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Fenomenul migrației feminine din 
Republica Moldova  
 
Stela Stîngaci 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar 
 al Republicii Moldova în Italia 
roma@mfa.md 
 
Peste două treimi din numeroasa comunitate a moldovenilor din 
Italia o constituie femeile noastre. Majoritatea sunt angajate în 
activitățile de asistență familială, o muncă care implică mari 
sacrificii și efort. 

Fenomenul migrației feminine din Republica Moldova spre 
Italia a avut și are un impact social, economic și cultural 
semnificativ atât în țara de origine, cât și în cea de destinație. În 
pofida acestui fapt, rămâne încă puțin studiat și puțin înțeles.  

Meritul studiului este de a fi vărsat lumină asupra acestui 
fenomen de amploare, de a-l fi abordat într-o manieră 
cuprinzătoare și aprofundată, în toată complexitatea sa. 

Avem în față o lucrare inedită, cu un bogat material 
factologic și statistic, imprimată de trăirile și experiența personală 
a autoarei, cu certitudine interesantă și utilă pentru a înțelege mai 
bine și a căuta soluții pentru multiplele probleme pe care le 
generează migrația feminină. 

Autoarea vine cu sugestii și concluzii relevante despre rolul 
asociaționismului printre femei, ca forme de agregare care 
facilitează socializarea, informarea reciprocă, conștientizarea 
drepturilor și a obligațiilor, integrarea în societatea țării-gazdă și, 
totodată, menținerea legăturilor cu țara de origine. 

Adresez sincere felicitări autoarei Tatiana Nogailîc pentru 
această reușită și, mai cu seamă, pentru faptul că multe dintre 
recomandările și concluziile pe care le face le-a tradus deja în 
fapte frumoase. Merită tot respectul și recunoștința noastră pentru 
angajamentului său ferm în dezvoltarea asociaționismului, a 
voluntariatului, a cetățeniei active, aducând astfel o contribuție 
valoroasă la creșterea calitativă și la consolidarea comunității 
noastre din Italia și nu numai. 
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Spre o societate deschisa si incluzivă 
Rodolfo Giorgetti, Italia Lavoro  
Responsabil pe Departamentul Imigratiei  
si Proiecte (Mobilitatea fortei de munca) 
 la Italia Lavoro S.p.A.  
rgiorgetti@italialavoro.it 
 

Migraţia spre ţara noastră a femeilor 
din Moldova, tema acestei lucrări, este un 
fenomen foarte răspândit şi, totodată, aproape ignorat de mass-
media, de societatea civilă şi de către instituţiile statului. O armată 
tăcută despre care cunoaştem foarte puţin, decât doar din 
statisticile reci, dar care are un rol fundamental, contribuind în 
mod determinant la acoperirea unui gol lăsat de către Stat în 
sistemul de welfare, cu o referire specială la activitatea de 
îngrijire şi asistenţă a bătrânilor, a copiilor, a persoanelor cu 
dizabilităţi.         

Pornind de la o scurtă prezentare a istoriei ţării sale, 
Moldova, o republică ex-sovietică mică şi puţin cunoscută – 
conform datelor cea mai săracă ţară din Europa – Tatiana a 
descris condiţiile istorice, economice şi sociale care au dus la un 
fenomen migraţional atât de important, care s-a îndreptat şi care 
continuă spre ţările Uniunii Europene. Bărbaţi şi, în special, 
femei, nevoiţi să-şi lase propria ţară, pe cei dragi, în căutarea unei 
vieţi mai bune.       

Prin intermediul unor episoade din experienţa sa 
personală, parcurgând momente dificile şi foarte sensibile din 
trăirile sale, Tatiana a concentrat analiza privind efectele şi 
costurile migraţiei cetăţenilor moldoveni în Italia, evidenţiind în 
mod special dificultăţile, senzaţia de marginalizare socială, de 
rătăcire, pe care foarte des însoţeşte experienţa celor nevoiţi să 
înceapă o nouă viaţă într-o realitate pe care nu o cunosc şi de 
către care se simt foarte des respinşi.   

O atenţie deosebită este acordată femeilor din Moldova, a 
căror migraţie în Italia a luat proporţii extraordinare, începând cu 
anii ‘90; femei cu diplome de studii şi importante experienţe de 
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muncă în spate, dispuse să accepte orice muncă, doar pentru a 
obţine resursele economice fundamentale pentru întreţinerea 
copiilor şi familiilor lăsate în patrie, în urma unor despărţiri pline 
de suferinţă şi daune incalculabile pentru integritatea familiei. 
Femeile din Moldova au ocupat deci sectorul de asistenţă a 
familiilor, unde, din cauză că nu există o disciplină normativă 
adecvată, s-a format o adevărată piaţă neagră a forţei de muncă 
ieftine. În plus, absenţa unui cadru normativ sistematic nu permite 
o apreciere efectivă a activităţilor, a condiţiilor şi orarelor de 
muncă, precum şi controale adecvate. Cu referire la o activitate, 
aceea a aşa-numitelor “badante”, adesea alienantă şi care duce la 
îndepărtarea femeilor care muncesc din contextul social de 
referinţă.           

Din acest motiv, o reflectare atentă vizează rolul activităţii 
asociaţiilor, în special a celor de femei. În baza experienţei sale în 
calitate de preşedinte al Asociaţiei “Assomoldave”, Tatiana a 
subliniat faptul că asociaţionismul constituie un indicator 
fundamental, dar şi un instrument crucial pentru dezvoltarea 
formelor de comunicare cu societatea gazdă. În urma unei analize 
detaliate, realizată cu ajutorul unui chestionar distribuit 
reprezentanţilor unora din principalele asociaţii de cetăţeni 
moldoveni prezenţi pe teritoriul Italiei, Tatiana nu a omis să 
înainteze, şi datorită cunoaşterii directe a fenomenului, o apreciere 
critică a modului de operare a asociaţiilor numite de “ajutor 
reciproc” sau a celor create de imigranţi pentru imigranţi şi din 
acest motiv expuse riscului de a rămâne închise în propria lume. În 
consecinţă, marginalizate considerabil, în ţesutul social.            

