 

Statisticile furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigrări relevă faptul că în România 

s-au înregistrat aproximativ 67.000 de migranți și refugiați la sfârșitul anului 2017. Luciana 

Lăzărescu de la Centru de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților 

estimează că, dintre aceștia, aproximativ 5.900 de persoane au deținut permise de muncă în 

2017. Marea majoritate a permiselor a fost acordată cetățenilor vietnamezi, turci, chinezi și 

sârbi. Unele dintre cele mai căutate profesii au inclus constructori, sudori, lăcătuși, dulgheri, 

precum și locuri de muncă care necesită calificare înaltă, în industria construcțiilor navale.  

În România, cadrul juridic sprijină, în principiu, accesul refugiaților la o gamă largă de beneficii 

socio-economice, cum ar fi dreptul la un loc de muncă, la locuință, educație, asistență 

medicală și socială, și facilitezează accesul la un program de integrare, care include activități 

de orientare culturală, consiliere și cursuri de limbă română. Instituțiile guvernamentale sunt 

responsabile pentru integrarea străinilor în domeniile lor de activitate (de exemplu, forța de 
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muncă, sănătatea, educația etc.), iar coordonarea instituțională se realizează prin întâlniri 

periodice cu factorii de decizie și experții relevanți. Ministerul Afacerilor de Interne este 

responsabil de coordonarea și monitorizarea programelor și politicilor de integrare, cu sprijinul 

Inspectoratul General pentru Imigrări. 

Recunoscând că pentru mulți refugiați România rămâne o destinație de ultimă instanță, dna 

Lăzărescu a discutat principalele neajunsuri ale acestui program de integrare: 

“Există un program guvernamental de integrare destinat persoanelor cu protecție 

internațională: un set de măsuri menite să faciliteze integrarea străinilor în 

societate și pe piața muncii. Programul include cursuri de limbă română și de 

orientare culturală. Chiar dacă programul există și este în principiu funcțional, 

problema mai complicată și delicată este cât de bine funcționează colaborarea 

dintre instituțiile implicate în gestionarea diferitelor aspecte ale programului.” 

 

METODOLOGIE 

Studiul de față se bazează pe două componente: (1) trecere în revistă a literaturii de 

specialitate cu privire noile tendințele legate de activitatea antreprenorială și ultimele evoluții 

ale fenomenului migraționist din România și (2) efectuarea de lucrări pe teren prin realizarea 

de interviuri calitative cu două categorii de părți interesate: cetățeni străini care trăiesc în 

România și organizații relevante implicate în integrarea migranților și a refugiaților. 

Au fost formate două focus grupuri, la care au participat următorii respondenți: (1) voluntari 

din statele membre ale UE care lucrează pentru ONG-uri din România și (2) organizații care 

lucrează cu migranți și refugiați. Pentru a completa concluziile sesiunilor grupului de discuții, 

s-au efectuat cinci interviuri individuale, cu cetățeni străini care au venit în România în 

căutarea unui loc de muncă sau cu intenția de a începe o afacere aici. Au fost luate notițe 

detaliate în timpul interviurilor care au fost apoi introduse în formularele standard, cu 

permisiunea celor intervievați. 

Interviurile individuale și sesiunile de discuții de tip focus grup nu au fost înregistrate pentru a 

asigura anonimatul participanților și pentru a facilita o conversație liberă. Chiar dacă toți 

participanții au avut posibilitatea să renunțe la dreptul la anonimat, doar doi dintre ei au decis 

să o facă: Katharina Häni, o tânără antreprenoare care a participat la sesiunile individuale de 

interviu și Ziad Al-Masalmeh, reprezentantul Comunităţii Siria Liberă din România, care a 

participat la sesiunea de consultare a părților interesate. 

 

1° PARTE: MIGRANȚII 

 

CARACTERISTICILE RESPONDENȚILOR 

Autorii raportului au intervievat un set divers de migranți pentru a contura o imagine cât mai 

fidelă a nevoilor și așteptărilor cetățenilor străini din România. 

Primul focus grup intervievat a fost format din cinci tineri din state membre ale UE, care au 

venit în România pentru a lucra ca voluntari la ONG-urile locale. Aceștia vor fi codificați ca 

R1, R2, R3, R4 și R5. Vârsta lor a variat de la 20 la 28 de ani, cu o medie de vârstă de 24 de 

ani. Trei dintre ei erau din Franța, unul provenea din Spania și altul din Italia. În ceea ce 
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privește sexul, trei erau femei și doi erau bărbați. Voluntarii au venit inițial în România pentru 

o perioadă de șase luni, dar au decis să își extindă șederea pentru a experimenta mai mult 

din cultura locală. Toți, cu excepția unuia dintre ei, și-au terminat studiile de licență în țările de 

origine, înainte de a veni în România. Ei dețin diplome în psihologie, istorie, științe sociale, 

dezvoltare urbană și piscicultură. Toți aceștia s-au oferit voluntar anterior, doi și-au terminat 

serviciul public, iar doi dintre ei erau angajați înainte de a veni aici. 

Toți cei trei participanți de sex masculin la interviurile individuale (adică R6, R7 și R8) au avut 

între 30 și 40 de ani. Doi dintre ei au venit în România din țările vecine (adică Republicile 

Serbia și Moldova) la începutul anilor 2000, cu intenția de a înființa o afacere aici. 

Respondentul sârb (R6) a obținut diplomele de licență și masterat în Marketing și Psihologie 

la universități din România și și-a început activitatea de antreprenoriat la scurt timp după 

finalizarea studiilor. Respondentul moldovean (R7) a absolvit Academia Militară din Sibiu, s-a 

întors la Chișinău pentru a urma cursurile Academiei de Studii Economice, iar câțiva ani mai 

târziu s-a întoars în România. Ambii au avut locuri de muncă cu normă întreagă înainte de a 

se muta în România. R6 a început să lucreze la 15 ani ca dezvoltator de jocuri video pentru a 

se întreține pe parcursul liceului, iar R7 a lucrat în vânzări pentru o companie de 

telecomunicații și în marketing pentru Coca-Cola. 

Al treilea respondent de sex masculin (R8) este un resortisant olandez, care a venit în 

România acum doi ani, după ce a trăit și a lucrat în Olanda și Germania. În 2017, a acceptat 

poziția de Director General al filialei locale a unei companii olandeze de producție și s-a mutat 

în România împreună cu familia sa. R8 a absolvit o universitate olandeză, obținând o diplomă 

în inginerie mecanică și a lucrat în dezvoltarea afacerilor în Germania. Nu era necesar să-i fie 

recunoscută diploma, pentru ca R8 să înceapă să lucreze în România. 

Cei doi respondenți de sex feminin (adică R9 și R10) aveau între 25 și 35 de ani. R9 a venit 

în România din Turcia la începutul anului 2018, pentru a lucra ca voluntar pentru un ONG 

local. Ea are o diplomă de licență în economia muncii, pe care a primit-o de la o universitate 

turcă în 2017. R9 a lucrat ca voluntar încă de la absolvire, dar a acceptat recent o poziție de 

contabil la Bosch și a decis să-și prelungească șederea în țară pe perioadă nedeterminată. În 

timpul studiilor universitare, a lucrat ca și consultant de vânzări în Turcia, ceea ce crede ea, a 

făcut trecerea de la voluntariat la lumea afacerilor mai ușoară. 

După cum s-a menționat anterior, R10 a fost singura persoană intervievată din cadrul grupului 

de migranți care a acceptat să renunțe la anonimat. Katharina Häni a imigrat din Elveția în 

România acum 10 ani, după terminarea studiilor, cu intenția de a înființa o companie de 

agricultură ecologică aici. Restul familiei s-a mutat și ea în România, iar acum toți trăiesc și 

muncesc într-un mic sat din județul Arad. Katharina este inginer agricol licențiat al unei 

universități elvețiene. Similar cu situația lui R8 și R9, nu a fost necesar pentru Katharina să 

treacă prin procesul de acreditare și echivalare a diplomelor, pentru a putea să-și exercite 

profesia în România. Katharina nu a fost niciodată angajată în mod oficial, dar a efectuat 

activități de voluntariat înainte de a-și înființa propria afacere.  
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AȘTEPTĂRI ÎNAINTE DE IMIGRAREA ÎN ROMÂNIA 

Niciunul dintre respondenții din primul focus grup nu a avut o idee clară despre ce să aștepte 

înainte de a veni să lucreze ca voluntari pentru un ONG din România. Ei au fost intrigați de 

perspectivele de a trăi și a lucra în ceea ce ei au perceput drept un „loc misterios”, o țară 

exotică din Europa de Est, despre care nu știau nimic altceva decât că era „patria lui Dracula, 

Ceaușescu, Halep și Hagi”. Mutarea în România a reprezentat o aventură și o provocare 

pentru ei, precum și o mare oportunitate de a lucra cu copiii din comunitățile marginalizate, 

contribuind astfel la o societate mai incluzivă. Toți știau ce vor face în România înainte de a 

pleca din țările lor de origine și au fost încântați să-și înceapă serviciul de voluntariat la 

Centrul Rainbow din Arad. 

Cei doi antreprenori de sex masculin au venit în România cu intenția de a începe o afacere 

aici. R6 dorea să aibă propria agenție de marketing, în timp ce R7 visa să creeze un lanț de 

ceainării. Ambii au ales România deoarece credeau că ar putea beneficia de contextul 

favorabil pentru antreprenoriat, de la începutul anilor 2000, dar și pentru că au văzut România 

drept o piață neexploatată, mai mare și mai ușor accesibilă decât cea din țările lor de origine, 

unde puteau să devină lideri de piață. Celelalte motive furnizate de cei doi antreprenori, când 

au fost întrebați de ce s-au mutat în România, au fost de natură politică. La începutul anilor 

2000, Milošević era încă la putere în Serbia, iar Partidul Comunist condus de Voronin tocmai 

câștigase alegerile în Republica Moldova. Ambii erau convinși că România le oferă mai multe 

oportunități și au văzut-o ca pe „o punte de legătură” care i-ar putea conecta cu „Occidentul”. 

R6 și R7 au venit în România inițial, cu o viză de studiu, pentru a experimenta cultura locală 

și a înțelege mai bine ce înseamnă să trăiești aici. Diploma românească a servit și pentru a 

facilita integrarea acestora în societatea locală. R6 nu s-a mai întors niciodată în Serbia, în 

timp ce R7 s-a întors în Republica Moldova doar pentru a reveni după câțiva ani. În ceea ce 

privește așteptările sociale, R6 credea că românii vor fi mai vicleni și cu pielea mai închisă la 

culoare, în timp ce R7 se aștepta să fie mai prietenoși și mai de încredere. 

R8 nu a avut nicio așteptare înainte de a veni aici, deși afirmă că imaginea generală pe care 

o au românii în Olanda nu este una pozitivă: „Toți cerșetorii și șarlatanii vin din România”. El 

susține că a încercat totuși să-și păstreze mintea deschisă pentru a nu avea prejudecăți în 

privința țării sale adoptive. Principalul motiv al lui R8 de a veni aici a fost de natură 

profesională și recunoaște că nu s-a gândit foarte mult înainte de a se muta din Germania în 

România. Chiar dacă R8 afirmă că este destul de fericit, atât pe plan profesional cât și 

personal, nu poate spune același lucru despre soția sa. Datorită faptului că este casnică, e 

mult mai dificil pentru ea să se integreze, deoarece Aradul nu are o comunitate semnificativă 

de migranți și nu este foarte divers din punct de vedere etnic. 

R9 nu știa, de asemenea, la ce să se aștepte înainte de a accepta o slujbă de voluntariat în 

România. Știa că dorea „să călătorească și să descopere locuri noi” și să-și îmbunătățească 

cunoștințele de limbă engleză, care nu erau foarte bune înainte de a începe programul 

Erasmus. Deși nu era prima dată când trăia într-o altă țară, R9 s-a simțit imediat atrasă de 

România și a decis să rămână aici pentru o perioadă mai lungă de timp. Principalul motiv 

pentru care a părăsit Turcia și s-a mutat în România a fost faptul că aici se simțea: „liberă să 

fiu eu și să trăiesc cum vreau”. Ea crede că românii sunt foarte prietenoși și primitori și nu are 

probleme de integrare în comunitatea locală, mai ales că orașul în care s-a mutat pentru noul 

ei loc de muncă are o comunitate mare de etnici turci. 

