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DESCRIEREA PROIECTULUI
Date de identificare ale proiectului:
Titlul proiectului: EU INCLUSIVE – transfer de date ºi experienþe privind
integrarea pe piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania
Numãr de identificare proiect: POSDRU/98/6.4/S/63841
Axa prioritara 6: Promovarea Incluziunii Sociale
Domeniul major de intervenþie 6.4: Iniþiative transnaþionale pentru o piaþã
inclusivã a muncii
Proiectul se implementeazã în perioada septembrie 2010 - septembrie 2012.
Valoarea totalã a proiectului este de 9.337.116,25 lei.
,,EU INCLUSIVE – transfer de date ºi experienþe privind integrarea pe piaþa
muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania” este un proiect comun
transnaþional, implementat de Fundaþia Soros în România, în parteneriat cu Open
Society Institute - Sofia din Bulgaria, Fundación Secretariado Gitano din Spania
ºi Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani din Italia.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea practicilor de cooperare în domeniul
incluziunii romilor, prin transferul transnaþional de date ºi experienþe locale, pentru
promovarea incluziunii acestui grup vulnerabil pe piaþa europeanã a muncii ºi
creºterea capacitãþii organizaþiilor care se ocupã de integrarea romilor din
România, Spania, Italia ºi Bulgaria.
Proiectul îºi propune sã realizeze o diagnozã a situaþiei integrãrii romilor
pe piaþa muncii în toate cele 4 þãri europene ºi sã transforme informaþia
sociologicã obþinutã astfel pentru scrierea de politici publice cu aplicare
naþionalã ºi transnaþionalã.
Ne propunem:
• sã creãm o bazã comparativã de date statistice cu privire la incluziunea
ºi ocuparea romilor în fiecare dintre cele 4 state partenere;
• sã identificãm ºi sã promovãm practicile de succes descoperite în þãrile
participante, iar valorificarea acestor experienþe sã sporeascã relevanþa politicilor
publice din domeniul incluziunii romilor;
• sã analizãm ºi sã utilizãm istoria recentã europeanã a iniþiativelor de
includere a romilor ºi sporirea prezenþei lor pe piaþa muncii, din perspectiva
migranþilor romi;
• sã dezvoltãm un parteneriat transnaþional, funcþional pe termen lung,
între organizaþii ºi þãri cu activitãþi în incluziunea persoanelor de etnie romã.
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PARTENERI
Fundaþia Soros, România (www.soros.ro) - misiunea noastrã este de a
promova modele pentru dezvoltarea unei societãþi bazate pe libertate,
responsabilitate ºi respect pentru diversitate. Începând cu 2003 am derulat
programe cadru dedicate incluziunii sociale, printre care ,,Deceniul Incluziunii
Romilor”, ,,Programul de Dezvoltare Comunitarã Integratã”; de asemenea,
numeroase cercetãri sociologice privind situaþia populaþiei rome din România,
foarte important fiind ,,Barometrul Incluziunii Romilor”, precum ºi proiecte de
dezvoltare comunitarã, cum ar fi ,,Vecinul meu rom”, ,,Centrul de Aproape” sau
,,Rures. Spaþiul rural ºi economia socialã în România”.
Open Society Institute-Sofia, Bulgaria (www.osi.bg) - organizaþie
neguvernamentalã non-profit fondatã în 1990, care are ca misiune promovarea,
dezvoltarea ºi susþinerea valorilor, atitudinilor ºi practicilor societãþii deschise
din Bulgaria; propune dezbateri ºi politici publice cu privire la aspecte cruciale
pentru Bulgaria.
Fundación Secretariado Gitano, Spania (www.gitanos.org) - organizaþie
socialã inter-culturala non-profit, care asigurã servicii pentru dezvoltarea
comunitãþii rome în întreaga Spanie ºi la nivel european. ªi-a început activitatea
în anii 1960 ºi s-a constituit ca fundaþie în anul 2001. Misiunea Fundación
Secretariado Gitano este evoluþia integralã a comunitãþii rome, bazatã pe respectul
ºi susþinerea identitãþii lor culturale. FSG desfãºoarã activitãþi dincolo de graniþele
Spaniei, în Bosnia ºi Herþegovina ºi în România.
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Italia
(www.casadellacarita.org) - este o fundaþie nonprofit, cu scopuri sociale ºi
culturale. A fost înfiinþatã în 2002 cu misiunea de a crea oportunitãþi de integrare
a oricãror persoane care trãiesc în condiþii de marginalizare socialã ºi culturalã:
persoane fãrã adãpost, migranþi, azilanþi, persoane de etnie romã, sprijinind
accesul acestora la drepturi, servicii, oportunitãþi ºi resurse. Aspirã sã contribuie
la crearea unor noi modele de integrare socialã sustenabilã, transferabile la nivel
local ºi naþional.
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INTRODUCERE
Raportul de þarã privind România, realizat ºi publicat în cadrul proiectului
EU-INCLUSIVE - transfer de date ºi schimb de experienþã între România,
Bulgaria, Italia ºi Spania, îºi propune sã puncteze situaþia la zi a minoritãþii
romilor ºi incluziunii sociale a acesteia în þara cu cea mai numeroasã populaþie
romã din Uniunea Europeanã.
Datele cercetãrii din România, coroborate cu cele din Bulgaria, Italia ºi
Spania, vor construi cea mai mare bazã comparativã de date pe problematica
romilor realizatã la nivel european, un instrument unic de construcþie de politici
publice europene, care urmãreºte situaþia în patru þãri europene a unor coordonate
unitare, cum ar fi ocuparea, accesul la servicii de sãnãtate, locuirea, nivelul de
educaþie ºi migraþia internaþionalã.
Raportul cercetãrii conþine atât interpretarea unor date cantitative
reprezentative la nivel naþional – culese de Metro Media Transilvania în apriliemai 2011, cât ºi descrierea unor studii de caz care puncteazã experienþe de
migraþie de succes din comunitãþi rome din România.
Chestionarul utilizat pentru strângerea datelor în România a fost rezultatul
adaptãrii chestionarului folosit de cãtre Fundación Secretariado Gitano din Spania
în cadrul unei cercetãri dedicate studierii ocupãrii la populaþia de romi din Spania
în 2005. În România chestionarul a fost multitematic, cu o duratã estimatã de
30-40 minute cu maxim 15% întrebãri deschise ºi s-a aplicat prin tehnica
intervievãrii faþã în faþã. Chestionarul cuprinde urmãtoarele secþiuni tematice:
date generale; activitate; ocupaþie; fãrã ocupaþie; discriminare; incluziune socialã;
locuire; experienþã de migraþie; intenþii de migraþie; afiliere etnicã; venituri; fiºa
gospodãriei. Volumul eºantionului a fost de 1.100 subiecþi auto-identificaþi din
comunitãþi compacte ºi disipate. Marja de eroare a sondajului este de +/- 2,7%,
la un nivel de încredere de 95%.
Componenta calitativã a presupus realizarea a 5 studii de caz, cu 5 persoane
de etnie romã, auto-identificate, peste 16 ani. Au fost realizate interviuri în
profunzime pe baza ghidului de interviu furnizat de cãtre echipa de cercetãtori.
Studiile de caz au fost realizate cu persoane de etnie romã, situaþiile selectate
fiind tipice pentru problemele de încadrare ale romilor pe piaþa muncii ºi au fost
realizate pe baza unui interviu de profunzime cu persoana selectatã, o vizitã la
domiciliul acesteia ºi observarea condiþiilor de viaþã în comunitatea din care
aceasta provine în scopul obþinerii unor informaþii cât mai complete ºi relevante.
Toate cele cinci persoane cu care au fost fãcute interviurile au avut experienþã de
migraþie externã.
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Raportul din România urmãreºte în capitole tematice coordonatele majore
ale incluziunii sociale: ocupare, educaþie, sãnãtate, locuire ºi discriminare. Noutatea
cercetãrii pentru România este analiza detaliatã a subiectului migraþiei
internaþionale pentru comunitãþile de romi, subiect care trece prin datele cantitative
culese ºi parcurge inclusiv cele 5 studii de caz realizate în 5 comunitãþi rome Floreºti (Cluj), Petrilaca (Mureº), Feteºti (Ialomiþa), Cornu de Sus (Prahova),
Bereasca (Ploieºti).
Datele globale ale raportului pentru România picteazã în continuare o
imagine destul de sumbrã a condiþiilor în care trãieºte minoritatea romã în
România: nivelul general scãzut de educaþie ºi analfabetismul rãspândit
diminueazã ºansele minoritãþii la un loc de muncã, deposedând-o de acces la
locuire decentã, servicii de sãnãtate ºi educaþie pentru copii. Pe de altã parte,
discriminarea continuã sã fie un subiect pe agenda publicã în relaþie cu
minoritatea romã.
Analiza datelor strânse privind ocuparea relevã gradul scãzut de integrare
pe piaþa muncii în 2011: doar 35,5% din minoritatea romã are un loc de muncã
în 2011. 38% din persoanele ocupate lucreazã ca muncitori necalificaþi, 32% au
ocupaþii calificate (muncitori, vânzãtori, comercianþi), 9% sunt muncitori în
agriculturã, în timp ce 13% au ocupaþii tradiþionale rome. Disponibilitatea
respondenþilor de a munci continuã sã fie semnificativã: 76% dintre cei fãrã loc
de muncã ºi-au exprimat disponibilitatea de a începe imediat sã lucreze dacã li
s-ar oferi un loc de muncã, dar programele destinate calificãrii ºi recalificãrii
se lovesc de obstacolul nivelului de educaþie scãzut al populaþiei, dar ºi de
lipsa de certitudini privind angajarea dupã absolvirea acestor cursuri.
Educaþia, sãnãtatea, locuirea ºi discriminarea ocupã un capitol separat al
lucrãrii, ca dimensiuni esenþiale ale incluziunii sociale. Nivelul scãzut de educaþie
al minoritãþii creeazã un cerc vicios care cuprinde lipsa de acces gratuit la servicii
de sãnãtate, locuire în condiþii improprii, dar ºi discriminare. Cifrele cele mai
îngrijorãtoare sunt în continuare cele legate de nivelul de educaþie: cu jumãtate
dintre respondenþi absolvenþi doar de ºcoalã primarã, cu 25% din populaþie
analfabetã, ºansele de incluziune, pe o piaþã europeanã a muncii din ce în ce mai
competitivã, le sunt diminuate semnificativ. Recuperarea acestor persoane pentru
piaþa muncii de cãtre proiectele de calificare pentru adulþi este în continuare
dificilã, cursurile fiind condiþionate de absolvirea studiilor gimnaziale.
Migraþia internaþionalã a romilor, subiect extrem de discutat pe agenda
publicã europeanã a ultimilor ani, este analizatã în cadrul unui capitol care
investigheazã ºi documenteazã procesul de migraþie internaþionalã de la
creºterea gradualã a fenomenului dupã 1989 pânã la relativa lui accelerare
începând cu 2007.
În contraponderea discursului panicard al mass-media internaþionale,
capitolul relevã ponderea relativ scãzutã a acestui fenomen în cadrul minoritãþii
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rome: peste 75% din populaþie nu a avut deplasãri în strãinãtate, iar procesul de
migraþie este caracterizat mai degrabã prin plecãri ºi reîntoarceri în þarã dese ºi
nu prin ºederi lungi în strãinãtate. Intenþia de plecare în strãinãtate a romilor, deºi
în creºtere, este dublatã de convingerea acestora cã nu vor reuºi sã punã în miºcare
acest proces, datoritã condiþiilor materiale precare în care se aflã.
Cele cinci studii de caz sunt centrate pe cazuri de migraþie internaþionalã de
succes din cadrul comunitãþilor studiate, aºa cum este definit succesul de cãtre
liderii informali ai comunitãþilor rome descrise. Studiile de caz urmãresc descrierea
generalã a comunitãþii ºi a relaþiilor din comunitate, continuând cu povestirea în
detaliu a unor cazuri de succes ale migraþiei internaþionale. De la primele tentative
de migraþie, în 1995, solicitând azil politic în Marea Britanie (studiu de caz Floreºti)
pânã la plecãrile la cules de cãpºuni, studiile de caz documenteazã aceeaºi dorinþã
a oricãrei persoane implicate în migraþie internaþionalã: dorinþa lor de a trãi mai
bine, de a oferi copiilor o viaþã mai bunã, fie cã ea înseamnã o casã în România,
fie cã înseamnã o viaþã nouã în Marea Britanie. Mai mult, definiþia „succesului”
este aceeaºi la minoritatea romã ca ºi pentru majoritate: un loc de muncã/o
ocupaþie cu care sã poþi construi o viaþa decentã pentru familie.
Analizând pertinent elementele generale ale incluziunii sociale a romilor în
România ºi detaliind procesul de migraþie internaþionalã a romilor, raportul de
þarã al României oferã contrargumente pentru una dintre cele mai mari piedici în
calea incluziunii sociale a minoritãþii rome: un discurs public lipsit de
discernãmânt, bazat pe percepþii ºi mituri perpetue, prin care se refuzã minoritãþii
dreptul la oportunitãþi ºi viitor.
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METODOLOGIE
Odatã cu intrarea României în Uniunea Europeanã, incluziunea socialã a
persoanelor de etnie romã a devenit o problematicã ce necesitã o abordare
coordonatã, prin mãsuri care sã integreze exemplele de bune practici din diverse
þãri europene la nivelul celorlalte state membre, al cãror efort produce rezultatele
scontate. Deºi se vorbeºte despre o iniþiativã europeanã de abordare a incluziunii
romilor pe piaþa muncii, la nivelul Parlamentului European ºi al Comisiei Europene
au fost identificate principalele cauze care împiedicã obþinerea unor rezultate
bune: lipsa datelor statistice la nivelul fiecãrei þãri cu comunitãþi rome, lipsa unor
date comparative în þãrile Uniunii Europene ºi lipsa transferului de bune practici
dintr-o þarã în alta.
Problematica incluziunii romilor a devenit una europeanã mai ales dupã
2007, când tot mai multe persoane de etnie romã din noile þãri UE au emigrat în
alte þãri cu un nivel de viaþã mai ridicat. Unul din primele efecte este vizibil în
Italia, unde lipsa unor date concrete ºi complete despre noii imigranþi, date
folositoare instituþiilor italiene, dar ºi publicului larg, a dus la un val de evenimente
discriminatorii împotriva persoanelor de etnie romã, în special din România sau
Bulgaria. Lipsa de corelare a iniþiativelor în acest domeniu este vizibilã în
cheltuirea de resurse materiale, umane etc. în implementarea unor proiecte care
au fost deja testate în alte þãri, cu abordãri care nu au adus rezultatele aºteptate.
Acest lucru nu este cunoscut în alte þãri, deoarece nu existã resurse (ºi nici interes)
pentru a împãrtãºi aceste experienþe.
La nivelul Parlamentului ºi Comisiei Europene sunt amintite constant aceste
probleme, considerate cauze ale risipirii de resurse. În cadrul primei întâlniri a
platformei europene pentru incluziunea romilor din aprilie 2009, Consiliul UE
recomandã statelor membre ,,sã înveþe din propriile experienþe în dezvoltarea
iniþiativelor de incluziune a romilor ºi sã împãrtãºeascã experienþele cu alte state
membre. Este recunoscut faptul cã dezvoltarea, implementarea ºi monitorizarea
politicilor de incluziune a romilor necesitã o bazã corectã de date socio-economice”.
Cele 4 þãri partenere în proiect, România, Bulgaria, Spania, Italia, au
experienþe diferite, însã importante ºi utile pentru toþi partenerii. România ºi
Bulgaria, ca þãri noi membre UE, se confruntã cu o acutã lipsã de date despre
modul de incluziune a emigranþilor în Italia ºi Spania (procesul de schimb de
date ºi informaþii a început, dar lacunele sunt mari). În acelaºi timp Italia ºi Spania
sunt sursã de practici pozitive în lucrul cu persoane de etnie romã, nu doar a
celor care au cetãþenie italianã ºi spaniolã, dar ºi a celor cu alte cetãþenii europene.
Spania ºi Italia sunt la nivelul la care au început culegerea de date despre noii
imigranþi romi din România ºi Bulgaria, cu scopul de a determina dimensiunea
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problematicii ºi a gãsi modalitãþile cele mai potrivite de a gestiona eficient aceastã
problematicã. În plus, legislaþia ºi mãsurile de incluziune socialã din cele douã
state mai vechi membre UE sunt foarte diferite ºi deseori se discutã despre lipsa
schimbului de bune practici între aceste douã þãri, ale cãror rezultate în incluziunea
socialã sunt evident diferite.
Obiectivul general al cercetãrii de faþã este de a analiza populaþia de romi
din România cu privire la incluziunea socialã, ocupare ºi migraþie. Cercetarea
are douã componente: cercetarea cantitativã, culegerea de date pe un eºantion
reprezentativ pentru populaþia de romi din România, prelucrarea ºi interpretarea
acestor date; ºi cercetarea calitativã – realizarea a 5 studii de caz, poveºti de
viaþã. Baza de date rezultatã (componenta cantitativã) va fi parte a unei baze de
date statistice comparative, precise, cu privire la incluziunea ºi ocuparea romilor
în Bulgaria, Italia, România ºi Spania, incluzând aspecte relevante privind situaþia
migranþilor romi.
În cadrul componentei de cercetare cantitativã au fost culese date prin
intermediul unui chestionar aplicat unui eºantion reprezentativ de 1.100 de etnici
romi (auto-identificaþi), cu vârste de peste 16 ani. Procedura de eºantionare
utilizatã a fost cea propusã de cãtre prof. dr. Dumitru Sandu pentru Barometrul
Incluziunii Romilor – BIR (2007), metodã utilizatã apoi în cercetãri similare
desfãºurate în România.
Volumul eºantionului a fost de 1.100 subiecþi, reprezentativ pentru populaþia
de romi din România, comunitãþi compacte ºi disipate. Eºantionul a fost construit
probabilistic, bi-stadial, stratificat (100 de puncte de eºantionare). În interiorul
comunitãþilor selecþia s-a realizat prin metoda ,,drumului aleator” (în cazul
comunitãþilor compacte) sau prin metoda ,,bulgãrelui de zãpadã” în cazul
comunitãþilor disipate. În interiorul gospodãriei subiectul a fost ales pe baza zilei
de naºtere (vezi Anexa 1).
În cadrul cercetãrii în România, culegerea datelor prin aplicarea
chestionarului furnizat de cãtre echipa Fundaþiei Soros a fost realizatã de cãtre
Metro Media Transilvania în perioada aprilie-mai 2011.
Chestionarul a vizat aspecte comune pentru cele patru þãri urmând a
surprinde atât aspecte comune, cât ºi aspecte specifice fiecãrei þãri. Instrumentul
a fost rezultatul adaptãrii chestionarului folosit de cãtre Fundación Secretariado
Gitano din Spania în cadrul unei cercetãri dedicate studierii ocupãrii la populaþia
de romi din Spania în 2005 (vezi Anexa 2).
În România chestionarul a fost multitematic, cu o duratã estimatã de 30-40
minute cu maxim 15% întrebãri deschise ºi s-a aplicat prin tehnica intervievãrii
faþã în faþã la domiciliul subiecþilor. Chestionarul cuprinde urmãtoarele secþiuni
tematice: date generale; activitate; ocupaþie; fãrã ocupaþie; discriminare; incluziune
socialã; locuire; experienþã de migraþie; intenþii de migraþie; afiliere etnicã; venituri;
fiºa gospodãriei.
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Componenta calitativã a presupus realizarea a 5 studii de caz, cu 5 persoane
de etnie romã, auto-identificate, peste 16 ani. Au fost realizate interviuri în
profunzime pe baza ghidului de interviu furnizat de cãtre echipa de cercetãtori.
Studiile de caz au fost realizate cu persoane de etnie romã, situaþiile selectate
fiind tipice pentru problemele de încadrare ale romilor pe piaþa muncii. Studiile
de caz au fost realizate pe baza unui interviu de profunzime cu persoana selectatã,
o vizitã la domiciliul acesteia ºi observarea condiþiilor de viaþã în comunitatea
din care aceasta provine în scopul obþinerii unor informaþii cât mai complete ºi
relevante. Toate cele cinci persoane cu care au fost fãcute interviurile au avut
experienþã de migraþie externã.
Prin aceastã cercetare organizaþiile partenere ºi-au propus crearea unei baze
solide pentru comparaþie ºi pentru schimb de experienþã ºi adaptarea practicilor
care s-au dovedit relevante în domeniul incluziunii romilor pe piaþa muncii ºi al
creºterii gradului lor de ocupabilitate în cele patru state membre din care provin.
Membrii parteneriatului au experienþã ºi doresc sã o dezvolte nu doar în domeniul
lucrului cu etnicii romi, ci ºi în cel al fenomenului migraþiei, ambele abordate în
cadrul proiectului ºi care, la nivelul statelor membre devin problematici ale
aspectului european al pieþei muncii.
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INCLUZIUNEA SOCIALÃ
Ana Maria Preoteasa ºi Daniela Tarnovschi
Conceptul de „incluziune socialã“ a apãrut spre sfârºitul anilor ’90 ca rãspuns
activ la problematica excluziunii sociale, care reprezintã un concept mai larg
decât cel de ,,sãrãcie” implicând ºi dimensiunile marginalizãrii, ale accesului
redus la diferite servicii sociale.
Termenul de ,,excluziune socialã” îºi are originea probabil în Franþa anilor
‘70 când a fost folosit pentru a se referi la cei care nu au fost incluºi în sistemele
de protecþie socialã: ,,persoane cu handicap fizic ºi psihic, persoane cu tendinþe
de suicid, veterani invalizi, copii abuzaþi, familii cu pãrinþi divorþaþi, consumatori
de droguri, persoane neadaptate social ºi alte categorii de persoane care nu îºi
gãsesc un loc în societate” (Rene Lenoir în Les Exclus, 1974, apud Arpinte,
Baboi, Cace, Tomescu, Stãnescu, 2008: 340). În contextul problemelor sociale
numeroase cu care se confruntau o sumã întreagã de grupuri în Franþa preºedenþiei
lui Mitterand (1981 – 1994) excluziunea socialã a devenit parte a documentelor
de politici publice alãturi de noile principii: coeziune socialã, inserþie ºi integrare
socialã. Conceptul are o rezonanþã specialã în þãrile care împãrtãºesc cu Franþa o
tradiþie republicanã ºi în care coeziunea socialã este consideratã ca fiind esenþialã
pentru menþinerea contractului pe baza cãruia este fondatã societatea (T. Burchardt,
2002). Unii autori au susþinut cã în contextul anilor ‘70 ºi ‘80, în care guvernele
de dreapta nu recunoºteau existenþa sãrãciei în þãrile lor, iar simpatizanþii dreptei
erau din ce în ce mai îngrijoraþi cu privire la polarizarea socialã asociatã cu o
creºtere rapidã a inegalitãþii de venituri, ,,excluziunea socialã” a fost un concept
destul de larg pentru a acomoda ambele perspective. Aceasta a permis sã fie
continuate dezbaterile despre politica socialã la nivel european (T. Burchardt,
2002). Însãºi Uniunea Europeanã preferã utilizarea acestui concept tocmai pentru
a se asigura cã integrarea economicã nu lasã pe dinafarã integrarea socialã, deci
nu provoacã sãrãcie pentru anumite grupuri ºi zone vulnerabile (Nolan B.
Whelan, 1996, apud Arpinte, Baboi, Cace, Tomescu, Stãnescu, 2008: 341).
La sfârºitul anilor ‘80 ºi începutul anilor ‘90 termenul a fost preluat la nivelul
Uniunii Europene. Dacã la început conceptul a fost promovat prin intermediul
programelor pentru combaterea sãrãciei, în prima parte a anilor ‘90 excluziunea
ºi incluziunea socialã devin parte integrantã a tuturor politicilor UE (Tratatul de
la Maastricht, obiectivele Fondului Social European, documentele Parlamentului
European ºi Programele de Acþiune Socialã ale Comisiei Europene). Consacrarea
termenului vine odatã cu organizarea Consiliului European de la Lisabona din
anul 2000 unde a fost lansatã strategia Uniunii Europene cunoscutã sub numele
de Strategia Lisabona (Arpinte, Baboi, Cace, Tomescu, Stãnescu, 2008: 341).
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În cadrul Enciclopediei Dezvoltãrii Sociale (2007: 241) C. Zamfir, M. Preda
ºi A. Dan oferã o definiþie a ceea ce ar însemna excluziunea socialã: ,,cu
precãdere o situaþie de eºec privind realizarea deplinã a drepturilor cetãþeneºti,
atât datoritã unor cauze structurale de naturã socioeconomicã, cât ºi din cauze
de naturã individualã”.
În cadrul unui raport al Comisiei ºi Consiliului Europei despre incluziune
socialã din martie 2004 (7101/04) se dã urmãtoarea definiþie: ,,Incluziunea socialã
este un proces care asigurã cã cei aflaþi în situaþie de risc de sãrãcie ºi excluziune
socialã câºtigã oportunitãþile ºi resursele necesare pentru a participa pe deplin la
viaþa economicã, socialã ºi culturalã ºi se bucurã de un standard de trai ºi bunãstare
care este considerat normal în societatea în care aceºtia trãiesc. Asigurã de
asemenea cã aceºti indivizi participã în mai mare mãsurã la procesul de luare a
deciziilor care le afecteazã vieþile ºi au acces la drepturile lor fundamentale”.
În contrapartidã, în cadrul aceluiaºi raport, este definitã ºi excluziunea
socialã ca fiind: ,,un proces prin care anumiþi indivizi sunt împinºi cãtre marginea
societãþii ºi sunt împiedicaþi sã participe din plin din cauza sãrãciei în care trãiesc,
sau lipsei competenþelor de bazã ºi a oportunitãþilor de învãþare pe tot parcursul
vieþii sau ca rezultat al discriminãrii. Aceasta îi distanþeazã de un loc de muncã,
venit ºi oportunitãþi de educaþie, dar ºi de reþelele comunitare ºi sociale ºi alte
activitãþi. Au un acces limitat la putere ºi la instituþiile decizionale ºi deci adesea
se simt lipsiþi de putere ºi incapabili sã preia controlul deciziilor care le afecteazã
viaþa zilnicã“.
În documentele Uniunii Europene incluziunea socialã vine ºi înlocuieºte
termenul de excluziune socialã pe linie de politici publice, fiind considerat ca
,,politica de rãspuns la situaþiile de excluziune socialã, în documentele Consiliului
Europei din anul 2000” (Arpinte, Baboi, Cace, Tomescu, Stãnescu, 2008: 348).
În cadrul Comunicãrii Comisiei Europene ,,Platforma europeanã împotriva
sãrãciei ºi excluziunii sociale: un cadru European pentru coeziune socialã ºi
teritorialã”1 þintele pentru reducerea sãrãciei ºi excluziunii sunt definite de cãtre
Consiliul Europei pe baza a 3 indicatori: rata de risc de sãrãcie, indexul deprivãrii
materiale ºi procentul persoanelor care trãiesc în gospodãrii cu o foarte micã
intensitate a muncii. Aceºti indicatori au fost dezvoltaþi în cadrul Metodei deschise
de coordonare pentru protecþie socialã ºi incluziune socialã.
În cazul unei definiþii sociologice incluziunea socialã este consideratã ca
fiind ,,acordarea unor drepturi tuturor persoanelor ºi grupurilor din societate,
cum ar fi ocuparea forþei de muncã, locuinþã adecvatã, asistenþã medicalã, educaþie
ºi formare etc.” (Collins English Dictionary, 2003).
Conceputul de incluziune socialã intrã în limbajul instituþional românesc
începând din anul 2001 odatã cu adoptarea H.G. 829/2002 privind aprobarea
Planului Naþional Anti-Sãrãcie ºi Promovare a Incluziunii Sociale. Un alt document
important pentru promovarea incluziunii sociale este Documentul Comun în
1 ,,Platforma europeanã împotriva sãrãciei ºi excluziunii sociale: un cadrul European pentru coeziune socialã ºi teriorialã”
(16.12.2010, COM(2010) 758 final)
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Domeniul Incluziunii (Join Inclusion Memorandum) elaborat de cãtre Guvernul
României împreunã cu Comisia Europeanã în 2005. Scopul acestui document
este acela de a promova incluziunea socialã ºi a combate sãrãcia în Europa pânã
în 2010 prin urmãrirea îndeplinirii obiectivelor din Strategia Lisabona. Nu trebuie
uitat nici Planul Naþional de Dezvoltare (2004-2006) pentru perioada de preaderare ºi Planul Naþional de Dezvoltare (2007-2013) postaderare. Unul dintre
obiectivele ultimului document menþionat precizeazã clar cã se urmãreºte
,,dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupãrii ºi incluziunii sociale ºi
întãrirea capacitãþii administrative”.
În România, în 2005 s-a adoptat un set de indicatori de incluziune socialã
(HG 2005) pentru monitorizare ºi evaluare:
I. Indicatori primari:
1. Rata sãrãciei;
2. Raportul dintre chintila superioarã ºi cea inferioarã;
3. Rata sãrãciei persistente;
4. Deficitul median relativ;
5. Coeficientul de variaþie a ratei ocupãrii;
6. Rata ºomajului de lungã duratã, conform Biroului Internaþional
al Muncii;
7. Ponderea populaþiei din gospodãriile fãrã persoane ocupate;
8. Ponderea tinerilor de 18-24 de ani care au pãrãsit de timpuriu sistemul
educaþional;
9. Speranþa de viaþã la naºtere;
10. Ponderea persoanelor care îºi apreciazã starea de sãnãtate ca fiind
rea sau foarte rea.
II. Indicatori secundari:
1. Rata sãrãciei la pragurile de 40%, 50% ºi 70%;
2. Rata sãrãciei în raport cu un prag ancorat în timp;
3. Rata sãrãciei înainte de transferurile sociale;
4. Coeficientul Gini;
5. Rata sãrãciei persistente la pragul de 50% din mediana veniturilor
disponibile pe adult echivalent.
III. Indicatori terþiari:
1. Resurse (Sãrãcie ºi inegalitate, Transferuri sociale, Excluziunea
persoanelor ocupate);
2. Piaþa muncii (Excluziunea de pe piaþa muncii, Excluziunea
persoanelor ocupate);
3. Condiþii de locuit (Calitatea locuinþei, Utilitãþi, Acces la locuinþã ºi
costul locuirii, Dotare, Supraaglomerare);
4. Educaþie (Participarea la educaþie, Capital educaþional);
5. Excluziunea de la sãnãtate (Drept ºi acces la servicii de sãnãtate,
Mortalitate ºi morbiditate, Viaþã sãnãtoasã);
6. Ordine publicã.
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În cadrul ,,Ghidului de bune practici în implementarea politicilor publice
locale” (M. Cãluºer, I. Dezso, D. Pop, M. Sãlãgean, I. Szabo, EDRC ºi CENPO,
2008: 48) autorii oferã o definiþie a incluziunii sociale, aceasta fiind consideratã
,,procesul prin care persoanele cu risc crescut de sãrãcie ºi excluziune socialã
obþin acces la oportunitãþile ºi resursele necesare participãrii depline în viaþa
economicã, socialã ºi culturalã ºi beneficiazã de un nivel de viaþã considerat
normal în societatea în care trãiesc”. Autorii considerã cã acest proces presupune
o ,,participare mai activã în procesul de luare a deciziilor care le afecteazã viaþa
ºi garantarea drepturilor fundamentale” deci ,,incluziunea socialã este procesul
prin care se încearcã asigurarea ºansei fiecãrui individ de a se realiza în viaþã,
indiferent de identitatea pe care o are sau de grupul de care aparþine. În practicã,
realizarea incluziunii sociale înseamnã absenþa discriminãrii pe bazã etnicã,
rasialã, de gen etc., lipsa marginalizãrii sociale, a segregãrii etnice, rasiale”.
Legea asistenþei sociale 292/2011 (litera z, sublitera cc) oferã o definiþie a
procesului de incluziune socialã care este considerat ca reprezentând ,,ansamblul
de mãsuri ºi acþiuni multidimensionale din domeniile protecþiei sociale, ocupãrii
forþei de muncã, locuirii, educaþiei, sãnãtãþii, informãrii-comunicãrii, mobilitãþii,
securitãþii, justiþiei ºi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale ºi asigurãrii
participãrii active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale
ºi politice ale societãþii”. Aceeaºi lege (292/2011, litera z. sublitera dd) defineºte
imediat procesul de integrare socialã care ,,reprezintã interacþiunea dintre individ
sau grup ºi mediul social, prin intermediul cãreia se realizeazã un echilibru
funcþional al pãrþilor”.
La nivelul Uniunii Europene s-a propus o privire integratoare din punct de
vedere politic asupra situaþiei romilor prin Cadrul general pentru Strategiile
Naþionale de Integrare a Romilor pentru perioada 2011-2020 2. S-au stabilit
obiective specifice pentru patru domenii mari de acþiune:
1. Accesul la educaþie: garantarea faptului cã toþi copiii romi terminã cel
puþin ciclul primar de învãþãmânt;
2. Accesul la ocuparea forþei de muncã: reducerea decalajului între romi ºi
restul populaþiei în ceea ce priveºte ocuparea forþei de muncã;
3. Accesul la servicii medicale: reducerea decalajului între romi ºi restul
populaþiei în ceea ce priveºte sãnãtatea;
4. Acces la locuinþe ºi la servicii esenþiale: reducerea decalajului între romi
ºi restul populaþiei în ceea ce priveºte accesul la locuinþe ºi la utilitãþi publice
(cum ar fi apã, electricitate ºi gaz).
În cadrul proiectului ,,Eu-Inclusive transfer de date ºi experienþe privind
integrarea pe piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania”
s-au luat în considerare patru dimensiuni importante (vezi Comunicatul Comisiei
Europene COM(2011) 173 final3) ale incluziunii sociale specifice populaþiei de
2 Comunicarea Comisiei cãtre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ºi Social European ºi Comitetul
Regiunilor, din 5.04.2011, COM(2011) 173 final
3 Ibidem 2.
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romi în cele 4 þãri componente ale parteneriatului: România, Bulgaria, Spania ºi
Italia. În continuare vom prezenta rezultatele obþinute din cercetare urmãrind
domeniile: educaþiei, sãnãtãþii, locuirii ºi discriminarea. Dimensiunile ocupare ºi
migraþie, centrale în cazul acestei cercetãri, fac obiectul unor capitole separate.
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SPECIFICUL OCUPÃRII LA POPULAÞIA
DE ROMI DIN ROMÂNIA
Ana Maria Preoteasa

Ocuparea romilor în România
Importanþa ocupãrii pentru populaþia de romi este datã în primul rând de
dimensiunea materialã, asiguratã prin muncã ºi veniturile obþinute astfel, dar ºi
de cea culturalã, socialã sau educaþionalã. În capitolul de faþã discutãm problema
ocupãrii romilor luând în considerare specificul muncii lor þinând permanent
cont de efectele date de tipul de activitate economicã desfãºuratã, dar ºi de relaþia
cu incluziunea socialã. Studiile realizate în ultimii 20 de ani cu privire la
minoritatea romã au luat întotdeauna în discuþie ºi domeniul ocupãrii, alãturi de
educaþie, model cultural, identitate etnicã, familie ºi standard de viaþã, locuire
º.a.m.d. Având în vedere existenþa datelor anterioare am folosit în analiza ce
urmeazã ºi referinþe la studiile publicate deja. Întrucât problematica ocupãrii nu
se studiazã urmãrind un model unic am comparat ca dinamicã în timp doar datele
care au permis acest lucru (indicatori similari). Studiul de faþã, fãcând parte dintr-o
cercetare internaþionalã a inclus un set comun de indicatori/întrebãri referitoare
la ocupare, întrebãri apropiate într-o oarecare mãsurã cu cele utilizate în Ancheta
asupra forþei de muncã în gospodãrii (INSE)4.
Conceptul de ocupare este unul complex, multidimensional ºi include pe
lângã accepþiunea clasicã de a avea un loc de muncã stabil ºi alte modalitãþi de
vânzare (închiriere) a forþei de muncã prin activitãþi temporare mai puþin
formalizate din punct de vedere contractual. Un concept similar este cel de
,,muncã“ definit în societatea modernã de douã dimensiuni: activitate productivã
ºi plata monetarã.
Situaþia ocupãrii în România ultimilor 20 de ani a cunoscut schimbãri repetate
trecând prin etape diferite, generate de situaþia economicã ºi politicã a þãrii (ºomaj
ridicat la mijlocul anilor ’90, creºtere economicã dupã 2000 ºi o recãdere datoratã
crizei economice în ultimii trei ani).
Situaþia ocupãrii romilor a fost în timp influenþatã de condiþiile economice
de la nivel naþional, dar ºi de specificul etniei: educaþie scãzutã, calificare ºi
formare profesionalã neadaptate pieþei muncii, calificãrile ºi meseriile tradiþionale
etc. Principalii factori care împiedicã accesul romilor pe piaþa muncii se pot grupa
urmãrind douã mari dimensiuni: la nivel individual ºi la nivel instituþional ºi al
angajatorilor (vezi tabelul de mai jos (1) ).
4 Ancheta forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO), Institutul naþional de Statisticã (Labor Force Survey Eurostat)

23

Situaþia romilor în România, 2011 Între incluziune socialã ºi migraþie

Tabel 1: Factori care împiedicã accesul pe piaþa muncii (Cace et al 2010)

Un alt element specific ocupãrii romilor îl constituie chiar modelul
tradiþional, de angajare în ocupaþii mai puþin formale care presupun un timp de
lucru flexibil, prin care se perpetueazã meseriile specifice (lãutar, lingurar,
spoitor, cãrãmidar ºamd), dar care nu oferã continuitate în obþinerea de venituri
ºi nici securitate socialã.
Relaþionarea dintre ocupare ºi incluziune socialã a condus la formularea
unor ipoteze de cercetare care au ghidat atât realizarea studiului, dar ºi analiza
din acest capitol. În figura urmãtoare am inclus principalele forme de ocupare ºi
neocupare. Analiza datelor cu privire la ocuparea populaþiei rome ne indicã o
vulnerabilitate crescutã, generatã de implicarea în activitãþi mai puþin formale.
Dupã cum se poate vedea ºi din imagine (figura 1) ocupaþiile declarate nu sunt
exclusive, cele inactive suprapunându-se celor active (informal sau non formal).
Specificã populaþiei rome este implicarea în activitãþi mai puþin formalizate aflate
la limita neocupãrii.
Figura 1: Forme de ocupare

În continuare, vom analiza ºi vom discuta detaliat principalele modele
ocupaþionale întâlnite la populaþia de romi folosind atât datele obþinute în
cercetarea de faþã, dar ºi alte surse de date.
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Structurã ºi modele ocupaþionale la populaþia de romi
Studiile realizate anterior au fost interesate în special de profesiile/meseriile
ºi ocupaþiile populaþiei de romi arãtând un interes special ºi faþã de meseriile
tradiþionale rome. În 1992 (Zamfir Zamfir 1993) la scurt timp dupã revoluþie,
22% dintre romi erau angajaþi, 17% aveau ,,afaceri pe cont propriu”5 iar 45% se
declarau „fãrã lucru”. În 1998 (Zamfir, Preda 2002) situaþia era la fel de
dezechilibratã în favoarea celor neocupaþi ºi inactivi (48%) ºi de asemenea se
menþinea categoria celor care declarau cã lucreazã pe cont propriu (33,6%).
Ponderea salariaþilor era de 12,9%, redusã la jumãtate faþã de anul 1992.
Studiile realizate dupã anul 2000 reconfirmã în mare mãsurã tendinþa de la
sfârºitul anilor ‘90. Factori ca migraþia acceleratã ºi libera circulaþie a romilor,
dar ºi mãsurile afirmative din cadrul politicilor pentru romi au condus la mici
schimbãri în modelele ocupaþionale ale populaþiei de etnie romã.
În 2011, structura ocupaþionalã a romilor demonstreazã în continuare un
grad scãzut de integrare pe piaþa muncii. Existã o pondere ridicatã a ocupaþiilor
nesigure care nu oferã permanenþã sau stabilitate. Gradul de ocupare al
populaþiei de romi este de 35,5%6, 36% ºi-ar dori un loc de muncã ºi 28% sunt
inactivi. Este un nivel scãzut al ocupãrii în comparaþie cu cel naþional. La nivelul
populaþiei generale din România rata ocupãrii era în 2011 de 58%, iar rata
ºomajului de 7,6%.
Ponderea romilor care au un loc de muncã stabil este semnificativ mai micã:
doar 10% dintre cei intervievaþi au lucrat permanent în ultimii doi ani, iar 51,5%
din eºantion declarã cã nu au lucrat niciodatã în ultimii doi ani.
Grafic 1: Ponderea ocupãrii în ultimii doi ani

Procentele sunt calculate din total eºantion • Sursa: Soros 2011
5 Cel mai probabil este vorba despre cei care lucrau pe cont propriu/independent
6 În categoria celor ocupaþi au fost incluse toate persoanele care în ultima sãptãmânã dinaintea interviului au lucrat minim
o orã, plãtiþi sau nu, în familie sau în afara familiei. Au fost incluse ºi persoanele angajate aflate în concedii medicale,
de îngrijirea copilului ºamd. (definiþie ILO)
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Ponderea scãzutã a populaþiei cu ocupare stabilã dovedeºte o vulnerabilitate
crescutã ºi un risc ridicat de sãrãcie ºi excluziune socialã prin consecinþele date
de lipsa asigurãrilor sociale ºi de sãnãtate, dar ºi de precaritatea mijloacelor
materiale. Analiza structurii pe genuri a populaþiei ocupate indicã diferenþe
semnificative, în favoarea bãrbaþilor care desfãºoarã în proporþie mai mare
activitãþi economice (44,3% faþã de 27,4%).
În tabelul de mai jos (2) am sumarizat caracteristicile celor ocupaþi în
comparaþie cu celelalte douã categorii. Existã diferenþe semnificative date de
gen (bãrbaþii sunt în mai mare mãsurã activi pe piaþa muncii decât femeile),
de nivelul de educaþie (persoanele ocupate au un nivel mai ridicat de educaþie)
ºi de abilitãþile de bazã (scris ºi citit). Nu apar diferenþe în ceea ce priveºte
mediul rezidenþial, iar în cazul vârstei, tinerii au un grad mai mic de integrare
pe piaþa muncii.
Tabel 2: Caracteristicile populaþiei în funcþie de ocupaþii

Sursa: Soros 2011
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Ocupare formalã: meserii tradiþionale ºi meserii moderne
Din totalul subiecþilor, 34% au lucrat pentru salariu sau alte venituri în bani
sau naturã, ca salariat sau pe cont propriu fie ºi ocazional, 1,4% au lucrat benevol
(pentru o companie sau întreprindere care aparþine unui membru al familiei) ºi
0,5% au contract (lucreazã în mod obiºnuit), dar din anumite motive particulare
(vacanþã, concediu medical, concediu de maternitate sau de îngrijirea copilului)
în prezent nu lucreazã.
Structura ocupaþiilor confirmã tipologia realizatã în studiile din 1993 (Zamfir
ºi Zamfir) ºi 2002 (Cace): meserii moderne ºi meserii tradiþionale, dar ºi faptul
cã existã o parte a populaþiei care nu are nici o calificare. Studiul de faþã nu a
inclus o secþiune specialã destinatã profesiilor/meseriilor ci s-a axat mai degrabã
pe ocupaþii ºi în special pe ocupaþii formale. Cercetãrile anterioare (având rezultate
publicate în 1993, 2002 ºi 2010) au arãtat cã ponderea populaþiei rome care nu
are nici o calificare este foarte mare în comparaþie cu populaþia generalã. În
1992 datele indicau o slabã calificare: 79% erau necalificaþi, 16% aveau calificãri
în profesii moderne ºi 4% în meserii tradiþionale (Zamfir op. cit p. 102), în 1998,
52% dintre romi declarau cã nu au nici o meserie. În 2010, 44% dintre cei ocupaþi
nu aveau nici o calificare7.
Grafic 2: Structura ocupaþionalã pe genuri8 (%)

Procentele sunt calculate pe genuri • Sursa: Soros 2011
7 Nu s-au solicitat informaþii despre calificãrile întregului eºantion ci doar pentru persoanele ocupate economic.
8 Ponderea în totalul celor ocupaþi (au fost excluºi din analizã cei care nu au declarat ocupaþii aducãtoare de venit de ex.
Beneficiar de ajutor social)
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Datele din cercetarea de faþã aratã cã 38% din persoanele ocupate lucreazã ca
muncitori necalificaþi, 32% au ocupaþii calificate (muncitori, vânzãtori, comercianþi),
9% sunt muncitori în agriculturã, iar 13% au ocupaþii tradiþionale rome. Existã
diferenþe semnificative între bãrbaþi ºi femei în ceea ce priveºte ocupaþiile: femeile
lucreazã în mai mare mãsurã decât bãrbaþii ca muncitori necalificaþi, dar în acelaºi
timp se regãsesc mai frecvent în ocupaþii care presupun îngrijirea persoanelor în
dificultate sau a copiilor sau în cea de mediator (ºcolar sau sanitar).
În ceea ce priveºte vârsta respondenþilor nu existã diferenþe semnificative,
însã putem remarca o vârstã medie mai ridicatã în cazul mediatorilor ºcolari/
sanitari (45,1 ani), a asistenþilor maternali (40,7 ani), a administratorilor de firmã
ºi patronilor (45 de ani) faþã de muncitorii calificaþi ºi necalificaþi (35 de ani).
Aºa cum era de aºteptat, populaþia cu calificare redusã are ºi un nivel mai scãzut
de educaþie în comparaþie cu cei care au locuri de muncã mai calificate. 51%
dintre muncitorii necalificaþi sunt analfabeþi (nu ºtiu nici sã scrie nici sã citeascã).
Meseriile tradiþionale practicate de aproximativ 13% dintre cei ocupaþi sunt
specifice etniei rome ºi nu presupun o calificare formalã ci mai degrabã una
dobânditã prin practicã, cel mai adesea în familie sau în comunitatea din care
provin ºi este specificã neamului de romi cãruia aparþin (Cace 2002 p.175). O
analizã detaliatã a meseriilor tradiþionale rome s-a realizat în 2010 ºi a delimitat
ca fiind cel mai frecvent practicate colectarea de deºeuri (fier vechi, sticlã),
cãrãmidãria, fabricarea de linguri, ceaune, coºuri, colectarea plantelor, lãutãria,
dar ºi prelucrarea de metale (Ilie, p.38).

Securitatea locurilor de muncã
Categoria de lucrãtor pe cont propriu predominã (peste 50%) în ceea ce
priveºte situaþia profesionalã declaratã, urmatã de cea de salariat în sectorul public
ºi privat, dar ºi de zilier/fãrã contract la particulari.
Grafic 3: Situaþia profesionalã/contractualã a celor ocupaþi

Procentele sunt calculate din totalul celor ocupaþi • Sursa: Soros 2011
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Categoria celor care declarã cã lucreazã pe cont propriu meritã o atenþie specialã,
în primul rând pentru cã este numeroasã ºi în al doilea rând pentru cã se aflã la
limita vulnerabilitãþii putând fi încadratã mai degrabã în categoria persoanelor
subocupate. Lipsa contractelor de muncã ºi implicit a asigurãrilor sociale sau
medicale conduc la includerea acestei populaþii într-o categorie în risc de excluziune
socialã. Din totalul celor care declarã cã lucreazã pe cont propriu 90% lucreazã
fãrã contract de muncã, ceea ce poate conduce la asocierea categoriei cu cea de
angajat temporar la negru, iar restul declarã cã au contracte sezoniere. 54% dintre
cei care lucreazã pe cont propriu au ales aceastã activitate temporarã ºi declarã cã
au lucrat temporar ca soluþie provizorie, negãsind alte angajamente contractuale
permanente. Aºadar nu se poate vorbi despre o alegere voluntarã a ocupaþiilor
temporare ci de una determinatã de piaþa muncii care nu oferã posibilitatea unor
locuri de muncã stabile, cu contracte de muncã pe perioadã nedeterminatã.
În general persoanele care declarã cã au contracte temporare îºi explicã aceastã
formã de angajare (65% dintre cei angajaþi temporar) prin lipsa alternativei ,,nu
am gãsit un loc de muncã permanent” ºi doar 5% au preferat acest tip de contract.
În ceea ce priveºte programul de lucru, 35% dintre persoanele ocupate declarã cã
lucreazã program complet de 8 ore, 22% au program parþial pentru cã nu au gãsit
un loc de muncã cu program complet de 8 ore, alþi 14% au program parþial datorat
profilului activitãþii pe care o desfãºoarã, iar 3% au responsabilitãþi familiale care îi
împiedicã sã lucreze 8 ore pe zi. Media orelor lucrate pe sãptãmânã9 este de 31 la
nivelul eºantionului cu diferenþe între mediul rural (29) ºi urban (33), între
persoanele de sex feminin (34) ºi masculin (25). De asemenea, în graficul de mai
jos se pot observa diferenþe între categoriile de vârstã: persoanele de vârstã medie
(35-54 de ani) lucreazã mai multe ore decât tinerii sau persoanele mai în vârstã.
Grafic 4: Media numãrului de ore lucrate pe sãptãmânã/ pe categorii de vârstã

Sursa: Soros 2011
9 Întrebare a fost: ,,În mod normal, câte ore pe sãptãmânã lucraþi la acest loc de muncã?“
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Ponderea celor care au urmat cursuri de formare este infimã: doar 1% dintre
cei chestionaþi declarã cã au participat la cursuri de formare.
Ocupaþiile non standard (Edgell 2006, p.126) sunt clasificate în funcþie de
câteva criterii:
1.
2.
3.
4.

