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Cuvânt înainte....
Cadrul conceptual al analizei instituţionale
şi analizei de programe realizate în acest studiu
are în vedere o dublă dimensiune, pe de o parte
criteriul semnificaţiei programului faţă de
obiectivele organizaţiei, pe de altă parte criteriul
eficienţei programelor, sub aspectul modului de
implementare, şi impactului asupra grupului
ţintă. Au fost alese pentru exemplificare
programe implementate în perioada 2003-2004
de Comunitatea Italiană din România,
organizaţie reprezentativă la acea dată pentru
minoritatea italiană. Rezultatele cercetării au fost
publicate în Revista de Cercetare şi Intervenţie
Socială, din iunie 2004. Prezentarea sa în
extensie în cadrul prezentului volum, are ca scop
exemplificarea unui model de evaluare
instituţională
în
domeniul
protecţiei
comunităţilor etnice. A fost aleasă pentru acest
scop Comunitatea Italiană dn România,
organizaţie care în prezent nu mai activează în
spaţiul public românesc – cel puţin temporar. În
momentul de faţă Minoritatea Italiană este
reprezentată de Asociaţia Italienilor din România
- RO.AS.IT. – care este o asociaţie etnică de
drept privat, cu statut de utilitate publică,
condusă de Domnul deputat Mircea Grosaru.
Precizăm că analiza instituţională care urmează
NU SE REFERĂ LA Asociaţia Italienilor din
România - RO.AS.IT. şi nici la activitatea sa de
la ora actuală. Salutăm activitatea RO. AS.IT şi
personal cea a Domnului Deputat Mircea
7
Extras din volumul: Sandu, A. (2009).
Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice:
Comunitatea italiană. Iaşi, România: Lumen.

Antonio SANDU

Grosaru, iniţiativele deplin lăudabile pe care
această organizaţie le-a implementat în sprijinul
menţinerii identităţii spirituale a etnicilor italieni
din România, şi dezvoltării cooperării între
minoritatea italiană şi celelalte comunităţi din
România. Il asigurăm pe Domnul Deputat
Mircea Grosaru de completa noastră
disponibilitate în sensul realizării unor cercetări
similare la nivelul Organizaţiei pe care cu onoare
o conduce, şi de faptul că prezentarea cercetării
care urmează este făcută doar în sens pur
demonstrativ, în folosul tuturor celor implicaţi în
analiza şi dezvoltarea organizaţională a
Comunităţilor Etnice din România.
De
asemenea profităm de această ocazie pentru a ne
exprima deplina disponibilitate de a colabora cu
orice
organizaţie constituită la nivelul
comunităţilor etnice din România, atât în
realizarea unor cercetări cu privire la dezvoltarea
organizaţională, cât şi în consultanţă în
elaborarea şi implementarea programelor socioculturale specifice dezvoltării instituţionale şi
promovării diversităţii ca resursă a dezvoltării
sociale.
Studiul cuprinde o amplă dezvoltare
teoretică privitoare la cadrele conceptuale în care
se desfăşoară programele socio-culturale
destinate promovării diversităţii, însoţită de un
design metodologic cu vizând elaborarea,
construcţia, implementarea, şi evaluarea
programelor şi politicilor în domeniul
minorităţilor în general şi a comunităţilor etnoculturale în mod specific.
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Minorităţi culturale şi democraţie
Problema protecţiei minorităţilor, fie ele
de natură etnică, religioasă, culturală în genere,
poate fi analizată pornind de la două ideologii
diferite şi anume: identificarea relaţiei dintre
„cultura majoritară” pe de o parte şi „culturile
minorităţilor” ca o relaţie de posibil antagonism
care în condiţii necontrolate poate duce la
excludere socială reciprocă, iar pe de o altă parte
necesitatea conservării unor identităţi culturale
particulare în contextul unui pluralism cultural ca
factor benefic de stabilitate la nivel macrosocial.
Care sunt însă premisele situării în una sau
în cealaltă ideologie? Este vorba de natura
raportării individuale şi colective la „alteritate”.
Construcţia socială a identităţii, fie ea individuală
sau de grup, porneşte de la afirmarea unui
„propriu” în diferenţă faţă de o alteritate.
Afirmarea propriului poate fi însă grevată de
anxietate, mai mult sau mai puţin conştientizată
de subiect. “Identitatea” ca un concept operant a
fost adusă în actualitatea analizelor sociologice,
politologice şi de geopolitică odată cu lucrările
lui Erik Erikson (1968) care plasează apartenenţa
etnică la originea identităţii individale, cât şi a
celei colective, care emerg constituind identitatea
individului. Anthony Smith (1991:1-19) prezintă
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la rândul său următoarele sisteme de construcţie
teoretică
asupra
identităţii
naţionale:
primordialist, perenialist, modernist, şi propriul
său sistem etno-simbolist. Fiecare dintre aceste
sisteme de construcţii teoretice promovează una
dintre liniile cele mai semnificative de analiză:
identitatea ca apartenenţă, identitatea ca
referenţial diacronic, identitatea cadru legitimant
şi identitatea ca stabilitatea contextuală. În
contextul volumului de faţă identitatea etnică
este considerată un termen cu aplicabilitate în
dimensiunea sociologică şi în cea antropologică,
ca identificare a individului, prin sentimentul
apartenenţei la o comunitate (etno-culturală etc.).