Katharina Häni a vizitat țara de câteva ori înainte de a se muta în România, deoarece fratele 

ei s-a mutat aici cu patru ani înainte. Era visul lor dintotdeauna să înființeze o companie 

agricolă de familie. Ei s-au decis asupra României, după ce au explorat alte opțiuni în 

Argentina și Spania, atunci când s-a ivit o oportunitate financiară atractivă, care le-a permis 

să cumpere o mulțime de terenuri agricole, la un preț foarte bun. În general, Katharina 
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încearcă să păstreze o minte deschisă și să nu aibă prea multe așteptări, deoarece „ele nu 

duc niciodată la nimic bun”. Principala ei dorință este să facă ceea ce-i place, fără a face 

compromisuri semnificative pe parcurs. După ce a trăit în Elveția, ea consideră că viața rurală 

în România este „o adevărată medicină pentru suflet”. 

 

INFORMAȚIILE PRIMITE ȘI CURSURILE EFECTUATE 

Toți voluntarii au trecut printr-un curs intesiv de pregătire la sosirea lor în țară, și au primit 

câteva informații de bază despre România și înainte de plecare. ONG-ul în care activează ca 

voluntari oferă cursuri de română, servicii de mentorat și instruire la locul de muncă. În teorie, 

acestea ar trebui să fie suficiente pentru ca ei să se poată integra în societatea românească 

și să își poată îndeplini responsabilitățile la locul de muncă. Cu toate acestea, toți au raportat 

că le-ar fi plăcut ca mentorul lor să fie mai proactiv în abordare. În plus, ei au simțit nevoia 

unui curs de formare mai specializat, deoarece lucrează cu copii cu traume sau dizabilități, o 

slujbă pentru care se consideră insuficient calificați să poată face față multiplelor provocări. 

Voluntarii au declarat, de asemenea, că profesorul de română era interesat în principal de 

„bifarea căsuțelor potrivite pentru CV-ul său”, dar au fost de acord că este și responsabilitatea 

lor să adreseze acest aspect și să fie mai silitori în studiul limbii române. 

Conform spiritului antreprenorial care îi reprezintă, R6 și R7 s-au bazat în principal pe ei 

înșiși, pe prietenii apropiați și pe rețeaua lor de cunoștințe în procesul de înființare și 

dezvoltare a afacerii. Antreprenorul sârb a declarat că nu are nevoie de nicio pregătire și că el 

este, de fapt, cel care oferă cursuri de formare noilor antreprenori care doresc să învețe cum 

să identifice cea mai bună nișă de piață și cele mai potrivite strategii de marketing, chiar dacă 

el consideră că „adevărați antreprenori sunt născuți nu făcuți”. Chiar dacă admite că studiile 

de licență și master i-au fost de ajutor, el se consideră un autodidact, care se menține în 

permanență la curent cu cele mai recente tendințe și evoluții. Antreprenorul moldovean a fost 

în mare măsură de aceeași opinie, dar a recunoscut că a participat la un curs Kaizen foarte 

util, oferit de Institutul pentru IMM-uri din Arad. 

R8 și soția lui nu erau conștienți de existența oportunităților de formare profesională și 

dezvoltare personală. Olandezul a luat câteva cursuri de română, dar s-a oprit atunci când 

profesoara sa a rămas însărcinată și nu a mai putut să ofere cursul dimineața. Nu a reușit să 

găsească încă un alt profesor român. Nici el, nici soția lui nu erau interesați să se înscrie la 

alte cursuri. În ceea ce privește informațiile utile, el a recunoscut că nu a primit multe sfaturi 

utile de la municipalitate sau de la alte organizații. R8 consideră că această lipsă de informații 

și sprijin din partea oficialităților este o oportunitate excelentă pentru o companie locală de a 

intra pe piață și de a oferi servicii străinilor care se mută în România. 

Asemenea colegilor ei, R9 a beneficiat de pregătire extensivă atunci când și-a început 

voluntariatul în România. Ea a avut acces la cursuri de limba engleză și română, servicii de 

mentorat și a beneficiat de cursuri de formare la locul de muncă. În momentul interviului, ea a 

era înscrisă într-un program de instruire la Bosch. Deși nu s-a înscris într-un program destinat 

celor care își caută un loc de muncă în România, lui R9 i-a fost relativ ușor să-și dezvolte 

rețeaua profesională în România. Mentorul ei și rețeaua locală de prieteni și cunoștințe au 

ajutat-o pe R9 în găsirea unui loc de muncă, precum și cu procedurile și documentele oficiale. 

 

PROVOCĂRI ÎNTÂMPINATE ȘI SPRIJINUL PRIMIT 

Primul grup de tineri care provin din state membre ale UE nu a întâmpinat nicio provocare în 

găsirea oportunităților de voluntariat în România. Ei au putut alege între mai multe opțiuni și 

au primit suficiente îndrumări și sprijin înainte de a lua o decizie. Cu toate acestea, au fost de 
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acord că, dacă vor să-și transforme situația temporară într-una permanentă, ar fi destul de 

dificil pentru ei să obțină un contract pe termen lung în România. 

În afară de bariera lingvistică, ei au menționat șanse insuficiente de a-ți crea o rețea 

profesională, mai ales în orașele mici, de provincie, ca Aradul. Mai mult, în timp ce pe plan 

profesional au simțit că au avut ocazia de a se dezvolta, la nivel personal au avut sentimente 

mixte în ceea ce privește stabilirea în România. La doi dintre cei cinci respondenți le place 

mult țara și ar putea trăi aici pe termen lung. Ceilalți trei, însă, erau fericiți că este vorba de un 

aranjament temporar. 

La întrebarea dacă s-au simțit integrați în societatea locală, ei au răspuns că au socializat în 

principal cu alți voluntari și că „nu este întotdeauna ușor să-ți faci prieteni români, deoarece 

aceștia tind să socializeze între ei”. Per ansamblu, nu s-au confruntat cu problema 

discriminării. Un respondent a menționat insă că, deși nu au existat cazuri evidente de 

discriminare, „uneori, localnicii mă privesc insistent, ca și cum nu ar mai fi văzut o persoană 

de culoare înainte”. De asemenea, au menționat că unii dintre vânzătorii mai în vârstă îi 

tratează într-o manieră mai puțin amabilă, datorită faptului că sunt străini. 

Cei doi antreprenori de sex masculin, care s-au mutat în România din țările învecinate, au 

constatat că este relativ ușor să se integreze în societatea locală și să înceapă o afacere aici. 

R6 a experimentat ceea ce el a denumit „discriminare pozitivă” și consideră că faptul că este 

sârb a fost un avantaj, deoarece a fost perceput ca fiind mai de încredere decât românii. R7 a 

declarat că a fost expus atât discriminării pozitive, cât și negative, datorită accentului său și 

faptului că a venit din Republica Moldova, care a făcut parte din România Mare înainte de cel 

de-al doilea război mondial. 

Bariera lingvistică nu a reprezentat un impediment semnificativ, deoarece R7 vorbea deja 

română, iar R6 a învățat-o în timpul primul an la universitate. Chiar dacă R6, în calitate de 

vorbitor non-nativ, avea opțiunea de a-și termina studiile în limba engleză, a ales să facă 

cursurile în română deoarece l-a ajutat să învețe mai repede limba țării adoptive. Ambii 

antreprenori au fost de acord că cele mai importante provocări pe care le-au întâmpinat au 

fost crearea unei nișe de piață și educarea clienților cu privire la oferta lor. Alte provocări 

menționate au inclus gestionarea relației cu autoritățile locale și birocrația excesivă, dar și 

mentalitatea locală conform căreia „merge și așa” și „mai binele este dușmanul binelui”. 

R8 s-a mutat în România pentru a se angaja ca Director General la filiala locală a unei 

companii olandeze, care a avut grijă de toate aspectele birocratice pentru el. Colegii săi l-au 

ajutat atât pe el cât și pe soția lui cu documentele necesare. Cu toate acestea, chiar dacă 

totul a mers relativ ușor pentru el, soției sale i-a luat mai mult de un an pentru a primi 

documentele de reședință. R8 nu a simțit că a fost expus discriminării, dar atribuie aceasta 

faptului că este bărbat, alb și are un loc de muncă bine-plătit. A menționat, însă, că soția sa a 

fost tratată diferit și, deși nu a existat nicio discriminare evidentă, s-a simțit oarecum ignorată 

de populația vorbitoare de limba română, mai ales în relațiile cu autoritățile locale. Principala 

provocare a lui R8 a fost adaptarea la cultura românească și lipsa de profesionalism. 

R9 a constatat că provenind din Turcia, a fost ușor pentru ea să se integreze în societatea 

românească, deoarece prezintă unele asemănări cu cea turcă. Ea se consideră norocoasă că 

a reușit să găsească un loc de muncă atât de repede: „Bosch a fost a doua companie la care 

am aplicat”. R9 a aflat despre această oportunitate de angajare prin rețeaua sa profesională 

și a aplicat prin intermediul unei platforme online de căutare de locuri de muncă. Principala sa 

provocare a fost interacțiunea cu autoritățile române și procesul de solicitare a unei vize de 

lucru. Faptul că Bosch angajase înainte cetățeni turci în România, a facilitat procesul de 

angajare, deoarece cunoșteau deja pașii și procedurile necesare. Ea a menționat că colegii ei 

din programul de voluntariat nu au avut la fel de mult succes în găsirea unui loc de muncă 

aici. R9 creditează atitudinea pozitivă și abilitățile de comunicare pentru succesul său. 
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Katharina s-a bazat pe sprijinul familiei și pe rețeaua de prieteni și cunoștințe în procesul de 

înființare și dezvoltare a afacerii. I-a fost relativ ușor să se integreze în societatea locală și 

crede că românii sunt, în general, oameni curioși, deschiși și relaxați, ceea ce este 

extraordinar pe plan personal, chiar dacă prezintă unele provocări pe plan profesional. 

Katharina a resimțit în principal o discriminare pozitivă și consideră că cetățenia ei elvețiană a 

ajutat-o să fie luată în serios. În anumite situații, a constatat că o femeie tânără într-o afacere 

dominată de bărbați poate reprezenta un dezavantaj, dar de îndată ce menționa că este 

inginer agronom, sexul ei devenea irelevant. 

Deși recunoaște că persoanele de culoare pot fi expuse discriminării negative, Katharina 

crede că, dacă știi ce vrei în viață și muncești pentru a-ți atinge visele, vei câștiga respectul 

românilor. Principala sa provocare a fost adaptarea la cadrul legislativ în permanentă 

schimbare. Deoarece operează pe o piață de nișă (agricultură ecologică), care nu e suficient 

de dezvoltată în România, Katharina are adesea sentimentul că ea ajută instanțele de 

reglementare să interpreteze regulamentele existente, în loc ca lucrurile să fie invers. 

 

2° PARTE: PĂRȚILE INTERESATE 

 

CARACTERISTICILE RESPONDENȚILOR 

Alegerea participanților pentru al treilea focus grup a fost supusă unui proces de selecție 

riguros. Pentru noi a fost important să selectăm respondenții care erau familiarizați cu 

problemele întâmpinate de categoriile de cetățeni străini intervievați în prima fază a 

proiectului de cercetare. Focus grupul format din părțile interesate a cuprins reprezentanți ai 

următoarelor instituții și organizații: filiala locală a Consiliului Național al IMM-urilor 

(CNIPMMR), Comunitatea Siria Liberă din România (CSLR), precum și trei ONG-uri din Arad 

care lucrează cu migranți și refugiați: Organizația Tinerilor cu Inițiativă (OTI), Empower, 

Innovate, Value, Act (EIVA) și Millennium Center (MC). 

 

ROLUL PĂRȚILOR INTERESATE 

Consiliul Național al IMM-urilor (CNIPMMR) este o organizație non-profit independentă, 

apolitică, înființată în 1992, cu scopul de a asigura o reprezentare unică a intereselor IMM-

urilor românești la nivel național și internațional. În afară de reprezentare, misiunea sa este de 

a promova dezvoltarea și competitivitatea IMM-urilor în România. Activitatea CNIPMMR 

include organizarea de cursuri de formare și acordarea de sprijin întreprinderilor nou înființate 

și antreprenorilor în devenire. 