Tatiana vede originea acestor probleme atât în capacitatea 
redusă a liderilor asociaţiilor de a forma o reţea, de a se organiza 
de o manieră mai structurată, încercând să aibă impact asupra 
opiniei publice, dar şi în dezinteresul cu care instituţiile italiene, în 
special cele locale, privesc acest fenomen, de dezvoltare a a 
condiţiilor de bază pentru creşterea lor în teritoriu.   

Am acceptat cu plăcere invitaţia care mi-a fost adresată de 
prietena mea Tatiana să scriu prefaţa la această lucrare. Sondajul 
său despre rolul şi condiţia femeii din Moldova în Italia este 
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rezultatul experienţei sale personale. Analiza critică dar, în acelaşi 
timp, constructivă a asociaţionismului este rezultatul profundei 
sale cunoaşteri a fenomenului, dar şi a eforturilor sale necontenite, 
în anii de aflare în Italia, pentru a vedea recunoscute şi tutelate 
drepturile femeilor migrante, foarte des uitate în Patrie şi invizibile 
în ţara noastră.  

În această interesantă lucrare am avut ocazia de a regăsi 
hotărârea şi entuziasmul care însoţesc zilnic acţiunile Tatianei şi 
asociaţiei sale. Îi doresc sincer ca aceste eforturi să poată 
produce, împreună cu o mai profundă cunoaştere a contributului 
important al femeilor migrante din Moldova, o integrare deplină şi 
reală în ţesutul social şi economic italian, în avantajul tuturor şi în 
perspectiva unei societăţi deschise şi incluzive.     
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O mare comunitate, nu doar din punct de 
vedere numeric  
Franco Pittau, coordonatorul raportului 
 anual Dossier Statistico Immigrazione  
Caritas/Migrantes, Italia 
franco.pittau@dossierimmigrazione.it 
 
Cetăţenii moldoveni au venit dintr-o ţară mică 
dar, în Italia, formează o mare comunitate, nu 
doar din punct de vedere numeric (124.270 rezidenţi la începutul 
anului 2011), dar şi datorită bogăţiei de tradiţii culturale şi 
religioase, a atitudinii pozitive faţă de Italia, a ataşării faţă de 
familia de origine şi a disponibilităţii de a munci în serviciul 
familiilor italiene, a semnificaţiei de recunoştinţă şi prietenie.  
  Alte comunităţi au reuşit să se facă apreciate doar după o 
perioadă de timp, în timp ce în cazul cetăţenilor moldoveni 
simpatia italienilor a fost aproape imediată, fapt favorizat şi de 
facilitatea cu care aceşti imigranţi învaţă limba italiană. 
Exemplificând, putem spune: sunt diferiţi, dar egali nouă.  
 Acestea sunt cuvintele cheie pentru fondarea strategiei 
politicilor migraţionale, formată din norme care trebuie 
respectate, dar şi din perspective pozitive de oferit, evitându-se să 
se (im)pună noii veniţi pe o treaptă mai jos pe scara drepturilor. 
Să ai o altă cetăţenie nu comportă în nici un fel o mai mică 
demnitate umană. Italienii care gândesc altfel greşesc, mai ales că 
timp de 150 de ani au fost străini în alte ţări şi au cunoscut 
personal consecinţele. Acest ghid, care ajută cetăţenii moldoveni 
să cunoască şi să respecte mecanismele de intrare şi de integrare 
în Italia nu serveşte doar pentru a-i ajuta pe ei. Demonstrează că o 
astfel de diversitate poate fi concepută pozitiv.  
 Acesta este mesajul pe care Caritas şi Fondazione 
Migrantes, din partea Bisericii Catolice Italiene, îl promovează. 
Având personal raporturi de colaborare şi de prietenie cu foarte 
mulţi imigranţi moldoveni, cu asociaţiile lor şi reprezentanţii lor 
oficiali, sunt convins că aceasta va fi calea pe care, împreună, 
cetăţeni moldoveni şi italieni, o vom parcurge cu convingerea că 
aportul lor va fi funcţional nu doar la dezvoltarea Italiei, a 
Republicii Moldova, dar şi la creşterea lor personală.   
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Cuvânt înainte 
 
Vizir Varvara,  
Traducatoare si mediator 
Intercultural  
Vizirtraduzioni@gmail.com  
 
O picătură de apă în mare, o rândunică în primăvară, în acest mod 
încercăm să construim istoria micului nostru plai. Istoria de azi, pe 
care o trăim cu toții, întrebându-ne preocupați: care va fi viitorul?  

Lucrarea Tatianei Nogailic este un mic pas spre 
cunoaștere, un epizod din viața și soarta moldovenilor speriați, 
preocupați, disperați, care și-au transformat teama în forță și 
curaj, luând drumul pribegiei. La fel și Tatiana, trecând toate 
încercările, aduce mărturia sa utilă în această cărțulie. O mărturie 
fie personală, dar și comună. O lucrare științifică cu date, fapte și 
realități îngrozitoare.  

O aduce ca o rugă de iertare în fața părinților săi pentru 
trădarea și părăsirea pământului lor, a strămoșilor lor, pentru că 
n-a fost alături de ei în ultimele zile e vieții.  