Contractual: liber profesioniºtii/pe cont propriu;
Destandardizare spaþialã: munca la domiciliu;
Destandardizare temporalã: munca temporarã;
Destandardizare totalã: munca plãtitã/informalã/fãrã contract.

Ocupaþiile romilor se încadreazã în mare mãsurã în categoriile non
standard fiind, dupã cum s-a putut vedea anterior, majoritar fãrã contract
permanent, temporare.
În continuare vom discuta despre populaþia neocupatã, incluzând aici atât
populaþia care se declarã în cãutarea unui loc de muncã, dar ºi pe cei inactivi
care fie nu pot, fie nu doresc sã lucreze.

Inactivitate ºi ºomaj
Categoria persoanelor care nu desfãºoarã activitãþi economice este largã
ºi cuprinde casnici, pensionari, persoane aflate în incapacitate de muncã,
beneficiari de ajutor social ºi persoane fãrã ocupaþie/ºomeri. Nu se poate
vorbi însã despre categorii exclusive: chiar ºi din totalul celor ocupaþi
(conform definiþiei au lucrat cel puþin o orã în ultimele douã sãptãmâni) 6,5%
se declarã a fi casnici, 1,4% elevi/studenþi, iar 2,7% au prestat diferite activitãþi
în folosul comunitãþii (pentru ajutorul social). Ponderea casnicilor este foarte
mare: 41% la nivelul eºantionului ºi 66% din totalul celor neocupaþi, urmatã
de beneficiarii de ajutor social ºi de pensionari. 10% din eºantion dintre
subiecþi se declarã a fi pensionari, procent aflat mult sub ponderea naþionalã
de 25%. Numãrul redus de pensionari este explicabil atât prin vârsta mai
tânãrã a populaþiei de romi, dar ºi prin neincluderea acestora în sistemul
asigurãrilor sociale care le pot oferi statutul de pensionar dupã vârsta de 6065 de ani (doar 38% dintre persoanele cu vârsta de peste 60 de ani se declarã
a fi pensionari).
Structura pe genuri a celor neocupaþi ºi inactivi aratã cã 70% dintre femei
se încadreazã în aceastã categorie, iar bãrbaþi 52%.
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Grafic 5: Structura persoanelor fãrã ocupaþie %

Procentele sunt calculate din totalul persoanelor fãrã ocupaþie pe genuri
Sursa: Soros 2011

Suprapuneri în ceea ce priveºte statutul ocupaþional se remarcã în situaþia
beneficiarilor de Venit Mimin Garantat, a ºomerilor, a persoanelor în incapacitate
de muncã care se declarã a fi casnici, categorie aflate la limita activitãþii. Existã
o limitã fragilã între categoriile inactive ºi cei care se aflã în cãutarea unui loc de
muncã. Cea mai largã categorie a inactivilor este cea a casnicilor, dar care, din
declaraþiile subiecþilor nu este menþionatã în exclusivitate: casnicii se declarã ºi
pensionari ºi persoane care se aflã în cãutarea unui loc de muncã, dar ºi cei care
lucreazã sporadic, ca zilieri. Întrucât aceastã categorie este una foarte numeroasã
ºi absolutã, dar ºi în comparaþie cu datele de la nivel naþional.
Pentru a analiza caracteristicile persoanelor care se declarã a fi casnice am
utilizat un model de regresie logisticã (vezi tabelul de mai jos (3)). Analiza
caracteristicilor populaþiei casnice ne indicã un model al persoanei casnice: de
sex feminin, educaþie modestã, de vârstã tânãrã. În familiile moderne munca în
gospodãrie este înlocuitã în mare mãsurã prin apelul la tehnologie (maºini de
spãlat vase, rufe, aspirator ºamd), iar familiile de romi trãiesc în locuinþe cu
dotãri reduse (fãrã apã curentã, canalizare) ºi au un nivel economic scãzut care
face dificilã achiziþionarea de electrocasnice moderne. De asemenea, nivelul
scãzut de educaþie ºi lipsa de calificare a femeilor de etnie romã scad ºansele de
acces pe piaþa muncii ºi implicit conduc la perpetuarea modelului tradiþional. O
altã explicaþie este legatã de natalitatea mult mai mare în cazul femeilor de etnie
romã ºi a necesitãþii de a rãmâne acasã.
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Tabel 3: Model de regresie logisticã pentru caractersticile populaþiei casnice

Sursa: Soros 2011

Studiile realizate în anii anteriori indicau în aceeaºi mãsurã o pondere
crescutã a populaþiei de etnie romã care se declarã casnicã 11: 67% în 2010
(Preoteasa 2010, p.4912), 69% în 1998 (Cace 2002, p.172).

Comportamente active de cãutare a locurilor de muncã
Din totalul persoanelor care nu au ocupaþie, 56% îºi doresc sã lucreze
(din care 23% ºi-au cãutat loc de muncã), iar 40% declarã cã nu îºi doresc
sã munceascã. Cei care ºi-au cãutat loc de muncã au apelat în primul rând
la metode informale, contactând prieteni, colegi sau rude sau direct
angajatorii. Instituþiile statului (Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã) au fost menþionate pe cel de al treilea loc. Aproximativ 76%
dintre cei fãrã loc de muncã ºi-au exprimat disponibilitatea de a începe
imediat sã lucreze dacã li s-ar oferi un loc de muncã în timp ce restul îºi
explicã refuzul de a lucra invocând motive legate de integrarea într-o formã
de învãþãmânt (1,6%), responsabilitãþi familiale (5,6%) ºi probleme de
sãnãtate (3,8%). Doar femeile sunt cele care îºi explicã imposibilitatea de a
începe sã lucreze prin obligaþiile familiale.

10 Cu sau fãrã acte
11 Din totalul celor neocupaþi
12 Recalculat

32

Situaþia romilor în România, 2011 Între incluziune socialã ºi migraþie

Grafic 6: Modalitãþi de cãutare a locului de muncã (% din totalul celor care au declarat cã ºiau cãutat de lucru)13

Sursa: Soros 2011

O serie de întrebãri destinate persoanelor fãrã loc de muncã a avut ca obiectiv
identificarea unor comportamente specifice acestei populaþiei. Conceptul de timp
liber ºi opusul sãu sunt practic destul de greu de delimitat de populaþia romã.
Întrebaþi câte ore libere au avut în ziua anterioarã interviului, media rãspunsurilor
este de 8 ore (9 ore bãrbaþii ºi 7,5 ore femeile), iar descrierea activitãþilor din
afara timpului liber se menþioneazã munca în gospodãrie (56%), îngrijirea copiilor
sau a altor membri ai familiei aflaþi în dificultate (12%), strâns de fie vechi (1%),
dar ºi odihnã (8%), privit la televizor (2%). Situaþia ocupaþionalã anterioarã (cu
un an înainte de interviu) ne aratã cã femeile aveau în principal ocupaþii casnice,
iar bãrbaþii care în prezent nu au loc de muncã se aflau în aceeaºi situaþie (34%),
lucrau (16%), iar 21% aveau grijã de casã/gospodãrie.
Grafic 7: Situaþia ocupaþionalã anterioarã (cu un an în urmã) a celor fãrã ocupaþie (% din totalul
celor fãrã ocupaþie)

Sursa: Soros 2011
13 Întrebare cu rãspuns multiplu, o persoanã a putut oferi mai multe rãspunsuri. Suma nu este 100%.
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Principalii factorii prin care subiecþii neocupaþi îºi explicã dificultãþile de a
gãsi loc de muncã sunt legaþi de criza economicã ºi lipsa locurilor de muncã în
general (40%), de factori structurali (28%), de discriminare etnicã (15%), dar ºi de
incapacitatea de muncã în general datoratã fie obligaþiilor familiale, fie stãrii de
sãnãtate precare. Doar 2% dintre subiecþii fãrã loc de muncã declarã cã au ales sã
munceascã pentru cã nu au nevoie. Comparând rãspunsurile femeilor cu cele ale
bãrbaþilor am constatat cã nu apar diferenþe semnificative. Femeile par sã fie mai
pasive voluntar, ele declarând cã nu au nevoie sã munceascã ºi de asemenea tot
ele declarã cã au obligaþii familiale (copii de crescut sau sunt însãrcinate).
Grafic 8: Factori care împiedicã gãsirea unui loc de muncã (procente din totalul celor neocupaþi)

Sursa: Soros 2011

Concluzii
Gradul de ocupare a populaþiei rome din România este inferior ratei
naþionale. Structura ocupaþionalã a romilor este una specificã etniei, caracterizatã
de profesii tradiþionale sau slab calificate însoþite de un grad redus de securitate
socialã.
Femeile reprezintã o categorie înalt vulnerabilã din punct de vedere
ocupaþional, fiind în marea lor majoritate casnice, neavând nici o calificare ºi
implicit ºanse scãzute de integrare pe piaþa muncii. Femeile care se declarã ocupate
au calificãri reduse, majoritatea fiind muncitoare necalificate. Tinerii sunt de
asemenea un grup cu ºanse reduse pe piaþa muncii, având calificare ºi nivel
educaþional scãzut. Un alt grup extrem de vulnerabil îl reprezintã cel al vârstnicilor
care în proporþie scãzutã sunt pensionari (restul sunt beneficiari de ajutor social
sau casnici), iar categoria de vârstã conduce evident la dificultatea integrãrii pe
piaþa muncii.
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Categoria populaþiei fãrã ocupaþie este în cea mai mare mãsurã neinclusã în
programe de integrare pe piaþa muncii neaflându-se în evidenþele Agenþiei
Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã. Cãutarea locurilor de muncã se
realizeazã informal, apelând la prieteni ºi la cunoºtinþe ºi mai puþin la organizaþii
sau instituþii specializate.
O altã caracteristicã a populaþiei rome este datã de ponderea mare a casnicilor,
categorie aflatã la limita ocupãrii ºi a inactivitãþii, dar care nu oferã securitate
economicã sau socialã. Majoritatea persoanelor casnice sunt de gen feminin, au
un nivel scãzut de educaþie ºi o vârstã relativ tânãrã.
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DIMENSIUNILE IMPORTANTE ALE INCLUZIUNII
SOCIALE LA POPULAÞIA DE ROMI DIN
ROMÂNIA: EDUCAÞIE, SÃNÃTATE, LOCUIRE ªI
DISCRIMINARE
Daniela Tarnovschi
Conform celor precizate anterior, în cadrul acestei cercetãri am abordat doar
câteva dintre dimensiunile incluziunii sociale specifice populaþiei de romi din
cele patru þãri în care se desfãºoarã acest proiect. În acest capitol vor fi analizate
urmãtoarele: educaþia, sãnãtatea, locuirea ºi discriminarea.

Educaþia
În România lipsesc datele oficiale în ceea ce priveºte participarea romilor la
educaþie pentru cã Ministerul Educaþiei nu colecteazã ºi nu publicã date defalcate
pe originea etnicã a copiilor din sistemul ºcolar14. Puþine sunt datele la care se
poate avea acces. În cadrul unui articol în curs de publicare, Ghe. Sarãu (2012),
consilier pentru limba romani ºi romi din cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului, fãcea referire la situaþia ,,frecventãrii ºcolii de cãtre elevii
cu identitate romã asumatã” ºi menþiona cã existã o creºtere semnificativã a
prezenþei acestora în sistemul de educaþie.
Începând cu 1990 au fost publicate numeroase studii ºi rapoarte despre
problematica romilor din România a cãror concluzie, cel puþin din perspectiva
educaþiei, este aceea cã nivelul de pregãtire ºcolarã ºi profesionalã a romilor este
unul foarte scãzut. Aceste studii au încercat sã suplineascã lipsa statisticilor oficiale
realizând culegerea datelor la nivelul unor eºantioane reprezentative pentru
populaþia romã din România. Rezultatele unor astfel de studii efectuate în ultimii
10 ani (Jigãu ºi Surdu, 2002; Fleck ºi Rughiniº, 2008; Duminicã ºi Ivasiuc,
2010; Surdu 2011) aduc în atenþie faptul cã existã un decalaj mare între rezultatele
educaþionale ale copiilor romi ºi ne-romi precum ºi lipsa de participare a primului
grup la sistemul de educaþie. Cercetãrile menþionate identificã cei mai importanþi
factori care influenþeazã negativ traiectoria educaþionalã a copiilor romi ºi care
duc la abandon ºcolar: sãrãcia, discriminarea pe scarã largã, curriculum
monocultural, segregarea, lipsa de sprijin, lipsa educaþiei timpurii formale.
14 Raport al Parlamentului European din 6 iulie 2007 privind aplicarea Directivei 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere
în aplicare a principiului egalitãþii de tratament între persoane, fãrã deosebire de rasã sau origine etnicã (2007/2094(INI)),
Comisia pentru libertãþi civile, justiþie ºi afaceri interne, Raportoare: Kathalijne Maria Buitenweg, punctele 43 ºi 44.
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În nenumãrate rânduri liderii romi au subliniat faptul cã nivelul scãzut
de educaþie ºcolarã a romilor în comparaþie cu cel al membrilor altor etnii
reprezintã una dintre cauzele importante ale sãrãciei ºi marginalizãrii
membrilor acestui grup etnic. Se vorbeºte mult de cãtre diferite instanþe
despre importanþa educaþiei pentru incluziunea socialã. Educaþia este
consideratã, dupã cum subliniau Fleck ºi Rughiniº (2008: 145) în raportul
,,Vino mai aproape” ca fiind ,,o forþã puternicã în modelarea traiectoriei în
viaþã a persoanei ºi în scoaterea ei din sãrãcia extremã”. Dupã 1989 au fost
luate unele mãsuri concrete pentru a îmbunãtãþi participarea ºcolarã a
elevilor romi, pentru a reduce segregarea ºcolarã ºi pentru a creºte
vizibilitatea culturii romilor, totuºi acestea nu au dus la o schimbare
substanþialã a riscului de eºec ºcolar pentru elevii romi (Neculau, Curelaru,
Zaharia ºi Tarnovschi, 2009).
G. Bãdescu remarca în urma prelucrãrii datelor culese în cadrul anchetei
Barometrul Incluziunii Romilor cã ,,romii par sã fi beneficiat mult mai puþin
de o creºtere a nivelului ºcolar de-a lungul timpului decât membrii celorlalte
etnii din România” (2007: 76). Autorul observã cã ,,diferenþa între nivelul
educaþional al persoanelor sub 40 de ani faþã de cel al persoanelor care au
peste 40 de ani este mult mai micã în cazul romilor decât în cazul celorlalþi
respondenþi. Chiar ºi dintre respondenþii romi mai tineri, 95% nu au liceu,
iar 21% nu au nici un fel de ºcoalã” (ibid.).
În cadrul cercetãrii de faþã, ,,EU-Inclusive - transfer de date ºi experienþe
privind integrarea pe piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia
ºi Spania”, subiectul interviului a fost rugat sã ofere informaþii despre toþi
membrii gospodãriei din care face parte. În analizã am considerat doar acele
gospodãrii în care existã copii cu vârsta cuprinsã între 6 ºi 16 ani.
Respondenþii au fost rugaþi sã recunoascã dacã existã copii de vârstã ºcolarã
(6-16 ani) din gospodãrie care nu frecventeazã ºcoala. Conform
rãspunsurilor primite 2 din 10 copii romi nu merg la ºcoalã, cel mai frecvent
motiv invocat fiind cel legat de lipsa resurselor financiare.
Nu este un lucru nou în a spune cã analfabetismul 15 este o problemã
serioasã cu care se confruntã populaþia de etnie romã în România de azi.
Dupã cum aratã rezultatele cercetãrii un sfert (25%) dintre adulþii de peste
16 ani declarã cã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã, conform rãspunsurilor primite
la cele douã întrebãri din chestionar 16

15 Persoane care nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã
16
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Femeile sunt într-o mai mare mãsurã afectate de analfabetism, existând o
diferenþã de 10% între ele ºi bãrbaþi în ceea ce priveºte capacitatea de a scrie ºi a
citi (declaratã). Rezultatele acestui sondaj sunt concordante cu rezultatele altor
sondaje (vezi Fleck ºi Rughiniº, 2008; Cace, Preoteasa, Tomescu, Stãnescu,
2010). Grupa de vârstã cu cele mai multe persoane care declarã cã nu ºtiu sã
scrie ºi sã citeascã sunt cei între 25 ºi 34 de ani (29%) urmaþi de cei între 35 ºi 44
de ani (23%). Este vorba chiar de cei care ar trebui sã activeze din plin pe piaþa
muncii. 70% dintre cei care declarã cã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã provin din
mediul rural. Aceeaºi concentraþie a analfabetismului (71%) se înregistreazã în
cazul subiecþilor care provin din comunitãþi compacte/segregate (izolate de
celelalte comunitãþi ºi caracterizate de o mare omogenitate etnicã). Important de
remarcat este ºi faptul cã 19% dintre respondenþii care au declarat cã au terminat
ºcoala primarã ºi 4% dintre cei care au terminat gimnaziul au recunoscut cã nu
ºtiu sã scrie ºi sã citeascã. Deci putem spune cã analfabetismul afecteazã mai
ales persoanele adulte, din mediul rural, în special din comunitãþi compacte/
segregate. Dupã cum aratã datele (vezi tabelul 4), 23% din populaþia de romi din
cadrul eºantionului cercetãrii nu a absolvit nicio ºcoala, 26% a terminat primele
patru clase ºi 34% doar gimnaziul. Numai 17% sunt cei care urmeazã un liceu, o
ºcoalã profesionalã sau chiar mai sus, toate nivele de educaþie care le-ar putea
oferi calificãri necesare integrãrii pe actuala piaþã a muncii chiar ºi din România
(cererile de mânã de lucru necalificatã au scãzut vertiginos odatã cu instalarea
crizei economico-financiare care a afectat puternic chiar sectoarele care absorbeau
un procent important de mâna de lucru necalificatã sau slab calificatã:
construcþiile, retail-ul ºi industria manufacturierã).
Tabel 1. Nivel de educaþie

*

sunt datele culese în 2011 în cadrul cercetãrii de faþã pe un eºantion
reprezentativ pentru populaþia de romi din România
** sunt datele culese în 2008 în cadrul studiului Atitudini faþã de muncã în
România, Opinii, realitãþi, aºteptãri al Fundaþiei Soros România
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Dacã facem comparaþie cu nivelul de educaþiei al populaþiei României
(vezi tabelul XX) se pot remarca diferenþele mari care existã între eºantionul
de romi, reprezentativ pentru aceastã populaþie (2011) ºi cel reprezentativ
pentru întreaga populaþie a României (2008). În primul rând analfabetismul
este mai mult decât dublu în cazul eºantionului de romi, iar cei care nu au
acces la calificãri (nu au absolvit cel puþin ciclul gimnazial - 8 clase) este de
49% în comparaþie cu 27% media naþionalã. Pe mãsurã ce creºte nivelul de
educaþie creºte ºi diferenþa, excepþie fiind doar cei 5% dintre majoritari care
terminã prima treaptã de liceu, faþã de 8% în cazul romilor. Explicaþia se
datoreazã faptului cã majoritarii îºi continuã educaþia. Din date reiese cã cei
care nu au absolvit ºcoala sunt concentraþi în mediul rural (68%) ºi în
comunitãþile compacte/segregate (67%). În ceea ce priveºte distribuþia în
funcþie de gen din date rezultã cã femeile sunt mult mai afectate (68%). Dacã
pentru ºcoalã primarã, gimnaziu ºi prima treaptã de liceu nu sunt diferenþe
mari între urban ºi rural, mai departe romii de la oraº beneficiazã de mai
multe ºanse de a atinge un nivel de educaþie superior. Astfel 6% (faþã de doar
2% dintre respondenþii din rural) terminã ºcoala profesionalã, complementarã
sau de ucenici, 5% (faþã de 3% din mediul rural) absolvã liceul ºi 2% terminã
o ºcoalã post-licealã de specialitate sau tehnicã de maiºtri sau nivelul
universitar (licenþã, master, doctorat). Aceste diferenþe nu sunt surprinzãtoare,
acelaºi fenomen regãsindu-se ºi în populaþia majoritarã. Diferenþele în ceea
ce priveºte nivelul de ºcolarizare dintre cele douã sexe se pãstreazã pe mãsurã
ce creºte nivelul educaþiei, femeile fiind cele care renunþã la ºcoalã (cel mai
frecvent în cursul învãþãmântului gimnazial) pentru a-ºi întemeia o familie.
În acest context putem spune cã nivelul ºcolar considerabil mai scãzut
decât al populaþiei generale (vezi datele prezentate în tabelul nr. 1) afecteazã
calificãrile pe care persoanele de etnie romã le pot dobândi ºi deci ºansa
unui traiect profesional sigur. Un nivel redus al educaþiei scade ºansele de
reuºitã a individului pe piaþa muncii ºi deci ºansele de a-ºi asigura un trai
decent atât pentru sine cât ºi pentru familia lui (vezi Tabelul caracteristicile
populaþiei în funcþie de ocupaþii de la capitolul Specificul ocupãrii la populaþia
de romi din România).

Sãnãtatea
Un indicator important al incluziunii sociale abordat de cãtre cercetarea de
faþã - ,,EU-Inclusive - transfer de date ºi experienþe privind integrarea pe piaþa
muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania” - este starea de sãnãtate,
care are o influenþã decisivã în ceea ce priveºte bunãstarea individualã, dar ºi a
familiei din care face parte respectivul individ. Consecinþele sunt majore în toate
celelalte aspecte ale vieþii: nivel de trai, ocupare, educaþie, familie etc.
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În cadrul unui document publicat de cãtre Ministerul de Externe al Finlandei17
(2011: 26) se preciza, citând raportul ,,Health of the World Roma population” cã
în multe dintre þãrile europene morbiditatea romilor este mai mare decât a
majoritãþii populaþiei, iar speranþa lor de viaþã, în anumite regiuni, este cu pânã
la 10 ani mai scãzutã. Printre motivele care deteriminã aceastã stare de fapt sunt
amintite: lipsa informaþiilor medicale, insuficienþa serviciilor medicale, dificultatea
de a avea acces la servicii medicale, venituri scãzute ºi condiþiile sordide de trai.
Acestora li se alãturã problemele de comunicare datorate diferenþelor lingvistice
ºi culturale dintre romi ºi personalul care asigurã serviciile medicale. În plus, se
adaugã ºi discriminarea care acþioneazã ca o barierã în accesarea unor servicii
medicale eficiente ºi de calitate.
În cadrul raportului ,,Measures to promote the situation of Roma EU citizens
in the European Union” realizat pentru Parlamentul European (Bartlett, Benini ºi
Gordon, 2011: 166) se precizeazã cã existã diferenþe între statele membre în
ceea ce priveºte capacitatea acestora de a asigura servicii de sãnãtate adecvate,
ceea ce are ca rezultat o stare proastã de sãnãtate a unei mari majoritãþi a populaþiei
cum sunt Bulgaria ºi România. Se aprecieazã cã sistemele de sãnãtate care asigurã
accesul ,,universal” al tuturor cetãþenilor, ºi nu numai, au o capacitate limitatã de
a asigura asistenþã sanitarã adecvatã pentru toþi, iar cei mai afectaþi sunt acei
etnici romi care trãiesc în sãrãcie ºi marginalizare. Nu trebuie uitat faptul cã ceea
ce a mai rãmas din structura serviciilor de sãnãtate la nivelul ruralului (lipsa
medicilor de familie, lipsa dispensarelor, închiderea unitãþilor spitaliceºti) vine
ca un factor în plus în limitarea accesului romilor la asistenþã medicalã în condiþiile
în care un numãr mare de romi trãiesc în mediul rural.
Un studiu din 2006 (G. Duminicã, Roma acces to social services) atrage
atenþia asupra unei alte probleme importante în ceea ce priveºte accesul la
serviciile medicale pentru persoane defavorizate: în cazul comunitãþilor de romi
sunt încã persoane care nu au acte de identitate ºi care nu pot avea astfel acces la
sistemul de sãnãtate public.
Programul mediatorilor sanitari început în România de cãtre Romani Criss
ºi apoi preluat de cãtre Ministerul Sãnãtãþii a fost ºi este în continuare dat ca
exemplu de bunã practicã în multe din publicaþiile de specialitate. Iniþiativa este
preluatã ºi reprodusã/implementatã în alte þãri care se confruntã cu probleme
similare. Pânã la sfârºitul lui 2009 mediatorii sanitari angajaþi în cadrul Ministerului
Sãnãtãþii aveau rezultate bune în ce priveºte facilitarea accesului populaþiei rome
la sistemul medical ºi nu numai (ajutau ºi la întocmirea actelor de identitate,
încurajau participarea copiilor la sistemul de educaþie). Din momentul demarãrii
procesului de descentralizare administrativã ºi trecere a mediatorilor în subordinea
17 Obiectivele Finlandei pentru promovarea Politicii Europene privind romii. Manualul Finlandei privind politica
europeanã privind romii
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primãriilor s-a constatat cã numãrul acestora a scãzut, la fel ºi impactul ºi
rezultatele obþinute (C. Briciu, V. Grigoraº, 2011). În momentul de faþã (20112012) Ministerul Sãnãtãþii continuã finanþarea mediatorilor sanitari, dar aceasta
se realizeazã prin intermediul primãriilor. Rezultatul este o limitare a puterii de
decizie a ministerului asupra modalitãþii în care primãria decide sã foloseascã
sau nu aceste fonduri (sã prelungeascã contractul mediatorului sanitar) ºi asupra
sarcinilor încredinþate spre îndeplinire mediatorul sanitar.
În cadrul cercetãrii de faþã, ,,EU-Inclusive - transfer de date ºi experienþe
privind integrarea pe piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi
Spania”, care s-a centrat în special pe analiza situaþiei ocupãrii la populaþia de
romi din România, numãrul itemilor dedicaþi stãrii de sãnãtate a fost limitat. Una
dintre întrebãri a cerut respondenþilor sã-ºi evalueze starea de sãnãtate pe o scalã
de cinci trepte: foarte proastã, foarte bolnav; proastã, bolnav; medie, anumite
neplãceri; bunã; foarte bunã. 24% dintre respondenþii din cadrul eºantionului
ºi-au apreciat stare generalã de sãnãtate ca fiind proastã ºi foarte bolnav, iar
16% dintre subiecþii eºantionului declarã cã au anumite neplãceri legate de
sãnãtate. De altfel 70% dintre subiecþii anchetei au declarat cã în ultimele 6
luni el sau cineva din familia lui au apelat la serviciile de sãnãtate.
Grafic 1: Evaluarea stãrii de sãnãtate

Sursa: Soros 2011

Bãrbaþii romii îºi apreciazã starea de sãnãtate ca fiind bunã ºi foarte bunã
într-o proporþie mai mare (57%), faþã de 48% dintre femei. Acest aspect este
explicat în cadrul raportului ,,L@egal ºi egal pe piaþa muncii pentru comunitãþile
de romi” (Cace, Preoteasa, Tomescu, Stãnescu, 2010: 59) prin faptul cã „starea
realã a unei sãnãtãþi mai precare a femeilor rome care nasc ºi îngrijesc un numãr
considerabil de copii, […] îºi poate pune amprenta asupra sãnãtãþii lor ºi îngrijirii
sãnãtãþii”.
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Când s-a pus problema asigurãrilor de sãnãtate ºi a accesului gratuit la
serviciile de sãnãtate jumãtate dintre cei intervievaþi s-au declarat ca beneficiari.
55% dintre femeile din eºantion au declarat cã au asigurare de sãnãtate sau acces
gratuit la serviciile de sãnãtate faþã de 45% dintre bãrbaþii intervievaþi.
În cercetarea de faþã respondenþii au fost rugaþi sã realizeze o apreciere a
calitãþii serviciilor medicale, 35% rãspunzând cã acestea sunt slabe ºi foarte slabe.
Dintre aceºti nemulþumiþi, 29% sunt cei care au declarat cã au acces gratuit la
serviciile de sãnãtate, deci contactul cu sistemul de sãnãtate din România nu le
modificã, poate chiar le alimenteazã pãrerea proastã. Se poate remarca diferenþa
dintre romii din comunitãþile compacte/segregate care în proporþie de 40%
aprecieazã aceste servicii ca fiind proaste ºi foarte proaste (31% fiind cei cu
acces gratuit la servicii) ºi doar 24% dintre romii din comunitãþile dispersate care
cred acest lucru (23% fiind cei cu acces gratuit la servicii). Explicaþia se datoreazã
faptului cã marea parte a comunitãþilor compacte/segregate (vezi partea de locuire)
se regãsesc în mediul rural, cel mai afectat de reforma sistemului de sãnãtate
(închiderea unitãþilor spitaliceºti în funcþie de rentabilitate). Un alt aspect
considerat în cadrul cercetãrii în ceea ce priveºte sãnãtatea este cel legat de nivelul
discriminãrii resimþit în cadrul contactelor cu personalul centrelor de sãnãtate ºi
al spitalelor. 54% dintre respondenþi au declarat cã s-au simþit discriminaþi în
relaþie cu aceste instanþe (vezi capitolul despre discriminare).

Locuirea
Locuirea ºi accesul la o locuinþã decentã (inclusiv infrastructura adiacentã
locuirii) reprezintã un alt indicator important al incluziunii sociale considerat în
Comunicarea Comisiei din Europene din 5 aprilie 2011 ,,Un cadru UE pentru
strategiile naþionale de integrare a romilor pânã în 2020” în care se precizeazã cã
romii ,,locuiesc adesea în condiþii precare, inclusiv fãrã un acces adecvat la utilitãþi
publice, cum ar fi apa, electricitatea sau gazul, iar romii nesedentari au adesea
dificultãþi în a gãsi spaþii amenajate în care sã aibã acces la apã” (COM(2011)
173 final: pg. 8).
Lipsa unor locuinþe sau starea precarã a acestora se constituie într-o problemã
importantã cu care se confruntã minoritatea romilor în România postcomunistã
(Riscuri ºi inechitãþi sociale în România, 2009), aceleaºi probleme cu care se
confruntã ºi populaþia majoritarã cu un nivel scãzut de trai. Tocmai din cauza
scãderii nivelului de trai o parte dintre romi ºi-au pierdut locuinþele primite în
timpul fostului regim comunist sau le-au abandonat.
În cadrul eºantionului cercetãrii actuale 53% dintre cei intervievaþi au
declarat cã locuinþa lor este situatã în mediul rural. Doar 4% dintre respondenþi
au declarat cã trãiesc în centrul oraºului, 31% locuind în oraº, dar la periferia
acestuia, în suburbii. Comunitãþile compacte/segregate (izolate de celelalte
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comunitãþi ºi caracterizate de o mare omogenitate etnicã) se gãsesc preponderent
în mediul rural, dupã cum reiese din datele culese.
Conform studiului de faþã 82% dintre respondenþi declarã cã locuinþa în
care stau în momentul de faþã este proprietate personalã a unui membru al
gospodãriei (fãrã ipotecã sau împrumut), rezultate confirmate de studii anterioare
– în 2007 85% dintre respondenþi declarau aceeaºi stare de fapt (Fleck ºi Rughiniº,
2008: 109). Aceste date trebuie privite însã critic pentru cã în chestionar au fost
înregistrate doar rãspunsurile la întrebarea ,,Locuinþa în care staþi în prezent este
...” ceea ce ar fi putut foarte uºor distorsiona rãspunsurile, având în vedere faptul
cã intervievatul nu a fost întrebat ºi despre dreptul de proprietate asupra terenului
pe care este construitã locuinþa.
Din totalul celor intervievaþi 6% beneficiazã de o locuinþã închiriatã de la
stat sau primãrie, 5% declarã cã folosesc locuinþa fãrã sã plãteascã chirie, iar
pentru 1% aceasta este una improvizatã. Un singur caz din eºantion a declarat cã
locuinþa lui este proprietate ipotecatã, deci familia respectivã a reuºit sã obþinã
un împrumut la bancã pentru a achiziþiona acest bun. Lipsa cazurilor de locuinþe
ipotecate se datoreazã faptului cã un procent semnificativ al populaþiei rome nu
are un loc de muncã stabil cu contract legal care sã îi permitã accesarea unui
împrumut. Diferenþe nesemnificative (sub marja de eroare statisticã) între
rezultatele celor douã cercetãri menþionate anterior (Barometrul Incluziunii
Romilor 2008 ºi EU-Inclusive - 2011) se înregistreazã ºi în ceea ce priveºte
utilizarea locuinþelor publice de cãtre populaþia romã intervievatã: 4% în 2008 ºi
7% în 2011.
Din datele cercetãrii reiese cã numãrul de camere per locuinþã este de 2,38
camere/locuinþã, mai mic decât cel înregistrat pentru populaþia României (2,6
camere/locuinþã în 2009, 2011: 21 18). Cel mai frecvent locuinþa romilor din
eºantion are 2 camere (2,6 camere per locuinþã în 2009 pentru populaþia
majoritarã, 2011: 2119). În ceea ce priveºte suprafaþa medie a locuinþei populaþiei
de romi din cadrul eºantionului cercetãrii EU-Inclusive aceasta este de 37,23m2
cu 1m2 mai micã decât suprafaþa medie pe locuinþã pentru populaþia României
în 2009 (2011: 21)20. Problemele de locuire însã doar acum încep sã fie reflectate
de cãtre rãspunsurile la chestionar. Astfel, din datele cercetãrii reiese cã 23%
dintre romii din eºantion împart aceeaºi camerã cu cel puþin alte douã persoane
(deci o camerã este împãrþitã de 3 persoane ºi peste). Mai mult de jumãtate dintre
respondenþi (58%) declarã cã locuinþa în care trãiesc este construitã din materiale
18 Situaþia locuirii în România (2011), coord. M. Voicu ºi A. Dan, Bucureºti, Habitat for Humanity Romania ºi
UNDP Romania.
19 Situaþia locuirii în România (2011), coord. M. Voicu ºi A. Dan, Bucureºti, Habitat for Humanity Romania ºi
UNDP Romania.
20 Situaþia locuirii în România (2011), coord. M. Voicu ºi A. Dan, Bucureºti, Habitat for Humanity Romania ºi
UNDP Romania.
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durabile (piatrã, beton, cãrãmidã, BCA, panouri), dar un procent semnificativ
(30%) recunoaºte cã locuinþa este construitã din paiantã sau chirpici. Acestea
din urmã sunt mijloace preponderent tradiþionale de construire pentru mediul
rural, mai puþin durabile, dar mult mai ieftine, specifice familiilor sãrace care au
posibilitãþi reduse de a construi locuinþe folosind materiale rezistente, de bunã
calitate. Aceste materiale nu rezistã la intemperii ºi dezastre naturale, ele oferind
doar un minimum de confort ºi protecþie (M. Voicu, A. Dan, 2011). Locuinþele
realizate din materiale durabile sunt specifice pentru mediul urban (73%), cele
din paiantã ºi chirpici fiind prezente doar în 20% dintre cazuri. În ceea ce
priveºte mediul rural, 49% dintre locuinþe sunt construite din materiale durabile,
dar un procent mai mare 36% sunt din chirpici ºi paiantã, restul fiind din lemn
ºi alte materiale.
În 2011, 36% dintre locuinþele romilor sunt racordate la reþeaua de apã
potabilã (53% din totalul locuinþelor conform datelor înregistrate la recensãmântul
din 2002, Voicu ºi Dan, 20011: 33), 24% au acces la canalizare (sistem public
sau fosã septicã) (51% din totalul locuinþelor din România conform datelor
înregistrate la recensãmântul din 2002, Voicu ºi Dan, 20011: 33), 16% au toaletã
cu apã curentã (42% pentru populaþia României, Voicu ºi Dan, 20011: 33), 68%
declarând cã toaleta este în curte/afarã. Dupã filtrarea rãspunsurilor afirmative la
întrebãrile legate de dotãrile locuinþei cu toaletã amenajatã (în cadrul locuinþei
sau în afara ei), rezultã cã 21% dintre acestea nu beneficieazã de aceastã facilitate.
Procentul este foarte mare, mai ales dacã facem comparaþie cu rezultatele
înregistrate (10%) în cadrul Barometrului Incluziunii Romilor (2007). E posibil
ca valorile mult prea mari sã se datoreze supraestimãrii apãrute în urma modului
în care au fost adresate întrebãrile. Totuºi, chiar ºi un procent în jur de 10% este
foarte mare dacã avem în vedere repercusiunile pe care lipsa acestei facilitãþi le
are asupra sãnãtãþii.
Analizând mai departe dotãrile rezultã din chestionar cã 91% dintre
gospodãriile romilor din eºantion sunt racordate la reþeaua de energie electricã
faþã de 84% în 2008 Fleck ºi Rughiniº (2008: 112), iar conform Recensãmântului
populaþiei ºi locuinþelor din 2002 ponderea era de 96% pentru populaþia generalã
(Voicu ºi Dan, 20011: 33). Dupã cum era de aºteptat, din cauza faptului cã
accesul la apã este o problemã criticã în zonele rurale, 23% dintre cei de la sate
au acces la apã curentã faþã de 56% din zonele urbane. Existã diferenþe
semnificative între cei din mediul urban ºi cei din mediul rural în ceea ce priveºte
accesul la canalizare, în sensul cã 44% dintre cei din urban beneficiazã de sistemul
public sau au fosã septicã faþã de doar 13% din rural.
În raportul Riscuri ºi inechitãþi sociale în România (2009) în cadrul
capitolului destinat Serviciilor sociale se precizeazã cã în intervalul 1990-2007
fondurile publice destinate construcþiei de noi locuinþe au fost orientate
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cvasitotalitar cãtre mediul urban unde au fost construite 93,7% din aceste locuinþe,
România fiind una dintre þãrile din zona fostelor þãri socialiste din Europa Centralã
ºi de Est, cu excepþia Bulgariei cu cel mai scãzut ritm de construcþie. Nici mãcar
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe nu a adus o îmbunãtãþire semnificativã. În
ciuda mãsurilor întreprinse pânã în momentul de faþã atât de guvern (Strategia
Guvernului de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor 2001-2010), cât ºi de numeroase
organizaþii neguvernamentale internaþionale ºi naþionale (rome ºi ne-rome)
condiþiile de locuire, dupã cum se prezintã ºi în cadrul raportului comisiei
prezidenþiale (Riscuri ºi inechitãþi sociale în România 2009)), ”ale populaþiei de
romi rãmân în continuare sub valorile medii/standard de la nivel naþional” (2009:
118). Lipsa unor condiþii de locuire decente are puternice implicaþii asupra stãrii
de sãnãtate ºi nivelului de educaþie a acestor persoane.

Discriminarea
Discriminarea este o altã dimensiune a incluziunii sociale, mai ales în cazul
unui grup etnic. Fenomenul discriminãrii este des întâlnit de-a lungul istoriei
etniei rome. Dacã în perioada de dinainte de 1989 nu se discuta aceastã problemã
din cauza politicilor asimilaþioniste promovate de cãtre Partidul Comunist, dupã
1990 fenomenul a rãbufnit. Nu de puþine ori Amnesty International semnala în
anii 90 forme ale violenþei comunitare îndreptate împotriva membrilor acestei
etnii sub forma raidurilor întreprinse de poliþie pânã la arderi ale caselor de ceilalþi
membrii ai altor etnii (ex. Hãdãreni).
În cadrul Barometrului Incluziunii Romilor (BIR) (2007) Mãlina Voicu
realiza o analizã dinamicã a gradului de intoleranþã faþã de romi începând
din 1990. Autoarea concluziona, pe baza datelor statistice, cã în ultimii 13
ani (perioada 1993-2006, data realizãrii BIR) intoleranþa etnicã faþã de romi
a scãzut constant. Motivele invocate sunt atât cele de naturã economicã
(îmbunãtãþirea situaþiei economice a populaþiei), culturã politicã (acceptarea
regulilor jocului democratic, a toleranþei ºi respectului inter-etnic), dar ºi
cauze de naturã instituþionalã (schimbarea legislativã, existenþa unor
programe de incluziune socialã). Un alt aspect pe care cercetãtoarea îl
precizeazã se referã la faptul cã nivelul intoleranþei faþã de romi trebuie
considerat în contextul reducerii intoleranþei generalizate din ultimii 6 ani
(perioada la care se referã este cea 1999-2006) (2007: 56). Pentru susþinerea
argumentelor în favoarea scãderii nivelului intoleranþei inter-etnice, Mãlina
Voicu (BIR, 2007) face apel la indiciile opiniei dominante ºi semnaleazã cã
,,interacþiunea este acceptatã de cãtre populaþia majoritarã mai ales dacã
aceasta are loc în spaþiul public (serviciu, ºcoalã), însã existã reticenþe în
ceea ce priveºte <împãrþirea> spaþiului privat”.
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Date Barometrul Incluziunii Romilor, 2006

Datele Romnibus-ului realizat de cãtre IMAS în iunie 2009 pentru LDK
Consultants aratã cã procente relativ ridicate dintre respondenþi considerã cã
este bine ºi foarte bine ca: elevii romi ºi români sã înveþe în aceeaºi clasã (77%);
românii ºi romii sã lucreze în acelaºi birou/atelier (75%); copiii români ºi romi sã
se joace împreunã (74,2%). Când vine vorba însã de împãrþirea spaþiului privat
nivelul aprecierii pozitive începe sã scadã: românii ºi romii sã locuiascã în aceeaºi
zonã (62,4%); românii ºi romii sã se cãsãtoreascã între ei (51,8%) ºi fiica sau fiul
sã se cãsãtoreascã cu o persoanã de etnie romã (32,2%), acelaºi procent ca ºi în
cazul persoanelor de etnie arabã.
În cadrul cercetãrii realizate de cãtre CCSB (,,Stereotipurile la adresa
romilor”) pentru Asociaþia ProDemocraþia, iunie 2011, pe scala distanþei sociale
se poate observa, fãcând comparaþie cu date culese în noiembrie 2010, o creºtere
a nivelului toleranþei.

Unul dintre motivele modificãrilor importante ale procentelor la întrebãrile
de distanþã socialã, aºa cum se subliniazã de cãtre Fleck ºi Rughiniº (2008: 13),
poate fi datorat creºterii gradului de conºtientizare a ceea ce înseamnã rãspunsuri
corecte ºi incorecte politic, parte a regulilor jocului democratic. Un argument în
favoarea acestei explicaþii este faptul cã existã un nivel constant de respondenþi
ne-romi ,,care refuzã sã accepte o persoanã de etnie romã în cadrul familiei 76% (Barometrul Relaþiilor Etnice 2002)” (Fleck ºi Rughiniº 2008: 13).
Rezultatele cercetãrii realizate de cãtre Institutul pentru Cercetarea Calitãþii
Vieþii în 2010 la comanda Fundaþiei Soros România în cadrul proiectului “L@egal
- investiþie europeanã pentru viitorul romilor din România” (Cace, Preoteasa,
Tomescu, Stãnescu) semnaleazã faptul cã „romii se simt în continuare discriminaþi
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în viaþa cotidianã ºi considerã cã etnia reprezintã un element important pentru
reuºita în viaþã” (2010: 67) în ciuda scãderii prejudecãþilor faþã de romi. Atât
Barometrul Incluziunii Romilor (2007) cât ºi cercetarea mai sus menþionatã (2010)
semnaleazã faptul cã romii „considerã cã etnia este importantã pentru reuºita în
viaþã ºi pentru cea ºcolarã” (2010: 67).
În 2011, în cadrul actualei cercetãri, 62% dintre respondenþi au declarat
cã nu s-au simþit niciodatã discriminaþi în ultimul an faþã de 34% care au
rãspuns afirmativ. În linie cu datele prezentate anterior (cu toate cã nu putem
vorbi de o comparaþie care sã respecte toate regulile ºtiinþifice) putem afirma
cã ceea ce scria Mãlina Voicu în 2007 (BIR, 2007) reflectã realitatea actualã
– deci discriminarea etnicã (resimþitã) cu care se confruntã romii începe sã se
reducã, eforturile depuse în atâþia ani de zile de cãtre diverse instituþii încep
sã îºi arate roadele.
În cadrul cercetãrii de faþã, femeile sunt cele care percep mai puternic
discriminarea (38%) faþã de doar 31% dintre bãrbaþi. 32% dintre cei din urban
declarã cã faþã de acum 10 ani comunitatea romã este mai mult discriminatã,
afirmaþie cu care sunt de acord doar 23% dintre respondenþii din mediul rural,
mai bine integraþi ºi acceptaþi de cãtre comunitãþile mici din care fac parte, dar ºi
mai izolaþi în ceea ce priveºte frecvenþa relaþiilor cu indivizi cât mai diferiþi.
Situaþiile în care discriminarea este cel mai puternic resimþitã, conform
rãspunsurilor primite, sunt cele legate de modul în care personalul centrelor de
sãnãtate, ale spitalelor se comportã cu etnicii romi (54%). Imediat pe locul urmãtor
se situeazã relaþiile cu personalul serviciilor sociale (48,7%) care au, conform
declaraþiilor, un puternic caracter discriminatoriu faþã de romi. Mãlina Voicu (2007:
60) explicã acest comportament al celor din spitale ºi servicii sociale (care se
aflã preponderent în cadrul primãriilor) citând lucrarea lui Lipsky Michael (1980)
,,Level – Street Bureaucracy Dilemmas of the Individuals in the Public Services”.
În aceastã lucrare autorul mai sus menþionat de cãtre M. Voicu pune acest
comportament discriminatoriu pe seama ,,puterii discreþionare de care dispun
angajaþii acestora [...] ºi datoritã faptului cã trebuie sã selecteze între diferiþii
solicitanþi ºi sã distribuie resursele în funcþie de o serie de criterii birocratice”.
Deci funcþionarii au tendinþa de a acþiona ,,în funcþie de propriile prejudecãþi ºi
tind sã îi favorizeze pe cei similari lor” (Voicu, BIR 2007: 60).
Dintre respondenþi 42% semnaleazã existenþa unor comportamente
discriminatorii în cadrul interviurilor pentru o slujbã, angajatorul manifestând o
astfel de atitudine care apoi are mari ºanse sã influenþeze posibilitatea gãsirii
unui loc de muncã. Tot legat de discriminarea resimþitã la angajare, 34% dintre
etnicii romi din cadrul eºantionului semnaleazã existenþa acesteia în rândul celor
care fac angajãri temporare, iar 23% vorbesc de existenþa unui comportament
discriminatoriu din partea funcþionarilor Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (AJOFM).
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Aceste date trebuie însã privite în context. Fleck ºi Rughiniº (2008: 55)
semnaleazã un aspect important în ce priveºte percepþia discriminãrii - practicile
discriminatorii pot fi percepute dacã respectivul individ interacþioneazã cu respectivele
instanþe/agenþii. Un nivel redus al discriminãrii în relaþie cu angajatorii, în special în
relaþie cu angajaþii Agenþiilor Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã se poate
datora contactelor mai puþin frecvente cu aceºti agenþi datoritã situaþiei în care se aflã
majoritatea cetãþenilor români de etnie romã din România - sãraci, cu un nivel redus
al educaþiei, fãrã calificare profesionalã, trãind din ajutoarele sociale, marginali ºi
marginalizaþi de societate. În cadrul cercetãrii de faþã, doar 7% dintre respondenþi au
declarat cã el sau cineva din familia lui a apelat în ultimele 6 luni la servicii de
consiliere pentru gãsirea unui loc de muncã. Având aceste rezerve nu putem afirma
cã discriminarea pe piaþa muncii s-a redus faþã de anii 90’.
Toate cele avansate pânã în momentul de faþã, în special atenþionarea de a
nu crede prea uºor cã discriminarea s-a diminuat, sunt confirmare de rãspunsurile
date la ultima întrebare despre discriminare. Pentru 31% fenomenul este la fel
de intens resimþit ca ºi acum 10 ani, pentru 24% creºte în intensitate, ceea ce
face ca jumãtate dintre respondenþii din eºantion sã semnaleze faptul cã
discriminarea existã la fel de puternicã ºi chiar se intensificã. Doar 26% considerã
cã nivelul de discriminare a comunitãþilor etnice rome s-a redus ºi 10% afirmã
cã nu se simt discriminaþi.

