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Introducere

Acest e-book este rezultat al proiectului ”Ulysses’ Gaze: 
povești ale migrației în cinematografia est-europeană”, 
proiect derulat prin cooperarea dintre cinci organizații 
europene, ce se încadrează în programul Învățare pe 
Tot Parcursul Vieții al Uniunii Europene. Organizațiile 
implicate și-au adus contribuția la realizarea e-book-
ului prin articole academice și jurnalistice pe marginea 
temei principale, migrația. 

De-a lungul proiectului, partenerii au prezentat 
publicului cinematografia Europei și mai ales problemele 
care gravitează în jurul migrației prin intermediul a 
paisprezece evenimente incluzând proiecții de filme 
urmate de dezbateri organizate de fiecare partener în 
țara de origine și continuate pe platforma de internet 
comună: www.ulysses-project.eu. Evenimentele s-au 
desfășurat periodic pe parcursul unei perioade de 
doi ani (2013-2015), unele dintre ele fiind moderate 
de invitați din mediul academic, scriitori, specialiști și 
regizori care au animat discuția despre tema migrației 
și incluziunii în interiorul Europei.

Partenerii implicați în proiect sunt atât asociații din 
Europa de Est, cât și de Vest care au ca și obiectiv 
stimularea interesul publicului larg pentru patrimoniul, 
istoria și cultura Europei de Est,  Centrale și a Balcanilor. 
Cele cinci asociații sunt: EuropaNova (BE), Dom 
Spotkań Z Historia (PL), Muzeul Etnologic din Tracia 
(GR), Platforma Spartak (NL) și Student Plus (RO). 

Mulți ani ne separă acum de căderea Zidului Berlinului, 
timp în care Uniunea Europeană a acceptat mai multe 
țări candidate din Europa de Est. Totuși, aceste țări, 
locuitorii lor și patrimoniul lor cultural rămân în mare 
parte necunoscute în Europa de Vest. Deși observăm 
că mișcarea de migrație a populației de la est spre 
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vest este în creștere, totuși, prin aderarea la Uniunea 
Europeană, acești oameni nu ar mai trebui etichetați 
drept migranți, ci considerați ceea ce sunt: și anume 
cetățeni europeni.

Inspirat de legendara călătorie de zece ani a lui Ulise, 
unul dintre obiectivele proiectului nostru a fost de a 
elimina fantomele trecutului precum naționalismul, 
războiul, criza de identitate, și de a sublinia nevoia 
pentru un viitor comun în care obstacolele sociale 
și economice legate de familiile mixte, cooperare, 
multlingvism, stereotipuri, șoc cultural etc., să fie 
depășite. 

Reprezentări cinematografice ale acestor obstacole 
au servit drept suport comun pentru a contempla 
și a dezbate influența fenomenului migrației asupra 
cetățeniei și identității europene. Produsul final al 
proiectului nostru, lucrarea ”Ulysses Gaze: Stories 
of migration in Europe” (Privirea lui Ulise: povești ale 
migrației în Europa) va rămâne ca resursă educațională 
disponibilă pentru continuarea dezbaterii și în alte 
contexte.
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Belgia, o țară a 
veșnicei imigrări
Milica Petrovic

Cetățenii europeni constituie peste jumătate din totalul populației 
din Belgia, o majoritate vastă fiind alcătuită din italieni, francezi si 
olandezi. Imigranții non-UE sunt în mare parte cetățeni marocani și 
turci.

Adeseori, Belgia este trecută cu vederea când 
vine vorba de a fi privită ca o țară de imigranți, 
datorită, în parte, și suprafeței sale mici, și istoriei 
sale legată de imigrare, foarte puțin cunoscută. 
Totuși, de-a lungul ultimelor trei decade, Belgia 
a devenit o țară de reședință permanentă pentru 
foarte multe tipuri de imigranți. Imigrația, azilul și 
politica de integrare au fost mai degrabă factori 
de reacție cauzală față de circumstanțele apărute, 
decât factori integrați într-o viziune pe termen 
lung. Doar recent, în ultimii ani, liderii au început 
să dezvolte o legislație și strategii consistente 
cu acest obiectiv. Opinia publică, dezbaterile 
acerbe despre imigrare și o ascensiune stabilă a 
partidelor de dreapta au jucat cu siguranță un rol 
important .

De la imigrarea postbelică la rezidența 
permanentă 

Istoric vorbind, regiunea Benelux a fost foarte 
mobilă. În urma crizei de dupa cel de-al doilea 
Război Mondial , și mai ales începând cu 1960, 
Belgia a atras un flux de migrare al forței de 
muncă. Acorduri bilaterale au fost încheiate 
între Europa sudică și țările Africii de Nord, cât 
și Turcia în vederea creării unui regim flexibil 

pentru obținerea cărților de muncă, acest lucru 
fiind însoțit de reguli indulgente în vederea 
reunificărilor familiale.

Până la sfârșitul aniilor 60”, guvernul a adoptat o 
politică mult mai restrictivă legat de înglobarea 
forței de muncă străine, ca răspuns la recesiunea 
economică și creșterea ratei de șomaj din acele 
vremuri. În 1974, o limită formală a fost introdusă 
în vederea limitării efectelor economice ale 
imigrării. 

Separat, Belgia a deservit ca și capitală a Uniunii 
Europene de la sfârșitul aniilor 50”, găzduind 
multe din instituțiile sale. Ca rezultat, un număr 
sporit de cetățeni UE s-au stabilit de atunci în 
Belgia, atât definitiv cât și temporar. În prezent, 
cetățenii UE care nu sunt naționali belgieni 
constituie peste jumătate din populația totală a 
Belgiei. După ce tranzitul forței de muncă a fost 
limitat, imigrarea către Belgia a avut loc în cea 
mai mare parte pentru reîntregirea famililor și ca 
urmare a solicitărilor de azil. Din anii 90”, numărul 
de cereri de azil a crescut constant până în 2012; 
în 2012, pentru prima oară, solicitările de azil au 
fost mai scăzute decât cele din anul precedent. 

Guvernul belgian a proiectat atât procedurile de 
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imigrare, cât și politicile de acordare a azilului 
ca răspuns la diverse necesități economic-
circumstanțiale sau umanitare, fără o viziune 
pe termen lung. Primul efort către realizarea 
unei legi referitoare la imigrare a fost făcut abia 
în 1980. Într-o manieră similară, cetățenia și 
politicile de integrare au urmat modelul laissez-
faire timp de zeci de ani. Doar recent, guvernul a 
început să reformeze aceste politici, începând cu 
azilul și apoi cu reîntregirea familiilor. 

Adițional, guvernul a decis să aducă sub egida 
unui singur Secretar de Stat  al Azilului si al 
Imigrării toate aceste politici. 

În cele din urmă, este notabil că Belgia este o 
țară cu două realități lingvistice și politice. Acest 
lucru a condus la un conflict ce a luat amploare 
în ultimii zece ani,  parțial dovedit prin continua 
ascensiune a dreptei în Flandra. Dinamica 
acestui sistem a fost absentă în Wallonia. Politica 
de imigrare se pare că nu a fost afectată și de 
aici s-au născut tensiunile. Cu toate acestea,  
politizarea imigrării, laolaltă cu nevoia inevitabilă 
de a reforma consistent politica de imigrare, îi 
determină pe lideri să dezvolte politici de termen 
lung pentru viitor. 

Date

Lipsa datelor concludente a constituit pentru 
Belgia o piatră de hotar în realizarea unei politici a 
imigrării consistente. Date de încredere sunt greu 
de găsit tocmai datorită faptului că metodele de 
evaluare/ măsurare și metodologiile variază de la 
un caz la altul. 

Spre exemplu, este greu de contabilizat numărul 
real al oamenilor cu un statut de imigranți în 
Belgia, datorită ratelor mari de asimilare de-a 
lungul ultimelor decade. Totodată, informația 
legată de locul de naștere al părinților nu este 
colectată, ceea ce face foarte dificilă evaluarea 
mărimii populației constituite din a doua sau a 
treia generație de imigranți. 

Ca atare, se estimează că imigrarea în vederea 
reunirii famililor constituie cea mai mare parte 
din permisele de rezidență emise, dar acest tip 

de estimări variază de la 30 până la 50% din 
totalul de permise emis anual. 

Datele referitoare la ambele categorii sunt 
incomplete, doar cei înregistrați oficial sunt luați 
în vedere - fie pentru a dobândi o diplomă în 
Belgia (în acest caz lăsând la o parte studenții 
veniți prin schimb de experiență), sau pentru 
a lucra legal. Așadar, informația legată de forța 
de muncă ne oferă doar o indicație estimativă 
despre populația imigrantă activă prezentă în 
Belgia, și numărul de persoane angajate sau 
în căutare unui loc de muncă. Imigrarea din 
raționamente umanitare și cea pentru refugiu 
sunt, de regulă, măsurate separat. Ultimele 
date statistice arată că doar 20% din rezidenți 
au eliberate permise de ședere. Aceste cifre nu 
reflectă aplicațiile pentru azil respinse și prezența 
neautorizată a imigranților pe teritoriul belgian. 
Dincolo de toate, se pare că pentru majoritatea 
categoriilor de mai sus, cifrele reale sunt mult 
mai ridicate 

Divizarea populației străine 

Imigranții constituie aproape 18 procente din 
întreaga populație în 2010. Însă oamenii fără 
cetățenie belgiană reprezintă doar 10 procente 
(vezi tabelul 1) din totalul populației, deoarece 
politica flexibilă de asimilare a Belgiei a facilitat 
aproximativ 30.000 de integrari anual.  Cetățenii 
din cele 27 de state membre ale UE constituie 
aproape jumătate din totalul populației străine 
din Belgia, majoritatea fiind din UE-15 (vezi 
tabelul 2). Populația de imigranți din Italia, 
Franța si Olanda reprezintă mai mult de 40% 
din populația totală de imigranți. Marocanii 
constituie 8% și turcii aproape 4%. Aceste cifre 
reprezintă o imagine oarecum distorsionată, 
ducând la concluzia că cetățenii non-UE tind să 
fie asimilați mai ușor decât cei din UE. 

În 1984, Codul Național Belgian a formulat 
principiul jus soli (dreptul celor născuți pe 
teritoriul belgian) și a simplificat procesul de 
asimilare; spre exemplu, după o rezidență 
continuă de șapte ani, oamenii își pot declara 
dorința de a fi asimilați ca cetățeni. Această 
legislație a fost modificată de șapte ori, în mod 
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Sursa: Eurostat 2011, populația pe cetățenii. 15 Țări membre UE incluzând Austria, Belgia (cetățenii excluși din datele de 
mai sus), Danemarca, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia și Regatul Unit 12 Țări 
membre UE includ Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia și 
Slovenia

748,953

413,655

UE 27

non-UE27

629,052

119,901

15 țări din UE

12 țări din UE

Tabelul 2. Populația străină din Belgia

Tabelul 1. Populaţia pe naţionalități în Belgia

drastic în anul 2000 (fiind cunoscută ca legea de 
asimilare accentuată sau “snel-Belg-wet”), când 
procedurile pentru obținerea cetățeniei au fost 
reduse la trei ani (și chiar la doi ani pentru aplicanții 
apatrizi sau refugiați). Spre deosebire de alte țări 
Europene precum Olanda sau Franța, Codul 
Belgian de Naționalitate nu a stipulat niciodată 
care sunt condițiile oficiale pentru integrare. 
De când a intrat în vigoare, aproape 800.000 
de persoane au obținut cetățenie belgiană. 
Dintre acestea, majoritatea provin din țări din 
lumea a treia. Pe când mai mult din trei sferturi 
dintre turci și nord-africani dobândesc cetățenie 

belgiană, doar aproximativ 30% din cetățenii 27-
UE au primit cetățenia belgiană. Asimilarea de 
mari proporții a dus la o nouă propunere de a 
înăspri condițiile de asimilare prin introducerea 
unor cerințe formale de integrare, incluzând 
dovada contribuției economice și cunoașterea 
limbii. Totodată, perioada minimă de rezidență 
crește la cinci ani și mărește posibilitatea de 
pierdere a cetățeniei. Propunerea, care a fost 
inițiată acum doi ani, a fost în final aprobată de 
către Parlament în octombrie 2012 și se așteaptă 
să intre in vigoare la 1 Ianuarie 2013.

Belgieni

9,832,010 746,972

221,482

268,848

256,642

372,284

130,862

159,138

82,284

1,119,256

352,344

427,986

338,926

2,801

616

1,522

663

2,456

1,135

970

351

802

99

383

320

10,951,266

1,119,088

6,306,638

3,525,540

Belgia

766,744
Regiunea
Capitalei
Bruxelles

5,878,652Flandra

3,186,614Valonia

UE-27 Alții
Totalul

Populației
Străine

Refugiați
Politici

Necunoscuți Dispăruți Total

Sursa: Statisticile Naţionale, populaţia pe naționalități, 1  Ianuarie, 2011 
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Migraţia familiilor

Odată cu limitarea migrării economice de către 
guvernul belgian în 1974, migrația familială a 
generat aproape jumătate din populația totală 
de imigranți din Belgia, urmată de refugiați si 
studenți. Întocmai precum s-a întamplat și cu 
legiferarea pentru cetățenie, Belgia și-a reformat 
și politica flexibilă de reunificare familială în anul 
2011. Prin noua lege, s-au introdus condiții mai 
stricte pentru reunirea familiilor și un cadru legal 
mai eficient pentru combaterea căsătoriei de 
conveniență. Ca și în Regatul Unit al marii Britanii 
și Olanda, sponsorul trebuie să dovedească 
că el/sau ea – sunt independenți din punct de 
vedere al venitului, și că acesta este suficient 
(120% din salariul minim pe economie), că se 
gospodăresc și dețin o asigurare de sănătate. 
Doar partenerii și copiii minori se califică pentru 
reunificarea familială, iar perioada de timp care 
indică o relație stabilă s-a dublat de la unul 
la doi ani. În plus, aplicanții trebuie acum să 
întrunească anumite criterii de integrare. Deși 
nu sunt disponibile date oficiale în acest sens, 
se pare că a avut loc o descreștere a ratelor de 

aprobare de la introducerea noii legi. Implicațiile 
legislative ale acestei legi au fost recunoscute ca 
fiind controversate, și validitatea lor a fost pusă 
la îndoială. 

Studenţii

Imigrația studenților a fost în creștere în Belgia 
și este de așteptat să continue să crească și în 
viitor. Imigrația studenților constituie a doua 
mare categorie după migrația familială, fără a 
lua în considerare imigrația din cauze umanitare. 
Aproape 30.000 de studenți (65%) din totalul 
populației de studenți străini din Belgia provin 
din Uniunea Europeană, și două treimi din țările 
învecinate – Franța și Olanda. Comparativ cu 
media europeană, Belgia primeste un număr 
mai mare de studenți străini (vezi tabelul 3), 
dar această proporție este similară atunci când 
este comparată cu țările învecinate. Doar Marea 
Britanie iese în evidență, cu cele 30 de procente 
din totalul populației de studenți străini din 
Europa. 

Tabelul 3. Populaţia de studenţi străini din Belgia (2009)

Sursa: Eurostat 2009, studenţi străini după ţara de origine

Populaţia totală de studenți străini 46,446 11.82

30,530 7.77

16,471 4.19

7,851 2.00

4,877 1.24

4,621 1.18

644 0.16

379 0.10

365 0.09

UE27

Franţa

Africa

Olanda

Asia

Polonia

Turcia

America de Nord
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Tabelul 3. Populaţia de studenţi străini din Europa (2009)

Sursa: Eurostat 2009, studenţi străini după ţara de origine

Ţara Număr total de studenți 
străini

Studenţi străini ca procentaj din 
populaţia de studenți din ţara 

gazdă (%)

1,554,099 8.03

46,446 11.82

256,719 10.57

249,143 11.47

44,409 7.27

498,998 20.66

UE-27

Belgia

Germania

Franţa

Olanda

Regatul Unit

Solicitanții de azil politic și imigranții 
ilegali 

Numărul de persoane care cer azil în Belgia a 
fost în creștere de-a lungul ultimelor trei decade 
(vezi figura 1). Numărul de cereri pentru azil 
politic a atins un punct culminant cu deosebire 
de-a lungul anilor 1990 și 2000, în parte datorită 
instabilității politice din țări precum fosta 
Iugoslavie și Iran-ul. În anii de vârf, Belgia a primit 
un flux disproporționat de mare comparativ cu 
țările învecinate (vezi tabelul 4), echivalent cu 
aproximativ 11 procente din totalul de cereri 
pentru azil depuse în Uniunea Europeana. În 
ultimii zece ani,  principalele țări de origine au 
fost Rusia, Congo, Irak și Serbia. 

Cererile pentru azil politic au atins un vârf în 
Belgia în 2009-10 ca urmare a relaxarii politicilor 
de obținere a vizelor din vestul Balcanilor. 
Asta a privit în mare parte minoritățile rome 
din sudul Serbiei și din Macedonia, ale căror 
aplicații erau ineligibile datorită turismului fără 
vize din Uniunea Europeana. Belgia, laolaltă cu 
alte țări precum Germania au solicitat grăbirea 
negocierilor cu privire la introducerea unui 
mecanism de siguranță în Codul UE pentru 
Regularizarea Vizelor pentru suspendarea 
temporară a unei călătorii fără viză în cazul unei 

situații de urgență. Guvernul belgian a raspuns 
mai concret prin campanii de descurajare în 
regiune și realizarea unei liste de țări ”sigure” 
– la care au fost adăugate: Albania, Bosnia- 
Herțegovina, Fosta Republică a Macedoniei 
Iugoslave, Kosovo, Serbia, Muntenegru și India 
– pentru a îmbunătăți și accelera procesul de 
acordare al azilului politic. Pentru prima dată, 
cererile de azil politic lunare din 2012 până acum 
au fost mai scăzute decât cele din 2011. 

Guvernul belgian a făcut eforturi pentru a se 
asigura că are capacitatea de a primi azilanți , în 
special de-a lungul ultimilor zece ani. Înainte de 
Legea de Primire din 2007, nu exista un sprijin 
material pentru aplicanți , odată ce le era acordat 
azilul politic. Pentru a răspunde cererilor din 
ce în ce mai numeroase, guvernul a încercat 
să găsească o soluție prin a pune la dispoziție 
resurse umane și financiare sporite, menite 
extinderii locurilor de recepție și îmbunătățirii 
condițiilor procesului de recepție, precum și 
îmbunătățirii măsurilor ulterioare acordării 
azilului politic. 

În mod similar, liderii au depus eforturi pentru 
a încerca să soluționeze problema imigranților 
ilegali din ultimele două decenii. Nu există 
date oficiale în acest sens, dar estimările 
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plasează cifrele undeva între 40.000 și 140.000 
de persoane în 2007. Belgia a încercat să 
implementeze o politică de întoarcere voluntară 
în cooperare cu Organizația Mondială pentru 
Imigrare, acorduri bilaterale de reintegrare, 
și câteva programe de reglementare, deși o 
abordare holistică lipsește. În 2009, noi criterii 
de reglementare (și integrare) au fost introduse, 

dar campaniile subsecvente au fost primite cu 
diverse reacții atât din partea susținătorilor cât și 
a oponenților. În ciuda intenției guvernului de a 
da un răspuns drastic imigrării nereglementate, 
campania și noile criterii pentru reglementare au 
fost doar un răspuns izolat la o problemă care 
trebuie rezolvată într-o manieră holistică, nu 
doar legislativ, ci și structural și financiar. 

Tabelul 4. Cererile de azil din țările vecine

Figura 1. Cererile de azil din Belgia începând cu 1985

Sursa: Eurostat, datele anuale ale cererilor de azil

Regatul Unit 32,300 28,500 46,015 71,160 80,315 71,36562,989,550

Țara 1992 1993 1998 1999 2000 2001Populația totală  2012

Belgia 17,675 26,715 26,715 35,780 42,690 24,50511,041,266

Germania 438,190 322,600 98,645 94,775 78,565 88,28581,843,743

Franța 28,870 27,565 22,375 30,905 38,745 47,29065,397,912

Olanda 20,345 35,400 45,215 39,275 43,895 32,58016,730,348

Sursa: Eurostat, datele anuale ale cererilor de azil din fiecare an
Notă: Datele începând cu 2007 arată solicitanții la nivel individual și nu cererile de azil

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

    5,385

                  7,645

        5,975

4,510

                     8,190

                                             12,945

                                                           15,445

        17,675

               26,715

          14,340
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Migrarea economică și integrarea pe 
piața muncii 

Numărul de permise de muncă emise de 
guvernul belgian a fost în scădere de-a lungul 
timpului. Doar 12 procente din totalul permiselor 
pe termen lung emise in 2011 au fost acordate 
pentru muncă legală. Acest lucru poate fi explicat 
prin influența a doi factori. În primul rând, 
guvernul belgian a anulat acordurile bilaterale 
referitoare la forța de muncă și în consecință, 
pentru permisele de muncă din 1970. Mai apoi,  
permisele de muncă au fost acordate doar 
imigranților cu anumite aptitudini. În al doilea 
rând, Belgia a găzduit un număr tot mai mare de 
muncitori din UE, care trăiesc și lucrează in Belgia, 
dar care nu au nevoie să obțină rezidență sau 
permis de muncă datorită legislației europene 
pentru libera circulație. Prin umare, este dificil de 
redat o imagine completă a numărului total de 
muncitori non-belgieni. 

Per total, Belgia se încadrează pe unul dintre 
locurile din urmă în clasamentul integrării forței de 
muncă, comparativ cu alte țări din Europa. Este o 
diferență foarte mare între integrarea cetățenilor 
din UE și a celor din afara UE. Conform unui 
sondaj Eurostat din 2011, sub 40% din populația 
non-UE din Belgia este angajată, spre deosebire 
de 60% din cei care provin din UE și sunt angajati, 
reprezentaând cea mai scăzută rată dintre toate 
țările cu care se învecinează și contrastând cu 
o medie de peste 50% din cetățenii care provin 
din țările UE-27. În mod particular, femeile non-
UE au rate foarte scăzute de angajare; undeva 
peste 25% sunt angajate, comparativ cu rata de 
45 %  de angajare a femeilor din UE-27. Adițional, 
imigranții non-UE din Belgia au fost afectați 
mai tare de criza economică și de șomaj în anii 
recenți decât populația nativă, deși cetățenii UE 
care provin din Europa de Sud și de Est au fost și 
ei afectați. O posibilă explicație pentru rate atât 
de scăzute ar fi că aceste cifre reprezintă, în mare 
parte, cețățeni care provin din țări defavorizate 
și care s-au înregistrat sau nu ca angajați. Acest 
lucru aduce la lumină problemele economice 
ale Belgiei și potențiala activitate economică din 
”umbră”, care nu este consemnată. Alt motiv ar 
fi beneficiile oferite de Belgia pentru persoanele 
care nu sunt angajate. 

Agenda politică pentru integrare 

Pentru o perioadă îndelungată, politica de 
integrare a Belgiei a fost concepută atât într-o 
manieră permisivă, cât și ad-hoc , la fel cu modul 
în care sunt concepute și alte politici de acest 
fel. Guvernul belgian a introdus integrarea ca și 
concept politic în anii 80’, dar fără a impune măsuri 
de implementare clare. Integrarea și primirea au 
devenit o responsabilitate a comunităților, la 
care au fost adăugate alte politici de incluziune 
socială, precum gospodărirea, planificarea 
urbanistică și educațională. În anii 1990, a fost 
înființat Centrul pentru Oportunități Egale și 
Combaterea Discriminării, fiind responsabil 
pentru promovarea egalității de șanse și a 
combaterii tuturor formelor de discriminare și 
respingere. Decrete de integrare au fost introduse 
în ambele comunități la mijlocul anilor 90’. Politica 
de integrare din Wallonia a fost întotdeauna, 
din punct de vedere istoric, s-a concentrat pe 
integrarea socială în general , în timp ce strategia 
flamandă a ajuns, de la o politică minoră a anilor 
1990 și 2000 (conform exemplului olandez) la o 
strategie mărită, indiferent de originile sale, din 
2009. 

În ambele comunități, deja exista un cadru 
pentru învățarea limbii, accesul pe piața muncii 
și auto-gospodărire, dar ambele comunități iau 
în considerare extinderea și definirea mai clară a 
acestor procese. 

La nivel regional, orașele s-au adaptat din ce în 
ce mai mult la un mediu multicultural și totodată 
la inițiativele noilor veniți, învățarea limbii etc. 
Alegerile locale din 2012 au fost o dovadă vie 
a demografiei belgiene în schimbare: aproape 
toate listele electorale au avut reprezentanți 
ce făceau parte dintr-o minoritate sau erau 
imigranți. Studiile au arătat că imigranții din 
Belgia se identifică mai mult cu orașul lor sau 
mediul local, decât cu Belgia ca țară sau cu 
o anumită comunitate lingvistică. Chiar dacă 
un vânt de dreapta s-ar putea să adie peste 
anumite comunități flamande, atât orașele cât 
și comunitățile vor continua, cel mai probabil, 
incluziunea socială a zonelor urbane ca întreg, 
chiar dacă în același timp vor există măsuri 
obligatorii de integrare. 
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Dezbaterea despre integrarea 
musulmanilor 

Sistemul politic și lingvistic dual din Belgia face ca 
imigrarea și integrarea să fie un proces solicitant 
și complex. De-a lungul istoriei, opinia publică 
din Flandra a fost orientată mai mult spre dreapta, 
pe când în Wallonia, spre stânga. Acest lucru s-a 
reflectat în balanța de putere dintre partidele din 
guvernul federal. Însă recent, compoziția politică 
a guvernelor regionale nu mai corespunde 
cu cea a guvernului federal, întrucât guvernul 
flamand tinde să fie unul de dreapta.  Acest lucru 
ar putea să exercite o presiune notabilă asupra 
sistemului federal belgian în următorii ani. 

În Flandra, opinia publică a alimentat ridicarea 
la putere a partidului de extremă dreapta 
Vlaams Belang (Interesul Flamand), în ultimele 
trei decade. Cu toate acestea, atât guvernul 
flamand cât și cel federal au reușit să oprească 
accesul partidului Vlaams Belang la guvernarea 
regională și națională – deși electoral i s-a 
atribuit o victorie cu o treime din toate voturile – 
datorită unui cordon de protecție, un acord între 
toate partidele să nu intre niciodată la guvernare 
alături de Vlaams Belang, nici la nivel local, 
regional sau federal. De-a lungul ultimei decade, 

partidul separatist de dreapta, non-xenofobic, 
N-AF (Noua Alianță Flamandă) a câștigat teren 
pe scena politică în detrimentul partidului 
Vlaams Belang. 