Comunitatea Siria Liberă din România (CSLR) reprezintă interesul tuturor etnicilor sirieni care 

trăiesc în prezent în România. Scopul său este de a spori gradul de conștientizare cu privire 

la situația refugiaților sirieni și să militeze pentru condiții mai bune de viață și strategii mai 

bune de integrare a refugiaților și a solicitanților de azil. CSLR încearcă, de asemenea, să 

conecteze refugiații sirieni cu etnicii sirieni care s-au născut aici sau au trăit în România de 

mai bine de un deceniu, pentru a facilita integrarea refugiaților în societatea românească. 

Organizațiile Tinerilor cu Inițiativă (OTI), Empower, Innovate, Value, Act (EIVA) și Millennium 

Center (MC) sunt ONG-uri locale care colaborează frecvent cu voluntari străini. Aceste 

organizații au fost, de asemenea, implicate în proiecte naționale și europene pentru a sprijini 

integrarea migranților și a refugiaților la nivel local. 
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CADRUL LEGISLATIV ȘI INSTRUMENTELE DISPONIBILE 

Cadrul legislativ privind refugiați stipulează că solicitanții de azil beneficiază de o gamă 

variată de măsuri de asistență. Conform Legii 122/2006, solicitanții de azil au dreptul la: 

▪ cazare gratuită într-un centru complet mobilat, utilat cu aparatele necesare, ustensile 
de gătit, de igienă personală și produse de curățat 

▪ acces gratuit la facilități, inclusiv săli de rugăciune, săli de joacă, săli dotate cu 
calculatoare și săli de sport 

▪ o diurnă de 10 RON (3.36 EUR) de persoană pentru alimentație și alte cheltuieli și o 
alocație sezonieră pentru cumpărarea de îmbrăcăminte de 100 RON (21 EUR) pentru 
perioada de iarnă și 67 RON (14 EUR) pentru sezonul de vară 

▪ alocația de stat pentru minori, acordată în aceleași condiții ca pentru cetățenii români 
▪ accesul pe piața muncii în aceleași condiții juridice ca și pentru cetățenii români, după 

3 luni de la data depunerii cererii de azil 
▪ accesul la asistența medicală gratuită pentru bolile acute sau cronice, precum și 

pentru urgențe 
▪ educație gratuită și materiale educaționale pentru minori care urmează cursurile de 

limbă română 
▪ activități de aclimatizare culturală gratuite și în caz de nevoie, consiliere gratuită și 

sprijin psihologic 

Străinii care au obținut deja o formă de protecție în România intră sub incidența Ordonanței 

de Guvern nr.44/2004, care definește integrarea socială drept participarea activă a cetățenilor 

străini la dezvoltarea economică, socială și culturală a societății românești pentru a preveni 

excluderea socială și pentru facilitarea ajustării la obiceiurile și condițiile locale. Obiectivul 

general al programului de integrare este de a ajuta refugiații și beneficiarii de azil să devină 

autosuficienți și independenți de asistența oferită de către stat sau ONG-uri.  

Refugiații și beneficiarii de azil politic se pot înscrie în program în 30 de zile de la primirea 

protecției, pentru a beneficia de următoarele servicii, pe o perioadă de până la 12 luni: 

▪ cazare gratuită 
▪ cursuri de limbă română 
▪ sesiuni de aclimatizare culturală 
▪ subvenție egală cu ajutorul primit de solicitanții de azil, pe o perioadă de 2 luni 
▪ subvenție suplimentară de 540 RON (114 EUR) de persoană pe lună 
▪ consiliere și sprijin psihologic 
▪ consiliere socială privind dreptul la muncă, locuință, educație, securitate socială, 

asistență medicală și asistență socială 

După finalizarea programului de integrare, aceștia pot solicita sprijin financiar pentru a 

acoperi 50% din costul cazării în afara centrului, pentru o perioadă de până la un an. 

Cu toate că refugiații și solicitanții de azil au dreptul la beneficiile menționate mai sus, care, 

cel puțin teoretic, ajută la facilitarea accesului acestora pe piața muncii, este puțin mai dificil 

pentru cetățenii din afara UE care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru azil politic să fie 

angajați în România. Pentru ca o companie să angajeze un cetățean dintr-o țară din afara UE 

sau SEE, trebuie îndeplinite următoarele criterii: 

▪ locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de un cetățean sau rezident al României 
sau de un alt cetățean dintr-un stat UE sau SEE 

▪ solicitantul are pregătirea, experiența și autorizația de a-și desfășura activitățile 
▪ solicitantul are capacitatea medicală de a desfășura activitatea și nu are un cazier 

judiciar 
▪ noua angajare este prevăzută în contingentul anual aprobat de Guvernul României 
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▪ angajatorul și-a achitat obligațiile față de bugetul de stat și desfășoară activitatea 
pentru care se solicită autorizația de muncă 

▪ angajatorul nu a fost sancționat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau condiții 
ilegale de angajare 
 

Excepții la această regulă fac candidații străini, care dețin funcția de administrator într-o 

companie cu participare străină, sportivi profesioniști, lucrători transfrontalieri și sezonieri. 

Niciuna dintre restricțiile de mai sus nu se aplică cetățenilor din țările UE sau SEE. 

În ceea ce privește instrumentele disponibile cetățenilor străini care doresc să-și găsească un 

loc de muncă în România, părțile interesate au concluzionat că cele mai utilizate sunt: 

▪ la nivel european - Portalul European al Mobilității Forței de Muncă (EURES) 
▪ la nivel național - Hipo, eJobs, BestJobs, OLX 
▪ la nivel personal - rețele formale și informale 

În general, EURES este considerat ca fiind mai puțin actualizat decât platformele naționale 

(Hipo, eJobs, BestJobs sau OLX), iar rețelele informale sunt considerate cele mai eficiente. 

Pentru voluntarii care doresc să lucreze pentru o organizație neguvernamentală din România, 

cel mai bun punct de plecare este Portalul European pentru Tineret (European Youth Portal), 

platforma SALTO, precum și grupuri dedicate pe Facebook, cum ar fi „Volunteer Overseas for 

FREE”, „Volunteering opportunities around the world”, „International Volunteering Programs”, 

și „EVS, ESC, Erasmus+ Projects, Grants, Internship, Opportunities”. 

Antreprenorii, care vin în România cu intenția de a începe o afacere aici, au acces la aceleași 

resurse ca și întreprinzătorii români. În trecut, Oficiul Național al Registrului Comerțului 

(NTRO) nu furniza nici un fel de resurse în engleză, iar oficialii săi nu vorbesc în general nicio 

limbă străină. Acest lucru a determinat numeroși întreprinzători străini să contraacteze o firmă 

de avocatură care să îi asiste în procesul de înființare și dezvoltare a afacerii în România. Cu 

toate acestea, lucrurile par să se schimbe încet înspre mai bine. În momentul efectuării 

cercetării de față, o versiune în limba engleză a site-ului NTRO era în curs de elaborare. 

 

PROVOCĂRI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ SAU ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI 

Principalele provocări identificate de părțile interesate au fost: discriminarea, barierele 

lingvistice, birocrația excesivă, cadrele legislative schimbătoare și sprijinul financiar limitat 

oferit refugiaților. 

Discriminarea a reprezentat o temă recurentă atât în interviurile individuale, cât și în timpul 

discuțiilor cu cele două focus grupuri. Toate părțile interesate au recunoscut că cetățenii 

străini sunt expuși unui anumit nivel de discriminare pozitivă sau negativă, în funcție de 

caracteristicile lor personale (sex, etnie, religie, culoarea pielii), dar și de regiunea țării în care 

aleg să se mute. Străinii de culoare și de o altă religie decât cea creștină sunt cei mai expuși 

discriminări în viața lor privată. În schimb, pe piața forței de muncă diferențele ar putea fi în 

favoarea lor, oferindu-le un avantaj competitiv față de români. Orașele mari au fost 

considerate mai primitoare și mai incluzive decât orașele mai mici sau zonele rurale, iar 

regiunea de nord-vest a fost percepută ca fiind mai puțin discriminatorie decât cea de sud-est:  

„În regiunea de nord-vest există o lipsă majoră a forței de muncă. Multe companii 

preferă să angajeze cetățeni străini, deoarece sunt considerați mai productivi și 

mai muncitori decât românii. În plus, faptul că vorbesc o limbă rară îi face foarte 

atrăgători pentru marile corporații.” 
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Discriminarea a fost considerată mai puțin o problematică pentru migranții și refugiații care 

doresc să își înființeze o afacere în România, chiar dacă unele dintre părțile interesate au 

recunoscut că cetățenii români au fost ocazional sfătuiți de către oficialii guvernamentali care 

se ocupau de cererea lor să nu-și înființeze firme cu asociați străini:  

„Această temere împărtășită de oficialii guvernamentali mai în vârstă este legată 

de reputația proastă pe care o au unii dintre oamenii de afaceri străini care au 

venit în România la începutul anilor 1990, cu intenția de a spăla bani sau de a se 

îmbogăți rapid, indiferent de costurile social. Mulți români care au intrat în 

parteneriat cu străini au pierdut foarte mulți bani atunci.” 

Barierele lingvistice reprezintă, de asemenea, o provocare importantă, deoarece limitează 

accesul pe piața muncii din România și pot crea obstacole suplimentare pentru migranții și 

refugiații care doresc să înființeze o afacere aici. Toate formularele și documentele online 

sunt în limba română. Problema este complicată de faptul că mulți oficiali guvernamentali nu 

vorbesc nicio limbă străină. Prin urmare, vorbitorii non-nativi, care își pot permite să facă 

acest lucru, aleg să contracteze firme de avocatură pentru a-i ajuta să navigheze procedurile 

oficiale și reglementările specifice. 

Birocrația excesivă îngreunează procesul de înregistrare și căutare a unui loc de muncă în 

România pentru migranții din afara UE, dar și pentru unii cetățeni ai UE. Există diferențe 

regionale legate de procesul de înregistrare a migranților și a refugiaților. Județele din vestul 

țării au înregistrat o rată mai mare a migrației în ultimul deceniu decât celelalte zone ale 

României, ceea ce a contribuit la eficientizarea procedurilor de înregistrare. Recunoașterea și 

echivalența diplomelor, pe de altă parte, este un proces centralizat care poate fi destul de 

dificil și poate dura mult timp, în funcție de țara de rezidență a solicitantului. Pentru cetățenii 

non-UE, poate dura câteva luni pentru ca studiile lor să fie recunoscute oficial în România. În 

ceea ce privește accesul pe piața muncii, există o limită anuală pentru angajarea 

resortisanților din afara UE. Pentru 2019, acest plafon a fost stabilit la 20.000 de lucrători din 

țări din afara UE. Companiile care angajează resortisanți din afara UE trebuie să 

demonstreze că nu există solicitanți cu calificări similare din România sau din alt stat al UE.  

Pentru întreprinzători, pe lângă barierele lingvistice și birocrația excesivă, unul dintre cele mai 

dificile aspecte ale înființării unei afaceri în România este cadrul legislativ instabil, caracterizat 

prin volatilitate și o frecvență mare a schimbării. Potrivit „Cartei albe a IMM-urilor din 

România”, publicată de CNIPMMR în 2015, performanța afacerilor este afectată în principal 

de factori macroeconomici imprevizibili (55,85%), legislație instabilă și inconsecventă 

(43,71%), și un grad ridicat de corupție (42,25%). Capacitatea instituțională insuficientă și 

proliferarea birocrației au fost raportate ca factori care au un impact negativ asupra dezvoltării 

afacerilor doar de către 33,16%, respectiv 28,51% dintre IMM-uri. 

Ultima provocare identificată a fost sprijinul financiar limitat oferit refugiaților în România, în 

comparație cu alte state din UE și SEE. Potrivit lui Ziad Al-Masalmeh, responsabilul cu 

relațiile externe în cadrul Comunităţii Siria Liberă din România, refugiații care vin în România 

primesc mai puțin de un sfert din beneficiile pe care le-ar primi în Germania. Deoarece în 

ambele țări este garantată cazarea gratuită, iar produsele alimentare nu sunt semnificativ mai 

ieftine în România, este mai bine pentru ei să se mute în Germania. Refugiații și solicitanții de 

azil consideră, de asemenea, că primesc mai mult sprijin instituțional și sunt expuși la mai 

puțină discriminare în țările occidentale decât în Europa de Est. În plus, provocările cu care 

se confruntă refugiații atunci când încearcă să obțină acreditare pentru diplomele lor, 

combinate cu perspectivele limitate pentru a ocupa posturi ce necesită calificări înalte, îi fac 

să privească România ca pe o soluție temporară. 