Concluzii
La nivelul populaþiei de romi, per ansamblu, nivelul de educaþie formalã
este scãzut, 2 din 10 copii de vârstã ºcolarã nu merg la ºcoalã. La aceste date se
adaugã faptul cã un sfert din populaþie este analfabetã ºi pentru jumãtate dintre
cei cuprinºi în eºantion (incluzând aici ºi primul grup ale cãror rãspunsuri sunt
reprezentative pentru populaþia de romi din România, conform cadrului de
eºantionare) nivelul maxim al educaþiei este cel de ºcoalã primarã. Aceºtia sunt
cei care nu au nici o posibilitate (decât dacã urmeazã programe destinate creºterii
nivelului de educaþie al adulþilor ,,A doua ºansã”) sã beneficieze de pe urma
cursurilor de calificare care le-ar putea asigura o diplomã recunoscutã oficial
pentru cã prevederile legislative în vigoare cer ca nivelul minim necesar de
ºcolarizare pentru calificare sã fie de minim 8 clase (terminarea ciclului gimnazial).
Conform datelor colectate, doar jumãtate dintre respondenþi au declarat cã au
asigurare de sãnãtate sau acces gratuit la asigurãrile de sãnãtate în comparaþie cu
peste 97% din populaþia României (conform datelor furnizate pentru sfârºitul anului
2009 de cãtre Casa Naþionalã a Asigurãrilor de Sãnãtate, www.cnas.ro, consultat
în data de 24.06.2011). Lipsa accesului la serviciile de sãnãtate pentru o mare
parte din populaþie, dar ºi condiþiile precare de locuire ºi viaþã sunt factorii care
explicã rata mai mare a morbiditãþii ºi mortalitãþii la populaþia de romi din România.
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Datele rezultate în EU-Inclusive vin sã aducã încã odatã în atenþie problemele
de locuire ale populaþiei de romi din România: aglomerarea multor persoane în
aceeaºi camerã; în cadrul unor locuinþe construite din materiale puþin rezistente;
lipsite de utilitãþi de bazã cum sunt apa curentã, canalizarea, chiar ºi toaleta
(chiar amenajatã în curte, în afara casei). Fãrã doar ºi poate cã locuinþa este un
element fundamental al condiþiilor de viaþã ºi ea trebuie sã rãspundã unor
necesitãþi de bazã ale omului cum sunt cele de adãpost, integrare socialã, securitate
ºi intimitate (Mãrgineanu I., Precupeþu I., 2010). Dar pentru mulþi etnici romi ea
este doar un adãpost precar ºi înghesuit, care nu permite intimitate ºi securitate.
Din toate datele despre discriminare prezentate în cadrul unor cercetãri
desfãºurate începând din 2000 ºi pânã în prezent am putea fi de acord cu cele
avansate de cãtre Mãlina Voicu în cadrul Barometrului Incluziunii Romilor (2007)
ºi anume cã discriminarea etnicã resimþitã cu care se confruntã romii începe sã
se reducã. Totuºi, dupã cum remarca Mãlina Voicu (BIR, 2007), fenomenul încã
persistã ºi necesitã precauþie ºi consideraþie pentru faptul cã avem de a face cu
cel puþin douã mari categorii de factori: instrumentele de mãsurare a nivelului
discriminãrii etnice (care ar necesita adaptarea la schimbãrile produse în societate);
cultura politicã (acceptarea regulilor jocului democratic, a toleranþei ºi respectului
inter-etnic), schimbarea legislativã ºi mãsurile destul de numeroase din ultimii
ani de a inculca în societate faptul cã toleranþa faþã de diversitate este o valoare.
Acelaºi gen de observaþie - referitor la nivelul de intoleranþã raportat (surprins
de cãtre instrumentele de cercetare: chestionar, interviu etc.) - este fãcutã ºi de
cãtre Claudiu Tufiº în cadrul analizei datelor cercetãrii Religie ºi Comportament
religios realizatã în cadrul programului Studii Electorale Româneºti al Fundaþiei
Soros România. Autorul susþine de asemenea cã nivelul de toleranþã raportat va
fi întotdeauna mai redus decât nivelul de intoleranþã real tocmai datoritã normelor
sociale care condamnã intoleranþa faþã de un anumit grup social.
Deci, nivelul scãzut de educaþie care favorizeazã reproducerea condiþiei
sociale a familiei de bazã, condiþii de locuire improprii (supraaglomerare, acces
redus sau deloc la utilitãþi, locuinþe construite din materiale ieftine ºi puþin durabile),
discriminarea ºi lipsa accesului gratuit la servicii de sãnãtate pentru un grup
destul de numeros de indivizi nu lasã loc ºanselor noilor generaþii de depãºire a
condiþiei de viaþã ale pãrinþilor lor.
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AL TREILEA VAL AL MIGRAÞIEI ROMILOR:
MOBILITATE ªI MIGRAÞIE INTERNAÞIONALÃ LA
POPULAÞIA DE ROMI DIN ROMÂNIA DUPÃ 1989
Monica ªerban

Al treilea val al migraþiei romilor
În deceniul 9 al secolului trecut, þãrile Europei de Vest erau deja alarmate de
valul azilanþilor ºi migraþiei de întregire a familiei care aducea din ce în ce mai
mulþi migranþi „nedoriþi“. Cãtre sfârºitul perioadei, perspectiva deschiderii unui
spaþiu imens, cel de „dincolo de Cortina de Fier”, la liberã circulaþie internaþionalã
(trecerea la statutul de democraþii ar fi adus, inevitabil, pentru întreaga populaþie
a fostelor þãri comuniste, posibilitatea de a ieºi liber din þarã) înspãimânta
cancelariile statelor occidentale. În acest context, de estimãri alarmiste ale creºterii
migraþiei dinspre estul spre vestul Europei, se declanºeazã o nouã etapã a ceea
ce specialiºtii numesc cel de-al treilea val al migraþiei romilor cãtre Europa
Occidentalã (Reyniers, 1993, 2008).
Puþin înainte de cãderea regimului Ceauºescu, în 1989, primele grupuri de
populaþie romã având ca origine România încep sã solicite azil þãrilor din vestul
european dezvoltat. Trendul continuã în primii ani de dupã 1989, pe fondul
accentuãrii conflictelor cu caracter etnic între populaþia romã ºi populaþia
majoritarã. Germania reprezenta þinta predilectã a proiectelor pentru o viaþã nouã
în Occident. În primãvara anului 1992, estimãrile plasau deja la 20.000 numãrul
solicitanþilor de azil de origine romã din România în aceastã þarã (cf. Ambasadei
Germaniei în România, estimare citatã de Reyniers, 1993). Douã rute de migraþie
pãreau sã se dezvolte: una care ducea cãtre statele din centrul Europei (în special
Germania, via Austria), accesibilã mai ales romilor din Transilvania, ºi a doua,
deschisã de romii din Banat, cãrora le-au urmat cei din sudul României, cãtre
sudul Europei, în special þãrile latine (Reyniers, 2003). În perioada de timp
imediat urmãtoare cãderii regimului comunist, solicitarea de azil a constituit
principalul tip de migraþie internaþionalã practicat de populaþia romã din România.
Într-o þarã care moºtenea un repertoriu restrâns de modele de mobilitate geograficã
(Diminescu, 2003), calea refugiului a fost intens utilizatã de întreaga populaþie.
Datele pentru perioada respectivã sunt greu de contabilizat: majoritatea statelor
de destinaþie nu înregistreazã etnia celui care solicitã protecþie. Cu siguranþã este
vorba de zeci de mii de romi, unii reuºind sã atingã destinaþiile dorite (democraþii
dezvoltate ale spaþiului vest-european), alþii întrerupându-ºi migraþia la porþile
(de atunci) ale Occidentului, în taberele din Cehia sau Polonia.
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Reacþiile restrictive ale statelor occidentale vor reduce treptat atractivitatea
solicitãrii de azil ca strategie de migraþie pentru români. Avem puþine detalii
despre felul în care migraþia romilor a evoluat din a doua jumãtate a deceniului
10 al secolului trecut pânã la ridicarea primei (ºi probabil celei mai importante
bariere) de circulaþie în migraþia internaþionalã a românilor: restricþia de vizã în
spaþiul Schengen începând cu 1 ianuarie 2002. În ciuda unei vizibilitãþi ridicate,
accentuate probabil de inserarea la marginile societãþilor de destinaþie, este puþin
probabil ca migraþia romilor sã fi cunoscut un trend ascendent, prin raportare la
perioada anterioarã. O „pierdere” treptatã în migraþia populaþiei majoritare este
mai degrabã probabilã (vezi (Matras, 2000))21.
Împinsã de înrãutãþirea accentuatã a situaþiei de la origine, migraþia romilor
români pare sã fie impulsionatã de reducerile succesive ºi graduale (în 2002 prin
eliminarea controlului intrãrii cetãþenilor români în Spaþiul Schengen pe baza
unei vize, ulterior, în 2007, prin dobândirea statusului de cetãþeni europeni) a
barierelor de circulaþie cãtre vestul european. Nu este vorba nicidecum de un
exod al populaþiei rome din România, ci, probabil, de creºterea deplasãrilor în
strãinãtate în contextul în care, deopotrivã, migraþia populaþiei majoritare cunoaºte
un trend puternic ascendent. Deºi proporþia romilor din statele sud-estului ºi
centrului european care s-au îndreptat cãtre Occident este probabil mai micã
decât cea a populaþiei majoritare (Reyniers, 2008) ori cel mult paralelã acesteia
(Matras, 2000), migraþia romilor, încã de la începuturile anilor ’90, a provocat
neliniºte ºi îngrijorare. Aceasta pare sã fie, de altfel, povestea repetitivã a valurilor
succesive de migraþie romã în Europa: ,,À chaque fois, leur arrivée a suscité
l’étonnement, l’inquiétude et le rejet”, nota Reyniers în 2008. O migraþie înalt
vizibilã a persoanelor lipsite de resurse care se insereazã la marginile societãþilor
de primire. Romi cerºind în marile capitale, spãlând parbrizele maºinilor în
intersecþii sau vânzând ziare gratuite în faþa supermarketurilor, tabere insalubre
supraaglomerate, familii numeroase pornite împreunã în cãutarea de mai bine
sunt imaginile în care citim migraþia romilor, chiar ºi astãzi.
Periodic, migraþia populaþiei de etnie romã reapare în centrul atenþiei în
spaþiul public românesc: subiect de îngrijorare, subiect de disputã, subiect de
negociere/re-negociere a relaþiilor cu diversele state de destinaþie. Deºi vizibilã,
importantã (dacã ar fi sã ne gândim chiar ºi numai la mãsurile adoptate de unele
state de destinaþie ca reacþie la migraþia romilor ºi la reacþiile de rãspuns ale
statului român), migraþia romilor rãmâne, pentru moment, una dintre
componentele puþin investigate ale migraþiei cetãþenilor români în strãinãtate.
21 ”În urma înãspririi controalelor la frontierã ºi a procedurilor de intrare în þãrile din vestul Europei, în special Germania,
Austria ºi Italia, în perioada 1992-1993, incluzând reguli mai stricte pentru acordarea de azil, precum ºi a clasificãrii
celor mai multe dintre þãrile din estul Europei ca <<þãri sigure>>, sursã sau de tranzit, dar ºi a introducerii acordurilor de
readmisie, migraþia din estul Europei cãtre vestul continentului a fost limitatã ºi probabil restrânsã numeric comparat
cu perioada anterioarã” (Matras, 2000: 35)
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Felul cum a evoluat în timp aceastã migraþie, pattern-urile dupã care se desfãºoarã
astãzi, consecinþele pe care le antreneazã sunt departe de a fi lãmurite. Acest
text, dedicat în exclusivitate deplasãrilor internaþionale ale romilor din România,
se înscrie într-un astfel de efort de limpezire a unei situaþii de migraþie22.
Capitolul cuprinde cinci secþiuni, urmãrind structurarea: experienþei de
mobilitate/migraþie, a migraþiei actuale ºi a intenþiilor de migraþie. Organizarea
textului urmãreºte un mod cronologic de implicare în migraþie: de la cei care au
participat la migraþie în trecut, la cei care sunt în acest moment migranþi ºi cei
care este posibil/probabil sã fie implicaþi în migraþie în viitor. Secþiunea finalã
(discuþii) încearcã sã punã împreunã elementele de descriere/explicaþie organizate
dupã schema trecut/prezent/viitor în migraþia romilor, pentru a schiþa o imagine
de ansamblu. Evident, construitã cu date culese la origine, imaginea este una pe
alocuri neclarã. Principalele sale trãsãturi sunt: migraþie marginalã, marcatã de
lipsa de resurse ºi condusã de nevoia de resurse materiale, înalt sensibilã la
schimbãrile de context. Dezvoltarea fenomenului se accentueazã dupã 2007 cu
plecãri majoritar concentrate în spaþiul european, în numai câteva þãri. Criza
economicã pare sã fi afectat puternic deplasãrile în strãinãtate: mulþi dintre cei
rãmaºi în strãinãtate sunt persoane care trãiesc acolo de cel puþin un an de zile,
mulþi dintre cei pentru care migraþia înseamnã o perioadã scurtã petrecutã în
afara graniþelor þãrii sunt astãzi mai degrabã acasã.

Cei care au fost plecaþi ºi au revenit
Cercetarea migraþiei internaþionale din România are deja o tradiþie în
înregistrarea ºi analiza a ceea ce este numit experienþã de migraþie/experienþa
strãinãtãþii (vezi, spre exemplu, Sandu (coord.) 2007). Investigarea experienþei
de migraþie presupune, de fapt, evidenþierea grupului de indivizi care, pe parcursul
unei perioade de timp, s-au implicat cel puþin o datã într-o deplasare în strãinãtate
care poate fi catalogatã drept migraþie. Ei sunt cei care au fost în afara graniþelor
þãrii ºi, din diverse motive, au revenit la origine. Într-o terminologie paralelã
sunt migranþi de revenire.
Indivizii care, la un moment dat, au acumulat una sau mai multe experienþe
(în sensul de evenimente) de migraþie, dar se aflã la origine, reprezintã o categorie
distinctã faþã de cei care sunt implicaþi, în acelaºi moment, în migraþie (cei se aflã
la destinaþie). Nu sunt migranþi, ci foºti migranþi. În mod evident, ei reprezintã
unicul grup de populaþie care s-a aflat în situaþia de a fi migrant ºi de la care se
poate culege, în mod direct, informaþie în aria de origine.
22 Uneori, din motive legate de repetiþie, specificarea adjectivalã “internaþional” nu se adaugã substantivului “migraþie”.
Referirile, dacã nu este precizat în alt fel, sunt exclusiv la migraþie internaþionalã. Din motive legate mai degrabã de lipsa
de relevanþã a diferenþierilor bazate pe locul de plecare, respectiv de destinaþie în migraþia contemporanã, nu apare
decât rar distincþia imigraþie/emigraþie. În termenii migraþiei clasice, discutãm aici despre emigrare ºi migraþie de
revenire, pentru care, cel mai adesea, am utilizat termenul “migraþie”.
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De ce sunt experienþele acestor indivizi relevante pentru cunoaºterea
migraþiei? Probabil cã existã cel puþin douã variante de rãspuns la aceastã
întrebare, care justificã investigarea experienþei de migraþie la origine.
În primul rând, informaþiile furnizate de indivizi despre experienþele lor
trecute reprezintã una dintre puþinele surse pe baza cãrora se poate construi o
imagine asupra migraþiei având ca origine un spaþiu specificat, ca întreg. Dacã
discutãm despre migraþia populaþiei de romi din România, ca ansamblu, ºi am
recurge la investigarea populaþiei de migranþi (cei care sunt la destinaþie) în acest
scop, ar trebui sã integrãm informaþii venite din fiecare dintre ariile de destinaþie
ale populaþiei respective. Orice generalizãri bazate pe informaþiile culese de la o
populaþie migrantã dintr-o anume arie (þarã, în cazul migraþiei internaþionale) ar
fi în mod inevitabil afectate de particularitãþile migraþiei cãtre statul respectiv.
Varianta investigãrii extensive a tuturor destinaþiilor este costisitoare ºi nerealistã,
indiferent dacã spaþiul de origine este România sau un altul. Imaginea pe care o
obþinem discutând cu foºtii migranþi, la origine, nu este însã decât o aproximare
a migraþiei. Principala sa limitã vine din selectivitatea procesului de revenire.
Dacã între indivizii care rãmân la destinaþie ºi cei care revin existã diferenþe
sistematice, atunci calitatea imaginii este ºi ea afectatã. Pattern-urile dupã care se
desfãºoarã însã migraþia pot reduce sau accentua dificultãþile de aproximare.
Dacã migraþia are un pronunþat caracter circulator (fãrã diferenþe între destinaþii),
adicã modelul de migraþie practicat este unul bazat pe plecãri ºi reveniri frecvente
la origine, atunci se poate lucra sub ipoteza unei ridicate similitudini între migranþi
(cei care se aflã la destinaþie) ºi foºti migranþi. Populaþia de migranþi de revenire
devine, în aceste condiþii, o bunã aproximare pentru populaþia migrantã. Este
asumpþia, bazatã pe cercetãri anterioare, sub care se plaseazã aceastã analizã.
Dacã experienþa de migraþie serveºte încercãrii de descriere a migraþiei unei
populaþii din perspectiva originii, în al doilea rând, ea capãtã relevanþã prin prisma
efectelor pe care procesul le induce (cel puþin la nivel individual). Contactul cu
realitatea de dincolo de graniþe (indiferent dacã printr-o experienþã de migraþie
sau de alt tip) pare a contribui la schimbãri la nivel individual (ipotezã susþinutã
în cazul României, prin date referitoare la populaþia ca întreg) (Sandu, 2010).
Cunoaºterea distribuþiei experienþei de migraþie capãtã atunci importanþã în
discutarea/anticiparea impactului schimbãrilor induse de migraþie.
Dintre aceste douã motivaþii, textul de faþã este preocupat mai ales de prima:
modul în care istoria de migraþie a populaþiei de romi poate fi reconstruitã pornind
de la investigarea experienþelor de migraþie acumulate în spaþiul de origine.
Informaþiile culese în cadrul sondajului de faþã permit identificarea indivizilor
ºi gospodãriilor care au cel puþin experienþa unei deplasãri în strãinãtate, cu
diferenþieri legate de scopul deplasãrii (muncã/alte scopuri) ºi perioada de timp
în care deplasarea a avut loc (perioadele: 1989-2001; 2002-2006 ºi 2007-prezent).
În cazul indivizilor care s-au deplasat în strãinãtate dupã 1 ianuarie 2007 s-au
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cules, de asemenea, informaþii detaliate despre cea mai recentã plecare în
strãinãtate (anul plecãrii, scopul plecãrii, perioada de timp petrecutã în strãinãtate,
þara de destinaþie).
Experienþa deplasãrii în strãinãtate la nivel individual
Dupã 1989, ceva mai mult de o cincime din populaþia de romi care se aflã
astãzi în þarã a intrat în contact direct cu realitatea din afara României. Mai mult
de trei sferturi din cei care au fost pentru o perioadã de timp în afara graniþelor
þãrii s-au deplasat în strãinãtate cu scopul declarat de a lucra. Strãinãtatea pare a
fi, pentru populaþia de romi, locul unde se pot obþine mijloacele pentru o viaþã
mai bunã. Acesta este probabil sensul în care poate fi interpretatã alegerea opþiunii
„muncã” în justificarea deplasãrii23. Migraþia populaþiei de romi este fundamental
una a lipsei de resurse, iar faptul cã alte tipuri de mobilitate geograficã
internaþionalã, indiferent care ar fi ele, sunt reduse, susþine o asemenea afirmaþie:
dintre cei care au fost în strãinãtate, pentru numai un sfert (6% din totalul
eºantionului) scopul deplasãrilor în strãinãtate de dupã 1989 nu este legat în nici
un fel de muncã. Pentru încã 5% din eºantion, deplasãrile legate de muncã sunt
însoþite de deplasãri în alte scopuri. Informaþiile culese nu ne permit stabilirea
unei ordini cauzale: nu ºtim pentru câþi dintre cei care au asociat plecarea în
strãinãtate cu munca, un tip de deplasare a fost consecutiv celuilalt: este posibil
sã fie vorba de un pattern de explorare a spaþiului pentru alte scopuri urmat de o
revenire pentru muncã sau de deplasare în alte scopuri, posibilã tocmai datoritã
unei deplasãri pentru muncã. Cele douã tipuri de mobilitate par însã a fi în directã
legãturã.
Predominanþa deplasãrilor motivate de muncã se menþine ºi în condiþiile
segmentãrii perioadei de dupã 1989 în intervale mai mici de timp: plecãrile în
strãinãtate pentru alte scopuri decât munca ocupã un loc marginal în experienþa
de mobilitate externã a minoritãþii rome din România, indiferent de data când se
produce plecarea.
Ideea deplasãrilor în spaþiul internaþional în cãutarea resurselor pare a fi
susþinutã de modul în care experienþa plecãrii în strãinãtate se distribuie pe
parcursul perioadei de timp de dupã 1989: rãspândirea comportamentului la
nivelul populaþiei de romi se accentueazã o datã cu reducerile succesive în
costurile migraþiei. Pânã la începutul anului 2002, numai 5% dintre intervievaþi
declarã cã au petrecut o perioadã de timp în strãinãtate, indiferent de motiv.
Dacã în primii 12 ani de dupã 1989 (1990-2001) procentul romilor care
cãlãtoriserã în strãinãtate era marginal, în intervalul de dupã 1 ianuarie 2002
pânã la aderarea la României la Uniunea Europeanã (2002-2006), urcã la 8%
23 Scopul deplasãrilor în strãinãtate a fost înregistrat prin întrebãri închise, cu distincþia, deplasare pentru a lucra/deplasare
pentru orice alt scop. Formularea întrebãrilor (utilizatã frecvent în sondajele din România pentru înregistrarea
experienþei de migraþie) permite subiecþilor sã aleagã varianta „alt scop”, fãrã specificarea acestuia.
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dintre supravieþuitorii perioadei respective, aflaþi astãzi în România. O nouã
schimbare în regimul circulaþiei internaþionale pentru români, odatã cu trecerea
la statusul de cetãþeni europeni, ridicã din nou proporþia romilor care, dintr-un
motiv sau altul, cãlãtoresc în strãinãtate: aproximativ 15% dintre intervievaþi
au experienþa unei ieºiri în afara þãrii dupã 1 ianuarie 2007. Procentele în sine
au mai degrabã o valoare indicativã în acest caz: ele sugereazã o intensificare
a circulaþiei internaþionale în cazul populaþiei de interes, dar numãrul redus de
cazuri în ansamblul eºantionului (în special pentru intervalul 1990-2001) nu
este adecvat unor evaluãri precise (stabile). Modul de înregistrare a datelor nu
permite o comparaþie directã (intervalele de timp sunt diferite ca numãr de
ani). Dacã însã intensitatea migraþiei internaþionale ar fi fost constantã pentru
perioada 1990-2011, procentul celor care au cãlãtorit în strãinãtate ar trebui sã
fie proporþional cu numãrul de ani pe care fiecare dintre intervalele de timp
menþionate anterior îl cuprinde. Faptul cã în cei 12 ani din 1990 pânã în 2001
numãrul celor care au cãlãtorit în strãinãtate este mai mic decât cel al celor
care au cãlãtorit în strãinãtate în cei 5 ani de intrare nerestricþionatã de vizã în
Spaþiul Schengen (2002-2006) ºi considerabil mai mic decât cel al celor care
au cãlãtorit în strãinãtate în ultimii 4 ani ºi jumãtate (2007 - momentul
sondajului) susþine ideea unei accentuãri a mobilitãþii internaþionale, pe mãsurã
ce costurile ºi riscurile deplasãrii în afara României (de fapt, a þãrilor Schengen,
ulterior Uniunii Europene) au scãzut. Aºteptãrile de implicare mai accentuatã
în deplasãri internaþionale a grupurilor pentru care migraþia economicã era
blocatã de lipsa resurselor necesare pentru plecare (foarte probabil situaþia
romilor) dupã aderarea României la Uniunea Europeanã (Sandu, 2010) pare
sã fie susþinutã de datele de sondaj.
Figura 1. Experienþa deplasãrii în strãinãtate (nivel individual), în funcþie de scopul deplasãrii

Sursa: Soros 2011
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Reducerea costurilor/riscurilor asociate deplasãrii în strãinãtate, dupã 2007,
introduce noi segmente de populaþie în migraþie: aºa cum anticipam, marea
majoritate a celor care au cãlãtorit sau au muncit în strãinãtate dupã 2007 nu are
o experienþã similarã anterioarã aderãrii României la UE.
Dacã ne concentrãm atenþia numai asupra celor care au plecat în strãinãtate
dupã 2007 ºi sunt astãzi în þarã, cele mai recente deplasãri, la nivel individual, se
aglomereazã în ultimii doi ani. Peste jumãtate din indivizii care s-au deplasat în
strãinãtate în intervalul 2007-prezent, au ieºit cel mai recent din þarã în 2010 sau
2011 ºi mai mult de patru cincimi începând cu 2008. Informaþia pare sã sugereze
cã migraþia romilor este în plin proces de structurare în momentul actual.
Procentul ridicat al celor plecaþi recent - reveniþi recent trimite mai degrabã cãtre
un pattern de migraþie bazat pe plecãri ºi reîntoarceri frecvente, decât la stagii
lungi de ºedere în strãinãtate urmate de reveniri/reveniri lungi.
Reîntoarcerea în România, par sã sugereze datele, se petrece dupã o perioadã
relativ scurtã de ºedere în strãinãtate. Trei pãtrimi din cei care au experienþa
deplasãrii în strãinãtate au revenit acasã dupã 6 luni sau mai puþin, majoritatea a
locuit mai puþin de 3 luni în strãinãtate. Munca este principala motivaþie a
deplasãrii, iar faptul cã vizita în strãinãtate (la o foarte mare diferenþã) este cea
de-a doua justificare sugereazã, aºa anticipam, cã migraþia romilor este una
economicã, marcatã de lipsa resurselor ºi efortul cãutãrii lor în afara graniþelor.
Imaginea unei migraþii înalt difuze la nivel european, cãtre destinaþii
numeroase, este mai degrabã contrazisã de rezultatele sondajului: revenirile din
perioada 2007 pânã în prezent se fac preponderent din 5 þãri, Spania ºi Italia,
urmate de Franþa, Germania ºi Ungaria, celorlalte destinaþii ale migraþiei romilor,
exclusiv europene, le sunt ataºate procente marginale de reveniri. Rãmâne o
întrebare deschisã, în ce mãsurã existã locuri privilegiate pentru deplasãrile
romilor în strãinãtate, cãrora le-ar putea fi asociate rate reduse de revenire. Lucrând
sub ipoteza cã asemenea destinaþii ocupã un loc marginal în cãlãtoriile în
strãinãtate, atunci cele 5 þãri reprezintã destinaþiile migraþiei actuale a populaþiei
rome. Deºi în mod preponderent cei care sunt acum în þarã revin din spaþiul
sudic european (Italia, Spania), migraþia romilor nu pare a fi la fel de concentratã
ca cea a populaþiei României ca întreg. Procente apropiate de reveniri se produc
din statele centrului ºi nordului european ºi ale celui sudic. Spre deosebire de
populaþia României ca ansamblu, în deplasãrile romilor statele primului val de
integrare apar ºi ele menþionate între destinaþii.
Dacã elementele legate de cultura ºi istoria romilor ca populaþie în continuã
miºcare ar putea duce cãtre ipoteza unei circulaþii accentuate între destinaþii (în
special în Uniunii Europene, unde lipsa restricþiilor legate de libera circulaþie ar
putea favoriza o asemenea strategie), datele de sondaj nu susþin o asemenea
idee. Pentru cea mai recentã deplasare în strãinãtate, romii care se aflau în
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momentul sondajului în România se orientaserã preponderent cãtre o singurã
destinaþie (indiferent de þarã). Numai marginal, apar douã sau trei destinaþii. Este
posibil, desigur, ca cei care sunt instalaþi într-un pattern de mobilitate internaþional
cu deplasãri între destinaþii sã fie mai degrabã o populaþie care nu revine în
România. Informaþiile culese numai în aria de origine nu permit însã nici un fel
de consideraþii asupra unei asemenea posibile situaþii.
Experienþa deplasãrii în strãinãtate la nivelul gospodãriei
Dacã migraþia (indiferent de variantã, internaþionalã sau internã) este
rezultatul unei decizii a individului sau a gospodãriei reprezintã o discuþie amplã
în rândul specialiºtilor din domeniu. Evident, unitatea de înregistrare a unei
migraþii este individul - el pune în aplicare deplasarea efectivã. Totuºi, de multe
ori, familia/gospodãria intervine într-o decizie de plecare. Modele explicative
ale migraþiei (de tipul noua economie a migraþiei) accentueazã rolul gospodãriei
în decizia de migraþie. Mai mult, deºi individul se deplaseazã, miºcarea sa
poate sã aibã ºi de cele mai multe ori are, efecte asupra grupurilor din care face
parte, iar prima instanþã este cea a familiei/gospodãriei. Adesea, în urma
migraþiei, rãmân copii acasã, rolurile se schimbã în familie, bugetul familiei
este afectat de plecãri. Nu ne propunem aici dezvoltarea unui argument legat
de importanþa gospodãriei/familiei în migraþie, ci mai degrabã justificarea
succintã a motivaþiei introducerii unui al doilea nivel de analizã a informaþiei
referitoare la migraþie: cel al gospodãriei. În cazul unei populaþii cu un ridicat
nivel de tradiþionalism, este posibil/probabil ca gospodãria sã aibã o semnificaþie
crescutã în procesul de migraþie.
Dupã 1989, peste o treime din gospodãriile de romi au interacþionat prin
intermediul unuia sau mai multor membri cu realitatea din afara graniþelor þãrii.
Evident, cifra se referã la gospodãriile ai cãror membri (cel puþin unul) trãiesc
astãzi în România. Putem spune aºadar cã, indivizii din peste o treime din
gospodãriile de romi au intrat în contact direct cu cineva care a cãlãtorit/locuit la
un moment dat în strãinãtate.
Analiza experienþelor deplasãrilor în strãinãtate la nivelul celor trei perioade
de migraþie specificate (1990-2001; 2002-2007; 2007-prezent) sugereazã cã
pattern-ul de implicare a gospodãriilor în migraþie este unul pe termen lung:
odatã ce una dintre gospodãrii are experienþa strãinãtãþii printr-un membru al
sãu, tinde sã pãstreze o asemenea caracteristicã pentru perioade îndelungate de
timp. În ciuda unui interval relativ mare de timp, dintre puþinele gospodãrii (8%)
care se implicau prin intermediul unui membru în deplasãri în strãinãtate în
perioada 1990-2001, peste 40% continuã sã recurgã la o asemenea strategie ºi
dupã 2007. Rãmânerea în mobilitate a unui procent atât de ridicat de gospodãrii
se pãstreazã ca model ºi pentru perioada urmãtoare: aproape 65% dintre
gospodãriile care includeau un migrant în perioada 2002-2006, continuã sã
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includã un membru care se deplaseazã în strãinãtate ºi dupã 2007.
Ca ºi în cazul datelor la nivel de individ, analiza la nivel de gospodãrie
evidenþiazã creºterea accentuatã a deplasãrilor romilor în strãinãtate în perioada
recentã: aproximativ un sfert din gospodãriile de romi au experienþa unei cãlãtorii
sau locuirii în afara þãrii dupã 2007. Dintre acestea, peste 60% sunt gospodãrii
noi în circulaþia internaþionalã.

Cei plecaþi
La nivelul originii, migraþia internaþionalã este dificil de mãsurat. Prin
definiþie, procesul presupune absenþa individului din spaþiul de plecare. Un sondaj
într-un asemenea spaþiu poate înregistra ,,absenþa” ºi poate culege informaþii
despre cei aflaþi în momentul sondajului la destinaþie numai indirect, de la cei
rãmaºi acasã. Legãtura pe baza cãreia se adunã informaþia este cea a apartenenþei
la aceeaºi gospodãrie (practica a fost de altfel utilizatã, anterior acestui sondaj,
pentru evaluãri asupra migraþiei românilor, vezi ilustrativ (Sandu, Dumitru (coord.)
2007)24. Culegerea de informaþie referitoare la fiecare dintre membrii gospodãriei
în momentul sondajului este marcatã de limita neînregistrãrii gospodãriilor care
sunt în întregime plecate în strãinãtate. Este, de asemenea, posibil ca migraþia
însãºi sã fie un element care accelereazã separarea indivizilor de gospodãria din
care au plecat. Chiar dacã gospodãriile de origine îºi ,,pãstreazã” membrii din
strãinãtate pe perioada petrecutã de aceºtia în afara þãrii, pot exista, mai ales în
contextul în care plecarea/ºederea în strãinãtate nu este complet reglementatã
(legale), situaþii de nedeclarare a migraþiei. Tocmai din aceste motive, este probabil
ca datele culese sã subînregistreze mobilitatea/migraþia internaþionalã.
Pe baza unui asemenea tip de date, în ciuda unei imagini publice despre
populaþia de romi mai degrabã ca una într-o continuã ºi accentuatã circulaþie,
informaþiile culese de sondaj indicã o prezenþã masivã a membrilor în gospodãrie:
numai 5% dintre cei 5548 de indivizi despre care s-a cules informaþie sunt,
indiferent de motiv, perioada de timp sau destinaþie, plecaþi din gospodãrie. Cea
mai mare parte a plecãrilor sunt externe (peste trei pãtrimi): spaþiul intern pare a
fi perceput ca unul ce oferã oportunitãþi reduse prin mobilitate, cu o preponderenþã
accentuatã a plecãrilor pe perioade scurte de timp.
Prin comparaþie cu cei reveniþi, indivizii plecaþi în afara þãrii preferã, conform
informaþiilor obþinute de la membrii familiei rãmaºi în þarã, mai degrabã sã rãmânã
pe perioade lungi de timp în strãinãtate: aproape jumãtate dintre cei plecaþi sunt
în strãinãtate de mai mult de 1 an de zile. Datele par sã sugereze din acest punct
de vedere o rupturã între douã categorii de persoane care au experienþa strãinãtãþii:
24 Prezentul sondaj a înregistrat, pe baza unei fiºe, informaþie despre fiecare dintre membrii celor 1109 de gospodãrii
cuprinse în eºantion (5548 de indivizi).
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una care pleacã pentru perioade scurte de timp din þarã ºi revine ºi o altã categorie
care rãmâne pe perioade extinse în strãinãtate. Este posibil ca, în fapt, categoria
celor care practicã plecãri pe perioade scurte sã fie cea mai sensibilã la presiunile
mediului pentru reducerea migraþiei (de tipul mãsurilor de forþare/stimulare a
revenirilor implementate recent de statul francez) sau la reducerea oportunitãþilor
pentru o migraþie marginalã (i.e. reducerea oportunitãþilor pentru migraþie ca
urmare a intensificãrii efectelor crizei economice la destinaþie). În contextul actual,
este probabil sã asistãm la o reducere temporarã a segmentului care se înscrie
mai degrabã într-un pattern de migraþie circulatorie, cu deplasãri de duratã scurtã
ºi (probabil) reveniri dese la origine.
Investigarea motivelor deplasãrilor (pentru persoanele cu vârste peste 16
ani) duce cãtre preponderenþa clarã a economicului, cel puþin în cazul deplasãrilor
cu o duratã de peste 6 luni. Desigur, investigarea motivaþiei este indirectã, iar
activitãþii de obþinere a unui venit în strãinãtate prin muncã îi este asociat, la
nivelul rãspunsurilor, probabil, un grad ridicat de dezirabilitate socialã.
Destinaþiile actualilor migranþi sunt mai clar segregate decât cele ale foºtilor
migranþi: Italia, Spania ºi Franþa se disting ca locuri unde trãieºte populaþia de
romi aflatã în acest moment în strãinãtate (cele trei destinaþii concentreazã
împreunã peste 75% din populaþia identificatã ca populaþie migrantã). Restul
destinaþiilor, exclusiv europene, gãzduiesc, fiecare, un procent marginal din
indivizii plecaþi.
Din punct de vedere al vârstei, aºa cum era de aºteptat în cazul unei migraþii
motivate economic, populaþia tânãrã, de vârstã activã reprezintã segmentul
predominant: aproape 65% dintre cei plecaþi au vârste cuprinse între 18 ºi 39 de
ani; proporþia celor de peste 50 de ani este redusã, pentru ca migranþii de peste
60 de ani sã fie mai degrabã excepþii. Interesant este cã, aºa cum sugerau ºi
datele legate de revenire, un procent relativ ridicat dintre cei plecaþi (17%) sunt
persoane sub 18 ani. Situaþia nu este însã neaºteptatã în cazul unei populaþii
tinere, cu rate înalte ale natalitãþii. Dacã þinem cont de faptul cã persoanele cu
vârste de peste 18 ani plecate din þarã sunt majoritar cei cãsãtoriþi sau aflaþi în
uniuni consensuale (peste 68%), este probabil ca proporþia relativ ridicatã de
minori sã fie datã de copiii cuplurilor care aleg sã iasã în afara þãrii. Prezenþa
ridicatã a celor aflaþi în cupluri în migraþie este influenþatã, cu siguranþã, ºi de
tendinþa populaþiei de romi de a se implica în relaþii maritale de la o vârstã precoce.
Proporþiile apropiate ale bãrbaþilor ºi femeilor în rândul migranþilor sunt rezultatul
unei migraþii în cadrul familiei.

Viitorul...
În spaþiul definit de presiunea pentru a anticipa evoluþia unei/migraþiei s-a
dezvoltat interesul pentru intenþiile de migraþie. Dacã este mai degrabã acceptat
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cã intenþiile reprezintã buni predictori pentru un viitor comportament (deºi existã
autori care contestã intenþiilor orice capacitate de a da indicaþii asupra acþiunii
viitoare), valoarea analizei intenþiilor s-ar prãbuºi în condiþiile în care le-am încãrca
cu greutatea comportamentului. Intenþiile de migraþie sunt indicatori ai declanºãrii
unui proces de evaluare/decizie al cãrui rezultat poate fi evenimentul de migraþie
(plecarea în strãinãtate). Mulþi dintre cei care la un moment dat declarã însã o
asemenea intenþie pot, din diverse motive, sã renunþe la intenþia lor iniþialã. A
asocia intenþiile de migraþie în mod neproblematic cu viitorul comportament
duce la rezultate aberante.
Ideea de la care porneºte acest text este, aºadar, cã intenþiile de migraþie
oferã indicii asupra procesului deciziei de a migra. Ele exprimã rezultatul negativ
al evaluãrii aici-acolo (indiferent de acolo) (Hugo, 1981). Desigur, s-ar putea
obiecta cã existã indicatori mai potriviþi ai stãrii de nemulþumire a indivizilor în
raport cu propria situaþie. Diferenþa este cã, în cazul intenþiilor de migraþie,
rezultatul evaluãrii este în favoarea unui alt loc, care, în cazul deplasãrilor
internaþionale, este un sistem social diferit. Acceptarea unei plecãri în strãinãtate
exprimã percepþia asupra lipsei oricãrei alternative pentru o îmbunãtãþire a situaþiei
in situ sau prin migraþie internã. Existã diverse grade de nemulþumire. Sensul
intenþiei de migraþie este atât de nemulþumit încât sã pleci din þarã. Iar a pleca
dintr-o þarã într-o altã þarã nu este tocmai uºor, mai ales dacã nu ai resurse care sã
faciliteze acomodarea la destinaþie.
Un asemenea mod de a judeca intenþia de migraþie poate fi considerat valid
atâta vreme cât, în spaþiul de origine sau destinaþie a celui/celei care intenþioneazã
sã plece, lipsesc elementele, exterioare individului, care sã medieze contactul cu
noua societate. Atunci, migraþia este o strategie a asumãrii riscului ºi/sau costurilor
ridicate. În condiþiile în care fenomenul este dezvoltat (la nivelul originii), plecarea
în strãinãtate îºi pierde, însã, din elementul sãu de necunoscut. La nivel comunitar,
a pleca în strãinãtate devine parte a repertoriului modurilor de a face, ceea ce
înseamnã acceptare neproblematicã a plecãrii, de tipul: ,,pentru cã aºa se face”,
pentru cã ,,alþii au fãcut la fel” ºi a fost ,,bine/bine pânã la urmã”. Un asemenea
mod de a privi plecarea este de regulã asociat cu existenþa unor structuri
intermediare, de tipul reþele de migranþi sau elemente aparþinând industriei
migraþiei, care faciliteazã deplasarea/ºederea la destinaþie. Este vorba nu numai
de plecarea pentru cã ,,aºa se face”, dar ºi de modul de a face într-un anume fel
plecarea pentru care individul gãseºte sprijin la cei cu care este conectat, chiar ºi
printr-o legãturã mai degrabã simbolicã (de tipul apartenenþei la aceeaºi etnie).
Decizia de a migra sau nu este influenþatã numai de discrepanþa între ceea
ce indivizii îºi doresc ºi ce au sau evalueazã cã pot sã aibã prin adoptarea unei
strategii de imobilitate spaþialã sau de gradul de rãspândire a migraþiei. În egalã
mãsurã, existã momente în care accesibilitatea unei strategii de mobilitate
(internaþionalã, în acest caz) este favorizatã de mãsuri de politicã de migraþie
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care pot reduce costurile ºi riscurile asociate migraþiei internaþionale. În istoria
migraþiei internaþionale având ca origine România au existat mai multe asemenea
momente. Unul dintre ele este cu siguranþã 2007: dreptul la liberã circulaþie a
permis populaþiei cu resurse puþine sã ia în calcul o asemenea strategie, cel puþin
în spaþiul european.
În anul 2011, în România, devenitã una dintre principalele origini pentru
fluxurile intra-europene, membrã a Uniunii Europene, intenþia de migraþie are
cu siguranþã o semnificaþie consistent diferitã faþã de începutul anilor ’90. Dacã
în perioada în care migraþia era puþin dezvoltatã, intenþia putea fi consideratã
expresia unei stãri de nemulþumire în raport cu o situaþie pentru care individul
nu putea gãsi/imagina o rezolvare în spaþiul sãu de rezidenþã (sau prin migraþie
internã), astãzi, probabil, aceastã componentã este diminuatã. Rãspândirea
migraþiei internaþionale are efectul ,,apropierii” ei ºi, la fel de probabil, al acceptãrii
mai uºoare a unei plecãri în strãinãtate ca soluþie la probleme. Reducerea costurilor
deplasãrilor în strãinãtate dupã 2007, în special în cazul populaþiei de romi, poate
sã preseze pentru o evoluþie în aceeaºi direcþie. Nu ar fi nimic neaºteptat, în
aceste condiþii, ca intenþia de migraþie în strãinãtate, în special în cazul populaþiei
de romi, sã fie relativ rãspânditã.
Sondajul a înregistrat intenþiile de plecare în strãinãtate25 pentru urmãtoarele
12 luni, investigând: scopul anticipat al deplasãrii, gradul de hotãrâre (cât de
sigur este subiectul asupra planului de plecare) ºi posibila destinaþie.
Întrebaþi dacã intenþioneazã sã se deplaseze în afara þãrii în urmãtorul an,
96% dintre intervievaþi oferã un rãspuns. Procentul mare al celor care pot sã spunã
dacã includ sau nu strãinãtatea în planurile lor pentru perioada urmãtoare sugereazã
un proces de ,,apropiere” a strãinãtãþii. Aºa cum era de aºteptat, într-o societate în
care migraþia externã este un fenomen rãspândit, a merge sau nu într-o altã þarã nu
pare a fi o interogaþie strãinã de universul cotidian al populaþiei rome. Valorizarea
locului din afara graniþelor (indiferent care este acesta) este ridicatã: 27% dintre
intervievaþi declarã cã, pentru diverse scopuri, intenþioneazã sã plece în strãinãtate
în urmãtoarele 12 luni. Procentul indicã o uºoarã creºtere prin raportare la rezultatele
unui sondaj similar, realizat cu aproximativ un an în urmã (în cadrul anchetei
respective, 22% dintre subiecþi rãspundeau cã intenþioneazã sã plece în strãinãtate
în urmãtoarele 12 luni) (Cace, Sorin; Preoteasa, Ana Maria; Tomescu, Cristina;
Stãnescu, Simona (eds.), 2010). Diferenþa este prea micã pentru a conchide cã
indicã un trend ascendent, cu atât mai mult cu cât întrebãrile prin care se înregistreazã
intenþiile au fost uºor diferit formulate în cele douã chestionare. Datele indicã, mai
degrabã, pãstrarea la un nivel crescut a intenþiilor de deplasare în strãinãtate.)
25 Termenul “migraþie” delimiteazã un anume tip de deplasãri din cadrul a ceea ce poate fi numit mobilitate geograficã
umanã. Pentru cã în perioada contemporanã migraþia îmbracã forme extrem de diverse, iar interesul pentru deplasãri
care, în mod convenþional, nu pot fi acceptate ca migraþie a crescut, sondajul a înregistrat, de altfel în tradiþia cercetãrilor
realizate în România, intenþia de deplasare în strãinãtate, fãrã a impune restricþii legate de o anume definire a migraþiei.
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Figura 2. Intenþia de plecare în strãinãtate