Atragem atenţia că în studiile privitoare la
minorităţi, inclusiv cele etnice, dar cu
aplicabilitate la cele sexuale, religioase, de gen,
sau pornind de la o disabilitate etc, discutăm de
fapt dspre identitatea interculturală - termenul
fiind o generalizare a celui de identitate
interetnică propus de Kim Young (2006 : 5) în
contrapunere cu identitatea etnică. În context
multicultural, nu mai putem separa identitatea
etnică, în calitatea sa de construct social simplu,
vorbind de fapt de o identitate interculturală. În
contextul particular al acestui studiu de exemplu
utilizăm termenul de etnic italian din România cu
sensul unei identităţi interculturale. Nu vorbim
aşadar de o pierdere a identităţii ci mai degrabă
de o identitate culturală îmbogăţită, ce devine
astfel parte a patrimoniului cultural imaterial.
Raluca Balăşoiu, şi Horaţiu Rusu prezintă
două cadre conceptuale ale identităţii :
perspectiva esenţialistă conform căreia
identitatea etnică derivă din legăturile
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biologice şi din nucleul cultural primordial
(limba, obiceiurile, religia);
perspectiva constructivistă: identitatea
etnică este o “realitate socială construită şi
reconstruită sau mai radical inventată,
maleabilă, fluidă”. (2003:48).
Identitatea este un construct sociocultural, dependent de metatextul cultural al
societăţii,
care
defineşte
personalitatea
individului. Identitatea este rezultatul constructiv
al interacţiunilor simbolice permanente care au
loc în câmpul social din care individul face parte,
şi pe care acesta le valorizează ca proprii. Cadrele
sistemului de referinţă socio-cultural al
individului, pe care acesta le consideră proprii,
reprezintă primul nivel constructiv al identităţii
sociale. Ceea ce Culianu numeşte grila
interpretativă, sau altfel spus paradigma operantă
la nivelul socialului, constituie cadrul
determinativ al construcţiei sociale a identităţii.
În acest sens Kenneth Gergen consideră
procesul de construcţie socială a identităţii se
realizează pe de o parte în sensul unui curent
majoritar (tradiţional mainstream politic) şi prin
excludere din acest curent majoritar, se
constituie identităţi minoritare (2001:169)
Identitatea poate fi văzută ca un joc dialectic
între sistemul câmpului social de apartenenţă şi
câmpul social de referinţă, ca parte subiectivă a
socializării. Identitatea este un construct care
păstrează un sistem invariant de cadre
structurale,
făcând
posibil
sentimentul
apartenenţei. Identitatea etnică este cadrul
general de socializare al indivizilor aparţinând
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unei comunităţi etnice date. Gergen constată că
în practica discursului public, retorica vinovăţiei,
se bazează chiar în interiorul discursului
majoritar pe inegalitatea vocilor. Este practic
imposibil să identificăm corect un curent majoritar,
fără a-l putea diviza în identităţi minoritare.
Păstrarea identităţii culturale şi a patrimoniului
cultural imaterial se impune ca proiect de
anvergură mondială, în condiţiile uniformismului
promovat în mod aparent, de mondializare şi
globalizare. Identitatea şi menţinerea identităţii
sunt elemente semnificative de protecţie a
drepturilor omului. Lipsirea de dreptul la
identitate culturală (şi ne referim aici la orice
cultură minoritară, nu numai la identitatea
etnică) este echivalent cu supunerea individului,
a grupului de indivizi la un stress al uniformizării
culturale, al separării de propriul univers
simbolic. Matti Julia interpretează din
perspectivă
constructivistă
problematica
identitară considerând-o o condiţie a
desecurizării problematicii minorităţilor (2006:
179-180). Datorită conflictelor interetnice care
au marcat istoria europeană, problematica
minorităţilor este parte integrantă a strategiior de
securitate regională şi naţională în statele
europene, inclusiv în Estul Europei. Construcţia
identitară bazată pe complementaritate a
valorilor sociale, duce la desecurizarea
problemelor privitoare la relaţiile interetnice.