“Mulți refugiați sirieni văd România ca pe un punct de intrare în UE. Vin aici 

pentru câteva luni să își facă actele necesare, iar apoi își continuă călătoria spre 
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Europa de Vest, chiar dacă știu că s-ar putea confrunta cu probleme legale dacă 

sunt prinși.” 

 

ASPECTE CE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE 

După ce au detaliat provocările majore cu care se confruntă migranții și refugiații, părților 

interesate li s-a cerut să propună puncte de îmbunătățire. Toate părțile interesate au fost de 

acord că următoarele aspecte ar fi benefice: 

▪ accesul liber la informații în limbile de interes (engleză, franceză, germană și arabă) 
▪ cursuri de sensibilizare culturală pentru lucrătorii sociali și funcționarii guvernamentali 
▪ angajarea mai multor traducători pentru a consolida capacitatea instituțională 
▪ practici unificate pentru echivalarea diplomelor 
▪ eliminarea diferențelor regionale din cadrul procesului de înregistrare 
▪ tranziția la un sistem bazat pe semnătura electronică 
▪ tranziția de la birouri fizice la e-guvernare 

 

Ziad Al-Masalmeh a sugerat de asemenea că refugiații ar beneficia de accesul la un mentor 

care să îi ajute să se integreze în societatea românească. El consideră că refugiaților ar 

trebui să li se acopere costurile de transport pentru a putea participa la cursurile de limbă 

română. Odată ce refugiații s-au stabilit și au toate documentele în ordine, mentorul ar putea 

facilita accesul lor pe piața muncii prin furnizarea de informații utile cu privire la locurile de 

muncă disponibile, procesul de selecție, precum și vizavi de companiile mai dispuse să 

angajeze refugiați. Nu în ultimul rând, refugiații care doresc să își înceapă propria afacere, 

dar se chinuie să obțină capitalul inițial, ar trebui să aibă acces la un împrumut garantat de 

guvern, care să presupună rate de mai mici de dobândă și o rambursare etapizată. 

 

STRATEGII DE SUCCES ȘI BUNE PRACTICI 

O bună practică în domeniul integrării sociale ar trebui să fie de succes, ușor de reprodus, 

sustenabilă din punct de vedere financiar și social, participativă și incluzivă. Deși fiecare 

categorie de migranți are nevoi diferite și, prin urmare, diferite strategii de bune practici le vor 

fi aplicabile, se pot stabili câteva aspecte comune. Toate exemplele de bune practici 

identificate au fost concepute pe termen lung și au implicat colaborări de succes între diverse 

organizații locale, regionale sau naționale. A fost subliniată necesitatea existenței unui dialog 

cultural și a cooperării interetnice, iar scopul final a fost susținerea străinilor pentru ca aceștia 

să devină autosuficienți și independenți, prin facilitarea integrării lor în comunitatea locală.  

Trei exemple de bune practici au fost discutate în detaliu: 

▪ Programe de mentorat - Fiind cea mai vulnerabilă categorie de străini, solicitanții de 
azil și refugiații beneficiează cel mai mult de programele de mentorat; totuși, și alte 
tipuri de migranți, cum ar fi voluntarii și cetățenii din afara UE sau SEE, au de câștigat 
dacă au acces la o persoană dedicată, al cărei scop este să îi ajute să se 
aculturalizeze mai repede în societatea românească. 
 

▪ Sprijin condiționat - Resursele financiare și alte tipuri de beneficii oferite cetățenilor 
străini ar trebui să depindă de nivelul lor de implicare și interes. Este necesară 
aplicarea unei abordări orientate spre rezultate, cu scopul final de a facilita integrarea 
socială și independența financiară. Suportul necondiționat nu produce rezultate la fel 
de bune ca ajutoarele condiționate. 
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▪ Training-uri aplicate - Toate categoriile de străini beneficiază de educația informală și 
non-formală, unde învățarea experențială are prioritate față de cursurile standard. 
Deși ar putea părea de la sine înțeles că tinerii implicați într-un program al Serviciului 
European de Voluntariat (SEV) preferă astfel de tehnici, potrivit părților interesate, 
migranții și refugiații au de câștigat la fel de mult dintr-o abordare mai puțin formală și 
mai practică, metodele alternative, incluzând incubatoare de start-up-uri, „job 
shadowing” (observarea directă la locul de muncă), ateliere tematice și integrarea 
prin programe sportive. 

 

CONCLUZII 

Așa cum era de așteptat, concluziile din literatura parcursă au fost în mare măsură confirmate 

de răspunsurile primite de la participanții la focus grupuri și interviuri individuale. Analiza 

notițele luate pe parcursul sesiunilor de discuții cu cele două focus grupuri, cât și pe parcursul 

interviurilor individuale, a permis identificarea multor aspecte pertinente legate de nevoile și 

așteptările individuale ale migranților și refugiaților aflați în căutarea unui loc de muncă sau în 

procesul de înființare a unei afaceri în România. Răspunsurile au subliniat și activitățile 

relevante întreprinse de organizațiile guvernamentale, ONG-uri și alte companii pentru a 

facilita integrarea cetățenilor străini în societatea românească. 

În general, putem concluziona că, deși instrumentele necesare există, organizațiile 

guvernamentale nu sunt întotdeauna proactive în a le face accesibile cetățenilor străini. Cu 

toate că unele dintre ONG-urile locale și naționale încearcă să remedieze lacunele existente, 

impactul acestora este limitat. Majoritatea străinilor intervievați au declarat că au fost nevoiți 

să se descurce pe cont propriu și, în general, cei care au reușit să se integreze rapid și să 

construiască afaceri sau cariere de succes au făcut-o datorită perseverenței, optimismului și 

abilităților de relaționare interumană. Ziad Al-Masalmeh, reprezentantul Comunităţii Siria 

Liberă din România, a remarcat în mod pertinent: „nu există un interes instituțional pentru 

atragerea și reținerea cetățenilor străini dintr-un stat din afara UE sau SEE.”  
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INTRODUCERE 

Conform ultimului raport IDOS (2017), Italia se remarcă la nivel european prin faptul că este 

„cea mai importantă țară în ceea ce privește inițiativa antreprenorială, având o șesime din 

numărul total al liber profesioniștilor din UE-28 (15,5%) conform Eurostat, fiind pe locul al 

treilea în ceea ce privește antreprenorii și liber 

profesioniștii străini (14% și 6% din totalul 

național) și pe primul loc în ceea ce privește 

numărul de cetățeni din afara UE (cetățenii non-

UE reprezintă 73,2% din migranți, comparativ 

cu o medie de 47,8%)” (IDOS, 2017). Serviciile 

de construcție, comerț, catering și restaurantele 

reprezintă principalele sectoare în care 

antreprenorii străini înființează afaceri în Italia, 

în timp ce foarte puțini migranți dezvoltă afaceri 

în sectorul agricol. Potrivit Unioncamere (2019), 

„în 2017, creșterea numărului de companii 

italiene este generată în proporție de 42% de 

înființarea companiilor deținute de proprietari 

străini, adică un total de 590.000 de companii 

străine înregistrate pe teritoriul Italiei”. Afacerile 

înființate de străini reprezintă acum o realitate structurală în contextul antreprenorial al Italiei. 

În ceea ce privește naționalitatea, partea leului „este deținută de marocani (14,5% dintre toți 

migranții care desfășoară o activitate antreprenorială în Italia) și cetățenii chinezi (11,4%). 

Aproximativ 10,6% dintre afacerile cu capital străin sunt conduse de către români și 6,9% de 

albanezi” (IDOS 2017). 

Graficul de mai sus - creat de Registrul Camerei de Comerț (Unioncamere) - arată țara de 

origine a antreprenorilor migranți din Italia. 

Cele mai multe întreprinderi deținute de migranți sunt situate în centrul și nordul țării. Cu toate 

acestea, o situație complexă și dificilă a survenit ca urmare a valurilor de migrație din ultimii 

ani. Au fost resimțite mai multe dificultăți în accesarea pieței muncii și în înființarea de 

întreprinderi care desfășoară activități independente, mai ales în centrul și nordul Italiei. Acest 

lucru a dictat alegerea de a realiza munca de teren în centrul și nordul țării. 

Munca de teren a fost efectuată prin intermediul a două interviuri cu focus grupuri: unul 

compus din migranți și unul compus din părțile interesate. În timpul fazei de identificare a 

respondenților, s-au efectuat, de asemenea, mai multe interviuri individuale, toate fiind 

înregistrate audio și transcrise. Analiza textului atât pentru grupurile de discuții, cât și pentru 

interviurile individuale a permis identificarea mai multor probleme esențiale, percepute ca fiind 

critice de către respondenți, în special în ceea ce privește nevoile resimțite de primul focus 

grup în procesul de căutare a unui loc de muncă sau de înființare a unei afaceri. 

Răspunsurile respondenților din ambele grupuri au subliniat și multe activități desfășurate de 

ONG-uri și asociații care operează la nivel național. Elementele de inovatoare care ar putea fi 

utile pentru obiectivele proiectului au fost, de asemenea, reliefate. 
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1° PARTE: MIGRANȚII  

 

CARACTERISTICILE RESPONDENȚILOR 

În efectuarea acestei părți a cercetării s-a decis diversificarea experiențelor, pentru a lărgi aria 

de cunoaștere a nevoilor și cerințelor. Un focus grup (compus din 10 persoane) a fost realizat 

cu migranți care se află pe teritoriul Italiei de 2-3 ani, dar sunt încă în proces de recepție și, 

după cum s-a explicat în introducere, alte 5 interviuri individuale au fost efectuate. Au fost 

intervievați doi antreprenori (un bărbat și o femeie), precum și femei migrante de diferite 

naționalități și nivele de studiu. Țările de origine ale persoanelor intervievate au fost în 

principal africane: Mali, Nigeria, Mauritania, Guineea, Coasta de Fildeș, Senegal, Eritreea. A 

fost inclus și un respondent din Moldova. Traiectoria migrațională prezentată de persoanele 

intervievate diferă în funcție de momentul istoric al sosirii acestora. Migrații africani au sosit în 

Italia cu barca (în ultimii 2-3 ani), ajungând în sudul Italiei (Sicilia sau Calabria) după o 

perioadă de ședere în lagărele libiene. Alte rute migraționale mai puțin recente, deși dificile, 

nu au fost caracterizate de astfel de niveluri ridicate de risc și suferință. 

Aproape toți respondenții participaseră deja la etapa de școlarizare obligatorie în țara lor de 

origine și, în momentul sosirii în Italia, nimeni nu a avut nicio pregătire superioară sau 

specializare. Numai unul dintre aceștia a raportat că nu știa să citească sau să scrie când a 

sosit în Italia. Altul, dimpotrivă, terminase liceul. 

Doar câțiva dintre migranți au avut un loc de muncă înainte de a emigra (doi au lucrat în 

domeniul prelucrării metalelor și al sudurii, iar unul într-un birou). Adesea, motivația de a 

emigra este dată de problemele economice sau de condițiile de viață precare, precum și de 

situații caracterizate printr-un risc ridicat de deces. 

Două dintre femeile africane intervievate desfășoară sau au desfășurat în trecut - în afară de 

munca necesară pentru subzistență - activități interculturale și muncă de voluntariat.   

 

AȘTEPTĂRI ÎNAINTE DE EMIGRAREA ÎN ITALIA 

Așteptările respondenților s-au bazat în principal pe nevoia lor de a duce o viață mai demnă, 

sigură și, bineînțeles, să-și găsească un loc de muncă. Consecințele traiectoriilor 

migraționiste, în special pentru cei care au venit cu barca, sunt descrise ca fiind profund 

destabilizatoare. 

„Nu știam nimic, deoarece atunci când am ajuns nu puteam să gândesc coerent. Mintea mea 

era în toate părțile.” 

În ceea ce privește așteptările referitoare la un loc de muncă în momentul plecării, precum și 

după sosirea lor în Italia, prioritatea lor era să își găsească o slujbă, indiferent de natura 

acesteia. Această opinie este împărtășită de toți participanții la interviuri. 