Sursa: Soros 2011

Strãinãtatea pare sã fie, fundamental, asociatã obþinerii de resurse materiale.
Dacã luãm în calcul numai persoanele care îºi exprimã intenþia de a pleca în
strãinãtate în urmãtoarele 12 luni, a munci motiveazã un procent consistent de
subiecþi: 85%. Aºa cum era de aºteptat, în cazul unei populaþii cu deficit de
resurse, proporþia celor care vizeazã o deplasare pentru studii este redusã (1%),
în timp ce aceia care asociazã alte scopuri unei posibile deplasãri se ridicã la
14%. Rezultatele sunt concordante cu cele ale studiului menþionat anterior, care
atribuia, în urmã cu aproximativ un an, unui procent de 90% din intenþiile de
plecare în strãinãtate scopul de a lucra. Din totalul celor intervievaþi în cadrul
acestui sondaj, 23% intenþioneazã sã lucreze în strãinãtate în urmãtorul an ºi
numai aproximativ 4% asociazã unei posibile deplasãri alt motiv.
Dacã intenþia de plecare în strãinãtate în viitorul apropiat este relativ
rãspânditã la populaþia de romi, numai jumãtate din cei care îºi doresc sã plece
(13% din eºantion), sunt siguri sau foarte siguri cã un asemenea plan va fi
transformat în realitate. Diferenþa mare poate fi, iarãºi, un indicator al lipsei
resurselor efective pentru deplasare într-un interval relativ scurt de timp
(urmãtoarele 12 luni). Lipsa de siguranþã în ceea ce priveºte plecarea nu este
afectatã în mod consistent de scopul acesteia. Indiferent de ceea ce intenþioneazã
sã facã la destinaþie, numai în aproximativ 50% din cazuri indivizii care doresc
sã plece sunt siguri cã vor putea pleca.
Cei care sunt siguri ºi foarte siguri cã vor pleca în strãinãtate în urmãtorul
an sunt, în proporþie ridicatã (89%), în mãsurã sã menþioneze þara cãtre care se
vor deplasa. Opþiunile sunt, în majoritate covârºitoare, europene (aproape 88%)
ºi reproduc destinaþiile deja asociate migraþiei populaþiei rome: doar patru þãri
adunã fiecare mai mult de 10% din opþiuni (Franþa, Germania, Italia, Spania) ºi
numai douã (Spania ºi Italia) se situeazã la sau peste pragul a 20%.
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Gruparea þãrilor de destinaþie în funcþie de istoria specificã de migraþie (þãri de
destinaþie ale valului de migraþie postbelic; þãri de destinaþie începând cu anii ’80 ai
secolului trecut ºi þãri de destinaþie recente - valul 2004 de aderare la UE), indicã o
preferinþã mai degrabã echilibratã între nordul ºi sudul Europei (37%, respectiv 46%
din intenþii) ºi marginal cãtre celelalte. Dacã intenþia de deplasare în sud este
predominant legatã de douã þãri, în centru-nord rãspândirea este mult mai accentuatã.
Pentru majoritatea subiecþilor siguri ºi foarte siguri cã vor pleca în urmãtorul an,
opþiunea de plecare în strãinãtate este legatã de o singurã þarã (56%). O proporþie
deloc neglijabilã (33%) ia însã în calcul douã sau trei opþiuni legate de destinaþie.
Dacã þinem cont de faptul cã, foarte probabil, indicarea unei destinaþii este legatã de
existenþa unei conexiuni prealabile cu þara respectivã, atunci procentul relativ ridicat
al celor care declarã cel puþin douã opþiuni pentru destinaþie sugereazã cã ipoteza
conexiunilor multiple ºi a circulaþiei între destinaþii meritã sã fie luatã în seamã.
Dacã majoritatea populaþiei care îºi doreºte sã plece din þarã pe durata
urmãtoarelor 12 luni ar face-o pentru a munci, intenþia de deplasare pentru lucru,
aºa cum era de aºteptat, nu se distribuie omogen la nivelul diverselor categorii
sociale. Pentru investigarea modului în care se structureazã intenþia de migraþie,
am concentrat analiza asupra intenþiilor de migraþie pentru a lucra în strãinãtate.
Diferenþele în funcþie de gen sunt consistente: procentul bãrbaþilor este aproape
dublu în raport cu cel al femeilor. Concluzia este una concordantã cu studiile anterioare
asupra migraþiei la romi (Cace, Sorin; Preoteasa, Ana Maria; Tomescu, Cristina;
Stãnescu, Simona, 2010) ºi poate fi pusã în legãturã cu tradiþionalismul populaþiei
rome: bãrbatul este principalul responsabil pentru atragerea resurselor materiale.
Modul în care se structureazã intenþia la populaþia de romi pare sã fie conform cu
pattern-ul identificat acum câþiva ani de zile pentru toatã populaþia: bãrbaþii, mai
degrabã decât femeile, par a fi, în România, cei care iniþiazã procesul deciziei de
migraþie (pentru o discuþie asupra intenþiei de migraþie pentru muncã la populaþia
României, în 2006, vezi (Sandu, 2010): 96-100).
Tabelul 1. Intenþie de plecare în srãinãtate pentru muncã în raport cu genul

Sursa: Soros 2011

Previzibil, intenþia de migraþie pentru muncã se concentreazã la nivelul
populaþiei tinere: dupã 50 de ani, procentul celor care doresc sã lucreze în
strãinãtate se reduce la mai mult de jumãtate comparativ cu cei cu 10 ani mai
tineri. Dupã 60 de ani, interesul populaþiei pentru a lucra în afara þãrii aproape cã
dispare. Interesant este cã un procent consistent din cei foarte tineri sunt dornici
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sã experimenteze un stagiu de muncã în strãinãtate în viitorul apropiat: deºi
dependenþi de decizia pãrinþilor pentru a putea pãrãsi teritoriul României, 26%
dintre respondenþii cu vârste cuprinse între 16 ºi 18 ani iau în calcul o posibilã
plecare. Este vorba despre nemulþumirea tinerilor în raport cu felul în care percep
oportunitãþile mediului în care trãiesc sau mai degrabã de instaurarea unei culturi
a migraþiei în locurile de plecare, care transformã migraþia într-o alegere la
îndemânã? Probabil fiecare dintre cele douã argumente cântãreºte în explicarea
proporþiei ridicate a minorilor care îºi doresc sã lucreze în strãinãtate26.
Tabelul 2. Intenþie de plecare în srãinãtate pentru muncã în raport cu vârsta

Sursa: Soros 2011

Dacã intenþia de migraþie pare sã fie influenþatã de caracteristicile
individuale în termeni de gen ºi vârstã, mediul de rezidenþã nu contribuie la
diferenþieri consistente: indiferent dacã trãiesc în rural sau în urban, indivizii
iau în calcul în egalã mãsurã posibilitatea unui stagiu de muncã în afara þãrii
pentru urmãtoarele 12 luni.
Tabelul 3. Intenþie de plecare în srãinãtate pentru muncã în raport cu mediul de rezidenþã

Sursa: Soros 2011

Aºa cum era de aºteptat, experienþa de migraþie pentru lucru induce
condiþionãri la nivelul intenþiilor: procentul celor care se gândesc, în viitorul
apropiat, sã repete un stagiu de muncã în strãinãtate este de trei ori mai mare
decât al celor care nu au o astfel de experienþã. Tendinþa celor care au migrat de
26 Numãrul redus al cazurilor nu permite o analizã aprofundatã în aceastã direcþie. Chiar ºi în cazul distincþiei: indivizi cu
intenþie de migraþie pentru lucru ºi fãrã intenþie de migraþie, procentele sunt uºor instabile.
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a repeta propria experienþã nu este specificã populaþiei de romi, legitatea a fost
verificatã în cazul celor mai diverse spaþii geografice. Explicaþiile trimit cãtre
elemente la nivel individual, cel al gospodãriei ºi comunitar. Schimbarea stilului
de viaþã al migranþilor (un stil de viaþã care nu poate fi, de cele mai multe ori,
întreþinut prin resursele la care indivizii au acces în aria de origine, la revenire),
acumularea unui capital de migraþie (ca formã de capital uman) care poate fi
exploatatã la maximum numai prin repetarea experienþei sunt justificãri pentru
tendinþa foºtilor migranþi de a continua implicarea în migraþie la nivel individual.
La nivelul comunitãþilor, cultura de migraþie sau presiunea legatã de pãstrarea
poziþiei gospodãriei în ierarhia de prestigiu de la origine într-o comunitate din
care se migreazã sunt factori explicativi pentru re-implicarea în migraþie.
Experienþa unei perioade de timp petrecute în afara þãrii de cãtre unul dintre
membrii gospodãriei pare a influenþa, la rândul ei, decizia de a lucra sau nu în
strãinãtate. Indivizii care provin din gospodãrii care au experienþa strãinãtãþii se
gândesc, în proporþia aproape dublã, sã se implice ei înºiºi într-un stagiu de
muncã în afara graniþelor. O asemenea tendinþã, constatatã anterior pentru
populaþia de romi ºi pentru populaþia României ca ansamblu, este consistentã cu
explicaþiile care atribuie gospodãriei, mai degrabã, decât individului, rolul de
instanþã în luarea deciziei de migraþie.
Tabelul 4. Intenþie de plecare în srãinãtate pentru muncã ºi experienþã directã de muncã în
strãinãtate/experienþã la nivelul gospodãriei

Sursa: Soros 2011

Dacã în discuþia de pânã acum legatã de modul de structurare a intenþiei de
migraþie la populaþia de romi nu a fost luatã în calcul în nici un fel specificitatea
acestei populaþii, investigheazã în ce mãsurã decizia de migraþie se asociazã cu
segmentul care se identificã în mai mare mãsurã cu etnia romã (indicatorul utilizat
aici este cunoaºterea limbii romani). Datele par sã sugereze cã, cel puþin la nivelul
intenþiei, mai degrabã indivizii care nu sunt purtãtorii elementelor culturale
specifice (nu sunt vorbitori de limba romani) includ în planurile lor de viitor un
stagiu de muncã în strãinãtate. Dacã imaginea cu care ne-am obiºnuit din presã
este cea a comunitãþilor tradiþionale de romi care se îndreaptã cãtre Vestul plin de
promisiuni, cel puþin în faza de intenþie, aceasta pare sã fie mai degrabã latura
înalt vizibilã a deplasãrilor în strãinãtate, nu ºi structura sa de consistenþã.
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Tabelul 5. Intenþie de plecare în srãinãtate pentru muncã ºi cunoaºterea limbii romani

Sursa: Soros 2011

În aceeaºi categorie, a aspectelor specifice migraþiei romilor, discriminarea
perceputã poate fi consideratã un factor care stimuleazã construirea unui de plan de
plecare în strãinãtate. Dacã individul percepe mediul în care trãieºte ca pe unul ostil (iar
discriminare perceputã poate fi un asemenea indicator), atunci rãspunsul sãu poate fi
unul extrem, de schimbare a locului investigheazã o asemenea idee, expunând
diferenþele între intenþiile de plecare pentru indivizii care declarã cã în decursul ultimului
an s-au simþit discriminaþi, prin raportare la cei care nu au o asemenea percepþie.
Distribuþia rãspunsurilor indicã tendinþa celor care s-au simþit discriminaþi cel puþin o
datã în decursul ultimului an, de a adopta o strategie de mobilitate internaþionalã.
Tabelul 6. Intenþie de plecare în srãinãtate pentru muncã în raport cu percepþia asupra discriminãrii
la origine

Sursa: Soros 2011

Aºadar, datele indicã prezenþa ridicatã a migraþiei, prin intenþii, la nivelul
eºantionului: 27% dintre indivizi îºi doresc sã plece în strãinãtate în urmãtoarele
12 luni, iar dintre aceºtia, 85% o fac pentru a munci. Deplasarea în afara graniþelor
este, în cazul populaþiei de romi, una definitã de scopuri economice. Ca ºi în
cazul populaþiei ca întreg (Sandu, 2010), intenþiile sunt diferenþiate: mai degrabã
bãrbaþii decât femeile, mai degrabã tinerii decât bãtrânii, cei foarte tineri, cei cu
experienþã directã de lucru în strãinãtate, cei care fac parte din gospodãrii în care
spaþiul din afara þãrii a fost, indiferent de scop, explorat de cãtre un alt membru,
cei care nu vorbesc limba romani ºi s-au simþit în perioada recentã discriminaþi
par a include lucrul în strãinãtate între planurile lor pentru urmãtorul an de zile.
Migraþia romilor se dovedeºte, în perioada post-comunistã, unul dintre
subiectele sensibile ale spaþiului public, atât intern cât ºi extern. Înalt vizibile,
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deplasãrile romilor în afara graniþelor României reapar constant ca motiv de
îngrijorare, indiferent de retorica asociatã. Într-un asemenea mediu, evident,
întrebãrile legate de câþi, ºi mai ales câþi în comparaþie cu, sunt înalt recurente.
Viitorul reprezintã în mod special un aspect de îngrijorare.
Pentru întrebarea câþi, comparaþiile (acolo unde sunt posibile) par sã indice
menþinerea intenþiilor de plecare în strãinãtate la populaþia de romi, pentru perioada
recentã (2007, 2010), la un nivel relativ ridicat (Fleck and Rughiniº (eds.), 2008);
(Cace, Sorin; Preoteasa, Ana Maria; Tomescu, Cristina; Stãnescu, Simona (eds.),
2010). Sondajele oscileazã în a estima intenþia de migraþie ca prezentã la undeva
între o pãtrime ºi o treime din populaþie. Un asemenea nivel este mai degrabã
indicatorul unui proces de acceptare a deplasãrii în strãinãtate ca soluþie la problemele
cu care populaþia de romi se confruntã (de aici procentul ridicat al celor care doresc
sã munceascã în strãinãtate). Planuri legate de o plecare nu echivaleazã, în condiþiile
lipsei de resurse ºi ale unei migraþii de precaritate cu punerea în aplicare a planului.
Este puþin probabil ca procentul deplasãrilor în strãinãtate sã creascã în mod consistent
în urmãtorul an de zile, deºi intenþia de migraþie este ridicatã.
Pentru întrebarea câþi în comparaþie cu, studiul de faþã, neincluzând un
eºantion de populaþie ne-romã pentru comparaþii, nu poate propune un rãspuns.
Analize anterioare, care au utilizat asemenea eºantioane (Fleck and Rughiniº
(eds.), 2008), pot reprezenta referinþe pentru discuþii. Dacã intenþia de deplasare
în strãinãtate la populaþia de romi este consistent mai ridicatã decât la populaþia
ne-romã, este posibil ca o asemenea evoluþie sã fie rezultatul unei implicãri mai
târzii în migraþie a populaþiei de romi. Este nu numai posibil, dar ºi probabil ca
populaþia de romi sã fie mai interesatã de un stagiu de muncã în strãinãtate decât
populaþia ne-romã ca ansamblu, dar o asemenea diferenþã este foarte probabil sã
fie rezultatul descoperirii relativ târzii (vezi secþiunea „Cei care au fost plecaþi ºi
au revenit” a textului) a mobilitãþii internaþionale la aceastã populaþie.

Discuþii
Datele sugereazã o creºtere gradualã a implicãrii romilor în mobilitatea
internaþionalã dupã 1989, pe mãsurã ce costurile ºi riscurile asociate deplasãrilor
în afara graniþelor României, în special în spaþiul european, se reduc. 1 ianuarie
2007 pare sã fie momentul care declanºeazã o accelerare a ieºirilor din þarã.
Motivatã de nevoi economice, migraþia populaþiei de romi a fost marcatã pe parcursul
perioadei post-comuniste de lipsa resurselor necesare deplasãrii. Un astfel de context
creeazã probabil o migraþie marginalã, cu situaþii de precaritate la destinaþie.
Dacã revenirile din strãinãtate indicã perioade scurte de ºedere la destinaþie
(preponderent stagii cu duratã de sub trei luni), informaþiile legate de persoanele
plecate în strãinãtate sugereazã mai degrabã stagii lungi. De ce se întâmplã aºa?
Explicaþia stã probabil în reducerea segmentului celor care adoptã un model de
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migraþie mai degrabã circulatoriu (plecãri pe perioade scurte, urmate de reveniri)
în condiþii actuale de adversitate a mediului în care se pune în practicã deplasarea
internaþionalã. Evenimentele recente din unele state europene (e.g. mãsurile de
expulzare implementate de Franþa în vara anului 2010), criza economicã sunt
procese care pot stimula/presa pentru ieºirea (temporarã?) a indivizilor din
circulaþia internaþionalã. Studii asupra migraþiei de revenire în România (vezi
Stoiciu, 2011) care sugereazã cã, sub impactul crize economice globale, migranþii
care erau plecaþi de puþinã vreme s-au reîntors în þarã sunt congruente cu o
asemenea concluzie. Faptul cã la nivel de gospodãrie tendinþa este de intrare ºi
rãmânere în migraþie poate sã indice mai degrabã o situaþie tranzitorie, cu revenire
la pattern-urile anterioare, pe mãsurã ce condiþiile defavorabile circulaþiei dispar.
Deplasãrile în strãinãtate sunt legate de câteva destinaþii europene: Italia,
Spania, Germania, Franþa sunt spaþii privilegiate de sosire. Ele sunt destinaþii ale
foºtilor migranþi, sunt state în care trãiesc actualii migranþi, cãtre ele se îndreaptã
preferinþele celor care iau în calcul o posibilã plecare în afara României.
Chiar dacã intenþiile de plecare în strãinãtate se menþin, la nivelul populaþiei
rome, la un nivel ridicat, precaritatea deplasãrilor (dependenþa lor ridicatã de
context) ºi lipsa resurselor pentru deplasare reduc ºansele ca asemenea intenþii
sã fie transformate în comportament.
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STUDIILE DE CAZ
Alina Bîrsan, Raluca Hirian
(Metro Media Transilvania)

Sintezã
Cele cinci cazuri selectate din cele cinci comunitãþi au avut la bazã
recomandãrile unor lideri ai comunitãþii cu privire la indivizi care reprezintã migranþi
de succes. Structura fiecãrui studiu de caz începe cu descrierea succintã a unor
dimensiuni ale comunitãþii urmate de analiza unui caz exemplar, ilustrativ pentru
migraþia internaþionalã a romilor din comunitatea respectivã.
Primul caz ales este comunitatea romilor „românizaþi” din Floreºti, sat cuprins
în viitoarea zonã metropolitanã a Clujului, situat la 7 km distanþã de municipiu.
Populaþia totalã a satului - centru de comunã - este de aproximativ 19.000 de persoane.
Din acestea, aproximativ 1.500 persoane sunt romi, existând ºi o zonã compactã de
locuire de 600-700 persoane, dar ºi zone în care românii ºi romii locuiesc împreunã.
Aproximativ 10% dintre membrii comunitãþii de romi sunt plecaþi în Anglia - Londra,
fiind vorba de o migrare temporarã transformatã în semi-permanentã. Migraþia
internaþionalã a debutat în comunitate în 1997, iar în prezent sunt peste 150 de romi
plecaþi cu familii întregi, care au locuri de muncã acolo, locuiesc în chirii ºi au copii
înscriºi la ºcoala din þara de destinaþie. Cei mai mulþi ºi-au legalizat ºederea cu ajutorul
rudelor plecate anterior. Ca perioadã temporalã a experienþei de migrare, cazul ales
(Radu) reprezintã un exemplu al celei de a doua perioade de explorare primarã a
Europei (1996-2001). Migraþia la nivelul comunitãþii de români din Floreºti este,
conform declaraþiilor reprezentantului primãriei, mai ridicatã decât în cazul romilor;
aproximativ 20% dintre români au migrat în Anglia ºi Franþa. Traseele de migraþie
ale celor douã comunitãþi sunt însã clar separate; principalul grup migrant (românii)
este reprezentat de tinerii cu studii medicale superioare, care au plecat în Franþa ºi
Anglia nemulþumiþi de condiþiile din þarã.
Cel de al doilea caz vizeazã comunitatea romilor din satul Petrilaca, comuna
Cuci (poziþionatã la mijlocul distanþei dintre Luduº ºi Iernut), judeþul Mureº,
fostã comunitate de romi ursari, în prezent mixtã din punct de vedere al neamurilor
(venite din mai multe zone ale Transilvaniei), un sat în care comunitatea românilor
s-a redus treptat, iar comunitatea romilor a crescut în paralel. În prezent, dintr-o
populaþie totalã a satului de 640 de persoane, aproximativ 260 sunt romi, aceºtia
locuind compact în zona „Dupã Vale”. Romii din Petrilaca au început sã migreze
dupã 2004 spre Franþa, în Paris, Marsilia ºi Toulouse. În prezent, se estimeazã cã
aproximativ 50% dintre romi au plecat cel puþin o datã în strãinãtate. Este vorba
de migrãri temporare, de maxim trei luni, pe parcursul cãrora stau în locuinþe
pãrãsite, fãrã locuri de muncã legale ºi fãrã drept de ºedere. Aceste plecãri
alternate de reveniri reprezintã traseul tipic al tuturor romilor migranþi din
localitate, inclusiv al lui Doru, subiectul selectat. Ca perioadã de încadrare, acest
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caz este tipic pentru valul migrãrilor de dupã ridicarea vizelor. În ceea ce priveºte
comunitatea non-romã din Petrilaca nu putem vorbi de migraþie internaþionalã,
majoritatea fiind persoane în vârstã care se ocupã cu agricultura.
Comunitatea din cartierul Dudeºti, aparþinând municipiului Feteºti, judeþul
Ialomiþa, este una de vechi cãldãrari, de aproximativ 1.400 de persoane, ai cãrei
membri au început sã migreze în 1991 spre Iugoslavia, apoi spre Grecia ºi spre
Turcia. Cartierul este locuit exlcusiv de romi, prin urmare comunitatea non-romã
se extinde la nivelul întregului municipiu Feteºti. Se estimeazã cã 10% din
membrii comunitãþii de romi au plecat mãcar o datã în strãinãtate, adicã
aproximativ 200 de persoane, principalul scop al lor fiind acela de a munci
temporar. Povestea de viaþã a lui Mihai poate fi încadratã ca perioadã în etapa
migrãrilor 1991-1996, cea a explorãrilor primare, dovadã ºi greutãþile întâmpinate
de cãtre subiect, care a trãit o experienþã complexã din acest punct de vedere.
Este una dintre cele mai interesante perspective asupra migraþiei vãzutã ca o
experienþã de viaþã, dar ºi ca o permanentã balanþã între costuri ºi beneficii.
Comunitatea din satul Cornu de Sus, comuna Dumbrava, judeþul Prahova
este o comunitate de vechi ursari stabiliþi aici încã din anul 1400. Poziþionat la 15
km de la Ploieºti, pe drumul spre Buzãu, satul cuprinde o zonã compactã locuitã
de romi, în centrul localitãþii. Totalul populaþiei din localitatea Cornu de Sus, aºa
cum apare în recensãmântul din 2002, este de 911 locuitori, cu o pondere de 6%
romi. Referitor la ponderea comunitãþii rome din localitate, estimãrile variazã însã
foarte mult: reprezentanþii autoritãþilor locale (viceprimar ºi expert pe problemele
romilor) declarã cã la ultimul recensãmânt s-au auto-declarat romi aproximativ 15
persoane, însã ei precizeazã cã de fapt sunt 700 - 800 de romi. Migraþia internaþionalã
în cadrul comunitãþii de romi a început înainte de 2000, iar dupã acest an au fost
frecvente plecãrile spre Spania, Franþa ºi mai puþin spre Germania. Estimãrile
respondenþilor relevã cã aproximativ 60 de romi au fost la muncã în strãinãtate,
majoritatea revenind în comunitate, doar 10 persoane au rãmas definitiv. Este vorba
aºadar de o migrare temporarã, axatã pe activitãþile aducãtoare de venit. În ceea ce
priveºte comunitatea ne-romilor din sat, numãrul celor plecaþi este mult mai redus,
fiind estimat la aproximativ 15 persoane care au plecat cu contracte legale, fãrã a
exista o destinaþie frecventatã cu preponderenþã, pe trasee migratoare diferite de
populaþia majoritarã. Respondentul ales, ªtefan, a cunoscut o experienþã complexã
de migraþie, care nu reflectã pattern-ul migrãrilor din comunitatea romã, plecând
în mai multe þãri (Israel, Germania, Italia), pe baza unor contracte de muncã legale
obþinute prin intermediul unor firme de plasare a cãror contacte le-a obþinut de la
Oficiul pentru Migrarea Forþei de Muncã din subordinea Ministerului Muncii din
România. Prima plecare a avut loc la începutul anului 1994, în total respondentul
petrecând aproape 10 ani în afara þãrii.
Comunitatea zonei Bereasca din municipiul Ploieºti este formatã dintr-o
multitudine de neamuri tradiþionale de romi. În acest cartier mãrginaº al Ploieºtiului
locuiesc aproximativ 800 de romi ºi 1.200 de români. Destinaþiile migranþilor
romi din Bereasca sunt Spania, Italia, Belgia, Irlanda. ªi în cazul acestei comunitãþi
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vorbim de o migraþie temporarã, cu plecãri pentru perioade scurte de timp (maxim
5 luni) ºi reveniri, dar ºi de cazuri în care migraþia a devenit una semi-permanentã,
cei plecaþi reuºind sã îºi achiziþioneze locuinþe în þãrile de destinaþie. Numãrul
romilor care au migrat în strãinãtate este de aproximativ 200 de persoane. În
ceea ce priveºte comportamentul de migraþie a comunitãþii non-rome din acelaºi
cartier destinaþiile sunt similare; numãrul românilor care au plecat cel puþin o
datã în strãinãtate pentru a munci fiind de aproximativ 300 de persoane; deºi
existã interacþiuni între cele douã comunitãþi, în ceea ce priveºte migraþia, traseele
sunt separate, se pleacã prin intermediul unor reþele diferite ºi localitãþile de
destinaþie sunt diferite. Cazul ales este al unei reprezentante a neamului de lãieºi,
Elena, care a migrat în 2003 spre Germania pentru a munci temporar. De atunci,
timp de opt ani de zile lucreazã câteva luni pe an în acelaºi loc de muncã din
Ausburg - Germania, cu perspective de a migra permanent. Spre deosebire de
celelalte cazuri, aici vorbim de un traseu individual de migraþie, realizat fãrã
sprijinul grupului sau al comunitãþii din care face parte.
Pentru fiecare din cazuri interviurile au vizat o serie de aspecte care descriu
din multiple perspective experienþa de migraþie:
9 Descrierea comunitãþii din care face parte individul
9 Istoria plecãrilor în strãinãtate
9 Situaþia anterioarã primei plecãri în strãinãtate
9 Experienþe succesive de ºedere în strãinãtate
9 Valorizarea experienþei de migraþie
9 Planuri de viitor
9 Aprecierea nivelului de trai
9 Statut ocupaþional ºi traseu ocupaþional
Precizãm cã numele respondenþilor care ne-au relatat poveºtile de viaþã sunt
fictive. Selecþia acestora s-a bazat pe ideea investigãrii în profunzime ºi descrierii
experienþei de migraþie a cinci indivizi ºi legãtura acesteia cu statusul ocupaþional
al indivizilor respectivi. Cele cinci persoane au fost selectate din cinci comunitãþi
de romi diferite (o persoanã pentru fiecare comunitate), comunitãþile având douã
trãsãturi comune: sunt comunitãþi de romi compacte sau mixte; sunt comunitãþi
cu experienþã de migraþie internaþionalã consistentã.
La nivelul comunitãþii de romi, criteriul utilizat pentru alegerea subiecþilor
interviurilor aprofundate a fost „experienþa de migraþie de succes”, aºa cum apare
ea în percepþia liderilor informali ai comunitãþii. Pentru fiecare dintre cele cinci
comunitãþi au fost solicitate astfel câte trei recomandãri de persoane prezente în
comunitate, pe care liderii sau persoanele influente le considerã „migranþi de
succes”, fãrã a fi indusã o definire a migrantului de succes. Cazurile finale selectate
s-au bazat pe un consens al acestor lideri cu privire la persoanele potrivite criteriilor
menþionate, aceºtia furnizând ºi o justificare succintã a opþiunii exprimate.
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I. Studiu de caz Floreºti, judeþul Cluj
Comunitate
Istoria comunitãþii de romi din Floreºti este strâns legatã de comunitatea
sãtenilor în ansamblu. Situat în imediata vecinãtate a municipiului Cluj Napoca
(3 km), Floreºti-ul gãzduieºte o comunitate relativ mare de romi, fiind în prezent
aproximativ 2.000 de persoane, conform datelor oferite de reprezentaþii
autoritãþilor locale. Este vorba de o comunitate de romi „românizaþi”, netradiþionalã, ai cãrei membri locuiesc o parte grupaþi (compact - zona Sub Pãdure),
iar restul amestecaþi cu populaþia majoritarã. Romii din Floreºti, similar cu restul
sãtenilor, au fost angajaþi în perioada comunismului în marile fabrici ale Clujului,
(Carbochim, Tehnofrig, Unirea), mediul de lucru comun fiind un element esenþial
care a dus la stabilirea unor legãturi puternice între cele douã comunitãþi. Cu
toate acestea, nu ºi-a pierdut caracteristicile de comunitate compactã. Conform
opiniilor reprezentanþilor comunitãþii, anumite aspecte ale realitãþii prezente îi
afecteazã în mai mare mãsurã pe romi: posibilitatea de a gãsi un loc de muncã
(scãderea ºanselor la angajare), dificultatea de a pãstra un loc de muncã, lipsa
resurselor legate de agriculturã.
La „Carbochim”? Muncitori necalificaþi sau muncitori calificaþi, sunt care
au ºi... De aici majoritatea au lucrat la „Carbochim”. De exemplu, soþia,
eu, am lucrat la „Armãtura”, la turnãtorie; turnãtor-formator. Am diploma
de turnãtor-formator. Deci þiganii aceºtia nu au fost niºte þigani din ãºtia sã
cerºeascã, sã se ocupe cu biºniþã, cu aur, cu treburi... Ei au fost þigani
românizaþi. Au fost învãþaþi cu munca. Acuma, dupã Revoluþie, sigur, cã
primii care au fost daþi afarã din serviciu au fost cei din etnia de romi ...
Intervievaþii apreciazã cã romii din Floreºti trãiesc bine, comparativ cu alte
comunitãþi de romi, dar ºi cu populaþia majoritarã, aceasta în principal datoritã
faptului cã „au fost deprinºi cu munca” ºi majoritatea gospodãriilor au venituri.
În ceea ce priveºte condiþiile de locuit, multe din casele vechi ale romilor au fost
reabilitate de proprietari, fiind înlocuite de construcþii din cãrãmidã sau BCA,
toate având acces la utilitãþile publice (apã, electricitate, gaze, canalizare). De
asemenea drumul principal din comunitate a fost reabilitat de cãtre autoritãþile
locale, urmând ca în acest an sã fie reabilitate ºi drumurile secundare.
Toþi stau - majoritatea stau în case. Au avut pe timpul lui Ceauºescu, au
avut apartamente, dar dupã ce au fost daþi din serviciu afarã, ei erau
obligaþi - cã nu aveau de unde sã-ºi plãteascã cheltuielile... Dupã ce au
fost daþi afarã din serviciu, fiecare ºi-au vândut blocurile ºi ºi-au fãcut
fiecare casã. (consilier local pe problemele romilor).
Deºi se confruntã în prezent cu o lipsã a locurilor de muncã, principalele
activitãþi prestate pe parcursul anilor trecuþi au fost în construcþii, la „zidãrie”,
domeniu care a mers bine în perioada boom-ului imobiliar.
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Principalul angajator din localitate este Avicola – crescãtorie de pui, companie
unde au muncit cei mai mulþi dintre romi, atât bãrbaþi cât ºi femei, ºi unde mai
sunt ºi în prezent angajaþi atât romi cât ºi români din sat.
Conform estimãrilor consilierului local pe problemele romilor, aproximativ
30% din comunitate reprezintã segmentul populaþiei active, existând ºi un stoc
important de pensionari, foºti muncitori din întreprinderile menþionate anterior,
mulþi dintre ei pensionaþi chiar la vârste relativ tinere în baza legislaþiei
anterioare care punea accentul pe anii de vechime în muncã. Este o comunitate
de romi în care au fost ºi sunt angajate în continuare inclusiv femeile, deºi în
perioada actualã au mai puþine ºanse la angajare comparativ cu femeile din
populaþia majoritarã.
În ceea ce priveºte stocul de educaþie, cei mai mulþi adulþi din comunitate
au opt clase sau cel mult liceul sau ºcoalã profesionalã. O singurã persoanã din
comunitate are studii superioare.
Acuma, mai nou, vã spun drept, nu au unde sã munceascã. Merg sãracii,
chiar într-o dimineaþã dacã vreþi sã vã documentaþi dumneavoastrã, veniþi;
este loc unde stau, vin patronii, le duc la lucru. Dar acuma, cu legile astea
noi, nici patronii nu mai le iau la lucru, numai angajaþi, numai aºa...
Lucrau cu ziua. Acuma stau acasã, nu au de lucru. (consilier local pe
problemele romilor)
Sigur, lucrau ºi femeile din comunitate, ºi femei. V-am spus, noi nu suntem
þigani din ãºtia cãldãrari, noi nu suntem þigani din ãºtia ursari sau... nu
avem nici strai tradiþional. Exact ca ºi românii. (consilier local pe
problemele romilor)
Dinamica experienþelor de migraþie la nivel comunitar relevã un pattern al
plecãrilor care a început în 1997-1998. În ansamblu putem caracteriza migraþia
la nivelul comunitãþii de romi din Floreºti ca fiind una temporarã, transformatã
în semi-permanentã. Ea este susþinutã în principal de o reþea comunitarã, dar se
diferenþiazã în funcþie de douã perioade: cea dinainte de liberalizarea graniþelor
ºi cea ulterioarã ridicãrii vizelor. Datoritã faptului cã cei mai mulþi au plecat pe
locuri de muncã stabile, nu este vorba de un ritm frecvent al lor, cu multe reveniri,
ci doar de vizite în comunitatea de origine în perioade de vacanþe sau concedii.
Plecãrile în strãinãtate au început în 1995-1996 când trei persoane de etnie
romã au solicitat vizã de India, ºi-au luat bilet pentru India cu escalã la Londra,
au coborât la Londra unde au rãmas pânã în prezent. Ulterior, aceºtia au cerut
azil politic ºi ºi-au legalizat ºederea în Anglia. Exemplul lor a fost urmat de mai
mulþi în anii urmãtori:
Au plecat în Anglia. Unul dintre ei e plecat, care ºi are acte legale în Irlanda.
Are stabilire, are toate actele; cumnatul meu. El e din 1995-1996 plecat acolo,
cu toatã familia lui. Atunci nu erau deschise graniþele ºi vã spun cum au plecat.
Au plecat, prima datã era biletul de India cu escalã în Londra. Ei ºi-au luat bilet
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de India cu escalã în Londra ºi în Londra ºi-au cerut azil. Bilet de avion pânã în
India, cu escalã în Londra. Din Londra nu s-au dus mai departe spre India ºi au
cerut azil politic. Au primit azil politic ºi atunci...Timp de un an sau ºase luni, de
exemplu - cât le-a fãcut actele acolo de la Home Office ãla, cum s-ar zice. (consilier
local pe problemele romilor)
Aceastã primã plecare din comunitate a deschis calea spre un flux migrator
constant în anii urmãtori pentru aceeaºi destinaþie, Londra. Nu este precizat foarte
clar de unde a fost preluatã aceastã soluþie de a emigra cu vizã de India, însã a
fost un procedeu de care au profitat primii plecaþi: aceste variante se auzeau, se
rãspândeau, au auzit ei cã ar merge varianta aceasta. Primii plecaþi din
comunitate nu aveau nimic pre-stabilit la destinaþie, astfel încât au traversat o
perioadã de cãutãri pânã ºi-au legalizat situaþia ºi au gãsit un loc de muncã;
ulterior ºi-au adus ºi familiile.
Singuri au plecat pânã ce ºi-au rezolvat situaþia, pânã ce ºi-au luat chirie,
pânã ce... Ãºtia de la Home Office le-au dat casã, le-au dat masã, le-au
dat tot: ºi televizor ºi frigider ºi bani de veselã ºi tot. Dupã ce s-au angajat
în serviciu, dupã ce ãsta... Atunci ºi-au adus ºi familia. (PE CE BAZÃ AU
CERUT AZIL POLITIC?). Motivele, ºtiþi ºi dumneavoastrã, cã numai aºa
poþi sã primeºti azil politic, numai pe bazã politicã… (consilier local pe
problemele romilor)
Am cerut azil politic, aºa, aºa, ºi ne-a aprobat...Pãi am cerut azil politic
cã sunt þigan. ªi e adevãr cã sunt þigan, ãsta-i adevãrul, nu pot sã spun sã
sunt român sau ungur, cã-s þigan. (migrant comunitate)
Ulterior acestor prime experienþe de migraþie, plecãrile în strãinãtate începând
cu 1997 au fost constante, însã doar spre aceastã destinaþie - Anglia, pe baza
legãturilor cu cei trei plecaþi iniþial. În prezent, se estimeazã cã în Anglia sunt 40
de familii din comunitatea romilor din Floreºti, aceasta însemnând aproximativ
150 de persoane.
Majoritatea celor plecaþi în Anglia lucreazã în construcþii. Femeile muncesc
ºi ele la hoteluri, în principal menaj. Toþi copiii familiilor plecate merg la ºcoalã
în Anglia, respondentul menþionând cã un suport important pentru familiile de
acolo îl constituie alocaþiile oferite de statul britanic pentru copii.
În ceea ce priveºte sprijinul financiar de care a avut nevoie fiecare când a
plecat, reprezentanþii comunitãþii afirmã cã acesta nu a fost o problemã: având în
vedere cã majoritatea au muncit în vremea comunismului ºi dupã Revoluþie,
mulþi dintre ei fie au avut economii, fie au împrumutat de la rude, prieteni ºi au
returnat banii dupã o lunã de muncã în Anglia. O altã soluþie era suportul oferit
de cãtre rudele care se aflau deja în Anglia:
Erau mulþi care plecau ºi spuneau la ºofer sã-i aducã ºi cã îi plãteºte
acolo banii, sau fãceau ei comandã prin autocar ºi când ajungea autocarul
acolo plãteau ei. Sau împrumutau de la cunoºtinþe, de la rude; doar eu pe
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câþi i-am ajutat! Fiecare a lucrat în timp ºi fiecare a avut un ban deoparte,
nu? Aºa au plecat. Sau, care nu au avut s-au împrumutat ºi au trimis banii
ºi... Pe câþi nu i-am ajutat eu, care au plecat... (consilier local pe problemele
romilor).
Aºadar toþi cei care au plecat ulterior celor trei au mers „la sursã sigurã”,
având locul de muncã ºi cazarea asiguratã. Toþi cei plecaþi în Anglia ºi-au
reglementat situaþia, toþi au acte, muncind legal.
Cel mai des, motivele plecãrii migranþilor þin de dificultãþile cu care se
confruntã în þarã, în special cele privind obþinerea unui loc de muncã: romii din
Floreºti nu fac agriculturã, nu au nici terenuri agricole, iar ºansele la angajare au
scãzut considerabil pe de o parte din cauza crizei economice, pe de altã parte din
cauza noilor mãsuri care stopeazã munca la negru, dar ºi atitudinilor
discriminatorii ale angajatorilor.
Destinaþiile alese pentru migrãri internaþionale din comunitate se rezumã la
Anglia ºi Ungaria. Având în vedere cã mulþi din comunitate se auto-denumesc ºi
ca þigani ungureºti, vorbind ºi limba maghiarã, Ungaria a însemnat o destinaþie
accesibilã pentru munca sezonierã, ocazionalã (agriculturã sau construcþii) sau
pentru a ieºi din þarã cu paºaport de Ungaria. Ungaria a reprezentat o destinaþie
alternativã îndeosebi pânã la momentul ridicãrii vizelor spre restul Europei.
Din punct de vedere al frecvenþei experienþelor de migraþie însã, destinaþia
principalã este Anglia, þarã în care sunt, conform estimãrilor reprezentantului
autoritãþii publice locale (APL) aproximativ 10% dintre membrii comunitãþii,
care sunt stabiliþi semi-permanent acolo (au loc de muncã, stau în chirie, toþi
copiii acestor familii merg la ºcoalã, au învãþat limba englezã, revin în România
doar pentru scurte perioade - vacanþe, ºi se gândesc sã revinã permanent doar
într-un viitor mai îndepãrtat). Consilierul local menþioneazã cã au fost câteva
persoane care au fost ºi în Italia, cu mai multe reveniri în þarã, dar care în final au
ajuns tot în Anglia. Estimãrile relevã cã aproximativ 30% din romii din comunitate
au ieºit mãcar o datã din þarã (aici fiind incluse ºi migrãrile sezoniere spre Ungaria).
Ocupaþiile principale ale celor care migreazã sunt construcþiile ºi mai puþin
muncile agricole:
Ei majoritatea sunt meseriaºi, dar nu au calificarea, diploma. Sunt
meseriaºi - construiesc, parchet, zugrãvit, toate prostiile; dar nu au
calificare. Mai vin aºa, mai vin în holiday. Da, sigur. Uite, de exemplu, de
Crãciun au fost o grãmadã acasã. În data de 5 ianuarie au plecat înapoi,
cã ºi-au luat bilet dus-întors ºi era o datã fixã la care trebuia sã meargã
cu avionul înapoi. (consilier local pe problemele romilor)
În ce priveºte migraþia populaþiei majoritare sunt menþionate ºi cazuri de
români ºi maghiari din comunitate care au plecat în Anglia, însã raportat la
cele douã comunitãþi, aceastã destinaþie este caracteristicã mai degrabã
comunitãþii de romi.
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De asemenea, la nivelul celor douã comunitãþi din sat existã relaþii de
întrajutorare, fiind menþionate cazuri de romi plecaþi cu bani împrumutaþi de la
prieteni români, de la foºti colegi de muncã, angajamente care au fost respectate
întotdeauna de cei plecaþi:
Nu avea bani sã plece în Anglia ºi l-a ajutat, i-a dat banii; a muncit omul,
i-a trimis banii înapoi. Da, bãiatul ãsta l-a ajutat. I-a dat bani ºi omul,
dupã ce a muncit i-a dat banii înapoi, cã sunt prieteni de familie împreunã;
ºi atunci sigur cã s-au ajutat unul pe altul. (consilier local pe problemele
romilor).
Fluxul migrator continuã ºi în prezent, în funcþie de oportunitãþile de muncã
identificate de cei de acolo:
Acuma ginerele meu a zis cã îi trebuie zece persoane, dar dupã Paºti. Sã le
trimit cã le-a gãsit loc de muncã; dar numai care sunt meseriaºi. Zugravi, care
ºtie sã punã gresie, faianþã... cã e un hotel care se construieºte. Pãi ºtiþi
dumneavoastrã, de aici pleacã în ºir: vede cã sunt muncitori ca lumea, sunt
meseriaºi ca lumea. Dupã aceea exact ca ºi cum mã duc la dumneata ºi þi-am
zugrãvit o camerã ºi vine colega dumitale ºi i-a plãcut cum am zugrãvit; aºa se
întâmplã ºi dincolo, nu? (consilier local pe problemele romilor)
Mai important decât sprijinul la plecare este suportul din localitatea de
destinaþie: la plecare trebuie sã ai minim 400 de lire, plus costul transportului
care ajung pânã la primul venit din angajare. Pentru cei care pleacã este esenþial
sprijinul oferit de cunoºtinþe/rude la destinaþie fie în gãsirea unui loc de muncã,
fie în rezolvarea actelor necesare unei ºederi legale.
Trebuie sã ai vreo 400 de lire la tine când mergi în Anglia….pânã ce...
Nu? Minim 400 ºi plus biletul ºi... Pânã ce te apuci de lucru, nu?
Aºa a mers ºi ginerele meu. Numai cã femeia care l-a ajutat, o mãtuºã de
a mea, nu a luat de la el nici cinci bani pentru chirie, cã nu era… Dacã
plãtea... În schimb ºi eu am ajutat-o în alte treburi. Nu, nu avea contract
de muncã. S-a dus el mai mult ºi a gãsit prin ziar, prin ãºtia. Lua ziarul,
citea ºi ºi-a bãgat CV-uri, ºi-a bãgat astea ºi mergea la interviuri. A avut
un prieten care cunoºtea mersul pe acolo ºi l-a ajutat ºi ãla, care... Întradevãr, i-a fãcut toate actele, legale, tot - ºi omul ºi-a gãsit de lucru acum…
Cazul recomandat de liderii comunitãþii din Floreºti pentru ilustrarea unui
exemplu de succes face parte din primele plecãri în Anglia, ºi este, conform
recomandãrilor persoana care s-a realizat cel mai bine acolo din punct de vedere
material. Radu a plecat din România în 1998 cu vizã de India într-un avion care
avea escalã la Londra, a coborât acolo, a obþinut dupã un anumit timp azil politic,
ºi în prezent locuieºte acolo cu toatã familia, având o vechime la actualul loc de
muncã de peste 10 ani. Interviul a fost realizat cu ocazia venirii in vacanþa de
Paºti a respondentului.
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Migraþia ca ºansã de a începe o nouã viaþã
Nume respondent: R. I.
Vârsta: 52 ani
Nivel educaþie: gimnaziu
Domiciliul în România: com. Floreºti, jud. Cluj
Þãri în care respondentul a muncit: Anglia
Data primei plecãri în strãinãtate: 1998
Perioada de ºedere în strãinãtate: 13 ani

Istoria plecãrilor în strãinãtate
Experienþa de migraþie a intervievatului se rezumã la o singurã þarã de
destinaþie, Anglia, unde Radu a plecat în iunie 1998 pentru a munci ºi de
unde nu a revenit deloc pe o perioadã de zece ani (deoarece nu avea acte).
A revenit în þarã abia în 2008, în vizitã ºi apoi doar în vacanþe, concedii.
Are în prezent treisprezece ani de ºedere în Londra, vechime de zece ani la
actualul loc de muncã, ºi nu doreºte sã migreze în altã parte, fiind foarte
mulþumit de statutul actual.

Situaþia anterioarã primei plecãri în strãinãtate
Similar celor mai mulþi din comunitate, Radu a fãcut opt clase la ºcoala
din Floreºti. Mai mult nu s-a putut deoarece „aºa au fost condiþiile”. Provenind
dintr-o familie sãracã, cu ºase fraþi întreþinuþi de un pãrinte singur, copiii au
trebuit sã îºi ajute pãrintele odatã ajunºi la vârsta adolescenþei. Astfel, Radu a
început sã lucreze de la ºaisprezece ani, angajându-se la o fabricã de
încãlþãminte, unde s-a ºi calificat:
Am lucrat la Clujana, am terminat acolo, cã am fãcut o calificare.
Am lucrat la tãbãcãria mineralã. Tata lucra acolo ºi am zis la bãtrânul
„mãi, nu vorbeºti acolo, sã mã duci ºi pe mine la lucru? Sã te ajut ºi eu
cât pot?”. Tata a vorbit acolo, am terminat ºcoala ºi m-am dus, cã n-am
avut condiþii sã mergem mai departe. ªi m-am angajat direct la Clujana.
Direct acolo, la Clujana, la 16 ani, cã n-aveam voie sã fac 3 schimburi ºi
tata a semnat pentru mine.
La fabrica de încãlþãminte Radu a lucrat pânã la vârsta de 19 ani, când a
fost înscris în armatã, unde nu i-a fost foarte greu deoarece „tot bãtrânul mi-a
rezolvat sã fac armata aici, în Floreºti”. Dupã armatã, a mai lucrat un an la
Clujana, iar apoi a urmat angajarea la o crescãtorie de pui din localitate, schimbare
doritã datoritã condiþiilor de muncã mai avantajoase.
Anterior plecãrii în strãinãtate, din punct de vedere al ocupaþiilor, Radu a
acumulat patru ani de muncã la fabrica de încãlþãminte ºi treisprezece ani de
muncã la crescãtoria de pui, ani urmaþi de încã paisprezece ani de muncã în
Anglia. Aºadar, înainte de 1998, anul primei plecãri în strãinãtate, respondentul
a lucrat la crescãtoria de pui din localitate, unde avea o vechime de zece ani, ca
muncitor necalificat.
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Contextul în care subiectul a plecat nu este descris neapãrat în termeni
negativi: a fost bine ºi aici, am avut ce ne-a trebuit, nu pot sã spun cã ne-a fost
rãu aici… am lucrat, am avut servici, am avut de toate... a fost mai rãu o þârã,
cã nu ne-am permis atâþia bani, sã faci una-alta... m-am rãzgândit ºi m-am
dus dincolo.
În momentul în care a plecat în Anglia, Radu avea 38 de ani ºi era cãsãtorit
a doua oarã, având patru copii din a doua cãsnicie. Cel mai mare copil era în
clasa a V-a. Cu cea de-a doua soþie s-a cãsãtorit în 1990, fiind de opt ani împreunã
când a plecat în Anglia. Soþia a rãmas muncitoare la crescãtoria de pui, în
continuare, încã trei ani dupã ce el a plecat în Anglia. Ulterior, dupã trei ani,
Radu ºi-a dus ºi soþia.
În 1998, când Radu a ajuns în Londra, mai erau plecaþi acolo trei romi
(primii trei plecaþi iniþial prin acelaºi procedeu cu viza de India), el fãcând oarecum
parte aºadar din categoria „deschizãtorilor de drumuri”. Dupã cum declarã ºi
respondentul, au plecat pentru a munci temporar în strãinãtate, fãrã vreun plan
foarte bine structurat, fiind aºadar o decizie de migrare temporarã, exploratorie,
nu neapãrat definitivã. Ce apare foarte clar în discursul intervievatului este
insistenþa cu care se referã la nevoia de a avea un loc de muncã, ºi modul în care
se distanþeazã de valurile de romi care au migrat ulterior în Europa pentru a
obþine bani din activitãþi ilegale.

