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Despre proiect:  

 

Proiectul REUERHC („Reinforce EU economies, reinforcing human capital” – 

„Consolidarea economiilor UE, consolidarea capitalului uman”) reprezintă un 

parteneriat între cinci țări: Italia, Danemarca, România, Suedia și Turcia,, în cadrul 

Erasmus Plus, propunându-și să ofere un răspuns priorităților acestui program. Într-

adevăr, numărul persoanelor care solicită acordarea statutului de refugiat pe teritoriul 

Europei a crescut în ultima perioadă. Una dintre cele mai mari provocări din ziua de 

astăzi este integrarea lor în societățile din care fac acum parte. Proiectul își propune să 

îi implice și să crească măsura în care ei contribuie în diferite planuri, ajutându-i să 

simtă că fac parte din societate și demonstrând importanța asigurări unor oportunități 

egale și a tipurilor de experiențe care le vor permite să dobândească abilități, 

cunoștințe și competențe, precum și să fie implicați pe deplin în toate aspectele 

societății, inclusiv în plan economic. Incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a 

refugiaților și migranților se numără printre cele mai urgente probleme care țin de criza 

migrației, fiind extrem de importante pentru țările europene care îi găzduiesc: acestea 

pot să contribuie la incluziunea socială a comunităților marginalizate, a migranților și 

refugiaților, ajutându-i să înțeleagă mai bine ceea ce înseamnă diversitatea în Europa 

de astăzi. În egală măsură, proiectul oferă o bună oportunitate pentru schimbul de 

experiență și crearea de legături între organizații care își desfășoară activitatea în țări 

diferite. Prin intermediul dialogului intercultural și interconfesional, proiectul își 

propune să contribuie la crearea unui climat de toleranță și respect, susținând cursuri 

incluzive pentru migranți și refugiați.  

Acest Ghid a fost elaborat în cadrul proiectului nostru, având scopul de a oferi 

informațiile de bază profesioniștilor care lucrează cu migranții și refugiații în fiecare 

zi. Va oferi informații cu privire la terminologie, statistici, politici europene și 

naționale, prezentând modul în care unele țări abordează integrarea în societate, 

precum și exemple de activități introductive care pot fi utilizate.  

 

Declarația de declinare a responsabilității:  

„Sprijinul Comisiei Europene pentru crearea acestei publicații nu constituie o aprobare 

a conținutului său, care reflectă doar opiniile autorilor, Comisia nefiind responsabilă 

pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.” 
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I. Date statistice la nivelul UE și terminologie 

cu privire la migranți și refugiați 

Autor: Euro-Net  

 

1. Fenomenul migrației 

 

Încă din cele mai vechi timpuri, omenirea s-a aflat într-o continuă mișcare, însă fenomenul 

migrației pare să se fi amplificat pe parcursul ultimilor ani. 

Motivele din spatele migrației rămân aceleași ca în trecut: persoanele se mută într-o altă țară 

din următoarele considerente – pentru multe dintre ele este o alegere, pentru altele o 

necesitate: 

- pentru a găsi o slujbă,  

- pentru a se alătura membrilor familiei lor,  

- pentru a găsi oportunități economice,  

- pentru a-și urma studiile,  

- pentru a-și construi o viață mai bună în viitor,  

- pentru a fugi din zone de conflict sau din calea persecuției,  

- pentru a preveni încălcarea drepturilor omului sau terorismul,  

- pentru a evita să rămână în zone predispuse la catastrofe naturale sau alți factori care țin 

de mediu și de efectele schimbărilor climatice.  

În zilele noastre, un procent mare al populației locuiește într-o țară diferită față de cea în care 

s-a născut.  

Fenomenul migrației și al refugiaților a căpătat o asemenea amploare, încât, conform datelor 

oferite de ONU în 2019, numărul migranților:  

- a atins 272 de milioane la nivel global, cu 51 de milioane mai mare decât în urmă cu nouă 

ani;  

- reprezenta 3.5% din populația globului, o creștere de 0.7% față de anul 2000.  

Mai mult, în rândul migranților există persoane strămutate, iar în anul 2018 numărul acestora 

a depășit 70 de milioane, la nivel global, număr în care sunt incluși și peste 26 de milioane de 

refugiați și 3.5 milioane de solicitanți de azil.  
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Rata netă anuală a migrației 2015-2020 –  

numărul migranților per 1000 de locuitori 

 

Dar cine poate fi numit migrant?  

Și cine poate fi numit refugiat?  

 

Vom încerca să definim aceste două noțiuni în secțiunea următoare.  
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2. Diferența dintre migranți și refugiați 

 

Definițiile conceptelor de „migrant” și „refugiat” sunt diferite, și este necesar să subliniem 

deosebirile dintre ele, pentru a putea înțelege acest fenomen în mod corespunzător. 

 

Migrant 

În realitate, nu există o definiție formală, legală, acceptată la 

nivel internațional a noțiunii de „migrant”, însă putem 

considera că migrantul este o persoană care își părăsește țara 

sa (țara unde își are reședința în mod obișnuit), iar această 

schimbare are loc în mod independent de motivul său pentru a 

migra sau de statutul său legal.  

În mod normal, migrația poate avea două forme:  

 migrație pe termen scurt sau temporară (pentru o perioadă 

între 3 și 12 luni);  

 migrație pe termen lung sau permanentă (pentru perioade 

mai mari de un an).  

 

Refugiat 

Definiția refugiatului apare în „Convenția privind statutul refugiaților”, încheiată în anul 

1951, precum și în Statutul UNHCR (Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite). 

Un refugiat este „o persoană care se află în afara țării sale de origine din cauza unor temeri 

justificate de a fi persecutată, din cauza unor conflicte, a violenței generalizate sau a unor 

alte circumstanțe care au afectat în mod grav ordinea publică și care, în consecință, necesită 

protecție internațională”.  

 

Materiale video interesante  

1. Cine este migrantul? (animație în limba engleză)  

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA 

2. Cine este migrantul? (videoclip în limba engleză)  

https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE 

3. Cine este refugiatul? (animație în limba engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8 

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA
https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE
https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8


 

6 
 

4. Cine este solicitantul de azil? (animație în limba engleză)  

https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q 

5. Care este diferența dintre un refugiat și un solicitant de azil? (animație în limba engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s 

6. Go Go Captain (animație în limba engleză) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo 

 

Un joc interesant   

7. Forza Capitano (joc electronic) 

http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/ 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo
http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/
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3. Date statistice la nivel european 

 

Este important să subliniem efectele majore ale migrației pe continentul european și, mai ales 

pe parcursul ultimilor ani, extinderea acestui fenomen, în special din cauza amplificării 

migrației din direcția Africii și Asiei. În acest sens, a devenit tot mai important pentru 

Uniunea Europeană să colecteze cât mai multe date, pentru a putea obține o perspectivă mai 

clară asupra acesteia. 

În colectarea și diseminarea acestor informații și detalii la nivel național și subnațional, 

obiectivul Uniunii Europene este de a garanta exactitatea datelor și de a identifica modalități 

practice de a le armoniza, încercând să găsească potențiale soluții pentru problemele cauzate 

de migrație.  

Ultimele tendințe în ceea ce privește acest fenomen, subliniate de către diferite surse 

(Raportul Internațional asupra Migrației UNDESA 2017, Raportul Global UNHCR 2017, 

Eurobarometrul Standard de Toamnă ediția 2018 etc.) demonstrează că:  

- Fenomenul migrației și originile sale au suferit multiple schimbări față de perioada sa de 

început.  

- Migrația înspre țările Uniunii Europene s-a intensificat, provocând numeroase probleme 

țărilor-gazdă, care primesc uneori mii de migranți în fiecare zi.  

- Numărul refugiaților este în creștere pe întreg globul, iar în Europa numărul solicitanților 

de azil a crescut substanțial, mai ales după anul 2015.  

- Numeroși migranți, ajunși ilegal în țările UE, au fost deportați în țările de origine sau s-au 

întors pe teritoriul acestora din proprie inițiativă, la încheierea circumstanțelor care i-au 

constrâns să își părăsească țara (locuri de muncă, familie, studii etc.). 

- Uniunea Europeană își propune să atragă mai mulți migranți cu înalte calificări, în vederea 

angajării acestora pe continent.  

- Fenomenul migrației s-a oprit temporar în perioada pandemiei Covid-19, din cauza 

deciziilor interne ale multor țări, care au hotărât să închidă granițele din cauza 

contagiozității ridicate a virusului.  

 

Prin Sistemul Statistic European și Eurostat, UE diseminează mai mult de 250 de tabele 

colectând date statistice relevante pentru migrație la nivel european, acestea putând fi grupate 

în felul următor (puteți da click pe fiecare link pentru a accesa resursa respectivă, detaliile 

fiind în limba engleză):  

- Populație, 

- Factorii demografici și migrația, 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background
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- Proiecții cu privire la populație, 

- Recensăminte privind populația și locuințele, 

- Procedurile de azil și gestionarea migrației, 

- Integrarea migranților, 

- Sănătate, 

- Educație și formare, 

- Piața muncii (inclusiv Anchetă privind forța de muncă – LFS), 

- Venituri, incluziune socială și condiții de trai, 

- Tineret, 

- Criminalitate și justiție penală,  

- Indicatori cu privire la calitatea vieții. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-projections-data
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life
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Date cu privire la migrație în Uniunea Europeană 

 

Referindu-ne în mod specific la statisticile cu privire la migrație în Uniunea Europeană, vom 

prezenta și analiza datele obținute în ultimii ani de către Eurostat, care demonstrează 

importanța problemei fenomenului migrației.  
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A. Date cu privire la imigrație 

În 2017, s-a constatat că:  

- 4.400.000 de persoane s-au mutat într-unul dintre statele membre ale UE (dintre care 

2.000.000 de persoane proveneau din afara UE, 1.300.000 erau cetățeni ai unui alt stat 

membru, mai mult de 1.000.000 se întorceau în țara a cărei cetățenie o obținuseră deja, iar 

în jur de 11.000 erau persoane apatride); 

- 3.100.000 de persoane au părăsit una dintre țările membre ale UE.  

Imigrația în funcție de cetățenie, 2017 

 

Concentrându-ne asupra datelor specifice fiecărei țări, putem observa din graficele oficiale 

prezentate mai sus și mai jos următoarele aspecte:  

- Germania a primit mai mult de 917.000 de imigranți, având 560.700 de emigranți; 

- Regatul Unit a avut mai mult de 644.000 de imigranți și 359.700 de emigranți; 

- Spania a avut în jur de 532.100 de imigranți și 368.900 de emigranți; 

- În ceea ce privește Franța, s-au înregistrat în jur de 370.000 de imigranți și 312.600 de 

emigranți; 
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- Italia a avut în jur de 343.400 de imigranți, în timp ce România a înregistrat aproximativ 

242.200 de emigranți. 

- Un număr de 22 de state membre UE au raportat cifre mai mari în ceea ce privește 

imigrația, față de emigrație, însă în Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Polonia și 

România, numărul emigranților a depășit numărul imigranților.  

Numărul de imigranți per 1000 de locuitori, 2017 

 

B. Cererile de azil 

Numărul solicitanților de azil (din afara UE)  

la nivelul statelor membre UE-27, între 2008 și 2019 
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Graficul anterior arată numărul solicitanților de azil care, după ce și-au părăsit țara de origine 

din diferite motive, au solicitat protecție internațională într-una dintre țările Uniunii Europene, 

în perioada 2008-2019.  

 

Următorul grafic arată, în schimb, țările de proveniență ale persoanelor care au solicitat azil în 

statele membre ale UE în anii 2018 și 2019.  

Țările de origine ale solicitanților de azil (din afara UE)  

la nivelul statelor membre UE-27, în 2018 și 2019 

 

Consultând aceste statistici, putem înțelege mai bine modul în care fenomenul migrației a 

afectat țările Uniunii Europene.  

 

C.  Criza migrației în Europa  

„Criza migrației în Europa”, numită și „Criza refugiaților”, s-a declanșat pe parcursul 

ultimului deceniu, fiind caracterizată de numerele mari de persoane care au sosit în țările 

Uniunii Europene, provenind în special din:  

- Siria, 
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- Afganistan, 

- Irak, 

- țări de pe teritoriul Africii.  

 

După plecarea din țările lor de proveniență, majoritatea acestor persoane au ajuns în Italia și 

Grecia, urmând una dintre cele trei căi de mai jos, prezentate și în următorul grafic:  

1. Marea Egee, din Turcia spre Grecia, 

2. Ruta central-mediteraneană (în special din Libia și Tunisia, având direcția Italia și Malta),  

3. Ruta Mediteranei de Vest (din Maroc și Algeria, având direcția Spania).  

Criza migrației în Europa 
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În 2019, fenomenul a suferit unele schimbări. În acest an, mai mult de 120.000 de migranți 

ilegali și refugiați au sosit pe teritoriul UE, majoritatea acestora traversând marea. În timp ce 

în Grecia s-a observat o creștere dramatică a numărului lor, Italia și Spania au constatat o 

ușoară scădere a cifrelor, în corelație cu anumite decizii luate de guvernele acestor țări în 

perioada respectivă (spre exemplu, guvernul italian a închis toate porturile, adoptând o 

politică de respingere la nivel instituțional mai drastică decât cea din trecutul recent). 

 

Statistici cu privire la anul 2019 

Conform datelor furnizate de Organizația Internațională pentru Migrație și de Frontex 

(Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă), majoritatea refugiaților și 

solicitanților de azil care au sosit pe teritoriul țărilor Uniunii Europene în 2019 (mai mult de 

105.000) au folosit rute de migrație ilegală, în special prin traversarea Mării Mediterane.  

Urmărind cifrele aferente celor trei rute indicate, putem constata următoarele aspecte: 

1. Numărul persoanelor care au traversat Marea Egee din Turcia spre Grecia s-a dublat în 

comparație cu anul 2018, ajungând de la 33.536 în 2018 la 66.166 în 2019 (s-a observat o 

creștere mai ales în ultimele șase luni ale anului, când numărul refugiaților care au sosit în 

Grecia a crescut de la 6.000 la 11.000 pe lună);  

2. Numărul persoanelor care au folosit ruta central-mediteraneană a scăzut, de la 24.815 în 

2018 la 14.500 în 2019;  

3. Numărul persoanelor care au folosit ruta vest-mediteraneană a scăzut, de la 58.525 în anul 

2018 la 24.759 în 2019. 

 

Numărul persoanelor care și-au pierdut viața 

Numeroase persoane au devenit victime ale procesului de migrație. Se estimează că cel puțin 

1.246 de persoane (nu se cunoaște numărul exact) și-au pierdut viața încercând să traverseze 

Marea Mediteranei, reprezentând mai mult de o treime din numărul persoanelor care au murit 

pe parcursul procesului de migrație la nivel global (în jur de 3.170). 

Cu toate acestea, trebuie să scoatem în evidență faptul că numărul migranților care și-au 

pierdut viața în Marea Mediterană a scăzut semnificativ în anul 2019, în comparație cu anii 

precedenți.  

Astfel, putem constata că:  

- în 2018, au fost 2.299, 

- în 2017, au fost 3.139, 

- în 2016, au fost 5.141,  
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- în 2015, au fost 4.041, 

- în 2014, au fost 3.184. 

 

Un material video interesant  

Un videoclip foarte emoționant, denumit „Cea de-a treia cale”, care descrie fenomenul 

persoanelor care au și-au pierdut viața în traversarea Mării Mediteranei, a fost creat în cadrul 

unui proiect european Erasmus Plus de către asociația italiană Youth Europe Service și 

partenerii acesteia, putând fi vizionat la următoarea adresă:  

https://youtu.be/500xZqrpCts 

  

https://youtu.be/500xZqrpCts
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II. Cum să lucrăm cu imigranții și refugiații în Europa  

Autor: Mobilizing Expertise 

 

Criza refugiaților și a migranților reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care s-a 

confruntat vreodată Europa. Într-adevăr, luând în considerare fluxul semnificativ al 

persoanelor care au sosit din diferite țări pe parcursul ultimilor ani, Europa trebuie să găsească 

soluții pentru un număr mare de persoane care și-au părăsit țările de origine, în multe cazuri 

neavând rude sau cunoștințe în țările care îi găzduiesc.  

Acest lucru implică numeroase provocări cărora guvernele trebuie să le facă față, fiind nevoite 

să găsească soluții pentru a primi persoanele nou-sosite, respectându-le drepturile și 

demnitatea, iar în același timp ținând cont de realitățile fiecărei țări. Pe parcursul acestui 

capitol, ne propunem să identificăm cele mai importante aspecte ale acestui proces, 

reprezentând o parte esențială a integrării. În acest sens, vom prezenta câteva politici care au 

fost implementate la nivel național și european. 

În următoarea secțiune, vom prezenta rolul câtorva dintre actorii implicați în acest proces al 

integrării, mai precis persoane sau organizații care lucrează cu migranții și refugiații în mod 

curent, precum și factorii de decizie.  
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1. Primirea migranților și a refugiaților  

Conform precizărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului (ECHR) și Cartei Sociale 

Europene, migranții care locuiesc pe teritoriul unuia dintre statele membre se bucură de 

drepturi în plan economic, social și cultural. De asemenea, Sistemul European Comun de Azil 

prevede un set de obligații ale statelor membre în ceea ce privește condițiile în care trebuie 

primiți solicitanții de azil. Acestea pot include aspecte legate de cazare, angajare și educație, 

precum și îngrijirile necesare persoanelor cu nevoi speciale.  

Pe parcursul acestei secțiuni, vom încerca să identificăm aceste drepturi și să prezentăm 

câteva abordări ale unor țări care primesc migranți (Italia, Franța, Danemarca, România, 

Suedia și Turcia).  

 

A. Centrele de primire 

 

În ceea ce privește prevederile care protejează demnitatea și dreptul la viață al persoanelor, 

putem aduce în discuție importanța unui adăpost, acesta reprezentând una dintre necesitățile 

de bază în atingerea stabilității.  

Într-adevăr, a avea o locuință se numără printre necesitățile primare ale unei persoane, 

oferindu-i stabilitate și sentimentul siguranței. De asemenea, oferă persoanelor vulnerabile 

posibilitatea de a se dedica altor aspecte, cum ar fi obținerea unei pregătiri, căutarea unei 

slujbe sau a unei oportunități de voluntariat. Uneori, chiar și atunci când unii oameni dau 

dovadă de o puternică motivație pentru a se implica în activități, situația lor nesigură nu le 
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permite acest lucru. De asemenea, este important ca ei să beneficieze de asistență socială pe 

parcursul evaluării cererii de azil, ținând cont de faptul că sunt nou-veniți în țară și au nevoie 

de ajutor cu privire la diferite aspecte, mai ales la început.  

Lipsa unui adăpost se poate dovedi a fi un handicap și poate avea diferite efecte asupra 

persoanelor care se confruntă cu aceasta, printre care se numără: pierderea stimei de sine, 

pierderea abilității sau a dorinței de a avea grijă de sine, riscul crescut de a fi supus unor 

abuzuri sau violenței, o șansă mai mare de a intra în sistemul de justiție penală sau de a 

dezvolta probleme de comportament. În egală măsură, contribuie la marginalizare, ținând cont 

că lipsa unui adăpost poate influența negativ întregul proces de integrare.  

De asemenea, este important să reamintim faptul că grupurile de migranți și refugiați sunt 

vulnerabile în numeroase privințe, ceea ce poate amplifica aceste efecte negative, mai ales în 

cazul în care s-au confruntat cu dificultăți și traume în țările de origine sau chiar în timpul 

încercărilor de a fugi din acestea. A avea un loc unde să doarmă le asigură migranților o 

anumită stabilitate în timpul perioadei de așteptare pe parcursul procedurii de azil, în timp ce 

refugiaților le permite să înceapă o nouă viață și să își construiască un viitor mai bun – ceea ce 

demonstrează importanța unui adăpost în ambele cazuri.  