Integrarea musulmanilor imigranți a suscitat 
o polemică mai aprinsă în Flandra decât în 
Wallonia. Dacă N-AF continuă să câștige influență 
în viitor, e de așteptat ca ei să lupte pentru o 
reformă de dreapta a politicii de imigrare. Chiar 
și așa, dacă ascensiunea partidelor de dreapta 
va avea un efect direct asupra reformelor 
legislative recente privind reunificarea famililor 
și acordarea cetățeniei, rămâne un subiect 
deschis discuției. În primul rând, există anumite 
competențe federale pentru care acordul tuturor 
comunităților (entitățile politice bazate pe 
sistemul lingvistic dual al Belgiei) este necesar. 
În al doilea rând, realitatea societății belgiene de 
astăzi i-a impulsionat pe lideri să consolideze 
reformele privitoare la imigrare și de acordare a 
azilului politic, măsuri luate de guvernul federal 
din care N-AF nu face parte (încă). Rezultatul 
probabil este ca, atât guvernul actual cât și cel 
ce va urma, să continue evaluarea și reformarea 
legislației cu privire la imigrare , nu doar datorită 
mediului politic dinamic, dar și datorită unei 
necesități reale pentru stabilirea unei politici 
sociale sustenabile. 

100%

UE27

0%

UE27

non-UE

Belgia Germania Franța Olanda Regatul Unit

20%

40%
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Figura 2. Totalul imigranților angajați pe anul 2011 (mii de persoane)
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Belgia, o țară a imigrării permanente 

Evoluția politicilor Belgiei privind imigrarea, 
acordarea azilului și integrarea au arătat că există 
o nevoie clară de a gândi toate aceste lucruri 
într-o manieră mai holistică, cuprinzătoare și 
proactivă la nivel federal, regional și local – și 
câțiva pași au fost făcuți deja în această direcție. 
La nivel federal – legislativ, au fost (sau sunt pe 
cale să fie) implementate reforme importante 
cu privire la reunirea familiilor, azilul politic și 
acordarea cetățeniei. Comunitățile vorbitoare de 
limba franceză, dar și de flamandă, și-au reformat 
politicile de integrare și incluziune socială în 
ultima decadă, deși încă mai rămân multe 
lucruri de făcut. În afara integrării noilor veniți, 
ambele comunități sunt conștiente de nevoia de 
a avea o politică bine definită pentru educație, 
spre exemplu. Comunitatea vorbitoare de limbă 
franceză a adoptat o reformă educațională 
majoră în 2006, întârziind începutul ciclului 
secundar de educație de la vârsta de 12 ani la 
vârsta de 14 ani, în acest fel extinzând ciclul 
ce conține educația de bază. Comunitatea 
flamandă a discutat despre acest tip de reforme și 
a încercat să le implementeze începând cu 2009, 
dar a întâmpinat multă rezistență, îndeosebi din 
partea partidelor de centru-dreapta. 

În cele mai mari două orașe, datele demografice 
indică natura diversității permanente din Belgia: 
în Antwerp, aproape 38% din populație este de 
origine străină, iar 18% sunt de naționalitate 
străină. În Bruxelles, 62% din populație este de 
origine străină și aproximativ 31 % dintre locuitori 
au altă naționalitate decât belgiană. În regiunea 
capitalei Bruxelles este, bineînțeles, componența 
populației este extrem de diversificată nu doar 
datorită imigrării generale, dar și datorită vastei 
comunități europene care lucrează pentru 
și în instituțile europene. Este de așteptat ca 
valoarea netă a imigrării să se stabilizeze și chiar 
să descrească în următorii zeci de ani. Totuși, 
Belgia va trebui să acomodeze această populație 
diversă actuală și viitoare, atât prin îmbunătățirea 
condițiilor oferite de sistemul educațional, 
precum și a condițiilor de pe piața muncii, pentru 
întreaga populație. 

© Shutterstock
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Introducere

Teoria postcolonială a tins să-și îndrepte atenția 
către spațiile în care colonialismul european își 
are o istorie teritorială sau politică. Nu este ceva 
surprinzător, pentru că, în esență, mare parte din 
lume este în acel sens „postcolonială”. Dar ce se 
poate spune despre acele state postsocialiste din 
Vestul „Estului” și Estul „Vestului”? Foste „colonii” 
sovietice, confruntându-se cu noul imperialism 
al Vestului, în timp ce își reglează tranziția spre 
capitalism? Teoria postcolonială are multe de 
oferit studiilor sociale și culturale ale spațiilor 
postsocialiste, iar o mulțime de cercetători din 
Europa de Est au dezbătut această temă în ultimii 
ani, mai cu seamă în Polonia(Carey si Raciborski, 
2004; Cavanagh, 2004; Deltecheva, 1998; Janion, 
2006; Kania, 2009; Kuus, 2004; Owczarzak, 
2009; Pickles, 2005; Skórczewski, 2006: 2009; 
Todorova, 1997; Zarycki, 2011). Totuși, această 
temă își are limitările ei, în special printre cei 
care oferă o examinare „comparativ imperială” 
a spațiilor postcoloniale și postsocialiste. În 
acest articol, oferim o lectură a conceptelor 
contemporane cu privire la diversitatea poloneză 
folosind teoria postcolonială. Intervenția noastră 
este crucială pentru a descoperi cum ideile 
contemporane despre Polonism și diferențele 
din societate pot fi înțelese printr-o triplă relație: 
Polonia ca fostă colonie, ca fost colonizator și, 

Identitate și 
alteritate:
Polonia prin lentila 
postcolonială? 

în ultimul rând, în relație cu hegemonia Vestică.

În Polonia, experiența socialistă și istoria de 
după 1989 sunt fundamentale în înțelegerea 
experiențelor politice și publice, precum și în 
înțelegerea diferențelor și diversităților din țară.
(Kania. 2009) Dar totuși, în timp ce „condiția 
postsocialistă” (Stenning.2005) este esențială 
în întelegerea națiunii și reacția sa cu privire 
la diferențe, acesta nu este singurul punct de 
vedere pe care cineva l-ar urma. O perspectivă 
de ansamblu și o viziune mult mai complexă a 
societății poloneze, ce întrece postsocialismul 
ca punct de reper pentru analiză, poate oferi 
noi perspective. Istoriile presocialiste  sunt 
importante în reflecția asupra identității nationale 
poloneze contemporane, mai cu seamă din 
perspectiva dominației poloneze asupra altor 
țări din vecinătatea estică.
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Tabelul 1. Profilul demografic al respondenților (N=30)

De asemenea, istoria Poloniei s-a intersectat 
cu colonialismul – Polonia a experimentat 
imperialismul sovietic și a fost ea însăși o putere 
imperială în regiunile Est-Europene. Recent, 
Polonia și-a îndreptat privirile spre Vest și s-a 
angajat în procesul “reîntoarcerii în Europa” (atât 
politic, cât și cultural) și, intr-un fel, să învețe să 
redevină europeană cu ajutorul proceselor de 
aderare la Uniunea Europeană (EU) și la NATO 
(Kuus, 2004). Fostele puteri coloniale din Europa 
de Vest, în acest context, au exercitat o influență 
imperială semnificativă asupra traiectoriilor 
diferențelor sociale în mai multe sfere ale vieții 
națiunii. 

Analiza se bazează pe fapte preluate din interviuri 
biografice profunde, efectuate în cadrul unui 
proiect de mai mare amploare, cu polonezi care 
locuiesc in Varșovia, “Living with Difference in 
Europe: Making communities out of strangers 
in an era of super mobility and super diversity” 
(Trăind cu diferențe în Europa: în secolul super-
vitezei și al super-diversității, din străini, ajungem 
să formăm comunități) (cf. Piekut et al., 2012; 
Valentine et al., 2014; Valentine și Sadgrove, 
2014). Pe baza unui studiu reprezentativ al 
atitudinilor și diferențelor întâlnite în Varșovia, 30 
de participanți au fost selectați pentru un studiu 
calitativ efectuat de către trei intervievatori. 
Studiul s-a derulat în limba poloneză pe 
parcursul unui an, în 2012 (n=90). Fiecare 

interviu a explorat diferite etape ale experienței 
cu diferențele: individual, respondenții și-
au povestit istoria vieții; urban, discuțiile au 
avut ca obiect schimbările în ceea ce privește 
diversitatea în Varșovia; și național, abordând 
punctele de vedere generale cu privire la relațiile 
dintre polonezi și numeroasele minorități. 
Participanții la studiu au reprezentat o paletă 
largă de caracteristici demografice: vârstă, (diz)
abilitate și statut socio-economic, apartenența 
la unele grupuri minoritare sexuale, religioase, 
etnice (rezumatul profilelor respondenților este 
prezentat în tabelul 1).

Interviurile au fost transcrise cuvânt cu cuvânt, 
codificate și analizate cu ajutorul software-ului 
de calitate a datelor. Folosim aceste date pentru 
a ilustra mijloacele prin care teoriile și conceptele 
postcoloniale ar putea oferi o altă perspectivă 
în studiul Poloniei de astăzi. Mai precis, ne 
propunem să abordăm Polonia din perspectiva 
postcolonială, aceasta având mult de oferit 
mult în ceea ce privește înțelegerea identității 
naționale, precum și a ideilor de alteritate din 
țară.

Polonia prin lentila postcolonială

În ultimii ani, un număr tot mai mare de 
cercetători din Polonia au început să exploreze 

Caracteristică CaracteristicăNr. Nr.

Sex Naționalitate

Dizabilități

Orientare Sexuală

Grupă de vârstă Religie

Starea civilă Locul nașterii

Muncă

Feminin Poloneză

Nu

Heterosexual

15

25

28

11 25

13 13

6

28
Masculin 15 Altele

Da

Altele

15

5

2

12 2

11 16

18

7 3

6 1

2

4

2

18-34 Catolică

Necăsătorit Varșovia

Student

35-59 Alte religii 

Căsătorit Alt oraș din Polonia

Angajat 

60+ Fără religie

Altele În străinătate

Șomer

Pensionat sau bolnav
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posibila aplicare a conceptelor postcoloniale (cf. 
Janion, 2006; Kania, 2009; Skórczewski, 2006; 
2009; Zarycki, 2005), în principal pe baza unei 
analize de discurs. Cu toate acestea, astfel de 
discuții rareori se bazează pe povestiri individuale 
care reflectă întâlnirile de zi cu zi cu diferența. 
Acest lucru se încadrează în două linii de gândire 
divergente, care ar putea fi etichetate drept 
“imperii comparative” și “perspective teoretice”. 
Din perspectiva comparativ imperială, Polonia 
este văzută istoric ca fiind colonizată de Rusia 
Sovietică. Prin urmare, situația contemporană 
poate fi ințeleasă în același mod ca și experiența 
postcolonială a altor colonii europene. Aici, 
întrebările principale se învârt în jurul  identității 
poloneze(și neliniștile legate de identitate) în 
relație cu foștii stăpâni ruși (Fiut, 2007: 34). 
Această linie de investigație are limite clare, care, 
nu în ultimul rând, se găsesc în complexitatea 
practică a colonialismului sovietic. Se pune 
problema dacă ambiția de a cuceri lumea a 
socialismului poate fi considerată colonialism. 
Mai mult decât atât, această abordare cade și 
ea victimă pericolului central al acestui proiect 
intelectual: reafirmarea relației coloniale dintre 
Est și Vest. În plus, teoriile postcoloniale au 
apărut în relație cu discursul de stânga și au fost 
dezvoltate în principal de cercetători marxiști 
în timpul Războiului Rece. Acest lucru, după 
cum a subliniat Korek (2007), face ca noțiunea 
Rusia Sovietică - putere colonizatoare să fie 
problematică. Rusia sovietică a sprijinit procesul 
de decolonizare a țărilor “asuprite de capitalism”, 
atribuindu-și rolul de singurul imperiu non-
colonial.
Promisiunea teoriei postcoloniale nu este, și am 
vrea sa menționăm, atunci când ne angajăm 
în dezbaterea teoriei imperiilor comparative, 
că Estul postsocialist poate fi subsumat într-o 
înțelegere postcolonială a lumii care pune în prim 
plan imperiile din Vest. Mai degrabă, aplicarea 
acestei abordări ar putea funcționa prin utilizarea 
unor unelte ale teoriei postcoloniale pentru a 
întelege mai bine experiența Est-Europeană, 
și în acelasi timp, recunoscând că discursului 
hegemonic  al Iluminării vestice are o multitudine 
de sfere de influență, una fiind Europa însăși. 
Prin urmare, unele concepte postcoloniale pot 
fi utile aici, și anume: orientalism, hibriditate, 
exprimarea opiniei și răspunsul, timpul ca spațiu, 

și contestarea proiectului „modernității” (de la 
modernizare, la multiple modernități, și dincolo 
de acestea) (Bhabha, 2005 [1994]; Bhambra, 
2007; Spivak, 1988; Said, 1978; 1994; Eisenstadt, 
2002). În ultimii 35 de ani, postcolonialiștii au 
apelat la o schimbare dramatică în modul de 
abordare al colonialismului. Problema principală 
este narațiunea modernității. Modernitatea are 
atât dimensiune temporală, cât și geografică. 
Preocuparea temporală este ruptura: ideea că, 
la un moment dat în timp, ceva s-a întâmplat 
în societățile vestice și le-a transformat din 
societăți pre-moderne în societăți moderne.  
Renașterea, Revoluția Franceză și Revoluția 
Industrială alcătuiesc stâlpii care susțin această 
poveste, favorizând, împreună cu Iluminismul, 
apariția democrației și nașterea capitalismului în 
Vest (Bhambra, 2007). Acestă narațiune reafirmă 
faptul că unele locuri din de pe glob, în ziua de 
azi, sunt moderne, iar altele nu sunt. Împreună 
cu variabila temporală, logic ar însemna că unele 
societăți sunt „în urma” societăților Vestice, 
trăind mai curând în trecutul propriu, decât într-
un prezent global. Prin urmare, modernitatea 
este, de obicei, teoretizată ca fiind simultan 
atât distinctivă, cât și Vest-Europeană la origini. 
Interesant în cazul nostru este că unii cercetători 
postcoloniali au generalizat Europa, sugerând că 
întregul continent poate fi subsumat în critica 
lor. Și totuși, nu toată Europa a vrut o democrație 
reprezentativă, capitalism reprezentativ sau 
drepturi(indicatori cheie ai modernității) 
în același timp cu „nucleul Vestic”. Această 
marginalizare a conceptelor modernității în 
spațiile postcoloniale ridică semne de întrebare 
pentru sociologi.

Când analizăm atitudinile față de Polonia și 
polonezi în țările Europene din Vest dintr-o 
perspectivă postcolonială, observăm că 
politicienii, mass-media și publicul plasează 
Polonia într-un context mai larg al civilizației 
(Spigelman, 2013).  Însă, dacă analizăm dintr-o 
perspectivă din interiorul Poloniei,  discursurile 
sunt diferite. Există o triplă relație: relația cu 
Rusia (o relație complexă, deoarece nu a fost 
doar un alt exemplu de colonialism oarecare), 
apoi mai există o relație compensatorie cu 
“Vestul” ca  hegemonie ideologică alternativă, 
discursul din jurul acestuia ridicând teme 
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precum superioritateai Vestică asupra Estului.
Apoi, relația cu cei din Est și din lumea a treia, 
”ceilalți”,  inclusiv cei de pe teritoriile poloneze 
de dinaintea războiului din Est, care, de obicei, 
sunt priviți în termeni civilizatori. Poziția Poloniei 
în această încadrare discursivă nu e doar o 
problemă de poziționare „între” (între Est și 
Vest), așa cum au  argumentat unii cercetători 
(Galbraith, 2004; Janion, 2011), este ceva mai 
complexă. Aceste trei axe funcționează în 
paralel, iar rezultatul discursurilor competitive, 
sferele de influență, ierarhiile rasiale și sociale, 
distincțiile dintre „cel dinăuntru” și „cel din afară”, 
dintre „sine” și „celălalt”, se manifestă în moduri 
complexe și contradictorii.
Această triplă perspectivă se îmbină foarte bine 
cu analiza lui Kuus (2004) despre discursul 
european cu privire la dezvoltarea UE și Nato. 
Kuus sugerează că Era Războiul Rece, care a dus 
la despărțirea binară a Europei în comunistă și 
capitalistă, s-a schimbat la începutul secolului 
XXI, odată cu apariția puternicilor actori europeni 
care au început să divizeze continentul în trei 
regiuni: Nucleul European/Vestic, aspiranții 
din Europa Centrală și statele periferice din Est 
care nu sunt încă suficient de europene pentru 
a adera la UE (ex. Republicile ex-Sovietice), sau 
care nu se califică deloc (ex. Rusia, Turcia). Kuus 
(2004) a propus să fie studiat modul în care sunt 
percepuți “ceilalți” în cadrul relațiilor de putere 
(țările Centrale și Est Europene). Lucrarea de 
față urmărește această întrebare prin plasarea 
noțiunilor de “alteritate” în contextul istoric 
și geo-politic polonez. Mai exact, explorăm 
cum această triplă relație înfluențează reacția 
oamenilor față de diversitate, și cum aceste reacții 
sunt aliniate cu diferite narațiuni ale modernității. 
Următoarele trei subcapitole abordează cele trei 
aspecte ale acestei triple relații.

Polonia ca fostă țară colonizată

Polonia a avut mai multe experiențe de 
colonizare de către puteri externe în trecutul său. 
În secolul al XVIII-lea, Polonia a dispărut cu totul 
de pe harta Europei , fiind împărțită de trei ori – 
de către Imperiul Rus, de către Regatul Prusiei, și 
de către Monarhia Austriacă (1772, 1793 si 1795). 
Polonia a fost lipsită de suveranitate timp de 123 

de ani, timp în care polonezii etnici au fost presați 
cu asimilarea culturală și au fost discriminați 
ca minoritate. Suveranitatea parțială a fost 
redobândită după Congresul de la Viena din 1815, 
care a avut ca urmare crearea Regatului Poloniei 
(1815-1918,  cunoscut și sub numele de ”Polonia 
Congresului” sau „Țara Vistulei” (rus. Priwislinskij 
Kraj)). Polonia a rămas integrată politic cu Rusia, 
deși independența sa era slăbită după revoltele 
eșuate din Noiembrie 1830 și Ianuarie 1863. Din 
1945 și până în 1989, Republica Poporului Polonez 
(RPP) a fost un satelit pentru Rusia Sovietică. 
Această perioadă a fost recunoscută de alții 
ca fiind o altă colonizare, Rusia Sovietică fiind 
colonizator (Moore, 2001) sau semi-colonizator 
(Carey si Raciborski, 2004). Când Polonia a 
devenit oficial un stat independent, politica 
sa internă și internatională au fost puternic 
controlate de către liderii țărilor sovietice vecine. 
Așa cum prezintă aceste dezvăluiri istorice, 
Polonia a suferit multiple faze de dominație 
colonizatoare prin mai multe moduri. Aceasta, 
și mai cu seamă, experiența secolului XX ca 
stat independent și independent-dominat de 
către Rusia, au avut un impact puternic asupra 
identității poloneze contemporane (Janion, 
2011).  Unii cercetători au sugerat că aversiunea 
comună față de poporul rus este “lipiciul care 
ține identitatea poloneza unită” (Janion, 2011: 6). 
Una dintre anxietățile populare centrale din jurul 
relației cu Rusia este percepția acesteia ca fiind o 
amenințare. Stereotipul “amenințătoarea Rusie”a 
fost consolidat in timpul celui de-Al Doilea 
Război Mondial și a fost transmis generațiilor 
tinere. Unul dintre respondenții noștrii, o femeie 
născută în timpul războiului în fostul oraș polonez 
Vilnius, a împărtășit povești cutremurătoare 
din timpul războiului și din perioada de după, 
a reîntoarcerii în Polonia. Când făcea referire la 
poporul sau limba rusă, mereu folosea termenul 
vulgar, “Ruski” (așa numiții “Russki”). Tatăl ei a 
luptat în armata poloneză, care nu a acceptat 
autoritățile comuniste pro-sovietice apărute la 
sfârșitul războiului. Și, așa cum explica ea, ura 
pentru Rusia „a venit din familie”. În timp ce 
soțul ei era fost membru al partidul comunist, 
simpatizant al Uniunii Sovietice, fiul ei avea o 
atitudine virulentă anti-rusească. Atunci când 
fiul ei a refuzat să învețe limba rusă la școală, s-a 
simțit ambivalentă:
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Alina 76

Danuta 67

O altă doamnă și-a depănat amintirile despre rușii care locuiau în Varșovia în perioada socialistă. I-a 
perceput ca fiind cei care i-au „înăbușit” pe polonezi. Astăzi, deși conștientă de prejudecata sa, este 
auto-critică, însă nu poate scăpa:

”[Fiul meu] A spus, ceva de genul, că nu va învăța niciodată Ruski la școală. Am fost 
chemată de mai multe ori la școală de către profesoara de limba rusă, pentru că el nu 
vroia să învețe rusa. [Fiul meu a spus] “n-am să învăț!”. [cu o expresie bucuroasă] Pe de 
o parte, l-am admirat că e puternic, eram încântată, dar eu avut numai note maxime la 
limba rusă (…) Mă gândesc că, poate pentru că am crescut acolo, în acele regiuni, am 
și fost foarte bună la rusă. Am fost bună. Înca îmi cumpăr [țigări] rusești - i-am citit și 
nepotului meu ce scrie aici [respondentul arată pachetul de țigări cu înscripții rusești] - 
(pentru că) sunt mai ieftine.”

Ai întâlnit ruşi aici, în Varşovia?

În acest caz, respondentul recunoaşte că Rusia 
nu mai prezintă o ameninţare pentru polonezi, 
însă teama de a nu fi înăbuşiţi, cum spunea ea, 
continuă. În 1989, presa populară a încadrat 
ameninţarea rusă ca o problemă pentru rezervele 
de gaz, şi mai recent, sub forma unor teorii 
conspiraţionale din cauza prăbuşirii avionului 
prezidențial la Smolensk, care seamănă cu unul 
dintre simbolurile de martiraj ale polonezilor 
din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial 
(Zubrzycki, 2011). 
Pentru combaterea acestui sentiment de 
ameninţare, polonezii au creat diferite 
reprezentări negative ale ruşilor, plasând Rusia 
ca fiind mai slabă politic, mai „înapoiată”, şi 
mai puţin civilizată – fostul „colonizator” a 
devenit „celălalt”. De exemplu, în dezbaterea 
despre posibila introducere în Polonia a 

Când am încercat să-mi găsesc o slujbă, am fost la Minister. Într-o zi, pe când aşteptam 
în fața uşii ca cineva să vină (...) [şi] am auzit o conversaţie în rusă la telefon. Mi s-a 
ridicat părul pe spate. Ce caută ruşii la Ministerul Educaţiei? Mereu am fost suspicioasă 
în privinţa lor. Când am ascultat conversaţia în rusă, am gândit „oh, iarăşi ei, cei care vor 
să ne înăbușească.” În momentul de faţă, nu mai am aceleaşi suspiciuni şi atitutinea 
de repulsie faţă de ei, dar nu pot să spun că-i iubesc. Sunt conştientă că autoritatea şi 
societatea sunt două chestiuni foarte diferite, dar, din păcate, societeatea e predispusă să 
facă ceea ce spune autoritatea (...) 

Nu, n-am întâlnit nici un rus şi nu cred că mi-aş dori. Mi-e teamă că, la un moment dat, 
am să-mi arăt ura şi cineva se va supăra.

parteneriatului civil între persoanele de același 
sex, un respondent a folosit Rusia ca exemplu 
de societate a cărei soartă Polonia ar trebui să o 
evite. În acest context, Rusia rămâne „mai puţin 
avansată” din perspectiva naraţiunii europene, 
neconformându-se legilor internaţionale de 
promovare a egalităţii. Polonia are o superioritate 
morală şi ar putea evita soarta rușilor (Zarycki, 
2004). Prin urmare, în loc să caracterizeze ca fiind 
ineficiente egalitatea rusească şi legile privind 
drepturile omului, discursul situează această 
limitare într-o naraţiune temporală-spaţială – 
unele ţări au rămas în urma Vestului modern şi 
ar trebui să-l prindă din urmă. A rămâne în urmă 
implică o lipsă de „civilizaţie”. 
Această perspectivă orientalizatoare a fost 
transpusă asupra regiunilor poloneze care 
fuseseră guvernate de Rusia în timpul partiţiei. 
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Regiunile post-prusice şi post-austro-ungare 
sunt amintite ca fiind regiuni de prosperitate şi 
modernizare, în timp ce orice succes economic, 
activitate socială progresistă sau de voluntariat, 
care au avut loc în trecut şi au loc şi în ziua 
de azi în fostele regiuni ruseşti, sunt reduse la 
tăcere sau uitate (Zarycki, 2008). Acest „discurs 
al competenţei” este, de obicei, aplicat în 
regiunile estice ale Poloniei care sunt percepute 
drept „înapoiate” din cauza conexiunilor istorice 
cu Rusia, în timp ce moştenirile pozitive ale 
influenţelor ruseşti în aceste zone sunt trecute 
cu vederea (Zarycki, 2011). Opiniile negative 
asupra acestor regiuni predomină în special în 
rândul tinerilor. De exemplu, un intervievat a 
descris oraşul din estul Poloniei în care locuiau 
bunicii săi că fiind un loc foarte superstiţios şi 
plin de amuzament, mimând accentul Polonez 
estic. Hegemonia socială şi culturală a Imperiului 
Rus a avut, prin urmare, un succes parţial în 
Polonia. Unii cercetători leagă acest eşec al 
proiectului colonial rus cu „complexul polonez 
de inferioritate-superioritate”  – un sentiment 
de inferioritate în raport cu Vestul, împreună cu 
un nivel ridicat de mândrie naţională poloneză 
(Kurczewska, 2003). Poate pentru că polonezii 
se simt inferiori( insuficient de moderni şi de 
europeni) în raport cu Occidentul(Kuus, 2004), 
au dezvoltat o atitudine lipsită de respect faţă de 
alte ţări „mai estice” şi „chiar mai puţin europene”. 
Însă, în contextul polonez, negocierea unei 
„orientalizări” este marcată de secole de istorie 
dificilă ca vecini sau cetăţeni într-un organism 
naţional unic, o istorie care se întinde dincolo de 
recentele transformări post-1989 şi de extinderea 
UE.