Experienþa de ºedere în strãinãtate
Decizia de a pleca a respondentului a avut la bazã dorinþa/intenþia de „a-ºi
face o viaþã mai bunã”. Elementul declanºator al deciziei a fost incidentul avut
la locul de muncã anterior - crescãtoria de pui, mai bine zis pierderea locului de
muncã. Alegerea destinaþiei s-a fãcut pe baza exemplului plecãrilor anterioare
din comunitate. La decizie au contribuit în special membrii familiei (fratele plecat
deja în Londra cu familia) care a fost ºi principalul motiv în alegerea þãrii de
destinaþie.
Pãi am decis cã...ce? m-am dus sã-mi fac o viaþã mai bunã, ãsta-i adevãrul,
cã toatã lumea pleacã sã-ºi facã o viaþã mai bunã. Deja aicea la noi
s-a-nmuiat...s-au înmuiat roþile, nu mai merge aia, nu mai... n-am furat, sã
ºtiþi, ºi-acolo am 14 ani, dar n-am pus mâna pe-atât. Lucrez, am serviciul
meu, am salariul meu, lucrez angajat acolo. Lucrez pe o macara, încarc
niºte tiruri, e foarte... merge bine acolo lucrul... ªi-amu aºtept, dacã am
stat atâþia ani de zile, sã fac o pensie, dupã aia mã zbat.
Principalul scop pe termen lung este de a acumula suficienþi ani de muncã
pentru a obþine o pensie de la statul britanic. Dupã modelul primilor migranþi,
Radu a utilizat modelul plecãrii cu vizã turisticã de India într-un avion cu escalã
la Londra:
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Nu m-a ajutat nimeni, m-am dus aicea, cum îi zice... la ambasadã la Bucureºti
ºi mi-am rezolvat vizã de India. Am ales India cã avea escalã în Londra. ªi acolo
am cerut azil politic, ãsta-i adevãrul. Am cerut azil politic, aºa, aºa, ºi ne-a
aprobat... Pãi am cerut azil politic cã sunt þigan. ªi e adevãr cã sunt þigan, ãsta-i
adevãrul, nu pot sã spun sã sunt român sau ungur, cã-s þigan.
Legat de procedura în sine, Radu mãrturiseºte cã s-a interesat de la prieteni,
cã a auzit cã este o metodã bunã de a emigra, ºi a procedat în consecinþã, dupã
modelul unor cunoºtinþe care plecaserã iniþial aºa, unul dintre cei trei plecaþi
iniþial din comunitate fiind chiar fratele sãu:
Am mers sã cer azil politic chiar în Anglia, când am ajuns acolo, când
mi-au dat o hârtie sã completez, ºtii? Mi-a dat sã completez cã unde mã duc,
dar puteam sã ies, cã avionul din Anglia dupã vreo douã ore mergea spre
India. ªi mi-au dat o hârtie sã completez ºi n-am completat-o. ªi când am
ajuns jos, „domne, de unde eºti?” – „din România.”, „cu ce ocazie?” – „domne,
vreau sã cer azil politic”. ªi mi-au dat azil politic. Cã atunci se dãdea.
Timp de un an mi-au dat ajutor social, am trãit cu ajutorul lor - cât mi-au
dat, mi-au plãtit casã, mi-au dat de toate. Mi-au dat ei locuinþã temporarã,
au plãtit ei. ªi asta a fost, dup-aia mi-au dat drept de muncã, m-am dus la
muncã ºi am muncit.
Pentru a avea bani de plecare, „mi-am vândut mobila, mi-am vândut locul...
pãmântul, ce-am avut aicea... aicea am o casã, mi-am fãcut casã. Înainte,
la casa mea, unde-i cãsuþa aia micã acolo, am avut locul meu... l-am
vândut cu 7.000 atunci, nu ºtiu cât erau banii ãia, mi-am vândut mobila,
am avut belvedere, mi-am vândut ºi mi-am fãcut banii ºi m-am dus.
Unul dintre avantajele avute la plecare este faptul cã fratele respondentului
era deja plecat acolo de un an de zile. Pânã a obþine drept de ºedere a apelat la
ajutorul acestuia:
Ei dup-aia, cã mi-am cerut, ºi dup-aia mi-au asigurat casa. Deci când am
ajuns am stat la fratele meu, cam o lunã de zile… Da, bineînþeles cã am
stat, o lunã de zile. Dup-aia m-am dus ºi mi-am fãcut actele, mi-am depus...
Cererea de azil politic o depusesem la aeroport când am ajuns. Pãi mi-au
trimis, trebuia sã completez niºte hârtii ºi atunci mi-au dat casã, mi-au dat
tot. Eu nu ºtiam englezã, dar ºtia cumnatã-mea, ºi ea m-a ajutat sã
completez totul. Da, m-am dus cu ea pe unde trebuia, le-am depus ºi au
zis sã aºtept acasã. ªi acolo vin acasã pe poºtã toate actele, nu trebuie sã
te duci sau sã...
Partea de birocraþie a fost în Anglia mult mai uºoarã decât în România,
întreaga procedurã fiind perceputã ca foarte simplã:
De 10.000 de ori mai simplu decât aici. Acolo era, când ne-am dus la
interviu pentru azil politic, am fost la interviu ºi de-acolo-ncolo nu m-am
mai dus nicãieri. La interviu am fost pentru casã... m-am dus ºi mi-am
cerut casã. ªi-acolo când te predai sunt niºte condiþii, au niºte condiþii ºi
ei, tre sã le-mplineascã, sã-þi dea condiþiile, ce trebuie sã dea la un emigrant.
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ªi la noi sunt mulþi emigranþi. Ei s-au asigurat cã îndeplinesc toate
condiþiile.
Radu a reuºit sã îºi ducã ºi soþia dupã trei ani de ºedere în Londra, în 2002,
copiii fiind lãsaþi acasã cu mama subiectului, deoarece „erau mici, au rãmas cu
mama”. Copiii au fost duºi ºi ei de aproximativ 4-5 ani, când aveau vârsta potrivitã
pentru a putea munci.

Ocupaþii avute în strãinãtate
Primul loc de muncã a fost într-un parc de dezmembrat maºini. Pentru Radu
condiþia reuºitei este locul de muncã ºi declarã cã nu ar fi conceput sã rãmânã
undeva fãrã a munci. Reþeaua de prieteni a fost din nou de ajutor în identificarea
acestei prime slujbe unde Radu a muncit trei ani de zile, dupã care, din nou prin
intermediul prietenilor (romi, români, dar ºi englezi) ºi-a gãsit un nou loc de
muncã, pe macara, unde lucreazã ºi în prezent. Interesant este efortul depus de
Radu în a deprinde cât mai bine cele douã slujbe, mai ales în condiþiile în care nu
ºtia la început limba englezã.
Prima datã am muncit la un parc din ãsta de dezmembrat maºini.
Dezmembram roþi, radiatoare, ce spunea patronul sã iau jos de pe maºini.
A fost fain. Dacã lucri, oriunde e fain, dacã nu lucri, nu te... acolo nu
merge, dacã lucri - ai, dacã nu... Prima slujbã, am gãsit-o întrebând în
dreapta ºi în stânga… M-am dus ºi am întrebat. Umblam... toatã ziua
mergeam ºi am întrebat ãla, ãla, ãla... prin prieteni. ªi am ajuns acolo ºi
am muncit. Atunci mi-a dat 25 de lire pe zi. Aºa i-a fost.
Sã vã spun, acolo, când am ajuns la dezmembrãri maºini, i-am spus la
ºeful meu: „uite, nu ºtiu englezã”, zice: „nu conteazã. Îþi arãt eu.” ªi mia arãtat: ãsta-i ãsta, asta-i... la radiator tot aºa i se zice ºi în englezã sau
orice am întâlnit, tot aºa se zice la piesele ãstea. Eu normal când m-am
dus eu acolo, în ’98, nu prea erau români. Am fost, dacã am fost... 20 de
persoane. N-am fost 20 de persoane. Erau cam în acelaºi cartier unde
stãtea ºi fratele meu… Da, în cartier, cum e cartierul ãsta, eram acolo, ne
întâlneam sâmbãta... Mergeam la un fotbal, la o bere, la un grãtar...
Dup-aia, dupã 3 ani, mi-am gãsit alt serviciu, prin alþi prieteni, cã deja
am devenit prieten cu engleji ºi... am gãsit slujba asta pe macara la care
sunt de peste 10 ani.
Dincolo, pe macara m-a învãþat un englez ºi m-am dus înainte. Nu ºtiam
înainte ºi i-am zis „ãsta ce-i, butonul ãsta”, zice „asta coboarã” - mi-am luat
pixul ºi am scris în limba românã ãsta urcã, ãsta coboarã ºi mi-am lipit acolo
vreo 2-3 zile, dup-aia le-am þâpat jos de-acolo, am bãgat în cap, ãsta-i adevãrul,
cã toate... tot ce vin ãstea, toate-s... în englezã scrie, pe butoane, cum sã le porneºti,
amu mai îs pe computer. ªi eu mi-am lipit bileþel în limba românã… ªi... dup-aia
mai... dar fãceam aºa, dupã-masã, rãmâneam 2 ore over-time, învãþ pentru mine...
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În cazul lui Radu, datoritã strategiei axatã pe obþinerea de azil politic, intrarea
în legalitate a fost destul de rapidã. Permisul de ºedere a fost obþinut dupã
aproximativ o lunã de zile de la sosire, ceea ce nu a însemnat ºi drept de muncã.
Varianta identificatã de cãtre subiect, la sfatul englezilor, este cea de „self
employed”, care înseamnã muncã în legalitate, dar nu cu un contract de muncã
fãcut de vreun angajator local, ci echivalentul unui PFA din România. Este un
contract de colaborare ºi nu de angajare, iar self-employement-ul nu înseamnã ºi
posibilitatea de a se angaja dupã un cod al muncii din Anglia. Aºadar, pânã în
2007, subiectul a lucrat clandestin, iar ulterior pe baza acestui tip de colaborare,
care nu acoperã în totalitate ceea ce înseamnã „drept de muncã”, ºi nu oferã
posibilitatea de angajare la un angajator local:
Nouã dacã ne-a dat drumul acum, în 2007, nu ne-a dat drept de muncã,
dar eu lucru self-employed, eu îmi plãtesc cheltuielile, eu îmi plãtesc tottot. Pãi da’ cu varianta asta am putut sã mergem, cã dacã n-aveam drept
de muncã, nu ne-a dat drept de muncã acolo... acum însã îmi plãtesc taxe,
îmi plãtesc insurance, îmi plãtesc toate problemele mele. Eu am auzit de
varianta asta de self-employed de la bãieþi, de la engleji... au zis uite, poþi
sã lucrezi în domeniul ãsta, poþi sã te angajezi aºa, cã voi n-aveþi drept de
muncã ºi aºa poþi sã faci. Am lucrat ºi pe negru, no, cã aºa a fost, prima
datã aºa a fost. ªi era ºi periculos, cã n-am avut drept de muncã, noi,
românii n-am avut dreptul sã stãm acolo, am trãit ºi noi cum am putut, am
fãcut paºapoarte false, cã aºa a fost. Nu-i ruºine... cã nu m-am dus sã fur,
n-am dat în cap la nimeni...

Relaþiile sociale
Sprijinul primit la destinaþie de la ceilalþi este considerabil. Dupã cum spune
ºi subiectul atunci era mai uºor pentru cei care plecau: a fost ajutat de rude care
erau deja acolo (fratele ºi cumnata sa), de cãtre colegi de muncã englezi ºi chiar
de cãtre ºefi:
Al doilea loc de muncã l-am gãsit tot printr-un prieten, englez, un ºef,
ºeful ãla care era lângã mine, unde lucram. Eu am vrut sã mã duc la el, cã
ºeful ãsta al meu prima datã n-a vrut sã-mi ridice salarul, cã aºa se lucra,
la negru aºa se lucra, dacã ai vrut - ai lucrat, dacã nu... ªi-apãi ãsta mia zis, ºeful, zice „lasã cã-þi rezolv eu un alt servici”. A vorbit cu alt englez
ºi... numa’ m-o sunat ºi m-am dus la lucru ºi am rãmas, ºi în ziua de astãzi
sunt acolo...
Da, cum! Dar cu ei stau, cu cine sã fiu? Cu englejii, doar ei mi-au dat
muncã. Aºa, în weekend, sâmbãta, duminica... apoi toatã sãptãmâna-s cu
ei la lucru, de dimineaþa pânã seara, tot cu ei îs. Mergem la un pub, mai
servim o bere, mai facem un grãtar, ieºim la fotbal dacã e timp frumos...
dacã nu, stãm în casã ºi glumim.
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În afara familiei, Radu mãrturiseºte cã nu þine legãtura cu alþi romi din
comunitate plecaþi în Anglia sau cu alþi romi migranþi:
Eu nici nu îi cunosc cine-s ãia doamnã... eu nu-i cunosc, pe mine nici nu
mã intereseazã. Nu mã intereseazã, vã spun clar. În primul rând nu mã
intereseazã, cã îs prea... nu-mi plac. ªtii cum e? îþi spun eu: dacã îi porþi
la tine-n casã, dup-aia umblã ºi sã te fure. ªi mai bine aºa... ne întâlnim
aºa, „ciao” - „ciao”, „ce faci?” - „bine, salut”. Nu am treabã cu ei. Acuma,
de când a dat drumul, toatã lumea... au venit þiganii ãºtia, corturarii ãºtia,
au venit din Germania, din Franþa, cã i-o þâpat ºi toþi s-au adunat în
Anglia. Dar englejii-s deºtepþi, cã ei îi prind ºi îi trimit...
Un pas important a fost învãþarea limbii engleze, fapt care a sporit
oportunitãþile de interacþiune cu populaþia majoritarã de acolo:
Pãi am învãþat aºa, de la unul, de la altul, cã dacã lucri numai cu engleji,
trebuie sã-nveþi. I-am spus: „nu ºtiu englezã, dar...”, zice: „þi-arãt”. Pãi
bineînþeles, ºeful mi-a arãtat, nu ºtiam sã desfac cauciucuri, nu ºtiam sã
iau un radiator-alternator, o uºã...
Timp de 10 ani Radu a þinut legãtura cu cei de acasã doar prin telefon. Din
2008 vine acasã în fiecare vacanþã, în comunitate unde ºi-a construit o casã pe
baza economiilor fãcute în Anglia:
Doar prin telefon. Nu mi-am vãzut copiii 10 ani, nici pe mama, nici pe
nimeni 10 ani de zile. Prin telefon: ce faceþi, cum sunteþi... Sunam în fiecare
sãptãmânã… Fiecare sãptãmânã. Sau a doua, a treia zi, cum mi-era de
dor. Le trimiteam sigur bani în þarã… Da bineînþeles, dar cum! Le trimiteam
sã trãiascã, sã... Pentru familie, atât.

Valorizarea experienþei de migraþie
În termeni de consecinþe ale experienþei de migraþie percepþiile relevã
certitudini cu privire la efectele pozitive pe care aceastã experienþã le-a avut
asupra vieþii subiectului. Radu mãrturiseºete cã „ acolo o duc nu bine, ci foarte
bine”, cã a avut posibilitatea de a-ºi duce întreaga familie acolo, a avut posibilitatea
de a acumula venituri ºi a-ºi construi o casã în România. Aceastã experienþã îi dã
posibilitatea de asemenea de a obþine o pensie de la statul britanic, de a oferi o
altã educaþie copiilor, de a putea dezvolta o eventualã afacere la întoarcere. Un
element important pentru subiect este ºi evoluþia profesionalã, de la emigrant
care nu ºtia deloc limba englezã la ºef de echipã peste 30-40 persoane. În cadrul
efectelor pozitive este încadratã de cãtre subiect ºi o oarecare distanþare faþã de
restul comunitãþii din care provine: emigrarea i-a dat posibilitatea sã se desprindã
de comunitate, nu însã ºi de familie, care este pe primul loc în contextul relaþional.
Eu n-am ajutat pe nimeni sã vinã în Anglia. Ce rost are sã spun cã am
ajutat? N-am ajutat pe nimeni. Cer mulþi, dar... n-am ajutat pe nimeni. Am
ajutat familia mea.
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Nu ºtiu câte sute de þigani îs pe-acolo, nu ºtiu. Sunt, sunt ºi din Floreºti. ªi
români, ºi romi, ºi... auzi, sã vã spun, pe mine nu mã intereseazã. Nu
mã-ntereseazã. ªi când am lucrat aicea, pe mine nu m-a interesat nimic.
Eu mai mulþi colegi am români, ca sã mã-nþelegeþi, eu îs cu ei, eu am jucat
fotbal aicea... Eu am fost altã mentalitate. Aºa am fost eu.
Pãi acum ce sã mai povestesc, asta a fost, a fost greu la început, bineînþeles.
ªi acum este foarte greu în Anglia, dacã n-ai servici, tre’sã te duci cu
planul cã mã duc sã fur... asta nu-i viaþã. Pentru mine nu mai este greu, eu
am ieºit. Pentru mine nu-i, pentru familia mea nu-i. Noi nu mergem la
furat, sã mergem sã furãm sau... Nu, noi avem serviciul nostru, noi aºa ne
încadrãm, luãm salariul, asta-i mâncarea, asta-i chiria, restul punem la o
parte ºi mergem înainte.
Trãim foarte bine, muncim, nu avem probleme, stãm în chirie, plãtim chiria,
ne plãtim cheltuielile…
Statul român? Pe mine nu m-a ajutat nimeni, nimica. Nimeni, nimica. Eu
m-am dus pe mine, nu m-am dus sã m-ajute statul român, sau sã mã duc la
romii ãºtia... nu, pe mine nu mã intereseazã.
Un alt beneficiu al migraþiei este dezvoltarea spiritului antreprenorial, Radu
menþionând cã aceastã experienþã i-a sporit considerabil capacitatea de adaptare
din punct de vedere profesional. Un aspect demn de remarcat este ºi motivaþia
muncii reflectatã în spirit de competiþie ºi dorinþã de „a-ºi face treaba bine”, de
a fi disponibil oricând.
Dar eu ºi dacã aº veni în România, nu aº mai lucra. Pãi da’ atâþia bani ºi
eu mi-am fãcut sã deschid ceva sau dacã vreau sã fac ceva.
Dacã m-aº întoarce aº deschide ceva… Da, bineînþeles, nu mã duc eu la
ºantier, sã dau cu lopata, sau... Nu ºtiu, deocamdatã nu ºtiu. Cã încã
nu-s stabilit sã vin acasã. Asta om vedea dupã ce om veni de acolo.
În primul rând banii-s la bazã. Îþi permiþi sã-þi cumperi ce vrei tu, sã
mãnânci ce vrei tu, orice... sã-þi cumperi o hainã sau sã-þi cumperi un
lãnþiºor, un aur, o brãþarã, orice. Aicea... bineînþeles. De unde? N-au
oamenii ce sã mãnânce, nu sã mai... acolo am 4 salarii ºi în fiecare
sãptãmânã îmi dã bani. Îmi intrã banii vinerea, deja joia îmi intrã banii,
vineri pot deja sã mã duc sã-mi scot bani, sã-mi cumpãr ce vreau eu, sã...
în fiecare sãptãmânã îmi intrã bani. Nu ºtiu ce sã vã spun, v-am spus,
traiul ãsta. Acolo-þi permiþi sã îþi cumperi ce vrei, bineînþeles, dacã
munceºti. Dacã nu... e mai rãu ca la noi dacã nu munceºti, cã aici mai
avem un prieten, mai dã un vinars, mai dã o bere, dar acolo nu-þi dã
nimeni.
Pãi aci... în Anglia lucrez pe bani, dacã stau de dimineaþã de la 4 pânã
seara la 10, mã plãteºte. 15 ore, 16 ore, cât stau, se plãteºte. În România,
salariul era fix. Da, pãi corect, ºi stãteam ºi mai mult ºi asta a fost. Cã
dacã fãceai figuri, ºeful nu te înghiþea. Dar acolo pe bani lucru. Am 12 lei
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60 la orã, normal. ªi dacã stau overtime, iau 13. Nu, pe mine nimeni nu
mã supravegheazã, încã eu-s ºef, am bãieþi pe care îi supraveghez. Am
bãieþi în subordine acolo..
Pãi am ajuns într-o poziþie mai bunã cã m-a vãzut ºeful cã lucrez de atâþia
ani de zile. ªi acolo urmãresc ºefii care e copil muncitor, îºi vede de treaba
lui, n-are lipse, nu bea, vine la lucru regulat, ºi acolo eºti pontat în fiecare
dimineaþã. Am un numãr care-mi bat la ceas ºi ãla, când intru, când ies vede. N-am întârzieri, îs la orã fixã la lucru. Acuma englejii când vreau,
sâmbãtã, vinerea, nu vin la lucru 3-4 zile. Dar eu, ºi dacã are nevoie
duminica sunt la lucru.
Dincolo de beneficii, sunt menþionate ºi unele probleme în atitudinea
populaþiei majoritare, care þin însã mai degrabã de percepþia asupra condiþiei de
emigrant, ºi nu neapãrat asupra etniei. Respondentul considerã însã cã aspectul
care i-a fost util în depãºirea acestor prejudecãþi este tot propria atitudine faþã de
muncã ºi faptul cã „ºi-a vãzut de lucru”:
Acolo-s englezii cum ar spune cã un emigrant a ajuns sã fie ºef la mine...
Acuma ºtiþi cum îi, dacã ºeful te vede cã munceºti... la ºefi acolo nu conteazã
cã cine eºti. Cã eºti emigrant, cã eºti orice, dacã-þi vezi de lucru, de la
început te vede. Tu eºti, salut. ªtii ce spune ºeful? Nu vã place, mulþumesc
de lucru. Dar ºtiu cã mai comenteazã… cã îi vãd eu…

Planuri de viitor
Anglia este în prezent unica variantã identificatã de subiect ca opþiune de
trai, Radu subliniind în repetate rânduri cât de mulþumit este de viaþa de acolo.
Deprinderea limbii engleze este de asemenea unul dintre aspectele care îl leagã
de aceastã opþiune. În acelaºi timp însã este luatã în calcul revenirea în þarã, dar
la un termen incert, ºi nu înainte de a obþine o pensie de la statul britanic:
Eu nu plec nicãieri din Anglia. Acolo m-am stabilit, acolo-mi place, am
muncã. Ba dacã aº mere-n Germania, tre’ sã-nvãþ acum limba germanã
sau dacã mã duc dincolo, în Franþa la fel… Nu, nu, eu am un servici bun aici.
Ba, eu vin, eu o sa mã întorc în România. Nu se ºtie când. Dacã-mi merge
bine acolo, am serviciul meu, nu mã gândesc cã mâine oare voi avea sã
lucru sau... dacã s-a schimba, om veni acasã, dar.. .dacã nu se schimbã…
Apãi sper sã rãmân pânã la... dac-oi trãi pânã la pensie, sã-mi rezolv
cu... dupã asta mã bat acum. Am servici bun, am servici stabilit, la mine
nu-i nicio problemã.
…Eu mã bucur foarte mult cã am plecat. Cã ce-am fãcut,
aicea nu fãceam o viaþã întreagã. Eu vã spun clar!
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II. Studiu de caz Petrilaca, judeþul Mureº
Comunitate
Comuna Cuci, judeþul Mureº, cuprinde satele Dãtãºeni, Orosia, Petrilaca ºi
Cuci - reºedinþa comunei. Centrul de comunã este poziþionat la 7 km de Iernut,
pe drumul E60 care leagã Cluj Napoca de Târgu Mureº. Petrilaca este un sat
mai izolat al comunei, situat la 7 km. spre sud. Atestat documentar în 1331,
Petrilaca a fost iniþial un sat integral de români în care s-au stabilit, ca urmare
a politicii de sedentarizare, aproximativ zece familii de romi. Dupã Revoluþie
satul a atras în continuare populaþie de etnie romã, din diverse pãrþi ale
Transilvaniei, ajungând ca proporþiile celor douã comunitãþi sã fie relativ
apropiate. Fiind un sat mic, relativ izolat, fãrã oportunitãþi pentru cei tineri,
majoritatea au plecat sã studieze în altã parte ºi s-au stabilit în alte locuri. În
sat, în comunitatea de români (care cuprinde aproximativ 380 de persoane
conform datelor oferite de reprezentanþii primãriei) au rãmas doar pensionari
CAP a cãror principalã îndeletnicire este agricultura.
Se estimeazã cã în zona „Dupã Vale”, loc în care romii locuiesc grupat, sunt
aproape 100 de familii; iar la primãrie sunt înregistrate 260 de persoane de etnie
romã ca aparþinând satului Petrilaca. Conform relatãrilor respondenþilor, datoritã
migrãrii românilor spre alte localitãþi sau judeþe învecinate, au rãmas foarte multe
case pãrãsite, astfel încât majoritatea celor în care locuiesc romii în prezent nu
sunt cumpãrate, ci ocupate. Practic acesta este ºi motivul pentru care Petrilaca a
constituit un punct de atracþie în special pentru romii de o condiþie mai modestã
din alte pãrþi, care nu aveau unde locui, fapt care i-a determinat pe mulþi sã se
stabileascã aici.
Romii din Petrilaca nu fac parte dintr-un neam tradiþional, cei mai mulþi
fiind veniþi dupã Revoluþie, din localitãþile învecinate sau din alte judeþe,
astfel încât comunitatea în ansamblu nu are o vechime foarte mare. Interesant
este faptul cã liderul comunitãþii este o femeie – CÂNA, echivalentul unui
„bulibaºã masculin”:
Nu au nici un bulibaºã, cea care conduce comunitatea e o femeie ºi poartã
numele de CÂNÃ, CÂNA, ceva cred cã sinonimul la bulibaºã masculin, ºi
ea Cânã la feminin. Ea e femeia care ºtie sã citeascã pentru cã ei nu ºtiu
sã citeascã, nici pãrinþii copiilor, ea ºtie sã scrie ºi sã citeascã, cred cã
ãsta-i avantajul care a propus-o, a fãcut ca ea sã fie liderã, când se fac
diverse campanii cu ei, ea e cea care face pe translatorul între ei. Da, ºi
ea are ºi o putere de convingere asupra lor. (cadru didactic)
Zona locuitã de romi s-a extins treptat în timp, dar în general cele douã
comunitãþi se evitã din punct de vedere al locuirii. Mai mult, relaþiile sociale
între cele douã comunitãþi au cunoscut ºi momente tensionate.
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Cu privire la stocul de educaþie, copiii romilor din comunitate sunt înscriºi
la clasele I-IV din sat, acestea fiind mixte (copiii romi fiind însã majoritari).
Principalele probleme semnalate sunt cele legate de frecventarea ºcolii, în special
în cazul copiilor proveniþi din familii ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate.
Din punct de vedere al ocupaþiilor lucrurile sunt relativ simple la nivelul
comunitãþii de romi deoarece nimeni nu este angajat ºi nici nu are calificare
profesionalã. În sat, principala activitate aducãtoare de venit este cea de zilier la
familiile de români care au teren agricol. Cei care nu pleacã în strãinãtate trãiesc
din ajutorul social ºi alocaþiile copiilor. Veniturile celor care migreazã temporar
sunt sezoniere, acoperind pe o perioadã de câteva luni necesarul unei familii.
Deºi în general cele douã comunitãþi se evitã, singurele relaþii fiind cele
caracteristice activitãþii de zilier, romii sunt folosiþi ca masã de manevrã electoralã
de cãtre polii de putere ai comunitãþii majoritare în perioada alegerilor.
Majoritatea locuinþelor romilor sunt fãcute din chirpici, diferite fiind casele
nou construite ale celor care au muncit în Franþa. Acestea sunt construite din
cãrãmidã, au mai multe camere ºi sunt poziþionate mai spre centrul satului, în
vecinãtatea caselor românilor. În zona de locuire compactã nu existã utilitãþi,
excepþie fãcând câteva gospodãrii care au curent electric:
Sunt case de pãmânt, majoritatea, cea a lui Doru nu e casã din pãmânt ºi
se ºi vede cã construieºte cu cãrãmidã. În case construite stau cei care
muncesc ºi au bani care au muncit în Franþa ºi au venit cu ceva bani ºi
probabil ºtiu sã-ºi drãmãluiascã, totul þine de cum ºtii cum sã-þi economiseºti
banii din ceea ce câºtigi ºi restul alea practic sunt case pãrãsite care le-au
ocupat ei. ªi cei care au mers în strãinãtate ºi au putut sã-ºi cumpere
case în Petrilaca, nu în cartier aicea peste vale, ci în sat tot din cãrãmidã
ºi-au cumpãrat casele. Casele nou construite au 2-3 încãperi… (cadru
didactic)
În ceea ce priveºte comportamentul de migraþie internaþionalã la nivelul celor
douã comunitãþi, lucrurile sunt radical diferite: dacã la nivelul comunitãþii de romi,
migraþia temporarã în strãinãtate este un comportament relativ frecvent, estimãrile
relevând faptul cã aproximativ 50% dintre romi au fost plecaþi cel puþin o datã în
strãinãtate, în ceea ce priveºte românii rãmaºi în sat aceºtia nu migreazã deloc în
alte þãri. Populaþia românã rãmasã în sat este, conform relatãrilor, mai îmbãtrânitã
decât cea de romi, fiind formatã în cea mai mare parte din pensionari CAP, agricultori,
care nu îºi pun problema de a pleca la muncã în altã parte.
Migraþia internaþionalã a debutat la nivelul comunitãþii de romi dupã ridicarea
vizelor, dupã anul 2004. La început romii din Petrilaca au mers în Ungaria, pe
urmã câþiva membri ai comunitãþii au plecat în Italia, Spania, dar cei mai mulþi
din comunitate au plecat ºi pleacã în continuare spre Franþa, în Paris, Marsilia ºi
Toulouse. Este acelaºi model de migraþie cãtre toate aceste trei destinaþii, povestea
de viaþã a subiectului ales fiind un caz ilustrativ pentru acest tip de migraþie
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temporarã, pe o perioadã cuprinsã între douã-cinci luni, cu reveniri ºi plecãri pe
parcursul aceluiaºi an. Cele trei familii care au iniþiat plecãrile au atras treptat
mai mulþi membrii ai comunitãþii în aceeaºi experienþã, astfel încât în anii urmãtori
au plecat majoritatea familiilor de romi tineri din sat. Plecãrile se fac deja dupã
un model bine-cunoscut, cu un autocar destinat special transportãrii romilor din
Petrilaca, dar ºi din alte sate învecinate. Autocarul aparþine unei firme de transport
din Alba Iulia ºi este contractat exclusiv pentru plecãrile ºi revenirile migranþilor
romi. Respondenþii intervievaþi declarã cã dupã sãrbãtorile legale, acest autocar
face chiar ºi trei plecãri pe sãptãmânã spre Franþa. Plecãrile se fac aºadar în grup,
cei care migreazã pentru a munci în strãinãtate fãcând acest lucru de ani de zile,
dupã cum o exemplificã ºi cazul lui Doru. Motivul pentru care plecãrile ºi
revenirile sunt atât de dese þine de situaþia migranþilor în þara de destinaþie:
majoritatea desfãºoarã doar activitãþi ocazionale, stau în locuinþe pãrãsite,
muncesc în condiþii improprii, strategia lor fiind aceea de a acumula pe parcursul
celor câteva luni suficienþi bani cât sã trãiascã în þarã; odatã epuizate veniturile,
pleacã din nou. Cei mai mulþi dintre migranþi nu au locuri de muncã asigurate în
localitatea de destinaþie, ei identificã oportunitãþile la faþa locului. Ocupaþiile
avute în strãinãtate nu sunt foarte diverse. Bãrbaþii îºi gãsesc de obicei activitãþi
ocazionale de zilieri sau adunã fier vechi, în timp ce femeile vând în pieþele de
vechituri lucruri gãsite, abandonate de cãtre francezi.
Merg, revin stau 2-3-4-5 luni, revin, 2-3 stau acasã ºi pleacã din nou ºi în
general pleacã cu tot cu familie deci nu pleacã singuri... un singur caz am
avut acuma cã au plecat numai pãrinþii ºi au lãsat acasã 7 copii. Da, au
vãzut cã ceilalþi vin cu bani, vin cu maºinã. Bine la ei ºi foarte puþin
înseamnã bani, deci nu ne gândim la averi, la sume... Pãi pe urmã au
plecat, plecau, plecau majoritatea familiilor tinere plecau. Este un autocar
special care vine ºi-i ia din Petrilaca ºi merge cu ei în Franþa... deci este
un autocar doar pentru ei. (cadru didactic)
Plata e la înþelegere cu ºoferul, de exemplu cei care nu au bani, merg ºi
cei care nu au bani, dar într-un termen de îi dau patronului firmei cu care
merg banii respectivi, este o firmã care numai cu transporturi se ocupã ºi
au ei între ei înþelegerile lor. (cadru didactic)
Care cum se descurcã, care merg la cerºit, eu îi întrebam pe copii, adunã
hainele lãsate de ceilalþi pe marginea strãzii, în general femeile ºi copiii,
fier vechi, televizoare, le vând într-o piaþã de vechituri. Ziceau cã fac cam
20-30 de franci pe zi. Însã au zis cã nu prea le mai merge cu cerºitul, a
fost la început, da acuma nu le mai dã nimeni. ªi acolo trãiesc de pe o zi
pe alta, ca ºi aicea, numai cã probabil acolo fac rost mai uºor de bani.
(cadru didactic)
Deºi cei mai mulþi se plâng de greutãþile vieþii din strãinãtate, în mod clar
obþin venituri semnificativ mai mari decât ar obþine prin munca de zilier în sat,
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aceasta fiind ºi unica motivaþie care stã la baza migraþiei internaþionale. Romii
care au plecat în strãinãtate au maxim patru clase ºi nu au pregãtire în vreun
domeniu, se întâmplã însã ca cei care presteazã diferite munci în construcþii
sã deprindã abilitãþile necesare.
Este o comunitate din care se migreazã în grup, model care are beneficii,
dar ºi costuri pentru romii din Petrilaca: pe de o parte migrarea în grup oferã
siguranþã, astfel încât oricare membru al comunitãþii se poate integra uºor ºi
poate urma în strãinãtate traseul grupului migrant; pe de altã parte acest model
oferã foarte puþine alternative de evadare, de abatere de la grup, foarte puþine
ºanse de a avea un traseu individual, diferit de cel al grupului în localitatea de
destinaþie. Astfel cei care pleacã din Petrilaca merg de obicei în aceeaºi perioadã,
cu acelaºi mijloc de transport, migreazã în aceeaºi þarã ºi de obicei în aceleaºi
oraºe (Paris, Marsilia, Toulouse), mulþi dintre ei locuiesc împreunã pe perioada
ºederii în strãinãtate ºi au de obicei aceleaºi ocupaþii sau activitãþi aducãtoare
de venit.
Respondentul ales din comunitate este unul dintre tinerii care au emigrat
în Marsilia pentru a munci temporar, la fel ca ceilalþi tineri romi din sat. Doru
este recomandat ca un caz exemplar, pozitiv, deoarece a fost dintre puþinii
care a reuºit sã economiseascã din veniturile obþinute în Marsilia ºi sã îºi
cumpere o casã în Petrilaca.

Migraþia sau sacrificiul pentru a trãi mai bine
Nume respondent: D. R.
Vârsta: 22 ani
Nivel educaþie: fãrã ºcoalã
Domiciliul în România: sat Petrilaca, com. Cuci, jud. Mureº
Þãri în care respondentul a muncit: Franþa
Data primei plecãri în strãinãtate: 2007
Perioada de ºedere în strãinãtate: 4 ani în reprize de câte 3-4 luni,
separate de reveniri în þarã pentru perioade de câteva luni.

Istoria plecãrilor în strãinãtate
Doru a plecat prima datã în Marsilia în 2007, experienþã urmatã de reveniri
ºi plecãri repetate în fiecare an. Începând din 2007 ºi pânã în prezent, în fiecare
an, Doru stã alternativ douã-trei luni în Marsilia ºi douã-trei luni în România.
Migraþia internaþionalã a început odatã cu vârsta majoratului, moment în care nu
mai era necesar acordul pãrinþilor pentru a putea merge la muncã în strãinãtate.
La fel ca în cazul tuturor membrilor comunitãþii care au muncit în Franþa, Doru
declarã cã pe parcursul ultimilor patru ani, veniturile realizate în strãinãtate sunt
principala sursã de venit.
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Situaþia anterioarã primei plecãri
Pãrinþii lui Doru au venit din Sângeorgiu de Pãdure, judeþul Mureº, ºi s-au
stabilit în Petrilaca dupã Revoluþie, Doru având 6 ani când s-au mutat aici.
Provenind dintr-o familie cu patru fraþi ºi o sorã, niciunul dintre copii nu a fãcut
vreo ºcoalã.
S-a cãsãtorit la 18 ani, în 2007, an în care a fost ºi prima plecare în strãinãtate.
Înainte de a pleca, singurele venituri erau cele obþinute din munca de zilier la
oamenii din sat. Nu au existat de fapt nici încercãri de a se angaja undeva, Doru
având ca singurã opþiune de a face venituri - plecarea împreunã cu cei care
migrau în mod repetat spre Franþa.

Experienþe succesive de ºedere în strãinãtate
Prima datã a plecat în strãinãtate în 2007, când avea 18 ani, la Marsilia, în
Franþa, împreunã cu soþia, care, datoritã faptului cã era minorã a avut nevoie de
acceptul scris al pãrinþilor. În momentul plecãrii, subiectul avea un frate în
localitatea de destinaþie, plecat tot temporar, care i-a gãsit un loc de muncã
ocazional la un patron francez.
Pãi, s-a dus un frate de-al meu ºi dupã aia… prima datã s-a dus un bãiat,
un prieten de-al meu, a fost cu el ºi dupã aia m-a dus pe mine. ªi mi-a dat
de lucru. Mai erau vreo 3 - 4 familii pe acolo, de aici din sat. Primul care
a plecat acolo nu era de aici din sat, nu era de la noi. Dar acela ºi-a dus
o cunoºtinþã de aici întâi, ºi apoi mai mulþi.
Eu, când m-am dus, mi-am gãsit cu un om, chiar francez, mergeam cu el,
aºa, la demolãri, la… Trebuia dãrâmatã o casã, mã duceam cu el ºi zicea
„Fã asta, fã asta” ºi… Adunam materialul de pe acolo, fierul ce era, era
al meu ºi mã plãtea omul. Numai eu lucram la francezul acela, restul
celor cu care stãteam... mergeau la altul. CUM DE TE-AI DUS CU SOÞIA?
Pãi, no… sã o las pe ea acasã ºi eu sã mã duc singur acolo? Ea stãtea
acolo aºa, mergea în piaþã. ªi mai mergea pe la haine de alea, pe la
pubele cu haine ºi mergeau ºi ea mergea prin piaþã… cu vânzãri…
Decizia de a pleca este motivatã de lipsa de opþiuni de acasã în ceea ce
priveºte obþinerea de venituri. Similar celorlalþi din comunitate, Doru a plecat cu
soþia pentru a munci împreunã, pentru a-ºi maximiza ºansele de a obþine banii
necesari achiziþionãrii unei case în Petrilaca.
Conform relatãrilor, în anul 2007 au plecat cei mai mulþi din comunitate în
Franþa, fiind o perioadã mult mai bunã decât cea prezentã din mai multe puncte
de vedere: erau mai multe oportunitãþi de muncã în domeniul construcþiilor ºi
toleranþa populaþiei din þara de destinaþie faþã de romi era mai ridicatã. Pentru
prima plecare, cea din 2007, Doru a fost nevoit sã ia împrumut 120 de euro, pe
care i-a returnat într-o lunã. Este singurul din grupul cu care a plecat care a avut
posibilitatea de a munci la un francez:
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Am luat bani împrumut. De la un vãr de-al meu. Pãi, numai 120 de euro
trebuiau. Pãi, de câte ori mergeam nu era aºa. Mai mergeam ºi cu omul
ãla, când mergeam la el la lucru. Cu omu acela francez. Dintre cei de
acolo, numai eu lucram cu francezul... Nu. Pãi, nu am avut posibilitatea,
nu ºtiam sã ne descurcãm mai bine, nu ºtiam limba, nu aveam cunoºtinþe
chiar aºa. Nu aveam cum sã intrãm în legalitate.
De fiecare datã când au plecat, romii din Petrilaca au stat în locuinþe pãrãsite,
identificate fie de ei, fie de cei pentru care lucrau în Marsilia. În perioada în care
Doru a muncit la demolãri pentru un patron francez, acesta i-a asigurat ºi cazarea
într-o locuinþã pãrãsitã. Au fost însã ºi situaþii în care cei care au migrat din sat,
printre care ºi subiectul nostru, nu ºtiau iniþial unde vor locui; în aceste cazuri ei
„au stat pe unde au apucat”, inclusiv prin parcuri pânã când au identificat un
adãpost pentru ei ºi familiile lor. Deºi stãteau în acelaºi loc, fiecare îºi câºtigau
banii independent, în funcþie de oportunitãþile identificate local. Locuinþele
abandonate în care romii din Petrilaca stau pe parcursul ºederii în strãinãtate
sunt denumite „Pãrãseli” - case pãrãsite, în care fiecare familie îºi improviza câte
un separeu. De cele mai multe ori, locurile identificate de romi în Marsilia pentru
locuire nu necesitau plata vreunei chirii, având în vedere cã erau locuinþe pãrãsite.
Au fost însã ºi situaþii în care aceste locuinþe erau sub-închiriate de romi cu mai
multã vechime în locul respectiv, iar cei nou-veniþi erau nevoiþi sã cotizeze lunar
o anumitã sumã în schimbul permisiunii de locuire temporarã, în medie
aproximativ 300 de franci, dupã cum menþioneazã Doru.
Pãi, omul acela la care am stat ne-a dat o casã de aia, aºa, mai pãrãsitã,
unde sã stãm. Am stat mai mulþi la casa aceea, toþi eram din România,
numai þigani, toþi eram din Petrilaca. De aici, din Petrilaca. Fiecare de
acolo lucra ce putea. Pãi, acolo aveam… nu plãteam chiria ºi alea.
Cum sã spun? Noi unde gãseam ne adunam toþi þiganii, toþi într-un loc ºi
fiecare aveam câte o cãmãruþã. De multe ori era pãrãsealã aºa ºi nu erau
camere ºi ne fãceam noi din lemne ºi… Da. Fiecare cãmãruþa lui. ªi fiecare
umbla, fiecare se descurca cum putea. Cu fetiþa stãteam ºi eu în camerã,
mai umbla soþia, mai stãtea soþia ºi mã duceam eu. Ce sã faci? Am chinuito ºi pe copila asta destul ºi… Umblam ºi cu ei câteodatã pe la pubele, dar
îmi era fricã sã nu arunce… cã erau marocanii rãi ºi aruncau cu sticle ºi
sã nu-i dea cu borcanul în cap sau de astea. Da. Ce sã faci? Cã dacã stai,
ºi acolo, nu îþi dã nimeni, ca ºi aici.
Fiecare experienþã de migrare a însemnat o încercare pentru familia lui Doru,
mai ales în perioadele în care au plecat cu copilul în vârstã de un an. Problemele
cele mai mari întâmpinate de romii din Petrilaca în Marsilia s-au datorat în special
lipsei de oportunitãþi de angajare sau de desfãºurare a unor activitãþi remunerate
pe o perioadã mai îndelungatã de timp, precum ºi lipsa unui domiciliu stabil.
Practic, în Marsilia, Doru a desfãºurat aceleaºi activitãþi ca cele din þarã (zilier,
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adunare de fier vechi, vânzare de lucruri abandonate), diferenþa constând însã în
veniturile mai bune obþinute acolo. Aceste venituri presupun însã ºi sacrificii
foarte mari: grupurile de imigranþi romi erau deseori în conflict cu autoritãþile
locale din Marsilia, în special dupã decizia formulatã de preºedintele francez de
expulzare a romilor în România; un alt gen de conflicte þin de relaþiile cu alte
grupuri de imigranþi. Toate aceste elemente determinau ºi în cazul lui Doru ºi al
familiei sale reveniri frecvente în þarã, cu autocarul care face curse regulate:
Mergeam, stãteam ºi prin parcuri... ploua, ne ascundeam sub pãturi,
dormeam de multe ori ºi pe carton ºi puneam nailon peste noi ºi o pãturã.
Numai noi ºtim cum ne-am chinuit ºi… sã ne facem câte ceva, o casã, ca
sã avem unde sã ne stabilim. Erau ºi acolo, doamnã, destul. ªi apoi, când
gãseam o pãrãsealã, de multe ori… cã aveam copii mulþi ne mai lãsa
poliþia, când nu, nu ne lãsa, ne scotea afarã pe toþi. S-a sãturat ºi poliþia.
În fiecare an, cam la trei luni venim acasã ºi stãm o lunã, douã. Cã nu
puteam sã mai stãm acolo, nu mai aveam posibilitatea. Ori era scandalul
cu marocanii, dãdeau peste noi la pãrãsealã cu sticle, cu… aruncau cu
foc, cu benzinã, aruncau pe noi sã ne dea foc. ªi cu copiii. ªi de multe ori
la mulþi þigani le-au crãpat capul cu sticlele, veneau cu cuþitele parcã
veneau de la rãzboi. Nu mai ºtiai unde sã te ascunzi de ei. ªi era obligatoriu
sã aºteptãm autocarul. Pe unde puteam, prin parcuri, pe unde puteam.
Când venea autocarul, veneam toþi. Nu ne mai luam nici mâncare pe
autocar, numai sã… Sã venim. ªi aici, când veneam, aveam ceva bãnuþi.
Când se terminau, cã muream, cã trãiam, trebuia sã mergem înapoi în
Marsilia, cã aici nu avem unde sã facem un bãnuþ. ªi acolo mergeam.
Experienþele de migraþie ale lui Doru reflectã un traseu caracteristic al romilor
din Petrilaca: locuire la destinaþie în condiþii improprii, prestare de munci
ocazionale necalificate pentru o perioadã scurtã de timp, reveniri în þarã ºi plecãri
succesive. El a avut însã posibilitatea de a câºtiga mai mult deoarece a lucrat o
perioadã în demolãri de construcþii. Pentru alþi romi din aceeaºi „pãrãsealã”
(inclusiv soþia subiectului) singura posibilitate de a face bani era aceea de a
revinde pe pieþele de vechituri lucruri abandonate de localnici sau de a aduna
fier vechi pentru a-l duce la un centru de colectare pentru cinci franci pe kilogram.
Interesant este faptul cã, deºi romii pleacã împreunã din þarã ºi locuiesc împreunã,
în localitatea de destinaþie fiecare familie (sau chiar individ) este nu doar pe cont
propriu în obþinerea de venituri, ci într-o adevãratã competiþie de acaparare a
resurselor. Competiþia are loc fie între imigranþii proveniþi din România, fie, cel
mai adesea, între imigranþii proveniþi din þãri diferite, Doru menþionând cã
principala ameninþare pentru ei au fost imigranþii marocani:
ªi într-un alt loc stãteau mai multe. Stãteau ºi din alte pãrþi þigani cunoscuþi.
Tot din România… dar pe care îi cunoºteam, ºi neamuri ºi aºa. ªi ne
gãseam o pãrãsealã, când ne scotea poliþia afarã ºi ne puneam toþi cu
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copiii ºi de multe ori ne mai lãsa, alteori ne scotea afarã poliþia ºi stãteam
ºi prin parcuri, veneau ºi marocanii pe noi ºi ne bãteau cu sticlele ºi tot
bai ºi scandal ºi acolo a fost. ªi apoi pe unde puteam pe acolo ne
ascundeam cu copiii noºtri. Tot în Marsilia, cã noi nu am fost în alt oraº
sã ºtim treburile. ªi acolo ne chinuiam de pe o zi pe alta.
Fier adunã oamenii. Este fierãrie acolo, în Marsilia. Pãi, fierul e ieftin,
ieftin. Pãi, dacã îl gãseºti ºi nu gãseºti nimic, e obligatoriu sã îl ia ºi pe
ãla, cã umbli o zi toatã ziua ºi nu gãseºti nimica. Dacã nu gãseºti nimica…
te plãteºte 5 franci la kg. Nu, cã nu mai aruncã nici de alea, nu mai
aruncã nici de alea, cã sunt marocanii mai þigani ca noi. Adunã ei ºi se
duc ei la fier.
Unul dintre principalele impedimente avute mai ales la început a fost
deprinderea limbii franceze; respondentul declarã cã nu vorbeºte satisfãcãtor
limba francezã nici acum.
Era rãu ºi pe acolo, dar numai noi ºtim cât ne chinuim, cã nu ºtim sã
vorbim. Stãteam… Nu ºtim bine franceza, aºa, cum ºtiam sã ne descurcãm.
Dar bine, ne cunoºteau oamenii. Mergeam, stãteam o lunã-douã, trei, ne
fãceam niºte bãnuþi, veneam acasã, dupã care iar mergeam. Iar o luam
de la început ºi tot aºa. Câte 2-3 luni acolo, câte 2-3 luni aici.
În cadrul experienþelor ulterioare de migraþie, Doru a mai avut posibilitatea
de a munci în demolãri, însã solicitãrile din partea francezilor au devenit
ocazionale, fãrã vreun contract sau procedurã legalã. Respondentul, împreunã
cu soþia afirmã cã nu ar avea cum sã rãmânã mai mult timp acolo, deoarece
„þiganii ca noi nu suntem învãþaþi…nu am avea cum sã rãmânem…deºi e mai
bine acolo, noi stãm acolo doar pentru bani”. Rãspunsurile subiectului relevã
faptul cã nici nu ºi-a pus problema de a munci legal sau de a avea un loc de
muncã stabil în strãinãtate, este convins cã nimeni nu l-ar angaja, fiind mulþumit
cã are ºi oportunitãþile de acum, chiar dacã asta înseamnã a munci în condiþii
foarte vitrege. Nici o altã locaþie de destinaþie nu reprezintã o alternativã, deoarece,
dupã cum spune subiectul, s-au învãþat cu Marsilia, ºi le-ar fi imposibil sã se
adapteze în altã parte.
Râd alþii, râd, pot sã râdã, dar alt servici nu avem. Noi ne mulþumim ºi cu
ãla, ce gãsim, ce ne dã Dumnezeu într-o zi. ªi dacã nu gãsim, mergem ºi
a doua zi ºi a treia zi ºi a patra zi…
Tot la casa aia mergeam. Când mergeam acolo, mai era omul ãla francez
care mã ducea. Nu mergeam tot mereu. Umblam dupã fier, dupã una, alta.
Nu, nu. În 2007 când am plecat nu ºtiam francezã… nici acum nu pot sã
zic cã ºtiu… Dacã mergem, nu putem sta mai mult de douã-trei luni. Pãi
stãm aici pânã îi terminãm banii de i-am fãcut. Pãi, cât sã ajungã? O
lunã-douã. Într-o lunã de stat în Marsilia facem cam 500-600 de euro.
Ne-am dus la Marsilia pentru cã acolo s-a dus ºi bãrbatul acesta,
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cunoºtinþa de care vã spuneam, prima datã. ªi el ne-a zis cã ar fi bine
acolo… Nu ne-am gândit sã mergem în altã parte cã nu ºtim rosturile ºi nu
avem unde sã stãm. Aici ºtim deja oraºul, deºi îi mare oraºul acela…
Nu putem sta pe termen mai lung, cã trebuiau acte ºi de alea ºi eu nu
puteam sã fac… Domiciliu îþi trebuie. Trebuia domiciliu stabil ºi… Da. ªi
trebuia sã facã carte de muncã ºi de alea ºi… ªi am mai lucrat cu ziua,
când eu, când soþia, mai… Ne mai cunoºteau oamenii cum umblam.
Umblam ºi pe la pubele de alea cu cãruþul de copii ºi mai gãseam
încãlþãminte, haine ºi vindeam pe piaþã. ªi cu alea ne fãceam 20 de euro,
30 într-o zi. Depinde cum gãseam marfã, încãlþãminte bunã, ºi apoi… eu
mergeam, mergeam pe la market, cumpãram de mâncare, ce ne mai trebuia
nouã ºi se duceau. Mai rãmâneau 15, 10. Cât puteam pune deoparte.