Tatiana cu această lucrare se alătură la toți cei moldoveni 
plecați, moldoveni care și-au lăsat copii, care se simt într-un fel 
vinovați pentru plecarea lor. Această perpetuă vinovăție, pare 
paradoxal, dar dragostea lor pentru pământul natal este 
extraordinar de mare, până la lacrimi. Lacrimi de dor, lacrimi 
amare…   
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Rolul asociaţiilor cetăţenilor 
moldoveni din Italia în procesul de 
integrare 
 
Ecaterina Deleu, doctorandă, Institutul  
de Cercetări Juridice şi Politice al  
Academiei de Ştiinţe a Moldovei   
ecaterina.deleu@yahoo.it 
 

Participarea activă la viaţa socială din ţara gazdă este un 
semnal important privind gradul de integrare a comunităţilor de 
migranţi, alături de activitatea de voluntariat, implicarea în 
activităţi culturale, sportive etc. Dintre ţările europene, în Italia 
se află cele mai mari comunităţi ale cetăţenilor moldoveni.  

În anul 2008, datorită eforturilor ex-ambasadorului 
Republicii Moldova în Italia, E.S. Gheorghe Rusnac, au  fost 
înregistrate primele încercări de consolidare a comunităţilor din 
Italia, prin crearea unui Consiliu Coordonator al asociaţiilor 
migranţilor moldoveni din Italia. La reuniunea din octombrie 
2008, de la Bologna, au participat ambasadorul Gheorghe 
Rusnac, consulul general Gheorghe Munteanu, reprezentanţi ai 
19 asociaţii de migranţi.  

Activitatea asociaţiilor de migranţi moldoveni în Italia 
prezintă premise pentru o integrare mai bună în ţara gazdă. În 
ultimii 10-12 ani, după ce au obţinut legalizarea aflării în Italia, 
migranţii originari din Republica Moldova au încercat să se 
implice tot mai activ în viaţa socială. 

Tatiana Nogailâc este preşedinta Asociaţiei Assomoldave 
şi de-a lungul anilor a fost foarte activă în promovarea a tot ce 
înseamnă orientarea şi integrarea migranţilor în Italia, a tinerilor 
în special. S-a implicat mult în proiecte de colaborare bilaterale 
Italia-Republica Moldova, ca reprezentant al asociaţiilor 
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cetăţenilor moldoveni, în special dedicate atenuării efectelor 
negative ale migraţiei asupra familiilor şi copiilor rămaşi singuri, 
având părinţii plecaţi la muncă peste hotare. Activităţile de 
voluntariat, cele dedicate sprijinului copiilor din Republica 
Moldova, inţiativele pentru dezvoltarea satului de baştină – 
Puhoi, Ialoveni – a devenit o constantă a experienţei de migrant 
în Italia a Tatianei Nogailâc.        
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INTRODUCERE 
 

Acest studiu s-a născut din nevoia de a înţelege mai bine parcursul 
efectuat de   femeile-migrante moldovence spre Italia, efectele migrației, 
condițiile de supraviețuire într-un mediu străin, precum şi rolul 
asociaţiilor formate de aceste femei. Am ales să mă concentrez asupra 
rolului femeii-migrante din Moldova, în mod special, al celor care 
fac munca de asistent personal, menajeră sau baby-sitter, fiindcă 
sunt niște activități deosebite prin caracteristicile sale, dar si prin 
efectele pe care le au asupra psihicului migrantelor.  

Iniţial,  interesul meu pentru migrație  a fost determinat de 
propria-mi experienţa de îngrijitoare.  Mereu m-am întrebat, de ce 
un asemenea fenomen cu impact puternic pentru migranți, pentru 
familiile lor, dar și pentru statul Republica Moldova,  a fost neglijat 
de-a lungul unei perioade lungi de timp: de mass-media, de forţele 
politice, de cercetătorii ştiinţifici, de  instituţiile de stat în 
elaborarea strategiilor, de forţele sociale, de ONG-urile naționale și 
internaţionale.  

Este cu atât mai absurd, cu cât considerăm că sistemul de 
asistenţă socială a „bunăstării auto-asigurate” în Italia se sprijină 
puternic pe munca îngrijitoarelor. În cazul în care acestea ar  
„disparea” brusc,  acest sistem ar intra într-o criză profundă, greu 
de depășit.  

În Italia, sfera socială mai  bine de  zece ani cunoaşte 
probleme serioase, care au la bază mai multe motive:  reducerile la 
buget pentru ocrotirea sănătăţii, declinul ratei natalităţii, creşterea 
speranţei de viaţă și, respectiv,  creşterea numărului de persoane în 
vârstă, numărul limitat de angajați stabili şi, prin urmare, reducerea 
volumului de taxe, achitate de persoanele cu responsabilități față de  
fondul de pensii şi a celui  de asigurări sociale, şomajul, lipsa 
locurilor de muncă pentru tineri, etc.  Din aceste motive,  am decis 
să conturez rolul femeii moldovence în lumea bunăstării italiene,  
contribuția ei  în domeniul de asistență și îngrijire medicală, care 
implică responsabilitate, dragoste, sacrificii, umanitate şi, mai cu 
seamă, capacitatea acestora de a se adapta  la un nou loc de muncă, 
uitând prin ce i-a fost dat să trăiască până la plecare. 
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După prăbuşirea sistemului socio-economic comunist, în 
ţările post-sovietice nu a fost edificată o nouă bază pentru  asistenţa 
socială, ceea ce a constituit o adevărată dramă socială, mai cu 
seamă pentru generaţiile care, pe parcursul anilor, s-au strămutat în 
oraş. Pe timpuri, statul  pentru unii dintre noi  a însemnat totul: 
securitate, moralitate, sănătate, economie şi orientare. După 
prăbuşirea URSS, în structurile publice s-a răspândit corupţia, 
clientelismul şi nepotismul. În această situație, unii dintre oamenii 
cu spirit  întreprizător au reușit să-și facă afaceri din migrație. 
Pentru transferarea ilegală a unei persoane într-o țară mai 
dezvoltată erau percepute plăţi între 2500 şi 4500 $. 