Pentru Yinger identitatea etnică şi
ataşamentul etnic, constituie cultura originară a
individului, prin sentimentul integrării istorice a
individului (1986:21). Uniformizarea culturală ca
viziune de tip totalitar, aduce mari deservicii
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umanităţii, eliminând numeroşi factori ai
creativităţii culturale regionale. În acest sens
studiul Mihaelei Mihăilescu, cu privire la Politica
minimului consens. Coaliţii interetnice în opoziţie în
România şi Cehoslovacia Postcomunistă arată
importanţa cooperării politice interetnice fie la
nivelul guvernamental, fie în coaliţiile aflate în
poziţie (2008:1-3). Sociologul american de
origine coreeană Kim Young, pornind de la
teoriile lui Alvin Toffler, consideră că perioada
actuală constituie un adevărat „salt cuantic” în
ceea ce priveşte restructurarea creativităţii
sociale, fiind de fapt în situaţia reconstrucţiei
întregii culturi contemporane (2006:1-3). Tocmai
acei factori care generează transformări
structurale la nivelul epistemic, generează la nivel
social polarizări în construcţia identitară, în
funcţie de apartenenţa etnică, tribală, de gen,
minoritară în general (2006:3).
Interculturalitatea, nu înseamnă în primul
rând „altceva”, ci înseamnă mai ales „altfel”.
„Altfel” înseamnă o nouă deschidere
paradigmatică a orizontului gândirii, spre
experienţa factuală a realităţii sociale. Pluralitatea
culturilor, dimensiune postmodernă, derivă din
ceea ce în sociologie se vehiculează sub
denumirea
de
„pluralitatea
lumilor”.
Intertextualitatea de care hermeneutica socială
modernă se foloseşte pentru a explica dialogul
civilizaţiilor, este o explicitare a coexistenţei în
cadrul social dat a mai multor „lumi” cu
experienţe culturale diverse. Experienţa tragică a
unor conflicte interetnice din Europa zilelor
noastre vulnerabilitatea civilizaţiei europene
actuale faţă de riscul întoarcerii la barbaria şi
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stupiditatea unor războaie interetnice şi
interconfesionale,
noile
provocări
ale
terorismului ca formă de acţiune politică, toate
acestea impun crearea unor structuri care să facă
posibilă funcţionarea Europei Unite ca Europă a
minorităţilor, a diversităţii. Procesul de
europenizare este văzut de Trenz (2007: 167) ca
un proces de „mobilizare culturală” în sensul
învăţării sociale reciproce. Cu toate acestea
Trenz evideţiază la nivelul întregii Europe, o
relativă „indiferenţă” a populaţiei majoritare faţă
de problematica mnorităţilor. În acest sens
autorul consideră că diversele grupuri minoritare
pot acţiona exemplar, asumându-şi rolul de a-i
învăţa pe ceilalţi cetăţeni europeni toleranţa
culturală (2007:157-185). Europenizarea poate fi
privită ca un proces de modernizare socială şi
politică sub forma unei difuzări orizontale a
sensurilor (în spiritul negocierii sociale a
interpretărilor) şi oportunităţilor (2007:174). În
timp ce regionalismul primeşte o conotaţie
negativă, legată de experienţa istorică
conflictuală, europenizarea primeşte o conotaţie
pozitivă legată de construcţia identitară la nivel
personal şi social. (2007:175).
Crearea cadrelor structurate a dus la
apariţia unor „instrumente instituţionale de
gestionare a crizelor de tipul celor politicomilitare (cazul coaliţiei anti-teroriste), juridice de
tipul convenţiilor europene cu privire la protecţia
minorităţilor, a limbilor minoritare şi regionale
etc. şi politico-financiare cum este cazul pactului
de
stabilitate
(Tesser,
2003:485-489).
Problematica
minorităţilor
şi
relaţiilor
interetnice, se validează structural prin existenţa
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unei polarităţi sociale şi economice. Inegalitatea
dezvoltării sociale între diferitele regiuni, sursă
de tensiune socială, pliindu-se pe modele
culturale diferite specific regionale fac posibile
incidente cu caracter interetnic.
Starea de reală vulnerabilitate (Cojocaru
2005:29-31) dar şi de autovictimizare (Miftode
2002) poate avea o serie de cauze fie de ordin
strategic la care unele populaţii se fac părtaşe vezi în România situaţia unor populaţii întregi de
etnie romă, dar şi a unor comunităţi de ruşi
lipoveni spre exemplu - sunt generatoare de
frustrare pentru membrii acelor comunităţi.
Cauzele vulnerabilităţii (Cojocaru 2005:49) unor
populaţii aparţinând unor comunităţi etnoculturale pot fi de ordin strategic (o cultură a
marginalităţii în care copilul este socializat în a
sesiza oportunităţile nelegitime), epistemologic şi
axiologic (valori dominante ale culturii
tradiţionale neadaptate societăţii postmoderne),
educaţional
(accesul
restrâns
sau
autorestrângerea accesului la cunoaştere,
analfabetism, subşcolarizare).
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