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= Departamentul pentru Muncă în Străinătate

FMI

= Fondul Monetar Internaţional

7
Extras din volumul: Feraru, P. D. (2011).
Românii din Torino între integrare, dezintegrare şi reintegrare.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

8
Extras din volumul: Feraru, P. D. (2011).
Românii din Torino între integrare, dezintegrare şi reintegrare.
Iaşi, România: Lumen.

Lista casetelor
Caseta 1. Ghidul de interviu .......................................................................... 68

Lista figurilor
Figura 1. Resursele din ţările în schimbare (1988-2003) ................................... 42
Figura 2. Evoluţia istorică a românilor din Italia, perioada 1991-2009............ 65
Figura 3. Schema de analiză a datelor calitative................................................. 72

Lista tabelelor
Tabelul 1. Dependenţe negative şi pozitive ale migraţiei în ţara de origine şi cea de
destinaţie. ......................................................................................... 17
Tabelul 2. Valoare remisiilor trimise de migranţi în 2001 ................................. 28
Tabelul 3. Dimensiunea şi creşterea stocului migrator pe suprafaţa totală, 19902000................................................................................................ 38
Tabelul 4. Schimbările demografice în Europa în 2002 (sume estimate) ............. 50
Tabelul 5. Imigraţia externă, 2007 ................................................................... 55
Tabelul 6. Grupurile mari de imigranţi în % din totalul imigraţiei externe, 2007
........................................................................................................ 57
Tabelul 7. Operaţionalizarea conceptelor ............................................................ 66
Tabelul 8. Nivele de „reflectare” a factorilor de determinare a migraţiei efective.... 82
Tabelul 9. Dezvoltarea socială. Ierarhia motivaţiilor .......................................... 84
Tabelul 10. Modelul push-pull........................................................................... 99
Tabelul 11. Tipologie comprehensiv-integrată a migraţiilor................................ 114
Tabelul 12. Sistemul de relaţii dintre români şi italieni în viziunea imigranţilor
români ........................................................................................... 125
Tabelul 13. Situaţia dimensiunii profesionale din Italia şi România în funcţie de
indicatorii vârstă, gen, perioada de şedere la destinaţie ..................... 145
Tabelul 14. Sector primar şi un sector secundar al pieţei de muncă duale........... 148
Tabelul 15. Trei tipuri de imigranţi după nivelul integrării lor culturale, după
variabile (sex, vărstă, cei 2 indicatori principali (asimilare, nonintegrare))....................................................................................... 181

9
Extras din volumul: Feraru, P. D. (2011).
Românii din Torino între integrare, dezintegrare şi reintegrare.
Iaşi, România: Lumen.

Lista graficelor
Graficul 1. Valoarea remisiilor (în miilarde dolari) trimise de migranţi din ţările în
curs de dezvoltare în anul 2001........................................................ 29
Graficul 2. Dimensiunea şi creşterea stocului migrator pe suprafaţa totală, 19902000................................................................................................ 39
Graficul 3. Ţări cu stocul cel mai mare de migraţie internaţională, 2000 (milioane)
........................................................................................................ 40
Graficul 4. Ţările cu cel mai mare procentaj al stocului de migraţie internaţională,
2000 (ţări cu populaţie de peste un million de locuitori şi peste)......... 41
Graficul 5. Creşterea globală a remisiilor migranţilor.......................................... 43
Graficul 6. Fluxurile de remisii pe regiuni, 2004 ............................................... 44
Graficul 7. Vârsta ............................................................................................ 87
Graficul 8. Genul .............................................................................................. 87
Graficul 9. Starea civilă..................................................................................... 88
Graficul 10. Reîntregirea familiei la destianţie.................................................... 89
Graficul 11. Numărul de copii........................................................................... 89
Graficul 12. Religia........................................................................................... 90
Graficul 13. De câţi ani sunteţi în Italia? .......................................................... 90
Graficul 14. Mediul de provenienţă din România............................................. 118
Graficul 15. Spaţiul socioeconomic la destinaţie ................................................ 118
Graficul 16. Studii .......................................................................................... 129
Graficul 17. Integrarea profesională pe piaţa muncii italiene a celor cu studii
superioare ....................................................................................... 147
Graficul 18. Judeţele de provenienţă a migranţilor............................................. 202

10
Extras din volumul: Feraru, P. D. (2011).
Românii din Torino între integrare, dezintegrare şi reintegrare.
Iaşi, România: Lumen.