 

B. Nevoile de bază: indemnizație, hrană, îmbrăcăminte 

 

Printre necesitățile de bază ale unei persoane, putem menționa nevoia de a se hrăni, de a se 

îmbrăca și a avea niște bani pentru a se susține; acestea sunt chestiuni esențiale pentru oricine, 

în viața de zi cu zi. Majoritatea persoanelor care și-au părăsit țara nu au un venit, ceea ce le 

face mai vulnerabile, și poate duce la un nivel extrem al sărăciei, care să le pună viața în 

pericol. Într-adevăr, statele membre ale Uniunii Europene au obligația de a proteja de sărăcia 

extremă solicitanții de azil care locuiesc pe teritoriul lor, asigurându-le un nivel de trai 

corespunzător, conform standardelor UE.  

 

C. Asistența medicală 

 

Asistența medicală reprezintă, de asemenea, un aspect-cheie, deoarece bunăstarea fiecărui 

grup de rezidenți are efect în mod direct asupra sănătății publice din întreaga țară, ceea ce 

explică de ce îmbunătățirea accesului migranților la serviciile medicale de bază este o 

chestiune de interes public. Dacă persoanele cele mai vulnerabile nu beneficiază de securitate 

socială, acest lucru va înrăutăți probleme de sănătate care ar fi putut fi evitate, iar acest lucru 

este valabil și în cazul prevenției răspândirii unor boli contagioase.  

Mai mult, la nivel internațional, dreptul la sănătate a fost subliniat și în primul articol al 

Constituției Organizației Mondiale a Sănătății (1946). La nivel european, Uniunea Europeană 

asigură sprijin financiar pentru îmbunătățirea asistenței medicale în ceea ce îi privește pe 

migranții vulnerabili și integrarea acestora în sistemele de sănătate naționale. Într-adevăr, pe 

parcursul ultimilor ani, sume importante de bani au fost virate, fiind destinate sistemelor de 

sănătate din țările care au primit un flux mare de migranți și refugiați. UE a asigurat în jur de 

6.7 milioane de euro în 2015 în scopul abordării provocărilor din domeniul sanitar, iar în 2016 
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7.5 milioane de euro au fost destinați instruirii profesioniștilor din domeniul sănătății și 

autorităților de aplicare, precum și împărtășirii bunelor practici în domeniul asistenței 

medicale pentru migranții vulnerabili. În 2017, 1.1 milioane de euro au avut drept scop 

evaluarea stării de sănătate a migranților și refugiaților nou-sosiți, precum și implementarea 

instrumentelor de integrare a migranților și refugiaților în sistemele de sănătate din țările UE
1
. 

 

D. Educația și limba  

 

Alte două aspecte importante care pot fi luate în considerare sunt dreptul la educație și 

învățarea limbii vorbite în țara-gazdă. Posibilitatea de a comunica în noul context reprezintă 

unul dintre cele mai importante elemente ale integrării, fiind și prima barieră pe care o 

întâmpină persoanele recent sosite într-o anumită țară. Acesta este primul pas înspre o bună 

integrare, care va aduce mai multe oportunități, de la socializare până la căutarea unui loc de 

muncă – toate acestea demonstrează importanța învățării noii limbi.  

O importanță deosebită o are și educația, în special în cazul copiilor care sosesc în țările-

gazdă. Într-adevăr, dreptul la educație le este garantat migranților prin numeroase legi 

internaționale, în baza principiilor de egalitate și nediscriminare din cadrul drepturilor omului.  

 

Articolul 26 al Declarației Universale a Drepturilor Omului (UDHR) face următoarele 

specificări:  

„Orice persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie să fie gratuit, cel puţin în 

ceea ce priveşte învăţământul elementar şi general. Învăţământul elementar trebuie să fie 

obligatoriu. Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar 

învăţământul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturor, pe bază de merit. 

2. Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi 

                                                           
1
 Inițiativă cu privire la migrație și sănătate, date oferite de Comisia Europeană, 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en. 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en
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întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie să 

promoveze înţelegerea, toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale 

sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 

menţinerea păcii. 3. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învățământ 

pentru copiii lor minori.” 

 

E. Accesul la piața muncii și instruire  

 

Munca poate fi, în egală măsură, o modalitate de integrare în societate. Într-adevăr, le permite 

oamenilor să participe la dinamismul orașului și țării-gazdă, precum și să obțină un venit 

pentru a putea avea grijă de ei înșiși și de familiile lor. De asemenea, persoanele au 

oportunitatea de a socializa la locul de muncă, învățând în mod direct despre cultura țării-

gazdă, datorită oamenilor pe care îi întâlnesc. De asemenea, și cursurile de formare pot fi o 

modalitate de a dobândi noi cunoștințe și abilități personale și profesionale.  

Conform Convenției privind Statutul Refugiaților, țările nu au obligația de a le oferi 

solicitanților de azil dreptul de a munci, fiecare țară având libertatea de a stabili acest drept în 

funcție de propriile condiții.  

 

F. Activități 

 

Activitățile culturale și sportive par să fie cele mai bune instrumente de creare a incluzivității 

în societate, într-un mod nonformal. Într-adevăr, există o gamă largă de posibilități și 

modalități de a interacționa cu cultura la sosirea într-o nouă țară. Acestea pot include muzica, 

artele, dansul, teatrul, gastronomia, toate fiind elemente care transcend limitele geografice, 

ceea ce demonstrează rolul important pe care îl joacă în includerea în societate a persoanelor 

recent sosite.  
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Într-adevăr, aceste activități le permit migranților să socializeze și să interacționeze cu 

localnicii, să își exprime identitatea culturală, să învețe limba și să își lărgească orizontul. În 

egală măsură, le oferă un spațiu sigur unde își pot dezvolta abilitățile personale, ceea ce le va 

crește capacitatea de inserție profesională și rețeaua personală, fiindu-le de ajutor mai târziu, 

când își vor căuta un loc de muncă. Astfel de activități vor avea drept rezultat și o mai bună 

înțelegere a culturii țării-gazdă. Există multe posibilități, dintre care putem menționa 

voluntariatul, care aduce un sentiment de apartenență. Deoarece există numeroase ONG-uri 

care își desfășoară activitatea în diferite domenii, există o gamă largă de oportunități de 

implicare, în funcție de preferințele fiecărei persoane, de la ONG-uri axate pe protecția 

mediului la unele care se concentrează asupra apărării drepturilor omului.   

De asemenea, sporturile reprezintă o bună oportunitate de a cunoaște alte persoane, deoarece 

nu necesită competențe lingvistice la nivel ridicat și, ca fenomen răspândit la nivel global, îi 

pot apropia pe oameni. 

 

În concluzie, am putut observa, prin intermediul exemplelor oferite, diferitele drepturi care țin 

de nevoile umane de bază. Acestea pot fi puse în legătură cu ierarhia nevoilor, o teorie 

utilizată în psihologie, care a fost dezvoltată de Abraham Maslow în anii 1940.  

Aceasta constă într-un model al nevoilor umane cu cinci nivele, adesea ilustrat sub forma unor 

nivele ierarhice în cadrul unei piramide, care include nevoi fiziologice (hrană, apă, încălzire, 

odihnă), nevoi care țin de siguranță, nevoi care țin de apartenență și afecțiune, nevoi care țin 

de stima de sine (cum ar fi recunoașterea unor realizări) și autorealizarea (atingerea întregului 

potențial personal, inclusiv prin activități creative).  

În continuare, vom analiza politicile cu privire la aceste drepturi, așa cum au fost adoptate în 

diferite țări.  
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2. Exemple din diferite țări 

 

A. Suedia 

În Suedia, sistemul de primire a solicitanților de azil este în cea mai mare parte gestionat de 

către Agenția Suedeză pentru Migrație. O unitate de recepție le oferă solicitanților de azil 

asistență în ceea ce privește cazarea și cheltuielile apărute pe parcursul procedurii de azil. În 

ceea ce privește cazarea familiilor, Agenția Suedeză pentru Migrație poate închiria 

apartamente în zone rezidențiale obișnuite. De regulă, acestea nu vor împărți un apartament cu 

alți oameni, însă persoanele sosite pe cont propriu pot avea colegi de apartament sau de 

cameră, în funcție de disponibilitate. Atunci când se pot susține singuri și dețin un venit pentru 

a plăti chiria, ei se pot muta în locul lor propriu.  

În multe cazuri, aceștia sunt nevoiți să stea în locuința unor prieteni sau membri ai familiei, 

deoarece nu pot obține un venit. În jur de 40% dintre solicitanții de azil aleg să nu stea în 

locuințele puse la dispoziție de Agenția pentru Migrație. De asemenea, atunci când numărul 

locurilor de cazare nu este suficient, din cauza unei creșteri a numărului solicitanților de azil 

care au nevoie de un adăpost, Agenția pentru Migrație poate închiria, în mod excepțional, și 

alte forme de cazare, cum ar fi camere de hotel, sate de vacanță ș.a.m.d. Este un sistem destul 

de flexibil, care se adaptează la nevoia de locuri de cazare și care are la dispoziție mai multe 

modalități de închiriere, chiar dacă depinde de starea pieței.  

Totodată, atunci când un solicitant de azil obține un permis de reședință, Serviciul Public de 

Ocupare a Forței de Muncă va deveni responsabil pentru stabilirea sa într-o comunitate. Dacă 
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apar întârzieri cauzate de dificultatea de a găsi un loc de cazare, în acest timp refugiatul va 

rămâne în sistemul de primire.  

Persoanele care nu se pot susține singure pot beneficia de o indemnizație zilnică, fiind necesar 

ca ei să solicite acest ajutor. Indemnizația zilnică are scopul de a acoperi costurile aferente 

hranei, îmbrăcămintei, încălțămintei, produselor de igienă, serviciilor medicale și 

medicamentelor, precum și altor consumabile și activități de recreere. Atunci când locuiesc 

într-un apartament închiriat de către Agenția pentru Migrație, hrana poate fi oferită în mod 

gratuit. În acest caz, indemnizația zilnică este de 2,82 euro/zi, în cazul adulților singuri. 

Atunci când mâncarea nu este asigurată, valoarea ei este de 8,35 euro/zi, pentru adulții singuri.  

În Suedia, asistența medicală le este asigurată tuturor solicitanților de azil. Adulții au acces la 

un control medical gratuit, servicii medicale ginecologice și prenatale, precum și asistență 

medicală sau dentară de urgență. Copiii minori au dreptul la aceleași servicii medicale 

disponibile rezidenților suedezi.  

În aceea ce privește educația, toți copiii care solicită azil beneficiază de dreptul de a urma o 

școală. În ceea ce îi privește pe adulți, este posibil ca aceștia să fie nevoiți să aștepte până la 

eliberarea permisului de reședință pentru a-și putea începe studiile. Cu toate acestea, ei au 

posibilitatea de a învăța limba suedeză în numeroase moduri, printre care se numără cursurile 

online sau cursurile gratuite oferite de ONG-uri. Municipalitățile pot, de asemenea, să 

organizeze cafenele lingvistice, unde solicitanții de azil vor avea posibilitatea de a purta 

conversații cu localnicii. Din nou, acestea pot reprezenta o bună oportunitate pentru a 

socializa și a-și îmbunătăți abilitățile lingvistice, într-un mod nonformal.  

Referitor la oportunitățile de muncă, solicitanții de azil dețin dreptul de a munci dacă au 

obținut un certificat numit AT-UND. Acesta arată că ei sunt scutiți de necesitatea de a deține 

un permis de muncă, având posibilitatea de a-i demonstra acest lucru angajatorului prin 

prezentarea cardului de solicitant de azil. De asemenea, atunci când solicitanții de azil dețin o 

calificare obținută într-o altă țară decât Suedia, în anumite cazuri ei trebuie să solicite 

evaluarea acesteia, contactând Consiliul Suedez pentru Învățământul Superior (UHR).  

Cât despre activități, în Suedia există o gamă largă de posibilități. Într-adevăr, numeroase 

organizații de voluntariat, cum ar fi asociații culturale, ONG-uri, biserici sau moschei 

organizează activități destinate solicitanților de azil. Pe parcursul acestora, ei pot întâlni 

localnici, pot învăța mai multe despre societate, pot învăța limba ș.a.m.d. Majoritatea acestor 

activități fac parte din mișcarea Acțiune Rapidă pentru Solicitanții de Azil, fiind oferite în 

mod gratuit. În cazul în care solicitanții de azil iau parte la aceste activități, în anumite cazuri 

le pot fi decontate cheltuielile de transport.  

Mai multe informații pot fi găsite la: https://www.migrationsverket.se  

 

B. Franța 

În Franța, deciziile în ceea ce privește admiterea solicitanților de azil în spațiile de cazare sunt 

luate de către OFII, care este Oficiul Francez pentru Imigrație și Integrare. În urma 

https://www.migrationsverket.se/
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consultărilor cu directorul spațiului de cazare în ceea ce privește disponibilitatea, solicitantul 

va fi transferat în locul respectiv; în funcție de numărul de locuri necesare, solicitanții pot fi 

cazați într-o altă regiune, dacă este nevoie.  

Există diferite spații de cazare destinate solicitanților de azil, care sunt de diferite tipuri: 

CADA (centre de cazare pentru solicitanții de azil, care pot fi colective sau individuale), 

HUDA, AT-SA, PRAHDA, CAO – cazare în regim de urgență pentru solicitanții de azil, 

precum și CAES (centre de primire și de examinare a situațiilor). Atunci când solicitanții de 

azil sunt cazați în aceste spații, ei vor primi o certificare a domiciliului, care le va permite să 

își deschidă un cont bancar sau să primească corespondență.  

Gestionarea centrelor de recepție este subcontractată către ADOMA, care este o companie 

semi-publică, sau unor diferite ONG-uri care au fost selectate de către stat prin intermediul 

unor licitații publice, printre care se numără France Terre d’Asile, Crucea Roșie Franceză 

ș.a.m.d.  

În ceea ce privește aspectele financiare, orice persoană care depune cererea de azil și a obținut 

certificatul aferent are dreptul de a beneficia de indemnizația pentru solicitanți de azil, numită 

ADA, în cazul în care cererea de azil a fost depusă în decursul a 90 de zile de la sosirea în 

Franța. Alte condiții ar fi ca aplicanții să accepte condițiile materiale de primire oferite de 

OFII, să trimită cererea în timp util (în decursul a 21 de zile de la primirea primului certificat 

de solicitant de azil), precum și să nu aibă un alt venit, sau să aibă un venit mai mic decât 

Venitul de Solidaritate Activă (în valoare de 559.74 euro, în luna aprilie 2020). ADA este 

plătită lunar, având valoarea de 6.80 euro/zi pentru o persoană singură care beneficiază de 

cazare, la care se adaugă 7.40 euro/zi pentru persoanele care nu pot beneficia de cazare, în 

anul 2019
2
. 

Începând cu anul 2019, accesul pe piața muncii este permis doar în cazul în care OFPRA 

(Oficiul Francez pentru Protecția Refugiaților și Apatrizilor) nu a rezolvat cererea în termen 

de șase luni de la depunerea acesteia. Acest lucru înseamnă că persoanele care nu pot solicita 

azil în Franța, cum ar fi cei care intră sub incidența Regulamentului Dublin, nu vor avea acces 

pe piața muncii. De asemenea, solicitanții de azil trebuie să obțină permisul de muncă, care 

este supus unor condiții, printre care se numără: abilitatea de a munci, prezentarea dovezii 

unei oferte de angajare a cărei durată nu poate depăși durata permisului de reședință conectat 

la solicitarea de azil, obținerea unui permis de muncă temporar. Autorizația va fi emisă de 

către Direcția Regională pentru Companii, Competiție, Consum și Ocupare a Forței de Muncă 

(DIRECCTE).  

Copiii solicitanților de azil care au vârsta între 6 și 16 ani trebuie să urmeze învățământul 

obligatoriu în aceleași condiții care se aplică și celorlalți copii. Dacă nu vorbesc limba 

franceză, pot avea acces la programe dedicate, care includ cursuri de inițiere.  

Asistența medicală le este asigurată solicitanților de azil în aceleași condiții care se aplică 

tuturor resortisanților țărilor terțe care au un venit sub un anumit nivel, prin sistemul universal 

de asigurări medicale. Înainte de a avea acces la acest sistem, trebuie să dovedească faptul că 

                                                           
2
  Mai multe informații pot fi găsite la 

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/actualit%C3%A9/ANGLAIS_DEPLIANT%20INFO%20ADA_Generalisation%20paiement_Villimitee.pdf 

http://www.ofii.fr/IMG/pdf/actualit%C3%A9/ANGLAIS_DEPLIANT%20INFO%20ADA_Generalisation%20paiement_Villimitee.pdf
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au avut reședința în Franța pe parcursul ultimelor trei luni. Dacă o persoană are nevoie de 

îngrijiri medicale urgente, poate avea acces la Centrele Medicale de Permanență din cadrul 

celui mai apropiat spital public, unde va primi îngrijirile necesare.  

În ceea ce privește incluziunea socială a solicitanților de azil, numeroase asociații și 

organizații – cum ar fi Crucea Roșie Franceză – oferă cursuri de limba franceză sau diferite 

activități. În cazul refugiaților, guvernul francez a introdus Contractul Republican de 

Integrare, o înțelegere între stat și persoanele cărora li s-a acordat un permis de reședință care 

implică participarea la un curs de educație civică cu durata de patru zile, precum și urmarea 

unor cursuri de limba franceză în cazul în care nu vorbesc limba cel puțin la nivelul A1 al 

Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CEFRL).  

Durata cursurilor lingvistice depinde de nivelul de la care pornește fiecare persoană, putând 

porni de la 100 de ore până la 600 de ore, în cazul celor care nu vorbesc deloc limba franceză. 

De asemenea, numeroase organizații le oferă refugiaților asistență în ceea ce privește căutarea 

unei slujbe și obținerea unei instruiri în domeniul în care au experiență ș.a.m.d.  

 

C. Italia 

În Italia, centrele de primire inițială sunt dispuse în principalele locuri de debarcare și sunt 

denumite Centre de Prim Ajutor și de Primire (CPSA), fiind considerate drept puncte critice. 

Centrele de primire inițială guvernamentale sunt gestionate de către entitățile publice locale, 

precum și de instituții publice sau private specializate în susținerea solicitanților de azil. În 

2019, existau paisprezece centre de primire inițială aflate în șapte regiuni ale Italiei. Atunci 

când, temporar, nu există locuri disponibile în aceste centre, pot fi utilizate Centre de Primire 

de Urgență. Mai mult, există și alte posibilități în ceea ce privește cazarea, oferite de către 

asociații catolice sau de voluntariat care susțin solicitanții de azil și refugiații. Persoanele 

cărora li s-a oferit un loc în centrele de primire vor beneficia de hrană, produse de igienă și 

îmbrăcăminte.  

Aplicanții care nu au un loc de muncă și locuiesc în centrele de primire beneficiază de o 

indemnizație de 2.50 euro/zi. Acest ajutor financiar le este oferit doar persoanelor cazate în 

aceste centre.  

Solicitanții de azil și persoanele care beneficiază de protecție internațională vor avea parte de 

un tratament egal și de drepturi egale în ceea ce privește suportul oferit, cum ar fi asistența 

medicală. Ei trebuie să se înregistreze în cadrul Serviciului Național de Sănătate pentru a 

beneficia de acest tip de asistență.  

În ceea ce privește educația, toți copiii cu vârsta sub 16 ani au dreptul și obligația de a fi 

integrați în cadrul sistemului național de învățământ. De asemenea, ei vor urma cursuri de 

limba italiană. Într-adevăr, articolul 38 al Decretului de Primire subliniază că acei copii de 

origine străină care sunt prezenți pe teritoriul italian trebuie să urmeze sistemul de învățământ 

obligatoriu, chiar și în cazul unei situații neobișnuite. De asemenea, ei vor beneficia de același 

tip de asistență și de aranjamentele necesare, în cazul în care au nevoi educaționale speciale. 