Polonia ca şi colonizator: 
„Orientalizarea” zonelor de frontieră

Teritoriul Poloniei actuale, asemenea multor 
alte state, diferă considerabil de alte configurări 
anterioare ale  ţării. Din secolul XIV și până 
în 1945, frontierele poloneze de Est au fost 
situate la aproximativ 200 de km Sud-Est faţă 
de locaţia lor actuală, încorporând teritorii din 
actualul Belarus de Vest, Vestul Ukrainei şi Estul 
Letoniei. În urma schimbărilor considerabile a 
granițelor poloneze, convenite prin conferinţa 
de la Ialta din 1945, Polonia a fost mutată spre 

vest, iar unele teritorii  estice au fost pierdute, în 
timp ce alte regiuni vestice şi nordice( inclusiv 
Silezia de Sus şi de Jos, Pomerania, Lubusz, 
Kuyavia, Warmia şi Masuria) au fost redobândite 
şi numite Teritoriile Redobândite. Poporul 
polonez care locuia în fostele teritorii poloneze 
din ţările vecine estice, a fost repatriat în Polonia 
şi în majoritatea Teritoriilor Redobândite, în 
paralel cu repatrierea germanilor în aceleaşi 
zone. Teritoriile estice pierdute au fost numite 
colocvial, „Zonele estice de Frontieră” și, în timp, 
a apărut un discurs nostalgic şi idealist pornit de 
la mitologia unei „patrii pierdute” care s-a creat 
în timpul reorganizării teritoriale (Bakuła, 2007). 
Însă, din punct de vedere istoric, aceste teritorii 
estice nu au fost niciodată considerate ca fiind 
etnice poloneze în ceea ce priveşte populaţia. 
Teritoriile Belarusului şi Ukrainei contemporane 
au fost cucerite în secolele XIV şi XV de către 
Regatul Poloniei şi Marele Ducat al Lituaniei, 
şi au fost încorporate Uniunii Statale Polono-
Lituaniene (”Republica celor două națiuni”, 
monarhie electivă obştească, 1569 – 1795). 
Aceste teritorii aveau o combinaţie de popoare 
de diferite etnii şi religii (Catolică, Ortodoxă şi 
Evreiască). Poporul din Uniunea Statală a avut, 
teoretic, aceleaşi drepturi şi privilegii indiferent 
de etnie (introdus de către Confederaţia de 
la Varşovia 1573), însă erau limitate faţă de 
nobilime (10% din populaţie). Diferenţele etnice 
şi religioase se intersectau cu diviziunile sociale 
şi de clasă, iar mica nobilime poloneză, care avea 
mai multe resurse economice şi o mai mare 
putere, era mult mai avantajată în acest context 
(Gella, 1989: 13; Snochowska Gonzales, 2012). 

În timpul perioadei republicane, graniţa de 
est a fost percepută de către polonezi drept 
un teritoriu în care cazacii nomazi, tătarii şi 
popoarele care veniseră  ca „fugari din iobăgie” 
duceau o viaţă liberă,  deci, era văzută atât 
ca o zonă a libertății, cât și a fricii (Janion, 
2006). Această percepţie reflectă unul dintre 
miturile naţionale centrale – Polonia Catolică, 
un bastion al Creştinităţii, apărând Europa 
împotriva necredincioşilor, împotriva barbarilor, 
şi împotriva ameninţărilor asiatice(Wise, 2010a; 
Zubrzycki, 2011). Zonele de frontieră au devenit 
spaţii de tensiune naţională în timpul în care 
Polonia îşi redobândea independenţa, în special 
cu poporul Ucrainean. (ex. războiul pentru 
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teritoriile Galiciei de Est, 1918-19, ‘Masacrul de 
la Volânia’, 1943-44). Abordarea imperialistă faţă 
de popoarele care locuiau în aceste teritorii (se 
aștepta o asimilare a normelor socio-culturale ale 
Poloniei contemporane) şi mitologia omogenă a 
identităţii naţionale poloneze au fost consolidate 
de politica naţională socialistă (Copsey, 2008). 
Toate aceste experienţe au fost introduse în 
memoria naţională colectivă (Konieczna, 2001). 
Unul dintre participanţii noştrii la cercetare s-a 
născut în sud-estul Poloniei, o zonă care, până în 
1945 a fost poloneză şi este la momentul actual 
ucraineană, o regiune a ciocniriilor polonezo-
ucrainene din perioada 1043-44. Poveştile despre 

Aceste amintiri din jurul brutalităţilor relaţiilor 
din zonele de frontieră au fost interpretate drept 
dovezi ale deficienţelor în caracterul ucrainean. 
Ceea ce este interesant, băiatul ucrainean este 
rasializat, deoarce acțiunile sale nu sunt văzute 
drept deficienţe personale, ci reflectări ale 
„naturii sale ucrainene”. Migraţia contemporană 
a ucrainenilor, belarușilor şi a altor cetăţeni din 
ţările vecine estice (sursă a imigraţiilor majore) 
adaugă o altă dimensiune construcţiei discursive 
din jurul relaţiei cu „cei de la frontieră”. „Cei de la 
frontieră” convieţuiesc din nou cu polonezii şi, 
mai important, mulţi dintre aceştia au rădăcini 
sau rude poloneze (Konieczna-Săłamatin, 2011), 
deci asocierea acestor popoare cu „ceilalţi” devine 

Mă așteptam la ceva îngrozitor de la ucraineni, realmente îngrozitor. Mi-au spus că au 
fost acolo, că au omorât, că au ucis, au răstignit copii de pereţi, asta am auzit de la bunica 
mea, ea mi-a spus astfel de poveşti (...) 

Mi-am imaginat că ar putea să o rănească pe această fată. Aveam sentimentul că nu 
poate fi bine. Şi, într-adevăr, a sfârșit prin a o răni, pentru că a părăsit-o. El a părăsit-o. I-a 
promis minuni, a promis că o va lua de soţie şi aşa mai departe, că vor fi împreună, iar 
apoi i-a spus: „Ştii, vreau să mă întâlnesc şi cu alte femei”. (...) ea s-a culcat cu el. Chiar 
n-ar trebui să spun asta, dar cred că a îmbolnăvit-o, pentru că a vizitat un ginecolog şi 
a spus că a contractat o boală (...). Aşa că nu prea am gânduri pozitive când vine vorba 
de ucraineni, ci dimpotrivă. Atitudinea mea faţă de ei nu ar trebui generalizată, poate e 
doar în mintea mea, poate, nu ştiu; poate că cineva tot spune aceste lucruri, iar eu doar 
repet.                   

Dar, în decursul timpului, când ai ajuns să îl cunoști mai bine pe acest băiat, ţi-ai schimbat atitudinea 
faţă de el? Cum era? 

acest masacru au fost transmise generaţiilor mai 
tinere, iar termenul „ucrainean” a devenit un 
simbol puternic al „celorlalți” care i-a modelat 
profund atitudinea față de ei și chiar față de 
lucrurile le care aparţineau, cum ar fi animalele: 
„Nu e câinele nostru, ci un câine ucrainean; 
putem spune că e câinele poporului care ne-a 
ucis. E ceva la nivel psihic, e înfricoşător (Urszula, 
52). Când s-a mutat în Varşovia, i-a închiriat o 
cameră din apartamentul său unei fete care 
se întâlnea cu un băiat ucrainean. Cuplul s-a 
despărţit, iar, în justificările sale, a făcut o legătură 
între convingerile sale cu privire la ucraineni şi 
întâlnirea ei cu acest băiat ucrainean:

Urszula, 52

complicată prin realitatea vieţii banale de zi cu zi. 
O reprezentare comună a ucrainenilor că fiind 
o naţie săracă şi „înapoiată” din punct de vedere 
economic, şi asocierea imigranţilor ucraineni cu 
imigrația nedocumentată, cu munca la negru 
(Konieczna, 2001) a fost prezentă în mărturiile 
respondenților noştri. O respondentă a povestit 
despre cumnata ei ucraineană. În povestirea 
sa, compară experiența plecării din țară a fiului 
ei, care a trăit în Regatul Unit al Marii Britanii şi 
acum îşi are domiciliul în Suedia, cu propria ei 
experienţă pe piaţa forţei de muncă. Muncind 
ca menajeră, concurează mai ales cu femei 
ucrainene şi spune „Nu mă deranjează deloc că 
e ucraineană”. 
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Știi că, dacă poporul nostru [polonez] pleacă în alte ţări, suntem percepuți la fel dincolo. 
(...) Deci aceasta e ordinea naturală, toată lumea ia [slujbe]. Desigur, m-am înfuriat de 
multe ori pentru că [femeile ucrainiene] ridică preţurile, le ridică inconştient de mult.
(...) Păi, pentru că sunt multe, de exmplu, în curățenie şi întreţinerea caselor. Sunt mulţi 
dintre aceşti belaruşi şi ucraineni care iau slujbe şi ridică preţurile, au şi salarii mai mari 
decât noi. (...) 

Deci da, ceva s-a schimbat. Înainte nu mă deranja, însă acum e un pic diferit. (...) Şi 
asta pentru că ele sunt angajate mai des... Pentru că noi avem familii, avem unde să ne 
întoarcem, iar ele stau peste program. (...) Vin şi sunt pregătite să lucreze oriunde sunt 
chemate, spre deosebire de noi. Eu lucrez opt ore şi mă întorc acasă, deci e diferit. Păi, 
spre exemplu, cumnata mea lucrează mai puţine ore şi primeşte acelaşi salariu ca şi 
mine.

Statutul lor de imigranţi e mult mai dificil, cum ar fi în cazul gastarbeiter-ilor[ger.], dar...
îmi gâdilă sentimentul de mândrie naţională, că obişnuiam să mergem în Germania la 
adunat de căpşuni şi eram numiți saksy[pol. Un termen colocvial pentru un job sezonial 
în străinătate], la un bauer[ger.]. (...) Acum, noi am ajuns să fim „Vestul”, alte naţii vin la 
noi, iar noi suntem stăpâni[pol. Paniska]. Le dăm slujbe, ei fac curăţenie, construiesc, au 
grijă de copiii noştri.

Celina, 58

Henryk, 66

Poveşti similare au fost împărtăşite și de alţi respondenţi care au perceput imigranţii economici din 
statele vecine estice ca fiind cei care nu „merită” să primească acelaşi salariu ca poporul polonez. 
Însă, prin aceleaşi experienţe ale migrației, Polonia s-a apropiat mai mult de „nucleul vestic”, devenind 
o destinaţie atractivă pentru imigranţi. Aceste povestiri oferă dovada că cetăţenii din ţările centrale 
şi est europene îşi negociază propriul nivel de „esticitate” şi „vesticitate” în relaţie cu celelalte ţări din 
regiune (Kuus, 2004), în special cele din apropiere (Siemieńska, 1996). Imigraţiile poloneze din trecut 
au fost comparate cu imigraţiile contemporane, mai cu seama din ţările vecine estice.



2015 Privirea lui Ulise     26

În această relaţie, „modernitatea” apare sub 
forma unei „colonizări a timpului şi spaţiului” 
(Mignolo 2011: 6); această poziţionare socială 
mai „joasă”,mai lipsită de putere, este atribuită 
unei anumite regiuni (Europa de Est), dar este 
şi asociată cu Polonia „din trecut” şi, astfel, este 
considerată ca fiind mai imatură. De asemenea, 
naraţiunea cu privire la zonele de frontieră 
reflectă sentimentul de responsabilitate, de 
ataşament emoţional („patria pierdută”) şi chiar o 
abordare paternală faţă de aceste regiuni care pot 
fi îndrumate să devină mai europene (în special 
Ukraina, Bakula 2007). Se pare că acest mecanism 
a operat invers în cazul poporului evreu, care, la 
rândul lui, era o faţă a multiculturalității Poloniei 
de dinaintea războiului, dar care nu e atât de 
vizibil în viaţa de zi cu zi de azi, așa cum sunt 
imigranţii din Est. Acest grup a fost „proiectat” 
de către respondenţi ca fiind mult mai dominant 
în relaţie cu polonezii( din punct de vedere al 
termenilor socio-economici şi al relaţiilor de 
putere; cf. Kofta şi Bilewicz, 2011), un popor care 
nu a putut fi „esticizat” şi care a fost descris ca fiind 
„celălalt inversat” (Snochowska-Gonzales, 2012). 
Se poate argumenta că această „incapacitate de 
colonizare” reprezintă o sursă de nelinişte şi de 
prejudecată. Ca atare, tripla relaţie nu explică în 
detaliu anti-semitismul sau alte prejudecăţi, însă 
ajută la descoperirea modului în care întâlnirile 
de zi cu zi cu „ceilalţi”, fie ele și imaginare, sunt 
legate de diferitele naraţiuni ale relaţiilor de 
hegemonie şi ale contestării poziţiei anterioare 
de „subordonare” a poporului polonez. 

Polonia şi hegemoniile vestice

Până în secolul al IX-lea, Polonia a fost o ţară 
păgână. În secolul X, Ducele polonez Mieszko 
s-a convertit la Creştinism, însă, în potrivit 
ritului roman, opus celui slavon. De atunci, 
Polonia a format o strânsă legătură cu cultura 
religioasă latină şi cu gândirea vestică. Janion 
(2006) vede acest eveniment din istoria Poloniei 
drept începutul unei diviziuni a identităţii între 
Est(reprezentată de cultura slavonă) şi Vest. 
Această etapă din istoria Poloniei, timp în 
care s-au dezvoltat legături mai puternice cu 
Imperiul Rus, a accentuat această tensiune. Unii 
cercetători susţin că, aspiraţia de a fi inclus în 

Europa de Vest şi de a nu fi receptat drept popor 
„barbar slavon”, au dus la crearea unei relaţii 
paralel-coloniale cu ţările Vestice(Buchowski, 
2006; Kuus, 2004; Thompson, 2010).

Thompson (2010) descrie această relaţie dintre 
Polonia şi „Vest” drept o „hegemonie surogat”. A 
analizat rădăcinile fenomenului până în perioada 
divizării (1773/1795-1914) şi susţine că procese 
similare s-au derulat și în perioada socialistă. În 
ambele perioade, un număr imens de intelectuali 
polonezi au emigrat din Polonia și, odată cu ei, 
naraţiunea despre viaţa socio-culturală poloneză 
s-a relocat în afara Poloniei. Naraţiunile dezvoltate 
de către intelectualii polonezi în Europa de 
Vest – căutând explicaţii pentru diviziuni sau 
dezbătând pe tema afacerilor interne din Polonia 
socialistă – au confirmat inferioritatea poloneză, 
şi, conform lui Thompson, Polonia a început să 
adopte viziunea orientalizatoare a Vestului, dar 
în acelaşi timp, „a avut tendinţa de a transfera 
noţiunea de inferioritate asupra straturilor 
sociale cu nivel mai scăzut din Polonia, sau 
acelor straturi care nu se conformau sloganelelor 
Iluminării despre progres şi dezvoltarea seculară 
a umanităţii (Thompson, 2010: 4; for critique see 
Snochowska-Gonzales, 2012). Decenii la rând, 
Polonia a adoptat discursul cuceritorilor, dând 
vina pe ei înșiși pentru eşecurile statului polonez, 
timp în care credința în  supremaţia Vestului 
devenise mai puternică. Această perspectivă 
orientalistă care categorizează Polonia drept 
tradiţională și în urma Vestului, a fost prezentă 
şi printre respondenții noştri. Meditând asupra 
schimbărilor care au apărut în Polonia în ultimele 
două decenii, Jakub percepe dezbaterea publică 
a reprezentaţilor politici din Polonia de azi 
ca fiind parohială în raport cu cultura politică 
vestică. El explică: 



27     Privirea lui Ulise 2015

Când spui că Polonia era parohială, la ce te referi? 

Care e diferenţa dintre gândirea politicienilor din Vest și gândirea politicienilor noştri, polonezi? 

(...) în anumite situaţii, a fi parohial înseamnă a fi departe de Europa de Vest, că suntem 
foarte departe în modul de a gândi, în perceperea unor situaţii. Şi cum spuneam, 
politicienii sunt de vină (...) 

Am s-o exprim diferit – mentalitatea politicienilor noştri, în unele cazuri, cum spuneam, 
în ceea ce privește alteritatea [relația cu ”celălalt”], este învechită; gândesc cum au gândit 
în trecut.

Jakub, 36

Această descriere a „vechiului mod de gândire”, 
în timp ce politicienii din Occident caută o 
nouă modalitate, care e diferită faţă de gândirea 
de odinioară, reflectă articularea unor idei cu 
privire la modernizare şi progres care, de obicei,  
nu sunt luate în considerare. Anul 1989 a adus 
independenţa şi o şansă de a reface relaţiile cu 
Vestul şi Estul. Politicile neoliberale au favorizat 
discursul modernizat al „tranziţiei” care descrie 
Polonia(şi alte ţări postsocialiste) ca fiind în urma 
Vestului capitalist. În această perioadă, polonezii 
socialişti au introdus viziunea estică încă o 
dată, caracterizân ţara ca fiind „înapoiată”. Ca și 
în perioadele de divizare ale țării, intelectualii 
polonezi elitişti au identificat grupurile sociale 
„responsabile” pentru eşecurile statului naţional 
după 1989. Unii au fost identificați drept „ceilalţi 
domestici” sau „rataţii tranziției”-cei care eşuează 
automat pentru că nu se pot adapta şi sunt 
incapabili să fie civilizați, pentru că nu pot scăpa 
de vechile obiceiuri mentale, cei cu complexul 
homo sovieticus, care nu se pot adapta noii 
realităţi civilizate postcomuniste a capitalismului 
şi progresului (Buchowski, 2006). Această 
orientalizare internă justifică o relaţie para-
colonială cu societăţile occidentale, considerate 
mai moderne şi care reprezintă viitorul la care 
polonezii visează, dintre subdezvoltatul „Est” şi 
civilizatul „Vest” (Kania, 2009). 

Domanski (2004) sugerează că ideologia 
„ajungerii din urmă” reîntărește acceptarea 
influenţelor externe, iar sentimentul de excludere 
de la procesul integrării europene de după cel 
de-Al Doilea Război Mondial duce la acceptarea 
rolului de recipient și la diviziunea dintre Est și 
Vest. În legătură cu rolul Poloniei  în Uniunea 
Europeană, respondenţii din cercetarea noastră 
din Varşovia au scos în evidență beneficiile 
financiare ce au venit odată cu aderarea la UE, 
dar rolul pe care instituţiile europene îl au în 
politicile interne ale Poloniei a fost menţionat 
foarte rar. În descrierea procesului de aderare la 
UE, unii respondenţi polonezi s-au concentrat 
pe diferenţele între standardele de viaţă  existe 
în Polonia şi Europa Occidentală. Occidentul 
nu a fost recunoscut doar ca fiind mai bun în 
ceea ce priveşte oportunităţile şi condiţiile de 
pe piaţa forţei de muncă, dar şi ca fiind „mai 
dezvoltat” în ceea ce priveşte ajutorul social, în 
ciuda faptului că Polonia a fost în trecut un „stat 
socialist, al ajutorului social” (Golinowska, 1994). 
Barbara, care a lucrat ca îngrijitoare cu normă 
întreagă pentru soţul ei dizabilitat timp de mai 
bine de 10 ani, sugerează că ţările Vest-Europene 
reprezintă pentru ea o viaţă confortabilă pe care 
şi-o doreşte: 



2015 Privirea lui Ulise     28

Da, au fost înfiinţate centrele [pentru cei cu dizabilităţi], probabil mulţumită Uniunii 
Europene, dar cred că suntem foarte înapoiaţi când vine vorba de asistenţa socială. Am 
avut un unchi în Vestul Germaniei (...) căruia i-a murit soţia, rămăsese singur şi avusese 
și un accident cardiovascular. A primit imediat toată îngrijirea de care avea nevoie, aşa 
cum ar trebui, până la refacere. Mai târziu(...)a avut o infirmieră acasă, o tânără care a avut 
grijă de el până a murit. Aici, [în Polonia] nu există asistenţă. (...) Ajutorul social din Vest 
e mult mai mare.

Barbara, 62

În această mărturie, internalizarea naraţiunii 
modernităţii e limpede. Deşi venirea 
capitalismului a pus capăt multor ajutoare sociale 
în Polonia, nu Uniunea Sovietică era considerată 
„fruntea”, ci Europa de Vest. În timp ce asigurarea 
socială de stat este erodată în ţările Vest-
europene de apariţia unor agende economice 
capitaliste neoliberale (şi, în acest sens, Vestul e 
în spatele lui însuşi în ceea ce priveşte ajutorul 
social), ceea ce există, reprezintă un viitor pe 
care Polonia dorește să îl „prindă din urmă”. 
Interesant este că, aici, Germania este inclusă 
în naraţiunea Vestică, și nu în naraţiunea post- 
divizare sau post-război, împreună cu Rusia. De 
exemplu, unele dezbateri anti-UE referitoare la 
posibilitatea cumpărării de pământ în Polonia, de 
către străini, au fost argumentate cu puncte de 
vedere anti-germane (Buchowski, 2010). Aceasta 
arată fluiditatea discursului privind relaţiile 
hegemonice din trecut şi prezent. 

Atitudinile faţă de ţările vestice sunt, cu siguranţă, 
o combinaţie dintre dorinţă şi resentiment, o 
negociere, un hibrid ambivalent (Bhabha, 2005 
[1994]). Ţările vestice au cel mai înalt punctaj în 
sondajele de opinie ce analizează modul în care 
sunt privite de alte naţii şi asta se întâmplă de 
mulți ani (CBOS, 2013). De mai multe decenii, 

Europa de Vest şi Statele Unite au constituit 
destinaţii pentru imigranţii economici din 
Polonia şi au fost considerate „tărâmuri promise” 
ale prosperităţii. În acelaşi timp, polonezii 
conştientizează că nu sunt întotdeauna plăcuţi în 
Vest, şi au dezvoltat „complexul copilului nedorit” 
(Horolets şi Kozlowska, 2012:51). A fi „nedorit” se 
reflectă într-un sentiment de nelinişte cu privire 
la poziţia sa printre alte ţări europene, a nu se 
simți destul de european, ceea ce poate fi depășit 
prin încercările de a dovedi superioritatea faţă 
de Vest în alte dimensiuni. Prin urmare, Polonia 
este adesea prezentată în dezbaterile politice şi 
în mass media ca fiind moral superioară ţărilor 
vestice, o societate care nu a fost „stricată” de 
schimbările aduse de procesele „civilizatoare” 
(Wise, 2010b). De exemplu, omogenitatea sa 
etnică şi religioasă a fost considerată de unii o 
valoare. 

În discuția despre rezultatele proiectelor 
multiculturale din ţărilor vestice, respondenţii și-
au exprimat scepticismul cu privire la rezultatele 
obținute de Marea Britanie, Franţa, Ţările de Jos 
şi Danemarca. Beata, care a locuit în mai multe 
ţări vest-europene, a apelat la sentimentele sale 
islamofobe în răspunsul dat:

N-aş dori ca Polonia să se regăsească în aceeaşi situaţie ca şi Franţa. La un moment 
dat, numărul imigrărilor a devenit inimaginabil de mare. Au fost nevoiți să accepte 
persoane din Mahghreb pentru că a fost colonia lor şi s-a dovedit că nu vroiau să se 
integreze în societate. Au început să trăiască în propriile enclave, să vorbească numai în 
arabă, iar Franţa a început să aibe întregi oraşe arabe. Au început să evacueze francezii 
de pe propretățile lor pentru că, cu timpul, tot mai mulţi au imigrat acolo, iar preţul 
apartamentelor a continuat să scadă, corect, nu-i așa? (...) . Pe baza observaţilor mele cu 
privire la societățile franceză, britanică şi olandeză, acceptarea în masă a migranţiilor din 
ţările arabe are un impact negativ asupra societăţii pe termen lung.
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La ce fel de riscuri te referi?

Riscul ca acele popoare să nu accepte cultura în care intră.(...) Nu vor să accepte valorile 
europene, nu vor să accepte demnitatea umană, și anume că bărbatul şi femeia au 
aceeași demnitate și aceleași drepturi. Încep să trăiască în enclave, ca în Ţările de Jos.  
Nu învaţă limba, acţionează după propria lor lege, ascultă mai mult de Imam decât de 
poliţie sau de ceea ce vor olandezii să spună. Eu aş fi împotriva construirii unei moschei 
în Varşovia.

Beata 37

Aici, atitudinea rasială faţă de poporul musulman 
se intersectează cu viziunea despre Vest, 
demonstrând reconstrucția temporal ă şi spaţială 
a rasei (Meer and Nayak, 2013). Astfel, tripla 
relaţie ataşată teoriei postcoloniale dezvăluie 
complexitatea proceselor de rasializare într-o 
societate ce îşi închipuie viitorul prin experienţele 
„Vestului civilizat” către care aspiră, dar de care se 
și distanțează. Prin abordarea diversității etnică 
cu perspectiva unui outsider(„are o problemă”, 
Weinar, 2008: 5), chiar în condițiile în care este 
deja membră a UE, consolidează reprezentarea 
de sine a Poloniei ca fiind în afara Europei.

Discuţii

Acest studiu este un material empiric original 
dintr-o cercetare ce prezintă răspunsurile 
actuale ale polonezilor faţă de diversitate. Am 
abordat dintr-o perspectivă postcolonială ideile 
de identitate poloneză şi cea de alteritate, 
raportarea la „celălalt”, însă, în timpul dezbaterii, 
aceste experienţe obişnuite trebuie să fie 
cuprinse într-o perspectivă de lungă durată, 
penetrând istoria complexă a Poloniei şi relaţiile 
hegemonice cu alte naţii – fie ca şi colonizat, 
fie ca şi putere colonizatoare. Aplicarea acestor 
perspective postcoloniale a demonstrat că 
atitudiniile faţă de alte naţionalităţi nu sunt doar 
din pricina „divizării dintre Est-Vest” (Galbraith, 
2004) sau produse ale „condiţiei postsocialiste” 
(Stenning, 2005). Mai degrabă, propunem 
considerarea condiției poloneze contemporane 
într-o triplă relaţie: în relaţie cu Rusia, ca fostă 
colonie a Imperiului Rus, reflectând  dominaţia 
sovietică din trecut, ca fost colonizator al naţiilor 
est-europene şi în relaţie cu hegemoniile din 
vest. 

Această triplă relaţie din această lucrare oferă 
un cadru inovativ pentru înţelegerea identităţii 
poloneze în contextul a trei influenţe externe 
principale, bazându-se pe tropiile centrale ale 
teoriei postcoloniale. În acest sens, scopul 
articolului nu a fost să aducă o teorie de 
prejudecăților din Polonia. De exemplu, anti-
Semitismul, care continuă să fie prezent în 
Polonia, nu a putut fi explorat (cf. Cała, 2012). Nu 
înseamnă nimic, pentru că teoria postcolonială 
nu a abordat problema anti-Semitismului în 
profunzime, în acest context am făcut deosebirea 
dintre ”ceilalți” din interior şi din exterior. În cazul 
Poloniei, evreii(de dinaintea Holocaustului) erau 
„ceilalţi” din interior, iar astăzi sunt tot „ceilalţi, 
din interior”, dar imaginari. Această prejudecată, 
împreună cu ideea de ierarhie rasială, în care 
apartenența la poporul Evreu este dată de 
descendență, face ca acest lucru să fie, din punct 
de vedere biologic, inevitabil. 