 

INFORMAȚIILE PRIMITE ȘI CURSURILE EFECTUATE 

Migranții au declarat că au primit informații de bază - deși într-un mod diferențiat - referitoare 

la caracteristicile pieței de muncă italiene, în timp ce se aflau în centrele de primire. Unii din ei 

participaseră la cursuri de formare (de ex., pentru sudori). Costul înscrierii la cursuri a 

reprezentat o barieră pentru unii. Alți au avut experiențe de muncă, chiar dacă (din poveștile 



 50 

lor) reiese că ar fi vorba de stagii de practică sau voluntariat. Doar unul dintre respondenți 

avea contract de muncă pe durată determinată, iar altul trebuia să înceapă lucrul în ziua 

următoare, după interviul cu grupul de discuții. 

Femeile nou-sosite nu participaseră încă la niciun curs, în timp ce altele au urmat anumite 

cursuri de formare profesională (de ex., curs de îngrijire de bătrâni), după ce s-au stabilizat. O 

femeie a menționat că a efectuat un curs de croitorie pe care a trebuit să îl suspende din 

cauza costurilor ridicate și a nașterii copilului. 

Respondenții au raportat că au învățat limba italiană vorbind cu italienii sau citind texte simple 

cu ilustrații. 

Toți cei intervievați au raportat costul excesiv al cursurilor de formare, mai ales prin prisma 

stării lor de inactivitate. 

În general, toți respondenții au demonstrat o lipsă de acces la informații relevante vizavi de 

oportunitățile de formare și ofertele de muncă. A fost evidentă lipsa de încredere în sistemul 

formal de plasare a forței de muncă și dependența substanțială de cunoștințe și referințe 

personale. Internetul este, de asemenea, utilizat pentru căutarea unui loc de muncă, deși cu 

precădere doar site-uri web care nu sunt gestionate de agențiile de căutare a locurilor de 

muncă. În general, în teritoriu există puține puncte de informare. 

 

PROVOCĂRI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ SAU ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI 

În ceea ce privește provocările cu care se confruntă migranții în procesul de căutare a unui 

loc de muncă sau în demararea unei activități antreprenoriale, toți au răspuns la această 

întrebare prin „Găsirea unui loc de muncă”. După cum s-a menționat deja, respondenții au 

exprimat o lipsă de încredere în utilizarea canalelor oficiale pentru căutarea unui loc de 

muncă. Niciunul dintre ei nu a mers vreodată la un centru de ocupare a forței de muncă. 

Din punctul de vedere al tinerilor respondenți, adevărata provocare este de a avea contacte 

locale bune pentru a-i putea ajuta să-și „găsească un loc de muncă”. Textele de mai jos 

evidențiază această provocare, din multiple perspective: 

„Cineva pe care-l cunosc are o rudă aici și aceasta are o slujbă pentru el. Toți cei care au 

rude aici au găsit de lucru deoarece au relații, contacte. Ei i-au ajutat să meargă și să 

vorbească (adică să fie chemați la interviuri de angajare)” [R.4] 

„Am văzut două persoane care au trebuit să se pensioneze și le-au chemat pe rudele lor să le 

înlocuiască, chiar dacă acestea nu vorbesc limba italiană.” [R.5] 

„Fără conexiuni, nu faci nimic.” [R.3] 

„Toți oamenii pe care îi știu și-au dus CV-urile la agențiile de ocupare a forței de muncă de 

atâtea ori și nimeni nu a fost chemat vreodată.” [R.2] 

Aproape toți respondenții au raportat episoade de rasism, cu excepția a două femei tinere, 

dintre care una venise în Italia ca și copil (care a declarat că se luptase deja cu rasismului la 

o vârstă fragedă) iar alta din Europa de Est. 

Migranții au declarat că au fost umiliți în timpul interviurilor de angajare: 

„Pot spune că există rasism. Într-un loc m-au chemat de 3 ori la interviul de angajare ... A 

treia oară mi-au spus că nu pot lucra în fabrica lor pentru că nu au locuri pentru străini. De ce 

mi-au cerut să merg de 3 ori?” [R.3] 
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„Am un prieten Davide, care mă ajută să le scriu agențiilor pentru a găsi un loc de muncă. El 

le-a scris și doi oameni l-au întrebat: „Prietenul tău este negru sau alb?” Și el a răspuns: 

„Prietenul meu este o persoană bună, dar nu este alb”. Ei au spus: „Atunci nu putem”. [R.1] 

O altă formă de discriminare se referă la salariul care, în opinia respondenților, nu este egal 

cu cel al lucrătorilor italieni. 

O situație aparte pare să fie starea muncitorilor din agricultură, care se confruntă cu un risc 

major de exploatare. 

„Am călătorit puțin prin țară, dar am găsit peste tot același grad de exploatare. M-au plătit cu 

20/25 de euro pentru 12 ore de muncă.”  [R.6] 

ONG-urile par să fi compensat parțial deficiențele sistemului prin încercarea de a oferi 

îndrumare pentru ocuparea forței de muncă. Reglementările recente și reducerile drastice au 

subminat un sistem care, deși cu multe limitări, a oferit un anumit grad de asistență 

migranților. Climatul de frică generat de noile reglementări îi afectează pe mulți solicitanți de 

azil, care nu mai au acces la sistemul de recepție sau la un alt tip de asistență publică. 

„Sunt speriat. Sunt îngrijorat deoarece din 9 persoane doar 2 sau 3 avem de lucru aici. Sunt 

așa de speriat ... ce se întâmplă? ... Mă tem că mă vor trimite înapoi.” [R.5] 

În plus, Italia a înregistrat o contracție puternică pe piața muncii în ultimul deceniu. 

Pe scurt, cea mai mare dificultate, în „găsirea unui loc de muncă”, pare a fi lipsa Punctelor de 

Informare sau gradul lor de accesibilitate pentru acest grup țintă. 

Dificultățile lingvistice fac din ce în ce mai dificil procesul de ocupare a forței de muncă. 

Această experiență este comună atât pentru migranții intervievați, cât și pentru persoanele pe 

care ei le cunosc. 

O altă problemă o reprezintă recunoașterea competențelor deja dobândite în țările de origine 

din cauza absenței certificatelor de muncă sau datorită lipsei recunoașterii calificărilor. 

 

SPRIJINUL PRIMIT ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ 

Toți respondenții au raportat că au găsit locuri de muncă în principal prin contacte personale. 

„Mi-am găsit un loc de muncă datorită oamenilor care au vorbit pentru mine.” [R.2] 

„În viața mea, am apelat întotdeauna la referințe personale.” [R.9] 

„Primul loc de muncă, într-un restaurant, l-am găsit printr-o asociație de voluntariat pe care o 

știam, iar apoi oamenii din restaurant m-au ajutat să găsesc slujba unde lucrez acum.” [R.10] 

ONG-urile sau „cooperativele sociale” au sprijinit procesul de angajare prin dedicarea 

personală a lucrătorilor sociali care, însă, s-au dovedit adesea nepregătiți să gestioneze 

numeroasele probleme și situații care le-au fost atribuite. 

Accesul la un loc de muncă prin agențiile de ocupare a forței de muncă s-a dovedit a fi de 

succes pentru o singură femeie migrantă intervievată [R.7], din Europa de Est: ea a găsit o 

slujbă ca asistent de familie. 

În opinia tuturor respondenților, primul mare ajutor în căutarea unui loc de muncă este dat de 

participarea la cursurile de limbă italiană, deoarece, pe lângă învățarea limbii care este 
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necesară pentru a putea comunica, sunt transmise obiceiurile și cutumele țării gazdă. Cei 

care au avut această ocazie recunosc importanța acestei experiențe. 

De ajutor ar putea fi și centrele de ocupare a forței de muncă, care sunt răspândite pe întreg 

teritoriul țării, nu atât pentru căutarea de locuri de muncă, cât pentru activitățile de orientare 

profesională. Centrele de ocupare a forței de muncă ar putea juca un rol de identificare a 

nevoilor de formare profesională, făcând legătura dintre cererea și oferta de pe piața forței de 

muncă și creând astfel condițiile necesare pentru realizarea unor cursuri de formare eficiente, 

adaptate nevoilor pieței. 

„În ceea ce privește nevoile de formare, interviurile cu migranții și părțile interesate au 

evidențiat nevoia de formare profesională orientată spre cererea reală a pieței (toți 

respondenții), și axată pe slujbele pe care italienii nu mai doresc să le facă.” [R.6,7,8] 

„Dacă știți că există cerere pentru bucătari, devenim bucătari.” [R.5] 

„Dacă îmi spuneți: „Fă un curs pentru a învăța cum să conduci un tractor, deorece este 

necesar”, sunt sigur că atunci când voi avea certificatul și voi știi să conduc tractorul bine, îmi 

voi găsi de lucru. Italienii trebuie să știe ce pot face migranții și ce nu mai vor ei să facă.” [R.6] 

Potrivit unuia dintre intervievați, este necesar să se reflecteze critic asupra tipului de ajutor 

acordat migranților, care riscă să fie prea asistențial. În experiența sa, el a menționat că 

migranții ajung în țara gazdă cu speranța de a fi ajutați, dar dacă sprijinul nu este oferit în 

forma corectă, acesta riscă să îi stimuleze să devină mai pasivi în abordare. 

„O prioritate exprimată de femeile migrante este aceea de a avea acces la serviciile 

preșcolare pentru copiii lor. A trăi în Italia fără o rețea de sprijin sau în absența sprijinului din 

partea rudelor și a prietenilor care sunt deja implicați în activități de muncă, face ca accesul 

copiilor la grădinițe să fie o condiție necesară pentru desfășurarea unei slujbe.” [R.7,8] 

 

SPRIJINUL PRIMIT PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI  

Mulți dintre respondenți și-au dorit să înființeze o afacere, în special în sectorul de catering 

sau de îmbrăcăminte. 

Foarte interesantă pare să fie experiența unui respondent care pretinde că este necesară o 

schimbare a „mentalității” atât a celor care ajută, cât și a celor care primesc ajutor: 

„Sprijinul financiar este bun, dar trebuie să întâlnești mai întâi persoana care solicită ajutor, să 

vezi dacă este motivată ... dacă spui acestei persoane: „Uite dacă faci asta, te voi ajuta”, iar 

el / ea începe să facă ... Trebuie să îi ajuți pe oamenii cu inițiativă personală. Acesta este un 

mare ajutor. Când o persoană face deja ceva, dar are nevoie de sprijin pentru a obține 

instrumentele necesare, pentru a putea merge mai departe ... este foarte bine.” [R.6] 

Utilizarea formelor de microcredite poate fi, de asemenea, esențială pentru începerea unei 

afaceri, precum și pentru participarea la licitațiile publice unde se plătește prin ramburs. 

„Am cerut sprijin din partea prietenilor, cunoștințelor și clienților, făcându-le o propunere de 

împrumut cu rambursare ... Cine vrea să ne sprijine proiectul și îi place produsul nostru, care 

la acel moment era doar iaurt, ne dă banii în avans cât timp este nevoie pentru a consuma 

produsul nostru, astfel încât să putem rambursa împrumutul. Prin această propunere am 

reușit să obținem 24 de mii de euro în termen de o lună, iar după un an, Regiunea ne-a 

rambursat banii și cu o parte am plătit creditorii sau am continuat să le oferim produse.”  [R.6] 
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Cei mai experimentați respondenți cred că succesul unei afaceri este în mare parte legat de 

motivația persoanelor implicate. 

„Toată lumea, indiferent despre cine e vorba, când vrea să facă ceva trebuie să își dorească 

să fie primul ... să creadă că va rezista, trebuie să fie încrezător și fericit. Trebuie să 

gândească pozitiv și să fie mulțumit.” [R.6] 

Potrivit respondenților, aspectele legate de marketing, managementul afacerilor și despre 

cum se începe o afacere sunt la fel de importante. Asemenea cunoștințe, necesare chiar și 

pentru localnici, sunt esențiale pentru cei născuți într-o altă țară. De asemenea, ar trebui să 

se țină cont de tipul de clienți care trebuie targetat, iar structura premiselor ar trebui să se 

bazeze pe clienții viitori. De exemplu, e altceva dacă se lansează un magazin alimentar cu 

produse etnice adresate italienilor sau dacă sunt adresate compatrioților sau africanilor. 

La întrebarea dacă un ghid ar putea fi util, toți respondenții au răspuns da, chiar dacă 

consideră că este un instrument insuficient pentru nevoile adresate mai sus. 