În ceea ce privește cursurile de limbă, acestea sunt oferite de multe organizații, de instructori 
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specializați sau de voluntari. Într-adevăr, CPIA, sau Centri Provinciali d’Istruzione per Adulti  

(Centre Provinciale de Educație pentru Adulți) reprezintă una dintre principalele organizații 

care oferă cursuri de limba italiană destinate refugiaților. Ei organizează cursuri de limbă 

pentru cetățenii străini, precum și pentru cei italieni, pregătindu-i pentru a-și lua diploma 

aferentă primului ciclu educațional. Scopul acestor cursuri este de a-i ajuta pe migranții adulți 

să dobândească abilități fundamentale de limba italiană, respectiv să atingă nivelul A2 în 

cadrul Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CEFRL). Există și alte instituții 

care sunt implicate în acest proces, printre care se numără Sistemul de Protecție pentru 

Solicitanții de Azil și Refugiați (SPRAR), Centrele pentru Primire în Situații Excepționale 

(CAS) și altele, precum și unele asociații.  

Accesul pe piața muncii le este permis solicitanților la trecerea a 60 de zile din momentul în 

care au depus cererea de azil.  

În ceea ce privește incluziunea socială, numeroase activități sunt organizate de către asociații 

și municipalități, având scopul de a crea punți de legătură între migranți și localnici. De 

asemenea, bibliotecile publice oferă o gamă largă de servicii interculturale. Spre exemplu, 

bibliotecile din Roma pun la dispoziție spații pentru a genera un dialog între comunitatea 

locală și migranți, ceea ce le permite să se cunoască mai bine unii pe alții și aduce dinamism, 

datorită multitudinii de limbi vorbite: fiecare persoană îi poate învăța pe ceilalți limba pe care 

o vorbește, îmbunătățindu-și la rândul său cunoștințele în legătură cu o limbă străină. Unele 

asociații încurajează și incluziunea socială și integrarea în comunitățile locale prin cetățenie 

activă, ceea ce implică noțiuni cum ar fi solidaritatea și promovarea dezvoltării umane, prin 

diferite activități.  

 

D. România 

În România, solicitanții de azil beneficiază de condițiile de primire după ce își exprimă 

intenția de a depune o cerere de azil. Într-adevăr, la acestea au dreptul toate persoanele care nu 

au mijloace de subzistență. În momentul depunerii cererii, Inspectoratul General pentru 

Imigrări și Direcția Azil și Integrare (denumite IGI-DAI) analizează asigurarea condițiilor 

materiale de primire pentru fiecare caz în parte. Scopul este de a lua în considerare mijloacele 

materiale și financiare ale aplicanților; dacă aceștia dețin un venit suficient pentru a își asigura 

un standard de viață corespunzător (incluzând costurile cazării, ale serviciilor medicale), 

indemnizația poate fi suspendată. Condițiile de primire constau în cazarea în cadrul centrelor 

de primire, o indemnizație pentru mâncare, îmbrăcăminte și bani de buzunar. Indemnizația 

zilnică este de 2.16 euro/zi pentru fiecare persoană, la care se adaugă o indemnizație unică 

pentru îmbrăcăminte, în valoare de 14,48 euro în timpul verii și de 21,60 euro în timpul iernii. 

Banii de buzunar sunt 1,30 euro/zi/persoană, incluzând diferite cheltuieli cum ar fi transportul, 

serviciile culturale, presa, serviciile de reparații și mentenanță, produsele de igienă. În ceea ce 

privește transportul, solicitanții de azil au dreptul de a le fi rambursate cheltuielile de transport 

legate de procedurile judiciare, în special dacă acestea se desfășoară la mare distanță față de 

locul unde își au reședința.  
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Accesul la asistență medicală include dreptul de a primi îngrijiri primare și tratament adecvat 

în mod gratuit, precum și asistență medicală de urgență. Solicitanții de azil pot avea acces și la 

programe naționale de sănătate publică care vizează prevenirea și combaterea bolilor 

contagioase. 

Mai mult, majoritatea solicitanților de azil locuiesc în centrele regionale gestionate de IGI-

DAI. În egală măsură, solicitanții de azil pot avea propria lor cazare, în cazul în care își pot 

plăti chiria singuri. 

Solicitanții de azil au dreptul de a lucra după trecerea a trei luni de la depunerea cererii. Într-

adevăr, accesul pe piața muncii le este asigurat în aceleași condiții de care beneficiază și 

cetățenii români, în ceea ce privește aspectele legale. De asemenea, aceștia pot beneficia de 

servicii profesionale de informare și consiliere oferite de către Agențiile Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), atunci când se află în căutarea unui loc de muncă. De 

asemenea, există posibilitatea de a beneficia de sistemul de asigurare pentru șomaj, dacă 

lucrează, precum și posibilitatea de a participa la programe de formare profesională, printre 

altele. 

În ceea ce privește școala, accesul la educație le este garantat în mod gratuit și necondiționat 

copiilor solicitanților de azil, începând cu învățământul preșcolar până la învățământul 

obligatoriu (până la 18 ani). 

Cât despre integrare, programul român de integrare, cu durata de 12 luni, constă în diferite 

oferte prin cooperarea unor instituții publice, a comunităților locale și a unor ONG-uri. Toate 

aceste elemente au drept scop integrarea refugiaților, incluzând cursuri de limbă și integrare 

civică. Mai mult, numeroase asociații contribuie la incluziunea socială a migranților în viața 

de zi cu zi
3
. 

 

E. Turcia 

În Turcia, solicitanții de azil pot primi o indemnizație financiară din partea Direcției Generale 

pentru Gestionarea Migrației (DGMM), atunci când se identifică această nevoie. Ministerul 

Finanțelor se ocupă de stabilirea sumelor exacte, în funcție de veniturile lor și de obiectele de 

valoare care au fost achiziționate, printre alți factori. Solicitanții de azil care au cereri 

inadmisibile și cei ale căror cereri au fost procesate în sistem accelerat nu pot beneficia de 

indemnizația financiară. 

Accesul la asistență socială și ajutor social le este, de asemenea, garantat persoanelor în cazul 

cărora s-a identificat această nevoie. Ajutorul social poate fi acordat de către Ministerul 

Familiei, Muncii și Serviciilor Sociale sau de către municipalități. De asemenea, pot fi 

                                                           
3
 Comisia Europeană, Guvernarea integrării migranților în România, https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/romania 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/romania
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distribuite pachete de susținere, care să conțină cărbune, alimente, îmbrăcăminte și alte 

articole. 

Mai mult, Semiluna Roșie Turcă joacă un rol important în ceea ce privește asistența socială, 

fiind activă în multe orașe din Turcia. În cele mai multe cazuri, susținerea oferită nu este de 

ordin financiar, însă pot fi distribuite alimente, îmbrăcăminte și așa mai departe, în funcție de 

nevoile oamenilor. 

Pe lângă acest suport la nivel național, UE a finanțat programe de asistență financiară, cum ar 

fi Protecția Socială de Urgență (ESSN) sau Transfer Condiționat de Numerar pentru Educație 

(CCTE).  

În ceea ce privește cazarea, conform articolului 95 (1) din Legea privind Străinii și Protecția 

Internațională, solicitanții de azil trebuie să își asigure un loc de cazare prin propriile mijloace, 

neexistând planuri oficiale cu privire la legislație care să ofere asistență în ceea ce privește 

cheltuielile legate de cazare. În situații dificile care implică probleme urgente, ONG-urile pot 

face aranjamente pentru a îi caza în hoteluri.  

Asigurările de sănătate sunt obligatorii pentru toți rezidenții în Turcia. În cazul persoanelor 

care nu au posibilitatea de a le achita, li se va aplica schema asigurărilor generale de sănătate 

din Turcia, care acoperă serviciile medicale în mod gratuit. În ceea ce privește solicitanții de 

azil care nu pot achita aceste asigurări din cauza lipsei mijloacelor financiare, ei vor beneficia 

de asemenea de servicii medicale gratuite, oferite de către serviciile sanitare publice.  

Solicitanții de azil pot avea acces pe piața muncii după trecerea a șase luni de la înregistrarea 

solicitării protecției internaționale. În acest caz, ei trebuie să obțină un permis de muncă și să 

dețină un document de identificare valid. Cei care nu dețin un asemenea document, mai precis 

persoanele a căror cerere a fost considerată inadmisibilă sau cei în cazul cărora procedura a 

fost accelerată nu au posibilitatea de a solicita un permis de muncă.   

Dreptul la educație le este garantat solicitanților de protecție internațională, precum și 

membrilor familiei lor. Într-adevăr, deoarece dreptul la educație este recunoscut în Articolul 

42 al Constituției Turce, școlarizarea este obligatorie pentru toți copiii între 6 și 13 ani, fiind 

oferită în mod gratuit.  

 

F. Danemarca 

În Danemarca, solicitanții de azil sunt cazați în centre de azil aflate în responsabilitatea 

Serviciului pentru Imigrație. Există diferite tipuri de centre, cum ar fi centrele de primire, 

destinate solicitanților de azil recent sosiți în Danemarca, precum și centrele de cazare pentru 

cei a căror cerere se află în curs de procesare. De asemenea, există și centre speciale pentru 

solicitanții de azil de vârstă minoră neînsoțiți, precum și pentru cei care au nevoie de îngrijiri 

speciale. Există și posibilitatea ca persoanele ce își permit să se autosusțină să închirieze un 

spațiu pe cont propriu.  



 

29 
 

În ceea ce privește cheltuielile de bază, acestea sunt acoperite de către Serviciul pentru 

Imigrație, care oferă o indemnizație în numerar pentru îmbrăcăminte, articole de igienă 

personală ș.a.m.d, precum și pentru hrană în cazul în care persoanele nu sunt cazate într-un 

centru care are o cantină (unde beneficiază de mese gratuite). Această indemnizație o vor 

primi acele persoane care nu se pot autosusține și nu au niciun venit.  

Sistemul național de asigurări de sănătate nu le este accesibil persoanelor care nu au reședința 

legală în Danemarca și solicitanților de azil, însă Serviciul pentru Imigrație acoperă 

cheltuielile aferente tratamentului necesar în cazul accidentelor care pun în pericol viața sau în 

cazul înrăutățirii grave a unor afecțiuni. Solicitanții de azil de vârstă minoră beneficiază de 

aceleași servicii medicale ca și rezidenții danezi.  

Persoanele cu vârsta peste 18 ani trebuie să semneze un acord cu centrul de azil, acord care 

include participarea la anumite activități sau munca în cadrul centrului, acestea reprezentând 

un prim pas spre integrare. În ceea ce privește educația, copiii au de asemenea oportunitatea 

de a urma școala dacă au vârsta de școlarizare obligatorie. În cazul persoanelor cu vârsta peste 

18 ani, se organizează cursuri în cadrul centrului, la care vor trebui să participe. Cursurile au 

drept scop dezvoltarea și îmbunătățirea unor abilități generale, precum și deprinderea unor 

meserii sau a unor competențe profesionale. De asemenea, există cursuri care oferă o 

introducere cu privire la limba, cultura și societatea daneză. Aceste cursuri reprezintă 

modalități de pregătire pentru piața muncii și nu numai, oferind numeroase oportunități în 

viitor, în Danemarca sau în țara de origine, în funcție de evoluția situației și de statutul cererii. 

Într-adevăr, atunci când solicitanții de azil obțin permisul de ședere în Danemarca, ei au acces 

la cursuri intensive de limba daneză până în momentul când vor fi transferați într-o 

municipalitate.  

În egală măsură, solicitanții de azil au oportunitatea de a munci, însă trebuie să îndeplinească 

anumite condiții și să depună o cerere în acest sens la Serviciul pentru Imigrație, înainte de a 

obține autorizația. Condițiile pot include să coopereze cu autoritățile de imigrare în ceea ce 

privește statutul cererii de azil, să le pună la dispoziție informațiile cu privire la identitatea lor, 

să aștepte cel puțin șase luni după depunerea cererii, precum și altele. De asemenea, va trebui 

ca ei să își plătească contribuțiile sociale și impozitul brut.  

Activitățile pot avea loc în cadrul centrelor (intern), iar în anumite cazuri poate apărea 

oportunitatea de a lua parte la programe de formare în muncă în cadrul unor companii 

neafiliate centrului de azil (extern). De asemenea, există posibilitatea de a face voluntariat. 

 

3. Actorii implicați în procesul de primire și integrare  

 

Numeroși factori cooperează atunci când vine vorba de primirea și integrarea refugiaților, 

dintre ei făcând parte actori instituționali, precum și organizații din sectorul terțiar. 

Următoarea secțiune își propune să îi identifice. 

În primul rând, actorii instituționali joacă un rol important, contribuind la îmbunătățirea 

politicilor în ceea ce privește migrația. Într-adevăr, putem menționa aici Uniunea Europeană, 



 

30 
 

care a depus încă din 1999 eforturi pentru crearea unui Sistem European Comun de Azil 

(CEAS) și pentru îmbunătățirea cadrului legislativ existent. Astfel, statele membre ale UE 

poartă responsabilitatea comună de a primi solicitanții de azil, așa cum s-a explicat anterior, 

precum și de a le respecta drepturile și demnitatea. Standardele stabilite de către UE permit un 

tratament echitabil al migranților în ceea ce privește solicitarea de azil și standardele de viață. 

Această cooperare a permis implementarea a numeroase reglementări, cum ar fi Directiva 

privind procedurile de azil (revizuită), Directiva privind condițiile de primire (revizuită), 

Regulamentul Dublin și regulamentul EURODAC. Aceste reglementări au drept obiectiv 

garantarea faptului că drepturile fundamentale ale persoanelor sunt respectate, clarificarea 

legislației care guvernează relațiile dintre țări, permiterea aplicării legii ș.a.m.d. 

În ciuda tuturor acestor standarde uniforme care ar trebui respectate, fiecare țară are, de 

asemenea, propriile politici cu privire la condițiile de primire, așa cum am putut vedea din 

exemple, acestea putând fi diferite de la o țară la alta, chiar dacă acționează în aceeași bază. 

Într-adevăr, organizarea contextului instituțional și legislativ în care pot fi rezolvate aspectele 

care îi implică pe resortisanții țărilor terțe este o problemă de ordin național, unde decizia 

finală îi aparține fiecărui stat membru. Astfel, politicile cu privire la imigrație, azil și integrare 

sunt stabilite de către fiecare guvern în parte, acestea stabilind diferitele politici care trebuie să 

fie urmate de către serviciile care lucrează în mod direct cu migranții, cum ar fi serviciile de 

integrare și cele sociale. 

De asemenea, autoritățile locale joacă un rol important în ceea ce privește primirea, accesul la 

servicii și cooperarea cu organizațiile din sectorul terțiar, cum ar fi asociațiile comunitare sau 

voluntare, precum și ONG-urile care au o deosebită importanță în acest context, la diferite 

nivele. În același timp, numeroși localnici se organizează singuri pentru primirea noilor veniți, 

împărtășind principiile solidarității în viața de zi cu zi. 
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III. Activități pentru incluziune socială și integrare  

Autori: Crossing Borders și Kirsehir Valiligi 

 

 

Incluziunea socială și integrarea reprezintă un proces solicitant și dificil pentru toate țările-

gazdă. Este un proces lent, care include nenumărate interacțiuni, schimburi și ajungerea la o 

înțelegere atât în ceea ce privește populația migrantă, cât și comunitatea locală. Experiența a 

demonstrat că aducerea și primirea migranților în cadrul unei societăți au numeroase beneficii, 

creând oportunități atât pentru aceștia, cât și pentru mulți alți membri ai comunității care îi 

găzduiește. Migranții pot face acest lucru doar dacă sunt conștienți de drepturile lor, dacă au 

la îndemână instrumentele potrivite și li se oferă oportunitatea de a se integra în comunitățile-

gazdă. De multe ori, se observă lipsa unor strategii eficiente de coordonare a diferitelor 

activități la nivel național și local, care face dificilă orice încercare de elaborare a unor planuri 

de acțiune pentru incluziunea socială.  

“Nu există ierarhii atunci când vine vorba de drepturi: fiecare persoană trebuie să 

primească și să ofere respect. Cu toate acestea, cercetările noastre demonstrează că, în 

multe cazuri, drepturile migranților care locuiesc în UE nu sunt respectate pe deplin. 

Această situație poate fi rezultatul unei implementări necorespunzătoare a legii, și a unei 

cunoașteri limitate a drepturilor fundamentale. De asemenea, de multe ori se află în 

strânsă legătură cu unele legi și practici discriminatoare, precum și cu atitudini profund 

înrădăcinate bazate pe prejudecăți și xenofobie. Numeroși migranți își văd încălcate 

unele dintre drepturile lor fundamentale, inclusiv dreptul la educație sau dreptul la 

sănătate. Barierele care îi împiedică pe migranți să se bucure pe deplin de aceste drepturi 

fundamentale contribuie la creșterea riscului ca ei să fie excluși din punct de vedere 

social. Așadar, este de o importanță crucială să ne orientăm înspre politici de incluziune 

socială care au drepturile la bază și care promovează deplina participare socială, 

economică, culturală și politică a migranților.”
4
 

 

Cea mai bună modalitate de a încuraja incluziunea socială a migranților și a refugiaților în 

viața comunității este prin organizarea unor activități care să îi implice. Înainte de acest lucru, 

este necesar să stabilim care sunt nevoile și problemele reale, autentice pe care le au și să 

găsim soluții accesibile și practice. Pentru a putea ajunge la deplina incluziune socială, este 

nevoie să antrenăm întreaga comunitate locală. Acesta este un proces bidirecțional, iar 

membrii culturii majoritare adoptă adesea elemente ale culturii minoritare cu care intră în 

contact. Un aspect important al acestui proces este încurajarea migranților să își împărtășească 

patrimoniul cultural cu populația-gazdă, precum și promovarea și facilitarea schimbului 
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 Red Cross approach to the social inclusion of migrants, Biroul UE al Crucii Roșii, februarie 2018 
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cultural și stabilirea coeziunii sociale. Acesta este motivul principal pentru care trebuie să 

desfășurăm activități sociale care să contribuie la procesul de integrare și incluziune.  

Conformarea presupune că drepturile și obligațiile persoanelor migrante și ale cetățenilor țării 

în care au imigrat fac parte dintr-un proces cu dublu sens, în cadrul căruia ei și le recunosc 

reciproc. Armonia într-o comunitate include, de asemenea, schimbări economice, sociale și 

culturale de ambele părți, precum și un cadru conceptual care definește ariile-cheie ale ceea ce 

trebuie să ofere integrarea „de succes”. Au fost identificate zece arii principale care definesc 

această recunoaștere: încadrarea în muncă, locuința, sănătatea, accesul la piața educațională, 

conexiunile sociale și interacțiunile între grupuri, cunoștințele lingvistice și culturale, 

siguranța și stabilitatea, drepturile și cetățenia.  

Coeziunea socială și unitatea socială fac parte dintre condițiile necesare pentru stabilirea 

armoniei. Principalele elemente ale coeziunii sociale sunt sănătatea, stabilirea unei relații 

sociale eficiente, sentimentul de apartenență la o societate și perspectiva comună/valorile 

comune. Armonia socială se caracterizează printr-o viață socială pașnică, în cadrul căreia 

coeziunea socială este un factor important în susținerea compatibilității unor elemente cum ar 

fi refugiații, solicitanții de azil, persoanele străine față de comunitate, sentimentul de „acasă” 

și armonia societății-gazdă, scopul fiind de a crea un mediu unde primează pacea, încrederea 

și înțelegerea, în scopul unei bune conviețuiri.  

Acestea au fost examinate în contextul următoarelor concepte: sentimentul de siguranță, 

autosuficiența, toleranța socială, socializarea cu comunitatea gazdă. Și alți factori, cum ar fi 

educația și instruirea, dezvoltarea individuală, accesul pe piața muncii par să joace un rol 

important, reprezentând condiții necesare accesului la oportunități sociale mai vaste.  

Cursurile de limbă par să pregătească drumul formării vocaționale, având un efect 

multiplicator în ceea ce privește adaptarea. A avea o profesie, un loc de muncă plătit 

contribuie și la economia țării-gazdă, pe lângă asigurarea necesarului familiei. Astfel, 

instruirea lingvistică aduce beneficii majore, inclusiv în ceea ce privește aspectele financiare. 