Se leagă de ideea populară cu privire la o naţie 
omogenă, monoetnică, ce a reprezentat politica 
oficială a statului din perioada postbelică. 
Concepţiile ierarhice ale umanităţii şi diferențele 
dintre rase au apărut în Europa odată cu 
marile imperii coloniale şi pe această baza 
epistemologică s-a dezvoltat anti-Semitimul în 
Germania și dincolo de granițele ei. Rasismul şi 
rasializarea, inclusiv anti-Semitismul, sunt, prin 
urmare, întrețesute în toate elementele triplei 
relaţii. Astfel, postcolonialismul ridică semne de 
întrebare cu privire la epistemologiile dominante 
care, pentru multă vreme, au ierarhizat lumea. 
Plasarea analizei în societatea rasială omogenă 
poloneză demonstrează, în mod paradoxal, 
că „reziliența rasei” este un instrument pentru 
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organizarea relaţiilor sociale şi că această „algebră 
a raselor” s-a reconfigurat selectiv în timp şi 
spaţiu, desenând deasupra trecutului prezentul 
şi viitorul imaginar (Meer and Nayak, 2013: 13). 
Ierarhizarea rasială epistemologică postcolonială 
care îi include pe ceilalţi - „invizibili” şi „interni” 
- precum evreii, alte naţii est-europene şi clasa 
muncitoare, merge mână în mână cu ideile 
ierarhice ale civilizaţiei. 

Mai mult, tripla relaţie expune constrângeri 
cu privire la modernitate în dimensiunile sale 
temporale şi geopolitice. Modernitatea fiind, 
de obicei, o trăsătură distinctivă a societăţilor 
din Vest, analiza de față demonstrează că 
poporul polonez este conştient de întâlnirea 
lui contemporană cu diversitatea etnică prin 
raportarea la reprezentarea non-lineară a 
trecutului, prezentului şi viitorului. Colectivul 
imaginar e relaţional şi fluid şi nu există o 
singură viziune a modernității şi schimbării; 
de exemplu, Germania a trecut din categoria 
colonizatorilor în cea a hegemonilor vestici, 
iar poporul evreu, cum a fost explicat mai sus, 

de la ”celălalt intern”, la ”celălalt imaginar”. Prin 
urmare, informaţiile prezentate în document, 
au demonstrat foarte clar modurile în care 
oamenii simpli trag concluzii din această triplă 
relaţie pentru a înţelege identitatea poloneză 
şi ideea de „celălalt” în Polonia contemporană. 
Deşi este nevoie de mai mult timp pentru a 
dezvolta această cercetare, din punctul nostru 
de vedere, conceptele care au fost dezvoltate 
în studiile postcoloniale au multe de oferit în 
ceea ce priveşte conceptualizarea şi teoretizarea 
proceselor formării identităţii în „marjele puterii” 
în Europa. Desigur, complexitatea identităţii 
naţionale nu poate fi explicată numai prin 
evenimente istorice şi prin căile prin care aceste 
evenimente au fost subsumate în reprezentări 
ideologice ale trecutului, prezentului şi viitorului. 
Ceea ce o perspectivă postcolonială poate oferi, 
este înţelegerea identităţii naţionale poloneze 
reflectate printr-o viziune a modernităţii: 
societatea modernă, cetăţeanul modern, 
politicile moderne – importante mai ales în 
contextul creşterii mobilităţii în interiorul UE şi al 
europenizării politicilor naţionale. 

© Shutterstock
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Mona Vintilă

Migraţia ca formă 
de abandon

Statistica estimează că peste 4 milioane de 
români au emigrat în ultimii 25 de ani. Din păcate, 
nu toți au emigrat cu întreaga familie, ceea ce a 
cauzat fracturi pentru numeroase familii. Unele 
familii au plecat împreună. Ele reprezintă situații 
în care familia a suferit mai puțin. Membrii au 
fost nevoiți să facă față dificultăților de integrare 
într-o nouă țară, o nouă cultură și un nou mediu, 
dar au fost alături unii de ceilalți în acest proces. 
În alte (cazuri), mai puțin norocoase, unul dintre 
membrii a emigrat - de obicei unul dintre părinți - 
lăsând copiii în grija celuilalt părinte. Bineînțeles, 
de cele mai multe ori, partenerii luau de comun 
acord această decizie cu scopul de a îmbunătăți 
situația materială a familiei, dar costurile 
emoționale au fost enorme, uneori chiar cu 
prețul destrămării/disoluției familiei. După ‘89 
singurul motiv pentru plecarea în străinătate a 
fost cel de ordin financiar, adică stabilirea în țări 
mai civilizate și mai prospere. 

În anul 2010, Autoritatea de Protecția a Copilului 
din România a declarat că 82.464 de cazuri 
de copii au fost lăsați acasă de către unul sau 
ambii părinți plecați în străinătate. Majoritatea 
părinților consideră atunci când pleacă că e un 
fapt temporar și că, fie plecarea va fi de scurtă 
durată, fie restul familiei i se va alătura curând. 
De asemenea, ei consideră interesul material ca 
fiind prioritar. În situaţiile cele mai drastice, cum 

Introducere

e cazul a 3.500 de copii, ambii părinţi pleacă în 
străinătate lăsându-i în grija surorii sau a fratelui 
mai mare.

Când unul dintre părinţi emigrează, familiile sunt 
incomplete. Din punctul meu de vedere aceasta 
este o formă de divorţ, iar reacţiile copiilor sunt 
similare cu cele ale copiilor care au părinţi care 
divorţează. Din păcate, în cele mai multe cazuri, 
mai devreme sau mai târziu rezultatul a fost 
un adevărat divorţ: partenerii se distanţează 
emoţional, din cauză că trăiesc separat, departe 
fizic, ceea ce îi îndepărtează pe unul de celălalt. 
Schimbările din sistemul familial au fost uriaşe, 
dinamica şi funcţionarea ei s-a alterat, deci 
divorţul reprezenta singura opţiune în cele 
mai multe situaţii. A trăi în contexte diferite te 
îndepărtează de celălalt, interesele şi concepţiile 
devin din ce în ce în ce mai diferite, până în 
punctul când cei doi chiar dacă se reîntâlnesc 
par a împărtăşi din ce în ce mai puţin. Statisticile 
susţin că deşi bărbaţii se implică mai repede în 
noi relaţii, femeile solicită mai frecvent divorţul. 
De cele mai multe ori, divorţul reprezintă doar 
un ultim pas pentru legalizarea unei stări de 
fapt deja existente, familia fiind dezintegrată şi 
separată de câţiva ani buni. Părintele care rămâne 
acasă se va comporta asemeni un părinte 
singur, asumând toate rolurile. Deseori acesta 
se va baza pe sprijinul familiei lărgite, dată fiind 
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tradiţia culturală: „Atitudinea tipic românească 
presupune solicitarea de informații și suport 
din partea membrilor familiei. Acest aspect se 
datorează faptului că majoritatea gospodăriilor 
cuprind membrii a două sau trei generații (...). 
Astfel, familia extinsă este în mod natural cea mai 
importantă rețea de suport și informație. Rețelele 
sociale mai largi sunt insuficient dezvoltate ... ” 
(Goian et al, 2010) 

Copiii lăsați acasă de către părinți, le vor simți 
lipsa, și vor reacționa asemenea copiilor care 
trăiesc divorțul părinților, devenind deprimați, 
frustrați, furioși și agresivi; vor experimenta lipsa 
unei protecții, se pot simți confuzi și pot avea 
tulburări de somn; ei pot întâmpina probleme 
de integrare socială, tensiuni interioare, stimă 
de sine negativă; pot apărea stări de neputință 
și respingere. 

Acești copii când vor fi la pubertate sau în 
adolescență, se vor simți abandonați de părinții 
mult prea ocupați cu rezolvarea problemelor 
cauzate de procesul de imigrație. Ei vor încerca 
să compenseze prin jocuri la computer, în 
distracții cu prietenii sau vor frecventa baruri; 
în cele mai grave cazuri ei pot manifesta 
ideație suicidară, comportamente asociale 
sau antisociale, negativisim, minciuni, furturi, 
hoții, violențe interpersonale, comportamente 
de amenințare, violuri, fugă de acasă sau 
vagabondaj, aloccolism sau dependență de 
droguri. Cercetările menționează că nivelurile 
ridicate de distres familial sunt asociate cu 
următoarele simptome ale copiilor: depresie, 
agresivitate, anxietate, stimă de sine scăzută și 
chiar delincvență (Aroian, K.J., 2006). Voracek 
consideră că interacțiunea unor factori de 
predispoziție genetică, precum agresivitatea, 
depresia și impulsivitatea (toate aceste trăsături 
comportamentale sau de personalitate având un 
substrat genetic) cu factori specifici de mediu 
(...) creează o predispoziție puternică pentru 
tulburările psihice, deci și pentru conduitele 
suicidare.

Migrația are întotdeauna de-a face cu pierderea, 
dar e chiar mai rău decât o pierdere, este 
sentimentul de a fi abandonat, stare ce poate fi 
trăită de fiecare dintre cei implicați: partenerul/

părintele care a plecat și e singur în străinătate, 
partenerul/părintele rămas acasă, și mai ales 
copiii care sunt lăsați acasă de unul sau ambii 
părinții. Într-un studiu pe care l-am efectuat în 
2010 pe 60 de adolescenți, cu vârsta cuprinsă 
între 15-19 ani, ai căror părinți au plecat din țară 
de cel puțin doi ani, am evidențiat că anxietatea 
adolescenților cu un părinte emigrant este mai 
mare decât a celor care locuiesc cu părinții. 
Acest aspect poate fi explicat prin faptul că doar 
10% din adolescenți primesc suport de la părinții 
plecați în străinătate (Eleoff, S., 2003). 

Copiii nu știu ce se va întâmpla în noua situație, 
ei continuă să se întrebe dacă părintele vine 
înapoi, dacă îl/o va îngriji, dacă este oare vina lui 
pentru că părintele a plecat. Totodată, copiii sunt 
deseori prinși la mijloc între părinți, părintele 
care rămâne acasă devine frustrat cu privire la 
celălalt părinte și se destăinuie copilului. Aceasta 
va fi o responsabilitate imensă, chiar o povară 
pentru copil, fiind apăsător să trebuiască să țină 
partea unuia sau altuia dintre părinți, copilul 
poate manifesta furie față de ambii părinți pentru 
că este pus în această ipostază. 

Un părinte deprimat, incapabil să gestioneze 
starea, va induce aceleași trăiri și copilului. Copiii 
care sunt sau se simt abandonați în procesul 
de migrație pot dezvolta un sentiment de vină, 
ca și în cazul procesului de divorț, gândind că 
poate este vina lor pentru că unul sau ambii 
părinți au plecat. Datorită acestei condiții, nivelul 
lor de stimă de sine va fi diminuat față de cel 
al adolescenților cu părinți care nu au emigrat. 
Copiii au nevoie de dragostea părinților pentru 
a construi o stimă de sine sănătoasă. În acest 
caz trebuie menționat că nici comportamentul 
hiper protectiv al părintelui rămas acasă nu va 
duce la o dezvoltare psihologică adecvată a 
copilului. Dimpotrivă, aceasta va crea copilului și 
mai mari dificultăți de a gestiona situațiile unei 
vieți normale. 

Imigrația compromite relația dintre părinți și 
adolescenți, astfel că ei simt că nu sunt importanți 
pentru părinții lor; nu e nimic mai îngrozitor 
pentru un copil decât să simtă acest lucru. Părinții 
uneori cred, în mod eronat, că faptul de a trimite 
bani și cadouri copilului compensează absența 
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lor. Dar ceea ce copiii, dar și adolescenții, au cea 
mai mare nevoie e să petreacă timp împreună, 
să aibă o relație de calitate, să beneficieze de 
atenție și grijă din partea părinților. 

În plus, pentru a fi capabil să devină un adult 
competent, adolescentul are nevoie să observe 
ambii părinți care interacționează într-o relație 
firească, să aibă modelele necesare la care el să 
se poată raporta. Aceasta este premisa pentru a 
reuși să ai o relație de cuplu sănătoasă în viața 
de adult. 

Terapia de familie poate juca un rol imens în 
acest proces pentru toți cei implicați și poate 
influența întreg procesul de emigrație al familiei. 
Informarea familiilor cu privire la consecințele 
psihologice ale procesului de emigrație poate 
ajuta familiile să ia decizii corecte, domolind 
sentimentele de singurătate și dezrădăcinare care 
vor apărea și pe care vor trebui să le gestioneze. 

Terapeutul poate ajuta familia să depășească 
problemele apărute în această etapă dificilă a vieții 
lor. Acceptarea faptului că emigrarea este dificilă 
și stresantă poate ușura întregul proces, spre 
deosebire de abordarea în care ei se străduiesc 
să minimalizeze dificultățile întâmpinate. 
Totodată, terapeutul trebuie să țină cont de 
contextul cultural și etnic al familiei, precum 
și de particularitățile familiei când lucrează cu 
membrii acesteia, să aibă în vedere valorile și 

regulile familiale, dinamica de familie. Fiecare 
familie este unică, deci chiar dacă terapeutul 
este familiarizat cu contextul cultural, e nevoie 
să reținem că fiecare familie își trăiește propria 
dramă legat de procesul de emigrație pe care îl 
analizăm. Familiarizarea cu valorile specifice, cu 
regulile, rolurile, granițele și ritualurile familiei 
personalizează intervenția pentru a o face de 
succes. Evaluarea familiei într-o manieră corectă, 
înainte de a interveni, este crucială: funcțională/
disfuncțională, angajata/dezangajată/fuzională, 
diferențiată/nediferențiată. Dacă aceste aspecte 
au fost lucrate, terapeutul e disponibil pentru 
familie în procesul de migrație, pentru a-i ajuta 
să depășească crizele, oferind suport, intervenind 
acolo unde este necesar pentru a restructura 
și a face mai funcțională familia în fața noilor 
circumstanțe. 

Concluzii

Siguranța emoțională a copilului și starea lui de 
bine este afectată când unul dintre părinți pleacă 
– în cazul de față emigrează. Această plecare 
poate fi percepută de copil ca un abandon care 
îi pune în discuție sensul întregii sale vieți. De la 
a fi furios pe părintele care a plecat la a se simți 
vinovat pentru că ar fi cauza plecării lui, copilul 
va traversa toate etapele. Cu datele pe care le 
avem putem concluziona că efectele procesului 
de emigrație sunt asemănătoare cu cele ale unui 
divorț.

© Shutterstock
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Yannis Koukmas

Migrația în Grecia 
secolului 21

Introducere

Migraţia constituie o parte importantă a 
mobilităţii şi istoriei umane. Mereu, oamenii au 
migrat în căutarea unor noi condiţii de viaţă. 
Din această cauză, migrația a fost întotdeauna 
un motiv  de îngrijorare și un subiect de discuții. 
Mai cu seamă, în ziua globalizării, s-a aflat atât 
în centrul discuţiilor, analizelor şi planificărilor 
politice cât şi în cercetările şi studiile ştiinţifice. 
Statul modern grec şi societatea greacă au o 
experienţă vastă a migraţiei deoarece poporul 
grec este văzut istoric, drept popor al diasporei 
iar Grecia inca din secolul 19 este vazută drept 
o ţară care trimite imigranţi în străinătate.
(Damanakis, Konstantinidis, Tamis 2014: 11-12). 
Curentele de migraţie, din Grecia, se împart în 
două perioade. Primul mare curent apare între 
1890 şi 1914. Ca urmare, este estimat că 1/6 din 
populaţie a emigrat (Kassimis şi Kassimi, 2004) 
în special în America şi Egipt. Cauzele migraţiei 
au fost datorate în special situaţiei economice 
sărace care s-a observat cel mai bine la populaţia 
rurală (Laliotou, 2006). Fluxul de expatriere este 
diminuat in perioada 1912-1924, atunci când a 
apărut o recepţie predominantă de imigranţi din 
Balcani datorita razboaielor balcanice şi greci 
care se întorc acasă. Au existat multe motive 
pentru repatrierea refugiaţilor din Asia Mică şi 
Tracia din est şi nord(Gropaş, Triantafyllidou 
2009:193). A două mişcare migratorie din Grecia 
a apărut după sfârşitul celui de-Al Doilea Război 

Mondial până la jumătatea anilor `70 şi fusese 
rezervată pentru Vestul şi centrul Europei, unde 
ţări precum Grecia, au asistat la dezvoltarea 
industrială prin procurarea unei forţe de muncă 
ieftine. Se estimează că, în această perioadă, 
aproximativ 1.400.000 de greci au emigrat în 
Australia şi America, de asemenea şi în centrul 
şi vestul Europei, în special în Vestul Germaniei, 
aproximativ 85% din fluxurile migaționiste din 
Europa. În acelaşi timp, expatriaţi din Egipt, 
Turcia şi ţări din Europa de Est veniseră în Grecia. 
Motivele care au îmbunătăţit migraţia au fost 
atât economice, cât şi politice, fiind în perioada 
de după războiul civil şi înainte de instaurarea 
dictaturii în Grecia. Migraţia s-a oprit aproape 
complet la mijlocul anilor ̀ 70, când ţările nordice 
au adoptat o politică a imigrării mai restrictivă 
după criza petrolului (Gropas, Triantafyllidou 
2009:193). 

Însă, schimbările majore au fost aduse de 
către colapsul Uniunii Sovietice şi de căderea 
regimurilor comuniste din Albania, Balcani și din 
celelalte ţări precum Bulgaria, Georgia, Polonia 
şi România la începutul anilor `90. Aceste noi 
curente s-au deplasat în mare parte către ţările 
vecine, inclusiv spre Grecia.

În acelaşi timp, schimbările politice din ţară au 
avut un rol principal. Mai cu seamă, consolidarea 
democraţiei şi aderarea la Uniunea Europeană 
a preschimbat Grecia peste noapte într-o ţară 
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atractivă pentru imigranţii din ţările din lumea a 
treia (Poulopoulou, 2007). Războaiele civile din 
Africa centrală de la jumătatea anilor `90, primul 
război din Iraq şi condiţiile socio-economice care 
au predominat în ţările din Asia Centrală şi Africa 
au dus la deplasări ale populaţiei, care de multe 
ori s-au dus dincolo de graniţe către Europa şi, în 
ultimul deceniu în special, spre Grecia.

În anii ̀ 90, timp de un deceniu, Grecia a acceptat 
imigranţii care, deşi au variat în frecvenţă şi în 
număr, au ceva în comun: migrarea lor este un 
fenomen inovativ pentru ţară. În plus, Grecia 
este privită ca o ţară de tranziţie spre celalalte 
ţări Europeene, în special către cele din nordul 
Europei. (Dimitriadi 2013:38-40). 

După 2010, din cauza crizei economice din 
Grecia, a început o emigraţie în masă a grecilor, 
în mare parte profesori și muncitori, spre ţări ale 
Uniunii Europene, precum şi în ţări tradiţionale 
de emigrație precum SUA, Canada şi Australia, 
unde până în 2013, emigraseră 200.000 de greci 
(Damanakis, Konstantinidis, Tamis 2014:11-12). 

Imigranţi legali

Instituţiile importante care se ocupă de colectarea 
datelor statistice sunt Hellenic Statistical 
Authority (ELSTAT), care realizează sondaje 
de opinie şi recensăminte ale populaţiei şi 
Ministerul de Interne, prin serviciile responsabile 
pentru emiterea permiselor de rezidenţă pentru 
imigranţi. Conform datelor recensămintelor, 
Grecia deţinea, la nivelul Uniunii Europene, cel 
mai ridicat procentaj de imigranţi primiţi în anii 
`90 în raport cu populaţia şi forţa de muncă a 
țării. Recensământul din 2001, arată că numărul 
imigranţilor a fost estimat la 762.191, reprezentând 
7% din totalul populaţiei. Cercetările estimează 
că, de fapt, numărul este mai mare (ajungând 
la 10% din populaţie), participarea la populaţia 
economic activă ajungând chiar la 15%, iar 
raportul grecesc SOPEMI comunică un număr 
total de 1.259.258 de imigranți.

Conform recensământului din 2001, peste 
jumătate din numărul imigranţilor au provenit din 
Albania şi Bulgaria, care, împreună cu România, 

constituie o treime din totalul imigranţilor. 
Aderarea Bulgariei şi României la UE (2007) a 
ajutat la creşterea considerabilă a numărului 
de imigranţi ca rezultat al liberei circulaţii a 
cetăţenilor UE (Zagrafakis, Kasimis 2014: 384).

De asemenea, în ultimele recensăminte 
înregistrate, conform ELSTAT sunt  911.929 de 
persoane cu cetăţenie străină. În comparaţie cu 
recensământul din 2001, numărul indivizilor cu 
cetăţenie străină a crescut la 149.738 (+19.6%). 
Cel mai mare procentaj de 52,7%, al străinilor 
care au avut rezidenţă în 2011, în Grecia, au 
fost cu cetăţenie albaneză (57,5% în 2001), 8,3% 
bulgară (4,6% în 2001), 5,1 română (2,9% în 2001), 
urmaţi de pakinstanezi 3,7% (1,5% în 2001) şi 
3% georgieni (3,7% (1,5% în 2001), după care 
ucraineni şi polonezi  (Triantafyllidou 2014:7).

Peste 50% din imigranţi au intrat în Grecia pentru 
a munci. 13% dintre aceştia spun că o cauză a 
fost reunificarea familiilor. Albanezii deţin cel mai 
înalt procentaj pentru autorizaţii de rezidenţă 
(71%), urmaţi de ucraineni (3,6%), georgieni 
şi pakistanezi (2,9%). Bulgarii şi românii, circa 
80.000, despre care se poate spune că sunt 
cetăţeni UE intrați legali şi fără obligaţia de 
legalizare. Ei constituie 63% dintre cetăţenii UE 
din Grecia. Scopul acordării autorizaţiilor de 
rezidenţă este mai ales pentru muncă (43,8%) 
sau din motive de reunificare a familiilor (43,7%). 
Şapte din zece imigranţi provin din ţările aflate 
la graniţele nordice(Albania, Bulgaria, România). 
Aceste ţări, împreună cu cele balcanice şi ţările 
din Europa de Est, constituie 80%, pe când cele 
asiatice reprezintă doar 16%. Distribuţia genurilor 
variază semnificativ, proporţional cu originea 
naţională. Albanezii, bulgarii şi românii au o 
impărţire echilibrată a celor două sexe, pe când 
alte naţionalităţi au asimetrii intense între cele 
două sexe (de ex. Din Egipt 77% sunt bărbaţi, 
din Banglades 93% sunt bărbaţi, din Georgia 
66% sunt femei, din India 80% sunt bărbaţi, din 
Pakistan 96% sunt bărbaţi, iar în final, din Filipine, 
70% sunt femei) (Zografakis, Kasimis 2014: 386).
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Tabelul 1. Migranţii legali Grecia, 2005-2014

Fluxuri de imigranți legali

Datele despre fluxurile imigranţilor din Grecia 
se bazează pe emiterea şi reînoirea (sau nu) 
permiselor de şedere, însă nu sunt prea exacte, 
deoarece puţini imigranţi intră legal în Grecia. 
Tabelul 1 prezintă numărul imigranţilor legali 
din Grecia, din Ianuarie 2005 până în Decembrie 
2014, minus muncitorii migratori sezonieri, bazat 
pe bazele de date ale permiselor de şedere ale 
Mistrului de Interne. Cel mai mare număr de 
imigranţi legali în Grecia a fost înregistrat în 
Decembrie 2009, cu peste 600.000 de permise 
valide. De atunci, a început o continuă scădere 
în numărul de permise valide, sub 550.000 la 
sfârşitul lui 2010 (553,916 la 1 decembrie 2010), 
până la numărul de 440.000 în decembrie 2012. 
Numărul permiselor a crescut puţin în 2013-
2014, înregistrând aproape 450.000 de permise 
valide în iunie 2014. Scăderea permiselor de 
şedere legale a fost din cauza crizei economice 
cu care Grecia se confruntă: imigranţii îşi pierd 
slujbele şi nu-şi pot reinoi permisele. Consecvent 
fie părăsesc ţară, fie rămân în ţară dar fără 

documente. Nu este clar (cum fenomenul nu este 
înregistrat nici în Grecia, nici în ţările de origine), 
cât de mulţi albanezi sau georgieni rămân sau 
pleacă din cauza pierderii statutului datorită 
șomajului (Triantafyllidou 2014: 7-8). Autoritatea 
Statistică Grecească a înregistrat o rapidă scădere 
a populaţiei, diminuarea depozitelor Băncii din 
Grecia şi reducerea numărului de asiguraţi. Există 
totuşi trei statistici:

1. Într-un singur an, numărul cetăţenilor non-
UE care locuiau în Grecia a scăzut cu 164.959 de 
persoane. Conform Autorităţii Statistice Greceşti, 
numărul lor era de 817.860 de persoane în 2011 
şi a scăzut la 650.825 în 2012. Cea mai mare 
scădere s-a înregistrat în rândul cetăţenilor de 
origine albaneză. Bazat pe clasificările făcute de 
ELSTAT, în grupul ţărilor care include şi Albania, 
populaţia a scăzut cu 133.787 de indivizi într-
un singur an (2011-2012). Scăderea a continuat 
până în 2013, însă nu există noi date valabile.
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2. Depozitele bacare ale cetățenilor din zona 
non-Euro, au scăzut cu 30 de miliarde de euro din 
iunie 2010 până în iunie 2014. Conform datelor 
Băncii Naționale a Greciei, curentul nu s-a oprit. 
În ultimele 12 luni( perioada iunie 2013-iunie 
2014), încă 3,5 miliarde de euro au fost retraşi.

Această „scăpare” pe care ELSTAT şi Banca 
Națională a Greciei o reflectă se datorează 
colapsului pieţii muncii. Ultimele date disponibile 
ale Institutului Securităţii Sociale pe care o 
deţine „K”, arată că în ultimii 5 ani ai recesiunii 
(2009-2013), 33% din locurile de muncă pe care 
le deţineau străinii au dispărut.