 Problemele, ce au aparut în rezultatul destrămării URSS-
ului, au creat premise pentru ca  femeile să aleagă calea migrației 
în ţările occidentale, aceasta fiind singura soluţie posibilă de 
supravieţuire.  În timp ce femeile plecau în Vest, soţii lor mergeau 
în Est (Rusia) în căutarea  locurilor de muncă. Unii au rămas cu 
munca neremunerată, alţii s-au întors acasă cu handicap şi fără o 
asigurare de sănătate, iar cei de-al treilea au reușit să-și refacă viaţa 
în străinătate. 

In străinătate, potrivit unor date neoficiale, sunt circa un 
milion de moldoveni. Dintre aceștea, peste 150.000 sunt în Italia. 
Departe de satele şi comunităţile de origine, un migrant are nevoia 
stringentă de prieteni, dar mai presus de toate de înţelegere, care 
este o modalitate de a împărtăşi sentimente comune şi reciproce, pe 
care le găsesc în căldura umană, oferită în mediul comunităţilor 
diasporale. 

În primul capitol mă voi referi la condiţiile de plecare pentru 
emigranţii moldoveni, puternic marcaţi de condiţiile istorice, 
sociale şi culturale. Acest exod în ţările mai dezvoltate în căutarea 
bunăstării au avut efecte devastatoare asupra familiilor, iar femeile 
moldovence, în calitate de mame, s-au pomenit în situații dificile la 
ambele poluri: în țara de origine, unde și-au lăsat familia și copiii, 
și în țara-gazdă, unde trebuiau să facă față noilor provocări impuse 
de procesul de adaptare într-un mediu străin și  condițiile de loc 
simple ale muncii de îngrijitoare. 
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De asemenea, este descris procesul de sacrificare al femeilor, 
fiindcă nu întotdeauna a fost reală păstrarea  familiei, atunci când 
acesta este sfâşiată de emigrarea soţilor şi partenerilor lor. 
Sacrificarea femeilor a culminat cu sacrificarea integrității familiei, 
toate astea puse pe altarul sănătății părinţilor şau a copiilor, aflați în 
necesitate.  

Moldovencele migrante plătesc un cost personal foarte 
ridicat, fără ca rezultatele să fie apreciate de autoritățile Republicii 
Moldova, țară care încă este considerată drept cea mai săracă ţară 
din Europa. 

Astfel, în capitolul întâi,  m-am axat și pe efectele şi costurile 
migrăției moldovenilor în Italia. Într-o lume a globalizării, marcată 
de fluxuri puternice migraționale, experienţele de migrație  
întotdeauna implică o criză și o schimbare existenţială. Multe 
migrante moldovence trăiesc un sentiment de rătăcire, deoarece se 
simt marginalizate:  atât în patria - mamă,  cât şi în lumea nouă, 
departe de cultura lor natală şi încă străine de cultura nouă. Departe 
de siguranţa pereţilor propriei case, de afecţiunea familiei, acestea 
cad în solitudine, sunt debusolate, confuze şi melancolice.  

Fără a-şi cunoaşte drepturile, în cazul programului de lucru 
non- stop, fără a cunoaşte serviciile de sănătate şi sociale, fiind 
marginalizate de societatea italiană, îndepărtate de cea 
moldovenească, femeile-migrante din Moldova se confruntă cu tot 
felul de probleme grave de natură psihico-fizică, ca, de exemplu, 
“Sindromul Italian”.  Acest sindrom se manifestă în cazul femeilor,  
care au lucrat ani buni în Italia (deseori la negru), efectuând o 
muncă foarte grea, care ani de zile, purtate pe drumuri de birocrația 
italiană, au  așteptat  actele de legalizare, care au trăit într-o izolare, 
avînd contacte reduse cu cei dragi şi cu patria-mamă, care nu aveau 
un loc unde să se întâlnească cu compatrioţii, pentru a simți o 
atmosferă de solidaritate.  

În cel de-al doilea capitol am încercat să prezint situaţia 
femeii moldovence pe piaţa muncii din Italia. Ar trebui să 
menționăm, că aproape nici o femeie din Europa de est, ajunsă în 
Italia nu a fost casnică în viața sa de până la migrație. De cele mai 
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multe ori, aceasta are abilități profesionale bune  în asistenţa 
socială, îar uneori, deține chiar o licență în medicină sau inginerie.  

Odată ajunse în Italia, au fost ”catapultate”  în aşa-numitul 
sistem de (bunăstare ascunsă). Chiar şi după legea Bossi-Fini din 
2002 şi amnistiile care au urmat, multe dintre ele se află încă în 
situaţie  de „clandestinitate” şi „ilegalitate" în relaţiile de muncă. 
Printre altele, activitatea de îngrijitoare în sine,  poate fi descrisă ca 
„servilă”, pentru că dispune de doar o zi şi jumătate de libertate pe 
săptămână, iar multe badante lucrează la negru, cu consecinţele 
respective pentru  viitoarea lor pensie. Multe dintre ele sunt 
discriminate în mediul de muncă, suportă violenţa psihică şi 
sexuală, înfruntă greutatea unei legături cu persoana asistată şi 
familia sa, care include inevitabil implicarea afectivă şi emoţională. 
În cele din urmă, relaţiile lor sociale sunt sever limitate atât cu ţara 
natală, cât şi cu concetăţenii lor. 

Asociaţiile comunității moldoveneşti reprezintă un suport 
pentru migranți, iată de ce în capitolul trei, am încercat să analizez 
capacitatea asociațiilor de a fi un factor de agregare a comunităţii 
diasporale şi, în acelaş timp, a deveni un canal de comunicare cu 
societatea gazdă. Printr-un chestionar trimis liderilor de asociații, 
am investigat cât de bine sunt organizate și structurate astfel de 
asociaţii, în ce masură acestea colaborează cu administrațiile 
teritoriale, dacă au acces la finanţări şi dacă dezvoltă proiecte care 
să consolideze integrarea. 