De asemenea, este un factor semnificativ în deschiderea unui afaceri, următorul pas spre 

câștigarea independenței financiare.   

Existența unor mecanisme eficiente în cadrul acestui proces bidirecțional este cheia integrării, 

ajutându-i pe migranți să se stabilească în noua țară și în același timp susținând comunitățile și 

rezidenții țării-gazdă în procesul de ajustare la noua viață, împreună cu noii-sosiți. Oferirea 

unor servicii adecvate populației migrante ar trebui să simplifice aceste mecanisme și să 

stabilească politicile potrivite, precum și legăturile între migranți și instituțiile locale, 

direcționându-i spre serviciile de care au nevoie.  

Migranții se confruntă cu diferite provocări, în funcție de contextul fiecărui individ: vârsta, 

genul, starea civilă, educația, profesia, situația economică, motivele migrării, țara de origine și 

țara de destinație etc.  

Putem observa două tipuri principale ale acestor provocări, ambele punându-le dificultăți 

migranților. Prima categorie se concentrează asupra reacțiilor individuale în legătură cu 

schimbările provocate de migrare. Adaptarea la norme culturale și sociale diferite 
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funcționează altfel în cazul fiecărei persoane. Modul de a reacționa în fața schimbărilor și 

noului mediu este specific fiecărui individ. A doua categorie este reprezentată de provocările 

care survin din aspecte practice (cum ar fi dificultățile întâmpinate în găsirea unei locuințe 

adecvate, riscul ca educația sau competențele să nu fie recunoscute, barierele lingvistice, 

birocrația străină și riscul de a se confrunta cu prejudecăți sau excludere socială. Prima 

categorie se axează asupra modului în care o persoană reacționează în fața schimbărilor din 

țara-gazdă, în timp ce a doua se concentrează asupra modului în care persoana se potrivește în 

noul context. 

Pentru a găsi soluții constructive și de durată ca răspuns la aceste provocări, este necesar să 

identificăm problemele și nevoile migranților. Migranții au profile diferite, iar de la acestea 

pornesc și nevoi diferite. Identificarea și definirea acestor nevoi va duce la crearea unui sistem 

de monitorizare a lor, care să permită evaluarea și urmărirea întregului proces. Este crucial ca 

atât migranții, cât și ceilalți actori să fie implicați în acest proces cât mai mult cu putință. 

Aceste soluții vor ajuta la crearea unei mai bune coeziuni între indivizi (migranți și refugiați), 

ONG-uri și organizațiile din cadrul societății civile, precum și instituțiile locale.  

Procesele de adaptare depind de mai mulți factori care au o influență directă sau indirectă 

asupra bunăstării migrantului. Primul pas pe care îl va face un „nou-sosit” este să acumuleze 

cele mai relevante informații, cât de curând posibil. Contactarea tuturor serviciilor și 

agențiilor necesare la sosire este posibilă doar dacă este abordată în mod corespunzător. 

Susținerea poate veni din partea unor diferiți factori implicați (instituții locale, ONG-uri, 

organizații care lucrează cu migranții), dar și din partea unor alți migranți sau nou-veniți care 

s-au familiarizat deja cu toate provocările care pot apărea și au trecut printr-o experiență 

similară. Migranții care au sosit deja pot juca un rol important în acest proces, împărtășind din 

cunoștințele și experiența lor. Fiecare dintre ei are o poveste diferită cu privire la migrație, și 

este important să abordăm fiecare caz în mod individual și să privim migranții ca pe un grup 

eterogen.  

Conform UNESCO și Organizației Internaționale a Muncii, formarea tehnică și vocațională a 

migranților ar trebui organizată în anumite puncte la nivel național sau local, care să le 

îndeplinească nevoile sociale, economice și educaționale fără a discrimina publicul larg.  

Educația pe parcursul vieții are o importanță deosebită, deoarece poate servi unor obiective 

extrem de variate. Unele dintre acestea ar putea fi:  

- Se concentrează asupra potențialului latent al fiecărui individ și oferă o paletă mai largă de 

opțiuni, astfel contribuind la dezvoltarea personală; 

- Contribuie la crearea unei societăți democratice, oferind acces egal la educație tuturor 

segmentelor populației; 

- Conduce la dezvoltarea economică, convertind abilitățile dobândite de indivizi în 

capacitate de producție. 

Cel mai important este să răspundem la întrebarea următoare: Cum se poate transforma acest 

loc nou în „acasă”, într-un loc unde unei persoane îi e posibil să se simtă acceptată și în 
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siguranță, unde simte că este apreciată și unde valorile și obiceiurile îi sunt recunoscute și 

respectate? 

În cadrul acestui capitol, vom prezenta trei aspecte diferite ale unei mai bune integrări și 

incluziuni sociale, și este important să menționăm că toate acestea se află în strânsă legătură, 

de aceea trebuie să avem o abordare holistică.  

a. Activitățile din viața de zi cu zi – aceste activități sunt legate de obiceiurile, 

principiile și reglementările țării-gazdă, în ceea ce privește transportul public, sistemul 

de sănătate, dreptul muncii, împrumuturi și asigurări, drepturi sexuale și reproductive, 

valori culinare și gastronomice, sărbători și tradiții culturale etc. 

b. Activitățile sociale și timpul liber – activități axate pe comunitate, schimburi 

culturale, activități sportive, programe artistice sau culturale etc.  

c. Activitățile educative și sprijinul personal – organizarea unor activități educative 

pentru migranți (ateliere, cursuri, traininguri, seminare), învățarea noii limbi, 

deprinderea culturii muncii, relațiile interpersonale, programe de dezvoltare personală, 

oferirea de sprijin în plan psihologic sau într-un alt domeniu similar.  

 

1. Activitățile din viața de zi cu zi 

Viața cotidiană constă într-o rutină a lucrurilor pe care le facem zilnic, pentru a susține 

aspecte majore ale vieții noastre. Dintre ele fac parte o gamă largă de practici, care pot varia 

de la simplitatea activităților casnice la aspecte mai complexe, cum ar fi solicitarea unor 

servicii medicale, căutarea unui loc de muncă sau a unor oportunități educaționale, de 

dezvoltare personală etc. Complexitatea acestor practici zilnice poate varia, de la unele 

elementare la altele extrem de dificile. În viața de zi cu zi, ne dorim să putem lucra mai rapid, 

mai bine și mai eficient, întâmpinând cât mai puține probleme cu putință.  

Dificultățile în viața de zi cu zi pot sta la baza a numeroase probleme legate de bunăstarea 

socială, fizică și mentală. Refugiații și imigranții sunt cel mai vulnerabil grup din societatea 

noastră, fiind supuși unui risc crescut de a se confrunta cu diferitele probleme care pot apărea 

în viața cotidiană. Ei provin din regiuni și contexte culturale foarte diferite și se întâlnesc 

adesea cu provocări la care nu s-au așteptat. Aceste dificultăți variază de la găsirea unei 

locuințe, înțelegerea unui sistem complex, găsirea unui loc de muncă, adaptarea la o nouă 

cultură și stresul psihic. Face parte dintre responsabilitățile țării-gazdă să susțină refugiații și 

imigranții care au nevoie de sprijin, precum și să promoveze integrarea socială asigurând cele 

mai bune strategii și practici. În ultimii ani, migranților li s-au oferit așa-numitele „cursuri de 

integrare”. Scopul acestora este să le permită să înțeleagă limba vorbită local în viața de zi cu 

zi, astfel încât să poată interacționa cu societatea în mijlocul căreia trăiesc și să deprindă 

legislația, cultura și istoria acestei țări, într-un mod simplificat. 
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A. Cazarea 

A avea o locuință face parte dintre nevoile primare ale fiecărei ființe umane. Egalitatea de 

șanse în ceea ce privește locuința este un indicator-cheie al integrării cu succes în societate. 

Este posibil ca migranții care sosesc pentru a se alătura familiei lor să aibă acces la o locuință 

sigură încă de la sosire, deoarece una dintre condițiile necesare reunificării familiei în 

majoritatea țărilor este existența unui spațiu de cazare. Spre deosebire de ei, cei care sosesc în 

alte circumstanțe ar putea întâmpina dificultăți în găsirea unei locuințe adecvate, din cauza 

lipsei banilor sau a timpului. Prețurile pieței și standardele în ceea ce privește serviciile de 

cazare restrâng și mai mult opțiunile locuințelor la care imigranții și refugiații cu venituri 

reduse au access. Lipsa de informații cu privire la piața chiriilor în zona respectivă, precum și 

faptul că le este mult mai dificil să obțină un împrumut în țara-gazdă îi pot constrânge să 

accepte o locuință care nu corespunde normelor sau să se confrunte cu discriminare din partea 

proprietarilor. În funcție de numărul refugiaților sosiți, opțiunile disponibile pot să varieze. În 

Turcia, spre exemplu, guvernul trebuie să ofere sprijin în ceea ce privește cazarea, deoarece 

dinspre granițe sosește un aflux imens de persoane. Însă, în alte țări europene unde numerele 

nu sunt atât de mari, ONG-urile colaborează cu serviciile sociale pentru a susține asigurarea 

necesităților de bază celor care au nevoie de sprijin.  

Există diferite proiecte care pot fi prezentate drept bune practici, având drept obiectiv 

susținerea imigranților și refugiaților în găsirea unei locuințe potrivite. Spre exemplu, 

organizații ca „Volkshilfe Wien” din Austria sau „Federación Rasinet” din Spania caută spații 

pentru imigranți și refugiați. Scopul lor principal este echilibrarea poziției dezavantajate în 

care se află imigranții pe piața locuințelor private, ajutându-l pe fiecare în parte să găsească o 

locuință. Alte posibile strategii care îi pot ajuta pe imigranți să găsească un loc potrivit ar 

putea fi furnizarea informațiilor esențiale cu privire la piața chiriilor locale, drepturile 

locatarilor și accesul la locuințe publice, inclusiv oferirea de îndrumări în caz de discriminare.  

Volkshilfe Wien - https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/ 

Federación Rasinet – http://rasinet.org/quienes-somos/ 

 

B. Transportul  

Accesul la transport și la informații cu privire la acesta sunt esențiale în viața noastră zilnică, 

prin acesta dobândind acces la educație, muncă, servicii medicale, comerț etc. Migranții și în 

special refugiații se confruntă cu probleme legate de sistemul de transport din țara-gazdă. Un 

prim factor ar putea fi faptul că e posibil să nu le fie recunoscut carnetul de șofer, iar obținerea 

unui certificat de calificare poate fi costisitoare sau extrem de dificil de obținut, din diferite 

motive. În al doilea rând, din cauza barierei lingvistice ar putea să apară dificultăți în ceea ce 

privește înțelegerea sau găsirea unei rute locale sau a unui serviciu de transport public.  

În faza inițială, este important să le oferim imigranților și refugiaților informații cu privire la 

sistemul de transport, care să includă regulile de urmat în trafic, traseele pe care circulă 

https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/
http://rasinet.org/quienes-somos/
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mijloacele de transport în comun, procedura de cumpărare a biletelor și apelarea la biroul de 

asistență a clienților. Spre exemplu, multe instituții locale din Turcia pregătesc pliante traduse 

în alte limbi, pentru a veni în ajutorul refugiaților care au nevoie să folosească sistemul de 

transport. De asemenea, în mijloacele de transport local, informațiile sunt afișate pe ecrane în 

mai multe limbi.  

 

C. Serviciile medicale 

Majoritatea țărilor, printre care Turcia, Portugalia, Danemarca, le oferă servicii medicale 

gratuite imigranților și refugiaților. În lipsa informațiilor corespunzătoare și confruntându-se 

cu barierele lingvistice, o mare parte a acestora vor întâmpina totuși dificultăți în accesarea 

facilităților medicale. În unele țări, departamentul de servicii sociale oferă informațiile 

necesare și îndrumă imigranții și refugiații nou-sosiți în ceea ce privește rezolvarea acestor 

probleme. Spre exemplu, în Danemarca își are sediul și International House Copenhagen, 

care îi ajută pe cetățenii internaționali cu toate informațiile necesare, oferind îndrumări 

începând de la formalități până la aspectele practice și asigurându-se că totul decurge fără 

probleme încă din fazele inițiale. În Turcia, cetățenii care provin din țările învecinate primesc 

un document de identitate temporar, astfel încât să poată fi înregistrați, iar autoritățile să se 

asigure că pot accesa serviciile instituțiilor sanitare.  

International house Copenhagen - https://ihcph.kk.dk/ 

 

D. Accesul la serviciile sociale 

Este foarte probabil ca serviciile de asistență socială disponibile într-o țară să fie diferite de 

cele oferite în alte țări. Atunci când migranții și refugiații se mută în țara-gazdă, le poate fi 

dificil să înțeleagă sistemul complex utilizat de către acestea, din cauza unor diferite bariere, 

cum ar fi lipsa abilității de a vorbi limba sau lipsa informațiilor. Serviciile care prezintă cele 

mai mari obstacole sunt sistemul de sănătate, cel de educație, consilierea juridică și accesul la 

alte facilități disponibile în comunitate.  

Accesul limitat la aceste servicii poate avea consecințe negative asupra bunăstării fizice, 

mentale și sociale a unei persoane. Mai mult, accesul la servicii medicale și la educație de 

calitate se numără printre drepturile fundamentale ale omului, precum și printre obiectivele 

majore ale dezvoltării durabile 2015. Accesul la serviciile medicale necesare, precum și la o 

educație de calitate poate fi afectat de condițiile nefavorabile de muncă și trai, de discriminare 

sau de dificultățile apărute în înțelegerea noului sistem, a noii culturi și limbi.  

https://ihcph.kk.dk/
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E. Insecuritatea alimentară 

Datorită unor diferențe geografice și 

climatice, diferite tipuri de alimente sunt 

disponibile în diferite părți ale lumii. În 

egală măsură, alimentația este face parte 

dintre elementele culturale care diferă în 

cazul fiecărei țări. Imigranții și refugiații 

aduc cu ei o anumită gastronomie și un stil 

tradițional de pregătire a mâncării, ca parte 

a culturii lor. Atunci când se mută într-o 

altă țară, numeroși imigranți și refugiați 

suferă de insecuritate alimentară din mai 

multe motive, acest lucru ajungând să le 

influențeze negativ starea de sănătate. 

Lipsa unor alimente cu care sunt obișnuiți 

în propria țară, precum și lipsa de 

familiaritate cu cele disponibile local, 

constrângerile economice și aspectele care 

țin de diferitele reglementări impuse de 

unele religii sunt doar câțiva dintre factorii 

care contribuie la insecuritatea alimentară 

în cadrul acestui grup. Un studiu condus în Suedia a arătat că solicitanții de azil nu își pot 

satisface nevoia de hrană, ajungând să aibă un aport nutrițional insuficient. Un alt studiu 

desfășurat în 2019 în Norvegia a descoperit că 93% dintre solicitanții de azil sunt afectați de 

cel puțin unul dintre tipurile de insecuritate alimentară. Pentru a preveni apariția acesteia, este 

important să luăm în considerare adoptarea unor politici și programe de implicare comunitară. 

Unele dintre acestea ar putea fi:  

- Cursuri de gătit împreună cu localnicii (oferă oportunitatea de a socializa și de a afla mai 

multe despre gastronomia locală),  

- Broșuri care să prezinte diferite tipuri de alimente și metode de a le pregăti,  

- Informații cu privire la magazinele unde pot cumpăra alimente tradiționale din țara lor 

(dacă sunt disponibile),  

- Întruniri în cartier.  

Proiectul „Familia din vecini” a fost dezvoltat pornind de la conceptul de „cartiere incluzive”, 

fiind derulat cu succes în Cehia și în Portugalia. În cadrul acestui proiect, o familie din 

comunitatea locală se oferă să primească o familie de imigranți sau refugiați la prânz sau la 

cină. Astfel, proiectul aduce avantajul interacțiunii dintre imigranți și comunitatea-gazdă, pe 

lângă schimbul gastronomic, întărind conexiunile sociale și contribuind la o integrare mai 

eficientă, îndepărtând obstacolele și promovând diversitatea culturală. Cu toate că obiectivul 
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principal a fost consolidarea procesului de integrare socială, proiectul oferă și oportunitatea ca 

familia de imigranți să se familiarizeze cu mâncărurile locale.  

Proiectul „Familia din vecini” – http://www.slovo21.cz/next-door-family 

 

„Mad til alle” este o organizație daneză care lucrează cu refugiați și imigranți. Ei colectează 

alimente de la producători, magazine alimentare și comercianți en gros, distribuindu-le în 

rândul refugiaților. De asemenea, oferă broșuri cu privire la gătit, precum și cursuri de gătit 

refugiaților care doresc să se familiarizeze cu ingredientele gastronomiei daneze. Proiectul are 

un impact pozitiv asupra sănătății și stării de bine a refugiaților, minimizând insecuritatea 

alimentară și în același timp reducând risipa de alimente.  

Proiectul „Mad till alle” – http://madtilalle.com/index.php/om-projektet  

 

F. Educația copiilor migranților și refugiaților  

Cu toate că este universal recunoscut faptul că copiii refugiaților se numără printre grupurile 

marginalizate și vulnerabile în ceea ce privește educația, există puține date disponibile cu 

privire la rata de înscriere la școală atât în țările lor de origine, cât și în cele care îi găzduiesc. 

Unele studii au descoperit faptul că rata de înscriere la școală și universitate este mai scăzută 

în cazul copiilor refugiați, ceea ce poate avea diferite cauze. Unele dintre obstacolele în calea 

accesului la o educație de calitate ar fi: costurile pe care aceasta le implică, bariera lingvistică, 

barierele administrative cauzate de lipsa unor documente, precum și complexitatea sistemelor 

de educație.  

Organizațiile care lucrează cu refugiați și migranți pot avea inițiative eficiente în înscrierea 

copiilor refugiați la școli și universități. Accesul la mai multe informații și îndrumările cu 

privire la sistemul educațional, precum și accesul timpuriu la programe lingvistice îi poate 

ajuta pe copiii refugiați să fie admiși la școală mult mai devreme. Mai mult, oferirea unor 

materiale de învățare, cum ar manualele, poate reduce povara financiară asupra familiei. 

Pentru a rezolva problema refugiaților care nu dețin certificatele sau documentele necesare, 

instituțiile din țara-gazdă pot implementa proceduri administrative alternative, cum ar fi 

susținerea unui examen de admitere sau a unui interviu. Pentru a încuraja guvernul să adopte 

inițiative în această privință, este nevoie de programe de conștientizare și de promovare, care 

pot fi create de către diferite organizații.  

 

Elevii unui liceu din Turcia unde învață și refugiați din Siria au realizat un studiu. Cu toții se 

întâlnesc la centrul nostru o dată pe săptămână, pentru își oferi ajutor reciproc legat de  

lecțiile/sarcinile primite, fiecare beneficiind de cunoștințele celuilalt și de experiența acestuia 

în legătură cu diferitele metode de învățare.  

Proiectul „Învățăm împreună” – http://gocmendd.org/faaliyet-detay.php?faaliyet_id=23  

 

http://www.slovo21.cz/next-door-family
http://madtilalle.com/index.php/om-projektet
http://gocmendd.org/faaliyet-detay.php?faaliyet_id=23
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Un alt proiect început recent, numit „O limbă, un copil”, își propune să îi susțină pe elevii 

care nu vorbesc deloc noua limbă în învățarea acesteia. Munca desfășurată de Oxford as 

Academy va fi implementată în regiunea noastră, în colaborare cu municipalitatea Sultanbeyli 

și cu Asociația pentru Refugiați. Copiii și adulții care doresc să învețe o limbă pot participa la 

proiect. Cursurile sunt oferite în mod gratuit, având durata de două luni.  