Valorizarea experienþei de migraþie
Similar celorlalte cazuri de migranþi analizate, experienþa de migraþie este
vãzutã ºi de Doru în principal din perspectiva beneficiilor materiale, cu toate cã,
dintre cele cinci cazuri, acesta pare a fi avut dificultãþile cele mai mari. Banii
câºtigaþi în Franþa i-au permis achiziþia unei case în Petrilaca, ºi posibilitatea de a
se muta împreunã cu familia. Le-a dat de asemenea posibilitatea de a trãi mai
bine decât cei din sat, dar ºi decât cei care au plecat, dar nu au economisit, care
„amãrâþi îs aici, dar amãrâþi îs ºi acolo”:
Normal cã a fost un lucru bun cã am plecat. A fost un lucru bun, cã dacã
nu era sã mergem sã putem sã ne câºtigãm un bãnuþ… N-aveam, nu aveam.
Nici cãsuþa asta, cã stãteam ori la mama ori la mumã-sa ºi era rãu. ªi aºa
ne-am descurcat, m-am dus eu de prima datã, a stat eu cât a stat ºi dupã
aia… Eu umblam pe o stradã, cã nu gãseam amândoi dacã umblam, cã
ºtiam deja strãzile în Marsilia. Ea umbla pe o stradã, eu umblam pe o
stradã. ªi umblam de capul meu. ªi când ne întâlneam, ne întâlneam la
pãrãsealã, acasã, unde aveam sã tragem noaptea. ªi stãteam cum puteam
ºi când gãseam, gãseam, când nu… umblam. Casa de aici am cumpãrato. Am cumpãrat-o noi doi, nu ne-a ajutat nimeni.
Viaþa noastrã s-a schimbat în bine dupã plecare. Da. Ne-am chinuit, dar
ne-am chinuit pentru noi, cã… chiar dacã nu am mai merge, avem unde
sã… Da, avem a noastrã ºi… am cumpãrat-o dupã doi ani. Da. Ce am
strâns ºi… amândoi. Ne-am putut strânge câte un bãnuþ pentru… O sã
mai mergem, dar tot acolo. Pãi, depinde cât putem sã stãm.
Mult mai bine decât cum trãiam înainte. Da. Înainte lucram cu ziua pe aici,
cum puteam, sã ne descurcãm de pe o zi pe alta aici. Sã trãim de pe o zi pe alta.
Îi mulþumim lui Dumnezeu cã avem unde sã stãm. ªi trãim mai bine decât cei
care nu au fost deloc pe afarã.
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Planuri de viitor
În prezent, Doru împreunã cu soþia sunt în plin proces de construire a unei
case noi, adiacentã casei achiziþionate. Este motivul pentru care intenþioneazã sã
plece ºi în perioada urmãtoare în Marsilia, pentru a-ºi putea finaliza construcþia.
Contextul nu este însã unul foarte favorabil, deoarece „s-au cam stricat treburile
ºi pe acolo”, fiind o experienþã chiar periculoasã atât din punct de vedere al
locuirii, cât ºi al relaþiei cu ceilalþi emigranþi ºi cu autoritãþile franceze:
Pãi, nu ºtiu. Cât se mai poate încercãm sã mai mergem, sã vedem.
Dumnezeu ºtie. Mãcar pânã ne terminãm casa…
Spre deosebire de romii migranþi din Floreºti, în cazul romilor din Petrilaca
nu putem vorbi de o adaptare realã la viaþa din strãinãtate. Romii nu pleacã
pentru a se integra acolo, ei pleacã din necesitate, muncesc ºi locuiesc în condiþii
mult mai proaste decât în cele din sat, nu deprind limba populaþiei majoritare ºi
nu au nici un fel de relaþii cu populaþia localã (Doru este singurul din comunitate
care a reuºit sã lucreze pentru un francez). Lipsa oricãror opþiuni în þarã îi determinã
astfel experimentarea unor situaþii aflate uneori la limitã. Lipsa educaþiei, lipsa
unei calificãri profesionale sau a resurselor nu le oferã multe opþiuni în România,
dar nici în Europa. Scopul migraþiei de acest tip nu este de a se stabili în Occident
nici mãcar temporar, ci de a acumula rapid resurse care sã constituie o bazã în
localitatea de origine.
Totodatã, posibilitãþile oferite de Occident pentru cei care au migrat dupã
2007, cum este ºi cazul romilor din Petrilaca, sunt mai reduse decât în cadrul
primilor plecaþi. Eforturile sunt considerabile ºi strategiile de a obþine venituri
sunt de asemenea conjuncturale, fãrã vreo finalitate pe termen lung în þara de
destinaþie unde ei nu beneficiazã de nici un sprijin, nici formal nici informal,
trãind un fel de semi-nomadism prin mutarea de la o „pãrãsealã” la alta ºi reveniri
alternative în România. Practic, Marsilia a devenit pentru ei o simplã extindere a
spaþiului pe care îl exploreazã pentru a identifica oportunitãþi de muncã: romii
din Petrilaca pleacã în Marsilia la fel cum ar pleca într-un alt judeþ din România,
nu pentru a trãi cu adevãrat acolo ci pentru a acumula resurse într-un timp cât
mai scurt care sã le permitã traiul ulterior de zi cu zi acasã.
…Viaþa noastrã s-a schimbat în bine dupã plecare. Da. Ne-am chinuit,
dar ne-am chinuit pentru noi…
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III. Studiu de caz Feteºti, judeþul Ialomiþa
Comunitate
Comunitatea romilor din cartierul Dudeºti - oraº Feteºti, judeþul Ialomiþa,
cuprinde aproximativ 1.400 de persoane, conform expertului pe problemele
romilor din localitate. Veche comunitate tradiþionalã de romi cãldãrari, membrii
acesteia vorbesc toþi limba romani, femeile în vârstã încã mai poartã fuste lungi,
batic pe cap (basma), iar unele obiceiuri privind mãritiºul sau portul mai au
receptivitate în rândul comunitãþii. Relatãrile localnicilor relevã faptul cã este
vorba de o comunitate formatã spre sfârºitul anilor 1900, când romii din actualul
cartier Dudeºti au venit din zona Sloboziei.
O perioadã destul de îndelungatã romii din Dudeºti au fost migranþi sezonieri,
muncind la boierii din zonã: „bãrbaþii confecþionau cãldãri din aluminiu ºi cazane,
iar femeile - cu diferite treburi gospodãreºti, dar ºi cu ghicit ºi cu alte treburi”.
Membrii comunitãþii au reuºit sã evite ºi deportarea în Transnistria din 1942,
datoritã protecþiei oferite de cãtre boierul la care munceau romii din zonã.
Perioada regimului comunist a produs unele transformãri la nivelul
comunitãþii: cei mai mulþi au fost împroprietãriþi cu teren prin politica de
sedentarizare, dar, în acelaºi timp, romii din Dudeºti au renunþat treptat la meseria
tradiþionalã a comunitãþii, cea de cãldãrar:
…pentru cã ei n-aveau, au fost împroprietãriþi prin ’54 ºi s-a încercat ºi
politica de sedentarizare a lor, s-au oferit cursuri… au fost atraºi cãtre
ºcoalã de cãtre regim, mulþi au învãþat carte, ºi-au lãsat meseria de
cãldãrari… foarte puþini… prin 1970 cred cã ultimul bãtrân a fãcut
cãldãri, prin ’70. (reprezentant comunitate)
Datoritã faptului cã în cadrul politicii de sedentarizare terenurile alocate de
obicei romilor erau poziþionate la marginea localitãþilor, ºi în Feteºti, comunitatea
din cartierul Dudeºti este poziþionatã la marginea oraºului, fiind aºadar ºi în
prezent o comunitate compactã, separatã, existând inclusiv o stradã care se
numeºte „Strada Romilor”:
Da, sunt la marginea oraºului. Problema pe care chiar acum am discutato la Ziua Romilor, sunt în discuþie, este interesant cã noi acolo avem o
stradã a romilor. Eu am avut în buletin pânã acum o lunã Strada Romilor
ºi pe un angajator când vede Strada Romilor zice „mai veniþi, mai vedem”,
deci asta e o problemã a noastrã, e o discriminare din asta, pe stradã
efectiv scrie „Strada Romilor”...
În prezent, cartierul este format din case „la fel ca ale românilor”, iar expertul
pe problemele romilor o caracterizeazã ca o comunitate model, al cãrei nivel de
trai nu diferã de cel al populaþiei majoritare. De asemenea, relaþia cu populaþia
majoritarã nu este definitã ca problemã:
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Nu au fost conflicte interetnice între noi, chiar, mai repede, poate au fost
conflicte ale noastre, interne, noi între noi, neamuri sau nu ºtiu ce decât
cu majoritarii.
Nivelul mediu de educaþie în comunitate este de opt clase, unii dintre bãieþi
mai fac ºi ºcoala profesionalã, în timp ce fetele se opresc la maxim opt clase,
când majoritatea îºi întemeiazã deja familii. Aproximativ 10-12 persoane din
comunitate urmeazã în prezent o facultate. Una dintre problemele legate de
educaþie vizeazã însã frecventarea ºcolii unde sunt semnalate diferenþe faþã de
copiii români.
În ceea ce priveºte stratificarea comunitãþii din Dudeºti, importante sunt
încã reþelele de neamuri care genereazã o structurã de statusuri sociale recunoscutã
ºi împãrtãºitã de membrii comunitãþii. La rândul lor neamurile sunt împãrþite pe
familii, generând o ierarhizare nescrisã a comunitãþii care prevaleazã statutului
oferit de educaþie: conform respondenþilor, un individ provenit dintr-o familie
slab „cotatã” din punct de vedere social în comunitate va reuºi cu greu în viaþã
fie în interiorul comunitãþii, fie în exteriorul acesteia.
La noi se þine foarte mult cont de poziþia socialã din care ai provenit,
conteazã foarte mult la evaluarea ta. În sensul cã pânã la urmã comunitatea
te judecã ºi zice: e bãiatul lui sãracul, e bãiat bun, dar e bãiatul lui cutare,
e bãiat… familia lor a fost familie… Deci e o chestie foarte… ºi asta conteazã
la portofoliul personal în comunitate, în relaþie cu majoritatea nu e nicio
problemã. Dar în interiorul comunitãþii numele omului conteazã… (expert
pe problemele romilor).
Sunt însã ºi exemple de persoane care au reuºit prin intermediul educaþiei
sã se desprindã de „destinul comun”, care au plecat din comunitate ºi care în
prezent se bucurã de prestanþã în rândul romilor din Dudeºti. Costul acestei reuºite
însã este ruptura faþã de comunitate: cu cât reuºitele personale sunt mai mari, cu
atât desprinderea de comunitate este mai accentuatã.
În ansamblu, comunitatea este caracterizatã ca una sãracã din punct de
vedere a posibilitãþilor de a realiza venituri. Printre sursele de venit sunt
menþionate agricultura ºi diverse activitãþi care nu necesitã calificare (mãturãtori,
îngrijitori). O categorie aparte o constituie ocupaþiile celor cu studii superioare,
aproximativ 10 - 12 persoane care au plecat din comunitate.
Migraþia internaþionalã a debutat în 1991, având ca destinaþie Iugoslavia,
apoi Grecia ºi Turcia. Se estimeazã cã 10% din membrii comunitãþii au plecat
mãcar o datã în strãinãtate, adicã aproximativ 200 de persoane. Primii plecaþi au
fost cei care ºi-au pierdut locurile de muncã în þarã. Întâi au plecat bãrbaþii, iar
soþiile au migrat mult mai târziu, abia dupã 2000. Principalul scop al migraþiei
este acela de a munci temporar. În ceea ce priveºte planurile pe termen lung,
expertul pe problemele romilor afirmã cã aproximativ 4-5 familii din comunitate
vor rãmâne permanent în Grecia, în timp ce restul se vor întoarce în þarã.
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Primii au plecat dupã ’91–’92. Au plecat în Grecia… ai noºtri mai mult,
au gãsit acolo o comunitate de romi, în Grecia, care i-a acceptat sã lucreze
la ei, la covoare, la nu ºtiu ce… ºi încet-încet aceºtia ºi-au luat ºi copiii, ºi
mai rude, mai aºa… bãrbaþii, femeile nu. Dupã aceea, mai târziu, au început
sã-ºi ia ºi femeile, când au vãzut cã e ok, au unde locui, au ce mânca, dar
totuºi ca procent de emigraþie e undeva de 10%, mai mult nu. Au mai fost
care au încercat ºi în Spania ºi prin Italia, dar ºi-au dat seama cã nu e
pentru noi, pentru romii noºtri, deja trebuie sã ai alt temperament, altã
gândire acolo…. (reprezentant comunitate)
Cred cã au plecat prima datã în jur de 10 persoane. Au fost persoane care
au fost daþi afarã de la muncã, nu mai aveau din ce trãi ºi atuncea au zis
sã caute sã fie mai bine. Prima datã au încercat sã plece în Iugoslavia. În
Iugoslavia în ’91 cred, ºi din Iugoslavia s-au mutat în Grecia, au trecut
munþii, îmi povestea cineva, greu de tot, nu aveau vize atunci. ªi iarã a
fost o perioadã cu Turcia, un timp… au lucrat în Turcia la diferite munci,
deci în Turcia chiar s-a muncit, mulþi erau în Turcia, printre care ºi eu.
(reprezentant comunitate).
E clar, în primul rând au plecat pentru dorinþa de mai bine, în România
nu se câºtiga prea bine ºi atuncea trebuia sã aibã ceva… sã stai în baza
noastrã socialã, sã ai ºi 3-4 copii, mai ales sã fii un om mai dinamic, care
sã vrea ceva de la viaþã, atuncea e clar cã trebuie sã-þi cauþi ceva mai bun
ºi dacã nu-þi oferã nimic viaþa din România… trebuie sã încerci.
(reprezentant comunitate).
Similar celorlalte comunitãþi analizate, în ultimii trei ani au plecat în special
tinerii. Aceºtia au plecat pe baza reþelelor familiale care le asigurã sprijin în þara
de destinaþie. În continuare însã femeile din comunitate migreazã într-o mãsurã
mai micã decât bãrbaþii, explicaþia vizând un anumit statut social tradiþional al
femeilor din neamurile de cãldãrari, conform cãreia „la noi existã cultura asta,
în care femeia e femeie, trebuie sã stea acasã”. Cu toate acestea, în ultimii ani
fluxul migrator a inclus ºi femei, deºi într-un numãr mai redus.
Întâi au plecat cei 10-12 în Iugoslavia, apoi aceiaºi au plecat în Grecia.
În general tot ãia. Acum de curând, în ultimii ani, tinerii în valuri. Cei
care au terminat ºcoala, fãrã sã mai caute un loc de muncã, nimic aici. Se
duc, au pe cineva. În general, ºi când pleci aºa, te duci pe lângã cineva,
cum se spune. ”Pãi mã duc cu el, el cunoaºte acolo, ºtie, nu mã duc aºa,
de unul singur”. Dupã aceea, cu timpul, se rupe ºi… dar în general asta
e mentalitatea. Se ajutã prin membrii familiei. Deci familia, mai ales când
pleci undeva, conteazã mult… ºtii cã eventual împarþi o pâine în…
(reprezentant comunitate)
Acum, de câþiva ani, în jur de 2004-2005 încoace, dar pânã atuncea nu.
Spania, Italia… au fost ºi câteva persoane în Anglia, dar cu alte neamuri
de romi, din cartierul Pãlmeºti, care au acolo o comunitate mare de…
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s-au dus acolo sã… de exemplu bonã la copii, femeile de la noi, ºi în
general femeile care acuma-s vãduve, care mai erau cu noi acasã, zice
„bãi, stau cu copiii lui cutare ºi iau ºi eu pe lunã…” (reprezentant
comunitate)
Comparaþia cu comportamentul de migraþie al comunitãþii non-romã a fost
dificil de realizat pentru respondenþi ar fi fost necesarã o paralelã cu restul
populaþiei din Feteºti, cartierul Dudeºti fiind locuit exclusiv de romi.
Subiectul selectat pentru relatarea poveºtii de viaþã a fost recomandat de cãtre
doi reprezentanþi ai comunitãþii care ºi-au justificat alegerea prin câteva criterii:
educaþia (este unul dintre puþinii reprezentanþi ai comunitãþii care are studii
superioare), statutul actual în comunitate (preºedinte al unui ONG), complexitatea
experienþei de migraþie ºi faptul cã a fost printre primii plecaþi în strãinãtate.

Migraþia ca experienþã de viaþã
Nume respondent: M.G.
Vârsta: 37 ani
Nivel educaþie: liceul absolvit, în prezent student la drept
Domiciliul în România: oraº Feteºti, jud. Ialomiþa
Þãri în care respondentul a muncit: Grecia
Data primei plecãri în strãinãtate: 1997
Perioada de ºedere în strãinãtate: 10 ani, cu reveniri temporare în þarã
Plecãri în strãinãtate: Grecia 1997-2007 (Atena august-octombrie
1997, Creta 1997-2005; 2006-2007)

Situaþia anterioarã primei plecãri în strãinãtate
Mihai provine dintr-o familie care s-a confruntat cu multe greutãþi, primul
eveniment care i-a marcat viaþa fiind pierderea tatãlui la vârsta de ºapte ani ºi
jumãtate. Respondentul descrie cu nostalgie perioada copilãriei ºi traseul
educaþional, faptul cã a fost un protejat al familiei, atât al pãrinþilor cât ºi al
fratelui ºi celor trei surori. Familia din care provine Mihai este una tipicã pentru
comunitatea din Dudeºti, un exemplu relevant fiind atitudinea faþã de educaþie a
pãrinþilor sau a bunicilor, dar ºi traseul educaþional al copiilor din familie: protecþia
pãrinþilor înseamnã a-i þine cât mai aproape de familie, aceasta însemnând o
atitudine de evitare a mediului educaþional sau o altor factori care ar putea produce
schimbãri majore sau abateri de la modelele tipice ale comunitãþii. Astfel, Mihai
este „protejat” prin a nu urma grãdiniþa sau prin a pierde chiar un an de ºcoalã;
una dintre surori abandoneazã ºcoala dupã clasa a IX-a, fãrã a-ºi urma visul de
a face ºcoala de dactilografie din Bucureºti, iar celelalte fac de asemenea maxim
opt clase abandonând ºcoala pentru a se cãsãtori. Inclusiv bunicii lui Mihai au
muncit gratuit la învãþãtoarea din sat numai pentru ca aceasta sã nu le oblige fata
sã meargã la ºcoalã.
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Mihai pare a-ºi moºteni tatãl în ceea ce priveºte „o anumitã tragere cãtre
carte”. Tatãl sãu a urmat învãþãmântul primar ºi, având meseria de vânzãtor, a
câºtigat o anumitã prestanþã în cadrul comunitãþii. În ciuda tuturor dificultãþilor
atât de ordin familial, cât ºi a tradiþiilor comunitare, respondentul reuºeºte sã
termine liceul, sã depãºeascã prejudecãþi legate de discriminare prin interiorizarea
unui anumit sentiment de responsabilitate faþã de familie:
A fost insuflul acela al surorii mele, cã vroia de la mine ceva mai mult ºi ei
investeau toþi cumva în mine, ca sã nu simt lipsa tatãlui meu. INVESTEAU...
Investeau în sensul cã timpul lor de acasã, nu stãteau cu copiii lor mai
mici ºi veneau ºi mã protejau pe mine ºi investeau ºi ca bani; bani în
sensul cã îmi luau ce îmi trebuia la ºcoalã, deci nu mi-a trebuit aºa din
toate astea care trebuiesc unui copil, cã erau cinci-ºase familii care îmi
dãdeau ºi plus taberele care au fost în ºcoala generalã. Îmi permiteam sã
merg. ªi din cauza asta parcã îmi dãdea mie aºa o responsabilitate, cã
trebuie sã fac ºi eu ceva pentru ei.
Cã poþi sã mergi cu atitudinea asta cã „mi se cuvine ºi mie ca ºi tuturor”.
Aveam aºa, o atitudine ºi chiar eram supãrat cã sunt - de multe ori - rom.
Am avut ºi un complex cu prieteniile care se legau în liceu vis-a-vis de
relaþiile cu fetele. A fost aºa un complex, pentru cã în liceu nu mai aveam
banii ãia din generalã, în care sã merg bine pregãtit ºi sã am niºte lucruri
mai bune. Deja începuserã greutãþile pentru surorile mele ºi sprijinul a
fost numai din partea fratelui meu ºi ce mai putea mama. Mergeam cu aveam, îmi amintesc - un hanorac de-al lui frate-meu, cu cizme de cauciuc
ºi ghiozdan nu aveam ºi îmi adusese mama un diplomat de-al boierului
care îl lãsase fiul lui nu ºtiu pe unde... Vã daþi seama, îmi amintesc
imaginea aia a mea, cã eram cu hanorac gri, cu cizme de cauciuc ºi
diplomat!
Viitoarea soþie a lui Mihai provine tot din comunitatea din Dudeºti, fiind una
dintre puþinele persoane care au urmat ºi o facultate dupã terminarea liceului.
Interesante sunt menþiunile subiectului conform cãrora ambii fãceau parte din acea
generaþie care vroiau sã spargã tiparele comunitãþii. S-au cunoscut la paisprezece
ani, la ºcoalã. Cei doi se cãsãtoresc însã abia mai târziu, dupã o primã plecare a lui
Mihai în strãinãtate, perioadã în care ea a urmat facultatea la Bucureºti.

Ocupaþii avute înainte de experienþa de migraþie
Primii doi ani dupã terminarea liceului Mihai a dat admitere la ªcoala Militarã,
dar fãrã succes, iar ulterior ºi-a cãutat un loc de muncã cu ajutorul fratelui sãu
care reuºise sã se angajeze la un depozit de alimente din oraº.
La depozitul de alimente Mihai a lucrat doi ani de zile ca muncitor
necalificat, dupã care a mers un an în armatã. Dupã armatã, când avea deja 22
de ani ºi-a gãsit o nouã slujbã tot cu ajutorul rudelor, când un vãr i-a spus cã se
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cautã o persoanã cu studii liceale pentru a fi agent de asigurãri, oportunitate
agreatã deoarece simþea cã vechiul loc de muncã nu i se potrivea: nu-mi convenea
aºa mie cu ce fãceam acolo… nu era pentru mine, vroiam mai multã dinamicã,
mai mult spaþiu, sã spun aºa… Mai târziu, Mihai realizeazã cã nu i se potriveºte
în mod deosebit nici munca de agent de asigurare, motiv pentru care a stat doar
ºapte luni în aceastã companie.
Urmãtorul loc de muncã a fost cel de responsabil vânzãri pe douã judeþe la
o companie de bãuturi rãcoritoare, experienþã apreciatã atât datoritã trainingurilor formale din cadrul firmei, cât ºi datoritã activitãþii practice din care Mihai
a învãþat foarte mult:
Am avut contact cu lumea asta a vânzãrilor, tehnicã de vânzare, metode ºi
toate celelalte. Ei, ei m-am pregãtit. Da, aveam training-uri. La început
ne-a þinut acolo cazaþi douã sãptãmâni ºi apoi cu training-uri la fiecare
patru-cinci luni; am fost foarte motivaþi ºi cu salariul. Ne dãdeau bani
chiar fãrã sã facem ceva vânzãri. Chiar ne... deci ne-au sprijinit foarte
mult atunci, era o firmã destul de bunã ºi a fost ok, zic eu cã m-am descurcat
destul de bine.
La aceastã companie Mihai a lucrat un an ºi jumãtate, însã a urmat o perioadã
mai grea datoritã problemelor familiale. În contextul acestor probleme a urmat ºi
schimbarea acestui loc de muncã, din dorinþa de a câºtiga mai mult, dar ºi din
nevoia de a achita un împrumut:
Da, ºi am fãcut cumva... Nu mi-am þinut cumpãtul la ce vroiam sã fac ºi
am pus un pas mai mult unde am cheltuit niºte bani ºi am luat bani mai
mult decât puteam eu sã duc; tot aºa, din premisa de a face mai repede
lucrurile. Da, am luat împrumut.
Revenind în Feteºti, dupã o perioadã de câteva luni în care nu a lucrat
nimic, prin intermediul anunþurilor din ziar Mihai a gãsit un alt loc de muncã în
Bucureºti:
Bine, stãteam ºi cu anunþurile din ziar ºi aºa am gãsit o firmã de cartofi
prãjiþi. Era prin 1996 era o firmã ºi mi-a convenit cã puteam sã merg în
Bucureºti, unde era prietena mea, acum soþia mea, la facultate ºi ei ne
ofereau apartament de serviciu, puteam sã locuiesc acolo. Am plecat de
acasã atunci, am stat ºi la ei un an de zile, pânã i-au gãsit în fabricã cã nu
asigurau condiþiile bune pentru producþie ºi au închis.
Pierderea ºi acestui ultim loc de muncã a însemnat revenirea acasã, în
comunitate, unde reintegrarea a fost mai dificilã:
Da. Apoi acasã. Legãtura mea deja era în comunitate cumva fãcutã praf,
din ce fãcusem eu, cã am plecat, cã astea... M-am desprins ºi era atitudinea
aceea cã „E un golãnaº, umblã ºi el prin cine ºtie ce oraºe, cine ºtie
cum”. Era... a fost greu pentru mine când m-am reîntors.
Urmãtoarele luni au însemnat o perioadã în care Mihai a prestat mai degrabã
activitãþi ocazionale, de zilier în Feteºti, în diverse domenii, descãrcãri vagoane,
agriculturã, activitãþi care aduceau venituri rapide.
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Hai sã mergem unde? Hai la struguri noaptea, doi saci pe umãr pânã
dimineaþa. Venea clientul de dimineaþã sã facã vin ºi îi vindeam. Sau
mergeam în livadã cu sacii ºi noi ziceam atunci cã luãm cã e al IAS-ului ºi
nu era chestie de furt... Am avut ºi un episod cu poliþia. A fost un grup
organizat ºi ne-au prins cã vindem fructe ºi a fost aºa o chestie ºi am avut
noroc cu un domn comisar care la anchetã a vãzut altceva în mine decât
un simplu care vrea sã... „Mãi, tu ce cauþi aici cu ãºtia, cã tu ai liceu, ai ºi
tu o pregãtire, am ºi eu pretenþii la oameni ca tine. Sã nu te mai prind!”. ªi
mi-a fãcut în aºa fel actele încât - eu nu ºtiam ce sã spun ca sã mã scot din
declaraþii, dar mi-a fãcut dânsul declaraþiile în aºa fel încât - eu sã ies din
acea conjuncturã ºi am împãrþit prejudiciul care era; l-am împãrþit la mai mulþi.
Aceastã experienþã cu comisarul de poliþie a constituit conform discursului
subiectului un moment revelator, în care s-a hotãrât cã vrea mai mult de la viaþã.
Sunt interesante remarcile intervievatului cu privire la diversele ocupaþii avute,
despre care declarã cã au apãrut mai degrabã sub formã de oportunitãþi, au fost
„venite ºi luate” ca puncte de cotiturã într-un destin individual. Evenimentul cu
poliþia a constituit un moment de cumpãnã, care l-a determinat pe Mihai sã caute
noi soluþii privind viitorul.

Prima experienþã de migraþie – Grecia, august 1997
În august 1997 Mihai decide sã plece în Grecia cu ajutorul unei cunoºtinþe
din Constanþa care era cãlãuzã. Este o decizie de migrare temporarã, pentru
acumulare de resurse financiare.
A fost un om bun, cã dacã rãmânea numai pe mine acel prejudiciu, era
foarte greu. ªi o nepoatã de-a mea - deci fata unui vãr primar - s-a cãsãtorit
cu un bãiat din Constanþa, din Mãcini de undeva. Mergea în Grecia ºi
ducea oameni acolo, era un fel de cãlãuzã. ªi zice: „Mãi, vreþi sã mergeþi
în Grecia? Nu aveþi de muncã... Dacã vreþi”. Era atunci ilegal tot, când
am ajuns noi. „Hai sã mergem ºi noi”. L-am contactat, l-am întrebat dacã
vrea sã ne ia ºi pe noi. Am mers cu un vãr primar, cel care vorbea cu sora soþiei..
Suma necesarã pentru plecarea în Grecia a fost conform spuselor
respondentului de 150 de mãrci, bani pe care i-a avut din vânzarea unor acþiuni
avute la Petrobrazi. Singura posibilitate de a ajunge în Grecia era calea informalã,
clandestinã: plecarea a avut loc în vara lui 1997, într-un grup de ºapte bãrbaþi ºi
cinci femei, cu un plan de a ajunge iniþial în Iugoslavia, ca punct intermediar de
tranzit spre Grecia. Întreaga descriere a peripeþiilor traseului din România pânã
în Atena este parcã desprinsã dintr-un film care relevã diversele strategii ale
primilor migranþi de a ajunge în „Þara Fãgãduinþei”:
S-a format grupul ºi am plecat. „Hai sã mergem!”. Cum mergem? Mergem
sã trecem graniþa la iugoslavi. La iugoslavi interdicþie: tot ce e brunet,
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out! Deci tot ce era negru, puteai sã fii ºi marrakechan, dacã erai puþin
brunet, nu mai dãdeau. Ei ce au fãcut? S-au dus ºi au luat o barcã.
Fraudulos, erau oameni care îi treceau pe Dunãre. Un grup din grupul
nostru erau bruneþi.
Dupã aceea ne-am reformat ca ºi grup în Iugoslavia ºi am plecat sã trecem
la macedoni. În Macedonia, normal cã nu aveam dreptul sã trecem ºi am
trecut printre vãmi. Deci pe jos, printre munþi, prin livezi, prin astea,
fraudulos. Ne arãta „Uite acolo e pichetul de soldaþi ºi un pichet tocmai
acolo; le e fricã la ãºtia sã vinã la noi, dar ne ducem prin centru ºi mergem
aºa”. Peripeþii din astea, bine cã n-aº mai fi fãcut...(ªI CE AÞI FÃCUT?
BÃNUIESC CÃ BUCATA ASTA PE JOS AÞI FÃCUT-O…) Pe jos, pe jos.
Pãi, a fost nevoie o zi ºi o noapte atunci, pe prima graniþã de Iugoslavia
cu Macedonia. Dupã aceea... Am mers cu un autobuz; am fost prima datã
cu trenul, apoi am coborât, am luat un autobuz pânã aproape de graniþã,
la 35-40 de kilometri, ca sã putem sã ne orientãm... La prima graniþã;
deci am trecut printre - nu ºtiu pe unde am trecut - mãrãcini, ºanþuri; deci
a fost aºa o aventurã. Am ajuns ºi ne aºteptau. Erau oameni care ºtiau
traseul, pe unde trec oameni ºi ne aºteptau.
(DECI PRACTIC ªI GRANIÞA CU GRECIA AÞI TRECUT-O TOT AªA, PE
JOS. CÂT AÞI AVUT DE MERS?) Acolo am mai mers douã zile, chiar trei
zile. A durat totul ºapte zile pânã am ajuns în Atena. Deci am plecat pe 10
iulie ºi am ajuns pe 17 iulie tocmai în Atena. ªi am plecat, tot aºa; am
trecut prin curþi la oameni, efectiv. Am sãrit mai multe garduri, cu femei
dupã noi, cu astea. Ieºea lumea afarã ºi ne arãtau: ”Gretska, Gretska –
încolo!”. Ei ziceau cã... ªtiau cã nu suntem rãi ºi nu facem ceva ºi doar ne
arãtau drumul – cã numai îi deranjam; ne arãtau drumul ca sã putem sã
mergem încolo.
Þinuþi cine ºtie pe unde, nemâncaþi, nebãuþi ºi aºa... Nu ºtiai sã le vorbeºti
limba, pânã dai un telefon acasã, n-ai telefon, n-ai nimic, nu era
comunicare; ºi tot aºa. Am plecat pânã în Atena. Am luat un tren, m-am
trezit cã ºtiu sã vorbesc ºi englezã, ce fãceam din ºcoalã ºi cred cã a fost
un sentiment de supravieþuire ºi în relaþia cu ceilalþi... În tren în Grecia, la
fel. Am mers multe ore - opt ore - pânã în Atena ºi în Atena ne-au aºteptat
alþii ºi ne-am dus într-o comunitate cum e la noi...
Punctul final al cãlãtoriei a fost un cartier de romi din Atena, unde locuiau fraþii
cãlãuzei care a condus grupul pânã acolo. Locuirea în barãcile din acest cartier a fost
doar temporarã, dupã care Mihai a gãsit altã soluþie de locuire ºi a început sã
munceascã. Sprijinul la destinaþie este aºadar oferit tot de o comunitate de romi.
Conform percepþiei respondentului, prima experienþã comunitarã în Grecia
nu a fost foarte reuºitã; Mihai, împreunã cu ceilalþi veniþi din þarã au trebuit sã
identifice modalitãþi de adaptare la realitatea cu care se confruntau ºi sã înveþe
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noi reguli de convieþuire. Aºteptãrile cu privire la destinaþia migrãrii ca „þarã a
fãgãduinþei” sunt estompate de dificultãþile noii lumi. Subiectul îºi descoperã
abilitãþi de adaptare la noul mediu, printre care ºi vorbirea limbii engleze învãþatã
în ºcoalã, dar mai ales unele abilitãþi de relaþionare care îl aduc în situaþia de a
identifica noi oportunitãþi de îmbunãtãþire a condiþiilor de viaþã:
ªi dupã ce - v-am zis - taxã de ºmecheri la prima zi de muncã, nu mai ºtiu
cât i-am dat lui ãla sã ne lase în pace, dupã trei-patru zile am gãsit un
þigan grec care cãuta meºteri.
Am plecat; cum sã zic? Deci comunitatea rãu famatã era aici ºi noi am
plecat 300 m mai încolo, deci ceva ca ºi cum am fi trecut strada. Da, am
lucrat în construcþii cu vãrul. Dãdeam la mânã, eu eram salahorul, el
meºterul. Am stat undeva la trei luni, din august pânã undeva în octombrie.

Cea de a doua experienþã de migraþie – Creta, perioadã
de ºedere: 1998-2005
Incidentul cu haºiºul de la locul de muncã anterior a constituit momentul
declanºator al deciziei de a merge în altã parte, fiind aleasã ca destinaþie Creta,
pe baza contactelor obþinute de la romii bulgari. Din nou, cãlãtoria nu este lipsitã
de peripeþii, mai ales în contextul în care Mihai ºi cei din grup nu aveau drept de
ºedere legal:
Da, mi-a plãcut partea aia din Grecia. O lunã ºi puþin am stat acolo ºi la
tâmplãrie mi-a plãcut foarte mult, e o pasiune de-a mea sculptura în lemn
ºi lucruri de genul acesta. Ne-am hotãrât, când am vãzut ºi cu haºiºul,
zic: „Eu nu mai stau. Hai, uite o geacã de piele aici, ca sã ne luãm banii
pe ce am lucrat ºi plecãm”. Am mai întâlnit doi români care ºtiau - erau
mai vechi acolo ºi ºtiau - cât de cât greacã ºi „Hai, unde mergem?” „Mergem pe Creta, la mãsline!” - „Hm... hai sã mergem!”. (DAR PE CEI
DOI ROMÂNI CUM I-AÞI ÎNTÂLNIT?) Erau acolo, în comunitatea aia.
Erau mulþi acolo care munceau. Mulþi, mulþi erau. ªi i-am luat ºi pe aceºtia
ºi sã mergem... La vapor: vize, paºapoarte, „sunteþi legal, nu sunteþi legal?”,
aºa ºi aºa. Ãsta care l-a întrebat pe român, cã l-am lãsat pe el prima datã
- era din Râmnicu Vâlcea. El a zis cã avem vizã. Ce vizã? Cã nimic. A
cãutat ãla pe paºapoarte, zice: „Pãi, unde merg ãºtia?” - „Pãi, în Sitia,
pe Creta, la mãsline. Hai lasã-i, cãpitane!”. Mamã, când am auzit, am
zburat pânã sus. Am mers cu vaporul, am cãlãtorit 12 ore; am trecut marea
pânã în Creta!
Condiþiile la destinaþie sunt însã mai bune decât Atena, deoarece aici aveau
deja rezolvat sprijinul pentru locuire ºi loc de muncã. A urmat dupã cum spune
Mihai ºi primul test esenþial pentru supravieþuirea în strãinãtate: învãþarea limbii
locale. Sunt remarcabile eforturile de învãþare ºi adaptare într-un mediu complet
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nou în care subiectul a ajuns sã facã faþã cu succes: deprinderea limbii strãine,
identificarea unui loc de muncã prin resurse proprii, munca la -20 de grade
Celsius într-o fabricã de îngheþatã, posibilitatea de a face economii pentru a
trimite în þarã, obþinerea unui contract de muncã legal într-o perioadã relativ
scurtã sunt elemente care fac din Mihai un caz de succes din punct de vedere a
experienþei de migraþie.
În Creta am sunat pe respectivul, am luat un taxi ºi ne-am dus în sat unde
erau ei sã ne gãzduiascã, sã vedem cum ne descurcã. L-am gãsit pe unul
dintre ginerii moºului ºi ne-a dus înapoi în oraº, în Sitia, unde era portul
ºi ne-a gãsit o camerã la patru inºi. Toþi patru am stat într-o camerã.
PLÃTEAÞI CHIRIE PENTRU EA, BÃNUIESC. Da, da; am plãtit chirie o
lunã de zile ºi o lunã de zile ºi apoi greul: sã înveþi limba. A fost foarte
greu, ºi cu dicþionare ºi mã uitam la televizor. Dicþionar ºi televizor: greu,
greu. Dupã o lunã ºi jumãtate m-am dus ºi am cãutat de muncã ºi am
gãsit. A început pe 17 noiembrie sezonul de mãsline ºi am gãsit trei luni de
zile de muncã cu masã, casã ºi ºase mii de drahme era atunci;
Dupã trei luni ºi jumãtate de mãsline s-a terminat sezonul ºi am dat telefon
ºi mi-am gãsit muncã prin telefon la o fabricã de îngheþatã. DAR DE UNDE
AÞI ªTIUT SÃ SUNAÞI TOCMAI LA FABRICA AIA? Am luat un catalog
de...O CARTE DE TELEFOANE... o carte de telefoane ºi am vãzut hoteluri,
firme... ªI AÞI ÎNCEPUT SÃ SUNAÞI. Am început sã sun.
Banii pentru a ajunge în Creta au fost economisiþi din munca de la atelierul
de tâmplãrie, bani care au ajuns pentru plata vaporului ºi perioada pânã s-a
angajat la cules de mãsline. Toate locurile de muncã avute erau plãtite „la negru”,
fãrã contract. Odatã cu terminarea sezonului de mãsline, Mihai a fost nevoit sã
îºi caute din nou de lucru pentru a se putea întreþine ºi a putea achita datoriile
rãmase în þarã. Angajarea la Fabrica de Îngheþatã a însemnat ºi primul contract
legal în strãinãtate:
Am putut sã trimit acasã bani pentru datoriile care le aveam în þarã fãcute.
Ultima datã am trimis de la mãsline în decembrie ºi am achitat, nu mai
aveam probleme. (Dupã ce mi-am gãsit de muncã la ãºtia la îngheþatã,
era fabrica de îngheþatã acolo... Acolo angajam îngheþata în depozite.
Lucram la minus 20 de grade, pe cãldurile acelea mari din Creta ºi aveam
trei perechi de ºosete, o pereche de încãlþãminte ale mele ºi o pereche de
bocanci peste, pantaloni douã perechi ºi pufoaicã, geacã, pulover, douã
fesuri, douã perechi de mãnuºi, cã trebuia sã intru la îngheþatã ºi sã o
aranjez în depozitele frigorifice; erau congelatoare. Am mâncat îngheþatã
foarte multã atunci. Lucram foarte mult. Lucram de la ora 12 ºi lucram
undeva pânã la ora 11 noaptea. Luam cinci mii de drahme, mai puþin ca
la mãsline, dar avantajul major a fost cã am fost angajat. Patronul a avut
iniþiativa asta, cã nu a putut sã mã þinã fãrã o angajare. Eram angajat ºi
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dupã aceea a fãcut Guvernul Greciei formele pentru toatã lumea. A fost o
campanie de identificare. Ne-au chemat la amprentat pe toþi, fãrã sã ne
facã niciun rãu. Deci am fost în 1997, 1998... în 1999, în primãvara lui 1999.
Schimbarea situaþiei legale a avut loc aºadar la doi ani dupã ce Mihai a plecat
din România, dupã o perioadã de ºedere ilegalã, printr-un context pozitiv de
împrejurãri referitor la unele mãsuri de legalizare a situaþiei imigranþilor din Grecia:
Da, am stat ilegal doi ani, în care dacã vedeam poliþia ne ascundeam, ne
aºa... ªi au început ei, a fost iniþiativa lor. UE le-a cerut lucrul acesta ºi au
legalizat tot care erau acolo. Ne-a cerut anumite condiþii: sã fii angajat de
nu ºtiu cât, sã ai asigurare ºi sã-þi facã acte ºi permis. Ei mi-au cerut acte
ºi eu le-am dovedit cã sunt în Grecia... La mine a fost mai uºor, pentru cã
v-am spus, din martie 1998 am fost angajat ºi am putut sã dovedesc. Dacã
trimiteai ceva de la o firmã bani acasã: nu aveai cum sã trimiþi bani dacã
nu erai acolo... ªi atunci era o dovadã. ªi ne-au acceptat toate dovezile
care le aveam, orice formã de dovadã.
Au urmat din nou ºase luni de muncã cât a durat sezonul de cules mãsline,
sezon de care Mihai a profitat de fiecare datã în cei zece ani petrecuþi în Creta.
Practic în toþi aceºti ani petrecuþi acolo, ocupaþiile erau împãrþite în cele douã
sezoane: sezonul de la jumãtatea lui noiembrie pânã la sfârºitul lui februarie
când se culegeau mãslinele (perioadã în care Mihai era oficial în ºomaj ºi munca
îi era remuneratã „la negru”) ºi sezonul de varã când presta munci sezoniere în
staþiunile turistice ale Cretei, cu contracte de angajare legale. Prima experienþã a
lui Mihai în aceste staþiuni a fost cea de ospãtar la un restaurant, loc de muncã la
care a revenit pe perioadã determinatã ºi în urmãtorii ani petrecuþi în Creta:
Mi-am fãcut ceva bãnuþi ºi am plecat în alt oraº din Creta, la 100 de km de
acolo, sezonul plin. Acolo sunt staþiunile turistice cele mai bune din Grecia.
Cea în care eram eu ºi Malia este cea mai bunã din Creta - douã staþiuni;
ºi Creta e cea mai bunã ca turism din Grecia; ºi atunci erau cele mai bune
din Grecia. Am ajuns acolo, tot aºa, prin ziar. Am fost la un interviu la
cineva ºi mi-a zis cã are nevoie de ajutor de ospãtar. Zic: ”Ajutor de ospãtar
nu am muncit, dar...”.AÞI PUTEA SÃ ÎNCERCAÞI, SÃ VEDEÞI CUM E.
Da, ºi a fost foarte interesant curajul meu acolo. ªi a fost aºa, a fost o
perioadã de patru-cinci ani la acelaºi patron, la aceeaºi tavernã. A fost ºi
soþia cu mine...