 Un „trai bun” sau o  „viaţă bună” departe de casă, înseamnă a 
trăi cu un sentiment puternic al comunităţii, în înfrăţire, şi mai ales 
completându-se: împărtăşind cultura si valorile naționale, fără a 
intra în competiţie,  trăind în armonie cu persoanele, ce sunt parte a 
mediului înconjurător.  

__________________________ 
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Am profitat de ocazia oferită de Universitatea Pontifică San 
Tommaso d’Aquino „Angelicum” , FASS,  gândindu-mă la faptul, 
cum aș putea împărtăși cunoștințele obținute, astfel încât acestea să 
fie  de folos unor migranţi ca şi mine.  Cursurile acestei universităţi 
au fost utile, am asimilat cunoștințe, care mi-au modificat și 
consolidat capacităţile,  conferindu-mi încrederea,  că într-o zi îmi 
voi putea ajuta concetăţenii, atât în Italia cât şi în ţara mea. 
Mulţumesc tuturor prietenilor mei, din întreaga lume, pe care i-am 
cunoscut la Angelicum. 

Le mulţumesc din inimă tuturor profesorilor mei, care m-au 
primit şi m-au ghidat în lumea cunoaşterii şi a ştiinţei. Mulţumesc 
Prof. Alejandro Crosthwaite, OP, DECAN, pemtru răbdarea cu 
care m-a ascultat. Mulţumesc Prof. Lorenzo Gallo, Alberto Lo 
Presti, Antonio Pilieri, Girolamo Rossi, Luigi Troiani, Paola 
Benevene, Francesco Compagnoni, Gloria Pirzio, Antonio Riccio, 
Roseline Ricco, Antonino Urso, Barbara Sena pentru această 
experienţă importantă, pentru ajutor şi suport. Toate aceste, dar și 
alte persoane, mi-au  transmis tezaurul cunoştinţelor, dar mai cu 
seamă, m-au ajutat să cresc. Vă mulţumesc pentru încrederea și 
pentru dragostea pe care mi le-aţi oferit pe parcursul acestor ani și, 
în mod special, pentru seriozitatea, pasiunea si tenacitatea cu care 
m-ați abordat în toate tentativele mele.  Vă aduc sincere mulțumiri 
și pentru criticele , uneori dureroase,  dar care mi-au permis să 
învăţ din greşeli, să devin mai puternică şi mai conşientă de faptul, 
că după atingerea unui obiectiv, întotdeauna urmează un altul.  

Mulţumiri speciale Prof. Helen Alford, OP, pentru care am 
un respect uriaş, pentru că a crezut în mine, m-a ascultat şi a 
devenit pentru mine un punct de referinţă în universitate. 
Mulțumiri speciale pe această cale aduc Prof. Cristiano Colombi,  
care a acceptat să-mi fie coordonator și a ghidat acest studiu. 
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Capitolul  I -  GLOBALIZAREA, EFECTELE ȘI 
COSTURILE MIGRAȚIEI MOLDOVENEȘTI ÎN ITALIA 

 
1.1 Premisele  și condițiile fenomenului migrației  

  La porţile bătrânei Europe se află cea mai săracă ţară de pe 
continent, Republica Moldova, caracterizată de un proces puternic 
de migrare de lungă şi scurtă durată. Sărăcia și lipsa de 
perspectivă au creat o serie de probleme sociale , inclusiv a 
provocat exodul a aproximativ 25-30% din populaţia activă. În 
comparaţie cu alte ţări în care activează Fundaţia Europeană 
pentru Formarea Profesională (ETF), Moldova are cel mai înalt 
nivel de emigrare, avand ca destinație Rusia și țările Uniunii 
Europene.  

Tendința de a emigra cu orice preţ, continuă să crească, în 
mod special în rândul tinerilor. În acelaș timp, numărul de reveniri 
definitive în țara de origine constituie doar 14%. Emigrarea, în 
ultimii 10 ani, a dus la scăderea bruscă a populaţiei, a cărei vârstă 
medie, a început să crească de la finele anilor 1990. Procesul de 
emigrare va fi în ascensiune în următorii 20 de ani, iar populația 
Moldovei va cunoaște un grad mai mare de îmbătrinire, numărul 
pensionarilor fiind tot mai mare. 

Procesul migrațional a adus, de asemenea, la o creştere 
paradoxală a consumului intern. S-au făcut noi investiţii în 
sectorul de construcţii, în învăţământul superior şi în dezvoltarea 
sferei  servicilor. Drept impuls au servit remitenţele care acum 
echivalează cu aproximativ o treime (39%) din PIB-ul Moldovei 
(care a crescut cu aproape 10% în ultimii 5 ani). În acest mod 
Republica  Moldova s-a înscris în lista ţărilor care primesc cele 
mai mari remitenţe raportat la numărul populației. Remitenţele, de 
cele mai deseori, sunt trimise pe căi neoficiale, departe de 
procesele de bancare, iar Caritas-Migrantes, în raportul anual pe 
2011, afirma: "Dacă familia este în Italia, un imigrant din 
Moldova trimite în medie în ţara de origine 400-600 pe an; dacă 
soţul şi copiii sunt în Moldova, atunci volumul remitențelor  poate 
ajunge la 10 mii pe an. Suma medie este de 7- 8000 euro anual, 
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bani folosiţi pentru întreţinerea familiei, plata studiilor copiilor, 
cumpărarea unei case.”. 

Posibilitatea de a soluționa mai multe probleme cu 
conotație financiară a impulsionat migrația, în consecinţă, crește 
numărul doritorilor de a emigra pentru a scăpa de sărăcie şi de 
oportunităţi limitate pe piaţa muncii, în schimb, ar putea obține 
perspectiva unui loc de muncă în străinătate, mult mai bine plătit 
decât în țara de origine. În acest context, iată ce este scris pe site-
ul Parohiilor Italiene: "... sunt numeroase familiile în care unul 
sau ambii părinţi nu reuşesc să găsească o slujbă, şi îşi lasă 
copiii pentru a pleca să lucreze în străinătate, şi sute de minori 
moldoveni cresc fără supravegherea părinţilor", cu rudele, uneori 
singuri sau în orfelinate . 