 

G. Pachetul de primire pentru refugiați 

Refugee welcome kit este un program de succes, aflat în derulare în Portugalia. Pachetul de 

primire pentru imigranți și refugiați este un instrument esențial, care răspunde la toate 

problemele menționate mai sus. Conține informații de bază și îndrumări care pot fi de mare 

folos în prima fază a integrării în țara-gazdă. Acest pachet conține un ghid al refugiatului, 

disponibil în mai multe limbi, care include: mesaje de bun venit, explicații cu privire la țara-

gazdă, obiceiurile și cultura acesteia, precum și detalii referitoare la drepturile fundamentale 

ale cetățenilor și refugiaților (dreptul la vaccinare, la servicii medicale, drepturile femeilor, 

dreptul la educație, printre altele), informații practice cu privire la serviciile sociale, linii 

telefonice utile ș.a.m.d. 

Programul „Refugee welcome kit”- https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados 

 

Alte programe și inițiative:  

Întâlnirea Femeilor din Cappadocia – a cărei primă ediție a fost organizată împreună cu 

Asociația de Solidaritate a Femeilor din Cappadocia în 2008 – are loc cu participarea a mai 

mult de 1000 de femei refugiate, tinere fete și copii, în contextul Zilei Internaționale a Femeii, 

sărbătorite pe 8 martie. Femeile refugiate sau solicitante de azil care locuiesc în provinciile 

din apropiere sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii reunindu-se în fiecare an la sediul din 

Cappadocia al SGDD (Asociația pentru Solidaritate cu Refugiații și Imigranții), având 

oportunitatea de a se întâlni cu reprezentanți ai ONG-urilor care activează în comunitatea 

locală și în ceea ce privește drepturile femeilor. Acest eveniment este unic în lume.  

Proiectul „Traditional Cappadocia Meeting” – https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-

kadin-bulusmasi/#more-2815  

 

Together Festival – proiectul a fost creat pentru a reconsidera relațiile pe care comunitățile de 

migranți le stabilesc cu orașul în care locuiesc și cu vecinii lor, în contextul conviețuirii; 

proiectul și-a ocupat locul în amintirile orașului și ale cetățenilor săi.  

Proiectul „Together Festival” – http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18  

 

Există și alte diferite moduri de a le transmite aceste informații imigranților și refugiaților, de 

exemplu „Help Buddy” sau „Help Desk”. „Help Buddy” pornește de la conceptul de a 

https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18
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desemna o persoană care să îi ajute pe imigranții sau refugiații nou-sosiți cu informațiile de 

care au nevoie. Atunci când interacționează cu aceeași persoană, acestora le este mai ușor să 

comunice sau să își împărtășească problemele decât în cazul în care ar vorbi cu o persoană 

diferită de fiecare dată.  

 

Programul Buddy – https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way  

Refugiații sunt bineveniți – https://refugeeswelcome.dk/ 

Rețele de Integrare – https://integrationsnet.dk/ 

Centrul de Informații pentru Integrare – https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-

topmenu/profil/hvem-er-vi 

 

2. Activitățile sociale și timpul liber 

 

A. Arta și cultura ca instrumente de promovare a incluziunii sociale  

Cercetătorii încep să realizeze impactul pe care arta îl poate avea în contextul migrației, ținând 

cont că aceasta facilitează creația și poate fi reprezentativă pentru societățile multiculturale 

post-migrație. Cultura afro-americană și apariția unor genuri muzicale cum ar fi bluesul și 

jazzul sunt doar un exemplu. Există numeroase alte mișcări artistice, născute din uniunea unor 

identități eterogene și a unor grupuri la fel de diverse. Prin aceste experiențe, putem 

recunoaște forța creativă și declanșatoare a diversității. Aceste rezultate devin vizibile nu atât 

în cazul primilor sosiți, ci mai degrabă în a doua generație de migranți, care resimt puternic 

tensiunea dintre istoricul familial și viețile pe care le duc în prezent. Astfel, ei simt nevoia să 

găsească diferite canale prin care se pot conecta la identitățile multiple pe care le percep și le 

trăiesc
5
. 

În egală măsură, arta încurajează exprimarea socială, politică și identitară a oricărei persoane. 

În mod special datorită acestui aspect, este un instrument important și util pentru „nou-veniți”, 

atât în scopul creării unui dialog și a unei interacțiuni, cât și pentru a scoate în evidență 

abilitățile și motivația indivizilor, care pot ulterior redescoperi arta chiar sub forma unei 

ocupații cu normă întreagă. 

Statele moderne încearcă din ce în ce mai mult să pună accentul pe cetățenie și pe modul în 

care aceasta relaționează cu cultura, creând o prăpastie tot mai mare între „noi” și „ei”, 

construind bariere vizibile și invizibile. În ciuda acestor forme de excludere bazate pe practici 

zilnice, le putem pune în contrast impulsul artistic, care are tendința de a fi un spațiu de 

întâlnire, mai degrabă decât un schimb: arta este departe de a fi nativă, deoarece răspunde la 

                                                           
5
 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15186/866160-1223864.pdf?sequence=2  

https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way
https://refugeeswelcome.dk/
https://integrationsnet.dk/
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15186/866160-1223864.pdf?sequence=2
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influențe, este eterogenă, refuză categorizarea și divizarea, fiind un spațiu unde barierele 

dintre „cei dinăuntru” și „cei dinafară” sunt estompate, descurajând ideea unei „culturi pure”
6
. 

South Africa EXPO – Expoziție de artă, modă și gastronomie  

în Copenhaga, Danemarca, noiembrie 2019 

 

„Arte Migrante” ca exemplu de bune practici pentru incluziunea socială 

Grupul „Arte Migrante” a luat naștere în mod informal în anul 2012, fiind inspirat de un 

proiect inițiat în orașul Latina, organizația dezvoltându-se ulterior în Bologna, unde a luat 

forma pe care o putem vedea astăzi. Tommaso Carturan, un student la antropologie, a pornit 

această inițiativă care a devenit o întreagă mișcare, ajungând să antreneze numeroase orașe 

din Italia, mai ales din nordul țării, precum și orașe din afara Italiei. În total, organizația este 

prezentă în 28 de orașe, în unele dintre ele aflându-se abia la început. În mod oficial, este 

prezentă în următoarele orașe: Bologna, Modena, Torino, Cuneo, Como, Reggio Emilia, 

Imola, Palermo, Padua, Settimo Torinese, Naples, Trento, Rimini Alessandria, Pisa, Parma, 

Alba e Latina. De asemenea, grupul s-a stabilit și pe insula Cipru, iar în ultimul an experiența 

a fost implementată și în Zaragoza
7
. Conceptul general al acestui proiect pornește de la un 

cerc de persoane care se întâlnesc o dată pe săptămână, având posibilitatea de a se exprima 

prin orice formă a artei.  

Întâlnirile Arte Migrante au scopul de a implica persoane de la „marginile societății”, precum 

și oameni din diferite culturi. Numeroase persoane fără adăpost și migranți participă la aceste 

reuniuni. În centrul lor se află arta, deoarece muzica, poezia, teatrul, dansul și altele sunt 

utilizate pentru a crea momente de comuniune, empatie și fraternitate între persoane care nu s-

ar întâlni în mod obișnuit, în viața de zi cu zi. Serile acestea sunt frecventate de studenți, 

persoane fără adăpost, pensionari, refugiați, artiști stradali, activiști, studenți Erasmus, oameni 

                                                           
6
 Kasinitz și Martiniello, 2019; 

7
 http://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-Carturan.pdf  

http://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-Carturan.pdf
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de diferite naționalități, care trăiesc în condiții diferite. Obiectivul este să ajungem cu toții la 

un alt nivel, să dărâmăm stereotipurile și rasismul care au, din păcate, o mare răspândire în 

societate, intensificând bogăția diversității. Fiecare persoană deține un talent artistic, o bogăție 

culturală, calități umane, un bagaj de viață pe care îl poate împărtăși cu celălalt. Astfel, scopul 

este de a crea relații bazate pe echitate, în orizontul unei lumi fără granițe.  

 

Alte programe și inițiative:  

În cadrul activităților propuse de către SGDD-ASAM, obiectivul festivalului a fost să li se 

ofere copiilor o zi de neuitat; au jucat diferite jocuri în spațiile de joacă organizate pentru ei, 

însoțiți de animatori profesioniști care au portretizat personaje din desene animate, distribuind 

zmeie, corzi pentru sărituri, mingi etc. Copiii și-au adus, la rândul lor, propriile jocuri și 

jucării, având posibilitatea de a se apropia unul de celălalt.  

SGDD-ASAM - https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871  

 

Primele Zile ale Filmului Refugiatului din Turcia au avut loc în Ankara în 2015, fiind 

organizate de către cinematograful ASAM Magic Lantern. Evenimentul a avut drept obiectiv 

destrămarea percepțiilor negative ale societății cu privire la refugiați și prezentarea unor filme 

și documentare care să atragă atenția asupra dimensiunii umane a problemei și să crească 

gradul de conștientizare cu privire la aceasta.  

Primele Zile ale Filmului Refugiatului din Turcia – https://sgdd.org.tr/multeci-film-

gunleri/#more-2820  

Festivalul Filmului Sirian – https://syriandocdays.dk/ 

Festivalul „Nopțile Arabe” – https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-copenhagen/ 

Afro positivity network – https://www.afro-

positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-

kJEsWbaYOHn8 

Couleur Café – https://couleurcafe.dk/en/ 

 

B. Construirea unor punți de legătură prin intermediul activităților sportive  

Fiecare persoană ar trebui să se bucure de dreptul de a fi activă, acesta aplicându-se în diferite 

domenii ale vieții noastre. În acest sens, sportul poate reprezenta un simbol puternic al acestui 

drept universal, fiind un vehicul eficient de implicare a multor persoane și de abordare a 

problemelor care țin de izolare și discriminare
8
. 

Sportul este una dintre cele mai populare activități sociale, fiind un instrument eficient care 

poate fi utilizat în facilitarea integrării și a incluziunii, promovând interacțiunea și 

                                                           
8
 http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2019/2019-16-5-OnlineLearningCourseBooklet_KO_version1_compressed.pdf 

https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871
https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820
https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820
https://syriandocdays.dk/
https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-copenhagen/
https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://couleurcafe.dk/en/
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2019/2019-16-5-OnlineLearningCourseBooklet_KO_version1_compressed.pdf
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participarea, în același timp reprezentând și o oportunitate în ceea ce privește educația sau 

angajarea. Participarea sportivă promovează sănătatea, starea de bine și incluziunea socială, 

aducând beneficii în plan fizic și psihic. Sportul este adesea privit drept un instrument al 

politicii sociale care promovează atât sănătatea fizică, cât și cea mentală, ceea ce contribuie la 

reducerea comportamentelor antisociale, crește coeziunea comunității, ajută în ceea ce 

privește învățarea limbii, crește încrederea și reface stima de sine
9
. 

 

Cupa Mondială a Comunităților de Migranți  

Balon Mundial este o asociație italiană care are sediul în Torino, reprezentând un foarte bun 

exemplu ce ilustrează modul în care organizarea unui eveniment sportiv poate aduce 

împreună comunitățile de migranți, combătând toate formele de discriminare și marginalizare. 

Începând cu 2007, Balon Mundial organizează în fiecare an, în luna iulie, Cupa Mondială a 

Comunităților de Migranți, având drept obiectiv crearea unor interacțiuni culturale între toate 

diferitele comunități care locuiesc în Torino, prin intermediul sportului. Inițial, a pornit sub 

forma unui turneu de fotbal pentru echipe a câte 11 jucători de sex masculin, însă în 2011, 

pentru a promova și participarea femeilor la eveniment, a fost lansat campionatul de fotbal 

pentru echipe a câte cinci jucători de sex feminin. Cupa Mondială a Comunităților de Migranți  

este un eveniment așteptat în fiecare an de către participanți, atât de către sportivi, cât și de 

către spectatori, creând legături puternice între persoane din diferite părți ale lumii și scoțând 

în evidență subiecte cum ar fi integrarea, incluziunea și comunicarea interculturală, dar și 

egalitatea între sexe și echitatea.  

Balon Mundial - https://www.balonmundial.it/ 

 

DGI și proiectul „Next Generation Boys and Girls” (Băieții și fetele următoarei generații) 

Danske Gymnastik & Idrætsforeninger – DGI este o organizație sportivă daneză care îi ajută 

pe tineri în ceea ce privește formarea identității, dezvoltarea și consolidarea înțelegerii proprii. 

Proiectul se derulează în zonele sociale ale Danemarcei – Helsingør, Hillerød, Nivå, Farum, 

precum și în centrele de azil Sandholm și Sjælsmark, ajutându-i pe tineri să obțină competențe 

în ceea ce privește activitățile asociației, voluntariatul și înțelegerea societății democratice din 

jurul lor. Scopul este ca tinerii să își îmbogățească perspectiva asupra vieții și să aibă acces la 

persoane care le pot servi drept modele și care au o altă origine etnică decât cea daneză, în 

domeniul sportului, al politicii, afacerilor și culturii. Acest lucru le oferă oportunități de 

reflecție, obiectivul pe termen lung fiind ca ei să își dezvolte abilitățile sociale, în cele din 

urmă, în calitate de părinți. 

DGI și proiectul Next generation boys and girls – https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-

landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls 

 

                                                           
9
 Hoye, Nicholson și Brown, 2015; Spaaij, 2012 

https://www.balonmundial.it/
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls
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Sara Omar, scriitoare de origine daneză și kurdă, susținând un discurs  

în cadrul unui atelier din proiectul Next Generation Girls, noiembrie 2019  

 

Liberi Nantes este o asociație fondată în 2007, la Roma, contribuind la promovarea sportului 

pentru refugiați și solicitanți de azil, în cadrul comunității. A fost pornită de câțiva voluntari, 

însă între timp i s-au adăugat tot mai mulți membri, aflându-se într-o continuă evoluție. Liberi 

Nantes au creat un club de fotbal care este format în întregime din refugiați, solicitanți de azil 

și victime ale migrației forțate. Antrenamentele sunt deschise pentru oricine și sunt oferite în 

mod gratuit. Începând cu 2010, asociația a organizat, de asemenea, un curs gratuit de limba 

italiană pentru studenții migranți de ambele sexe care locuiesc în centrele de primire din 

Roma. „Școala italiană” este un proiect cultural de educație civică, lingvistică și ludic-teatrală 

pentru fetele și băieții din Roma. Centrul sportiv oferă, de asemenea, servicii de reabilitare, 

oferindu-le un prilej de apropiere participanților și contribuind la crearea unei atmosfere 

incluzive în cartier. 

Liberi nantes – www.liberinantes.org 

 

3. Activități educative și suport personal  

Pentru a obține autonomia în noul context, este necesară dobândirea independenței economice 

și a acceptării sociale. Procesul constă în adoptarea unei noi culturi, învățarea limbii și 

deprinderea unor noi tipare de comportament. Integrarea cu succes a migranților necesită o 

evaluare a nevoilor și intereselor acestora, precum și identificarea potențialului lor personal și 

profesional. Astfel, organizațiile care lucrează cu migranții pot crea diferite programe, oferind 

ateliere, cursuri, traininguri, seminare, evenimente tematice etc., care să îi ajute să devină 

independenți într-o perioadă relativ scurtă. 

http://www.liberinantes.org/
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Activitățile educative dedicate migranților ar trebui să se concentreze asupra următoarelor 

aspecte:  

- mentorat și consiliere într-un spațiu sigur; 

- îndrumarea participanților care au diferite niveluri de competențe (sau cărora acestea le 

lipsesc), precum și un istoric educațional și profesional diferit (sau nu au unul);  

- crearea unei comunități dedicate învățării – un spațiu sigur unde participanții să poată 

prezenta ceea ce știu și ce nu știu, unde le este posibil să facă greșeli;  

- promovarea unei culturi axate pe feedback și reflecție; 

- oferirea unui spațiu pentru a împărtăși – un spațiu unde nu se vor simți judecați, ci 

susținuți și încurajați să participe. 

 

A. Cursuri de instruire și ateliere  

Este important să creăm un spațiu de învățare sigur, oferindu-le participanților oportunitatea 

de a participa și de a beneficia în urma unor activități de învățare informală/nonformală. O 

abordare individuală a procesului de învățare este foarte eficientă, axându-se în primul rând 

pe tehnici de coaching și îndrumare, precum și pe sprijin de la egal la egal. Dezvoltarea 

spiritului comunitar și promovarea inițiativelor și acțiunilor care apropie mai mult membrii 

comunității contribuie la crearea colectivului și a unui spațiu de învățare sigur. 

Atelier de teambuilding la Casa Ubuntu,  

având participanți din India, UK, Nepal și SUA 

 

Educația nonformală aduce numeroase tehnici și metode de dezvoltare personală, care vor 

avea un efect benefic imediat în ceea ce privește abilitarea grupurilor vulnerabile, oferindu-le 

instrumentele necesare pentru a participa în cadrul unor acțiuni și interacțiuni. Migranții și 

refugiații pot obține informațiile și instruirea de care au nevoie cu privire la problemele 
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relevante pentru ei, fiind susținuți atât în ceea ce privește exercitarea drepturilor lor, cât și 

atunci când vine vorba despre implicarea în societate sau influențarea politicilor decizionale. 

Le oferă oportunitatea de a-și exprima opiniile și, atunci când este posibil, de a contribui la 

procesele intersectoriale, ajutând la dezvoltarea unei colaborări strategice și eficiente.  

 

Un mediu de învățare creativ și pozitiv. Avem nevoie de o anumită doză de rutină pentru a 

putea învăța într-un mod constant și sustenabil și, de asemenea, avem nevoie de timp și de un 

spațiu liniștit, unde să ne putem concentra. E necesar să creăm un mediu sigur și primitor, 

acesta având un impact major asupra procesului de învățare. Participanții sosesc cu emoții 

diferite, iar instructorului poate să îi fie dificil să le navigheze și să creeze un sentiment de 

siguranță. Pregătirea spațiului în sine poate aduce o contribuție importantă la facilitarea 

procesului de învățare, prin amenajarea spațiului într-o manieră primitoare, pregătirea cafelei 

și a gustărilor, crearea unei ambianțe sonore plăcute etc. Este necesar să încurajăm o 

atmosferă productivă (care oferă oportunități de explorare și învățare), un sentiment de 

acceptare și, în același timp, să păstrăm interesul participanților și să ne asigurăm că aceștia se 

simt bine. Dacă reușim să creăm acest context optim, fiecare persoană va avea posibilitatea de 

a-și exprima potențialul. Ne dorim să construim un profund sentiment al încrederii și 

cooperării, unde nu dăm instrucțiuni, ci ținem cont de emoțiile participanților. Nu le putem 

cere pur și simplu să aibă încredere în noi, și să ne așteptăm ca acest lucru să aibă loc imediat, 

după cum nu îi putem instrui să coopereze – acest lucru trebuie să apară în mod natural. 

Cum putem stabili aceste sentimente? Cercul siguranței reprezintă un cerc în care percepem 

un sentiment al apartenenței, unde reacția noastră este una de siguranță și încredere. Suntem 

înconjurați din toate părțile de pericole, incertitudine, competiție, contexte unde nu avem parte 

de susținere. În acest caz, accentul se mută asupra condițiilor din interiorul cercului – unde ne 

bucurăm de încredere și unde ne vom combina în mod natural talentele și punctele forte 

pentru a lucra împreună. 

Unele dintre cele mai eficiente tehnici ar fi: brainstormingul, discuțiile interactive, discuțiile 

ilustrative, dezbaterile în grup, jocul de rol, metoda atelierului, vizite de studiu și exerciții pe 

teren. 

 

Alte programe și inițiative:  

Educație pentru migranți și refugiați în Danemarca – 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere 

Școala de antreprenoriat din Copenhaga – https://cse.cbs.dk/ 

 

B. Cursuri de limbi străine  

Cercetările au demonstrat că participarea la un curs de limbă, la scurt timp după sosire, 

îmbunătățește semnificativ oportunitățile de angajare și de integrare pe care o persoană le va 

avea ulterior, însă este nevoie să se alinieze la nevoile acesteia. Suportul lingvistic se numără 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere
https://cse.cbs.dk/
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printre nevoile de bază, în cazul tuturor migranților. În primul rând, le poate fi de ajutor în 

accesarea informațiilor, în special a celor referitoare la drepturile, obligațiile și serviciile 

legale. În al doilea rând, îi ajută să creeze conexiuni în cadrul comunității locale, iar în acest 

mod vor putea evita izolarea socială, care apare foarte frecvent după mutarea în țările-gazdă. 