Reveniri temporare în România
Prima revenire temporarã în România a fost dupã doi ani ºi jumãtate de la
plecare, când Mihai avea deja actele, obþinând un concediul legal de 30 de zile.
Ulterior, aceste reveniri s-au repetat de la an la an sub formã de vizite de sãrbãtori
sau vacanþe legale, dupã care Mihai se reîntorcea la locurile de muncã din Creta.
Într-una din aceste vacanþe s-a ºi cãsãtorit, iar ulterior soþia l-a urmat în Creta.
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Dupã aceea am venit... Nu, nu de fiecare datã am venit acasã. Nu ºtiu de
ce am mai stat acolo un an. Am venit ºi erau variantele acelea cu permis
de muncã, cu vize, cu nebunia aia. Deci acolo am simþit discriminarea
fizic, aºa. În România mã auto-discriminam, plecam eu de acasã cu ideile
alea, cu complexul; acolo chiar simþeam cã suntem români, nu þigani. ªi
ACOLO ERAÞI DISCRIMINAÞI PE BAZA... Da, pe bazã de alte... Am stat
nouã luni, dupã aceea am terminat ºi am mers amândoi la mãsline.
Soþia lui Mihai a stat în Creta pânã în decembrie 2000, dupã care a rãmas în
þarã, „sã caute casã”. Între timp, Mihai munceºte în continuare în Creta, deºi
aceasta afecteazã relaþia de cuplu mai ales dupã naºterea primului copil. Discursul
lui Mihai relevã faptul cã experienþa de migraþie a însemnat pentru el o permanentã
cântãrire a costurilor ºi beneficiilor: costurile vizau relaþia familialã din România
ºi dorinþa de a fi lângã familie, iar beneficiile vizau câºtigurile materiale
substanþiale din strãinãtate care îi permiteau sã îºi întreþinã familia de acasã ºi sã
îºi ajute surorile.
Am avut bani pentru casã ºi am tot cãutat un an ºi puþin. Am fost amândoi
la o casã sã o vedem ºi dupã un an ºi jumãtate, tot la casa aia care am
vãzut-o noi doi am ajuns sã o cumpãrãm. Deci ea m-a aºteptat doi ani ºi
jumãtate ºi ne-am cãsãtorit când am venit acasã. Am luat-o cu mine ºi
dupã aceea a rãmas acasã ºi eu mergeam. Rãmânea singurã, nu era
mulþumitã de viaþa pe care o avea ca ºi persoanã; sufleteascã. Dar aveam
celelalte, situaþia materialã; pentru cã stând acasã trebuia sã ajut ºi pe
ceilalþi care au devenit dupã aceea în cârca mea cu greutãþile lor ºi nu
aveam cum sã evit sã nu-i ajut; ºi în ziua de astãzi. ªi preferam sã am mai
mulþi bani sã pot sã le dau ºi lor ºi sã fie de ajuns ºi pentru familie. Am stat
aºa ani buni, pânã în 2005.

Revenire definitivã în România
Revenirea definitivã în România a avut loc în 2005, ca urmare a deciziei de
a fi lângã familie, urmatã de angajarea ca agent de vânzãri la o firmã de distribuþie
de alimente din judeþ:
Am luat într-un an cât luam acolo o lunã. Dar am zis sã fiu lângã soþie.
Nãscuse soþia în 2004, în noiembrie, bãiatul. Nu am reuºit sã mã adaptez
ca ºi bani aici ºi am mai plecat. Am mai plecat dupã aceea douã sezoane
ºi dupã aceea am venit obligat-forþat, aºa: nu mai avea încredere în mine
soþia, cã de ce mai merg, cã cine ºtie pe cine am eu pe acolo, cã divorþãm...
Mi-am luat hotãrârile - unde, cum ºi ce vreau ºi am renunþat înainte sã se
termine sezonul. Am plecat înainte sã se termine sezonul, fãrã cadouri,
fãrã nimic. ªi dupã aceea am hotãrât sã vin. De tot.
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Revenirea acasã a însemnat pentru Mihai o implicare mai intensã în viaþa
de familie, dar ºi o reorientare profesionalã. În prezent lucreazã ca asistent social,
voluntar într-un centru de ajutorare a copiilor ºi preºedinte al acestei organizaþii
ºi manager al unor proiecte de interes pentru romi.
Am stat, am stat, am stat aproape un an de când venisem. Dupã aceea am
fost agent de pazã la autostradã, prin soþie. Cunoºtea pe cineva ºi am
venit. Fãceam ºi voluntariat la o organizaþie. Acum am ajuns chiar
preºedintele organizaþiei.

Valorizarea experienþei de migraþie
Mihai reprezintã cazul la care pot fi observate cel mai bine dilemele migrantului
aflat între douã lumi, fãrã a avea sentimentul cã aparþine niciuneia dintre ele. Chiar
aºa este ºi descrisã perioada de plecãri ºi reveniri ca „trãiri în universuri paralele”.
Migraþia este pentru Mihai o experienþã care „te scoate din mersul vieþii, te duce în
alt plan, pe o paralelã în timp”, un experiment greu de gestionat din punct de
vedere psihic. Dintre cele cinci cazuri analizate, Mihai este singurul care
conºtientizeazã ºi exprimã aceste costuri cu privire la experienþa alienantã legatã
de migraþie ºi percepe aceastã experienþã dincolo de beneficiile materiale.
Sã încep aºa, cu RÃUL... Nu mai ai aceleaºi evenimente în viaþã derulate.
Te rupi de realitate ºi revii. Te pliezi în timp. Am aºa impresia cã am
pierdut o perioadã de evoluþie a societãþii, a... veneam ºi gãseam preþuri
mult mai scumpe decât acolo, sau veneam ºi gãseam alþi bani, sau veneam
ºi gãseam o lege în alt fel. Simþeam aºa, cã nu trãiesc aici, cã eram deja
în altã lume, paralelã. Am participat, în schimb acolo în Grecia, la
schimbãrile lor. Tot aºa; ºi le-am pierdut pe ale noastre. Am gãsit pe maicãmea ceva mai bãtrânã, un nepot mai înalt - ºi am pierdut sã-l vãd cum era
ºi la o perioadã de genul ãla. Ãsta a fost rãul care mã uitam la tavan în
fiecare noapte ºi numãram zilele pânã când sã ajung sã merg acasã ºi
singurãtatea care te omoarã. Bineînþeles cã ºi celulele nervoase sunt
cheltuite fãrã sens. Aici mã refer cã nu a fi trebuit sã mã gândesc aºa, sã
fiu depresiv, dar prinzi... o depresie; inevitabil.
În acelaºi timp însã sunt conºtientizate ºi beneficii legate de deprinderea
unor valori precum toleranþa, acceptarea diversitãþii, depãºirea unor prejudecãþi
privitoare la rolul femeii, înþelegerea faþã de celãlalt ºi încrederea în oameni ºi o
anumitã nuanþare în ceea ce priveºte percepþia realitãþii din care faci parte.
ªi lucru bun, cã prinzi experienþã ºi vezi lumea cu alþi ochi din privinþa
egalitãþii. La egalitate mã gândesc în faþa vieþii: toþi suntem oameni ºi nu
mã refer numai la greci. Am avut relaþia cu toatã Europa, poate ºi cu
americani în unele cazuri, când veneau în vacanþã; ºtiu ºi din Austria ºi
din Olanda ºi din Germania ºi din Anglia, lumea cum priveºte. Nu suntem
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diferiþi. Avem vecini rãi, avem vecini buni, avem ºi ºefi aºa; taxele sunt
peste tot rele, guvernele ºi legile niciodatã nu þin cu omul, niciodatã nu e
privitã femeia cu ochii de acasã. Afarã priveºti femeia cã trebuie sã fie
supusã ºi sã facã ceea ce-i zice bãrbatul, copilul e un copil ascultãtor
afarã, dar în casã e cu totul ºi cu totul altfel... ªi vezi cã e doar o perioadã
de timp trãitã de o þarã ºi o altã perioadã de timp trãitã de altã þarã; adicã
noi suntem la punctul zero, ei sunt la punctul doi, dar noi tot la doi mergem.
ªi atunci mi-a dat de înþeles cã oricine ar fi, sau oricui te adresezi, sau
oricum, trebuie sã-i înþelegi frustrãrile de moment ca sã poþi sã ai o relaþie
foarte bunã cu cineva. E la fel ca tine; orice ar fi, oricum ar fi: cã e
japonez, cã e englez, e la fel ca tine ºi aceleaºi lucruri le are între vecini,
aceleaºi lucruri le trãieºte cu locul de muncã, cu soþia acasã, cu cine
conduce în casã, cine face mâncarea, cine duce gunoiul...
Dincolo de beneficiile materiale ºi profesionale care rezultã în mod clar din
relatãrile lui Mihai, tot la capitolul beneficii putem înscrie ºi o anumitã maturizare
ºi evoluþie a personalitãþii lui spre o perspectivã globalã, obiectivã ºi echidistantã
faþã de ceilalþi, faþã de experienþele prin care trece: migraþia este în cazul lui
Mihai o experienþã care l-a format spiritual considerabil dincolo de toate celelalte
câºtiguri.
Am câºtigat sã îi cântãresc pe oameni. Nu psihologic sã nu am încredere,
dar consider cã fiecare are un motiv sã facã aºa ceva. Niciodatã nu-l
critic de ce a fãcut. Dacã a fãcut înseamnã cã a avut un motiv; sã cãutãm
motivul, ca sã-l înþeleg. Aºa, mi-e uºor: „A, a venit ºi nu a fãcut lucrul
ãsta, cã a fãcut nu ºtiu ce pentru un motiv care i-ar fi lui de folos”. Dar de
fapt a fãcut... Nu mã gândesc la oameni cã au un plan dinainte rãu. Adicã,
þi-ai pus o strategie în minte ºi de aia ai fãcut aºa. E prea mult sã ne
gândim la oameni aºa; aºa le vine ºi aºa fac. DIN PUNCT DE VEDERE
PROFESIONAL, CE A ÎNSEMNAT PLECAREA ASTA ÎN STRÃINÃTATE
PENTRU DUMNEAVOASTRÃ? Mai multã hotãrâre ºi m-a format mai mult
ca lider, sã-mi iau hotãrârile. Am putut sã vãd de la oameni ce înseamnã
sã fii ferm ºi sã te þii pe drumul tãu ca sã reuºeºti. Am avut doi angajatori
foarte buni în privinþa asta ºi am avut oameni care au putut sã mã înveþe
lucruri bune, zic eu. Adicã, dacã eºti profesionist, mergi pe profesiune;
dacã nu, lasã-te, cã oricum eºecul e vãdit. Dacã vrei sã-þi faci treaba, îþi
faci treaba, mergi pe lucru serios; atâta cât poþi, nu e nimeni perfect ºi
zici: „Da, dacã vreau sã fac proiectul ãsta o sã-l fac perfect ºi...”. Merg
zece lucruri, dar zece lucruri sã le faci 80% bine, 20% sã le mai corectezi.
Eu zic cã din punct de vedere profesional a contat ºi experienþa asta de a
fi corect la locul de muncã, de a respecta superiorii ºi bineînþeles, ºi colegii.
Prima datã am început cu douã mâini, dupã aceea meseria acum o ºtiu,
cã ospãtãria e frumoasã ºi e din punct de vedere psihologic o multã parte
în ea, cã discuþi cu omul ºi trebuie sã-l faci fericit.
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V-AÞI FI DESCURCAT LA FEL ÎN ROMÂNIA? Nu ºtiu. Vreau sã cred despre
mine cã m-aº fi descurcat ºi aici, dar oportunitãþile au fost mult mai bune
ºi lucrurile au mers într-un sens pozitiv. Financiar nu cred cã aº fi fãcut în
România ce am fãcut acolo, pentru cã apartamentele unde stãm noi acum
au fost dintotdeauna cele mai scumpe din oraº ºi nu am fi putut. Am fi
rãmas probabil la pãrinþi ºi sã modernizãm ce aveam acolo ºi sã trãim
împreunã cu ei în comunitate, cu toate cã aveam alte idei. Dar, dacã s-a
nimerit aºa, de obicei... V-am zis, planurile nu sunt niciodatã dinainte
fãcute, sunt oportunitãþi. Pentru cã, v-am spus: sentimentele pe care leam trãit, de singurãtate... Au fost multe momente, în zece ani de zile, de
singurãtate ºi lipsa cãldurii sufleteºti; acolo suferã un om când pleacã de
acasã. LASÃ URME, BÃNUIESC, DUPÃ AIA... Da, lasã urme. Lasã, pentru
cã atunci când vii acasã eºti singur. Te simþi singur ºi vrei sã fii singur ºi
câteodatã ai o dorinþã excesivã sã ai prieteni, sã ai comunicare ºi pici în
cealaltã... EXTREMÃ. Nu sfãtuiesc pe mulþi sã plece. Mai repede îi sfãtuiesc
aici sã le caute un serviciu sau sã se descurce cumva, sã vândã ceva, sã
cumpere ºi sã vândã; nu ºtiu, sã producã ceva, sã... Dar aici, în România.
Pe parcursul interviului, raportarea lui Mihai faþã de ºederea în strãinãtate a
fost în permanent în termeni de „experienþã de viaþã”, de „perioadã de dileme ºi
întrebãri” ºi mai puþin de „ocazie de a face bani”. Deºi etapele parcurse relevã
abilitãþi reale de adaptare la viaþa din strãinãtate, valorizarea acestei experienþe
este mult mai nuanþatã decât în celelalte cazuri. În prezent, Mihai s-a acomodat
cu opþiunea fãcutã, aceea de a alege viaþa de familie ºi o carierã în þarã cu toate
cã efectele experienþei prin care a trecut îi marcheazã toate aspectele vieþii.
Dar aºa - nu ºtiu - ca o concluzie, e bunã strãinãtatea doar financiar.
Doar financiar. În rest, pe toate planurile, de discriminare, de partea
sufleteascã, de familie, … nu, nu. Nu te poþi împlini. E un gol care rãmâne…
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IV. Studiu de caz Cornu de Sus, judeþul Prahova
Comunitate
Comunitatea romilor din Cornu de Sus (comuna Dumbrava) este una
compactã, formatã din aproximativ 800 de persoane grupate într-un cartier
poziþionat chiar în centrul satului. Dupã cum declarã expertul pe problemele
romilor, este vorba de o veche comunitate de ursari, care însã nu mai þine la
vechile obiceiuri. Mai mult, conform reprezentantului autoritãþilor locale, la ultimul
recensãmânt, mulþi dintre membrii comunitãþii au evitat sã se declare romi.
Monografia satului atestã însã cã primii romi au fost aduºi acolo ca robi de cãtre
boierul Cepelneþ, motiv pentru care zona a fost denumitã ºi Ciupelniþa, prin anul
1400. Aceºti romi s-au stabilit în sat, crescând în timp comunitatea ºi prin
cunoºtinþe venite din alte pãrþi.
Din punct de vedere al infrastructurii de locuit, situaþia romilor nu diferã de
situaþia locuinþelor românilor din sat, având toþi acces la apã potabilã ºi curent
electric în cele aproximativ 100 de gospodãrii în care locuiesc (în curþile acestor
gospodãrii sunt grupate câte 2-3 case). În interiorul comunitãþii de romi se disting
douã categorii de locuinþe. Pe de o parte, sunt casele persoanelor care nu au un
loc de muncã ºi nu au muncit niciodatã (nici în România, dar nici în strãinãtate):
vechi ºi sãrãcãcioase, construite din lut, acoperite cu carton deoarece nu-ºi permit
materiale de protecþie mai costisitoare (tablã), cu maxim 2 încãperi în care ajung
sã locuiascã ºi câte 15 persoane. Ce-a de-a doua categorie e reprezentatã de
locuinþele persoanelor care au/au avut cel puþin un loc de muncã, în frunte cu cei
care au fost plecaþi în strãinãtate pentru a lucra. Casele lor sunt construite din
materiale rezistente, precum BCA, acoperite cu tablã, au încãperi numeroase ºi
chiar câte douã bãi în interior.
Sursele de venit ale romilor din comunitate se limiteazã la ajutorul social ºi
la muncile sezoniere. Din totalul de 260 de familii din localitate, 60 beneficiazã
de ajutor de ºomaj, în timp ce în satele apropiate care fac parte din aceeaºi comunã
sunt în jur de 4 familii care beneficiazã de ajutor social.
O sursã importantã de venituri provine din comercializarea urzicilor, de aceasta
ocupându-se în principal femeile. Pentru a vinde plantele, romii din comunitate se
deplaseazã cu trenul pe o distanþã de 15 km pânã în pieþele din Ploieºti. Ocazional,
bãrbaþii muncesc ca zilieri la sãpãturi în Bucureºti. Ei sunt transportaþi de cãtre un
alt membru mai înstãrit al comunitãþii ºi aduºi la finalul zilei înapoi.
Situaþia familialã a romilor din Cornu de Sus se încadreazã în tiparul familiilor
de romi din mediul rural, cu un nivel al natalitãþii ridicat, în medie sunt 5-6 copii
într-o familie. Fetele se cãsãtoresc la vârste fragede; chiar dacã nu opteazã pentru
cãsãtorie legalã, locuind în concubinaj cu viitorii soþi încã de la vârsta de 13-14
ani. Abandonând ºcoala la nivelul claselor a VI-a sau a VII-a, fãrã a finaliza
ciclul gimnazial de educaþie, ele se dedicã familiei ºi îngrijirii gospodãriei. Bãieþii
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frecventeazã pânã la o vârstã mai avansatã ºcoala; fac maxim opt clase, fiind, în
toatã comunitatea, doar cinci copii care au terminat liceul.
Migraþia internaþionalã a început conform reprezentanþilor locali înainte de
2000, iar dupã acest an au fost frecvente plecãrile spre Spania, Franþa ºi mai
puþin spre Germania. Cel mai frecvent reprezentanþii comunitãþii rome pleacã
pentru a munci la cules cãpºuni (Spania) sau în construcþii (Germania ºi Franþa).
În Germania chiar acum au plecat doi la circ. Cu animalele. La animale,
la circ cu animalele. Alþii au plecat… spun ei cã în Germania se fac
sãptãmânal sau nu ºtiu cum zilele nu ºtiu cãrui oraº, comunã, sat ºi au un
patron care îi plimbã peste tot, cã monteazã corturi. ªI ÎN SPANIA CE
LUCREAZÃ EI? La cãpºuni ºi în construcþii. (expert pe problemele romilor)
Estimãrile respondenþilor relevã cã aproximativ 60 de romi au fost la muncã
în strãinãtate, majoritatea revenind în comunitate. Aproximativ 10 persoane au
rãmas definitiv. Este vorba aºadar de o migrare temporarã, axatã pe activitãþile
aducãtoare de venit. Din cadrul familiilor pleacã la muncã fie bãrbatul, fie femeia
ºi mai puþin amândoi, deoarece un membru al familiei trebuie sã stea cu copiii.
Cazurile celor care au stat mai mult de un an sunt foarte puþine conform
respondenþilor, majoritatea migranþilor fiind denumiþi „sezonieri”, persoane care
pleacã pe maxim 5- 6 luni sau chiar mai puþin, revin o perioadã în þarã ºi ulterior
pleacã iar.
Maxim 50-60, nu prea cine ºtie ce. NU AU PLECAT EXTRAORDINAR DE
MULÞI. ªi mulþi au plecat ºi au venit înapoi foarte iute. Nu s-au adaptat,
s-au întors înapoi. Au trimis bani… tot ãºtia de acasã au trebuit sã trimitã.
Pentru a pleca s-au împrumutat cu camãtã. Sunt niºte þigani la Bãrbuleºti
care dau bani cu camãtã. Ei chiar au plecat sã-i caute pe ãºtia de la noi…
ªi trimit bani de acolo ºi plãtesc dobânda asta. Nu îi intereseazã cât vrea
sã-i împrumuþi, dobânda sã o ia. Din ce spun ei…… 10% pe sãptãmânã e
dobânda. DAR CAM DE CÂÞI BANI AU EI NEVOIE CA SÃ PLECE?
PENTRU AUTOBUZ, PENTRU…200 de euro dus.
Maxim 10 persoane dacã sunt cei care s-au stabilit acolo. Vin. Vin anual,
la doi ani, la trei ani. ªi bãrbaþi ºi femei. Toatã familia mai puþin. Mai
puþin. Merg însã ºi femei fãrã bãrbaþi la muncã sau invers. V-am spus: ori
la ambalat de cãpºuni ori la cules ori are grijã de un copil. Cineva avea
grijã de un câine. Lua 5 euro pe zi ca sã plimbe câinele.
Cel care a fost plecat a stat trei ani ºi a mai fost un bãiat, chiar vineri
m-am întâlnit cu el, a lucrat ºi cu mine la 1 Mai, a venit dupã doi ani. Dar
restul sezonieri, 5 luni, 6 luni, 2 luni, 3 luni. Cum… ºi-au lãsat pe acolo
numere de telefoane ºi, când are nevoie, îl sunã ºi se duce imediat. De
regulã mai trimit ºi bani de acolo ca sã meargã, deci oamenii de acolo,
patronii sau unde lucreazã, le trimit bani…(expert pe problemele romilor)
Decizia de a pleca este influenþatã de puterea exemplului, reþelele comunitare
de într-ajutorare funcþionând ºi în acest caz ºi ducând la identificarea unor condiþii
de locuire avantajoase din punct de vedere financiar:
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Pãi, fiind oraºul aºa aproape e ºi normal, cã ei între ei vorbesc. E ºi
Mizilul aproape, ºi Ploieºtiul. Au mai zis între ei „Mi-a trimis bani cutare
sã mã duc la el”, dar s-a întâmplat … cineva îmi spunea cã au un
apartament ºi nu dãdeau nici 5 lei în apartament ºi ãla îi… le trimitea
bani ca sã aibã bani sã aibã de chirie...(expert pe problemele romilor)
În cadrul comunitãþii romilor din Cornu de Sus nu au fost valuri masive de
plecãri în strãinãtate, ci mai degrabã un ritm constant. Spre deosebire de romii
care migreazã, românii din localitate care au plecat în strãinãtate au fãcut-o cel
mai adesea în baza unor contracte legale, sau pe baza unor aranjamente stabilite
anterior, ºi nu „la plesnealã” ca romii. Ca numãr, românii care pleacã sunt mai
puþini decât romii.
Nu, nu. Valuri masive nu, nu. Niciodatã nu au fost aºa ceva, dacã au
plecat 30% sau 10%. Sunt care pleacã an de an, deci cum sunt cãpºunarii.
Cãpºunarii pleacã în perioada anului… spre sfârºitul anului. CAM CÂÞI
PLEACÃ AªA, CÂND SUNT CÃPªUNII? Maxim 10-15, nu mulþi. DAR LA
FEL E ªI SITUAÞIA ROMÂNILOR DE AICI DIN COMUNITATE? PLEACÃ
ªI EI ÎN STRÃINÃTATE? Merg ºi o parte din români, dar românii, în mare
parte, au plecat cu contracte, nu au riscat sã… Romii au riscat aºa, viaþa
lor e riscul, bãnuiesc cã au dormit ºi pe sub poduri ºi pe sub… Românii
au plecat mai mult cu contract. Ãia care au plecat la plesnealã, cum se
zice, români. (expert pe problemele romilor)
AU FOST SITUAÞII DE ROMÂNI CARE, ODATÃ AJUNªI ACOLO, I-AU
AJUTAT PE RROMI? ªTIÞI CUMVA DACÃ SE AJUTÃ ÎNTRE EI SAU ÎS
SEPARATE…Nu. În schimb rromii au chemat un român. Da. El se
integreazã, el umblã numai cu ei. Dar e român. Dar au fost prieteni ºi l-au
luat ºi pe el în Germania la Octoberfest-urile astea care se fac, la montatdemontat corturi de trei luni. ªi anul trecut ºi acum doi ani a fost cu ei, da.
Dar cu ei, cu doi dintre ei. (expert pe problemele romilor)
Subiectul recomandat din comunitatea de romi are, conform criteriilor
menþionate de liderii informali, cea mai bogatã experienþã de migraþie din sat.
Totodatã este considerat un caz de succes deoarece a plecat de fiecare datã cu
contracte legale ºi s-a realizat financiar (a câºtigat mult în strãinãtate, a cumpãrat
locuinþe pentru copii ºi în prezent îºi construieºte o casã în Cornu de Sus).

Migraþia sau goana dupã bani
Nume respondent: ª. T.
Vârsta: 58 ani
Nivel educaþie: ºcoala profesionalã
Domiciliul în România: sat Cornu de Sus, com. Dumbrava, jud. Prahova
Þãri în care respondentul a muncit: Israel, Germania, Spania
Data primei plecãri în strãinãtate: 1994
Perioada de ºedere în strãinãtate: 9 ani
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Istoria plecãrilor în strãinãtate
Istoria plecãrilor în strãinãtate este relativ complexã în cazul lui ªtefan, el
vizitând 3 þãri diferite din punct de vedere al culturii ºi al modului de organizare.
Dupã o ºedere de 4 ani în Israel, destinaþia urmãtoare a fost Germania, pentru o
perioadã de un an, fiind aleasã datoritã contractelor de muncã disponibile la
Ministerul Muncii. A urmat o ºedere în România de aproape 8 ani, în care ªtefan
a activat la o societate comercialã, fiind nevoit sã plece în cele din urmã deoarece
firma a dat faliment. În ultima perioadã, 2007-2010 a plecat în Spania pentru un
nou loc de muncã în domeniul construcþiilor.

Situaþia anterioarã primei plecãri în strãinãtate
Stilul de viaþã în România al lui ªtefan a fost atipic pentru comunitatea de
romi din care acesta face parte. Conºtientizând importanþa studiilor ºi oportunitãþile
pe care le oferã abilitãþile, cunoºtinþele ºi existenþa unei diplome, a urmat cursurile
unei ºcoli pânã la nivel gimnazial, completându-ºi apoi experienþa educaþionalã
prin ºcoli profesionale sau cursuri de pregãtire. Un avantaj consistent pentru
parcursul educaþional de succes a fost faptul cã ªtefan a lucrat în Bucureºti imediat
dupã terminarea primelor 8 clase. Deschiderea ºi posibilitãþile multiple oferite
de un oraº mare s-au constituit în frecventarea unor cursuri de profesionalizare
în domeniul construcþiilor.
Timp de 25 de ani ªtefan a muncit în România numai în domeniul
construcþiilor speciale petroliere, activând la douã firme mari: la prima companie
a lucrat în perioada de dinaintea Revoluþiei, înainte de a pleca la muncã în
strãinãtate, iar la cea de a doua începând cu anul 2000, pentru o perioadã de 8
ani, pânã când firma a dat faliment. Fiind dedicat muncii, respectând programul
ºi adoptând un stil productiv de muncã, ªtefan a ajuns sã aibã o poziþie bunã în
ierarhia ocupaþionalã, „ºef de echipã”, ceea ce a condus ºi la un stil de viaþã bun.
Aici în þarã? Ce sã vã zic? Eu am trãit bine ºi înainte ºi dupã, pentru cã eu
am lucrat în permanenþã, eu nu am stat pe dreapta, nu am fost unul din
cei… aºa. Am fost… am lucrat la ãºtia cel mai mult, la ãºtia cu instalaþiile
petroliere, tot în construcþii. În toatã þara, aºa au ei, ãºtia. ªi dupã Revoluþie
am plecat în strãinãtate. Am fost vreo câþiva ani în Israel, vreo 4 ani…
Înainte de a pleca lucram în construcþii, deci instalaþii de… industriale
mai mult. Am 25 de ani de muncã aici în þarã cu carte de muncã, am vreo
câþiva ani în Spania, care sperãm cã ne va da cum s-ar zice pensii ºi ãia
ºi ãia…
DE CE AÞI RENUNÞAT LA SLUJBA ASTA PE CARE O AVEAÞI PENTRU A
PLECAT ÎN ISRAEL? SAU CE S-A ÎNTÂMPLAT DE AÞI…Diferenþa de bani,
asta e. Eu sunt omul care alerg dupã bani. Sã zicem cã dacã vin la
dumneata un an de zile, sã dau un exemplu, pe 10 milioane ºi s-a ivit mai
târziu o funcþie corectã pe 15, am plecat la ãia. Dacã cumva îmi oferiþi
dumneavoastrã 15, rãmân la dumneavoastrã. Asta e. DECI, PRACTIC,
UNDE PRIMIÞI MAI MULT…Sigur cã da, am alergat dupã bani.
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Deºi realizat din punct de vedere familial, cãsãtorit ºi cu 4 copii, subiectul
declarã cã a considerat mai important sã câºtige suficient pentru a-i putea ajuta
chiar dacã asta a însemnat sã plece pentru o perioadã considerabilã de timp. A
plecat în Israel la muncã pentru a oferi sprijin material familiei într-un moment
în care copiii erau relativ mici ca vârste, fiul cel mai mare avea 16 ani, în timp
ce mezinul avea 10 ani. Plecarea în strãinãtate pentru a munci a schimbat
structura familialã, soþia pãrãsindu-l pe ªtefan ºi în acelaºi timp pãrãsind ºi
copiii pe care-i aveau împreunã.

Experienþa de ºederi succesive în strãinãtate
În jurul anului 1994, respondentul declarã cã cele mai multe plecãri se fãceau
spre Israel. Strategia de a pleca la muncã în strãinãtate a debutat cu încercarea de
a afla informaþii la Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã27, localizat pe strada
Walter Mãrãcineanu din Bucureºti, care era în subordinea Ministerului Muncii.
Luând decizia de a migra pentru a munci, ªtefan a considerat cã prima acþiune
potrivitã ar fi aceea de a se informa de la instituþia cea mai importantã care se
ocupa de mediatizarea locurilor de muncã din strãinãtate:
Cã aºa s-a ivit atunci, în perioada aia erau cei mai mulþi, cele mai multe
plecãri au fost în Israel, a fost o perioadã de timp. ªi dupã aia s-a sistat
Israelul, acum este întrerupt, nu mai…DAR DUMNEAVOASTRÃ DE UNDE
AÞI AFLAT DE ISRAEL? CINE V-A ZIS? Pãi, nu au fost o groazã de firme
acreditate de Ministerul Muncii? Eu mergeam foarte des la Ministerul
Muncii, sigur cã da, în cãutarea informaþiilor. ªi cãutau ãia, pe Walter
Mãrãcineanu, e în spate ºi clãdirea cu romii, parcã, am înþeles, clãdirea
aceea …
Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã (OMFM) furniza lista agenþiilor
private autorizate sã medieze munca în strãinãtate precum ºi alte informaþii
necesare pentru oricine dorea sã plece cu un contract de muncã în altã þarã (de
exemplu lista documente necesare, informaþii legislative, etc ). Alegerea destinaþiei
a fost oarecum aleatoare, subiectul motivând cã Israelul era o destinaþie „în vogã”
în acea perioadã pentru cei ce doreau un loc de muncã în strãinãtate. A selectat
aºadar cu ajutorul informaþiilor de la OMFM o firmã care intermedia contracte în
diverse þãri, printre care ºi Israel, a completat documentaþia ºi actele necesare, ºi
astfel a ajuns în Tel Aviv. Plecat în ajunul Revelionului din România, a petrecut
primul început de an într-o þarã necunoscutã în 1994, în decursul a câtorva zile
începând ºi activitatea de muncã. Deºi contractul a fost obþinut din România,
27 Pe parcursul interviului, respondentul se referã la OMFM sub denumirea de Ministerul Muncii. OMFM s-a desfiinþat în
2007, iar atribuþiile legate de protecþia drepturilor cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate precum ºi de monitorizarea
lor au trecut în sarcina unor departamente ale ANOFM
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ªtefan a avut parte de o testare a abilitãþilor ºi a cunoºtinþelor înainte de a fi
alocat într-o poziþie. Astfel, testul a constat în executarea unui plan de construcþie,
sarcinã îndeplinitã cu succes de întreaga echipã de muncitori veniþi din România:
Prima plecare a fost în ajun de Revelion. Am fãcut Revelionul acolo. Dupã
aia, dupã ce a trecut Revelionul, am început munca normal, ne-au testat
ãia sã vadã dacã suntem buni la contractul pe care l-am avut, am fost
buni…CE ÎNSEAMNÃ CÃ V-AU TESTAT? CE FEL DE TEST AÞI DAT?
Probã de lucru, sã vadã dacã corespunzi la situaþia la care te-ai încadrat.
Pãi, ce sã facem? În domeniul construcþiilor, nu numai... Ne-au pus planul
în faþã… „Faceþi grinda”… ºi ne-au zis “Faceþi (sã zicem) grinda asta” ºi
am fãcut-o în termen. Oriºicum, lucrãm mult mai repede noi ca ei.
Prima revenire în þarã a fost dupã un an de zile. Pe perioada cât a muncit pe
baza contractului stabilit în România, ªtefan a locuit la un cãmin împreunã cu
echipa de muncitori cu care plecase din þarã. În ceea ce priveºte ocupaþiile din
Israel, ªtefan menþioneazã cã a lucrat permanent în construcþii – dulgherie, fierãrie
– adicã activitãþi pe care le fãcea ºi în þarã înainte de a pleca. Perioadele de
reveniri în þara natalã au fost doar în perioada concediului, deºi acestea se mai
prelungeau uneori ºi la câte 30 de zile.
În ceea ce priveºte modul de abordare a locului de muncã, ªtefan a fost
nevoit sã se adapteze la un nou mod de lucru: în afara regulilor tehnice noi de
construcþie date de diferenþele geografice, „în construcþii, e aceeaºi… doar cã
sistemul de rezistenþã e mai jos al lor faþã de al nostru, cã acolo nu sunt cutremure,
la noi sunt”, a fost necesarã ºi o deprinderea unei noi culturi a muncii. Activitatea
capãtã mai multã seriozitate, efortul depus este mai consistent, nu neapãrat datoritã
unor controale din partea angajatorului, ci mai ales datoritã propriei
responsabilitãþi de a presta o muncã la nivelul remuneraþiei.
Adaptarea la o culturã total diferitã a început pentru ªtefan cu învãþarea
limbii: lucrând cu persoane din Israel, ajutat de ghiduri conversaþionale, a reuºit
sã înveþe limba relativ repede, pentru a se descurca în noua lume în care ajunsese.
Cu limba? Pãi, dacã eºti ambiþios înveþi de toate…DECI AÞI ÎNVÃÞAT?
Sigur. Vorbeam perfect limba. Aveam la plecare, sã zicem, un ghid, studiam
ºi cu ãla, dar am învãþat de la om la om, dar înveþi dacã lucrezi direct cu
ei, obligatoriu trebuie sã înveþi. Dacã lucrezi cu românii e mai greu de
învãþat, dacã lucrezi cu românii. Dacã lucrezi direct cu ei…
Dupã o perioadã de un an ªtefan a renunþat împreunã cu alþi muncitori la
contractul iniþial, cu care au plecat din România, ºi s-au mutat într-un apartament
închiriat în care a locuit pe toatã perioada rãmasã în Israel. Motivul acestei
schimbãri a fost „dorinþa de a câºtiga mai bine”. Din momentul pãrãsirii
contractului iniþial ºi pânã la plecarea definitivã din Israel, ªtefan a mai schimbat
cel puþin 10 locuri de muncã.
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Bine, în Israel am mers la negru foarte mult timp, jidanii nu-ºi prea respectã
situaþia ºi fugeai de la ãia la ãialalþi ºi asta însemna la negru.
Datoritã abandonãrii contractului iniþial ºi a trecerii spre munca „la negru”,
ªtefan a fost în cele din urmã sancþionat, fiind nevoit sã petreacã zece zile în
arest. Cunoscând strategiile de rezolvare, a transmis rudelor banii rãmaºi pentru
a-i cumpãra un bilet de avion de întoarcere acasã; deoarece avea bilet de avion
pentru întoarcerea în România, autoritãþile din Israel au fost nevoite sã-l elibereze
dupã o perioadã de zece zile pentru a reveni în þara natalã.
Ca experienþã de lucru a urmat Germania, în anul 1999, pentru o perioadã
de un an. Plecarea lui ªtefan s-a produs tot prin contactele identificate pe baza
informaþiilor de la OMFM din Bucureºti. Deºi firma de plasare a forþei de muncã
cu care plecase iniþial în Israel avea locuri de muncã ºi în alte þãri, ªtefan nu a
mai putut apela la aceastã variantã datoritã faptului cã a încãlcat contractul,
angajându-se la negru în altã parte. Astfel, ªtefan a gãsit altã firmã de plasare,
care de asemenea avea locuri de muncã în mai multe þãri, ºi a ales slujba cea mai
atractivã din punct de vedere financiar, care s-a dovedit a fi în Germania. A
plecat astfel sã munceascã tot în domeniul construcþiilor, însã nu într-un oraº
mare cum s-a întâmplat în Israel, ci într-un loc mai degrabã izolat din Germania.
Locuind în rulote special amenajate pentru muncitori în cadrul ºantierului de
lucru, ªtefan a evadat foarte puþin din mediul de lucru; lucrând ºi locuind doar
cu românii din echipa de construcþii venitã din România. Acesta a fost ºi motivul
pentru care a avut dificultãþi în a deprinde limba germanã.
Diferenþele în modul de lucru sunt evidente, Germania fiind perceputã ca o
þarã avansatã din punct de vedere tehnologic ºi a modului de organizare: aici
totul devine mecanizat, iar munca este mult mai bine organizatã:
În Germania e un popor avansat. Ãºtia lucreazã mecanizat, e altceva. Tot
la construcþii, sigur cã da. Da. Acuma sperãm, sã zicem, cã vom pleca tot
la ei, cã singura care merge sunt ei, deocamdatã au scãpat ei ºi ºi-au dat
drumul la situaþie, nu plãtesc ca înainte, dar oriºicât, e mai bine faþã de
þara noastrã. Cã ai noºtri…DECI, PRACTIC, ªI ÎN GERMANIA AÞI
PLECAT CU CONTRACT DE AICI DIN ROMÂNIA FÃCUT…Tot cu contract,
da, da, sigur. Nemþii ne-au dat situaþia pe cartea de muncã, vechimea, nu
e ca ãºtia la noi, ca spaniolii care… ei îþi dau separat pensie.
ÎN GERMANIA, CUM V-AÞI DESCURCAT, UNDE AÞI LOCUIT? În
Mûnchen, la… în Germania se doarme în containere. Eu am dormit în
remorcã. În containere sunt condiþii ca ºi la bloc. CE ÎNSEAMNÃ CONDIÞII
CA ªI LA BLOC? CE AVEAÞI ACOLO? Bucãtãrie, apã caldã, apã rece,
cãldurã…GAZ, BÃNUIESC, ELECTRICITATE, TOT…Bineînþeles, tot, tot, tot.
Finalizarea contractului din Germania, a însemnat revenirea în România a
lui ªtefan. Angajat din nou la firma de construcþii speciale în domeniul petrolier,
a rãmas pe o poziþie de ºef de echipã în firmã timp de câþiva ani, pânã la intrarea
în faliment a acesteia.
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Rãmas fãrã loc de muncã în România ºi fãrã posibilitãþi de angajare în domeniul
în care era pregãtit, în anul 2007 ªtefan a ales sã migreze a treia oarã pentru a
munci într-una din þãrile europene. De data aceasta a fost aleasã Spania ca destinaþie
datoritã numãrului mare de români care deja lucrau acolo, deci din nou o decizie
oarecum similarã cu prima plecare, a ales din nou destinaþia care era „în vogã”
pentru migranþii români ºi care avea locuri de muncã în construcþii bine plãtite. ªi
de data aceasta a ales tot calea instituþioanalã, pornind de la locurile de muncã
afiºate la OMFM. La aceastã ultimã experienþã însã, plecarea s-a soldat iniþial cu
un eºec, iar dificultãþile întâmpinate au fost multiple, fiind nevoit sã lucreze 4 luni
fãrã a primi salariu pentru munca depusã. Timp de 2 luni a trãit din donaþiile fãcute
de bisericile sau asociaþiile caritabile din Spania ce donau mâncare ºi haine.
În ceea ce priveºte locuirea, datoritã contractului încheiat cu firma din
România care i-a intermediat plecarea (luatã din baza de date a OMFM) , ªtefan
a locuit 4 luni în apartamentul pe care angajatorul din Spania a fost obligat sã-l
asigure. Dupã perioada de 4 luni ºi dupã organizarea unei greve, instituþiile
statului spaniol le-au asigurat muncitorilor români alte locuri de muncã, deºi
banii pentru cele 4 luni muncite nu au fost recuperaþi nici în ziua de azi. Aceastã
situaþie dificilã în care s-a aflat ªtefan dupã plecarea în Spania a avut totuºi un
rezultat pozitiv: a primit actele de rezidenþã ºi prin urmare dreptul de a munci
legal oriunde în Spania.
DE CE SPANIA? FUSESEÞI ÎN ISRAEL, GERMANIA, DE CE A TREIA
OARÃ SPANIA? Asta s-a ivit dupã aia, ce… numãrul cel mai mare de
slujbe erau la spanioli. De muncitori români. Acolo s-a ivit, Spania. Am
plecat în Spania legal, cu contract, cu Ministerul Muncii, am luat patru
luni þeapã. ÎN CE SENS? CE S-A ÎNTÂMPLAT? Ce? Nu mi-a dat niciun
ban. A zis cã ne rezolvã Ministerul Muncii28, ne-a pus maºinã sã venim
înapoi gratis ãia de la ambasadã, am refuzat ca sã plecãm ºi dupã aia au
fost obligaþi, cã ne-au fãcut acte, treburi, au fost obligaþi cã ne-au fãcut
acte ºi dupã aia am lucrat legal. DECI, PRACTIC, SÃ ÎNÞELEG CÃ AÞI
PLECAT, 4 LUNI AÞI MUNCIT ACOLO PE CONTRACTUL CU CARE AÞI
PLECAT DIN ÞARÃ…Fãrã bani. Numai pe mâncare ºi cazare. DUPÃ 4
LUNI CE AÞI FÃCUT? Dupã aia au fost obligaþi ãia de la Ministerul Muncii
de acolo, pentru cã am refuzat ºi am fãcut grevã, au fost obligaþi sã ne
asigure loc de muncã. A fost cam greu, am stat pe dreapta, la mila þãranilor
o perioadã… DECI AÞI MUNCIT ªI LA NEGRU ÎN PERIOADA AIA? Nu
am muncit deloc la negru. Am stat în casã, cã ãla nu avea voie sã ne dea
afarã pânã când nu ne dã banii, ºi noi stãteam în casã ºi ne aducea lumea
de mâncare. Cum au fost chinezii la noi, cã le dãdeau oamenii, ºtiþi, la
Basarab 2, sã mãnânce, ºi era angajator român. Am stat aºa, numai cu
mâncarea þãranilor, o lunã ºi ceva. Dupã aia ne-au gãsit de muncã ºi ne-au
28 OMFM - Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã
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fãcut acte ei, spaniolii, ºi am rãmas în continuare. Am fost la ambasadã
aici, am fãcut acte, ne-au zis cã ne rezolvã, cã ne recupereazã banii, dar
au zis cã mai târziu.
Decizia de revenire în România a fost influenþatã de scãderea salariilor,
odatã cu resimþirea crizei economice în spaþiul european. Lucrând pentru
salarii aproape duble pânã în acel moment, ªtefan a refuzat un loc de muncã
unde i s-a oferit un salariu de 1500 euro, considerându-l prea mic pentru
nivelul cu care era obiºnuit:
Eu am plecat de la spanioli când a început criza. Când a început criza mi
s-a oferit atunci o mie jumate, am refuzat ºi am venit acasã. Acuma aº
lucra pe o mie jumate. DECI O MIE JUMATE SÃ ÎNÞELEG CÃ ERA PUÞIN
FAÞÃ DE CE CÂªTIGAÞI ÎNAINTE. Da, bineînþeles. Atât mi-a oferit. Acum
s-au mai redus salariile, la o mie jumate ºi n-am mai vrut, am venit acasã.
DAR AªA AÞI FOST, AM VÃZUT, ÎN ISRAEL, ÎN GERMANIA, ÎN SPANIA.
UNDE SE CÂªTIGÃ CEL MAI BINE DINTRE ÞÃRILE ASTEA? UNDE AÞI
CÂªTIGAT DUMNEAVOASTRÃ? Acum e perioadã de crizã. În Spania s-a
câºtigat cel mai bine, înainte de crizã se lua 2000-3000 de euro.
Acuma nu mai e…
Principiul dupã care ªtefan s-a ghidat de-a lungul traseului profesional a
fost acela de a obþine permanent un venit mai bun. Plecat cu contracte de muncã
în fiecare dintre cele 3 þãri, doar în Germania a pãstrat acelaºi loc de muncã pe
toatã perioada ºederii, acest lucru datorându-se faptului cã nu a avut posibilitatea
sã caute altceva deoarece a fost izolat de comunitatea din þara de destinaþie. În
Israel a ajuns sã aibã peste 10 locuri de muncã dupã ce a renunþat la contractul
iniþial, în timp ce în Spania s-a angajat de asemenea în mai multe locuri odatã
obþinut dreptul de rezidenþã, în regiunea catalanã în care se câºtiga cel mai bine:
Catalania e o zonã mult mai pricopsitã faþã de alte zone, v-am spus. Plãteºti
mai scumpã chiria, cã apartamentele sunt aproape la preþ dublu faþã de
zonele alea agricole, 300-400, eu bãgam 750 euro pe lunã apartamentul
plus ce consumam. Ajungeam la 900 ºi ceva de euro. Cum sunt salariile la
Bucureºti faþã de Bârlad.

Obþinerea contractelor de muncã. Experienþe birocratice
Diferit de restul migranþilor de etnie romã din counitate, ªtefan a plecat
pentru a munci doar pe baza contractelor de muncã obþinute prin aceeaºi
modalitate, pe cale formalã, prin intermediul Oficiului pentru Migrarea Forþei de
Muncã. Eforturile depuse pentru obþinerea unor slujbe au fost numeroase ºi s-au
desfãºurat pe parcursul a câtorva luni, perioadã în care ªtefan a vizitat numeroase
firme de plasare a forþei de muncã, firme identificate prin accesarea informaþiilor
OMFM. În urma accesãrii acestui birou aflat în subordinea Ministerului Muncii,
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ªtefan îºi alcãtuia de fiecare datã o listã cu firme care se ocupau de plasarea
muncitorilor români în strãinãtate. Au urmat apoi vizite la toate firmele din lista
deþinutã în cãutarea unei agenþii care nu percepea comision pentru contractele
încheiate sau care percepea comisioanele abia dupã ce muncitorul român era
ajuns la destinaþie ºi primea primul salariu. La baza adoptãrii acestei strategii a
stat neîncrederea în seriozitatea cu care firmele de recrutare ºi plasare îºi
desfãºoarã activitatea.
Eu cunosc Ministerul29 de… extraordinar de bine, tot. M-am dus la
Ministerul Muncii30, am stat pânã m-am sãturat, cã nu te primea, care
cum venea zicea cã-i cunoºtinþã, ieºea afarã, eu eram aºa…DAR LA CINE
MERGEAÞI ACOLO? LA SECRETARIAT SAU AVEAÞI…? Pãi, era perioada,
sã zicem, atunci cu Israelul care ajunsese la 2000 de euro comisionul
firmei de plasare ºi eu m-am dus la Minister sã îmi dea o firmã fãrã comision
ºi dacã am vãzut cã tot aºa intrã, am ieºit afarã, m-am spãlat pe ochi ºi
am intrat iarã. Zic asta, asta, dar eu nu dau comision. Sau sã plecãm cã
am familie, am copii mici, tot pe acolo, sã plecãm ºi noi fãrã comision, de
unde luãm noi banii ãºtia? Sã dau cuiva în cap? Mi-a dat alte firme tot
degeaba. Da, cereau comision ºi dupã aia nu s-a mai plecat în Israel, s-a
sistat. 2000 de euro ajunsese în Israel comisionul firmei de plasare.
Majoritatea cer comision ºi banul înainte. Dar acuma, mã, cer acuma
comision, ce… Am alergat, ce sã vã zic? Zilnic când plecam în Bucureºti,
plecam de dimineaþa ºi veneam seara. Alergam la 20-30 de firme, cã
firmele, toate firmele acreditate erau afiºate la Ministerul Muncii31, acolo,
ºi de acolo le luam ºi le luam pe jos pe toate la rând. DECI AÞI LUAT
LISTA…Pânã când nimereai una corectã. Aia era…ªI CÂT A FOST NEVOIE
SÃ VÃ PLIMBAÞI AªA, PÂNÃ AÞI GÃSIT? Doamne Dumnezeule, luni de
zile pânã gãseºti. Tot la fel ºi pentru Israel, am alergat pânã ne-am sãturat
ºi pentru oferta de acolo. Dar atunci a fost o perioadã la început, când
am prins perioada aia la început când s-a plecat pe bani puþini ºi fãrã
comision. Dupã aia au început comisioanele.