 

2° PARTE: PĂRȚILE INTERESATE 

 

CARACTERISTICILE RESPONDENȚILOR  

Selectarea participanților pentru cel de-al doilea focus grup a necesitat un studiu aprofundat 

al terenului. A fost crucial să selectăm subiecții care erau familiarizați cu situația teritorială și 

antreprenoriatul migranților din țară. Astfel, în cadrul focus grupului au participat cinci 

persoane reprezentând ONG-uri, organizații publice, asociații și proiecte naționale specifice. 

Aproape toți activează în regiunile centrale și din nordul Italiei, iar unul lucrează în Roma. Toți 

se ocupă de proiecte bilaterale de dezvoltare, care implică atât partea africană, cât și partea 

europeană-italiană, cu activități mixte de finanțare (cooperare publică, privată, internațională). 

 

ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI: CONTEXT GENERAL 

Impresia generală a respondenților este că contextul italian s-a înrăutățit sau se află în 

stagnare, ca urmare a crizei economice și financiare din 2008, dar și datorită schimbării 

contextului social și a agendei politice din Italia. 

Un respondent a subliniat mobilitatea socială scăzută a societății italiene; în special pentru 

migranții de generația a doua este dificil să atingă un grad satisfăcător de stabilitate socială și 

economică. 

„Impresia generală este că situația s-a schimbat odată cu criza din 2008, deoarece, înainte de 

criză, a existat cerere pe piața muncii, dar era dificil de găsit un loc unde să stai și, prin 

urmare, mulți migranți dormeau sub poduri. Acum există un anumit nivel de redresare, dar nu 

există ascensiune socială, chiar dacă migranții sunt oameni care ar avea abilitățile necesare 

... ca și în cazul lui Bachir ... ar avea abilitățile intelectuale etc. Toate sunt oportunități de 

muncă cu un grad scăzut de calificare.” [R.3] 
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OBSTACOLE MAJORE ÎN GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ 

- Absența sau lipsa protecției muncii 

Solicitanții de azil aflați în faza de primire sau migranții aflați în situații vulnerabile, din cauza 

absenței documentelor de rezidență, a cunoștințelor lingvistice sau a unei rețele de asistență 

socială, întâmpină un risc ridicat de exploatare din cauza lipsei unui contract de muncă sau, 

atunci când acesta există, angajatul este adesea împovărat de costuri care ar trebui să fie 

acoperite de angajator. 

„Grupul țintă este format din persoane care sunt în prezent adăpostite în cadrul Centrelor 

Extraordinare de Recepție (CAS). Există multe cazuri de exploatare în sectorul agricol, locuri 

de muncă sezoniere, multe locuri de muncă la negru ... structuri mici cu condiții similare 

sclaviei ... cum ar fi unele cooperativele care angajează oameni și la primul salariu le cer să 

cheltuie jumătate pentru achiziționarea echipamentului necesar, te fac să plătești pentru ceva 

ce ar trebui acordat lucrătorilor în mod gratuit ... se creează locuri de muncă de nișă care sunt 

ocupate aproape exclusiv de solicitanții de azil, care lucrează în condiții nefavorabile.” [R.2] 

- Lipsa resurselor financiare 

În ultimul an, resursele financiare pentru migranți au scăzut sau au fost prost gestionate. 

- Nivelul scăzut al educației 

În ultimii 3-4 ani, s-a constatat că majoritatea migranților și solicitanților de azil nou-sosiți în 

Italia sunt persoane cu un nivel scăzut de educație, ceea ce face mai dificilă găsirea unui loc 

de muncă sau a unui curs de formare profesională, în vederea unui stagiu de practică sau a 

angajării ulterioare. 

„La nivelul realizărilor educaționale, cu excepția câtorva absolvenți, nivelul este foarte scăzut. 

Mulți vin de la școala coranică (madrasa), care nici măcar nu e o școală propriu-zisă. Adesea 

ajung aici și nu sunt capabili să citească sau să scrie ... să studieze o limbă străină.” [R.1] 

„Problema reală cu migranții este că de cele mai multe ori ei nu au capacitatea de a înființa 

afaceri în prezent, nu au abilitățile și competențele necesare.” [R.3] 

Nu este ceva neobișnuit ca certificatele sau diplomele obținute în țările de origine să nu fie 

acceptate în Italia. Adesea lie se propune să participe la cursuri pe care ei nu pot să 

frecventeze, deoarece trebuie să lucreze pentru a se întreține pe ei și pe familiile lor. 

- Creșterea rasismului 

Potrivit respondenților, contextul social actual este îngrijorător. Problema este analizată atât 

cu referire la posibilitățile reduse de angajare, cât și cu privire la sentimentele de frustrare și 

disconfort pe care le generează. 

„Rasismul este în creștere într-un mod îngrijorător; este un fenomen ce îi afectează pe 

migranții care nu au unde să meargă să își defuleze aceste frustrări ... dacă le poartă cu ei, în 

timp, ei pot deveni foarte supărați.” [R.3] 

Respondenții au analizat, de asemenea, punctul de vedere al celor care consideră că, în 

anumite circumstanțe, rasismul ar putea fi doar o justificare pe care indivizii, care se 

presupune că nu sunt capabili să efectueze anumite sarcini, o folosesc în avantajul lor. Cu 

toate acestea, opinia comună este că climatului social nociv generat de aceste probleme 

produce efecte negative atât pentru italieni cât și pentru migranți. 
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„Trebuie să înțelegem cât de mult ne afectează discriminarea ... Problema discriminării este 

una complicată și complexă și chiar dacă este ea resimțită negativ de către migranți, de multe 

ori poate constitui și o scuză pentru a nu tolera munca grea.” [R.2] 

„Cu cât dezbaterile sociale sunt mai aprinse, cu atât este mai rău pentru toată lumea.” [R.2] 

- Formarea asistenților sociali 

Respondenții au subliniat, de asemenea, problema calificării asistenților sociali, care nu pare 

întotdeauna adecvată situației cu care se confruntă aceștia. 

„Există dorința de face treabă bună, din partea personalului care se ocupă de probleme 

sociale. De multe ori, însă, au puține cunoștințe cu privire la situația migranților și există 

adeseori neînțelegeri de natură lingvistico-culturală.” [R.5] 

 
OBSTACOLE MAJORE ÎN ÎNFIINȚAREA UNEI AFACERI 

Cele mai importante provocări cu care se confruntă străinii sunt limba italiană și posibilitatea 

de a accesa cursurile de formare profesională. 

Trebuie gândite aceste cursuri de formare profesională astfel încât ele să aibă căutare pe 

piața muncii și să fie ușor accesibile. 

„Problema principală este că aceste cursuri costă, în special calificările profesionale cum ar fi 

sudura, operarea tractorului sau a motostivuitorului, tâmplăria, brutăria și patiseria ... toate 

costă.” [R.3] 

Investiția în formare presupune, de asemenea, crearea unor conexiuni între cerințele pieței 

muncii și propunerile de cursuri de formare care trebuie promovate. 

„Cred că anul viitor se vor elibera 10.000 sau 12.000 de locuri de muncă în producția italiană, 

deoarece mulți oameni se vor pensiona. Tinerii italieni nu mai aplică pentru aceste slujbe, dar 

nu există nici o forță de muncă străină, întrucât nu a fost instruită în mod corespunzător. Atât 

în Veneto, cât și în Brescia și Bergamo, care sunt zonele de vârf ale economiei naționale, 

într-un an, nu va fi nimeni care să facă șuruburi sau cămăși. Ar trebui dezvoltat un model 

economic în acest sens.” [R.5] 

Un domeniu în care nevoia de instruire este foarte mare și care se cuprinde toate sectoarele 

productive este legată de managementul afacerilor, cunoașterea principalelor instrumente de 

marketing și a planurilor de afaceri. Ar putea fi de asemenea util să existe o formare larg 

răspândită cu privire la toate tipurile de întreprinderi și forma lor juridică. 

„Un curs de formarea cu privire la tipul companiei, indiferent că este vorba de un PFA, SRL, 

SA sau o cooperativă ... Pentru noi, acestea sunt concepte care au fost bine sedimentate în 

conștiința colectivă, dar pentru cei care vin din alte țări, ele sunt concepte noi ...” [R. 3] 

Aprofundarea temei de formare profesională a evidențiat, de asemenea, necesitatea unei 

comparații a diferitelor dimensiuni culturale. 

„De asemenea, lipsesc aspectele culturale ale afacerilor, pentru că, dacă cineva se gândește 

să lanseze o afacere în sectorul de catering în Italia și vine din Punjab, probabil că are propria 

idee despre ceea ce este necesar aici ...” [R.2] 
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CADRUL LEGISLATIV ȘI INSTRUMENTELE DISPONIBILE 

Instrumentele juridice disponibile pentru migranți sunt considerate insuficiente de către toți 

respondenții. Cererile de azil primesc răspuns după mai mulți ani, timp în care solicitanții 

trăiesc în condiții precare. 

„În ceea ce privește solicitanții de azil, instituțiile statului sunt ca și inexistente: totul a fost 

delegat celui de-al treilea sector, nici măcar centrul de ocupare a forței de muncă ... nu am 

avut niciodată relații cu centrele de ocupare a forței de muncă.” [R.2] 

În discuțiile avute cu cel de-al doilea focus grup, a fost dezbătută utilitatea ghidurilor pentru 

fiecare sector de producție sau tip de companie, dar, în general, respondenții consideră că 

acest instrument nu este foarte eficient, cursurile de formare profesională fiind preferabile. 

„Ghidul poate oferi informații, dar nu este foarte eficient. Am realizat deja multe ghiduri și am 

văzut multe dintre ele ... iartă-mă dacă vorbesc prea direct, dar vreau să spun că ... ceea ce 

se realizează trebuie să fie util pentru migranți și pentru cei care lucrează în domeniu.” [R.1] 

În concluzie, activitatea desfășurată de asociații și ONG-uri oferă sprijin educațional, social și 

lingvistic migranților și refugiaților, începând cu sosirea lor în Italia, și caută în permanență 

forme de colaborare cu instituțiile statului. 

„Încercăm să oferim sprijinul necesar pentru a compensa lacunele instituționale, de la 

asistență juridică de bază, la a-i ajuta să se adreseze Comisiei, să învețe limba, să își caute 

un loc de muncă ... sunt acele lucruri fundamentale care ar putea îmbunătăți situația 

migranților și care ar trebui îmbunătățite.” [R.2] 

Respondenții au declarat că domeniile care trebuie îmbunătățite sunt cele ce vizează tinerii 

din a doua generație, care pot fi facilitatori în comunicarea și schimburile culturale cu migranții 

recent sosiți în Italia. Cea de-a doua generație de tineri reprezintă o resursă importantă care 

trebuie sprijinită și instruită în scopul lansării inițiativelor de auto-angajare în întreaga țară. 

 

STRATEGII PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE 

O strategie eficientă raportată de respondenți poate fi denumită „strategia pașilor mici”, 

conform căreia ar trebui să fie stabilite micro-obiective specifice pentru fiecare migrant sau 

refugiat. În general, este vorba de investiții în competențe lingvistice, formare profesională, 

stagii de practică, dacă sunt necesare pentru a cunoaște mai bine o anumită arie sau sector 

de producție, și astfel să poată alege dacă doresc să-și caute un loc de muncă sau să-și 

înființeze propria afacere. 

„O sugestie de strategie ar fi să faceți o primă evaluare, să înțelegeți care sunt aptitudinile lor, 

care trebuie abordate în domeniile de expertiză.” [R.5] 

Fiecare strategie (de formare, organizare, operațională) necesită o abordare personalizată a 

dimensiunii culturale, care se transformă în schimb de experiențe și duce la conștientizarea 

celeilalte persoane în unicitatea sa. Există apoi posibilitatea de a înființa companii ca urmare 

a colaborării între persoane cu origini diferite, dar care sunt unite prin dorința lor de a avea 

propria afacere. 

„Un instrument care, în opinia mea, ar putea fi util este cel al multiculturalismului ... noi 

gândim în termeni de afaceri ale italienilor și afacerile străinilor, dar adevăratul succes ar fi să 

existe o afaceri mixte.” [R.1] 

„Atunci când nu există prejudecăți ...”  [R.3] 
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Potrivit respondenților, învățarea experențială ar trebui să fie preferată altor stiluri de învățare 

și predare. Adesea, cursurile sunt mai eficiente dacă se concentrează pe transmiterea 

competențelor profesionale. În acest caz, cursul de formare profesională devine promotorul 

unui cerc virtuos de învățare. 