Fiecare țară aplică reguli diferite cu privire la cerințele de limbă, iar unele țări organizează 

cursuri introductive pentru nou-veniți. În Danemarca, orice persoană cu vârsta peste 18 ani 

este eligibilă, după primirea cardului de rezidență, să participe la cursurile de limba daneză 

organizate de municipalitatea locală. Acest lucru le oferă migranților posibilitatea de a învăța 

limba într-un mediu sigur, alături de alți cursanți care provin din diferite țări. Cursul începe cu 

modulul 1, progresând până la modulul 6, care reprezintă nivelul expert al limbajului folosit 

în afaceri.  

 

Cursuri de limbă oferite persoanelor nou-sosite în Danemarca:  

https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0 

Cluburi și cafenele de schimb lingvistic  

https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes 

Cursuri online 

https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online 

Program gratuit pentru cursanții avansați 

https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/ 

Cursuri online pentru persoanele nou-sosite în Turcia:  

http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/  

https://ismek.ist/eng/default.aspx  

 

Alte programe și inițiative:  

„Venligboerne” s-ar traduce prin „rezidenți prietenoși” și pornește de la principiul 

întâmpinării celorlalți cu bunătate. Este o mișcare care pune accentul pe cuvintele și acțiunile 

din momentul prezent. Venligboerne nu ține cont de gen, etnie, religie, vârstă sau apartenență 

politică, ci totul se rezumă la a întâlni oameni noi, păstrând o inimă deschisă.  

A fost inițiată în toamna anului 2014 de către Merete Pilgaard, în momentul când 

municipalitatea Hjørring a primit aproximativ 500 de solicitanți de azil. Totul a început 

simplu, în cadrul unui grup de Facebook, unde ea a lansat un apel față de localnicii care 

doreau să își arate prietenia față de aceștia. La început, s-au alăturat treisprezece persoane, 

care au format un subgrup: Consiliul Localnicilor Prietenoși pentru Refugiați. De atunci, 

inițiativa a crescut într-un ritm exploziv, iar astăzi există grupuri în peste nouăzeci de orașe. În 

https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0
https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes
https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online
https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/
http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/
https://ismek.ist/eng/default.aspx
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total, acestea au în jur de 150.000 de membri, care promovează o atmosferă primitoare pentru 

migranți. 

Venlig boerne – http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/ 

 

Un exemplu interesant în ceea ce privește învățarea limbilor străine este Anaobaba TV – un 

program care ajută tații refugiați să se pregătească pentru o viață nouă alături de familiile lor, 

în așteptarea reunirii. Acesta a fost inițiat de către doi refugiați din Siria, în timp ce își 

așteptau familiile să sosească în Danemarca. Ei își doreau să rămână activi în rolul lor de 

părinte, dar în același timp să accelereze procesul de integrare. Inițial, ei oferă ajutor în ceea 

ce privește înțelegerea legilor și reglementărilor, în special legate de cazurile de reîntregire a 

familiei. În continuare, organizează activități care au legătură cu limba, cultura, piața muncii, 

societatea în general. 

Anaobaba TV – http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/ 

 

Centrele Societății Semiluna Roșie („Serviciile pentru migrație și refugiați”) sunt deschise 

pentru imigranții din diferite centre municipale, oferindu-le cursuri, activități și proiecte 

variate create de către organizații neguvernamentale, de Ministerul Educației sau în cadrul 

programului european PICTES („Promovarea integrării copiilor sirieni în sistemul de 

învățământ din Turcia”). 

Kizilay – https://www.kizilay.org.tr/Home/Index 

 

„Small Projects Istanbul” are drept scop susținerea persoanelor strămutate în urma 

conflictelor din regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord, ajutându-le să își refacă 

viața prin sprijinirea dezvoltării, educației și abilitării comunității. Centrul nostru comunitar 

își propune reprezinte un loc al siguranței și apartenenței; în acest spațiu, ne-am angajat să 

colaborăm cu comunitatea pentru a asigura cele mai bune oportunități pentru familii, studenți 

și fiecare persoană, astfel încât aceștia să își poată atinge potențialul maxim în Istanbul și nu 

numai. În cadrul Centrului Comunitar, SPI se străduiește să ofere oportunități de câștigare a 

mijloacelor de trai prin înființarea unei întreprinderi sociale a femeilor, care permite 

dezvoltarea unor competențe, generarea unor venituri și integrarea economică. 

Small Projects Istanbul – https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/  

 

C. Sesiuni individuale 

Mentoratul sau coachingul sunt forme eficiente de susținere a migranților. Accentul se pune 

nu doar pe furnizarea informațiilor necesare, ci și pe oferirea sprijinului de care au nevoie, în 

plan personal, social, cultural, educațional și profesional. Mentoratul și coachingul vizează în 

primul rând planificarea viitorului și atingerea obiectivelor. În crearea acestei relații, mentorul 

http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/
http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/
https://www.kizilay.org.tr/Home/Index
https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/
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și coach-ul care lucrează cu migranți trebuie să le câștige încrederea, să crească gradul de 

informare, să proiecteze acțiuni, să planifice și să stabilească obiective, precum și să 

gestioneze progresul și responsabilitățile. Cheia stabilirii unei relații pozitive și solide este 

comunicarea eficientă. În formarea profesională a migranților, serviciile de mentorat pot 

contribui la instruirea oferită. În plus, alți factori, cum ar fi cine va fi implicat în cadrul 

procesului de formare profesională, durata acestei formări și planurile de dezvoltare a 

abilităților de implementare ale migranților, toți aceștia pot contribui la creșterea calității 

formării profesionale a migranților. 

Spre exemplu, în domeniul afacerilor, mentorii vor oferi o cunoaștere a elementelor de bază 

ale planului de afaceri. Mai întâi, ei vor ajuta participanții să își clarifice motivațiile intrinseci 

pentru inițierea unei afaceri, le vor crea o imagine de ansamblu asupra cerințelor legale și 

fezabilității financiare a ideii lor de afaceri, oferind ajutor și în ceea ce privește partea care 

ține de afaceri a dezvoltării viziunii lor. Participanții vor primi un set de instrumente, care va 

include informații esențiale cu privire la legislație, finanțe, contabilitate și taxe, vânzări și 

analize de piață. Acestea reprezintă suficiente informații pentru a-i încuraja să afle mai multe 

pe cont propriu. De asemenea, pot obține acces la potențiali clienți, parteneri și investitori, 

prin intermediul unor evenimente de networking. 

 

Spiritul comunitar 

Participanții ar trebui să interacționeze în mod constant cu comunitatea activă care provine 

dintr-un context cultural diferit. Prin interacțiune, există posibilitatea de a dobândi noi abilități 

și competențe care le vor fi utile în dezvoltarea personală și profesională. Comunitatea 

încurajează ideea de „unitate în diversitate”, deoarece trece de la paradigma Celuilalt la o 

unitate mai complexă, axată pe înțelegerea faptului că diferențele îmbogățesc interacțiunile 

umane. 

Acest aspect va fi de ajutor în promovarea cetățeniei active, iar abordarea intergenerațională 

va inspira mulți alți participanți care pun accentul pe conștiința socială și diversitate. În 

continuare, participanții își vor îmbunătăți stima de sine și capitalul social, având 

oportunitatea de a-și testa ideile în cadrul comunității lor. Pe lângă mentori, este foarte 

eficient să prezentăm persoane care pot servi drept model de succes și care provin din familii 

de migranți. Experiența a demonstrat că astfel de exemple au o influență pozitivă, servind 

drept motivație și inspirație, mai ales în cazul în care provin din același mediu cultural sau 

social ca și ascultătorii.  

 

Storytelling – arta povestirii 

Ca metodă, arta povestirii are un impact major în ceea ce privește abilitarea migranților și 

refugiaților. Le oferă ocazia de a-și împărtăși poveștile de viață, de a învăța și de a se lăsa 

inspirați de către experiențele celuilalt, într-un context social sigur, stimulator și incluziv. 

Ideea pornește de la convingerea că fiecare dintre noi are o poveste de viață unică, care merită 
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împărtășită și din care avem multe de învățat. Această idee rezonează și cu maxima: îmi spun 

povestea, deci exist 
10

. 

Pentru a celebra Ziua Internațională a Femeilor, Crossing Borders organizează în fiecare an, 

pe 8 martie, un eveniment în Copenhaga, Danemarca. Numele acestuia este „Women on the 

move” („Femeile în mișcare”), și folosește arta povestirii pentru a prezenta povești de viață 

marcante, ale unor femei de etnii diferite care trăiesc și lucrează în Danemarca. Istorisirile 

acestora prezintă modul în care au putut să își decidă singure parcursul, sau au fost obligate să 

depășească barierele sociale, culturale și/sau fizice. Acestea sunt femei care au reușit, în 

pofida tuturor dificultăților, să devină adevărate modele. Evenimente de genul acesta inspiră, 

motivează și încurajează alți membri ai comunităților, în special pe cei care au o poveste de 

viață asemănătoare. 

 

„Women on the move”, Copenhaga, Danemarca – martie 2020. 

 

D. ASISTENȚĂ PERSONALĂ  

Migrația aduce numeroase provocări în ceea ce privește bunăstarea generală a unei persoane. 

Pe parcursul procesului prin care o persoană își părăsește țara, încearcă să se adapteze și să își 

creeze o nouă viață în țara de destinație, pot apărea schimbări majore și evenimente cu 

potențial traumatic. Un impact imens asupra bunăstării generale îl are sentimentul de 

incertitudine. Pentru a îmbunătăți condițiile generale, se recomandă organizarea unor sesiuni 

de instruire în scopul sensibilizării culturale a tuturor persoanelor care lucrează cu migranți 

(psihologi, persoane din domeniul social sau medical, voluntari, traducători). 

                                                           
10 https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf  

https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf
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Este important să subliniem faptul că același eveniment poate avea consecințe diferite la 

nivelul fiecărui individ – pot exista reacții personale diferite, de la o persoană la alta. 

Răspunsul psihologic cu privire la un eveniment va depinde atât de evenimentul în sine, cât și 

de percepția și caracteristicile persoanei care a trecut prin acesta. În acest sens, este nevoie să 

avem o abordare individuală cu privire la toate activitățile care sunt create în scopul de a 

educa și de a abilita participanții. 

Pentru a oferi sprijinul necesar, vom lua în considerare următoarele elemente: 

 Stabilirea încrederii – Este important să stabilim un sistem de valori comun, sau să fim 

conștienți de normele și valorile culturale ale celorlalți, 

 Exprimarea înțelegerii și a bunăvoinței – Este important să nu punem presiune, ci să 

avem o abordare sensibilă, pentru a putea recunoaște dacă cineva își dorește să participe la 

activități sau nu, dacă cineva este dispus să vorbească despre sentimentele sale sau nu, 

încercând să nu depășim aceste limite; 

 Împuternicirea/abilitarea – Îi vom lăsa pe participanți să se exprime, pentru a își putea 

păstra un sentiment al valorii personale și, prin acest lucru, să își dezvolte reziliența.  

A fi rezilient înseamnă a avea capacitatea de a rezista sau de a se recupera în urma unor 

tulburări semnificative care amenință funcția adaptivă, viabilitatea sau dezvoltarea. O 

persoană rezistentă are abilități sociale și de comunicare bine dezvoltate, abilități de rezolvare 

a problemelor, o bună capacitate de raționament și de reflecție, empatie, optimism și simțul 

umorului. 

Dacă ne dorim să consolidăm capacitatea de reziliență a unei persoane, atunci trebuie să avem 

în vedere următoarele: 

- Siguranță în plan fizic, emoțional, social și cultural; 

- O legătură/relație bazată pe încredere, care îi va permite persoanei să învețe mai multe 

despre sine, despre ceilalți și despre lumea din jur; 

- Oportunitatea de a își dezvolta încrederea în sine, de a avea obiective și de a-și păstra 

speranța; 

- Șansa de a face greșeli într-un mediu sigur; 

- Șansa de a-și dezvolta autonomia și de a învăța cum să ia decizii bune; 

- Un model pozitiv – în acest sens, angajații trebuie să reflecte asupra lor înșiși și să aibă 

grijă de ei înșiși. 

 

„Persoanele reziliente pot rezista în fața dificultăților, pot face față incertitudinii și se pot 

recupera mai bine în urma unor evenimente sau episoade traumatice.” 

Brigid Daniel, Președintele Departamentului de Asistență Socială,  

Universitatea din Stirling 
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Atunci când o persoană sosește într-o nouă țară, unde trebuie să înceapă să își construiască o 

nouă viață, de regulă această etapă implică rezolvarea unor probleme existențiale, încercarea 

de a restabili controlul asupra propriei vieți, precum și stabilizarea propriei stări psihologice. 

Cheia spre o bună evoluție a acestor etape este asigurarea unui mediu stabil și favorabil, 

precum și oferirea unui sprijin puternic în plan social. Comunitatea locală reprezintă o vastă 

resursă în ceea ce privește menținerea stării de bine a unei persoane, ajutând la evitarea 

sentimentelor de izolare și singurătate și oferind sentimentul acceptării și al apartenenței.  

 

Programe și organizațiii care oferă suport de ordin personal și psihologic:  

Dignity – https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/ 

Trampoline House – http://campcph.org/about-trampoline-house 

Women Refugee Route (Drumul Femeilor Refugiate) – https://www.womenrefugeeroute.org/ 

Consiliul Internațional de Reabilitare pentru Victimele Torturii – https://irct.org/ 

Exitcirclen – https://exitcirklen.dk/ 

Small Projects İstanbul – https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/  

  

https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/
http://campcph.org/about-trampoline-house
https://www.womenrefugeeroute.org/
https://irct.org/
https://exitcirklen.dk/
https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/
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IV. Rasismul și discriminarea 

Autor: Universita Ca’Foscari Venezia  

 

 

 

1. Acțiuni la nivelul UE în scopul combaterii discriminării rasiale  

 

Pe parcursul ultimilor ani, rasismul a devenit o problemă tot mai relevantă în dezbaterea 

publică europeană. Inițiativa luată la nivelul UE în scopul de a combate toate formele de 

discriminare, inclusiv discriminarea rasială, este legitimată acum atât de către articolul 13 al 

Tratatului de la Amsterdam, cât și de Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/CE), care 

consideră că libertatea de a nu fi discriminat pe considerente rasiale se numără printre 

drepturile omului. Această problemă a căpătat amploare în urma creșterii numărului de 

migranți pe teritoriul european. După cum a subliniat Adrian Favell (1998) în urmă cu 

aproximativ douăzeci de ani, rasa face parte dintr-o serie de probleme sociale și, ca atare, 

reprezintă și o preocupare socială foarte importantă care antrenează mișcări sociale, dezbateri 

publice, precum și conformarea discursului instituțional. 

Instituțiile UE au jucat întotdeauna un rol de facilitare în ceea ce privește abilitarea mișcărilor 

antirasiste pe teritoriul european. În esență, importanța organizațiilor antirasiste a fost 

accentuată pe parcursul ultimelor decenii, iar resursele oferite au crescut în mod constant. 

Chopin și Niessen ne reamintesc că angajamentul UE împotriva discriminării rasiale datează 

de acum câțiva ani. 

 

Disponibilitatea instituțiilor Uniunii de a se angaja în vederea unei acțiuni eficiente este 

evidentă. Parlamentul European a emis raportul Evrigenis în 1986 și raportul Ford în 1991, 

continuând să facă presiuni pentru adoptarea unor măsuri, inclusiv a unei directive. Comisia 



 

54 
 

a făcut tot posibilul în acest sens, în limitele vechilor tratate: a oferit sprijin financiar 

proiectelor antirasiste, a colaborat cu partenerii sociali pentru a elabora un cod de bune 

practici antidiscriminare în domeniul încadrării în muncă, a sponsorizat studii cu privire la 

legile antidiscriminare din Statele membre și, mai recent, a reușit să înființeze un Centru de 

monitorizare a rasismului și xenofobiei și a desemnat anul 1997 drept Anul european 

împotriva rasismului, xenofobiei și antisemitismului. Comitetul Economic și Social a cerut 

demult măsuri legislative și de alte tipuri. De asemenea, și Comitetul Regiunilor a cerut 

acțiuni concrete (1998: 18). 

Acest nivel inițial de inițiativă a fost menținut (Cram, 1997) iar, pe parcursul ultimilor 

douăzeci de ani, toate organismele UE au avut o atitudine proactivă în politicile adoptate 

împotriva rasismului, sponsorizând mișcările antirasiste și recunoscând că activiștii din 

cadrul acestora reprezintă actori instituționali esențiali ai organismelor UE. 

Eforturile instituțiilor europene au avut amploare și la nivel legislativ. Directiva privind 

egalitatea rasială mai sus menționată, care a intrat în vigoare în 2000, le impune statelor 

membre ale Uniunii Europene să asigure egalitatea de tratament, libertate și drepturi între 

persoane, indiferent de originea rasială sau etnică a acestora. În 2007, „egalitatea de șanse” a 

devenit în mod oficial o prioritate pe agenda politică a UE, determinând statele membre să 

construiască strategii naționale în vederea Anului european al egalității de șanse pentru toți. 

 

Directiva europeană are patru obiective principale:  

- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la dreptul la egalitatea de tratament și 

nediscriminare; 

- Creșterea inițiativei și a participării în societate a grupurilor care sunt victime ale 

discriminării, inclusiv ale discriminării de gen;  

- Promovarea diversității și a egalității;  

- Crearea unei structuri societale coezive.  

 

Pe lângă Directiva privind egalitatea rasială, cadrul general de protecție legală în ceea ce 

privește discriminarea rasială pe teritoriul UE include: 

- Directiva privind drepturile victimelor (Directiva 2012/29/UE), care stabilește un minim 

standard cu privire la drepturile, susținerea și protecția de care vor beneficia toate 

victimele unor infracțiuni, acordând o deosebită atenție acelora care au suferit în urma 

unei infracțiuni comise din cauza părtinirii sau a unei motivații discriminatoare; 

- Directiva cu privire la serviciile mass-media audiovizuale (Directiva 2010/13/UE), care 

sancționează promovarea discriminării în comunicările audiovizuale cu caracter 

comercial;  
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- Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă 

(Directiva 2000/78/EC), care interzice discriminarea în domeniul ocupării forței de 

muncă, pe mai multe criterii; 

- Legislație care interzice discriminarea în timpul controlului vamal.  

 

Pentru a stimula și facilita schimbul de informații, a fost creat un grup la nivel înalt în cadrul 

UE în scopul combaterii discriminării, xenofobiei și a altor forme de intoleranță. Acest grup, 

care reunește unii dintre cei mai importanți experți ai UE în ceea ce privește aspectele legate 

de rasism și discriminare, a fost înființat de către Comisia Europeană ca parte a 

angajamentului său de a-și îmbunătăți reacțiile cu privire la intoleranță și discriminare.  

În pofida acestor eforturi constante, numeroase rapoarte anuale publicate de instituții 

naționale sau europene demonstrează că în continuare, discriminarea rasială, adică 

discriminarea bazată pe originea unui individ, este, de departe, cea mai răspândită formă de 

discriminare întâlnită pe teritoriul UE. După cum susține ENAR (Rețeaua Europeană 

Împotriva Rasismului) în cel mai recent raport alternativ, intitulat „Rasismul și discriminarea 

în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în Europa, 2013-2017”, cu toate că „între 2013 

și 2017 au fost adoptate unele politici progresive și practicile au evoluat, sub conducerea 

unor instituții naționale și locale dar și a unor organizații ale societății civile și a 

departamentelor de cercetare […], minoritățile etnice au șanse mai mici de a traversa cu 

succes procesele de recrutare” (ENAR 2017:3). Mai mult, raportul subliniază faptul că 

„migranții și minoritățile etnice au tendința de a avea slujbe aflate mai degrabă la nivelul de 

jos al ierarhiei, precum și salarii mai mici” (p. 4) și „o rată mai mare a șomajului, fiind 

suprareprezentați în ceea ce privește anumite ocupații, posturi sau sectoare” (p. 14). 