La 9 martie 2009 Parlamentul European a adoptat o 
rezoluţie privind copiii rămaşi în ţările lor de origine ca urmare a 
emigrării părinţilor, obligând statele membre: 

 a) să ia măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei copiilor, şi să 
asigure o dezvoltare normală în ceea ce priveşte educaţia şi viaţa 
socială;  

b) să creeze mecanisme de cooperare, care previn efectele 
negative ale izolării de familie şi a distanţelor ce despart;  

c) să ajute imigranţii şi copiii lor.  
În urma acestei Rezoluţii a fost  realizat proiectul: 

"Efectele negative ale emigrării asupra minorilor și familiilor Left 
Behind" în care se descrie expres situaţia acestor copii, în 
următorii termeni: "Aceşti copii sunt în fașa unui risc sporit de 
excludere socială şi, în ciuda remitenţor pe care le primesc de la 
părinţi pentru a-şi ameliora condiţia economică şi pentru 
facilitarea accesului la serviciile sociale, lipsa figurilor parentale 
afectează planul psihologic, precum şi sănătatea şi performanţele 
şcolare. Sentimentele pe care copiii le manifestă mai frecvent, ca 
urmare a plecării părinţilor sunt: vinovăţie, tristeţe, izolare, 
teamă de abandon şi, în unele cazuri, comportament agresiv. 
Asistenţii sociali au arătat că absenţa părinţilor poate să afecteze 
direct, în mod negativ, randamentul şcolar al minorilor, ce nu 
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sunt îndrumaţi şi sprijiniți în procesul de studii,  pe care, în mod 
tradițional,  îl garantează părinţii". 

Unul din patru cetăţeni moldoveni este plecat peste hotare 
și devine parte a comunităților de moldoveni aflate în afara țării, 
sau, cum i se mai spune - diaspora moldovenească. Este important 
de adăugat că termenul "diaspora" este utilizat și pentru a 
identifica structurile instituționalizate sau semi-instituționalizate 
de migranți (asociaţii, institute culturale etc.) ce contribuie de la 
distanță la dezvoltarea ţării de origine şi la întreţinerea familiilor 
lor, prin direcționarea suportului, cu preponderență, economic. O 
asemenea utilizare terminologică este foarte răspândită printre 
moldoveni, dar este considerată depășită de către savanţi. 

Moldovenii fac parte din vârtejul marii globalizări. 
Globalizarea a  scos la iveală o totală indiferenţă şi lipsă de 
solidaritate în comunitatea noastră. Moldovenii se autoidentifică 
ca cetăţeni ai Republicii Moldova, dar nu ca reprezentanți ai 
naţiunii moldovenești, or aceștea pot fi ruşi, găgăuzi, bulgari, 
români, etc.  

Religia, la fel apare ca un factor de separare, pentru că, în 
funcţie de apartenenţa naţională, în contextul unor biserici 
separate şi competitive între ele, cetățenii Republicii Moldova se 
identifică cu biserica rusă, română, moldovenească, catolică, de 
religie ebraică etc. Iar biserica, la rândul ei, exercită influenţe cu 
caracter politic și geopolitic: fie în favoarea unirii cu Rusia sau cu 
România, fie susţine separarea, ca în teritoriile populate de 
găgăuzii sau bulgari. Toţi aceşti factori împart comunitatea 
moldovenească în mai multe grupuri, uneori antagoniste, slăbind 
sentimentul de apartenenţă la naţiunea moldovenească şi 
împiedicând utilizarea corectă a pronumelui "noi" pentru a indica 
propria comunitate. 

 
1.2 Globalizarea și sănătatea migranților. 

 
Welfare Italian cere brațe, dar sosesc persoane. 

Lipsa sentimentului de identitate națională, în cazul nostru 
cea moldavă, în vârtejul globalizării lipsește comunitatea de 
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putere, iar pronumele ”noi” devine tot mai firav. Globalizarea, în 
contextul relaţiilor interetnice, constituie un test dur pentru 
viabilitatea valorilor naţionale tradiţionale, pentru identitatea 
națională. Amalgamul de culturi presupune că, atât emigranţii cât 
şi popoarele-gazde, trebuie să țină cont de faptul, că aceste 
concepte au suferit mai multe deformări şi acum au un sens 
schimbat. În prezent, un moldovean integrat în societate se poate 
considera cetăţean italian şi în acelaş timp rămâne cetăţean 
moldovean, cultivând concomitent două culturi. Astfel, putem 
susține că acesta are o identitate biculturală. 

Omul care-şi părăseşte patria şi emigrează, este forţat să-şi 
redefinească propriile elemente de identitate. Acest proces poate 
avea consecinţe perturbante, iar integritatea personală poate fi 
dificilă. Istoria omenirii este o istorie a migrațiilor, iar 
homosapiens poate fi considerat un homomigrantus, deoarece a 
supraviețuit datorită capacităţii sale de deplasare şi adaptare. Cu 
toate acestea, dificultățile întâmpinate de migrant în timpul unei 
confruntări cu noile modele culturale, îi solicită migrantului un 
efort enorm de mare, numit ”șoc cultural”, care poate duce la o 
înrăutăţire a stării de sănătate fizice şi mentale a individului. 

Renumitul sociolog Simmel definește străinul ca pe  „cel 
care vine astăzi şi mâine rămâne” în societatea noastră. El afirmă, 
că procesul de acomodare şi integrare, precum și cel de formare a  
cetăţeanului nou, trebuie să prevadă posibilitatea de a juca un rol 
politic activ în societate, de implicare în evenimentele sociale, 
precum şi accesul fără interdicții la piața muncii.  