Mai exact:

a) Numărul străinilor prezentaţi în constatarea 
periodică analitică a Institutului Securităţii 
Sociale a scăzut în decembrie 2013 la 159.676 
de persoane (99.826 bărbaţi şi 59.850 femei). În 
decembrie 2009, erau 237.470(160.901 bărbaţi 
şi 76.569 femei). Se poate spune că 77.794 de 
locuri de muncă plătite s-au pierdut. Scăderea 
cu peste 133 de mii de persoane a fost justificată 
prin pierderea salariilor. Cea mai mare scădere 
a fost înregistrată în rândul imigranților de 
origine albaneză. La sfârşitul lui 2009 aceștia 
erau 121.902, iar la sfârşitul lui 2013 numărul 
lor a scăzut la 85.893. Trebuie menţionat că, la 
sfârşitul lui 2013, grecii au reprezentat 90,15% din 
totalul numărului celor înregistrați în Sistemul 
Național de Asigurări Sociale, în comparaţie cu 
87,17% la sfârşitul lui 2009.
b) Reducerea rapidă a locurilor de muncă pentru 
străini este total atribuită colapsului activităţii din 
domeniul construcţiilor (Tsiros 2014).

Imigranţi  ilegali

Un număr important de imigranţi este conectat 
de neregularitate, care este intrarea ilegală/ sau 
rezidenţă şi este determinată de de o muncă de 
ansamblu instituţională specifică. Majoritatea 
este compusă din echipe imigratorii mixte – 
imigranţi economici şi aplicanţi de azil – un fapta 
care le face segregarea şi măsurarea dificilă. 
Concis, există 3 echipe de imigranţi neregulati.

1. cei care intră ilegal în ţară şi rămân neregulat 
aparţin primei echipe.

2. A două echipa este constituită din cei care 
ajung în ţară cu o viza de turist şi rămân până 
expiră. Această metodă îmbină intrarea legală cu 
rezidenţă neregulată, chiar dacă documentele 
de intrare pot fi uneori nefireşti.

3. Mai există şi o a treia categorie. Aici aparţin 
cei care şi-au pierdut legalizarea pe care au 
primit-o. Această categorie îi include pe cei care, 
după schimbările legislative, nu s-au adaptat 
la cerinţele de autorizaţie pentru muncă şi 
rezidenţă (Dimitriadi 2013: 37).

Din 2008 până în 2014, în total 415.071 de 
imigranţi au fost arestaţi în Grecia, 111 de 
naţionalităţi. 

O observaţie mai clară a naţionalităţilor prinse 
în Grecia pentru că nu au avut documente, 
observăm că apariţia Siriacilor a fost cel mai 
mare grup din 2014, au intrat pentru prima dată 
în top 5 în 2012, a ajuns apoi pe locul 2, iar în 
2013 a devenit cel mai mare grup. Afganii rămân 
un grup important chiar dacă au fost prinşi mai 
puţini în comparaţie cu perioada 2009-2012. Se 
poate spune că afganii s-au oprit din venit, iar cei 
care au făcut-o, probabil s-au mutat în altă ţară 
europeană. Este interesant faptul că, Pakistanezii 
au scăzut la numere absolute, de la 20.000 în 
2011, la aprox. 2.000 în 2014, chiar dacă rămân 
în topul celor 5 grupuri naţionale cu privire la 
arestări (Triantafyllidou 2014:8-9).
Există două intrări centrale în Grecia.
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Tabelul 2. Reținerea imigranților ilegali în Grecia

Prima este trecerea din Turcia, fie prin Evros, fie 
prin graniţele maritime. Tendinţa arată că granița 
terestră greco-turcă şi graniţele maritime par 
să urmeze principiul hidraulic: când avem de-a 
face cu un flux crescut la graniţele terestre, scade 
influxul la graniţele maritime, și invers, când 
graniţele terestre sunt abandonate(pe la sfârşitul 
2010 şi 2011), intrările prin insule se inmulțesc. 
Desigur că acest trend este puternic influenţat de 
evoluția geopolitică din regiune - de la primăvara 
arabă din 2011 şi, în particular, implozia regimului 
libian, conflictul din Siria, instabilitatea generală 
şi conflictele din Orientul Mijlociu - toate acestea 
au amplificat imigraţia ilegală şi au dus la crearea 
de noi rute ale migranților în căutarea azilului 
în sud-estul Europei şi în zona Mediteranei. În 
perioada 2012-2013, Italia a dus greul (ca urmare 
a lipsei legilor şi ordinii în Libia, traficanții au 
facilitat operaţiuni de transport a migranţilor prin 
Libia spre Italia şi Malta), în perioada primelor 
luni ale anului 2014, numărul persoanelor care 
au ajuns la graniţele greco-turce de la Marea 
Egee a crescut de zece ori (de la doar 2500 în 
2013, la aprox. 22.000 în primele 8 luni din 2014) 
(Triantafyllidou 2014:8-9). Dacă intrarea în ţară se 
face cu „succes” (fără arestare), un număr foarte 
mare de imigranți călătoresc către centrele 
urbane unde au prieteni, rude sau pur şi simplu au 

auzit că există oportunităţi de muncă. Chiar dacă 
autorizaţia de rezidenţă se atribuie în baza unui 
program de legalizare, abaterea de la lege este un 
pericol care sălăşluieşte printre imigranţi în timp 
ei își pierd statutul legal din cauza schimbărilor 
în legislaţia naţională sau din cauza lipsei de 
documente, sau prin depăşirea timpului alocat 
rezidenţei pe bază de viză. În ciuda faptului că 
acest caz nu este considerat o infracțiune, sunt 
suficient de mulţi cei care se află între legalitate 
şi ilegalitate ca rezultat al structurii sistemului 
din ţara de primire (Dimitriadi 2013: 42).

Note: (la granițe și în interiorul țării, 5 grupuri naționale principale) 2009-2014

Sursă: Ministerul pentru Siguranța Cetățenilor, www.astynomia.gr. *primele 8 luni din anul 2014

2009 20122010 20132011 2014*

Albania AfganistanAlbania AlbaniaAfganistan Siria

Afganistan PakistanAfganistan SiriaPakistan Albania

Palestina AlbaniaPakistan AfganistanAlbania Afganistan

Somalia SiriaPalestina PakistanBangladesh Pakistan

Irak BangladeshAlgeria BangladeshAlgeria Somalia

63,563 16,58450,175 15,38928,528 17,365

17,828 11,13628,299 8,51719,975 9,485

10,763 10,6028,830 6,41211,733 6 ,184

7,710 7,9277,561 3,9825,416 2,222

7,662 7,8637,336 1,5245,398 1,239
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Tabelul 3. Capturarea imigranţilor nereglementați per-graniţă, 2007-2014

Din cauza crizei economice apărute în 2008, 
a apărut progresiv o nouă emigraţie grecească 
cu direcţii cardinale. Problema emigraţiei este 
importantă atât pentru politicieni, cât şi pentru 
opinia publică. Nouă emigraţie grecească 
este foarte diferită faţă de cea din perioada de 
dinaintea războiului şi din deceniile de după. 
Acea emigraţie a fost a populaţiilor rurale şi 
în mare parte a muncitorilor, cu standarde 
de viaţă sărăcăcioase şi un nivel scăzut de 
educaţie. Dimpotrivă, aceşti noi emigranţi sunt, 
de regulă, tineri deţinând calificări academice, 
diferiţi oameni de ştiinţă care lucrează în 
diferite domenii sau care şi-au pierdut locul 
de muncă, precum şi absolvenţi de universităţi 
fără loc de muncă. Trebuie adăugat faptul că şi 
foarte mulţi studenţi greci din străinătate și-au 
abandonat ţara. Mulți nu se vor întoarce după 
ce terminarea studiilor. Este evident faptul că 
această emigraţie lipsește ţara de o forţă de 
muncă importantă care ar fi putut contribui la 
dezvoltarea ei. Se numeşte brain-drain (exodulul 
creierelor, al intelectualilor).  Lipsește ţările din 

regiune de forţa ştiinţifică şi chiar şi de forţa 
de muncă specializată din mai multe sectoare 
economice (Konstantinidis 2014, 83-84). Precum 
s-a publicat într-un articol din ziarul Kathimerini 
(Lakasas 30-112014), peste 100.000 de oameni 
de ştiinţă greci, în mare parte tineri, îşi caută un 
loc de muncă bun în străinătate sau pentru a-și 
consolida portofoliul profesional. În plus, 30.000 
de greci încă studiază în străinătate. Mulţi îşi 
caută oportunităţi de profesare pentru a rămâne 
în străinătate permanent. Iar dimensiunile 
problemei sunt uriașe. Academicieni, cercetători 
experimentaţi şi calificaţi îşi caută şi ei, 
deasemenea, oportunităţi de muncă şi doresc 
să acceseze fonduri europene. Recent, directorul 
unui institut de cercetare a emigrat în Singapore 
atunci când subalternii săi și-au luat concediu 
neplătit pentru că şi-au găsit un loc de muncă(mai 
bun) în străinătate. „Universităţile din Grecia, mai 
precis, comunitatea academică grecească, nu 
numai că nu pot face noi angajări, dar nu pot 
nici să-şi păstreze personalul experimentat. 
Consecinţele problemei vor fi serioase pentru 

Noi emigrări greceşti

Notă: datele se referă la numărul de arestări, nu la numărul de persoane. Dacă aceeași persoană a fost arestată de două ori, 
e numărată de două ori. *datele se referă la primele 8 luni din anul 2014. Sursa: datele poliției grecești, www.astynomia.gr

Arestări

Granița
Grecia-Albania

Granița
Grecia-FYROM

Granița
Grecia-Bulgaria

Granița 
maritimă 

greco-turcă

Restul țării

Total

Creta

Granița terestră 
greco-turcă

2007

42.897 39.267 38.164 33.979 11.743 10.927 10.413 3.957

2.887 3.459 2.355 1.589 1.003 1.168 1.041 810

966

16.781

29.799

112.364

2.245

16.789

1.795

30.149

54.245

146.337

2.961

14.461

1.258

27.685

45.037

126.145

2.859

8.787

983

6.204

40.237

132.524

2.444

47.088

636

814

29.372

99.368

1.640

54.974

365

3.610

31.151

76.878

2.834

30.433

505

2.525

16.253

34.416

2.557

1.122

442

21.983

10.728

41.930

1.869

1.141

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
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ţară, dacă privim modul în care se dezvoltă 
universităţile şi colegiile politehnice”, subliniază 
în „K” Eva Sachini, directoarea Centrului Naţional 
pentru Documentare (ESF) a Institutului Naţional 
de Cercetare. Datele economice şi calitative 
arată că învăţământul academic grecesc se află 
în pragul unei mari crize. 

Mai specific, conform concluziilor cercetării prof. 
Dl. Lois Lamprianidis de la Departamentul pentru 
Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din 
Macedonia, peste 100.000 de oameni de ştiinţă 
greci (doctori, ingineri, economişti, avocaţi etc.) 
până în 40 de ani, se află în străinătate. Mai exact, 
conform datelor Naţiunilor Unite, numărul 
oamenilor de ştiinţă greci cu diferite vârste care 
trăiesc în străinătate se aproprie de 150.000. 
Imigraţia noilor oameni de ştiinţă s-a intensificat 
în ultimii 5 ani, din cauza crizei economice şi 
ratelor înalte de şomaj care a trecut de 50% în 
rândul tinerilor de până la 25 de ani. Rămâne în 
special înalta în rândul tinerilor de la 25 de ani 
până la 29 (40%) şi a celor între vârsta de 30 până 
la 40 de ani (25.5%). Conform unei cercetări 
conduse la Universitatea din Macedonia(Unitatea 
Dezvoltării şi Poliţei Regionale), tinerii care îşi 
caută o oportunitate de muncă, au calificări 
academice înalte. 73% şi-au terminat studiile 
postuniversitare, 51.2% sunt doctoranzi, 41% 
au urmat universităţi foarte bune. Trebuie să 
adăugăm şi cei 30.000 de studenţi care urmează 
studii academice în instituţii străine. Mulţi aleg 
să urmeze învăţământul postuniversitar în 
străinătate deoarece vor să-şi îmbunătăţească 
arsenalul academic în lupta pentru un loc pe 
piaţa muncii, deoarece speră ca după studii să-
şi găsească un loc de muncă în ţara unde au 
absolvit. Acesta fiind unicul motiv al imigrării.
(Lakasas, 2014). 

Politica privind migrația

a) Cadrul legal

În ziua de azi, Grecia are 912.000 de imigranţi 
(Triantafyllidou 2014:7) care constituie 
aproximativ 8.5% din populaţia ţării, şi aproape 
12% din forţa de muncă. Aceste date arată ce rol 

are imigraţia în societatea şi economia grecească. 
Însă, nu este reflectat în politica națională privind 
migrația. În anii `90 până în ziua de azi, politica 
imigratorie a fost caracterizată prin „frică” şi 
acceptarea negativă a influxului de imigranţi 
în ţară. „Frica” este interconectată cu grijile cu 
privire la stabilitatea regională şi politica externă 
a ţării. Lipsa de experienţă a Greciei în primirea 
imigranţilor, a condus la întârzierea punerii 
în aplicare a primului program de legalizare a 
imigranţilor(1998) şi a primei legi substanţiale 
cu privire la imigraţie în 2001 şi în 2005(a fost 
modificată în 2007) se explică(Triantafyllidou 
2010: 123).  În cele din urmă, obiectivul a fost 
coordonarea raţională a politicii naționale 
privind imigranţia. Simplificarea proceselor, lupta 
împotriva birocraţiei, precum şi armonizarea 
legislației greceşti cu cea a Uniunii Europene 
în domeniul reunificării familiilor şi acordarea 
rezidenței de lungă durată imigranților. Cu toate 
acestea, aceste legi au fost criticate de către 
partidele politice din opoziţie, organizaţiile non-
guvernamentale, organizaţii ale imigranţilor sau 
de lumea academică. Lumea academică este 
acuzată că ignoră marea majoritate a imigranţilor 
nereglementați şi ca este ineficientă în încluderea 
direcţiunilor comitetului European în legislatura 
naţională cu privire la reunificarea familiilor şi 
rezidenţa de lungă durată. În acelaşi timp, nu 
există nici un fel de planificare pe termen mediu 
a managementului influxurilor migraționiste 
(Gropaş, Triantafyllidou  2009: 198).
Din aprilie 2014, Grecia a adaptat o nouă lege 
care a îmbunătăţit situațiile anterioare, chiar dacă 
nu a reformat bastioanele greceşti ale politicilor 
migraționiste, care vreme de 25 de ani au tratat 
imigraţia ca pe un rău mai mic ce trebuie acceptat, 
însă nu au adoptat o cale proactivă. Precum 
a reportat profesorul Anna Triandafyllidou, 
„Noul cod al migraţiei urmăreşte să simplifice 
şi să organizeze diferitele tipuri de permise de 
şedere în 6 categorii : permise de şedere pentru 
muncă sau motive profesionale, permise de 
şedere temporare, permise de şedere pentru 
motive umanitare sau excepţionale, permise de 
şedere pentru studii, pregătire profesională şi 
muncă de voluntariat; permise pentru victimele 
traficului de persoane, permise de şedere pentru 
reunificări familiale, şi permise de şedere pentru 
o perioadă lungă de timp. Această categorizare 
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urmează logica europeană pentru permisele de 
şedere, iar codul se transpune în legea naţională 
directivele UE relevante pentru reunificarea 
familiilor, migraţia pentru studii sau antrenament 
vocaţional, migraţia cercetătorilor prin directiva 
Blue Card şi aşa mai departe. Desigur, nu există 
elemente inovative în domeniul permiselor de 
şedere în ceea ce priveşte munca (angajat sau 
liber profesionist). Este încurajată investiţia, 
oamenii care fac investiţii importante (însă suma 
minimă de investiţie nu este menţionată în lege) 
ar putea aduce cu ei şi să primească permise 
pentru până la 10 persoane cu experienţă care vor 
lucra conform investiţiei. Aceşti oameni, precum 
şi alţi imigranţi experimentaţi, îşi vor putea 
aduce şi familia şi vor primi permise imediat; 
ei nu vor fi nevoiți să aştepte (ca alţi migranţi) 
pentru a primi rezidență şi pentru reunificarea 
familiei. În al doilea rând, codul migraţiei oferă o 
anumită siguranţă în ceea ce priveşte rezidenţa 
pentru a doua generaţie (articolul 108). Oamenii 
născuţi în Grecia sau care au terminat 6 ani de 
şcolarizare în Grecia până la vârsta de 21 de ani, 
pot obţine un permis de şedere pe 5 ani. Un 
asemenea permis poate fi reînnoit la fiecare 5 
ani doar prin prezentarea permisului anterior. Nu 
în ultimul rând, nu se fac excepții pentru a doua 
generaţie privind acordarea cetăţeniei. Părinţii 
care au copii şi au cetăţenie greacă pot aplica 
pentru un permis de 5 ani, care poate fi reînnoit 
atâta timp cât este menţinută relaţia familială 
cu cetăţeanul grec. În al treilea rând, articolul 19 
codifică permisele de şedere pentru motivele 
umanitare, excepţionale şi în continuare 
dezvoltă prevederile legii 3907/2011 (menţionat 
mai sus) cu privire la reglementarea situației 
pentru persoanele care au trăit în Grecia şi au 
dezvoltat „o legătură strânsă şi puternică cu ţara”... 
toate acestea fiind spuse, noul cod al migraţiei 
încearcă să (re)dea statutul legal persoanelor 
care au locuit în Grecia în ultimii 10 ani fără a 
avea documente şi oamenii care şi-au pierdut 
statutul legal din cauza şomajului. În ultimul 
rând, codul migraţiei urmăreşte să facă cunoscut 
managementul permiselor de ședere, problema 
muncii şi asigurărilor pentru migranţii sezonieri 
care muncesc în agricultură sau în pescării. 
Ambele sunt domenii ale migraţiei sezoniere din 
ţările vecine (Egiptul pentru pescării, Albania şi 
celalalte ţări balcanice pentru muncă agricolă). 

Noul Cod al migraţiei a introdus îmbunătăţiri 
importante în simplificarea şi codificarea 
prevederilor legale şi o conformare a legislaţiei 
greceşti cu directivele UE relevante, însă rămâne 
o lege de management, fără a avea o perspectivă 
asupra societăţii greceşti şi a schimbărilor 
survenite în compoziţia sa demografică (lucru 
confirmat de datele recensământului din 2011)” 
(Triantafyllidou 2014:22-24).

b) Noua legislație privind azilul

Elementul comun al tuturor reglementărilor 
politice şi legislative este legătura directă 
dintre migraţie și locul de muncă, iar pierderea 
acestuia duce la o situație nereglementată. 
Aceasta i-a obligat pe noi veniţi, până la votarea 
noii legi din 2011, să-şi  intoarcă privirea 
inevitabil către sistemul de azil, caracterizat de 
birocraţie, întârzieri, arestări şi încarcerări. Nouă 
lege a azilului este un pas important. Noua 
lege a azilului a fost votată şi publicată pe 26 
ianuarie 2011 şi a armonizat legislația greacă 
cu prevederile Directivei 2008/115/EK „în ceea 
ce priveşte regulile şi procesele aplicabile in 
statele membre (UE) cu privire la returnarea 
resortisanților țărilor terțe, care nu au rezidență 
legală”. Două noi servicii de azil şi de primire au 
fost create, in acelaşi timp fiind create şi puncte 
de primire a imigrantilor în acele zone ale ţării 
cu influx mare de imigranți. Acestea vor avea 
responsabilitatea de a-i face pe resortisanții țărilor 
terțe să fie conştienţi de drepurile şi obligațiile 
lor. Aplicanții pentru azil vor fi redirecţionaţi 
către birourile regionale pentru azil, care vor fi 
responsabile pentru încasarea şi examinarea 
cererilor, decursul interviurilor şi deciziile de 
prim grad. Conform Ministerului de Interne, 
al Descentralizarea şi Guvernării Electronice 
(11/07/2011) ”în acord cu prevederile Directivei, 
s-a stabilit un proces armonizat de  returnare a 
resortisanților ţărilor terțe fără rezidență legală, 
din interiorul statelor UE, urmărind să le înceteze 
rezidenţa ilegală.  „Rezidenţa ilegală” reprezintă 
prezenţa resortisanților ţărilor terțe pe teritoriu 
grecesc fără a îndeplini cerinţele pentru intrare, 
conform articolului 5 din Codul Graniţelor  
Schengen sau a celorlalte cerinţe privind intrarea 
şi rezidenţa  conform legislaţiei curente”. Pe 
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de altă parte, încarcerarea administrativă este 
aplicabilă (art 13)  la prima recepţii, însă durata 
este mai scurtă. Încarcerarea este justificată 
de nevoia de verificare a datelor.  Atunci când 
există o cerere de azil, aplicantul va rămâne în 
centru doar pe durata procesului de examinare 
a cererii. Decizia trebuie luată într-un interval de 
30 de zile. Dacă aceasta nu este finalizată până la 
sfârşitul intervalului de timp stabilit, atunci biroul 
oferă celui interesat un formular de aplicare 
pentru azil şi îl va redirecţiona către centrele 
de cazare gestionate de Ministerul Sănătăţii 
(Dimitriadi  2013: 55). Grecia are o particularitate. 
În ciuda faptului că reprezintă o zonă geografică 
ideală pentru a funcţiona ca un pasaj către 
tările din restul UE, ea funcţionează, din cauza 
policilor europene (regulamentul Dublin II), ca o 
graniţă (Dimitriadi 2013:98). Conform  tratatului 
de la Dublin II, în primul rând, imigrantul poate 
să ceară azil în ţara europeană de primă intrare. 
Astfel, „imigranţii care sosesc în ţară şi apoi sunt 
mutaţi în alte ţări pentru a cere azil, trebuie să fie 
returnați în Grecia”. Grecia este enclavizată într-
un regulament european care l-a semnat fără 
să asigure și reîntoarcerea, fără a beneficia de 
ajutorul comunitar al Frontex-ului şi al centrelor 
de rezidenţă. Ca ţară de recepție, Grecia trebuie 
să se ocupe de o problemă enormă, europeană, 
în concordanţă cu propria economie, aflată în 
declin. 

 

Necesitatea schimbării cadrului 
instituțional și legal european

Marea întrebare care ne-a procupat în acești ani 
este planificarea unei politici coerente şi holistice 
privind migrația. Un lucru pe care trebuie să-l 
înţelegem este, așa cum a menţionat Ioanna 
Laliotou, că această trasarea (politicii privind 
migrația) este un proces continuu, și nu unact 
irevocabil şi finalizat. Iniţiative magice simple care 
„rezolvă” problema imigraţiei nu funcționează. 
Aceasta nu este doar o problema naţională, ci 
şi una internaţională, iar managementul ei cere 
multă colaborare directă şi continuă cu ţările 
europene, dar şi cu ţările terțe de unde provin 
imigranţii-refugiaţi. 

Este cert că nu se poate opri mișcarea 
persoanelor fără măsuri serioase care să îi 
oprească să intre în alte țări. În aceste condiții, 
este necesară schimbarea cadrului instituțional și 
legal european care reglementează mobilitatea 
imigranților-refugiați în Europa și acest lucru ar 
trebui să fie unul dintre obiectivele pe termen 
mediu al politicii grecești cu privire la migrație. 
(Laliotou: 2015)
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Yannis Koukmas

Yannis Koukmas este antropolog social, cu 
diplomă de masterat în Istorie Europeană şi  
Management Cultural.

Ocupă în prezent poziția de coordonator 
de lucrări la Muzeul Etnologic al Traciei din 
Alexandroupolis. Cercetările sale sunt în 
domeniile: muzeu şi comunitate, memorie și 
identitate culturală, istorie orală, digitizarea 
muzeelor.

jkoukmas@emthrace.org
63 14th of May, 68100, Alexandroupolis
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Capitolul II
Perspective individuale.
Migrația ca experiență
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Olivia Maria Hărşan

Interviu cu actrița 
română Clara Vodă

Cinematografia românească este un domeniu 
vast care acum răsare după un deceniu în care a 
stat ascunsă în urma căderii regimului comunist. 
A fost numit “Noul val românesc” de către critici. 
Actriţa română Clară Vodă a fost martora înfloririi 
şi declinului industriei de film româneşti încă din 
anii 90’, lucrând cu o mulţime de regizori români 
proeminenţi. Descoperirea ei a avut loc când 
Mircea Daneliuc i-a oferit un rol un Senatorul 
Melcilor (1995) şi a jucat de atunci o varietate 
de roluri lucrând cu aşa-zisul iniţiator al “Noului 
val românesc” Cristi Puiu (Moartea Domnului 
Lăzărescu, 2005, Aurora, 2010) şi alţi regizori de 
renume precum Florin Şerban (Eu când vreau să 
fluier, fluier!, 2010), Cătălin Mitulescu (Loverboy, 
2011) şi Adrian Sitaru (Din dragoste cu cele mai 
bune intenţii, 2011, Domestic, 2012). În ultimii 
ani, ea şi-a dovedit abilitatea de a juca şi pe scena 
globală, apărând în roluri de româncă imigrantă 
în filmul Nightfall in India (2014) al regizorului 
spaniol Chema Rodriguez şi în filmul Pop-
Up al regizorului australian Stuart McBratney. 
Vodă a trecut prin diverse stagii ale istoriei 
cinematografiei româneşti recente, lucrând cu 
mulţi autori de renume, adaptându-se cu succes 

Introducere

la noi metode şi stiluri regizorale, dovedindu-şi 
calităţile şi la nivel mondial. Graţie unui interviu 
cu Vodă, identitatea română, femeia migratoare 
şi complexitatea personajelor pe care le joacă 
este explorată şi examinată.

Cum a fost să lucrezi cu Mircea Daneliuc în 
Senatorul Melcilor? Ai jucat rolul unui reporter 
care vorbeşte despre un politician român 
corupt, aşa că ai vorbit franceză în principal. 
Ţi-a plăcut rolul şi ţi s-a părut o provocare?

Am jucat un personaj suedez şi am vorbit 
franceză. A fost un rol foarte bun pentru mine. 
Aveam doar 23 sau 24 de ani la momentul 
respectiv şi a fost o mare provocare să lucrez cu 
un regizor precum Mircea Daneliuc. A fost cel 
de-al doilea rol de film pentru mine, primul fiind 
în filmul Hotel de Lux (1992) al lui Dan Piţa, care a 
câştigat Leul de argint în Veneţia. Dar, evident, a 
fost o provocare pentru mine pentru că a trebuit 
să vorbesc franceză şi e dificil pentru un actor 
să vorbească şi să joace într-o altă limbă. Dar 
a fost o ocazie nemaipomenită de a mă întâlni 
cu actori de excepţie, ca Dorel Vişan şi Cecilia 
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Barbora, şi a fost o experienţă foarte utilă.