Prejudecățile rasiale și discriminarea la locul de muncă „au condus la unele experiențe 

dificile sau violente trăite de migranți și de minoritățile etnice” (p. 5). Conform raportului, 

combinația intersecțională între gen și culoare provoacă un nivel chiar mai sever al 

discriminării, iar femeile de culoare din Europa întâmpină multiple obstacole pe piața muncii, 

ca rezultat al intersecției între rasă, gen și clasa socială. Acestea sunt deosebit de vulnerabile 

în ceea ce privește discriminarea, exploatarea și hărțuirea sexuală, se confruntă cu o rată 

ridicată a supracalificării, precum și cu segregarea în anumite sectoare, mai ales în ceea ce 

privește muncile casnice (p. 5).  

În continuare, culoarea pielii unei persoane influențează major viața cotidiană a acesteia, 

după cum scoate în evidență și raportul ENAR din 2012. Discriminarea împotriva 

persoanelor de origine africană în contextul ocupării forței de muncă a fost observată pe 

întreg teritoriul Uniunii Europene. Nu există cercetări la nivelul întregului continent care să 

se concentreze asupra situației grupurilor discriminate pe piața muncii, pe parcursul perioadei 

raportate, însă cu toate acestea, dovezile empirice, precum și cercetările efectuate în anumite 

țări sau asupra unor subgrupuri specifice indică în mod clar faptul că, în cazul persoanelor de 

origine africană, există o probabilitate mai mare de a nu avea un loc de muncă, de a fi 

discriminate pe parcursul procesului de recrutare, de a fi angajate pe posturi care nu reflectă 

calificările pe care le dețin sau de a se confrunta cu hărțuirea la locul de muncă.  
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Un sfert dintre persoanele de culoare din Europa se confruntă cu discriminarea rasială la 

locul de muncă sau atunci când își caută o slujbă. În anumite țări europene, 76% dintre tinerii 

de culoare nu sunt încadrați în muncă și nu urmează niciun program educațional sau de 

formare, în comparație cu 8% la nivelul întregii populații.  

 

În ceea ce îi privește pe migranții musulmani sosiți în Europa, situația este asemănătoare. 

Raportul anual din 2019 al ECRI prezintă persistența atitudinilor islamofobe pe întreg 

teritoriul european, mai ales ca rezultat al ascensiunii partidelor politice naționaliste și 

xenofobe în numeroase țări europene, pe parcursul ultimilor zece ani.   

Naționalismul xenofob continuă să fie exprimat prin diferite forme de islamofobie, care 

înfățișează frecvent islamul drept o religie străină de cultura și identitatea națională a multor 

state membre. O astfel de retorică reprezintă adesea doar primul pas către excluderea și 

discriminarea împotriva musulmanilor, contrastând puternic cu universalitatea drepturilor 

omului. De asemenea, contribuie la faptul că musulmanii care poartă semne vizibile ale 

religiei lor sunt deosebit de vulnerabili la intoleranță, la discursul de instigare la ură și chiar 

la violența motivată de ură. În multe cazuri, discriminarea intersecțională agravează și mai 

mult situația, de exemplu în cazul musulmanilor de culoare sau a femeilor musulmane. 

 

În concluzie, răspândirea discriminării rasiale și a xenofobiei în Europa a atins cote 

alarmante. Cifrele raportate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene în 

Raportul său din 2019 sunt o dovadă clară în acest sens. 
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În mod evident, punerea în aplicare a măsurilor de protecție și acțiunilor Uniunii Europene 

nu a avut loc într-un mod omogen și coerent, la nivelul tuturor statelor membre. Prin urmare, 

un efort mai mare de armonizare a politicilor naționale împotriva discriminării rasiale la 

nivelul UE pare urgent și crucial.  
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2. Scurt glosar pentru a înțelege mai bine rasismul și discriminarea rasială  

 

Rasă – Termenul „rasă” a fost îndelung utilizat în știință (biologie, antropologie etc.), datând 

din secolul al XVIII-lea. Inițial, a avut scopul de a desemna un grup de populații locale 

reproductive din cadrul unei specii, fiind utilizat pentru grupări subspecifice mai mari decât 

populația locală. Așadar, rasa a fost întotdeauna o rasă geografică. Cu toate acestea, 

reprezintă și o clasificare arbitrară a oamenilor pe baza presupuselor asemănări fizice și 

culturale care decurg din descendența sau originea lor geografică, arbitrară deoarece se 

bazează pe o concepție greșită asupra naturii (Hudson 1996). Personalitatea și cultura nu pot 

fi transmise din generație în generație, ca făcând parte din plasma germinativă. 

O astfel de concepție cu privire la „rasă” nu are niciun temei științific sau într-un alt tip de 

fapt demonstrabil. Ține pur și simplu de domeniul fantasticului, reprezentând mitul tragic al 

erei noastre. Tragic, pentru că mulți îi dau crezare și pentru că, în timpurile noastre, a stat la 

baza acțiunilor atât de multor oameni, într-un fel sau altul (Montagu 1945: 37) 

Așadar, am putea mai bine să vorbim despre „rasializare” sau despre „rasializarea” 

popoarelor, în loc de „rasele umane” (Hudson 1996: 259). 

 

Rasismul – Poate fi definit pornind de la trăsături 

comportamentale, motivaționale și cognitive, dar, în 

principiu, reprezintă convingerea că oamenii au 

caracteristici specifice sau fizice care le pot influența 

cultura sau personalitatea. Această convingere poate lua 

forma unor comportamente agresive sau ofensatoare la 

adresa acelor persoane despre care se crede că fac parte 

din rase umane diferite sau inferioare. Rasismul poate fi, 

de asemenea, o ideologie care își are originea în mituri 

periculoase cu privire la rasele umane. 

 

Discriminare rasială – Are loc atunci când cineva nu beneficiază de tratament egal, din 

cauza originii sau a culorii pielii sale. 

 

Discriminare rasială indirectă – Apare atunci când practicile sau comportamentele par a fi 

„neutre” sau „corecte” prin tratarea indivizilor în mod egal, însă pot afecta negativ o 

proporție mai mare a persoanelor care aparțin unui grup specific rasial, național sau etnic.  

 

Grup minoritar – Acest termen desemnează orice grup de persoane care sunt defavorizate, 

dezavantajate, excluse, discriminate sau exploatate. 

 

Hărțuire rasială – Apare atunci când comportamentul cuiva ofensează, umilește sau 

intimidează o persoană sau un grup din cauza originii sau a culorii pielii acestora. 
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Ura rasială (sau denigrarea) – Este un act public care vizează o persoană sau un grup de 

persoane în baza originii sau culorii pielii acestora, cu scopul de a jigni, insulta, umili sau 

intimida. Aceste acte ar putea consta în: graffiti pe teme rasiste, discursuri, afișe sau abuzuri 

publice. 

 

Profilarea rasială – Este o formă de stereotipizare care 

are implicații importante pentru persoanele rasializate. 

Comisia UE a definit profilarea rasială drept orice acțiune 

întreprinsă din motive de siguranță, securitate sau 

protecție publică care are la bază stereotipuri cu privire la 

rasă, culoare, etnie, ascendență, religie sau locul de 

origine, mai degrabă decât suspiciuni rezonabile, utilizată 

pentru a scoate în evidență un individ în vederea unei 

examinări mai detaliate sau a unui tratament diferit.  

 

Prejudecata și părtinirea – Discriminarea rasială poate apărea din cauza prejudecăților 

evidente, a ostilității sau a sentimentelor negative pe care cineva le are cu privire la 

persoanele rasializate. În acest sens, poate apărea și prin favorizarea unei alte persoane pe 

considerente de culoare, cultură, origine națională sau etnică. 

 

Stereotipizarea – Reprezintă o serie generalizată de trăsături și caracteristici atribuite unui 

anumit grup etnic, național sau cultural. 

 

Xenofobie – Este ura sau teama manifestată față de străini sau de cei din afara comunității, 

precum și față de cultura lor. 

 

 

3. Denigrarea rasială și discursul de instigare la ură 

 

Discursul de instigare la ură apare ca o preocupare-cheie socială și politică legată în mod 

intrinsec de rasism și de discriminare, în parte și datorită adoptării pe scară largă a rețelelor 

sociale. În literatură, discursul de instigare la ură a fost definit drept „un mecanism de 

subordonare” (Nielsen 2002: 266) care „include de regulă o serie de acte complexe, 

interconectate, unele fizice, unele verbale, unele simbolice”, creând „o atmosferă de frică, 

intimidare, hărțuire și discriminare” (Lederer, Delgado 1995: 5). Cercetătorii care studiază 

prejudecățile au scos în relief faptul că acestea implică mai mult decât stereotipuri negative și 

acțiuni individuale. Conform lui Bobo, prejudecățile implică „la nivel central, un angajament 

luat față de poziționarea relativă a unor grupuri în funcție de statut, în cadrul unei ordini 

sociale rasializate” (Bobo 1999: 447).  

Dacă prejudecățile se referă la poziția relativă a grupului, atunci discursul public de instigare 

la ură reprezintă un exemplu clar al uneia dintre modalitățile prin care astfel de ierarhii 

sociale sunt construite și consolidate în viața de zi cu zi. Așadar, discursul de instigare la ură 
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implică, de fapt, denigrarea reputației indivizilor sau a grupurilor sociale, de obicei 

stereotipizate prin anumite caracteristici naționale, etnice sau religioase, la care se adaugă 

instigarea la ostilități, violență și discriminare împotriva acelui grup. În consecință, acesta 

pune în pericol libertățile și drepturile persoanelor și ale grupurilor, încălcând principiile 

fundamentale ale demnității egale și respectării diferențelor culturale dintre indivizi sau 

grupuri. Conform Manualului cu privire la discursul de instigare la ură publicat de Consiliul 

Europei, acesta poate include o varietate de situații, precum: 

- instigarea la ură rasială sau, în alte cuvinte, ura îndreptată împotriva unor persoane sau 

grupuri de persoane, pe motivul apartenenței la o rasă; 

- instigarea la ură din motive religioase, la care se poate adăuga instigarea la ură pe baza 

distincției dintre credincioși și necredincioși; 

- instigarea la alte forme de ură pe baza intoleranței „exprimate de naționalismul agresiv” 

(Weber 2009: 3-4). 

Conform Recomandării (97)20 a Consiliului Europei din 30 octombrie 1997, „termenul de 

«discurs de instigare la ură» trebuie înțeles ca acoperind toate formele de exprimare care 

răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte 

forme de ură bazate pe intoleranță, inclusiv: intoleranța exprimată de naționalismul agresiv 

și etnocentrism, discriminarea și ostilitatea față de minorități, migranți și persoane de 

origine imigrantă”. Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea 

mai multor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, 

aprobată de Consiliul Uniunii Europene, afirmă că „rasismul și xenofobia reprezintă 

încălcări directe ale principiilor de libertate, democrație, respectare a drepturilor omului, a 

libertăților fundamentale și a statului de drept, principii pe baza cărora este fondată 

Uniunea Europeană și care sunt comune statelor membre”. 

Recent, Uniunea Europeană și-a reafirmat tot mai ferm angajamentul de a lupta împotriva 

discursului de instigare la ură. În mai 2016, Comisia a convenit cu Facebook, Microsoft, 

Twitter și YouTube asupra adoptării unui „Cod de conduită pentru combaterea discursului 

ilegal de instigare la ură în mediul online”, pentru a preveni și neutraliza răspândirea 

discursului ilegal de instigare la ură pe Internet. În cursul anului 2018, și Instagram, Google+, 

Snapchat și Dailymotion au aderat la acest Cod de conduită. Jeuxvideo.com li s-a alăturat în 

ianuarie 2019. 

Codul de conduită al UE a fost gândit pentru a oferi un răspuns energic la discursul ilegal de 

instigare la ură în mediul virtual. Ultima evaluare a eficacității sale arată că inițiativa 

Comisiei dă rezultate pozitive: companiile IT evaluează acum 89% din conținutul semnalat în 

decursul a 24 de ore.  
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V. Aspecte legate de integrare și incluziune 

Autor: Ioana Andreea Popa, Predict CSD Consulting  

 

 

 

 

1. Introducere în teoriile integrării  

 

Pe parcursul istoriei recente, Europa s-a confruntat cu un val fluctuant al migrației, având 

drept cauze fie evenimentele istorice, instabilitatea politică, schimbări ale politicilor 

economice sau promisiunea unor perspective de angajare mai bune. Nenumărate studii au fost 

efectuate în încercarea de a evalua și de a compara diferiții factori care joacă un rol în 

procesul de integrare a imigranților, atât din punct de vedere economic, cât și social sau 

cultural. Este esențial să dobândim o înțelegere profundă a fenomenului și a variabilelor 

acestuia înainte de a lua o hotărâre cu privire la adoptarea unor politici și implementarea unor  

măsuri care să promoveze integrarea și să asigure faptul că impactul său global este perceput 

într-un mod pozitiv.  

 

Organizația Internațională pentru  Migrație afirmă următoarele:   

„«Integrarea» poate fi definită drept procesul prin care migranții încep să fie acceptați 

în societate, atât la nivel individual cât și ca grup. În general, se referă la un proces 

bidirecțional de adaptare atât din partea migranților, cât și din partea societăților care îi 

găzduiesc, condițiile specifice pentru această acceptare variind de la o țară la alta. 

Responsabilitatea integrării le revine multiplilor actori: migranților înșiși, guvernelor 

țărilor-gazdă, diferitelor instituții publice și private, precum și comunităților.”
11

 

 

În ceea ce privește literatura dedicată integrării migranților, putem observa câteva abordări 

diferite. În cadrul unui studiu publicat în 2018
12

, Enrique Fernandez Macias și Tania Paniagua 

menționează trei posibile categorii: Modelul Clasic de Asimilare, Abordarea Asimilării 

Segmentate, precum și o a treia, ce grupează teoriile care pun accentul pe modul în care 

migranții sunt percepuți de către comunitatea-gazdă, mai degrabă decât pe caracteristicile lor 

individuale.  

                                                           
11

 Organizația Internațională pentru Migrație (2008). “Migrants and the Host Society: Partnerships for Success”. International Dialogue on 

Migration. No. 11, p. 72. Accesat la https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf (sublinierea noastră); 
12 Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Labour market integration of migrants and their descendants. Accesat la 

https://www.researchgate.net/publication/323779990_Labour_market_integration_of_migrants_and_their_descendants/citation/download. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf
https://www.researchgate.net/publication/323779990_Labour_market_integration_of_migrants_and_their_descendants/citation/download
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1.1. Modelul clasic al asimilării 

În 1964, Milton Gordon
13 

a propus Modelul Clasic al Asimilării, susținând că, pe parcursul 

timpului, atât grupul imigranților, cât și cel majoritar urmează o convergență „în linie 

dreaptă”, acestea urmând anumite etape bine definite și devenind tot mai asemănătoare în 

mod progresiv, prin învățarea limbii de către imigranți și deprinderea obiceiurilor 

comunității, stabilirea unor relații strânse cu membrii acesteia și autoidentificarea ca unul 

dintre aceștia – cu alte cuvinte, îmbunătățirea capitalului uman și social. În această 

abordare, este de așteptat ca, în funcție de timpul petrecut de imigranți în comunitatea-gazdă, 

aceștia să fie cu atât mai bine integrați (la fel și în cazul generațiilor ulterioare), acest proces 

neputând fi grăbit în niciun fel.  

 

1.2. Teoria asimilării segmentate 

Pe de altă parte, Alejandro Portes și Min Zhou
14

 au sugerat un model diferit, numit Teoria 

Asimilării Segmentate, punând accentul pe diferiții factori de ordin structural, contextual și 

cultural care influențează experiența fiecărui individ, având potențialul de a constitui 

obstacole în parcursul lor spre asimilarea cu succes. În acest sens, este posibil ca anumite 

categorii de migranți să fie asimilați cu succes de către clasa de mijloc a comunității-gazdă, în 

timp ce alții să se confrunte cu mobilitatea socială descendentă, din cauza unor obstacole 

externe. 

 

1.3. Teorii ale integrării care se concentrează asupra contextului de recepție  

Al treilea tip de abordare, orientat asupra recepției în comunitate, susține că motivul pentru 

care integrarea imigranților a devenit tot mai dificilă pe parcursul ultimelor decenii ține de 

                                                           

13 Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins. New York: Oxford University 

Press; 

14 Portes, A. și Zhou, M. (1993). “The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants”, Annals of the American 

Academy of Political and Social Science 530, pp. 74-96. Accesat la www.jstor.org/stable/1047678. 

http://www.jstor.org/stable/1047678
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faptul că acest context al recepției a devenit mai ostil
15

. Prima dintre aceste teorii subliniază 

procesul de stratificare etnică, care implică faptul că, în cadrul structurii pieței muncii din 

anumite țări, migranții sunt poziționați la nivelul de jos al ierarhiei ocupaționale, fiind 

constrânși să accepte slujbe care necesită calificări inferioare și oferă o stabilitate redusă, 

precum și o probabilitate mult mai mică de a-și îmbunătăți perspectivele în viitor. 

Cea de-a doua astfel de abordare se concentrează asupra efectelor modelelor de gestionare a 

diversității, dintre care fac parte Modelul Asimilării, Modelul Multicultural (așa-numitul 

„melting pot” sau creuzet), precum și Modelul Gastarbeiter (sau Modelul Angajaților 

Temporari). În continuare, Macias și Paniagua
16

 susțin că studiile mai recente sugerează 

faptul că, indiferent de modelul adoptat în fiecare țară, nu există diferențe semnificative în 

ceea ce privește nivelul integrării între țările europene care găzduiesc un număr similar de 

imigranți, dacă luăm în considerare alți factori care țin fie de indivizii înșiși, fie de contextul 

de recepție.  

Alte teorii
17

 scot în evidență efectele politicilor cu privire la migrație și a modului în care 

impunerea unor restricții severe are potențialul de a îngreuna integrarea, ținând cont de faptul 

că imigranții pot investi mai puțin timp și mai puține eforturi în scopul dobândirii unor noi 

abilități și îmbunătățirii perspectivelor de angajare, din cauza duratei foarte mici a șederii în 

țară. Ultima categorie a acestor modele și teorii ține cont de efectele proceselor de 

discriminare latentă, dintre care fac parte stereotipizarea și „ipoteza penalizării etnice” 

(continua dezavantajare din punct de vedere economic și social a unei persoane, provocată de 

către simplul fapt că are o etnie diferită de a majorității, chiar și după ce luăm în calcul factorii 

care țin de educație, competențe și origine socială) – toate acestea având potențialul de a 

afecta și migranții din a doua generație.  

