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Introducere
1. Importan]a temei în societatea
româneasc\ actual\
Evenimentele care au avut loc în 1989 au deschis calea spre o transformare
profund\ în toate domeniile societ\]ii române[ti [i îndeosebi, spre recucerirea
libert\]ii [i reinstaurarea democra]iei. Procesul tranzi]iei de la totalitarism la o
societate de tip occidental s-a dovedit a fi mai dificil [i mai îndelungat decât se
a[teptau participan]ii la r\sturnarea regimului comunist din România, parametrii
unei societ\]i cu adev\rat libere [i democratice nefiind realiza]i nici dup\ 15 ani
de evolu]ie [i transform\ri. Istoria societ\]ii omene[ti a pus în lumin\, de altfel,
dificult\]ile pe care le întâmpin\ popoarele în contextul unor schimb\ri de natura
celor care au avut loc în România dup\ 1989.
Condi]iile istorice specifice tranzi]iei române[ti, îndeosebi cele privind tradi]iile relativ reduse ale democra]iei sociale [i ale libert\]ii politice, au influen]at
negativ trecerea la „noi valori” [i „înv\]area social\” a libert\]ii individuale [i a
conduitei democratice la nivel comunitar [i social. Ipotetic, putem s\ în]elegem,
astfel, „ofensiva” unor fenomene negative în societatea româneasc\ postdecembrist\, îndeosebi degradarea sistemului normativ, devian]a de la valorile ale democra]iei [i ale libert\]ii, violen]a simbolic\ [i fizic\ tot mai r\spândit\ în diversele
institu]ii [i segmente ale societ\]ii noastre în mediul str\zii, în mass-media, în
familie sau în mediul [colar. Experien]a româneasc\ de dup\ 1989 este în plan
european [i mondial, semnificativ\ – datele empirice privind fenomenele anomice, devian]a în rândul copiilor, delincven]a juvenil\, efectele asupra familiei [i
asupra ansamblului societ\]ii ale alcoolismului, tabagismului, consumului de drog
[i ale criminalit\]ii, plaseaz\ România pe unul din primele locuri între ]\rile
europene [i face din aceast\ „stare de fapt” o problem\ prioritar\ atât pentru
investiga]ia sociologic\, cât [i pentru principalii actori sociali români.
Analizele noastre vizeaz\ în plan conceptual diferen]ierea între fenomenele
predevian]ei, mai ales în rândul minorilor, ale devian]ei sociale în ansamblul
societ\]ii, ale delincven]ei juvenile [i disocierea unor manifest\ri ale criminalit\]ii
în diferite domenii [i structuri socio-demografice. În contextul lucr\rii sunt necesare, astfel, investiga]ii privind fenomenul de devian]\, violen]\ [i criminalitate
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în „spa]iul familial”, mai ales privind violen]a domestic\, abandonul sau abuzul
asupra copilului, cercet\ri privind st\rile anomice din „spa]iul public”, mai ales
stradal (bande de cartier, „copiii str\zii” etc.), anchete asupra unor grupuri criminale (re]ele de trafican]i, proxene]i, bande interna]ionale sau „transfrontaliere”
etc.) [i asupra unor popula]ii victimizate sau excluse social sub impactul violen]ei,
delincven]ei [i îndeosebi, al criminalit\]ii contemporane.
Tema lucr\rii noastre este cu atât mai actual\ cu cât criza instan]elor controlului
social este mai accentuat\, fapt pus în lumin\ de degradarea institu]iei familiale
([i deci, a societ\]ii primare) de reducerea semnificativ\ a func]iei educative a
institu]iei [colare, de destr\marea formelor educative comunitare, la care se adaug\
cultivarea prostului gust [i, în general, a nonvalorilor prin mass-media, îndeosebi
prin televiziune. Men]ion\m, în acest context, confuzia care se face, în rândul
unor grupuri „vulnerabile”, între libertate [i libertinaj, pe de o parte [i între
democra]ie [i „conduita anomic\” (f\r\ norm\, f\r\ constrângere), pe de alt\ parte.