În filmele din acea perioadă, metaforele erau 
foarte puternice şi, de aceea, multe filme erau 
interzise sau cenzurate pentru că vorbeau 
împotriva regimului comunist. Ţi s-a părut 
o perioadă incitantă în cinematografie - să 
lucrezi cu asemenea regizori îndrăzneţi care, 
practic, protestau împotriva opresiunii?

A fost unul dintre primele filme importante 
care au apărut după Revoluţie, aşa că pulsa 
de energie. Dar, din păcate, industria filmului 
românesc la vremea aceea nu era într-o stare 
ideală, deoarece, cu fiecare schimbare, cu fiecare 
mişcare, totul era destul de nou şi necunoscut. 
Şi Daneliuc a avut ideea grozavă de a face un 
film despre corupţie şi despre schimbările din 
politică. Daneliuc a fost văzut că un erou în 
lumea filmului românesc. A fost un membru al 
partidului comunist, deoarece asta era o cerinţă 
obligatorie în anii 80’, dar, în acelaşi timp, era 
genul de om care-şi exprimă dezaprobarea faţă 
de sistem, riscând astfel încarcerarea. În urma 
filmului său Glissando (1982), a izbucnit un 
conflict. Filmul a fost interzis în România şi, în 
acel moment, Daneliuc a spus că nu mai vrea să 
fie membru de partid şi a devenit un erou.

Acţiunile lui Daneliuc păreau curajoase şi a 
fost venerat ca un erou al curentului nou. Ai 
spune că noul val românesc a început în 1982?

De fapt nu ştiu dacă există un nou val 
românesc, dar sper că există. Cred că cel mai 
important film din istoria României este filmul 
Reconstruirea (1968) al lui Lucia Pintilie. Este un 
film impresionant şi o componentă importantă 
a cinematografiei românești, deoarece este 
metaforic, poetic, dar în acelaşi timp şi foarte 
realist. Actorii au fost foarte buni, jocul lor a fost 
remarcabil şi, în opinia mea, este cel mai bun 
film al lui Pintilie. Dacă ar fi să vorbesc despre 
noul val românesc, aş începe prin a vorbi despre 
Reconstruirea.

Moartea Domnului Lăzărescu de Cristi Puiu 
este neîndoielnic o operă de artă. Cum a fost 
să lucrezi cu Puiu, care a fost supranumit 
“instigatorul noului val românesc”? Cu filmul 

său de debut Marfa şi Banii (2001) a început 
renaşterea cinematografiei românești la scară 
globală. Sunteţi de acord?

Cred cu siguranţă că Cristi Puiu este cel mai 
important regizor din România, la ora actuală. 
Este capabil să schimbe regulile industriei de film 
româneşti şi a fost o plăcere să lucrez cu el. Marfa 
şi Banii a pus România pe harta cinematografiei 
globale, dar şi filmul său de scurt metraj, Un 
cartuş de Kent şi un pachet de cafea (2004), care 
este inspirat de Coffee and Cigarettes (2003) al 
lui Jim Jarmusch a atras atenţia tuturor.

Este comic faptul că l-am întâlnit în timpul unei 
audiţii pentru o reclamă ridicolă, dar mă bucur că 
l-am întâlnit, fapt care mi-a permis mai târziu să 
joc în Moartea Domnului Lăzărescu. Colaborarea 
cu Puiu a fost ca o nouă şcoală de actorie pentru 
mine. Cred că are un bun instinct cinematografic. 
Poate schimba un actor, şi în fapt, mie mi-a 
schimbat perspectiva asupra cinematografiei şi 
actoriei.

Doctori, ambulanţe şi spitale par să fie 
teme recurente în Noua Cinematografie 
Românească. Şi, de obicei, spitalele sunt 
reprezentate ca fiind locuri oribile cu doctori 
arţăgoşi şi corupţi. Este aceasta o imagine 
reală? Obiceiurile perioadei comuniste mai 
sunt evidente în comportamentul românilor 
din ziua de azi?

Nu ştiu ce să spun, deoarece tatăl meu este 
doctor (râde). Acest “stil românesc” era la fel 
peste tot în România în timpul comunismului, 
era un mod de a supravieţui, altminteri nu puteai 
exista. Era aşa şi încă este aşa. Este foarte greu 
să fii doctor în România şi salariul este de nimic. 
Nu este un sistem bun, dar îmi este foarte greu 
să judec obiceiurile româneşti; eu sunt o parte 
din ele şi ele sunt o parte din mine şi este foarte 
greu să supravieţuieşti altfel. Când te afli în afara 
sistemului poţi gândi altfel, dar atâta timp cât eşti 
înăuntrul său, tot ce te gândeşti este “Trebuie să 
fac ceva, trebuie să îmi îngrijesc familia”. Sunt 
doctori oneşti şi sunt alţii corupţi. Este păcat 
că cei buni trebuie să lucreze în tandem cu cei 
corupţi.
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Joci rolul mamei în filmul lui Florin Şerban, 
Eu când vreau să fluier, fluier! Cât de greu a 
fost să reprezinţi o persoană care părea atât 
de detaşată de identitatea ei română şi, într-
adevăr, de întreaga ei viaţă, deoarece ea îşi 
abandonează copiii pentru a căuta o viaţă mai 
bună în Italia. A trecut printr-o transformare 
când a plecat din România şi a devenit o 
persoană nouă? Îşi uită identitatea? Ea se 
întoarce în România pentru mezinul ei, dar nu 
nu face nimic pentru a-şi ajuta fiul cel mare, 
care este în închisoare, deoarece e grăbită să 
se întoarcă în Italia.

Am vorbit îndelung cu Florin despre acest 
personaj. El studiază filozofie şi psihologie, aşa 
că are un fel aparte de a lucra cu actorii. Nu 
dă niciodată instrucţiuni actorilor, ci le pune 
întrebări, ceea ce este magnific, deoarece poţi 
afla multe despre personajul tău. În ceea ce 
priveşte personajul meu din Eu când vreau 
să fluier, fluier!, am aflat că ea se confruntă cu 
multe probleme financiare şi a vrut să scape din 
România pentru o viaţă mai bună. Dar cred că 
cel mai important aspect al caracterului ei este 
faptul că nu a fost iubită niciodată. Mutarea ei în 
Italia a fost ca o scăpare pentru ea şi un strigăt 
pentru a fi iubită. Deoarece era foarte tânără 
când a născut şi a avut probleme amoroase, 
partenerul i-a rămas alături pentru a o ajuta, aşa 
că setea ei de dragoste nu a fost satisfăcută. Asta 
a fost puntea mea de legătură cu personajul, 
momentul în care am descoperit acest aspect 
al ei. La prima vedere, audienţa va crede că ea 
este un personaj negativ, dar ca actor trebuie să 
găseşti părţile bune ale personajului tău şi să îl 
iubeşti.

Cum a fost să lucrezi cu un regizor spaniol 
în Night Falls in India, Chema Rodriguez? 
Pelicula a fost filmată în România, Spania şi 
India. A fost a experienţă plăcută să lucrezi în 
afară României?

Da, a fost o mare provocare deoarece nu puteam 
vorbi o boabă de spaniolă înainte de a începe 
filmările şi eu aveam rolul protagonistei, Rada. Nu 
puteam să îi înţeleg pe ceilalţi actori, dar Chema 
a fost incredibil, m-a încurajat să nu mă dau 
bătută. Îmi amintesc că i-am spus că nu am cum 

să joc acest rol, dar el mi-a spus “Nu, sunt sigur 
că poţi juca acest rol, deoarece tu eşti singură 
actriţa din lume care poate juca acest rol, chiar 
dacă asta este un şoc pentru ţine. Am încredere 
în ţine şi sunt sigur că vei fi nemaipomenită în 
acest film.” A fost uimitor şi incitant să lucrez 
alături de el şi de întreagă echipă de film 
spaniolă. Erau toţi nişte oameni cumsecade şi 
prietenoşi. Glumeau, dar şi munceau din greu. 
Am filmat în România timp de 10 zile şi după 
aceea în Sevillia, în Spania. Scenele din deşertul 
Indian au fost filmate în sudul Spaniei, în Almeria. 
India a fost o experienţă incredibilă pentru noi 
toţi, deoarece am filmat lângă Agra, aşa că a fost 
India adevărată, cu ciudatul şi frumosul peisaj 
rural.

Te-ai mutat recent în Sydney, Australia, cu 
partenerul tău Bogdan şi fiul vostru, Vlad, care 
sunt şi ei actori şi au jucat teatru şi, recent, 
chiar în producţii cinematografice românești. 
Cât de grea a fost tranziţia pentru ţine în 
privința găsirii unei identităţi actoriceşti aici 
în Australia?

A fost şi încă este foarte greu, dar am fost şi 
foarte norocoasă, deoarece, nu cu mult după ce 
am ajuns în Sydney, regizorul australian Stuart 
McBratney avea nevoie de o actriţa româncă 
pentru un rol în filmul său Pop-Up şi a aşteptat 
timp de cinci ani persoana potrivită. Iniţial, a 
contactat-o pe Laura Vasiliu care a jucat-o pe 
Găbiţa în filmul 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (2007) 
pentru a juca rolul femeii române din Pop-Up şi 
a încercat totul pentru a o aduce aici, dar nu s-a 
putut din cauza unor probleme legate de viza 
de muncă. Când am aflat că este în căutarea 
unei actrițe românce, i-am trimis CV-ul meu, 
fapt care a dus la o audiţie şi am căpătat rolul. 
În noiembrie anul trecut ne-am dus în Sebeş, 
România, pentru a filma ultima parte a filmului 
care se concentrează pe amintirile personajului 
despre ţara ei natală. Renumita actriţă Maria 
Ploae a jucat-o pe mama mea, Laura Vasiliu pe 
sora mea. În plus, un actor american pe nume 
Evan Olman l-a jucat pe cumnatul meu.
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Ţi s-a părut o provocare să joci un rol într-un 
context non-european? Există diferenţe mari 
între a juca într-o producţie românească şi o 
producţie australiană?

Australienii sunt mai relaxați şi mai prietenoşi. 
Membrii echipei de distribuție a filmului Pop-Up 
m-au întrebat dacă am un agent şi au vrut să 
mă ajute în orice mod au putut. Au fost cu toţii 
incredibili. Acest gen de generozitate este rar în 
Europa. Actorii australieni sunt, de asemenea, 
deschişi ideii de a învăţa şi curioşi să înţeleagă. 
Sunt dornici să ştie tot ceea ce este de ştiut 
despre cinematografia europeană. Mi-am făcut o 
mulţime de prieteni aici, în Australia, în acest an.

© Shutterstock
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Clara Vodă

Clara Vodă (născută pe 8 martie 1970) este o 
actriță româncă. A apărut în peste douăzeci de 
filme, începând cu 1995.
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Olivia Maria Hărşan

Olivia Maria Hărșan este o scriitoare 
independentă si studentă la Master în cadrul 
universității La Trope din Australia. Atenția ei la 
ora actuală cade pe cinematografia lui Bela Tarr, 
unde realitatea se întâlnește cu inexplicabilul, 
unde trecutul bântuiește prezentul. În timpul 
ei liber ea contribuie la publicitatea festivalului 
de film ceh și slovac din Australia. Olivia își face 
gândurile publice pe blogul ei, 
thecinemaofeasterneurope.blogspot.com

thecinemaofeasterneurope.blogspot.com
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Interviu de Nikos Agos

Costa Gavras
despre experiența 
sa în calitate de 
imigrant

Cu cât spui mai puţin, cu atât ai mai puţin de reparat, iar astfel munca de 
jurnalist devine mai uşoară când vorbeşti cu Costa Gavars, renumitul regizor 
greco-francez cu care am avut ocazia să stau de vorbă recent în Atena. L-am 
întrebat care este opinia sa despre imigranţi, el însuşi aflându-se în calitate de 
imigrant, după cum a ţinut să precizeze în conferinţa de presă anterioară.

Problema imigranţilor din Grecia este de acum 
înainte foarte gravă. Grecia este o ţară foarte 
mică şi nu îndeajuns de bogată pentru a face faţă 
unei asemenea afluente de imigranţi. Acesta este 
un factor important. Un alt factor important însă, 
este modul superficial în care este abordat traiul 
imigranţilor din Grecia. Ba chiar aş putea spune 
că sunt trataţi într-un mod negativ, în contrast cu 
rolul economic pozitiv pe care îl joacă. Sperăm că 
deciziile şi hotărârile, constatările şi concluziile 
la care va ajunge forumul vor determina o 
creştere a interesului guvernului în legătură cu 
problema de faţă. Sper că noul guvern, care a 
pornit cu angajamentul de a-şi schimbă politică 
în abordarea subiectului, va reacţiona pozitiv.

Franţa se confruntă cu aceleaşi probleme 
în relaţia cu proprii imigranţi, în special cu 
copii. Franţa are aproximativ patru milioane 
de imigranţi din ţări africane şi arabe. Deşi 
aceşti copii au documente legale emise de 
autorităţile franceze, poliţia şi statul în general 
îi defavorizează. Aspectul lor trădează faptul că 

părinţii lor nu sunt francezi, prin urmare viaţă lor 
devine extrem de dificilă. Numele lor constituie 
un alt obstacol, în special când încearcă să se 
angajeze. Deci putem concluziona că problema 
are un caracter general, cu excepţia că în Grecia 
este mai acută. Aici ei nu au o identitate, nu au 
cetăţenie şi nu au nici măcar documente legale!

Societațile în general se confruntă cu numeroase 
probleme, dar în special în Grecia există dilema 
atitudinii faţă de imigranţi. Problema copiilor 
imigranţilor este una deosebit de gravă, pentru că 
aceşti copii sunt greci şi au nevoie de documente 
care să ateste acest fapt. Cu mulţi ani în urmă, în 
Franţa, am scris un articol pe această temă. Am 
menţionat că francezi sunt cei care aleg să fie 
francezi. Astăzi spun acelaşi lucru despre Grecia. 
Greci sunt cei care aleg să fie greci. În momentul 
în care cineva vine în Grecia, învaţă limba greacă, 
îşi creşte copiii în Grecia, ei sunt greci. Imaginaţi-
vă copiii lor. Aceştia sunt 100% greci. Cetăţenii, 
guvernul şi statul ar trebui să-i respecte ca atare.



2015 Privirea lui Ulise     62

Cu două mii cinci sute de ani în urmă, Isocrates 
a spus că grecii sunt cei care creează educaţia 
grecească. Astăzi, atunci, de ce nu putem vedea 
un lucru atât de evident? De ce nu respectăm 
democraţia în Grecia? Grecii din antichitate au 
spus multe lucruri înţelepte, dar, din nefericire, 
în Grecia zilei de azi continuăm să nu le dăm 
ascultare.

Un copil care s-a născut aici şi nu cunoaşte 
nicio altă patrie, o va iubi pe aceasta negreşit. 
Imaginaţi-vă că eu am părăsit Grecia la vârsta 
de aproximativ 20 de ani. Am iubit Franţa şi ea 
m-a iubit pe mine. De multe ori chiar, mi-au fost 
oferite funcţii oficiale. Pot spune că, deşi Grecia 
va rămâne mereu în sufletul meu, eu mă simt 
francez. În esenţă, eu le returnez respectul pe 
care ei mi-l arată mie. Aceasta, în opinia mea, 
este o regulă generală.

Un copil care s-a născut într-o altă ţară decât 
părinţii săi nu poate fi un imigrant în ţara 
respectivă. În Franţa, ca şi alţi imigranţi, sunt 
întrebat frecvent dacă mă simt francez. La 
răspund întrebând: Voi simţiţi că eu sunt francez? 
Aşa că, în numele acestor, copii spun: Dacă grecii 
îi acceptă drept conaţionali, aceştia se vor simţi ei 
înşişi greci. Dacă, din contră, grecii îi vor privi ca 
străini şi îi vor nedreptăți, aceştia vor reacţiona, 
se vor simţi şi se vor comportă ca străini, pentru 

că se vor simţi dispreţuiţi. Societatea trebuie 
să facă primul pas, să îşi deschidă braţele şi să 
spună: “Veniţi cu noi, pentru că voi aparţineţi de 
noi”. Ceea ce a fost inacceptabil şi în acelaşi timp 
deplorabil, pentru toţi grecii în raport cu copiii 
imigranţilor, a fost incidentul cu steagul. Un 
student excelent, copilul unor imigranţi, merita 
să poarte steagul grec, iar acest fapt i-a provocat 
pe naţionalişti. În Franţa nu există acest fenomen, 
în principal pentru că nu există tradiţia marşurilor 
militare la sărbătorile naţionale. În plus, în Franţa, 
cel mai bun student este respectat indiferent 
de naţionalitatea sa. De aceea, francezii ştiu să 
respecte educaţia şi cetăţenii inteligenţi. Ei profită 
de aceşti oameni extraordinari, nu îi izolează.
Oricine se distinge pentru talentele sale, 
indiferent de originea părinţilor săi, este imediat 
acceptat şi respectat aici, dar nu doar ei. Toţi 
copii născuţi aici trebuie să se bucure de acelaşi 
tratament uman. Aşa funcţionează democraţia, 
aceasta este calea corectă a unui stat privilegiat.”

Acest interviu a fost dat cu amabilitate de către 
Nikos Ago. A fost publicat în Avgi tis Kuriakis în 
octombrie 2009, cu ocazia discuţiilor din jurul 
conferinţei de presă pe care instituţia Onasis a 
dat-o cu ocazia celui de-al treilea Forum Mondial 
pe temele Creşterii şi Imigraţiei. A fost organizat 
de către Institututul din Atena pe data de 2 şi 3 
noiembrie.

© 2015 Gracenote
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Costa Gavras (prescurtare de la Konstantinos 
Gavras - Κωνσταντινος Γαβρας; născut pe data de 
12 februarie 1933) este un regizor şi producător 
de filme greco-francez, care trăieşte şi lucrează 
în Franţa. Este cunoscut pentru filme cu subiecte 
politice făţişe. Filmul său cel mai de succes este 
thriller-ul incitant Z (1969), dar a făcut şi comedii. 
Majoritatea filmelor sale au fost făcute în limba 
franceză, dar şase dintre ele au fost făcute în 
limba engleză: Missing (1982), Hannah K. (1983), 
Betrayed (1988), Music Box (1989), Mad City 
(1997) şi Amen (2002). El produce majoritatea 
filmelor sale prin propria companie de producţii 
K. G. Productions. Printre multele sale premii se 
numără un doctorat onorific de la Şcoala de Film 
a Universităţii din Salonic din Grecia.

Costa Gavras
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Nikos Ago s-a născut într-un sat de lângă 
Telepeni, Grecia, dar oraşul Drama a fost 
înregistrat ca fiind oraşul său natal din anul 1992. 
A studiat istorie, literatură şi ştiinţe economice. 
El s-a îndrăgostit însă de jurnalism, din care îşi 
câştigă și existența. Astfel, se justifică în ochii 
tatălui său, care i-a spus că nu va ajunge un bun 
fermier niciodată. Nikos Ago trăieşte în prezent 
în Suedia.

Nikos Ago
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Nina Bogosavac

Exact la 15 ani după ce Belgrad-ul a semnat 
acordul care a  pus capăt războiului, un studiu 
olandez publicat în luna iunie dezvăluie scenarii 
din viitorul apropiat pentru regiunea tumultoasă 
a Kosov-ului de Nord. Atenția cade asupra 
problematicii integrării şi a diminuării tensiunilor 
dintre etnicii locali sârbi şi populaţia albaneză. 
Studiul realizat de organizaţia PAX şi Institutul 
Clingendael pentru Relaţii Internaţionale, afirmă 
că, deşi o bună politică cu privire la coexistenţa 
paşnică este necesară, nu trebuie uitaţi oamenii 
implicaţi. Ce s-a schimbat pentru albanezii din 
Kosovo în ultimii 15 ani? Două studente care 
locuiesc în prezent în Olanda, ne vorbesc despre 
motivația lor pentru a învăţa limba sârbă şi efortul 
lor de a uita întâmplările din trecut.

 “Pentru mine, conflictul dintre  Serbia şi Kosovo 
nu mai reprezintă o temă sensibilă. Şi oricum, o 
limbă e o limbă. Faptul că ştiu să spun ‘Bună, mă 
numesc Arnisa’ în sârbă, nu înseamnă că sunt de 
origine sârbă.” Arnisa Shehu şi Endrita Banjska 
sunt prietene care împart acelaşi trecut şi aceeași 

experiență a migraţiei. Părinţii amândurora 
au fugit din Kosovo pentru a-şi clădi un viitor 
mai bun. Pe când familia Arnisei s-a stabilit în 
sudul Olandei, Endrita a fost crescută în partea 
estică a Olandei. Cele două fete s-au cunoscut 
la universitate unde, la o cafea, au discutat nu 
numai despre trecutul lor, ci şi despre planurile 
lor comune de viitor.

Un mod de a-ți învinge inamicii

Arnisa Shehu (25) a trăit în Prisina până la vârstă 
de 5 ani. A rostit primele cuvinte pe pământuri 
balcanice, în capitala de pe atunci a provinciei 
autonome din sudul Serbiei. Îşi amintește un 
oarecare sentiment de uniune în primii ei ani 
de viaţă. “ Niciodată n-am putut înţelege de ce 
Kosovo şi Albania nu puteau fi una. Şi oricum, 
am fost într-un fel îndrăgostită de toshk, celălalt 
dialect al albanezilor. Nu, nu cred că eu, învăţând 
limba sârbă fac un lucru ciudat. Şi cred că 
toţi kosovarii ar trebui să înveţe limba sârbă, 
deoarece nu foarte multă lume utilizează acum 

Inamicul  tău
(aparent)
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limba albaneză.” În discuţia cu Arnisa, familia ei 
este menţionată des, deoarece sunt importanţi 
pentru ea şi cultura ei. “ În oraşul natal al tatălui 
meu, se vorbea o combinaţie de limbi slavone, iar 
mama mea a fost nevoită să le înveţe la şcoală. 
A urât această limbă până când profesorul ei i-a 
spus ‘cel mai bun mod de a învinge un duşman, 
e să-i înveţi limba’.  Arnisa râde: “ Mereu am avut 
asta în minte, dar nu pentru că sârbii îmi sunt 
inamici. E adevărat, şi eu am poveşti teribile şi 
amintiri dureroase, însă, din această pricină, 
trebuie să mergem mai departe. De asemenea, 
nu trebuie să uităm că a fost un război, deci 
există şi alte perspective ale acestei povești.”

Limba ca unealtă

 “Pe vremea când părinţii mei  au crescut, limba 
albaneză era interzisă. Iar acum, din motive 
multiculturale, este din nou nedreptățită. Pe de 
altă parte, ‘Gheg’, dialectul pe care îl folosesc eu, 
este lăudat de către popor.  Nu mă înţelegeţi greşit,  
e bine să vorbeşti în intimitatea casei tale, dar 
acum, masele de oameni needucaţi au ocazia să 
spună orice.  Valoarea cunostinței şi dezvoltării se 
duce de râpă din cauza asta. Priviți la politicienii 
actuali corupţi! Din această cauza sunt împotriva 
unei regiuni Kosovo independente. Această este 
o opinie pe care nu o împărtășește multă lumă, 
dar văd cum popul meu îşi pierde tot mai mult 
identitatea pe zi ce trece. Sunt “americanizati”. 
Şi da, este mult mai grav aici decât în Olanda 
sau în orice altă ţară vest-europeană. Deși nu 
sunt pentru independența Kosovo-ului, am un 
ideal. Acela de a creea o mare Albanie. “ Arnisa 
declară că, deşi nu a fost niciodată în Albania, se 
defineşte că fiind albaneză. 

Obama Jr.

Arnisa: “cred că pentru foarte multe ţări sărace, 
inclusiv Kosovo, America rămâne visul cel 
mai înalt. Văd Kosovo ca fiind fratele cel mic, 
venerându-şi fratele cel mare, SUA, sau UE. Țara 
parcă strigă : ‘ Uitaţi, şi noi suntem dezvoltaţi!’ Cu 
foarte mulţi nou-născuţi numiţi după Obama şi 
Clinton, această manie americană influenţează 
chiar şi numele copiilor în zilele noastre. Doar 
asta, căutarea unui model în viaţă, nu e un lucru 

bun. Însă aceste schimbări nu au loc în mod 
natural. Aceeași problemă este și cu aderarea la 
Uniunea Europeană, care cere niște schimbări. 
Deoarece lucrurile sunt impuse, modul de 
gândire al omenilor nu se schimbă. Doar 
straturile exterioarea au prins o altă culoare.”

Gândirea critică

“Kosovo trebuie să-şi schimbe mentalitatea 
dacă dorește să facă schimbări adevărate.  Însă 
schimbările sunt posibile doar dacă gândirea 
este stimulată gândirea critică. Însă aceasta 
lipseşte, și ghicitorii au în Kosovo afaceri foarte 
profitabile.

Asta îmi spune că majoritatea populaţiei nu 
are gândire critică.” Arnisa menţionează că şi 
schimbările minore sunt bune.  Până la urmă, 
aparţin acestui popor şi eu și, prin faptul că spun 
această poveste, contribui la o mică schimbare. 
“Familia Endritei Banjska(20) provine din Mitrovica, 
regiunea Kosovo, unde sârbii şi albanezii sunt 
separaţi de un singur pod care menţine pacea 
obţinută. Endrita, care de asemenea locuieşte în 
Olanda, plănuieşte să se reîntoarcă în ţară natală 
în viitor. Îşi explică motivul învăţării limbii unui 
inamic aparent şi cum acest lucru, în contrast cu 
prietena sa Arnisa, necesită efort. 

“Obişnuiam să mergem cu maşina în Kosovo. 
Acea conversaţie ciudată pe care tatăl meu o 
purta la vamă mi se părea fascinantă. Să nu spun 
şi de semnele de circulaţie chirilice. În afară de 
asta, trebuie să cunoşti limba sârbă pentru a-ţi 
găsi o slujbă în Kosovo. Este a două limbă după 
albaneză.”

Patriotism

“Deşi părinţii mei au fugit o dată din Kosovo, 
mereu au păstrat ideea de a se întorce. Sora mea 
mai mare deja locuieşte din nou acolo. Puteţi 
spune că am o familie patriotică. Şi eu mă văd 
reîntorcându-mă. Kosovo face parte din viaţa 
mea, şi mereu a făcut. Pe când alţi copii se uitau 
la Sesame-Street, eu mă uităm la ştirile kosovare 
despre război, împreună cu părinţii mei. Un 
război te formează, sub orice formă.  Asta se 
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vede la părinţii mei.”