Petronela Daniela FERARU

INTRODUCERE
Apariţia volumului de faţă ţine de specificul tezei de
doctorat cu titlul Religie şi migraţie în România contemporană. Studiu de
caz : Românii din Italia. Deoarece spaţiul impus prezentării datelor
este unul destul de larg am optat pentru varianta de a publica
studiul integral, separat de conţinutul tezei de doctorat. Această
carte se întrepătrunde sub aspecte teoretice şi de conceptualizare
cu abordările recente în domeniul migraţiei externe din România.
Întregul demers al cercetării demonstrează reflecţia aspectelor
legate de integrarea, adaptarea şi asimilarea comunităţilor de
români din Italia din perspectiva prelungirii perioadei de şedere în
spaţiul de destinaţie cât şi din perspectiva unei eventuale reveniri
în ţară.
Atunci când este pusă în discuţie tema migraţiei
internaţionale importante sunt cazurile întrucât, emigraţia este
diferită de la caz la caz. Natura fenomenului migraţiei este
exprimată începând cu conceptualizarea, definirea termenului,
descrierea caracteristicilor punctând elementele ce ţin de
asemănări şi diferenţe cu rezultatele unor altor studii efectuate de
alţi autori pe aceeaşi temă. Aşadar, pentru început sunt efectuate
o serie de clarificări preliminare.
Ca, atare apariţia volumului justifică anumite situaţii
problematice în ceea ce priveşte aspectele legate de integrare
migranţilor la destinaţie, dezintegrarea acestora de la locul
stabilirii o dată cu intenţia de a reveni în România, şi reintegrarea
lor la locul de origine prin acceptarea diferenţelor. Motivele
migraţiei sunt în general aceleiaşi, precum îmbunătăţirea nivelului
de trai pentru individ şi familia acestuia, investiţii pe termen
mediu şi lung, creşterea oportunităţilor profesionale şi de studiu.
Factorii „determinanţi”, în cazul migraţiei sunt consideraţi astăzi
mai puţini prin prisma unor forţe care acţionează asupra
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indivizilor ca nişte elemente structurale de care indivizii ţin cont
atunci când iau în considerare posibilitatea de a emigra. Migraţia
reprezintă pentru ei o soluţie ultimă în rezolvarea problemelor de
trai pe care le oferă individului şi familiei societatea din care
aceştia provin.
Legat de integrarea migranţilor în comunităţile de primire,
accentul cade pe problema adaptării migranţilor în comunităţile
de adopţie prin viaţa şi munca prestată acolo. Vorbim aici de
două culturi diferite fapt care poate ridica probleme de integrare şi
adaptare. Un rol esenţial îl are aici biserica prin reprezentanţii săi.
Biserica are astăzi o misiune în plus în contextul unei lumi mereu
în schimbare, o lume în care actualitatea este subliniată inclusiv
prin teme precum migraţia populaţiei. Aşa cum bine se poate
observa din datele prezentate pe tot parcursul studiului de faţă,
fenomenul migraţiei este unul destul de complex şi are foarte
multe aspecte pastorale.
Studiul calitativ se încheie cu verificarea celor trei ipoteze
de lucru stabilite, vedem în ce măsură ele se confirmă s-au nu şi
dacă obiectivul nostru a fost atins fiind punctate şi aspecte legate
de cele două modalităţi de abordare care fac referire la etapele
procesului de migrare şi nivelele de integrare. Privind cele trei
etape integrare, dezintegrare şi reintegrare, ele fac referire, pe
rând, la : integrarea la locul de sosire a migranţilor ; dezintegrarea de
la destinaţie o dată cu decizia de a reveni în ţara de origine; şi
reintegrarea “acasă” în comunitate, familie şi mai ales printre
non-migranţi. Dezbaterea principală are loc pe dimensiunea
integrare şi mai puţin pe cea de dezintegrare şi reintegrare
deoarece subiecţii cercetării de faţă nu doresc în cea mai mare
parte să revină în România sau vorbesc despre o eventuală
reîntoarcere bazată pe o serie de condiţionări specifice.
Cât priveşte problema reintegrării la locul de plecare, aceasta se
pune în termini relativi întrucât revenirea este un comportament
în întregime voluntar şi nu surprinde migrantul mai ales că el vine
pregătit pentru o dublă acţiune, revenire- remigrare, în situaţia în
care condiţiile şi resursele din ţară nu-l satisfac. Cu alte cuvinte,
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atât revenirea cât şi re-migrarea sunt condiţionate în bună măsură
de modul în care migranţii estimează efectele şederii lor în
România.
Pe tot parcursul studiului de faţă sunt evidenţiate aspectele
legate de etapele procesului de migraţie care ţin de ambele ţări
implicate în actul migraţiei, ţara de origine şi ţara de destinaţie.
Analiza cuprinde o dublă abordare, într-o primă fază accentual
este pus pe etapele procesului de migraţie şi mai apoi pe cele trei
nivele de integrare în etapele procesului de migraţie şi anume,
adaptare, asimilare şi participare.
De asemenea, vor fi întâlnite aspecte ce ţin de cauzalitate,
forme de manifestare şi efecte ale migraţiei destul de variate, fiind
determinate de o serie de circumstanţe economice, politice,
culturale şi sociale, ceea ce va îngreuna elaborarea unei teorii
generale sau a unor modele cu aplicabilitate universală în
descrierea şi explicarea fenomenului migraţiei internaţionale.
Încă de la început trebuie precizat că datele cercetării de
faţă sunt valabile pentru ideile iniţiale stabilite, pentru scopul
acestei investigaţii, pentru obiectivele stabilite, pentru ipotezele de
lucru, astfel spus, pentru construcţia socială şi judecăţile de
valoare emise în această cercetare ştiinţifică şi pentru perioada
stabilită. Rezultatele cercetării sunt valabile, doar pentru unităţile
de analiză în cauză, fără a generaliza aceste rezulatate la întregul
univers al populaţiei investigate. Fiecare din ideile şi concluziile
specifice cercetării pot deveni propoziţii şi puncte de plecare
valide pentru multe alte studii în domeniu.
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