„La rândul său, persoana pe care ați instruit-o va deveni antrenorul celor ce urmează ... acest 

lucru vă permite să dărâmați barierele culturale, de limbă etc.” [R.5] 

Auto-angajarea este prezentată ca o strategie viabilă pentru momentul în care multe dintre 

centrele de primire se vor închide din cauza reducerilor bugetare. 

 

ROLUL PĂRȚILOR INTERESATE 

Respondenții, așa cum s-a menționat în introducerea acestei lucrări de cercetare, sunt 

reprezentanți ai diferitelor abordări de căutare a unui loc de muncă și înființare a unei afaceri. 

Ei sunt lideri sau membri ai organizațiilor care lucrează cu diferite grupuri țintă (a doua 

generație de migranți, solicitanți de azil, migranți economici, etc.) atât la nivel micro 

(intervenții personalizate), cât și la nivel mezo (acțiuni de planificare comunitară și de 

formare) și macro, prin participarea la strategiile guvernamentale (provinciale sau regionale) 

pentru a conecta inițiativele sau a facilita schimburile de bune practici la nivel național. 

Următoarele aspecte reprezintă un rezumat al rolurilor și sarcinilor asumate de organizațiile 

respondente: 

▪ [R.1] Propunerea de cursuri de formare cu privire la posibilitatea desfășurării de 
inițiative antreprenoriale 

▪ [R.2]  Facilitarea integrării pe piața de muncă a persoanelor care se află în centre de 
primire 

▪ [R.3] Sprijinirea proiectelor de cooperare internațională, dar și a proiectelor locale 
care construiesc rețele de suport pentru condițiile de muncă 

▪ [R.4]  Sprijinirea traiectoriilor individuale începând cu educația școlară 

▪ [R.5] Sprijinirea inițiativelor bilaterale de afaceri între Italia și țările africane, cu 
participarea activă a tinerilor italieni și a migranților de generația a doua 

 

STRATEGIILE APLICATE DE ORGANIZAȚII RELEVANTE 

Toți respondenții au subliniat necesitatea existenței unor cursuri de formare de scurtă durată. 

Ariile de formare ar trebui să fie specifice, însă pe termen lung ar trebui extinsă oferta 

educațională pentru a include aspecte legate de marketing și abilitatea de a lucra în echipă. 

„Este necesară îmbunătățirea competențelor de bază din punct de vedere cultural și lingvistic, 

precum și a competențelor transversale, în special a abilităților de relaționare care să 

faciliteze lucrul în echipă, emanciparea, etc.” [R.5] 

Proiectele personalizate, atunci când sunt posibile, reprezintă un element strategic deoarece 

chiar dacă sunt limitate ca număr, conform respondenților, ele permit o activitate aprofundată 

de dezvoltare a abilităților lingvistice, de formare și profesionalizare. 

De asemenea, este esențial să se planifice proiecte și activități împreună cu asociațiile de 

migranți care se află deja pe teritoriul țării sau cu comunitățile de străini. 

Se consideră a fi o cercetare de natură strategică, studiul efectuat în cadrul asociațiilor 

comerciale și al companiilor cu scopul de a înțelege dificultățile legate de accesul la piața de 

muncă și de a identifica nevoile reale ale pieței. 
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IDENTIFICAREA ABORDĂRILOR FRUCTUOASE ȘI A CELOR MAI BUNE PRACTICI 

Lucrul în echipă sau crearea de rețele, care implică diverși actori locali și naționali, precum și 

asociații sau grupuri reprezentative de migranți, este considerată o strategie câștigătoare. 

Consolidarea proiectelor orientate spre integrare și multiculturalism pare a fi, de asemenea, o 

abordare eficientă. 

Ideea de bază, exprimată de unii respondenți, este promovarea unui nou model economico-

social bazat pe reciprocitate între cetățeni și migranți / refugiați. 

„Nu credem în asistența care constă în acordarea de resurse fără implicarea părților care 

beneficiază de aceasta, deoarece acesta este un model care a fost deja aplicat timp de mulți 

ani cu rezultate zero. Abordarea noastră se bazează pe co-planificare.” [R.5] 

 

CONCLUZII 

Studiul a reliefat rezultate similare în cadrul celor două grupuri intervievate și o convergență 

substanțială în ceea ce privește identificarea obstacolelor care caracterizează accesul pe 

piața muncii și lansarea inițiativelor de afaceri în Italia. 

Strategiile sugerate de părțile interesate ca fiind bune practici, care implică o revizuire a 

modelului cultural cu referire atât la cetățeni, cât și la străini, precum și perspectivele de 

asistență și de dezvoltare în sectorul ocupării forței de muncă și al antreprenoriatului, par a fi 

importante și foarte interesante.  
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LINK-URI UTILE ȘI BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: 

 
Bine ați venit la Riace: Orașul care dorește mai mulți migranți (video)  
www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM  
 
Accesul la Piața Muncii din Italia (Raport Național privind Legislația Italiană) 
www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-
education/access-labour-market  
 
Migranții, Minoritățile și Ocuparea Forței de Muncă în Italia 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf 
 
Viza Italiană Start-up (Program Guvernamental pentru Facilitarea Dezvoltării Întreprinderilor 
în Italia) 
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour-market
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour-market
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv
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1° PARTE: MIGRANȚII 

În 2017, Suedia a înregistrat o scădere a migrației după cinci ani de creștere, și mai puține 

persoane au solicitat azil. Cu toate acestea, datorită numerelor semnificative de străini care 

au sosit în ultimii ani, migrația și integrarea rămân aspecte prioritare pe agenda politică. 

În 2017, rata de emigrare a scăzut și au avut loc mai multe nașteri decât decese, astfel încât 

populația suedeză a crescut cu aproximativ 

125.000 de persoane (2016: 140.000). 

Sirienii continuă să reprezinte cea mai mare 

parte a migranților, deși numai jumătate din 

numărul celor înregistrați în 2016, s-au 

înregistrat în Suedia în 2017. Fiecare al 

zecelea migrant a fost un suedez care a 

revenit în țară. 

La începutul anului 2017, Siria a devenit cea 

mai frecventă țară de origine în rândul 

migranților din Suedia, poziție pe care 

Finlanda a deținut-o anterior începând cu 

anii 1940. 

 

Cel mai comun motiv pentru imigrarea în Suedia a fost: 

▪ Loc de muncă mai bun (21%) 
▪ Reunificarea familiei (20%) 
▪ Imigrare conform normelor UE / SEE privind libera circulație (18%) 
▪ Studii superioare (14%) 
▪ Solicitare de azil (12%) 
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Nevoile migranților: 

▪ Dezvoltare personală: sprijinirea dezvoltării „talentelor, abilităților și capacităților” și 

alegerii migranților de a avea o viață pe care ei o percep ca fiind de valoare, și de a 

contribui într-un mod pe care ei să îl găsească mulțumitor și ceilalți să-l recunoască. 

▪ Implicare și angajament: capacitatea de a lua decizii cu privire la persoana proprie, 

la familie și comunitate, pe lângă participarea la viața comunității în care trăiesc. 

▪ Proximitate: existența și accesul la spațiile comune care permit interacțiuni umane 

pozitive și realizarea de conexiuni interumane. 

▪ Bunăstare materială: migranții și familiile lor pot să participe la toate aspectele vieții 

comunității de care sunt interesați. Acestea includ securitatea căminului și venituri 

suficiente pentru a satisface nevoile fiecăruia. 

▪ Să găsească și mențină un loc de muncă conform abilităților și cunoștințelor lor. 

▪ Să participe în organizațiile mainstream. 

▪ Să ofere o parte din timpul lor comunității locale. 

▪ Să se simtă confortabil cu valorile și cultura suedeză. 

▪ Să participe la procesul politic (procesul de votare, depunerea candidaturii, etc.) 

 

 

Nevoile migranților conform interviurilor realizate: 

▪ Informații și îndrumări: Migranții au nevoie de informații diverse și corecte înainte 

de plecarea din țara lor de origine, pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză 

cu privire la procesul de migrație. Nevoia de informare a fost la fel de pregnantă pe 

toată durata dar și după stabilirea lor în Suedia, iar sursele de informații scrise au fost 

considerate insuficiente pentru a răspunde acestei nevoi. 

▪ Ocuparea forței de muncă: Acest aspect a fost recunoscut ca fiind unul din 

domeniile prioritare pentru majoritatea imigranților. Au fost identificate trei bariere 

principale care stau în calea ocupării forței de muncă - recunoașterea calificărilor, a 

experienței de muncă anterioare și obținerea de referințe. 
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▪ Limba: Participanții au indicat faptul că au fost în general mulțumiți de programele 

lingvistice existente, dar au sugerat anumite îmbunătățiri. Acestea includ evaluări mai 

bune ale studenților pentru a permite crearea unui curriculum orientat pe abilitățile și 

nevoile specifice ale studenților. De asemenea, au recomandat ca limba suedeză, 

obiceiurile, etc. să fie predate ca parte a claselor de limbi străine. 

▪ Orientarea inițială: Participanții consideră că este necesar să existe un sprijin mai 

bun în etapele inițiale ale relocării, ceea ce include ajutor în găsirea unei locuințe, 

obținerea cardului de asigurat și dobândirea numărului de asigurare socială. De 

asemenea, au reiterat necesitatea existenței unor informații mai transparente în faza 

de dinaintea sosirii în țara gazdă. 

▪ Stabilitatea financiară: Aceasta reprezintă o preocupare majoră pentru migranți și 

este strâns legată de posibilitatea de angajare. Migranții sunt foarte dornici să 

lucreze, în special pe poziții pe care le consideră a fi conforme cu abilitățile, educația 

și experiența lor. Ei au amintit, de asemenea, barierele din sistemul bancar suedez, 

care le crează dificultăți în obținerea unui cont bancar sau unui card de credit. 

▪ Integrarea culturală: Participanții au indicat că este nevoie de o mai bună 

conștientizare în rândul suedezilor cu privire la migranți și la provocările cu care ei se 

confruntă. Migranții au discutat importanța centrelor comunitare și multiculturale, a 

rețelelor personale și a grupurilor locale de sprijin. 

▪ Sprijin social și emoțional: Accesul la servicii de terapie și consultanță psihologică 

este considerat esențial de către participanți. Aceștia au indicat nevoia existenței a 

cât mai multe oportunități de interacțiune socială între migranți și localnici. A fost, de 

asemenea, menționat accesul la programe de tip „școală după școală”. 

▪ Sănătate: Migranții și-au exprimat preocupările legate de calitatea serviciului medical, 

cum ar fi timpul de așteptare, dificultatea de a găsi un medic de familie sau doctori 

care vorbesc limba lor. 

▪ Cazare: Au fost identificate o serie de provocări legate de cazare. De exemplu, 

participanții au exprimat o lipsă de înțelegere cu privire la diferitele tipuri de locuințe 

disponibile. Aceștia au menționat incapacitatea de a găsi locuințe de închiriat precum 

și disponibilitatea redusă a locuințelor adecvate și accesibile financiar. Lipsa 

referințelor reprezintă, de asemenea, o provocare semnificativă.   

 

2° PARTE: PĂRȚILE INTERESATE 

ONG-urile pentru refugiați includ, printre altele: 

▪ Refugiați, bine ați venit: punerea în legătură a refugiaților cu proprietarii de 

apartamente și cu cei care închiriază camere. 

▪ Biserica suedeză: unele ramuri ale bisericii suedeze întreprind activități sociale și 

colectează donații pentru refugiați. 

▪ FARR: organizație umbrelă pentru persoanele și asociațiile care au ca scop 

consolidarea dreptului de azil. 

▪ Invitationsdepartementet: o inițiativă nonprofit de sprijinire a integrării sociale care 

conectează imigranții cu suedezii prin luarea în comun a cinei. 

▪ Agenția Suedeză pentru Migrație: program suedez de relocare a refugiaților care 

contribuie la rezolvarea situațiilor ce trenează și riscă să devină permanente. 

▪ UNHCR: prezintă cazurile Agenției Suedeze pentru Migrație și sprijină, printre altele, 

aspectele practice legate de misiunile de selecție. 