2. Devian]a ca problem\ social\
Grupurile [i persoanele care nu se integreaz\ în societatea din care fac parte
întrucât nu accept\ normele sau valorile sociale amenin]\, în perspectiva teoriei
lui Talcott Parsons, ordinea social\, adopt\ atitudini [i conduite deviante [i constituie, în acest caz, o problem\ pentru factorii institu]ionaliza]i ai societ\]ii
respective. Fenomenele de destructurare (familial\, comunitar\, institu]ional\) [i
de dezorganizare social\ î[i pun puternic amprenta pe individ [i pe grupurile din
care face parte, favorizând conduitele deviante [i actele criminale. Perioadele de
criz\ [i de instabilitate socio-economic\ [i fluxurile masive de mobilitate sau de
migra]ie în spa]iul social intern sau interna]ional genereaz\ o stare anomic\ [i
fapte în contradic]ie cu normele „clasice” recunoscute, ale societ\]ii date.
Interven]ia asupra problemei faptelor deviante are la baz\, de regul\, sistemul
de valori [i normele caracteristice societ\]ii de referin]\. Devian]a, dezorganizarea
[i disfunc]iile sociale sunt „etichetate” în acest caz drept factori care atenteaz\ la
ordinea [i stabilitatea sistemului social. Problemele sociale provocate de conduitele deviante sau delincvente apar, potrivit unor sociologi, întrucât unii indivizi
violeaz\ normele sociale „deoarece n-au capacitatea de a li se supune, de a le
respecta”. De aceea, solu]ia unor asemenea probleme trebuie c\utat\ la nivel
microsocial, în cadrul rela]iilor interpersonale deficitare care au împiedicat realizarea normal\ a socializ\rii [i func]ionarea mecanismului controlului social. A.
Giddens, arat\, în acest context c\ grupurile dominante care impun interesele prin
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INTRODUCERE

legi [i norme sunt singurele în m\sur\ s\ defineasc\ ceea ce este devian]\ [i s\
determine ceea ce trebuie pedepsit sau sanc]ionat1.
Strategiile de ac]iune care au în centru problema devian]ei, mai ales în rândul
minorilor, nu pot ignora rolul subculturilor deviante (de cartier, „de la col]ul
str\zii” de „gang” etc.), în cazul c\rora accentul este pus pe individ [i pe grup.
Succesul unor asemenea interven]ii depinde de gradul implic\rii persoanelor în
cauz\ (deviante, delincvente) în rezolvarea propriilor probleme2.

1

A. Giddens, Sociologie, traducerea de Radu S\ndulescu [i Viva S\ndulescu, Ed. All, Bucure[ti,
2000, p. 227.
2
J. Maisonneuve, La Dynamique des grupes, Paris, PUF, 1976, pp. 29-30.
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Capitolul I
Sistemul conceptual, definiri
[i rela]ii interconceptuale
I.1. Devian]\, delincven]\ [i criminalitate
în perspectiv\ sociologic\
Sistemul conceptual implicat în analiza fenomenelor sociale pe care le analiz\m
are în centru conceptul de anomie3 [i poate lua forma urm\toare:

Anomie
devian]\ de la normele sociale

Predevian]\

Delincven]\

Devian]\

Criminalitate

Pentru a construi un demers sociologic adecvat investig\rii fenomenelor
anomice [i deviante în raport cu scara de valori [i de norme sociale actuale se
impune s\ definim [i s\ delimit\m, în primul rând, conceptele de anomie [i de
devian]\.
3

În ciuda polisemiei, conceptul de anomie are o interpretare unitar\, semnificând într-o form\ sau
alta „abaterea de la norm\” în plan individual sau o „dereglare” func]ional\ în plan social.
Emile Durkheim (1858-1917) în lucr\rile De la division du travail social (Paris, F. Alcan,
1893) [i Le Suicide, étude sociologique (Paris, F Alcan, 1897) [i Robert K. Merton (1910) în
studiul Continuities in the theory of social structure and anomie din volumul Social theory and
social structure (Glencse, The Free Press, 1949) dezvolt\ teoria anomiei, l\sând mai multe
direc]ii de interpretare a conceptului [i de analiz\ a fenomenelor anatomice în diverse domenii
ale vie]ii sociale. Prin R. K. Merton, conceptual de anomie face „saltul epistemic” din domeniul
organiz\rii sociale în domeniul integr\rii individului [i a grupurilor în via]a social\ [i deci, în
domeniul devian]ei sociale.
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