Un interes enorm, prezintă și recitirea conceptelor lui 
Foulkesiane de către Giuseppina Marruzzo, coordonator al 
Centrului de Studii şi Cercetare Karen Horney de pe lângă 
Societatea de Psihanaliză Interpersonală şi Grupul de analiză  
(S.P.I.G.A.), Asociație Națională a psihoanaliștilor: „în migraţie 
apare o dezintegrare a legăturii sociale şi a celei culturale, 
deoarece se configurează o ruptură şi o pierdere a legăturilor cu 
grupurile de apartenenţă primară şi secundară, şi cu sistemul 
social şi cultural al valorilor din ţăra de origine. Această situaţie 
reprezintă o adevărată traumă psihică, atunci când nu există 
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suficiente resurse pentru a depăşi efectele negative ale emigrării, 
inclusiv fenomenele de ordin psihologic, adiționale procesului de 
acomodare la un nou mediu social. ”  

Psicologul Foulkes înaintează ipotizeza existenței 
conceptului de ”subconștient social” la migranți: „cultura şi 
valorile unei comunități sunt  transferate copilului crescut de 
părinţii biologici, care, la rândul lor, au fost influențați de un 
anumit neam, o anumită clasă, o religie şi o regiune geografică. 
Acestea sunt transmise verbal sau în mod instinctiv şi emoțional, 
douăzeci şi patru de ore din douăzeci și patru. Până şi unele 
obiecte-simboluri (ex. drapel, covor, costum national e.c.t), 
mişcările, gesturile şi accentele sunt determinate în acest mod de 
ceea ce reprezintă grupul cultural". Autorul susține de asemenea 
că, experiențele şi mediul influențează mult mai mult mentalitatea 
persoanei decât o face moștenirea genetică. Foulkesiane adaugă, 
că „aceste actiuni sunt acoperite de o amnezie infantilă şi sunt în 
acest sens dinamic inconștiente, că am putea vorbi de un 
subconștient social sau interpersonal” care se manifestă prin 
faptul ”cum se exprimă, cum doarme, cum respiră, cum se 
trezeşte, cum se distrează, cum vorbeşte - întregul comportament 
al individului a fost modelat de grupul familial iniţial”. 
 Pierzând orice legătură cu familia şi grupul individual de 
origine, migranții moldoveni suferă o schimbare radicală, 
deoarece se modifică subconștientul social ce se referă la 
comportamente, rituri, gesturi şi moduri de gândire, iar toate 
acestea fac parte dintr-o bază culturală comună a unui grup.  
Cercetările în domeniul psihologiei au definit conceptul de 
individualizare, care se concentrează pe experiența emigranților. 
Pentru Carl Gustav Jung „individualizarea implică atât un proces 
de diferențiere de formele colective preformate ale contextului 
cultural din care provine individul, cât şi un proces de integrare 
în  cultura de care trebuie să se diferențieze." Având în vedere 
aceste circumstanțe, alte fațete ale individualizării sunt 
condiționate de “manifestările colective, care înglobează 
potenţialiul formator al psihicului, legat fie de simbolismul pe 
care îl posedă cultura, fie de funcţia de siguranță pe care i-o 
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conferă apartenența la grupul etnic și cultural, care acţionează ca 
efect asupra unui recipient, ce se protejează împotriva neliniștilor 
și îngrijorărilor,  furnizând astfel modele comune de gândire”.  
 Putem afirma că istoria şi cultura au o importantă decisivă 
în formarea subconștientului social. Tocmai aceste concepte sunt 
extrem de critice în conștiința moldovenilor care, comparativ cu 
alte comunităţi de migranți din Italia, par a fi cei mai puţini 
integraţi şi organizaţi.   
 Afirmaţiile psicologului Dahoun, in acest sens, oferă o 
cheie de înțelegere a limitelor şi dificultăților caracteristice 
emigranților moldoveni. Acesta susține, că  „emigrarea se 
configurează ca o condiţie de transformare psiho-antropologică 
şi ca o experienţă de transculturalizare individuală şi colectivă. 
Într-un anumit sens, aceasta reprezintă vectorul vizibil al reușitei 
unui individ, a unei familii, a unei clase, a unei naţiuni”. 
Problema identității naționale, care nu a fost soluționată timp de 
un sfert de secol de la declararea independenței Republicii 
Moldova, îi lipsește deocamdată pe cetățenii moldoveni, de 
posibilitatea să simtă că aparțin unei națiuni.  
 În acest context, se pare util să punem în evidență ideea 
psicologului Mariei Beatrice Ligorio, care susţine că, „pe 
parcursul emigrării au loc schimbări catastrofale, pentru că 
emigrantul este pus în situația să facă o trecere de la situația 
dezastruoasă în care s-a aflat, la o situație nouă, în care trebuie 
să se identifice, să-și refacă modul de viață”.  