▪ Ambasadele suedeze (sau Agenția Suedeză pentru Migrație): eliberează un permis 

de ieșire sau un pașaport străin de urgență. 

http://www.refugees-welcome.net/
https://www.svenskakyrkan.se/new-in-sweden
http://farr.se/en/in-english/information
http://invitationsdepartementet.eu/#new-page-5-section
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals.html
https://www.unhcr.org/
https://www.swedenabroad.se/en/embassies/
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▪ Organizația Internațională pentru Migrație (OIM): organizează călătoria și transferul 

refugiaților în Suedia. 

 

REZUMAT 

Mass-media și opinia publică: 

Criza refugiaților din 2015 a aruncat într-un con de umbră toate celelalte știri internaționale 

despre Suedia. Evenimente precum arestarea violentă a unui refugiat marocan în vârstă de 

12 ani în februarie, la Malmö, sau incendiile de la centrele de azil și moschei s-au bucurat de 

multă atenție din partea mass-mediei, conturând o imagine a intoleranței și a restricțiilor 

financiare, departe de imaginea adeseori utopică a Suediei. Țara poate părea brusc mai puțin 

deschisă, tolerantă și generoasă față de străini. Dar cu toată mediatizarea excesivă, 

majoritatea suedezilor nu remarcă această „criză a refugiaților” în viața de zi cu zi. Societatea 

suedeză nu s-a prăbușit. 

Chiar dacă suedezii au opinii diferite cu privire la afluxul record de migranți și refugiați, 

acestea sunt, în general, mai favorabile migrației decât în alte țări ale UE. Conform unui 

sondaj Eurobarometru din decembrie 2016, 64% dintre suedezii se declară în favoarea 

migrației persoanelor din afara UE, comparativ cu media UE de 37%. 

 

 

CONCLUZII 

Problemele legate de ocuparea forței de muncă și de integrarea economică a migranților 

impactează toate dimensiunile sociale, de la nevoi și servicii până la viitorul Suediei ca 

societate prosperă. Înțelegerea barierelor pe care le întâmpină migranții, în special cei sosiți 

recent, în accesarea locurilor de muncă relevante pentru experiența lor precum și nevoia 

migranților de a susține forța de muncă suedeză, constituie o mare provocare. O serie de 

bariere, precum lipsa experienței suedeze, recunoașterea calificărilor străine și abilitățile 

lingvistice precare joacă un rol important. O mare parte din literatura de specialitate, pune 

accentul pe ‚neîncredere’ sau pe discriminarea împotriva migranților care intră pe piața 

muncii. Acest fapt indică necesitatea unei mai bune conștientizări publice și colaborării cu 

angajatorii. Multe din problemele și provocările cu care se confruntă migranții, identificate în 

acest raport, nu există în mod izolat. Acești factori interacționează și se influențează reciproc, 

relevând necesitatea unui răspuns holistic, prioritizat pe serviciile și politicile comunitare. 

  

https://www.iom.int/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/police-investigate-swedish-train-station-security-guards-for-assaulting-young-boy-10042532.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/police-investigate-swedish-train-station-security-guards-for-assaulting-young-boy-10042532.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/sweden/11960921/Sweden-conceals-refugee-centre-addresses-after-attacks.html
http://foreignpolicy.com/2016/02/10/the-death-of-the-most-generous-nation-on-earth-sweden-syria-refugee-europe/
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LINK-URI UTILE ȘI BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: 

 
Biroul de Ocupare a Forței de Muncă 
https://arbetsformedlingen.se 
 
Biroul de Migrație 
https://www.migrationsverket.se 
 
Video despre cum să faci parte din societatea suedeză 
https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys 

 

 

  

https://arbetsformedlingen.se/
https://www.migrationsverket.se/
https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys
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REZUMAT 

Deși experiența migranților diferă, fără îndoială, de la o țară la alta și de la o persoană la alta, 

există mai multe aspecte care sunt importante pentru toate țările examinate. Când vine vorba 

de accesul la piața muncii, fie prin angajare formală, fie prin antreprenoriat, migranții din cele 

cinci țări au menționat provocări similare. Indiferent de proveniența lor, migranții au resimțit un 

anumit grad de stres în procesul de căutare a unui loc de muncă. Pe lângă imperativul 

satisfacerii nevoilor de bază, în unele țări, asigurarea unui loc de muncă este o cerință pentru 

obținerea și păstrarea statutului de rezident. În alte situații, imposibilitatea găsirii unui loc de 

muncă este legată de o percepție negativă a scopului în viață. În toate cazurile, limbajul, lipsa 

informațiilor, a oportunităților de formare profesională, recunoașterea acreditărilor și diferite 

grade de discriminare au fost menționate drept obstacole semnificative în calea găsirii unui 

loc de muncă. Alte teme parțial comune includ lipsa unei rețele sociale, exploatarea, accesul 

la locuințe adecvate și birocrația de stat. Cea mai notabilă excepție este cazul României, 

unde persoanele intervievate au fost, mare parte, tineri voluntari și oameni de afaceri de 

succes. În România, migranții au venit dintr-un motiv bine determinat, având o idee clară cu 

privire la ceea ce vor face în țară în comparație cu migranții din celelalte țări. Acest aspect al 

pregătirii anterioare a ieșit în evidență, față de alte rapoarte - în majoritatea cazurilor, migranții 

au sosit cu puține informații sau chiar fără nicio informație despre piața muncii din țara de 

destinație și nu aveau un plan anume cu privire la modul în care pot intra pe piața de muncă. 

Au existat și diferențe între țări. În primul rând, structura populației migrante diferă în fiecare 

țară. În Turcia și Italia regăsim un număr mare de refugiați sau persoane care au fugit de 

condiții mizere de viață. Migranții intervievați în România au fost în marea lor majoritate 

resortisanți din UE sau cetățeni ai unor țări din afara UE. În Danemarca, persoanele 

intervievate au fost atât cetățeni din UE cât și din afara UE, fără a include refugiați. Suedia nu 

a furnizat informații privind originea sau statutul juridic al persoanelor intervievate. Aceste 

diferențe pot fi explicate luând în considerare atât geografia, cât și politica țărilor de 

destinație. De exemplu, țări precum România și Danemarca au rate scăzute de acordare a 

statutului de refugiat și a permiselor de muncă cetățenilor din afara UE, ceea ce are, desigur, 

efect asupra demografiei populației migrante. Italia și Turcia, pe de altă parte, sunt din punct 

de vedere geografic mai aproape de zone de conflict, fapt ce afectează, de asemenea, 

demografia. Cele mai notabile diferențe dintre țări au vizat însă percepția generală vizavi de 

societatea din țara gazdă și gradul în care s-au simțit bineveniți sau nu. Aceste percepții sunt 

adesea influențate de nivelul de discriminare și de prevalența sentimentului anti-imigraționist 

din dezbaterile politice dintr-o anumită țară. În multe cazuri, acest aspect pare să definească 

cât de confortabil și capabili de a rămâne în țara gazdă s-au simțit migranți. 
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Cele mai comune obstacole pe care le întâmpină migranții în 
găsirea oportunităților de angajare sau de începere a afacerii 
 

Danemarca Turcia România Italia Suedia 

 
Limba țării 
 
 
Supracalificare 
 
 
Discriminarea 
etnică 
 
Înțelegerea 
culturii muncii 

 
Limba țării 
 
 
Recunoașterea 
calificărilor 
 
Discriminarea 
salarială 
 
Acces la 
sistemul sanitar 

 
Limba țării 
 
 
Birocrația 
excesivă 
 
Discriminarea 
etnică 
 
Sprijin financiar 
insuficient 

 
Limba țării 
 
 
Recunoașterea 
calificărilor 
 
Discriminarea 
etnică / salarială 
 
Informații 
insuficiente 

 
Dificultăți în 
găsirea locuinței 
 
Recunoașterea 
calificărilor 
 
Acces la 
sistemul sanitar  
 
Informații 
insuficiente 

 

După cum s-a menționat anterior, problemele specifice privind ocuparea forței de muncă și 

antreprenoriatul au fost relativ asemănătoare de la o țară la alta. În toate cele cinci rapoarte s-

au elaborat sugestii similare cu privire la soluțiile posibile. Îmbunătățirea accesului la cursuri 

de limbă și cultură locală, și accesul mai bun la cursuri și informații referitoare la oportunitățile 

de angajare au fost aspectele cele mai discutate. Este important de menționat că majoritatea 

țărilor oferă, de fapt, cursuri de instruire profesională și informații relevante pentru cei ce 

doresc să-și înființeze propria afacere sau să-și găsească un loc de muncă - totuși, în multe 

cazuri, migranții au declarat că nu erau conștienți de existența acestor programe. În alte 

cazuri, migranții știau despre aceste programe, dar nu le puteau accesa din cauza barierelor 

lingvistice, costurilor prohibitiv de mari, problemelor de transport sau a timpului insuficient. În 

unele țări, cum ar fi Danemarca și România, procesele birocratice legate de începerea unei 

afaceri au fost semnalate drept bariere importante. Incapacitatea de a accesa informațiile 

existente și lipsa traducerilor pentru materialele online, a făcut dificilă evitarea infracțiunilor 

fiscale sau a onorariilor considerabile asociate începerii unei afaceri. 

Soluțiile propuse pentru rezolvarea acestor probleme sunt: existența mai multor materiale 

traduse online, surse centralizate de informare, programe de formare accesibile și clase de 

limbi străine. Este necesară, de asemenea, o mai bună conștientizare a diferențelor 

multiculturale de către ambele părți. Pentru migranți, accesul mai bun la cursuri și la informații 

privind cultura țării gazdă - în special legate de piața forței de muncă și de cultura muncii - 

poate contribui la facilitarea găsirii unui loc de muncă și la crearea unui grad sporit de confort. 

Pentru țara gazdă, programele ce vizează conștientizarea diferențelor multiculturale pot 

contribui la diminuarea discriminării. Identificarea nevoilor angajatorilor, precum și înțelegerea 

ezitării de a angaja migranți pot contribui la o abordare directă a problemelor legate de 

discriminare și la crearea unei situații mai bune pentru toți. Îmbunătățirea anumitor procese, 

cum ar fi recunoașterea acreditărilor, reprezintă de asemenea un pas important pentru ca 
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migranții să poată lucra la nivelul lor de calificare, în loc să fie forțați să accepte locuri de 

muncă care nu corespund experienței lor anterioare. În plus, centralizarea serviciilor pentru 

migranți și parteneriate durabile între ONG-uri și guverne îi pot ajuta pe migranți să navigheze 

mai bine resursele pe care le au la dispoziție.  

Dezvoltarea ulterioară a acțiunilor locale: 

Danemarca - Facilitarea accesului la oportunitățile de sprijin și instruire, cum ar fi 
programe de mentorat sau incubatoare de start-up-uri. 

- Detectarea și pedepsirea discriminării indirecte. 
- Activarea societății civile în vederea integrării refugiaților și a 

migranților pe piața forței de muncă. 

Turcia - Îmbunătățirea instrumentelor de comunicare între părțile interesate și 
refugiați. 

- Crearea de ghiduri în conformitate cu numărul de refugiați. 
- Îmbunătățirea accesului la consiliere psihologică. 

România - Traducerea documentelor relevante în diferite limbi de circulație. 
- Instruirea privind sensibilitatea culturală a lucrătorilor sociali. 
- Eliminarea diferențelor regionale în procesul de înregistrare. 

Italia - Facilitarea accesului la cursuri de limbă și cultură italiană. 
- Crearea unor cursuri educative și de formare profesională eficiente, 

adaptate nevoilor pieței. 
- Sistem de microcredite. 

Suedia - Îmbunătățirea orientării inițiale (locuință, carnet de asigurări de 
sănătate sau număr de securitate socială). 

- Îmbunătățirea sprijinului acordat pentru sănătatea mintală. 
- Sprijinirea centrelor comunitare și multiculturale pentru îmbunătățirea 

integrării culturale, crearea de rețele personale și grupuri de suport. 

 

 

 

 

Cele mai bune practici, dintr-o perspectivă europeană, 

pentru migranții care acced la piața muncii, disponibile în format electronic: 

 

 

https://issuu.com/ifallsverige/docs/15_cases_reuerhc_e-book 

 

 

https://issuu.com/ifallsverige/docs/15_cases_reuerhc_e-book