Hrănește rața

“Acum câteva veri, când eu, împreună cu sora 
mea mai mare fusesem la podul din Mitrovica, 
un bărbat sârb s-a îndreptat către noi. Ne-a 
întrebat – într-o albaneză păsărească – dacă 
vrem nişte pâine să hrănim răţuştele. Mi s-a 
părut extraordinar: nu s-a așteptat ca noi să 
știm să vorbim sârbeşte. Această mărturie este 
importantă deoarece kosovarii ştiu cum e să fi 
oprimat. Păstrarea propriei limbi, fie ea sârba sau 
albaneza, cred că este posibilă.”

Floare la ureche? Mai gândeşte-te

Să fiu sinceră: lecțiile de limba sârbă îmi dezvoltă 
uneori conflicte interioare. Am aşteptat mult 
timp să le spun părinţilor mei. M-am temut să 
nu-i dezamăgesc. Din fericire, m-au susţinut 
în alegerea mea. Este util deoarece ei ştiu deja 
limba.  Cu ceva vreme în urmă, pe când nu îmi 
mai dădeam seama de ce o învăţ, tatăl meu 
mi-a reamintit că limba nu făcuse nimic rău. Nu 
prezintă cauza conflictelor etnice. Înțelegerea 
acestui lucru m-a ajutat să fac diferența între 
problemele din trecut și cele prezente – şi o 
limbă care mă va ajuta pe viitor.”

© Shutterstock
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Originară din Țările de Jos dar cu un istoric 
internațional, jurnalista independentă Nina 
Bogosavac, având mamă olandeză și tată 
sârb, este extrem de conștientă de diversitatea 
culturală și de beneficiile explorării altor culturi. 
De aceea nu este nimic ieșit din comun că 
această tânără jurnalistă este preocupată de țări 
străine și subiecte legate de rădăcini mixte, așa 
cum sunt ale ei. Activitatea ei include reportaje 
în afara granițelor, dar locația sa de bază este în 
orașul olandez Utrecht.

Nina Bogosavac
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Marius Radu

Folosind oportunitatea şi contextul dat de  
proiectul Ulysses’ Gaze, trebuie să împărtășim 
o aproape stranie alternativă cu două fețe, care 
ilustrează noul concept al migrației practicat 
în România EPOCII DE AUR. Mai întâi, despre 
deportare ca aplicare a invenției rusești și apoi, 
despre cea de a doua, locală, dar mai perversă, 
umplerea pungii unora din nomenklatură și, fără 
dubiu, cea a președintelui Ceaușescu.

Deportarea în Bărăgan

După cum am menționat deja, primul dintre 
programe, creat și impus de comunismul stalinist, 
e exilul interior, deportarea, care reprezintă: „o 
invenție a țărilor-continente, a spațiilor fără capăt 
în care pot fi anihilate populații, atitudini, istorii. 
Deportarea a fost practicată îndeosebi de Rusia 
țarilor, ca apoi să fie preluată de către bolșevici 
și, prin ei, exportată în țările Estului comunizat.” 
(Rusalii ’51, V. Marineasa; D. Vighi, Timisoara, 
1994).

Astfel, acest spațiu fără capăt, sudul României, o 
zonă de mlaștini, devine peste noapte (Rusaliile 
lui 1951, 22 Iunie) populat cu 45.000 de oameni 
dislocați din Banat, regiunea cea mai vestică 

Două aspecte ale 
migraţiei din ”Epoca 
de aur” a României

a țării, totodată cea mai dezvoltată, un spațiu 
multicultural la granița cu Ex-Iugoslavia și 
Ungaria. Această nouă comunitate de coloniști, 
vorbitori de limbi diferite (sârbo-croată, aromână, 
maghiară) aruncați în locul nimănui cu o mână 
de lucruri luate de acasă, urmau să-și clădească 
o altă viață și să învețe supraviețuirea sub norul 
roșu al comunismului până în toamna lui 1956. În 
ostilitatea acestui tărâm al nimănui, au luat-o de 
la început, construind case și comunități, creând 
astfel 18 noi sate. Mulți au murit aici, având de 
îndurat ierni aspre, inundații sau secetă, dar, mulți 
sau și născut aici. Viața a fost dură, însă generația 
pustiului născută aici, sunt și astăzi exemplu de 
integritate morală și spirit civic.

Cu toate acestea, rusificarea spirituală nu s-a 
produs; a rămas doar ca o expresie a cinismului 
și a mentalității tribale pe care comunismul 
intenționa să o creeze. O școală de teroare și 
frică generică, de neîncredere gregară și servitute 
menită să zdrobească personalitatea, identitatea 
și chiar realitatea omenească a spiritului. Ca 
fapt pozitiv, acest ideal odios, a generat o 
reacție opusă, creând personalități adevărate, 
un gust de acțiune independent și o adversitate 
totală față de tot ce avea etichetă rusească. 
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Astfel, după moartea tătucului Stalin, influența 
eliberatorilor sovietici și găzduirea trupelor 
lor, a ajuns la un real sfârșit pentru România, 
însă vasalitatea și servilismul față de marele 
eliberator va continua chiar și în primele zile ale 
guvernului post-revoluție condus de Ion Iliescu, 
un iubitor nostalgic al comunismului, educat și 
îndoctrinat în timpul studiilor sale la Moscova. 
Aceste povestiri însă, țes alte teme care ar putea 
deschide o altă pagină de dezbateri. 

Privind înapoi, deportarea din Bărăgan amintește 
unora dintre noi, episodul profetic care prevestea 
căderea comunismului, desăvârșit în 1989…  

Cea de a doua povestire reală e ceva mai 
interesantă fiindcă subliniază creativitatea 
irațională a unei logici corupte, a unui sistem-
stat, dovadă a ceea ce poate deveni o dictatură 
în colaps moral total. 

Comerț cu sclavi sau ... traficul de ființe 
umane? 

Secretul de stat al regimului Ceaușescu, 
cunoscut ca Epoca de Aur, se arată ca niște liste 
cu nume și cifre. Inocente în aparență, cee ace 
dă de gândit, ține de faptul că numele nu prea 
sunt de sonoritate românească… mai ales pentru 
aceia care au noțiuni de cultură și antropologie 
comună, acele liste reprezintă nume de tip 
evreiesc și german. Care să fie legătura lor 
cu România? Logica e oarecum simplă. Să fie 
adevărat oare? Să fie doar aceasta rațiunea 
pentru care aceste liste se califică pentru un 
regim special de clasificate? De bună seamă că 
DA!

În vremea noastră, practic începând de prin 
anii 90, idea cercetării ororilor comunismului 
în România devine program național și începe 
accesarea documentelor clasificate din arhive, 
multe lucruri care în epocă circulau ca zvonuri, se 
dovedesc a fi adevăr în deplină legalitate… între 
care și adevărul despre numele ne-românești 
din liste. 

De fapt, începuturile sunt în 1948, anul 
consacrării comunismului sovietic în România 
sub conducerea lui Gheorghe-Ghiorghiu Dej, 
secretarul general al partidului comunist, soldat 
devotat trup și suflet lui Stalin, până la moartea 
acestuia, la 5 martie 1953. De atunci însă, întreaga 
atitudine politică a partidului comunist roman 
avea să se schimbe, afișând independență și chiar 
rebeliune, până la a cere armatei eliberatoare 
să părăsească țara și pornind pe drumul unui 
comunism tipic românesc. În acest nou context, 
ceea ce știm este scris în cartea Răscumpărarea 
evreilor. Istoria extraordinară a târguielilor 
secrete dintre România și Israel, de Radu Ioanid, 
director al muzeului Holocaustului Statelor 
Unite de la Washington DC. Din această înaltă 
poziție, Ioanid a putut studia multe documente 
clasificate referitoare la realitatea factuală a 
acestui fenomen. În baza Codexului Iudaic 
(Codex Judaeorum) răscumpărarea fraților aflați 
ostatici, numiți pidon swuim, solicită un efort 
colectiv din partea întregii comunități evreiești, 
pentru eliberarea acestor frați. Prin acest decret, 
noul stat Israel putea iniția dialog diplomatic 
chiar și cu state comuniste în care existau mari 
comunități evreiești, în încercarea de a salva cât 
de mulți va putea. Pe scară largă, negocierile au 
fost fructuoase, iar prețul per capita decis pentru 
unii cu valoare socială și avere semnificativă, 
era diferit de comun, pentru marea majoritate.   
Dacă în epoca Ghiorghiu Dej negocierile s-au 
desfășurat în termenii Evrei pentru know how, 
însemnând evrei pentru expertiză agricolă 
de Kibbutz, în era Ceaușescu (1966-1989) 
înțelegerea s-a schimbat în Evrei pentru bani, 
pentru a fi cât mai aproape de idea Codex-ului 
Iudaic. Dacă pe vremea lui Ghiorghiu Dej mai 
mult de 100.000 de evrei au beneficiat de șansa 
programului noul exod, în era Ceaușescu au fost 
acceptați la vânzare doar 40.577 contra a 2.500 
– 3.000 de dolari per capita, rezultând un venit 
total de 112.498.800 de dolari depuși în conturi 
Ceaușescu în diverse bănci străine.    
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Exodul evreiesc la începutul anilor 50

Etnici germani care sosesc în Nuremberg

Etnici germani vânduți către Vaterland 

O a doua sursă de bogăție au generat-o etnicii 
germani colonizați la jumătatea secolului al XVIII-
lea în Transilvania și Banat. Recentele cercetări 
din arhivele serviciilor secrete la care s-a permis 
accesul, dezvăluie târguiala diplomatică la prețul 
per capita între RFG și România. 
Lista de prețuri între 1971-1976 arăta astfel:

•   Student în primul an  = 5.500 DM/capita
•   Student în an terminal = 7.000 DM/capita
•   Student absolvent = 11.000 DM/capita
•   Personal calificat/specialiști = 2.900 DM/              
capita
•   Pensionari, comun, copii = 1.800 DM/capita 

Contractul s-a renegociat în 1983, pentru o sumă 
fixă de 7.800 DM/capita, și din nou în 1989 la 
8.950 DM/capita. Luând în considerare o medie 
de 5.000 DM/capita, la un total de 200.000 de 
beneficiari, ajungem la un miliard de mărci, 
depuse în numele dictatorului în bănci elvețiene. 
Însă nu e destul. Fiecare persoană răscumpărată 
trebuia să semneze un document de renunțare 
la cetățenia română, iar proprietățile și bunurile 
rămase obligatoriu în țară intrau în proprietatea 
statului. Totul în schimbul unei libertăți auto-
cumpărate, a unei valize cu amintiri personale 
și fără pașaport, ci doar o simplă hârtie pe care 
scria Certificat de Călătorie. 
 



2015 Privirea lui Ulise     72

Concluzii

Pentru toți românii visul unei vieți mai bune în 
libertate, prosperitate, fără cozi la alimente și 
liber să spui ce crezi, a fost mereu asocierea cu 
VESTUL. În sens larg, toate aceste deziderate au 
fost promisiunea victoriei revoluției populare din 
Decembrie 89, însă, nou-născuta democrație 
n-a fost ceea  ce a așteptat fiecare român. Neo-
comuniști deghizați ca neo-liberali, și-au arătat 
atât impotența lor, cât și a instituțiilor noului 
stat, bazându-se pe același nepotism înrădăcinat 
și pe corupția înalților demnitari. Un nou val 
de deziluzie generalizată, o nouă rată înaltă a 
inflației, șomaj, salarii mici și taxe uriașe, nu sunt 
decât o listă scurtă a anxietăților zilnice care au 
împins pe mulți români să caute binele în afară, 
folosindu-se de avantajul migrației muncii ca 
cetățeni europeni. În conformitate cu statisticile 
la zi, în jur de patru milioane de români își 
duc traiul în țările puternice ale Europei și din 
păcate, doar puțini dintre aceștia se gândesc la 
întoarcere. Este subiectul migrației important 
pentru discuții la nivel european? Cred că da! Și nu 
doar ca fenomen european, ci ca și consecință a 
globalizării și a unui spirit generic de autonomie, 
aventurism, frică generalizată, neîncredere în 
puterea instituțiilor statelor și a programelor de 
bunăstare, a influențelor în creștere a filosofiei 
economice care influențează politicile și de fapt, 
toate sferele vieții sociale. Ce-i de făcut atunci? 
Care ar fi soluțiile pentru diminuarea acestor 
efecte neprielnice? Ce ar trebui să facă fiecare 
dintre noi? Încerc să gândesc pentru mine 
însumi și aș îndrăzni să spun că, prin voință și 
acțiune personală pe tărâm social, prin dialog 
și opinii sociale realiste, influențând tinerii prin 
exemplu personal și reașezarea la locul lor a 
valorilor umane precum empatie și compasiune, 
putem spera că vom reuși.
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Marius Radu, lector universitar asociat, își 
desfășoară în prezent activitatea în domeniile 
antreprenoriat, psihoterapie, teologie și 
jurnalism independent. Este membru fondator 
și președintele Asociației Dianoia - Institutul 
de Terapie Familială şi Practică Sistemică. Are 
peste 300 de articole publicate, este producator 
si gazda a peste 1000 de ore transmisii radio 
live pe posturile naționale, a tradus cartea lui 
John Wyatt, Matters of life and death: Human 
Dilemmas in the Light of the Christian Faith - 
ediția a doua, lansată în 2011.

A predat teologia și filosofia în licee creștine 
din Timișoara in calitate de profesor și ca 
pastor la “Isus Speranta României” și la Biserica 
Baptistă Betel. De asemenea, ca lector asociat, 
a predat jurnalism, antropologie și cursuri 
de științe politice de la Universitatea “Babes-
Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea de 
Vest din Timisoara. Marius este un muzician 
cu experiență: a fost membru al orchestrei 
Filarmonica “Banatul” (1977-1991) și a participat 
la numeroase festivaluri de jazz din România și 
din străinătate (1975-1986).

Marius Radu
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Filmul: realitățile bosniace văzute prin 
obiectivul camerei

Se pare că noi limbi sunt inventate deocamdată 
pe la cotiturile râului Miljacka. Aceste limbaje 
creează și descriu, în același, timp noi 
realități. Deși o simplă privire prin teatrele și 
cinematografele din Sarajevo nu este suficientă 
pentru a le întrezări, ele există.  Aceste imagini 
sunt portretele unei realități care ne expun 
fragmentelor unei vieți văzută din perspectiva 
celor ce trăiesc acolo, în jurul cinematografelor 
din Sarajevo și în marile orașe ale Bosniei, Banja 
Luka, Mostar si Tuzia. În jurul restului capitalelor 
europene și în afara acestora, aceste realități se 
manifestă prin forme ale interpretării poetice de 
film, dar aici sunt văzute doar prin ochii celor 
care locuiau acolo. Privite de la distanță, însă 
cu constiența sinelui, și cu o dorintă nedefinită 
intactă, tinerii regizori găsesc mereu noi feluri 
de a-și exprima dorul față de un loc care poate 
că nici nu mai există, așa cum era odinioară, dar 
care este acum înglobat in toate narațiunile și 
formele artistice noi.

Emigrantul

My lost generation (2009) este un documentar 
incitant, un autoportret al lui Vladimir Tomic, 
regizorul stabilit în Copenhaga (Unfinished 
Journeys (2012), Flotel Europa (2015)). Tomic 
este protagonistul, dar el ar putea fi orice tânăr 

Anne Marie Majlund Jensen

Inventarea unor 
limbaje noi

bărbat al unei generații al cărui sens de orientare 
s-a pierdut in timpul războiului. În cazul lui Tomic, 
calea sa spre sălbăticia existenței sale este prin 
războiul între Bosnia și Herzegovina. În general, 
în război, este vorba de a pierde, mai mult decât 
de a câștiga. Toată lumea pierde ceva; cei care 
rămân în viață pierd prieteni, rude, case. Bosnia a 
pierdut o generație întreagă. Generația lui Tomic.

Tomic redă căutarea propriei identități, legându-
și propria cercetare de identitate, lipsită de țel, 
de cea a contemporanilor săi. El se întoarce în 
timp pentru a căuta, dar în cazul lui, întoarcerea 
în timp presupune o călătorie prin spațiul aerian 
european către o țară care nu mai există. El suferă 
o pierdere triplă: pierderea de timp, pierderea 
în spațiu și, astfel, pierderea unei generații. 
Pierderea unei generații înseamnă că viața 
adultă să devină un dialog cu o entitate absentă. 
In My Lost Generation această absență este, mai 
presus de toate, absența unui colectiv care să 
reflecte și să recunoască suferințele experienței 
de emigrant.

My lost generation este o mărturie tacită a 
pierderilor umane ale războiului, deoarece ele se 
fac simțite și la cei care și-au pierdut “doar” țara 
– și, odată cu ea, tot ceea ce au lăsat în urmă. 
Însă aceasta este și o mărturie a experienței 
de emigrant: înfățișează cât de ambivalentă 
poate fi întâlnirea cu societăți mai mult sau mai 
puțin binevoitoare și cum această ambivalența 
persistă - până în punctul în care dintr-o evitare 
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de succes a războiului devine a simplă “integrare 
reușită”.
 

Inamici la orizont

Dacă ambivalența povestirii despre emigrare a 
lui Tomic o determină să fie atât de captivantă, 
atunci normalitatea - sau absența ei - este ceea ce 
îi captivează pe cei ce rămân în urmă. Câteodată 
brute, câteodată poetice, de obicei amândoua, 
operele lui Ines Tanovic (A day on the Drina, Some 
Other Stories, Coal Mine), Namik Kabil (Magnet, 
Inside) si Timur Makarevic (Jugonostalgia, Yours 
and Ours) toate iau parte în cercetări care caută 
conturul unei noi normalități de după război, 
în plin proces de creație. Generația din urma 
razboiului, condusă de creatori de film europeni 
renumiți precum Danis Tanovic și Pjer Zalica, a 
fost plină de umor si explicită în critica socială; 
acum sunt acompaniați de regizori a căror opere 
sunt portrete mai subtile, mai tăcute, dar în 
același timp pătrunzătoare, ale condiției umane 
de după război. Imagini care descriu felul în 
care totul revine la normal - o normalitate care 
însă este diferită de cea precedentă. Întorcând 
obiectivul pe dos, schimbând perspectiva de 
la cea a conflictelor interioare ale unor suflete 
individuale traumatizate, la cele exterioare, 
dar la fel de tulburătoare, ale realităților lumii 
înconjurătoare, acești artiști descriu o lume cu 
oameni în care nu știm dacă să avem, sau nu, 
încredere.

Cum poți ști în cine să ai încredere? 
După război?

Oficial, inamicul nu există. Războiul s-a incheiat. 
Totuși, inamicii persistă. Documentaristul și 
creatorul de film stabilit în Sarajevo, Timur 
Makarevic, arată felul în care antagonismul 
persistă într-o asemenea masură încât, de 
fapt, “inamic” devine oricine. Ajungi să vezi un 
inamic chiar și în tinerii pentru care traumele 
războiului nu dispar niciodată. “E ca și cum ai 
avea cuvântul ‘sârb’ scris pe frunte” spune tânăra 
femeie ín vârstă de aproximativ douăzeci de 
ani din documentarul experimental minuțios, 
dar surprinzător de optimist, Yours and Ours, 
care înfățișează tineretul de pe ambele părți 
ale graniței etnice dintre Bosnia și Herzegovina 
- o graniță care divide populația țării în vârstă 
de două decenii ín două teritorii distincte (și 

aproape omogene din punct de vedere etnic).

A-l urmări pe Makarevic este a privi felul în 
care tineretul își pune în cuvinte experiența de 
a fi. Ba mai bine zis: felul în care o generație 
tânără își pune în cuvinte modul de gândire. Un 
alt documentar de Makarevic, Jugonostalgia, 
tratează în același fel povestirile Yugoslaviei 
spuse din perspectivele celor care ar fi putut 
deveni iugoslavi, dar în schimb au devenit 
predecesorii ei. În timp ce în Yours and Ours 
Makarevic arăta felul în care tinerii (sârbi, bosniaci 
si croați) gândesc despre ceilalți (sârbi, bosniaci 
și croați), Jugonostalgia arată Yugoslavia văzută 
în retrospectivă.

Arta tranziției

Ambele piese sunt parte dintr-un proiect mai 
mare - Priče iz Tranzicije - “povestiri despre”, 
sau “istorisiri ale” tranziției. Totuși, Makarevic 
subliniază faptul că tranziția nu este doar 
aceasta - tranzitie - ci în același timp, ba chiar 
mai important, o stare a existenței cu multe fețe 
depinzând pe cine dorește mintea iscoditoare să 
întrebe. Tranziția este prin definiție “a fi pe drum”, 
dar, potrivit lui Makarevic, este mai mult decât a 
merge de la ceva la altceva. El arată faptul că și 
în perioade de “tranziție”, tinerii au lucruri la care 
țin în prezent. Ei duc vieți care nu sunt definite 
neapărat de ideea împlinirii unei finalități într-un 
viitor neclar. În timp ce în Yours and Ours el lasă 
obiectivul să urmărească mișcările oamenilor 
în spațiu, ceea ce il interesează pe Makarevic în 
Jugonostalgia este o anumită mișcare în timp. 
Lănsându-se în a urmări o poveste care merge 
dincolo de istoria războiului, Jugonostalgia 
vizualizează lumea (de acum a fostei) Yugoslavia, 
o lume care era considerată ca fiind diferită 
fundamental de lumea stearpă a unei societăți 
de după război (post-război, post-conflict, post-
socialist, post-comunist și, nu în ultimul rând, 
post-Yugoslav).

Oamenii muncitori

Documentarele brute sunt specialitatea 
documentaristei născute în Sarajevo, Ines 
Tanovic, iar ființa umană este în centrul atenției 
sale. Tanovic urmărește felul în care aceasta își 
croiește drum prin viață. Văzută din perspectivă 
tanoviciană, aceasta își pierde individualitatea; 
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rareori arată vreo urmă de individualitate sau 
conștiență de sine. Nu arată sentimente sau 
emoții. Nu că acești oameni ar fi reprezentati ca 
fiind reci sau cinici, ci mai degrabă ca animale 
muncitoare. Tanovic arată felul în care acești 
bărbați și aceste femei depun efort în tot ceea 
ce fac, considerând aceasta ca fiind o stare 
normală - oriunde ar fi, oricând ar face ceea ce 
fac și orice ar face. Fie că excavează rămășițele 
cadavrelor din albia secată a râului Drina (A 
day on the Drina) sau că își croiesc drum prin 
inima muntelui, îngropați în pământul negru și 
argila unei mine de cărbuni (Coal Mine), nu prea 
contează.

Dată fiind insistența extrema a lui Tanovic în a 
arăta materia primă din care este făcut omul, 
cu absența dialogului și cu “acțiunea”/motivul 
incorporându-se în timp real, portretele ei arată, 
in același timp, caracterul distinct dar și cel 
universal al ființei umane. Tanovic vrea să ne arate 
faptul că oamenii sunt ființe fizice, corporale. 
În contrast izbitor cu stilul documentarelor 
bazate pe vorbire, documentarul tanovician 
este un documentar al corpului. Corpuri care 
sapă, corpuri care caută, corpuri găsite, corpuri 
acoperite cu pământ, corpuri supra- și subterane. 
Oriunde privim, vedem corpuri. Bătrâne și tinere, 
bărbați și femei, morți și vii. Corpul este motivul 
central. A Day on the Drina și Coal Mine sunt 
ambele captivante fizic, întrucât capturează 
paradoxul existenței umane: încercarea inumană 
de a găsi rămășițele copiilor după masacrul 
brutal - intriga documentarului A Day on the 
Drina - sau condițiile inumane în care se petrec 
12 ore pe zi în subteran, precum în Coal Mine.

Aceste circumstanțe sunt ambele extrem de 
inumane în contrast cu reprezentarea umană 
caracteristic tanoviciană; în același timp, asta nu 
lasă loc de îndoială faptului că omul este exact 
ceea ce ea doreste să ne arate. În contrast cu 
povestirile personale ale lui Tomic și a istorisirilor 
colective ale lui Makarevic, aici avem de a face 
cu un om lipsit de identitate; imaginile, culorile, 
luminile vorbesc de la sine, în timp ce camera 
urmează albia secată a râului Drina doar ca să ne 
arate rămășițele unui pantof de copil, numărul 8.

Învățarea unor limbaje uitate

Limbajul inimii este un gen deosebit de limbaj. 
Este diferit de altele întrucât poate fi vorbit 
de oricine, nu este asociat cu vreun teritoriu, 
“regiune”, țară, stat, sau grup național. Totuși, 
are o anume gramatică și prin urmare, poate fi 
învățat - și uitat.

Observați că niciunde în acest articol nu m-am 
referit la “cinematografia bosniacă”. Nu cred ca 
eu sunt îndreptățit să definesc “statutul” a ceea 
ce înseamnă “contemporan” și, în special, ce este 
cinematografia “bosniacă”. Totuși, ceea ce fac aici 
este să vorbesc în numele operelor menționate 
mai sus, deoarece ele vorbesc o limbă pe care 
eu o identific ca fiind a mea. În plus, sper ca ele 
să reprezinte gramatica unei limbi în formare, o 
limbă față de care alții, până acum, s-au simțit 
analfabeți în momentul în care au încercat 
să descifreze curentele și direcțiile unei noi 
realități post-război, care pentru mult timp a 
fost suprimată de traumele războiului, dar care 
acum, se pare, se mișcă spre o nouă normalitate.

© Shutterstock
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Bosnia si Danemarca. A trăit și a lucrat în Sarajevo 
și a făcut muncă de teren în diferite zone ale 
Bosniei în ultimii 4 ani. Are un master în studii 
europene și, în prezent, cercetările sale sunt în 
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Alicja Kordos

Pentru cei mai mulţi dintre noi, Atena este capitala 
culturală a Europei, cunoscută pentru zidurile 
Acropolei şi marea ei albastră. Totuşi, are şi o altă 
faţă. Deşi, dacă cutreieri satele şi insulele greceşti 
ai putea da peste greci zâmbitori, care cântă la 
instrumente tradiţionale şi servesc delicatese 
locale, realitatea în Atena este oarecum diferită. 
De cum părăseşti drumurile bătătorite, vei vedea 
că oraşul este un uriaş creuzet cu imigranţi din 
Balcani, ţările mediteraneene şi, recent, chiar din 
colţurile mai îndepărtate ale Europei.