Situaþia familialã pe perioada ºederilor. Relaþii sociale
Experienþa de migraþie a lãsat urme asupra situaþiei familiale, ducând la
modificarea structurii familiei. Soþia a înaintat divorþ dupã plecarea lui ªtefan în
Israel, gãsindu-ºi un alt partener de viaþã. Cei patru copii, cu vârste între 12 ºi 16
ani au rãmas în grija bunicii din partea tatãlui, ªtefan ajungând sã „rãmânã ºi pe
post de mamã ºi de tatã”.
29 OMFM
30 Idem
31 Idem
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Sigur cã da. N-a rezistat la situaþie. Fiind o femeie cu un temperament mai
ridicat, aºa, s-a dus sã-ºi caute jumãtatea în altã parte. DECI, PRACTIC,
CÂT AÞI FOST PLECAT ÎN ISRAEL… ªI COPIII CE AU FÃCUT? CU CINE
AU PLECAT? CU DÂNSA SAU…? Ei, ce? Acum mai e vreunul cu dânsa?
Ea a plecat de una singurã. De una singurã a venit, tot de una singurã a
plecat. Sigur, eu am rãmas pe post ºi de mamã ºi de tatã.
Comunicarea cu familia rãmasã acasã s-a limitat la apeluri telefonice realizate
cu o frecvenþã de 2-3 ori pe lunã. Întâlnirile directe, în perioada ºederii în Israel
ºi Germania, au fost reduse la întâlnirile din concediile fãcute de ªtefan o datã pe
an sau mai rar, acestea lungindu-se uneori ºi la perioade de 30 de zile.
Plecarea în Spania a conturat într-un alt mod relaþiile de familie, factorul
principal pentru schimbare fiind vârstele mai înaintate ale copiilor. Ajunºi la perioada
maturitãþii, bãieþii ºi ginerii (între timp cele douã fete ale lui ªtefan s-au cãsãtorit)
ºi-au însoþit pãrintele la lucru, ajutaþi fiind de acesta sã obþinã locul de muncã. Pe
perioada ºederii în Girona, cei 5 bãrbaþi au format o echipã familialã ºi au lucrat la
toate contractele împreunã, situaþia ducând la întãrirea relaþiilor de familie.
În Spania i-am luat pe toþi. Pãi, m-am dus eu, prima datã m-am dus eu, au
vãzut cã sunt bun, mi-au dat un punct de lucru ºi mi-am adus familia, pac,
imediat, pe ai mei. AVEÞI NUMAI BÃIEÞI SAU ªI FETE? Doi bãieþi ºi
douã fete. Pãi, am luat ºi ginerii, cu toþii. A fost echipã familialã. DECI
AÞI MERS CU FIII ªI CU GINERII, ATÂT. Cu ginerii. NUMAI BÃRBAÞII
AÞI PLECAT. Sigur. Da, da. Femeile au rãmas acasã. Da. ªi a mai fost ºi
norã-mea o perioadã de timp. EA CE A LUCRAT ACOLO? N-a lucrat. Mai
fãcea mâncare acolo…
În ceea ce priveºte relaþiile de prietenie stabilite la destinaþie, ªtefan a legat
prietenii doar cu spaniolii. În percepþia sa, acest lucru se datoreazã faptului cã a fost
singurul context din cele trei destinaþii din strãinãtate în care a avut ocazia sã facã
echipã de lucru cu reprezentanþi din populaþia localã, sã lucreze împreunã imigranþii
cu localnicii ºi sã interacþioneze zilnic. Atât în Germania, cât ºi în Israel, lipsa
muncitorilor autohtoni pe ºantier au fost un impediment pentru o eventualã apropiere.
DE CE CU SPANIOLI AÞI REUªIT SÃ VÃ ÎMPRIETENIÞI, DAR CU NEMÞII
ªI CU ISRAELIENII NU? Spaniolii… Jidanii nu lucreazã deloc pe ºantiere.
Nemþii mai lucreazã, dar mai mult mecanizat, pe când spaniolii lucreazã
în toate domeniile. Gãseºti, sã zicem, muncitori spanioli ºi în agriculturã,
oriºiunde, pe când jidanii nu, în agriculturã sau în construcþii nu ai sã
vezi. Nu existã.
ªtefan nu s-a implicat pentru a oferi sprijin altor români în încercarea lor de
a migra datoritã lipsei de încredere în aceºtia. Convins cã dacã îi va ajuta, nu-ºi
va recupera banii investiþi, a ales sã nu se implice deloc, singurele persoane pe
care le-a dus la muncã în strãinãtate fiind membrii familiei (fiii ºi ginerii). Pornind
de la experienþa proprie, ªtefan este convins cã fiecare trebuie sã se descurce
prin forþe proprii, în discursul lui menþionându-se pe sine ca exemplu.
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Valorizarea experienþei de migraþie
Traseul ocupaþional al lui ªtefan a fost destul de complex prin multitudinea
locurilor de muncã pe care le-a avut, mai ales în strãinãtate. Toate au fost în
domeniul construcþiilor, ca ºef de echipã, dulgher, fierar.
Primii 20 de ani din cariera profesionalã i-a petrecut în România, la firma
de construcþii ºi montaj de instalaþii petroliere. La acest prim loc de muncã ªtefan
s-a format pentru restul activitãþilor ce urmau sã aparã. În evaluarea proprie,
experienþele iniþiale l-au ajutat foarte mult în dobândirea locurilor de muncã din
strãinãtate, atât prin crearea unei culturi a muncii, cât ºi prin abilitãþile ºi
cunoºtinþele pe care le-a dobândit, care i-au înlesnit apoi promovarea testelor
susþinute pentru obþinerea slujbelor.
În total în cele trei þãri ªtefan declarã cã a avut cel puþin 10 locuri de muncã,
primele fiind obþinute prin contracte din România, iar urmãtoarele gãsite dupã
ce a ajuns la destinaþie. Schimbarea permanentã a angajatorilor a avut la bazã
dorinþa de câºtiga tot mai mulþi bani, un loc de muncã fiind abandonat imediat
ce se oferea oportunitatea unui salariu mai mare.
Experienþele de migraþie în diferitele þãri au fost evaluate de ªtefan în principal
din perspectiva salariilor câºtigate în fiecare dintre ele. Astfel, pe primul loc ca
experienþã de succes a fost plasatã Spania, deoarece „în Spania s-a câºtigat cel
mai bine, când nu era criza, se lua 2000-3000 de euro”. Urmeazã apoi Israel,
apreciat tot prin raportare la veniturile obþinute:
Chiar dacã au apãrut efecte negative pe plan personal în urma migraþiei
(despãrþirea de soþie), experienþa este valorizatã ca fiind în mod cert una pozitivã
prin prisma câºtigurilor financiare ºi a construcþiilor realizate cu banii câºtigaþi.
DAR VÃ PARE RÃU PENTRU CEVA CÃ AÞI PLECAT ÎN STRÃINÃTATE?
ADICÃ ESTE VREUN MOTIV PE CARE SÃ-L REGRETAÞI? Pãi, de ce sãmi parã rãu? NU ªTIU. Femeia? Tot pleca, dã-o naibii. Ce þi-e scris, în
frunte-i pus. Clar. Pãi, ºi acuma ce fãceau, sã zicem, dacã nu plecam în
strãinãtate? Rãmâneam un golea-amãrâtul. Pãi, da. ªi atunci ce fãceam?
ADICÃ NU REGRETAÞI DELOC. Dar cum? S-a realizat ceva, nu poþi sã
zici. Cu banii din þarã nu reuºeºti, cu toate cã luam bani destui de frumoºi
eu în þarã, am luat bani frumoºi. Dar puteam sã facem ceva? Aveam casa
asta micã, nu mai aveam loc, celãlalt nu avea casã.
Planurile de viitor includ ºi alte plecãri în strãinãtate pentru a munci ºi câºtiga
bani, singurul impediment fiind dat de vârsta înaintatã ca piedicã în desfãºurarea
muncii fizice. Situaþia din România nu permite câºtiguri la fel de ridicate precum
þãrile vest-europene, prin urmare soluþia este migraþia:
DECI SÃ ÎNÞELEG CÃ ACUM AÞI VREA SÃ MAI PLECAÞI? Apoi cine nu
ar vrea sã plece? Întrebaþi-i… Mâine. Nu, cine n-ar vrea. DE CE AÞI VREA?
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Pãi, nu ºtiu dacã aþi vãzut, am vãzut testarea aia care au fãcut-o la
Bucureºti, 95% ar vrea sã plece, 5% sunt cei care sunt cu copiii lor, cei
care nu vor sã plece. Restul, toatã lumea vrea sã plece. DAR DE CE AÞI
VREA…. DUMNEAVOASTRÃ DE CE AÞI VREA SÃ PLECAÞI CHIAR
ACUMA? Dupã bani. Dupã bani, fata lui tata. DAR AICI AÞI AVEA CE SÃ
MUNCIÞI DACÃ…? Deocamdatã nu am nimic, cã statul nostru… iacãtã
cã de vreo câþiva ani de zile stau pe dreapta ºi nu-mi dã nimic, niciun
ajutor, nici… ce sã vã zic? Nicio gãinã, niciun pui, nimic, nimic, nimic,
nimic.
Doamne Dumnezeule! Dacã aº fi puternic, sã fiu bun sã muncesc, aº
renunþa la pensie, aº renunþa la tot ºi aº lucra pânã la 100 de ani sau 200
de ani. Serios vorbesc! Nu m-aº retrage deloc. Nu, nu, m-aº duce nonstop, numai bani sã iasã. ªi atunci le-aº crea condiþii ºi la nepoþi, i-aº
ajuta sã nu aibã probleme, le-aº angaja slujnicã, aici poþi sã o angajezi
pe bani puþini ºi… sigur cã da. Aia e!
„DACÃ AR FI SÃ PLECAÞI, UNDE AÞI VREA SÃ PLECAÞI?
În orice þarã în care s-ar câºtiga bani.”
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V. Studiu de caz Bereasca – Ploieºti, judeþul Prahova
Comunitate
Municipiul Ploieºti gãzduieºte mai multe comunitãþi compacte de romi, cele
mai importante fiind Bereasca, Radu de la Afumaþi ºi Mimiu. Comunitatea romilor
din Bereasca cuprinde la rândul ei mai multe neamuri dupã cum rezultã din
relatãrile intervievaþilor: pletoºi, cocãlari, moraci, ursari, plãieºi, rudari distribuiþi
într-un anume fel în cartier.
De exemplu cartierul e împãrþit în douã neamuri care monopolizeazã
moracii sau cocalarii cum le mai spunem noi ºi pletoºii. Ei nu stau...nu se
întâlnesc, cele douã neamuri nu se întâlnesc niciodatã pentru cã la un
moment dat apar probleme ºi atunci fiecare e cu cartierul lui, pe partea
dreaptã sunt pletoºii unde au zona lor ºi circulã îºi desfãºoarã diferite
activitãþi pe care le au ºi în partea cealaltã sunt moracii care la fel, unde
toate neamurile lor la un moment dat ei sunt rude între ei, se cãsãtoresc,
se încuscresc ºi acolo stau ei. (reprezentant comunitate)
În cartier sunt aproximativ 700-800 de romi, care locuiesc toþi la casele
situate într-o fostã zonã industrialã a Ploieºtiului. Cea mai mare parte a terenului
pe care locuiesc romii nu are proprietar, localnicii instalându-se cu acordul tacit
al autoritãþilor în urmã cu peste 100 de ani, la începuturile constituirii comunitãþii,
neavând nici în prezent acte de proprietate. În prezent sunt 600 de locuinþe din
zona respectivã care nu au acte, atât locuinþe ale romilor cât ºi ale românilor.
Conform expertului pe problemele romilor, comunitatea din Bereasca este o
comunitate veche în care se respectã într-o mai mare mãsurã tradiþiile ºi vechile
obiceiuri ale romilor decât în zonele Mimiu sau Radu de la Afumaþi. De asemenea
este o comunitate bine delimitatã, fiind rare situaþiile de migrãri între cele trei
zone compacte de romi ale oraºului.
CE ANUME SE PÃSTREAZÃ DIN TRADIÞII? Cãsãtoria este foarte
importantã. Portul. Limba. Da, vorbesc numai limba romani... ªI
CÃSÃTORIA ÎN CE SENS? CARE ESTE TRADIÞIA ÎN CEEA CE PRIVEªTE
CÃSÃTORIA? Cãsãtoria timpurie, încã se mai practicã îºi aranjeazã, dacã
vreþi, cãsãtoriile copiilor încã de mici de când se nasc, se decide încã de
când se nasc ºi pânã se cãsãtoresc. (expert pe problemele romilor)
Alãturi de comunitatea de romi, în cartier trãiesc ºi români. Cele douã
comunitãþi, de romi ºi de ne-romi, dupã cum sunt denumite de respondenþii
intervievaþi, sunt bine delimitate geografic. Cu toate acestea existã câteva familii
de romi care nu locuiesc în zona compactã ci printre români. În general, referirile
la romii din Bereasca sunt atât în termeni de marginalizare cât ºi de automarginalizare, importante sunt însã ºi menþiunile referitoare la spiritul comunitar
care animã cartierul.
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În ceea ce priveºte infrastructura de locuire, reprezentanþii comunitãþii
menþioneazã cã sunt utilitãþi în zonã, deºi multe gospodãrii ale romilor nu sunt
racordate la aceste utilitãþi. Principala problemã în rezolvarea acestei situaþii o
constituie lipsa actelor de proprietate.
Bereasca e un cartier foarte dezvoltat. Pentru cã v-am zis este asfaltat, au
apã, luminã, au gaze, în permanenþã…Bine are cartierul în general dar
nu toate familiile care locuiesc în el. Da cartierul dar e un cartier bine
dezvoltat sunt ºi câteva firme acolo comerþul merge destul de bine e un
cartier mare..Dar dacã mergi în Mimiu de exemplu acolo nu mai gãseºti
comunitãþi de rromi tradiþionale. SUNT DEJA ROMÂNIZAÞI? Sã ºtii cã nu
mai respectã portul vorbesc limba dar tradiþiile ºi portul nu le mai respectã.
(reprezentant comunitate)
Dar îþi spun eu cã am stat acolo ºi stau oameni nu ºtiu dacã ai fost în
Bereasca sunt case foarte frumos construite sunt oameni care..adicã...Parcã
s-au separat oarecum comunitatea romã de cea ne-romã dar fiind în
Ploieºti în oraº ºi oamenii vor sã aibã o locuinþã la oraº, nu cred cã dacã
au gãsit acolo o oportunitate ºi acuma ºtiu cã existã o mare presiune pe
primãrie pentru a rezolva problemele cumva cu actele , cu acþiunile în
constatare nu e..primãria ºtiu cã le-a mai ºi asfaltat zona cã era neasfaltatã,
le-a dus acolo un dispensar, au ºcoalã, le-a dus o ºcoalã, au grãdiniþã, au
electricitate, canalizare, e la marginea localitãþii..Dar nu e... e foarte
aproape ... mie mi se pare foarte aproape de Ploieºti, ca distanþã, ce-i
desparte? (reprezentant comunitate)
Similar celorlalte comunitãþi de romi descrise ºi copiii romilor din Bereasca
fac maxim opt clase, dupã care fetele dar ºi bãieþii abandoneazã ºcoala: situaþiile
în care copiii merg ºi la liceu sunt izolate.
Deºi au fost plecãri ºi înainte, cei mai mulþi romi din comunitatea Bereasca
au migrat în Europa dupã integrarea României în UE, când fluxul migrator a
cãpãtat o mai mare amploare. ªi în cazul acestei comunitãþi vorbim de o migraþie
temporarã, cu plecãri pentru perioade scurte de timp (maxim 5 luni) ºi reveniri,
dar ºi de cazuri în care migraþia a devenit una semi-permanentã, cei plecaþi reuºind
sã îºi achiziþioneze locuinþe în þãrile de destinaþie.
Destinaþiile migranþilor din Bereasca sunt Spania, Italia, Belgia, Irlanda.
Conform respondenþilor, problemele cele mai mari în þãrile europene sunt create
de comunitãþile de romi tradiþionale ºi mai puþin de romii care nu fac parte dintro comunitate tradiþionalã. În general, romii pleacã fãrã un plan stabilit foarte
clar, ei adaptându-se în funcþie de oportunitãþile pe care le identificã în þara
respectivã. Reþelele comunitare ºi de rudenie sunt principalele modalitãþi prin
care se ajunge în strãinãtate. Similar romilor din Petrilaca ºi cei din zona Bereasca
revin de fiecare datã acasã, experþii intervievaþi declarând cã legãturile familiale
ºi comunitare sunt prea puternice pentru ca membrii individuali sã se desprindã
de comunitate ºi sã îºi caute un rost în þara de destinaþie.
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Pleacã, vin se întorc cu ocazia sãrbãtorilor vin acasã mai stau mai vin tot
aºa o chestie o plimbare…Sunt unii care stau un an, doi, trei nu se mai
întorc acasã cunosc familii care nu s-au mai întors de 3 ani deja încep
sã-ºi cumpere case pe acolo …MAJORITATEA CUM PROCEDEAZÃ? Sincer
3, 4, 5 luni depinde de ce le tunã v-am zis nu au o strategie…În funcþie de
ce gãseºte …de prioritãþile pe care le au în þara respectivã ºi de cum se
descurcã acolo…PRACTIC EI PLEACÃ FÃRÃ SÃ ªTIE CE ÎI AªTEAPTÃ
ACOLO ªI ÎN FUNCÞIE DE CUM SE PETREC LUCRURILE ACOLO
RÃMÂN SAU SE ÎNTORC? Adrenalinã..din punctul ãsta de vedere sunt
ok…(reprezentant comunitate)
Mai mulþi cred cã merg la cerºit…Da pleacã la cerºit din cei care ºtiu sã
cerºeascã…cã neamurile alea sunt tradiþionale…Ceilalþi care sunt mai
puþin tradiþionali nu mai pleacã..NU PREA PLEACÃ ÎN STRÃINÃTATE?
Pãi sã ºtiþi asta e o problemã generalã problema care se creeazã înafara
este de neamurile tradiþionale de romi, de acele familii care mai respectã
anumite tradiþii, celelalte pleacã dacã îºi gãsesc loc de muncã. Da stai
puþin cã ºi în Italia sau Spania ei acolo colecteazã fier ºi acolo, în afarã
de cerºit colecteazã fier pãi da eu nu pot s-o numesc asta muncã pentru
cã nu e muncã cu carte de muncã. Nu e cu carte de muncã dar
muncesc…Da colecteazã peturi, ori fier adicã ei au activitãþile astea. ªI
BÃRBAÞII ªI FEMEILE? SAU ÎN GENERAL? Da femei care nasc foarte
mulþi copii acolo pentru cã au cetãþenie sau înainte aºa era, copiii au
cetãþenie francezã, italianã, spaniolã am impresia cã primesc ºi ajutorul
ãla de la stat…(expert pe problemele romilor)
Presupun, în România se câºtigã destul de prost venitul minim pe economie
e de 6 milioane ºi cu 6 milioane sincer nu ºtiu dacã putem sã trãim ºi cred
cã asta este motivaþia, partea financiarã. Da ºi pentru a avea o existenþã
cât mai bunã zic eu. (expert pe problemele romilor)
Conform reprezentanþilor comunitãþii, legãturile romilor cu vecinii români
din cartier sunt destul de strânse. În ceea ce priveºte comportamentul de migraþie
internaþionalã, diferenþa principalã menþionatã de respondenþi este lipsa de
planificare în cazul romilor, respectiv o nevoie mai mare de control în cazul
românilor:
Reprezentanþii locali considerã cã migraþia în strãinãtate are un efect benefic
în cazul romilor:
Da, eu zic cã da. Pentru cã au posibilitatea sã vadã ºi altceva chiar dacã,
nu pot sã ºtiu sigur ce fac ei acolo, care sunt activitãþile lor de zi cu zi, dar
se întorc schimbaþi, se vãd schimbãri. Da, chiar dacã acolo se comportã
în nu ºtiu ce fel, când se întorc în România vin mai cizelaþi, mai drãguþi,
mai spãlaþi, mai aranjaþi, mai parfumaþi ºi astã e un lucru plãcut când te
duci ºi-i vezi. (expert pe problemele romilor)
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Cazul recomandat de cãtre reprezentanþii comunitãþii se abate oarecum de
la tiparul migraþiei comunitare spre Italia sau Spania. Respondenta, Elena, provine
dintr-un neam de lãieº, fiind cãsãtoritã cu un rudar. Este considerat un caz de
succes deoarece a plecat în strãinãtate pentru un loc de muncã stabil pe care l-a
pãstrat peste opt ani de zile ºi deoarece s-a integrat foarte bine în localitatea de
destinaþie. În ceea ce priveºte traseul de migraþie, Elena nu a migrat cu un grup
din comunitate sau din afara ei, ºi nu a apelat la reþele de rudenie; este un traseu
individual. Existã însã o reþea de suport care a contribuit la integrarea Elenei la
destinaþie – o reþea de ordin religios – Martorii lui Iehova.

Migraþia sau descoperirea unei noi familii
Nume respondent: E. M.
Vârsta: 45 ani
Nivel educaþie: 10 clase
Domiciliul în România: mun. Ploieºti, jud. Prahova
Þãri în care respondentul a muncit: Germania
Data primei plecãri în strãinãtate: 2003
Perioada de ºedere în strãinãtate: 8 ani, cu perioade de ºedere de
4-5 luni în fiecare an

Situaþia anterioarã primei plecãri în strãinãtate
Singura destinaþie a plecãrilor este în Germania, în Ausburg, lângã Munchen,
locaþie în care Elena a plecat în 2003, dar în care a revenit în fiecare an pentru o
duratã medie de patru luni pentru a munci.
Elena locuieºte în cartierul Bereasca dar nu în zona compactã, ci pe o stradã
în care vecinii sunt numai români. Înainte de a pleca în strãinãtate a lucrat în
piaþa agro-alimentarã, ca femeie de serviciu, fiind apreciatã de cãtre întreaga
echipã de muncã. Oportunitatea de a lucra în strãinãtate a apãrut din partea unei
cliente care venea la piaþã:
Deci am lucrat în Ploieºti la piaþã, la piaþa centralã. Dupã aceea, ºeful
meu – bine, am fost ºi premianta pieþei, de vrednicie, pentru cã am avut o
situaþie mai grea. La noi în Bereasca s-a construit altã piaþã ºi ºeful de
turã mi-a zis: „Eu nu mã duc în Bereasca fãrã Elena, ºi stã acolo, o cunoaºte
toatã lumea.” Ne-am mutat acolo. Pot sã spun cã am muncit trei zile; în
trei zile trebuia sã fie gata piaþa, cã trebuia sã vinã domnul primar la
deschiderea pieþei. Acolo aveam o prietenã la o lãptãrie; vindea lapte. Ne
aveam foarte bine. Eu fiind femeia de serviciu, fãceam pauze cu ea, beam
cafea, mâncam împreunã ºi venind o doamnã mereu la piaþã, cã „caut o
fatã bunã, care e cuminte, nu furã, la faþã cât de cât acceptabilã, sã plece
în Germania la fata mea”. Românca care era de-a noastrã stãtea cu tatãl
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ei la patronii mei din Germania. Era cãsãtoritã aici. ªi zice: „Vino încoace,
Elena, sã-þi spun ceva. Vrei sã pleci în Germania?”. – Nu prea sunt
decisã”; -„Hai, cã uite, e bine...” ºi am zis „Hai sã vedem”. M-a chemat
doamna, mi-a fãcut o cafea, ei i-a plãcut rãu de mine ºi m-a trimis. Într-o
sãptãmânã cred cã m-am dus.
Anul plecãrii coincide cu perioada în care respondenta a avut ºi unele
probleme familiale, acestea influenþându-i ºi decizia de a pleca. Este singurul
caz în care decizia de a migra nu are raþiuni pur economice, Elena afirmând
cã nu ar fi plecat dacã nu existau probleme în relaþia de cuplu. De asemenea
este singurul caz dintre cele cinci studii de caz în care plecarea în strãinãtate
se face pe baza unei oferte, motiv datoritã cãruia ºi traseul de migraþie este
mult mai bine pus la punct decât în situaþiile anterioare. Condiþiile de locuire
sunt conform relatãrilor mai bune decât acasã. În Ausburg, Elena lucreazã la
proprietarii unei spãlãtorii auto: „lucrez la romi de-ai noºtri…sunt de-ai noºtri,
dar decât cã sunt sârbi, iugoslavi, cei care au spãlãtoria”. Un alt element
care individualizeazã experienþa de migraþie a Elenei este situaþia la plecare:
ea are un loc de muncã, ºi dupã cum menþioneazã „mã descurcam foarte
bine ºi în þarã, cã eram femeie muncitoare”, este apreciatã de ºef, singurele
probleme fiind cele de ordin familial:
Cam 2003, nu mai reþin minte, cã am avut ºi niºte supãrãri mari, mi-a
murit fratele, apoi mama. Am trecut ºi prin multe, ºtiþi? EI ERAU ÎN
ROMÂNIA? Da. ªI AÞI PUTUT SÃ VENIÞI ATUNCI ACASÃ? Deci, când a
murit fratele meu, unde lucrez eu sunt Martorii lui Iehova ºi nu mint ºi
atunci a trebuit sã mint, cã e mama bolnavã rãu ºi trebuie sã ajung ºi l-am
gãsit mort. Am trecut ºi peste asta.
Da, am niºte vecini foarte buni. De când a murit mama, vecina mea o þin
ca pe mama. Mã ajutã foarte mult dacã nu am bani, sau eu dacã vin sunt
atentã cu dânºii. Cu soþul am trãit foarte rãu la început. Când am plecat
prima turã avea pe cineva, de aia am ºi plecat. Nu plecam din þara mea,
cã mã descurcam foarte bine. Când am plecat pot sã spun cã am plecat
plângând ºi am zis: „Doamne, du-mã tu unde vrei”. ªi m-a dus bine. Îmi
dãdeau 600, acuma a sãrit la 800.
Luarea deciziei de a pleca în Germania s-a bazat pe un calcul al costurilor ºi
beneficiilor; prin consultare cu întreaga familie.
Da, am stat de vorbã cu soþul, cu copiii, cu socrii mei ºi au zis cã e bine,
câºtig un ban mai aºa. Cam greu i-a venit lui ºeful când am plecat, cã a
zis cã mã pierde, dar cã o sã fie bine de mine. El þinea foarte mult la mine.
ªi a trebuit sã mã duc, cã am avut ºi eu niºte cheltuieli, am avut multe
pe cap.
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Descrierea experienþei de migraþie
În primul an când a plecat, Elena a petrecut trei luni muncind în spãlãtoria
de maºini a patronilor din Germania, dupã care a revenit în þarã. În urmãtorii
trei-patru ani, a plecat în acelaºi mod, pe aceeaºi perioadã de trei luni urmatã de
reveniri în þarã. În ultimii ani perioada de ºedere în Germania s-a prelungit la
patru-cinci luni pe an. De fiecare datã Elena a muncit în acelaºi loc, la spãlãtoria
de maºini, fãrã contract legal de muncã însã în condiþii foarte bune, dupã cum
declarã ºi respondenta, care descrie într-o luminã pozitivã tot ceea ce þine de
experienþa de migraþie: locuire, interacþiune cu patronii – romi sârbi, integrarea
în cadrul unei comunitãþi religioase ºi chiar munca în sine.
Prima turã am fost cam supãratã cã nu ºtiam ce sã fac... Am început; cam
într-o sãptãmânã începusem sã învãþ tot. Eram la o spãlãtorie de maºini.
Acuma sunt numãrul unu în Germania la toate. Mi-a plãcut mult când mam dus, am vãzut maºinile, am început sã fac tot, tot...CE ÎNSEAMNÃ
„TOT”? Deci sã polizez cu maºina, sã scot zgârieturile, nu mai spun
generale. De fapt pe asta mã bazez acolo: maºina generalã, de la un cap
la altul; ºi interior ºi exterior. Deci ce fac îmi place. E greu, dar îmi place.
Chiar ieri am fãcut una acasã, la mine la poartã.
M-am acomodat foarte bine acolo când am plecat prima datã... Nu am
avut niciun contract când am plecat de aici, am lucrat câþiva ani la negru;
la negru, cã aºa se proceda atunci. Ei sunt Martorii lui Iehova, nu-i controla
nimeni ºi am lucrat aºa. BUN, ªI CAZARE VI S-A OFERIT? Deci mi-a
plãtit drumul dus-întors tot timpul, dacã aveam nevoie de bani ºi dãdeam
un telefon mã ajutau; deci au fost oameni nemaipomeniþi. ªi cazare,
mâncare, dormit, foarte bine; în puf pot sã spun cã dorm. Au fost buni cu
mine. Acuma pot sã spun cã mi-s ca pãrinþii oamenii de acolo, am rãmas
aºa... Eu pe mama nu o mai am, dar ea din Germania e mama mea.
Foarte important în reuºita experienþei de migraþie a fost pentru Elena sprijinul
primit din partea patronilor spãlãtoriei de maºini la care lucra, reuºind sã dezvolte
cu aceºtia o relaþie pe termen lung. Lucreazã doar temporar deoarece îºi doreºte
sã revinã periodic la familia de acasã ºi datoritã faptului cã munca la spãlãtoria
de maºini nu este una foarte uºoarã. Este însã luatã în considerare ºi prelungirea
perioade de ºedere pe viitor, inclusiv varianta mutãrii definitive cu familia în
Germania. Pe perioada ºederii în România, Elena îºi completeazã veniturile
obþinute în Germania prin aceeaºi activitate, spãlarea de maºini, clienþii fiind în
special cunoºtinþe; la vechiul loc de muncã avut în piaþa agro-alimentarã s-a
angajat în schimb fiul ei. Banii obþinuþi în strãinãtate plus ce obþine din spãlãri
ocazionale de maºini în þarã sunt singurele surse de venit, însã respondent se
declarã mulþumitã de cât câºtigã.
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Limba... Deci ei sunt sârbi proveniþi acolo de 40 de ani ºi are firma asta
de spãlãtorie. Sunt cazaþi, copiii tot... Vã daþi seama, are 60 de ani patronii
mei, acuma o sã-mi fie patron bãiatul dânsului cel mare, cã deja sunt
bãtrâni. De tura asta de care mã duc acuma o sã fie bãiatul. Bine, mã simt
acolo ca la mine acasã. Nu-mi lipseºte nimic. Deci ce-mi trebuie niciodatã
nu m-a refuzat. Nici eu nu sunt o femeie sã fiu apucãtoare, ºi a zis cã sunt
singura femeie care vin la ei... Uite, acuma când am plecat eu sunt altã
turã ºi nu e mulþumiþi ºi a zis mãcar tura asta sã mai suporte o lunã, pânã
mã odihnesc eu. Eu am venit pânã în Paºti, acuma douã zile. Am stat sã le
termin tot stocul de maºini, cã a zis „deja au venit ãºtia începãtori ºi-þi dai
seama cã mã laºi cu un picior în groapã ºi unul afarã”. ªi a trebuit sã
rãmân, cã ºi ei mã ajutã ºi nu puteam sã refuz.
Deºi experienþa Elenei din strãinãtate este prezentatã într-o imagine idilicã,
sunt ºi menþiuni conform cãrora munca din Germania este una solicitantã,
stresantã. Romii sârbi la care lucreazã ºi unele cunoºtinþe din zonã sunt cei care
i-au acordat cel mai mult sprijin; nici în acest caz nu putem vorbi de vreun
sprijin instituþional, formal nici în þara de destinaþie, nici în România.
SÃ-MI SPUNEÞI ACOLO, TIMP LIBER. CUM REUªIÞI SÃ-L PETRECEÞI?
Cam greu. CAM GREU ÎN SENSUL CÃ NU AVEÞI, SAU...Niciun liber nam. Bine, este duminica. Îmi dã pauzã de somn cam de pe la prânz pânã
seara, cât vreau. Dar în rest, muncã. ÎN REST, ADICÃ DE LUNI PÂNÃ
SÂMBÃTÃ? Da. ªI CAM CÂTE ORE PE ZI LUCRAÞI? Mã scol la patru
jumate, pânã mã îmbrac. La cinci e pornirea; de la ºase începem lucrul.
Din cauzã cã trebuie sã vin ºi eu la familie acasã ºi e non-stop munca la
spãlãtorie, cã ºtiþi cum e la spãlãtorie ºi nu putem sã suportãm atâta. E un
stres foarte mare pentru mine. Asta e munca acolo. ªtiþi cum e la nemþi: sã
munceºti...ªI NU AÞI LUAT ÎN CALCUL SÃ VÃ DUCEÞI MAI DEGRABÃ
FAMILIA ACOLO? Eu stãteam ºi mã gândeam cã am vãzut cã e altã viaþã
acolo ºi am vorbit ºi cu dânºii sã-mi facã rost de un apartament sã pot sã
locuiesc acolo cu familia. Am zis sã mã duc cu toatã familia acolo, sã-mi
facã rezolvare. Acuma a zis „întâi sã aducem bãiatul sã-l tratãm ºi pe
parcurs poate vã facem ºi asta, sã staþi”. Aici e foarte greu pentru noi, mai
ales cã tratez ºi copilul operat pe creier... L-am operat în spital, m-a costat
bani, tot dânºii m-au ajutat.
Semnificative sunt eforturile respondentei în a ajuta ºi alte familii din
comunitate sã emigreze pentru a munci, încercãri care nu au dat însã rezultatele
aºteptate. Cu toate acestea Elena a devenit un sprijin real pentru mai multe familii
de romi cãrora a încercat sã le gãseascã un loc de muncã în Germania.
Da, am mai dus o persoanã acolo, o fatã care mã aveam bine cu sora ei.
A stat cu mine pe scarã când am avut apartament. Ducând-o acolo, cum
sã vã spun? Deci când am dus-o acolo... Se fãcea mâþã blândã aici. Mã
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peria, mã... Bãrbatul meu a zis: „Elena, tu ai sufletul bun ºi vrei sã ajuþi,
dar nu e...; dupã ochi se vede!” – „Las-o Marius, cã e amãrâtã”. ªi am
dus-o ºi acolo a vrut sã mã batã. Deci patronii ãia sunt aºa: „Fiind Elena
veche aici, ea îþi aratã totul. Trebuie sã faci tot ce zice ea”. – „Cã ce mã
comandã pe mine asta?”. ªi urât vorbea; foarte urât vorbea! ªi au zis:
„Ia uite ce mi-ai adus!”. Tot eu am picat în…A mai þinut-o o lunã, dupã
care a trimis-o în þarã, cã a zis cã nu e de ei, cã nu e ca mine. Zic: ”Eu miam fãcut datoria sã v-o aduc ºi pe ea ºi pe ea ºi nu vã mai aduc...”. Gata,
nu, nu, nu.
Da, am încercat tot timpul sã ajut ºi pe alþii sã plece, dar lumea de pe aici
altfel, acolo vede altfel când ajunge. Se poartã foarte urât. Deci ei dacã le
arãt cum trebuie acolo sã fie, crede cã-mi dau eu aere sau mã dau mare
sau; dar nu e aºa. Deci le spun toate regulile care trebuie acolo ºi le se
pare cã comand. Uite acum a venit o turã, la trei sãptãmâni pânã sã plec;
m-au ascultat foarte mult, au învãþat puþin, cã se prinde foarte greu ºi leam zis aºa: „Dacã faceþi cu plãcere munca asta, învãþaþi ºi repede ºi bine.
Dar dacã o faceþi în silã vi se pare ºi greu”. Cam vreo douã-trei familii am
ajutat pânã acum... Nu mai m-a lãsat bãrbatul, din cauzã cã i-a vãzut
cum sunt ºi a zis cã nu se poate aºa ceva..Da, tura asta sper sã fie reuºitã.
De asemenea, Elena ºi-a ajutat propriii fii sã lucreze la spãlãtoria de maºini,
astfel încât ultimele plecãri le-a fãcut împreunã cu ei:
Deci bãieþii mei au fost tot timpul cu mine. Deci luam o turã unul, deci
amândoi ºtiu meseria...DE LA ÎNCEPUT? Deci prima turã m-am dus
singurã ºi de la a doua turã l-am luat pe cel mare. ªi el ºtie tot sã facã.

Valorizarea experienþei de migraþie ºi planuri de viitor
Pentru Elena destinaþia migraþiei temporare a devenit „o a doua casã”. Veniturile
lunare pe care le poate realiza acum în strãinãtate sunt de aproximativ 3000 lei,
bani pe care declarã nu ar reuºi sã îi facã în þarã. La acestea se adaugã beneficiile
suplimentare legate de cazare, masã, transport. Dincolo de aceste beneficii materiale,
experienþa migraþiei a avut efecte benefice ºi asupra relaþiei de cuplu:
Prima datã mi-a pãrut rãu cã am plecat. Nu ºtiam peste cine dau. Au fost
buni cu mine de la început, cum m-au vãzut. Bine, îºi dãdeau coate cã
eram grasã, dar le-am zis. Vedeam, mã supãram, cã dupã ce ne-am
împrietenit zice: „Noi ne dãdeam coate. Cum o sã munceºti tu? Când te-am
vãzut noi cum eºti, ºi ai ºi slãbit...”. Am avut ºi ambiþie. Când ne-am
despãrþit m-au suit la tren la Intercity ºi cu trenul am venit atunci cu un
pãrinte, cu un taicã pãrinþel. În compartiment mi-a citit Biblia, mi-a luat
numãrul de telefon, mi-a fãcut acatist. I-am povestit de viaþa mea aºa ºi a
zis: „Sã te ocroteascã Dumnezeu!”.
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Posibilitatea de a achiziþiona o locuinþã mai bunã în România, posibilitatea
de a-ºi ajuta familia dar ºi prietenii ºi cunoºtinþele sunt câteva beneficii pe care
Elena le scoate în evidenþã. Nu în ultimul rând, experienþa din strãinãtate a însemnat
ºi deprinderea unei meserii noi, care îi aduce venituri suplimentare ºi în România,
dar mai ales a unei meserii care îi face plãcere.
Sã ºtiþi cã dacã nu plecam... Tot, dacã nu plecam, eram o femeie
muncitoare... Bine, cu banii, mai puþini. Dar ceva-ceva s-a fãcut de când
plec. Se cunoaºte. E mai... Mi-am fãcut casa, mi-am pus tablã. Am avut
apartament ºi l-am vândut ºi l-am vândut ºi mi-a pãrut rãu ºi nu am luat
casã aºa bunã. Mi-am bãgat gaze, apã, luminã; era casa bãtrâneascã.
Au fost copiii meu luxoºi, îmbrãcaþi, bani... Mi-am mai dat ºi eu bãnci, cã
am avut. Mai mi-am luat prin casã câte ceva; deci se cunoaºte. Am ºi
trimis pachete, am venit ºi eu cu ei. Deci nu i-am lãsat. Am trimis pachete;
am ajutat mult. ªi nu numai ai mei; am mai dat ºi la unul, la
altul...ÎMPRUMUT SAU... ªi împrumut ºi definitiv.
Eu la anii de 37 de ani am început sã învãþ meseria ºi mi-a plãcut. Bine, cã
am lucrat ºi aici la spãlãtorie ºi acuma acasã. Mai îmi vine câte o maºinã...
Dacã tot stau o lunã-douã acasã; sã nu stau degeaba. Deci, au auzit. Am
lucrat la spãlãtorie, am avut un salariu foarte mare, cel mai mare. A vrut
sã mã facã ºefã de echipã, cã a vãzut ce-mi iese din mâini, dar nu am vrut.
Nu am vrut. Asta dupã ce am plecat. Lucram acolo, veneam acasã, stãteam
o sãptãmânã ºi se duceau banii încolo-încolo, datorii... ce aveam, ce mai
fãceam – se ducea banii ºi trebuia sã am bani, cã eu nu pot sã stau fãrã
bani. Soþul meu e calic la bani ºi nu face la copii ce vreau eu. ªi eu mã
ocup de copii, sã mã duc mai departe, sã câºtig bani.
Un alt beneficiu constã în posibilitatea de a-ºi duce ºi bãieþii la muncã în
strãinãtate dar ºi posibilitatea de a-ºi trata fiul bolnav de epilepsie în Germania:
Dacã experienþele de pânã acum legate de migraþie au însemnat lucruri
bune pentru Elena, perspectivele par a fi ºi mai bune, deoarece pe viitor îi va fi
legalizat contractul de muncã. De asemenea cu ºanse de reuºitã sunt ºi încercãrile
de a dezvolta o afacere pe cont propriu în þarã din spãlarea de maºini. Perspectivele
pozitive legate de locul de muncã par a evolua însã invers proporþional cu
problemele familiale de sãnãtate ale celor doi fii ai respondentei.
Patronii mi-a zis cã dacã tura nu se descurcã, ºi mãcar o lunã sã poatã sã
mai þinã, mã cheamã imediat. Dar ar trebui ca prin iunie sã mã duc. Pânã
atunci lucrez aici. Da, am fãcut ieri o maºinã, mi-a venit un prieten de
familie, dar mai bine nu o mai fãceam, cã foarte murdarã a fost; patru ore
am stat pe ea, care acolo într-o orã jumate e gata. E doar interior. ASTA
PENTRU CÃ AVEÞI MATERIALE MAI BUNE? Da; ºi de aia ºi vã daþi seama
cã acolo nu o sã vinã aºa murdare ca aici, la nemþi. La noi este ceva de groazã.
Bine, v-am zis: mã simt ca în familie acolo. E foarte frumos, se poartã
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toatã lumea frumos cu mine... Sunt ºi opt ani, s-au învãþat cu mine. Mã
þine ca o familie. Îi ascult foarte mult, dar ºi ei pe mine mã ajutã. Când zic
ceva, gata. ªI ACUMA, CONTRACT AVEÞI ACOLO? Da, acuma începe
sã-mi facã, cã a venit cel tânãr ºi a zis cã el nu-l þine ca taicã-sãu ºi începe
sã-mi facã contract de muncã...
Elena migreazã încã între cele douã lumi, cea de acasã cu problemele
familiale ºi cea din Germania care înseamnã la un loc de muncã solicitant dar
profitabil ºi un mediu în care se simte valorizatã ºi apreciatã de cãtre cei din jurul
ei. În viitor nu vrea sã renunþe la nici una, ci mai degrabã a decis sã opteze
pentru o variantã de mijloc, de a continua munca temporarã din strãinãtate ºi de
a profita de oportunitãþile din Germania pentru a-ºi putea ajuta bãieþii.
Bine, mã simt acolo ca la mine acasã. Tot ce-mi lipseºte, familia toatã, dar în
rest mã simt foarte bine acolo. Deci când mã duc acolo e o climã care îmi
face ºi bine. Pot sã spun cã mã simt mai rãu aici ca acolo.
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Concluzii studii de caz
Poveºtile de viaþã ale celor cinci romi reflectã într-o anumitã mãsurã un
pattern migraþional al comunitãþilor din care aceste persoane fac parte. Pe o axã
a apropierii-depãrtãrii faþã de modelul migraþiei comunitare cele cinci cazuri
analizate se poziþioneazã diferit: în cazul lui Doru din Petrilaca experienþa de
migraþie se poate identifica în proporþie foarte ridicatã cu cea comunitarã,
conformismul la grup este foarte mare, toþi cei care migreazã o fac în acelaºi
mod; Radu (Floreºti) ºi Mihai (Feteºti) urmeazã traseul comunitar în ceea ce
priveºte plecarea, dar la un moment dat se desprind de grupul celor plecaþi ºi îºi
construiesc propriile trasee în þara de destinaþie; experienþele de migraþie ale
Elenei ºi a lui ªtefan nu reproduc în nici un fel traseul celor mai mulþi din
comunitate – cei doi nu pleacã cu un grup din comunitate, ci cu locuri de muncã
obþinute prin relaþii proprii, extra -comunitare. În toate cele cinci cazuri vorbim
însã despre o migraþie voluntarã care are la bazã raþiuni de ordin economic,
având ca scop acumularea de resurse într-o perioadã temporarã dedicatã exclusiv
muncii, cu neglijarea în paralel a altor planuri personale (viaþã socialã, familie,
confort). Cel care se desprinde oarecum de acest model (Radu) este ºi singurul
dintre respondenþi care s-a stabilit semi-permanent în þara de destinaþie ºi care
s-a integrat în mediul de acolo.
Perioada petrecutã în strãinãtate este descrisã în cele cinci poveºti de viaþã
ca o perioadã de sacrificiu, de muncã intensã ºi solicitantã, în cele mai multe
cazuri asociatã cu locuirea în condiþii improprii, cu locuri de muncã fãrã contract
ºi cel mai adesea fãrã drept de ºedere în þara respectivã.
Dacã decizia de a migra a respondenþilor este justificatã de cãtre aceºtia la
nivel discursiv prin cauze obiective, care þin de mediul – contextul extern al
individului (lipsa oportunitãþilor aducãtoare de venit în þarã, lipsa locurilor de
muncã, sau chiar discriminare la locul de muncã sau angajare), reuºita
experienþei de migraþie pare a fi justificatã de cãtre cei care îºi expun poveºtile
de viaþã mai ales prin factori subiectivi, de personalitate:
…eu aveam altã mentalitate decât restul comunitãþii…pe mine nu m-a ajutat
nimeni (Radu)
…patronii au þinut la mine cã eram vrednicã…nu eram ca restul…(Elena)
…eu am trãit bine ºi înainte ºi dupã, pentru cã eu am lucrat în permanenþã,
eu nu am stat pe dreapta, nu am fost unul din cei care sã stea…(ªtefan)
Rezumând elementele expuse în cele cinci poveºti de viaþã, acestea au relevat
câteva din condiþiile care au influenþat gradul de reuºitã al experienþei de migraþie:
• Situaþia la plecare, situaþia individului din þarã: în ce mãsurã cel care
pleacã are resurse proprii, locuinþã sau loc de muncã; în ce mãsurã comunitatea
din care provine este una sãracã sau nu; în ce mãsurã comunitatea din care
pleacã este una omogenã, compactã; în ce mãsurã gradul de conformitate a
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individului la grup este unul ridicat (situaþie în care „evadarea” din condiþia
comunitãþii este mai dificilã)
• Specificul reþelei prin care a migrat individul: dacã se pleacã în grup sau
individual, dacã grupul cu care migreazã este exclusiv de romi sau grup mixt
din punct de vedere etnic;
• Situaþia la destinaþie din punct de vedere ocupaþional: dacã existã un
loc de muncã stabilit deja sau se merge fãrã nici un plan;
• Situaþia la destinaþie din punct de vedere al suportul relaþional ºi chiar
financiar: reuºita este condiþionatã în cazurile expuse de modul în care contextul
relaþional formal sau informal al individului din þara de destinaþie a fost favorabil;
• Modul în care se realizeazã prima experienþã de migraþie: gradul în
care prima experienþã de contact cu strãinãtatea a fost una de succes din diverse
puncte de vedere;
• Trãsãturi de personalitate ale individului: ambiþie, dorinþã de reuºitã,
spirit competitiv, perseverenþã;
Elementul comun care pare a asigura reuºita experienþei de migraþie este
suportul din localitatea de destinaþie: fie cã este vorba de suportul unei comunitãþi
religioase (cazul Elenei), fie cã e vorba de suportul rudelor plecate anterior
(cazurile lui Radu ºi Doru) sau de suportul unei comunitãþi de romi din þara de
destinaþie (cazul lui Mihai). În ceea ce priveºte modul în care este înþeles succesul
experienþei de migraþie, vorbim despre douã accepþiuni, atât în ce priveºte
perspectiva celor din comunitate care ne-au recomandat cazurile respective cât
ºi din perspectiva subiecþilor principali ai analizei. Astfel, perspectivele din care
un membru al comunitãþii este perceput ca având succes sunt:
9 fie o bunã integrare în þara de destinaþie (cazul Floreºti), aceasta însemnând
posibilitatea de a-ºi duce familia în strãinãtate, un loc de muncã stabil, o
eventualã evoluþie profesionalã sau ocupaþionalã, relaþii sociale cu colegii
de muncã ºi cu superiorii din þara de destinaþie, legalizarea situaþiei;
9 fie creºterea prestanþei în comunitatea din þarã (Cornu de Sus, Petrilaca)
datoritã resurselor acumulate, aceasta însemnând achiziþia unei locuinþe
în comunitatea de acasã;
9 fie ambele perspective (Bereasca, Feteºti), în care experienþa de migraþie
a generat schimbãri pozitive în ambele medii ale individului;
Indiferent dacã etapa migrãrilor temporare s-a încheiat sau nu, nici unul
dintre cei cinci respondenþi nu exclude plecãri ulterioare. Experienþa migraþiei a
lãsat urme asupra tuturor celor cinci persoane, inclusiv asupra aºteptãrilor viitoare,
schimbându-le radical viaþa.
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