 

Un studiu efectuat în 2011 pentru Parlamentul european afirmă următoarele:  

„Integrarea imigranților în Uniunea Europeană reprezintă o provocare majoră. Există 

bariere de ordin practic și instituțional, care încetinesc incluziunea imigranților pe piața 

muncii și în sistemul educațional. Aceste obstacole, împreună cu diferențele în ceea ce 

privește contextul cultural și convingerile religioase, pot de asemenea să îngreuneze 

integrarea imigranților în societate.”
18

 

  

                                                           
15 

Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Id., p. 4; 

16 
Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Ibid.; 

17 
Adda, J., Dustmann, C. și Görlach, J.S. (2015), The Dynamics of the Return Migration, Human Capital Accumulation and Wage 

Assimilation, Working Paper, Accesat la https://studylib.net/doc/13439143/the-dynamics-of-return-migration--human-capital-accumulat.; 
18 Eichhorst, W., Frattini, T., Giulietti, C., Guzi, M., Huber, P., Kendzia, M.J., Nowotny, K., … Vandeweghe, B. (2011), The Integration of 

Migrants and its Effects on the Labour Market, IZA Research Report No. 40, p. 68, Accesat la 

http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf (sublinierea noastră).  

https://studylib.net/doc/13439143/the-dynamics-of-return-migration--human-capital-accumulat
http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf
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Pagina dedicată Migrației și Afacerilor Interne pe site-ul Comisiei Europene susține că:  

„Incluziunea migranților pe piața muncii este un aspect-cheie în ceea ce privește 

garantarea integrării lor eficiente în cadrul societăților-gazdă și asigurarea impactului 

pozitiv asupra economiei UE; acest lucru implică utilizarea deplină a abilităților 

acestora și realizarea potențialului lor economic, având posibilitatea de a contribui la 

soluționarea deficitului de competențe în anumite sectoare, la orice nivel de 

competență.”
19

 

 

Studiul efectuat de către Macias și Paniagua se concentrează asupra integrării pe piața 

muncii, așa cum a fost observată în nouă țări europene, fiecare dintre acestea având un 

context și o abordare diferită. Cercetarea susține importanța considerării migranților drept 

un grup eterogen, parcursul fiecărui individ înspre integrare aflându-se în strânsă legătură cu 

diferiți factori, cum ar fi dacă au decis să emigreze la vârsta adultă sau dacă s-au născut 

într-o familie de imigranți, dacă scopul lor principal a fost să obțină un loc de muncă mai 

bun, o educație mai bună, să se alăture familiei aflate într-o altă țară sau dacă au fost 

obligați să își părăsească țara din cauza conflictelor sau a instabilității politice. Pe scurt, 

studiul a descoperit că toți acești factori joacă un rol important, precum și nivelul de 

similaritate existent între țara de origine a migranților și țara în care aceștia se mută. S-a 

observat că influența regiunii lumii în care își au originea migranții a fost cea mai 

puternică, atât în cazul migranților care s-au mutat într-o altă țară fiind adulți sau copii, cât și 

în cazul copiilor născuți în familii de imigranți
20

. 

 

În continuare, mulți dintre aceștia s-au confruntat cu o discrepanță între pregătirea lor 

profesională și postul pe care l-au ocupat în urma migrării. Acest lucru confirmă 

concluziile altor studii, care au descoperit că, foarte frecvent, calificările obținute în țările de 

origine ale migranților nu sunt recunoscute în alte țări, aspect care se alătură unor alți factori, 

cum ar fi: variațiile în ceea ce privește cererea de forță de muncă din fiecare țară, „capcana 

flexibilității” (tendința migranților de a accepta contracte și condiții de muncă mai puțin 

avantajoase, precum și salarii mai mici), dar și discriminarea, care contribuie la faptul că un 

procent mare al migranților lucrează în sectoare specifice, care pot să nu aibă legătură cu 

experiența sau istoricul lor educațional (fiind prezenți mai ales în sectorul agricol și în cel 

industrial, în sectorul serviciilor de curățare, al serviciilor casnice și de îngrijire, al serviciilor 

de ospitalitate și alimentație publică). Cu toate acestea, unii migranți pot fi, de asemenea, 

implicați în sectoare care cer înalte calificări, cum ar fi: management, inginerie, IT și servicii 

medicale
21

. 

                                                           
19 Comisia Europeană: Migrație și Afaceri Interne (n.d.). Integration in the labour market of legally residing third-country nationals. Accesat 

la  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en (sublinierea noastră); 
20 Macias, E.F., Paniagua, T. (2018). Id., p. 18; 
21 Mickiewicz, A. (Ed.) (2010). Migration, Employment and Labour Market Policies in the European Union, International Organization for 

Migration, pp. 15-16. Accesat la https://publications.iom.int/books/migration-employment-and-labour-market-integration-policies-european-

union-2010. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-market_en
https://publications.iom.int/books/migration-employment-and-labour-market-integration-policies-european-union-2010
https://publications.iom.int/books/migration-employment-and-labour-market-integration-policies-european-union-2010
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Atunci când vine vorba de impactul perceput al imigrației, persoanele cu caracteristici socio-

demografice mai scăzute tind să se poziționeze împotriva acesteia, deoarece consideră că se 

află în concurență directă cu lucrătorii imigranți. Cu toate acestea, studiile nu au descoperit 

dovezi care să demonstreze că sosirea lucrătorilor imigranți din alte țări ale UE a afectat 

locurile de muncă ale localnicilor sau le-a redus salariile, datorită faptului că, de regulă, 

aceștia au o structură similară a competențelor
22

. 

Un alt aspect care se află, de regulă, în conexiune directă cu integrarea forței de muncă, însă 

care aduce propriul set specific de provocări, este integrarea socială și culturală a 

migranților. Nadzeya Laurentsyeva și Alessandra Venturini descriu acest fenomen astfel: 

„Pentru imigranți, acest lucru presupune apariția unui sentiment de apartenență la 

societatea gazdă. Adesea, aceasta implică acceptarea și acționarea în conformitate cu 

valorile și normele societății respective și, dacă este necesar, construirea capitalului 

social care este considerat necesar de către instituțiile țării-gazdă. Rolul populației 

autohtone este la fel de important: integrarea socială este posibilă numai după ce 

imigranții sunt acceptați ca membri ai societății. ”
 23

 

 

În egală măsură, Planul de acțiune al Comisiei Europene privind integrarea resortisanților 

țărilor terțe susține că: 

„Experiența arată că politicile de integrare funcționează cel mai bine atunci când sunt 

concepute în așa fel încât să asigure sisteme coerente care să faciliteze participarea și 

împuternicirea tuturor membrilor societății – resortisanților țărilor terțe și comunităților 

în care aceștia se stabilesc. Acest lucru înseamnă că integrarea ar trebui să depășească 

participarea pe piața muncii și stăpânirea limbii țării-gazdă: integrarea este mult mai 

eficientă atunci când este ancorată în ceea ce înseamnă să trăiești în mijlocul unor 

societăți europene diverse. "
24

 

                                                           
22 

Eichhorst, W., Frattini, T., Giulietti, C., Guzi, M., Huber, P., Kendzia, M.J., Nowotny, K., … Vandeweghe, B. (2011). Id., pp. 80-84. 

23
Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). The Social Integration of Immigrants and the Role of Policy — A Literature Review, 

Intereconomics, 52, pp. 285-292, Accesat la 

https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-

_A_Literature_Review (sublinierea noastră). 

24
 Comisia Europeană (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 4, Accesat la https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-

package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf (sublinierea noastră); 

https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-_A_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/320286152_The_Social_Integration_of_Immigrants_and_the_Role_of_Policy_-_A_Literature_Review
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
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Mai mulți factori joacă un rol în acest proces, determinând apariția unui „decalaj” între 

migranți și populația autohtonă: în primul rând, imigranții ar putea avea o vârstă diferită 

sau un nivel diferit de educație, care le vor afecta comportamentele sociale. În continuare, ei 

s-ar putea confrunta cu anumite obstacole, cum ar fi imposibilitatea de a vorbi limba locală, 

lipsa resurselor economice, incertitudinea cu privire la durata șederii lor, vulnerabilitatea 

datorată traumelor suferite, incapacitatea de a participa la viața politică a comunității. Al 

treilea aspect se referă la diferențele culturale și la rolul jucat de cultură atunci când vine 

vorba de stabilirea încrederii și preferințele sociale, implicând și religia, legăturile de 

familie, rolurile de gen și altele. Toate acestea pot avea o influență majoră asupra parcursului 

unui imigrant însă, în general, se consideră că multe dintre aceste obstacole pot fi reduse 

semnificativ pe parcursul anilor, odată cu dobândirea competențelor lingvistice și 

cunoașterea mai bună a culturii locale, precum și prin intermediul unor politici care 

vizează combaterea discriminării, Cu toate acestea, preferințele și convingerile nu se pot 

schimba foarte ușor, continuând să influențeze o persoană de-a lungul întregii sale vieți și 

modelând aspecte ale interacțiunii și integrării ei sociale
25

. 

 

La primul nivel – cel al preferințelor și convingerilor – s-ar putea considera că integrarea 

socială implică faptul că „imigranții nu mai privesc populația autohtonă drept un grup 

«extern», exprimându-și încrederea și disponibilitatea de a coopera cu aceștia în aceeași 

măsură ca și în cazul compatrioților”
26

. Următoarele niveluri implică participarea și 

incluziunea socială, aspectele demografice, precum și participarea civilă și politică – fiind 

vorba despre aspecte complexe ale vieții sociale, nu este întotdeauna ușor să evaluăm măsura 

                                                           
25 

Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., p. 286; 
26

 Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., p. 287 (sublinierea noastră). 
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în care sunt influențate de către elementele culturale originale sau de către procesul de 

integrare culturală, și nu de către obstacolele menționate. Unele etape ale procesului pot avea 

loc într-un ritm relativ rapid, iar altele pot dura mult mai mult, până la cristalizarea completă. 

O întrebare demnă de luat în considerare este următoarea: care ar trebui să fie primul pas, 

integrarea economică sau integrarea socială? Răspunsul este diferit în fiecare caz, însă cu 

siguranță putem spune că aceasta din urmă ar duce în mod automat la o integrare mai ușoară 

pe piața muncii. 

 

Cu toate că s-au realizat numeroase studii pe teme care țin de integrare, incluziune și migrație, 

este în continuare necesară intensificarea activităților de cercetare, mai ales în ceea ce privește 

acele țări în care imigrația este un fenomen de factură recentă.  

În general, se consideră că, pentru a construi societăți incluzive – în cadrul cărora migranții 

pot atât să participe pe piața muncii, cât și să se implice în viața socială, culturală și civică – 

este important să se țină cont de următoarele niveluri principale ale implicării: 

1. În primul rând, este important să se faciliteze crearea unei rețele în cadrul căreia migranții 

să poată obține informațiile și resursele necesare tranziției spre noua comunitate, 

inclusiv îndrumări cu privire la accesarea serviciilor de educație și sănătate, precum și a 

unui context în care calificările și experiența le pot fi recunoscute, astfel încât să poată 

aduce o contribuție în cadrul comunităților în care se mută. 

2. În același timp, este esențial ca statele să stabilească strategii și politici cu privire la 

migrație care să fie coerente, pe termen lung, urmărind să faciliteze tranziția inițială și 

să sprijine procesul de integrare care o succedă, precum și să diminueze efectele negative 

ale obstacolelor cu care se confruntă migranții (cum ar fi discriminarea, lipsa siguranței 

etc.). Acest lucru poate avea loc doar odată cu trecerea timpului, motiv pentru care este 

important să ne propunem obiective pe termen lung. 

3. Al treilea aspect este legat de comunitatea-gazdă – aceasta poate avea un impact major 

atunci când este implicată în mod activ pe parcursul procesului de integrare, fie prin 

inițiative provenite din societatea civilă, fie chiar în cadrul unor programe conduse de 

instituțiile guvernamentale. În cazul în care comunitatea locală este bine informată și 

încurajată să interacționeze cu comunitatea de migranți, le va fi mult mai ușor să învețe 

și să lucreze împreună, să se înțeleagă reciproc și să atingă coeziunea socială. 

 

Concentrându-se asupra unuia sau mai multora dintre aceste aspecte, numeroase instituții și 

organizații din Europa au creat și implementat programe și politici de introducere, integrare și 

incluziune. Desigur, fiecare țară are posibilitatea de a alege o abordare diferită și de a oferi un 

nivel diferit de sprijin, în funcție de nevoile specifice ale comunității. 
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2. Politici și programe ale UE care au drept scop facilitarea integrării migranților  

 

În 2016, Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru integrarea resortisanților țărilor terțe 

susținea următoarele: 

„Politicile economice și sociale naționale vor trebui să răspundă fluxului recent de 

migranți și refugiați din țări terțe, în special pentru a asigura nevoile imediate și 

integrarea lor pe piața muncii și în societate. Aceasta va fi o provocare pentru multe state 

membre, însă, în condițiile potrivite pentru o integrare rapidă și de succes, reprezintă de 

asemenea, o oportunitate, în special pentru statele membre care suferă modificări 

demografice. Acest lucru se va reflecta și în plan economic, deoarece s-a dovedit că 

resortisanții țărilor terțe aduc o contribuție fiscală pozitivă netă dacă sunt bine integrați 

în timp util, începând prin integrarea timpurie în educație și pe piața muncii. "
27

 

 

Multe dintre aceste programe vizează sprijinirea migranților pe parcursul procesului de 

dobândire a abilităților lingvistice necesare, în procesul de validare a competențelor și de 

recunoaștere a calificărilor obținute în țările lor de origine, precum și în obținerea pregătirii 

suplimentare de care ar putea avea nevoie. Unele dintre ele iau forma unui sistem unificat, 

care implică toate statele membre ale UE, în timp ce altele iau forme specifice unor anumite 

țări, ținând cont că fiecare stat are propriile provocări și ar putea constata că unele abordări 

sunt mai potrivite decât altele. 

                                                           
27 Comisia Europeană (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 3 (sublinierea noastră). 
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Câteva dintre inițiativele introduse la nivelul Uniunii Europene în acest scop ar fi:  

 

a) Fondul Social European este principalul instrument creat pentru a susține incluziunea pe 

piața muncii, inclusiv cea a migranților, ajutând cetățenii europeni să dobândească noi 

competențe și să găsească oportunități de angajare mai bune. Oferă finanțare pentru mii de 

proiecte axate pe îmbunătățirea perspectivelor de angajare, pe întreg teritoriul european.  

Website: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en  

b) Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovație socială reprezintă un instrument 

de finanțare la nivelul UE care are drept obiective asigurarea protecției socială 

corespunzătoare, combaterea excluderii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de 

muncă.  

Website: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081  

c) Registrul practicilor promițătoare prezintă programe derulate în trecut sau în prezent și 

politici implementate cu succes în diferite state membre ale UE, concentrându-se asupra 

integrării pe piața muncii și incluziunii sociale a solicitanților de azil și a refugiaților.  

Website: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208  

d) Instrumentul european multilingv de stabilire a profilului de competențe al 

resortisanților din țările terțe își propune să susțină organizațiile care lucrează împreună 

cu migranții în privința inventarierii competențelor, calificărilor și a experienței obținute 

de către aceștia în țara de origine, precum și în ceea ce privește pașii care trebuie urmați 

pentru recunoașterea oficială a acestora.  

Website: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/  

e) Angajatori pentru integrare, inițiativă lansată în 2017, are drept scop oferirea unei 

platforme de vizibilitate angajatorilor care depun eforturi în ceea ce privește integrarea 

refugiaților și a migranților în cadrul forței de muncă.  

Website: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-

dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en  

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
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3. Inițiative locale și exemple de bune practici din România  

 

a) România e acasă – oferă servicii de informare și consultanță, cursuri de limbă română și 

orientare culturală, asigurări de sănătate, activități sociale, culturale și recreative pentru copii, 

tineri și adulți, îndrumări cu privire la accesul pe piața muncii. Lucrează cu beneficiari ai 

protecției internaționale și migranți din afara UE care au domiciliul legal în România, precum 

și cu organizațiile și instituțiile care îi susțin.  

Inițiat de către Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) cu sprijin din partea Fondului 

pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI). 

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul lor: https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-

ro  

 

 

b) Timisoara Refugee Art Festival este o „inițiativă care dorește, prin artă, să construiască 

punți între comunitățile locale și refugiații din Timișoara și din România. Să vorbească 

despre refugiații care trăiesc în România și să fie scânteia necesară creării unor comunități 

primitoare”. 

Festivalul a fost inițiat în 2017, organizând ulterior încă două ediții de succes, prezentând 

piese de teatru, concerte, instalații artistice, proiecții de film, dezbateri și ateliere pentru 

comunitatea locală de tineri, atât refugiați cât și non-refugiați.  

Mai multe informații pot fi găsite la: https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-festival  

 

 

 

 

https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-ro
https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-ro
https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-festival
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c) Festivalul Multiculturalității este organizat de către Liga Apărării Drepturilor Omului, un 

ONG din Cluj-Napoca,. A început sub forma unui eveniment restrâns în 2010, ajungând să se 

deruleze pe parcursul a cinci zile în anul 2015, când a prezentat o caravană multiculturală, o 

expoziție stradală de obiecte tradiționale, spectacole de muzică și dansuri tradiționale, un 

eveniment de tip „biblioteca vie”, totul încheindu-se cu o petrecere multiculturală. 

Evenimentul a inclus participanți din cincisprezece țări diferite, implicând și instituții locale și 

școli, precum și centre culturale internaționale.  

Mai multe informații pot fi găsite la: http://ladocluj.ro/evenimente/festival-mido/  

 

 

 

d) NiCER – Noi abordări cu privire la integrarea culturală a tinerilor refugiați este un 

proiect care a avut drept obiectiv creșterea participării culturale și a integrării tinerilor 

refugiați, prin intermediul unor diferite forme ale artei. Au fost desfășurate șapte ateliere de 

http://ladocluj.ro/evenimente/festival-mido/
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comedie muzicală, având drept grup-țintă tinerii refugiați și non-refugiați din orașe și districte 

multiculturale, cum ar fi Roma, Molenbeek St Jean, Liverpool, Sevilla, Berlin, Nicosia și 

Timișoara. 

De asemenea, a fost creat un ghid educațional care a prezentat bune practici în domeniu, 

propunându-și să reprezinte o resursă valoroasă pentru profesorii și formatorii din orașele 

partenere, precum și din alte zone ale Europei.  

Mai multe informații pot fi aflate pe site-ul lor: https://nicerproject.eu  

 

 

e) Vorbește cu mine – Mentori lingvistici voluntari pentru refugiați este un proiect care a 

fost dezvoltat în continuarea unui program de succes creat de către organizația germană 

„Gemeinsam leben und lernen in Europa e. V” în Passau. În 2018, modelul a fost implementat 

și în România de către Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, precum și în Sofia, în Bulgaria, de 

către Tulip Foundation. Obiectivul principal a fost susținerea tinerilor refugiați în depășirea 

barierelor lingvistice și culturale și în procesul de integrare în cadrul comunității, oferindu-le 

un partener din rândul voluntarilor locali, cu care s-au întâlnit săptămânal, împrietenindu-se și 

interacționând într-un mediu mai puțin formal.  

Toate materialele de instruire create pentru acest proiect, în scopul de a fi utilizate atât de 

către instructorii voluntari, cât și de către tinerii mentorați au fost puse la dispoziție pe 

website-ul proiectului, pentru a putea fi de folos și altor organizații interesate de 

implementarea unor programe similare în comunitățile lor.  

Mai multe informații pot fi aflate pe site-ul https://voluntary-mentors.eu/  

 

 

 

https://nicerproject.eu/
https://voluntary-mentors.eu/
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f) Proiectul WhomeN – Oportunități de Calificare pentru Femei în cadrul UE reprezintă o 

colaborare între organizații din opt țări europene (Spania, România, Bulgaria, Slovenia, Italia, 

Portugalia, Germania și Letonia), având drept obiectiv să ofere oportunități de dezvoltare 

profesională și cursuri de formare axate pe abilitățile transversale femeilor refugiate, migrante 

sau cu vârsta peste 45 de ani care se confruntă cu riscul excluderii sociale.  

Mai multe informații pot fi aflate pe site-ul proiectului: https://whomen.eu/ 

 

 

g) Proiectul Formarea multidisciplinară a voluntarilor pentru integrarea migranților a fost 

creat de către organizații din Germania, Italia, România, Grecia, Cipru, Turcia și Regatul 

Unit, având drept obiectiv elaborarea unor resurse care să poată fi utilizate în pregătirea 

voluntarilor care lucrează cu migranții, ajutându-i să îi poată susține mai eficient în integrarea 

socială și profesională. Dintre materialele publicate putem menționa un ghid pentru formatori, 

https://whomen.eu/
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un set de instrumente pentru cursanții adulți, precum și un set de instrumente pentru 

comunicare. 

Mai multe informații pot fi aflate pe site-ul proiectului: https://mav-eu.info/  

  

https://mav-eu.info/
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