În Atena, imigranţii pot fi întâlniţi chiar la 
picioarele Acropolei, într-o odinioară elegantă 
piaţă Monastiraki, care este acum un loc de 
întâlnire pentru imigranţi şi, în acelaşi timp, 
un “loc de muncă” pentru rromi. Poţi întâlni 
aici femei rrome ce-ți strecoară flori în mâini, 
cerşetori tineri şi negustori ambulanţi de 
evidentă provenienţă străină. Cum majoritatea 
imigranţilor trăiesc în jurul centrului oraşului, la 
vest de piaţa Warwakio şi Omonia, îi poţi întâlni şi 
în elegantul cartier Place. Nu este ieşit din comun 
să vezi poliţişti înarmaţi, patrulând permanent 
împrejurimile pentru a preveni încăierările, care 
izbucnesc destul de frecvent. Aceste cartiere 
sunt vizibil murdare şi sărace şi sunt evitate 

Atena ca un creuzet. 
Migrația în Grecia.

de locuitorii nativi ai Atenei, care îi numesc pe 
imigranţi dispreţuitor “negri” (mawri). Populaţia 
de polonezi, centrată în jurul bisericii catolice 
din Atena, se află și ea într-o parte rău famată 
a oraşului (lângă stradă Michail Vodă). Totuşi, 
trebuie menţionat că identitatea imigranţilor s-a 
schimbat în anii din urmă. Aversiunea grecilor 
nu se mai limitează doar la imigranţii care vin din 
Albania şi alte asemenea ţări europene sărace 
devastate de comunism, ci şi la imigranţii din 
Africa, Asia şi Orientul Mijlociu.

Pentru a putea înţelege modificările demografice 
şi etnice ale grupurilor de imigranţi din Atena, 
trebuie să ne întoarcem în anii ‘90. După 
transformarea din 1989, oraşul a fost inundat 
de imigranţi (în principal din Albania, dar şi din 
alte ţări balcanice după 1995), care dovedeau 
o predilecţie pentru Grecia faţă de alte ţări din 
UE. Această era rezultatul faptului că Grecia era 
relativ prosperă la vremea aceea, spre deosebire 
de alte ţări din Balcani. Din acest motiv, locuitorii 
ţărilor post-sovietice au văzut Grecia ori ca pe 
un nou loc de rezidenţă, ori ca pe un punct de 
tranziţie spre vest. La vremea respectivă, imigraţia 
era văzută că un fenomen destul de pozitiv, dat 
fiind faptul că mulţi greci au plecat din ţară în 
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anii ‘50 şi ‘70, deci forţă de muncă era oarecum 
împuţinată, în special în rândul muncitorilor 
necalificaţi. În general imigranţii aveau nivele 
primare sau secundare de educaţie, ruşii fiind cei 
mai educaţi, iar albanezii cei mai puţin educaţi. 
Acceptau de obicei munci care nu cereau nici 
un fel de calificare. Albanezii şi polonezii lucrau 
în construcţii sau acceptau alte astfel de munci 
fizice. Femeile imigrante din Filipine lucrau că 
menajere, în timp ce bulgarii lucrau că ospătari şi 
personal de serviciu. Imigranţii îşi dădeau silinţa 
să se integreze în societate, să înveţe limba şi 
să fie asimilaţi de populaţia ţării în care au venit 
- asta se aplică în mod special imigranţilor din 
ţările europene. Începutul seculului XXI a fost 
martorul unui nou flux de imigranţi în momentul 
în care pregătirile pentru camptionatul european 
UEFA şi jocurile olimpice de vara au creat multe 
locuri de muncă. Din păcate, în 2005, odată ce 
construcţiile s-au terminat, locurile de muncă au 
dispărut şi ele. Europenii din ţări care nu sunt, 
sau până recent nu au fost, ţări membre UE, au 
început să se întoarcă acasă.

Un grup interesant de imigranţi, mai mare decât 
oricare altul din Grecia (peste 50% din numărul 
total de imigranţi), sunt albanezii. Cantitatea 
de informaţii despre imigranţii albanezi, deşi 
relativ limitată având în vedere numărul 
acestora (subiectul pare să fie unul incomod 
pentru guvern), este totuşi mult mai mare decât 
cantitatea de informaţii despre oricare alte 
grupe de imigranţi. Deşi numeroşi, albanezii 
nu se bucură de privilegii sau instituţii speciale, 
guvernul speră că aceştia să fie asimilaţi cât 
mai curând. Albanezii deja fuseseră prezenţi în 
Germania, dar majoritatea au plecat după 1945. 
Ei şi descendenţii lor au venit în Grecia în 1991, 
în timpul crizei din 1998-1999, cât şi în timpul 
războiului din Kosovo. Deşi mulţi dintre ei sunt 
de origine greacă, ei sunt trataţi ca străini. Unii 
dintre ei stau în Grecia în mod ilegal, alţii - după o 
vreme - obţin drept de rezidenţă, iar alţii chiar şi 
cetăţenie. Imigranţii albanezi în general cunosc 
limba greacă, deci se pot integra destul de bine în 
societatea greacă. Evită să-şi expună credinţele 
religioase şi chiar recurg la folosirea numelor 
greceşti (creştine) pentru a evita aversiunea şi 
persecuţia locuitorilor nativi care, ca membrii ai 
bisericii creștin-ortodoxe, au o atitudine ostilă 

faţă de musulmani. În ciuda acestor precauţii, 
grecii recunosc albanezii destul de uşor, de 
exemplu după aspect. Informaţii interesante 
şi precise în privinţa albanezilor sunt oferite 
de recensământul din martie 2001. La vremea 
respectivă populaţia albaneză din Grecia numără 
438.036 de indivizi, mai mult de jumătate din 
numărul total de imigranţi din ţară (761.813).

220.470 de albanezi veniseră în Grecia ca să 
lucreze, 65.214 veniseră din motive familiale, 
în timp ce numai 7.708au venit pentru a studia 
şi 926 pentru a fugi de persecuție. Aceste 
numere ne dau o idee generală asupra structurii 
populaţiei albaneze din Grecia la momentul 
respectiv, dar informaţia este cu siguranţă 
incompletă, deoarece putem presupune că 
mulţi imigranţi ilegali şi-au ascuns dinadins 
naţionalitatea. Măsura în care grecii încearcă să 
muşamalizeze prezenţa albanezilor în societatea 
lor este evidenţiată de povestea unui elev care 
a fost făcută publică în urmă cu câţiva ani. În 
Grecia, în timpul sărbătorilor naţionale, elevii 
participă la parade. Celor cu rezultatele şcolare 
cele mai bune li se acordă privilegiul de a purta 
drapelul grec. În 2003, această onoare a fost 
oferită unui băiat albanez, dar cu condiția de a 
declara public că se consideră grec. O dovadă şi 
mai clară a intoleranţei o constituie un film care 
arată soldaţi greci care, în calitate de reprezentaţi 
oficiali ai armatei, scandează sloganuri rasiste: 
“Poţi să te naşti grec, nu să devii grec. Îţi vom bea 
sângele, albanez împuţit.”

Situaţia grupului de imigranţi polonezi, de 
asemenea, reflectă trend-ul general din Atena. 
Erau zeci de mii de imigranţi polonezi în Grecia 
pe la sfârşitul anilor ‘80 şi începutul anilor ‘90. 
Până în 2004, numărul lor a fost estimat să ajungă 
până la 200 de mii. Au fost luate și măsuri pentru 
a legaliza imigrarea poloneză. Planuri pentru a 
pune bazele unei şcoli pentru copiii polonezi 
au existat încă din 1985. Au fost înfiinţate trei 
instituţii educaţionale independente. În 1997, a 
fost consolidată Şcoala Ambasadei Poloniei din 
Atena, cunoscută din 2003 ca Zygmunt Mineyk 
School. Polonezii din Grecia şi-au publicat 
propriile ziare, cel mai popular fiind “The Athens 
Herald” (mai târziu “The Athens Weekly”). Totuşi, 
cu câţiva ani mai târziu, polonezii au început să 
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plece din Grecia. Conform estimărilor ambasadei 
poloneze din Atena, numărul polonezilor din 
Grecia în 2013 ar putea fi chiar mai mic de zece 
mii.

În secolul 21, imigranţii din ţările europene au 
fost înlocuiţi de cei din Pakistan şi Bangladesh. 
Aspectul şi comportamentul lor fiind foarte 
diferite de cele ale grecilor. În consecinţă, lor le-a 
fost mai greu să asimileze cultura greacă şi erau 
mult mai uşor marginalizaţi. Statisticile vorbesc 
de la sine: în 2010, populaţia totală a Greciei era 
de 11 milioane. Numărul total al imigranţilor era 
de un milion, dintre care 160 de mii de cetăţeni 
UE şi aproximativ 800 de mii de cetăţeni non-
UE. Prin urmare, societatea greacă devine din 
ce în ce mai xenofobă. Mulţi greci nici măcar 
nu încearcă să îşi ascundă resentimentul faţă 
de imigranţi, pe care îi consideră cetăţeni de 
mâna a doua. Naţionalismul extrem în politică 
creşte în influenţă. Partidul naţionalist “Chrisi 
Avgi” (Răsăritul de Aur) a intrat în parlament 
deoarece sloganurile lor (“Grecia pentru greci”, 
“Grecia mai presus de toate”, “Albanezule, nu 
vei deveni niciodată grec”) corespundeau stării 
generale de spirit a publicului, care este din ce 
în ce mai negativ faţă de imigranţi (în 2013, 8.9% 
din populaţie era imigrantă) şi, drept rezultat, se 
tem de creșterea ratei criminalității.

Pentru a atinge o mai bună înţelegere a 
fenomenului imigraţiei, se pretează să privim 
problema din două perspective: tragedia 
imigranţilor albanezi, în special a copiilor, 
condamnaţi să rătăcească pe străzi şi să facă 
faţă persecuţiei poliţiei, şi a traficanţilor de 
persoane este reprezentată foarte bine într-un 
film de Theodoros Angelopoulos - Eternity and 
a Day. Ceea ce este deosebit de deprimant este 
imaginea metaforică a unui gard foarte înalt cu 
cadavre albaneze agăţate de el, reprezentând 
“graniţa de netrecut” a unei ţări europene. Cei 
care reuşesc să treacă de graniţă trebuie să-
şi admită inferioritatea faţă de cetăţenii greci. 
Chiar şi cei cu niveluri înalte de educaţie trebuie 
să lucreze necalificat, ceea ce nu ar fi niciodată 
cazul în ţările lor de provenienţă. În acest fel, 
situaţia financiară dezavantajoasă a imigranţilor 
îi forţează să coboare câteva trepte în ierarhia 
socială şi în propriii ochi. O mărturie interesantă 

a situaţiei albanezilor din Grecia este dată de A 
Short Border Handbook de Gazmend Kapllani, 
un albanez care a decis să vină în Grecia în anii 
‘90. Cartea a fost tradusă în mai multe limbi. 
Autorul descrie dificultăţile cu care se confruntă 
imigranţii încă din prima zi în străinătate. Deşi 
cartea nu este autobiografică şi anumite lucruri 
prezentate sunt exagerate, această reprezintă 
perfect atmosfera implicită emigrării. Kaplani 
conferă cititorului o descriere colorată a primelor 
zile “în vest”: toţi noii veniţi într-un depozit uriaş, 
în condiţii mizerabile, practic murind de foame, 
aşteptând o decizie în legătură cu viitorul lor. În 
loc să primească ajutorul promis de Națiunile 
Unite, primesc poliţişti înarmaţi cu bastoane 
care nu-i lasă să părăsească depozitul. Cartea 
abundă în comentarii despre următoarele etape 
ale vieţii într-o ţară străină - învăţarea unei noi 
limbi, căutarea unei slujbe, a unui apartament. 
Protagonistul trebuie să se confrunte cu 
aversiunea grecilor la fiecare pas şi trebuie să 
înţeleagă că “nimeni nu i-a cerut să vină, că 
el este un oaspete neinvitat şi că nimeni nu 
îl bagă în seamă. O entitate invizibilă care, în 
rarele ocazii când este observată, inspiră ori 
milă efemeră, ori dezgust persistent”. Autorul 
descrie vânătoarea de vrăjitoare a massmediei 
greceşti, care propagă o imagine negativă a 
albanezilor, contribuind la aversiunea şi frica 
tuturor grecilor faţă de ei. Kapilani citează ştiri TV 
(o bandă de albanezi au violat şi au ucis o femeie 
în vârstă de 70 de ani. O crimă oribilă. Poliţia 
avertizează că albanezii ar putea fi responsabili 
etc.), cât şi sloganuri publicate în presă (Daţi-i 
afară pe albanezi! Albanezii sunt cel mai oribil 
trib din lume). Nu este surprinzător faptul că în 
consecinţă grecii - care deja aveau suspiciuni 
faţă de fluxul de imigranţi, mai ales faţă de cei pe 
care îi percep drept necredincioşi (cel puţin asta 
cred grecii; în realitate mulţi albanezi sunt atei) - 
sunt confirmate de aversiunea massmediei, care 
inundă societatea cu acuzaţii faţă de acest grup 
de imigranţi.

Perspectiva imigranţilor contemporani este 
reprezentată şi de documentarul realizat de 
jurnalistul britanic Alex Miller, care a decis să se 
uite mai îndeaproape la dilema imigranţilor. S-a 
întâlnit cu mulţi dintre ei, a vorbit cu ei despre 
vieţile lor de zi cu zi şi le-a văzut condiţiile de trai 
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şi munca de zi cu zi. Imigranţii ilegali vin în Grecia 
pentru a-şi îndeplini visul de libertate în Europa. 
Totuşi, ei se confruntă cu aversiunea poliţiei şi 
a neonaziştilor. Sunt victimele atacurilor fizice şi 
nu pot cere ajutor deoarece ei oficial nu există. 
Imigranţii iau joburi prost plătite pe care grecii 
nu le-ar lua niciodată; acceptă să fie trataţi ca 
nişte sclavi, deoarece acesta este singurul mod 
în care îşi vor păstra locurile de muncă şi vor 
supravieţui.

Ei locuiesc în condiţii mizerabile în corturi de 
plastic. Grupuri mari de imigranţi au tabere în 
jurul oraşului Patras, unde aşteaptă să se strecoare 
pe vreun feribot şi să părăsească Grecia pentru a 
ajunge în părţi mai îndepărtate ale Europei, după 
cum aveau de gând de la bun început.

Totuşi, guvernul are o perspectivă complet 
diferită faţă de imigranţi, subliniind diferenţele 
dintre structura imigranţilor din Grecia şi cei ai 
altor ţări din UE, precum Suedia, unde imigranţii 
sunt în general europeni bine educaţi şi similari 
din punct de vedere cultural cu populaţia nativă. 
Grecia este inundată de imigranţi ilegali care 
vin pe mare din Indo-China, Pakistan şi alte 

asemenea ţări cu culturi complet diferite. Coasta 
lungă şi numeroasele insule sunt imposibil de 
controlat, deci noi grupuri de imigranţi vin în 
mod regulat în Grecia. Pe de altă parte, mulţi 
oameni care trăiesc de ani de zile în Grecia, 
s-au născut şi au fost crescuţi în Grecia şi totuşi 
nu au decât permise temporare de rezidenţă. 
Guvernul social democratic plănuieşte să rezolve 
măcar problema copiilor născuţi în Grecia, însă 
opoziţia şi rezistenţa anumitor părţi ale societăţii 
blochează efectiv aceste schimbări.

Rămâne de văzut cum se va descurca societatea 
greacă cu problema imigranţilor, dacă extremiştii 
de dreapta vor acceptă realitatea faptului că, 
în calitate de membru UE, Grecia va trebui să 
îşi deschidă porţile oamenilor din alte ţări şi 
să fie gata să îi ajute pe cei care vin de pe alte 
continente. Se pare că vor continuă să vină din 
moment ce numărul lor nu a scăzut ca urmare a 
crizei economice.

Grecia va trebui să găsească, atât căi de rezolvare 
a statutului lor, cât şi de organizare a vieţii lor 
în societate, în beneficiul propriilor cetăţeni, 
prietenoşi şi sceptici deopotrivă.

 © 2014 | discover greece
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EuropaNova

Belgia

Prima de acest gen, cu o abordare unică şi cu sediul la 
Bruxelles, Fundaţia EuropaNova a fost fondată în anul 
2010 şi are 42 de membri cu naţionalităţi şi experiențe 
profesionale diverse  -profesori de diferite limbi, interpreţi, 
traducători, antropologi culturali - al căror interes comun 
este promovarea limbilor şi culturilor din Europa Centrală, de 
Est şi din Balcani. În aprilie 2012, EuropaNova a deschis un 
centru cultural ce include și o librărie, şi din septembrie 2013, 
a deschis o bibliotecă în apropierea Parlamentului European. 
Aceasta oferă o gamă largă de lucrări literare din diverse țări 
- Bulgaria, Grecia, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croaţia, 
Serbia, România şi Estonia – care sunt în general disponibile 
în limba originală şi în limba franceză. 

Centrul Cultural EuropaNova (www.europanova.be) este 
un loc de întâlnire unde se țin cursuri de diferite limbi, de 
asemenea, îndeplineşte funcţiile generale ale unui centru 
cultural, ţinând conferinţe, întâlniri ale sriitorilor, sesiuni de 
poezie şi de muzică, expoziţii. Cursurile de limbi modern 
suţinute sunt în limbile română, greacă, turcă şi croată. Pentru 
elevii avansaţi sunt organizate cursuri despre cultură acestori 
ţări. Pentru publicul multicultural din Bruxelles, centrul a 
înfiinţat conferinţe periodice în limba franceză despre autori 
din Est, Europa Centrală şi Balcani. 

Din septembrie 2013, EuropaNova organizează un festival 
(www.europanovafestival.eu) care celebrează limbile, 
culturile şi spiritualitatea din Europa Centrală, de Est şi din 
Balcani. Acest festival este parte a evenimentelor prilejuite, 
în fiecare an, în data de 26 sepembrie de Ziua Europeană 
a Limbilor. Prima ediţie a avut loc în săptămâna 23-29 
septembrie 2013 şi a fost dedicată limbii şi culturii române. 
A două ediţie a avut loc 25-30 septembrie 2014 şi a fost 
dedicată culturilor română, moldoveană, bulgară şi greacă. 

Pentru proiectul Ulysses’ Gaze 2013-2015: stories of 
migration through East-European cinematography (www.
ulysses-project.eu), EuropaNova a colaborat cu History 
Meeting House (HMH) din Varşovia(PL), Muzeul Etnologic 
al Traciei din Alexandropolis(GR), Fundaţia Student Plus din 
Timişoara(RO) şi Platform Spartak din Haga(NL). 

www.europanova.be
www.europanovafestival.eu
www.ulysses-project.eu
www.ulysses-project.eu
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Muzeul Etnologic al Traciei 

Grecia

Muzeul Etnologic al Traciei a fost inființat cu scopul de a 
păstra memoria istorică în regiunea generală a Traciei şi este 
o organizaţie auto-finanţată. Începând cu anul 1899, muzeul 
a funcționat în Alexandroupolis într-o clădire neoclasică, 
închiriată, construită din piatră, care datează din 1899. 

Muzeul a fost deschis publicului începând cu octombrie 
2002. Este un proiect, în general, auto-finanţat, fiind uneori 
susţinut de Fundaţia Stauros Niarhos şi de Ministerul Grec al 
Culturii. 

Muzeul Etnologic al Traciei este o celulă vie unde se poate 
învaţa despre cultura populară şi obiceiurile din Tracia, un loc 
care poate conecta tradiţia cu preocupările vieţii şi societăţii 
moderne. 

Scopul muzeului este de a studia, proiecta şi de a promova 
cultura tracă. Unul dintre scopurile muzeului este reevaluarea 
tradiţiei. Exponatele sunt organizate în aşa fel încât vizitatorul 
să-şi poată forma o imagine completă a modului tradiţional 
de viaţă în Tracia, în special în prefectura Evros Nord de la 
finalul secolului al XVII-lea până la începutul secolului al XX-
lea. 
•    Parterul: 15 metri pătraţi 
•    Subsol: 12 metri pătraţi 
•    Clădiri auxiliare: 3.3 metri pătraţi 

În curtea internă a muzeului se găseşte o cafenea relaxantă 
cu ceaiuri de plante aromatice, dulciuri tradiţionale şi 
magazinul de cadouri cu amintiri din Tracia. 

Colecţia muzeului cuprinde obiecte, arhive cu documente 
şi imagini, înregistrări, videoclipuri şi biblioteca. În interiorul 
muzeului sunt expuse peste 500 de obiecte din colecţia 
muzeului. 
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History Meeting House
Polonia

Ocupaţia principala a History Meeting House (HMH) este 
istoria Europei Centrale şi de Est în secolul XX. În cadrul 
HMH, istoria este prezentată prin expoziţii, discuţii, întruniri 
ale cercurilor dedicate istoriei Varşoviei, filme artistice şi 
documentare, sesiuni educaţionale, lansări de cărţi, seminarii 
şi conferinţe. De asemenea, HMH are rolul de editură, cu 
o gama largă de cărţi privind istoria secolului XX ce pot fi 
găsite în librăria proprie. Biblioteca Audiovizuală colectează 
informaţiile martorilor, digitalizeză fotografii, arhivează 
documente şi filme. 

HMH a fost înfiinţată în anul 2006 ca urmare a iniţiativei 
Centrului KARTA, o organizaţie independentă non-
guvernamentală. Centrul KARTA, a cărei activitate a început 
în anul 1982, documentează istoria modernă şi efectuează 
acţiuni de promovare a democraţiei şi conştiinţei civile. 
HMH cooperează cu instituţii poloneze şi externe de renume 
dedicate studierii istoriei secolului XX. 

HMH prezintă istoria folosind metode moderne şi diverse de 
comunicare; colaboratorii HMH includ artişti tineri şi curatori 
care creează expoziţii artistice, evenimente, jocuri urbane şi 
spectacole de teatru. Sunt prezentate cele mai importante 
evenimente din istoria secolului XX, incluzând istoria 
societăţilor, biografii fascinante şi poveşti de viaţă unice ale 
unor oameni obişnuiţi. 

HMH încerca să facă istoria cunoscută publicului larg folosind 
surse primare şi aducând în prim-plan relaţiile dintre indivizi. 
Se axează pe acele aspecte ale istoriei care sunt frecvent 
absente din manuale; unicitatea unei epoci este mai uşor 
de înţeles prin poveşti despre viaţa de fiecare zi şi destinele 
personale. HMH este este deschis cercurilor şi generaţiilor 
diverse. Mărturisirile pezentate au fost date de persoane de 
naţiuni şi crezuri diferite. 
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Platform Spartak
Olanda

Platform Spartak este o platformă de învăţare care conectează 
tineri din Europa cu Haga şi vice-versa. Are viziunea unei 
Europe bazate pe comunităţi locale puternice şi durabile, 
în care cetăţenii tineri sunt implicaţi social şi încurajaţi 
să se exprime şi să se dezvolte. La baza acțiunilor se află 
convingerea că exprimarea creativă şi schimburile culturale 
sunt cruciale pentru dezvoltarea acestor comunităţi. 

Alături de Platform Spartak se poate câştiga experienţă atât 
la nivel regional, cât şi la nivel internaţional: proiectele sale 
variază de la Art Jams în Haga până la muncă voluntară în 
Balcani. Tinerii au oportunitatea de a participa la proiecte 
deja existente sau să creeze unele noi. Platform Spartak 
este o organizaţie non-profit cu un personal mic şi dedicat. 
Prin ambiţia sa de a funcţiona ca o platforma de învăţare, 
Platform Spartak sprijină și stimulează tinerii să pună în 
aplicare proiecte noi şi să-şi realizeze propriile idei. 

Obiective strategice: 
•    să ofere tinerilor instrumentele necesare pentru a se 
exprima şi dezvolta; 
•  să sprijine iniţiativele locale pentru consolidarea 
comunităţii; 
•       să ofere o platformă pentru schimb intercultural; 
•       să creeze slujbe locale pentru tineretul europen;
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Student Plus
Romania

Fundaţia Student Plus (www.studentplus.ro) a fost fondată 
în anul 1999 în Timişoara, România. La început, organizaţia 
a avut scopul de a oferi oportunităţi educaţionale şi acces 
la informaţii studenţilor din oraşul nostru, însă, de-a lungul 
anilor, grupurile țintă deservite s-au diversificat, incluzând 
profesionişti, precum cadre didactice şi asistente medicale. 
Alte noi proiecte și programe derulate de Fundația Student 
Plus vizează grupuri precum cetăţeni de vârsta a treia şi 
elevi din învățământul preuniversitar. În prezent, scopul 
nostru este să oferim: servicii educaţionale, oportunităţi de 
dezvoltare personală, susţinerea persoanelor şi grupurilor 
de persoane, acordând o atenţie deosebită grupurilor 
dezavantajate. Beneficiarii sunt susținuți pentru obţinerea 
şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor din mai multe 
domenii de interes: limbi străine, comunicare, experinţă de 
viaţă, calculatoare şi mass-media, assistență socială, cultură, 
religie şi civilizaţie. Din 1999, anual, în activităţile organizaţiei 
participă aproximativ 500 de persoane, dintre care mai mult 
de jumătate sunt tineri cu vârste între 18-30 de ani
 
Programele principale sunt: Centrul de Limbi Moderne 
Student Plus, Academia Seniorilor, Centrul de Media, Centrul 
de Voluntariat Timişoara (www.voluntar-timişoara.ro) 
şi Centrul de Informare Europe Direct Timişoara (www.
europedirect-tm.ro). 

Alăturându-se în 2008 Federaţiei Române YMCA, Fundaţia 
Student Plus a devenit parte a familiei YMCA România care 
are organizații membre în nouă oraşe din România şi, de 
asemenea, a familiei mondiale a YMCA, care activează în 
peste 120 de ţări. 

De la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, 
Fundaţia Student Plus a implementat numeroase proiecte 
educaţionale prin programele pentru educație și tineret 
ale Uniunii Europene. În Timişoara, oraş cu o populaţie 
multiculturală şi multietnică, interesul cetăţenilor pentru 
tema migraţiei este semnificativ, de aceea, în 2012, Student 
Plus a implementat proiectul UE “Strangers yesterday, friends 
today, a family tomorrow” care abordează problematica 
solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor din România. Activităţile 
proiectului susţin procesul de integrare a imigranților în 
comunitatea locală şi cresc gradul de conştientizare a 
comunității locale cu privire la problema migraţiei. Mai 
târziu, în 2014, Student Plus, prin Centrul de Informare 
Europe Direct, publică broşura informativă pentru imigranţi 
şi autorităţile ce lucrează cu aceștia, “Bun venit în Timişoara- 
Ghid de integrare pentru migranţi”.

www.studentplus.ro
www.voluntar-timişoara.ro
www.europedirect-tm.ro
www.europedirect-tm.ro
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