Experienţa emigrării implică întotdeauna o schimbare şi o 
criză existenţială. Mulţi moldoveni emigranţi trăiesc un sentiment 
de rătăcire pentru că în adâncul lor se simt marginalizaţi: atât 
acasă, cât şi în lumea lor nouă, departe de propria lor cultură. 
Aceștea se simt străini într-o cultură nouă, departe de siguranță pe 
care le-o oferea propria casă. Separaţi de cei dragi, migranții sunt 
copleșiți de sentimente de singurătate, neputință, confuzie şi 
tristeţă. 
 La modul real, emigrantul este acceptat inițial în virtutea 
legii economice a profitului. El este tolerat, în mod special, pentru 
că este util sistemului. În ţările-gazdă spiritul ospitalității este 
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diminuat vis-a-vis de migranți și doar în momentul în care 
prezenţa migranților devine un fenomen social, îar numărul lor 
indică asupra apariției unei noi entități, aceștea sunt luați în 
considerație la modul serios. Numai atunci se pune în mişcare 
conştiinţa colectivă, iar mediile mai sensibile încep să acorde 
migranţilor dintr-o țară sau alta o atenţie sporită. În acest mod, 
comportamentul indiferent al colectivităţii din țara-gazdă suferă 
treptat modificări, stimulând conştientizarea fenomenului 
migrației, care se poate solda cu manifestări atât pozitive, cât şi 
negative, cum ar fi, de exemplu, diverse acțiuni de marginalizare a 
migranților.  
 În mod special, efectele negative ale migrației, sunt 
resimțite de femei, care, pe lângă dificultățile de ordin general, 
mai au și caracteristici de gen. Femeile, rupte de familie, puse în 
situația cand nu-și pot indeplini toate obligațiile materne, sunt 
supuse unor riscuri sporite de maladii şi tulburări mentale.  
 Pentru femei, în mod special atunci când se decid să 
emigreze, cea mai mare durere este ruperea parțială sau totală a 
conexiunii cu familia. Acesta e destinul sutelor si miilor de 
moldovence: ele pleacă, fără a fi pregătite să facă față provocărilor 
de ordin psihologic,  multiplelor probleme, ce apar în străinătate. 
Pe parcursl călătoriei, dar și după ce ajung la destinație, acestea se 
confruntă cu diverse conflicte de natură internă și externă. Fiind 
lipsite de sprijinul familiei şi a reţelei de solidaritate a comunității 
de care aparţin, femeile-migrante sunt invadate de sentimente de 
vinovăţie, fiind în acelaș timp, conştiente de faptul, că trebuie să 
ducă la bun sfârşit ”proiectul” lor migrator, care are drept obiectiv 
creșterea nivelului de trai al familiei, asigurarea sanătății celor 
apropiai sau achitarea costurilor pentru obținerea studiilor 
superioare. 
 În cazul migrației feminine trebuie luate în considerație şi 
cele mai disperate cazuri, în care migraţia este motivată de 
necesităţi nemateriale, de sentimente de ordin afectiv şi/sau moral. 
Acestea apar în urma experienţelor de marginalizare a femeilor, 
precum abuzul şi/sau repudierea în mediul familiei din partea 
soţului, a rudelor sau a propriei comunităţi. Disperarea le 
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constrânge pe aceste femei să aleagă suferinţele emigrării, or se 
crede că acestea sunt mai uşor de suportat, decât suferinţele la 
care sunt supuse în ţara lor. Pentru a supraviețui și a-şi reface 
viața, multe dintre femeile migrante sunt dispuse să facă orice 
muncă, oferindu-și brațele sale. După cum afirmă psico-analista 
Virginia De Micco, „migrantul, văzut doar ca muncitor, nu-și 
poate permite să se îmbolnăvească, deoarece trebuie să producă, 
să ofere servicii, altfel nu va mai beneficia de recunoaşterea 
socială. Pe când maladia, în mentalitatea migrantului, înseamnă 
în acelaşi timp înfrângerea și revolta individului și ca o necesitate 
de a solicita îngrijire și de compensare, iar pe de altă parte, va fi 
ascunsă ca o rușine, fiind calificată drept un  eșec al proiectului 
lor de viață "  .  
 În cazul femeilor – migrante, nu poate fi ignorat faptul că, 
corpul acestora este un organism extins, care trăiește, de 
asemenea, în trupurile copiilor lor, iar ea însăși este extinderea 
corpului părinţilor săi. Este un organism, afectat de separare și 
care, apoi, trăiește situații foarte dificile, când copiii rămân în ţară, 
iar mamele nu-i văd cu anii, fie din cauza șederii ilegale în țara de 
destinație, fie pentru că se afla în preajma copiilor săi doar pentru 
o perioadă de 15-20 de zile pe an.  

Emigrarea mamei, devine o dramă pentru multe 
adolescente. În lipsa unei persoane apropiate, care în atmosferă de 
intimitate deplină, sa le dea lecția necesară de educație sexuală, 
sau să le ofere gradul necesar de protecție, zeci de fete la varstă 
adolescentină  rămân însărcinate. Datele statistice ale Ministerului 
Sănătății din Moldova şi ale Institutului Mamei și Copilului 
vorbesc de nașteri foarte timpurii în rândul fetelor . În anul 2013 
de către adolescente cu vârsta de până la 19 ani, au fost născuți 
3012 copii,  iar în cazul a 53 de nou-născuți, mamele acestora nici 
nu au atins vârsta de 16 ani. Alţi 2959 de copilați au fost aduși pe 
lume de fete cu vârste cuprinse între 16 și 19 de ani. Autoritățile şi 
societatea civilă antenționează asupra faptului, că majoritatea 
acestor fete provin din mediul rural, unde sărăcia este mai 
accentuată şi unde numărul femeilor ce au plecat spre Europa sau 
Rusia pentru a îngriji copiii şi părinţii altor familii, este mult mai 
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mare. Îngrijorătoare sunt și statisticile, care indică în acest sens o 
creștere de la  56 de minore care au născut în 2012, până la  124 
de minore în 2013. Deci, numărul lor practic s-a dublat.    
 O altă situaţie alarmantă ține de numărul de sinucideri în 
rândul copiilor rămaşi în Republica Moldova. În majoritatea 
cazurilor, aceștea au unul sau ambii părinţi plecați peste hotare, 
și/sau provin din familii defavorizate. În  2008 au fost înregistrate 
22 de tentative soldate cu 15 decese, în 2009 - 22 tentative și 10 
decese, în 2010 - 44 tentative și 12 decese, în 2011- 28 tentative și 
18 decese. Un salt enorm s-a produs în  2012, când în rândul 
copiilor au fost înregistrate 108 tentative de suicid dintre care  26 
s-au soldat cu decese. Într-o ușoară scadere, dar oricum alarmante, 
sunt datele la acest capitol din 2013, cand numarul de tentative de 
suicid a fost de 87, dintre care 17 cazuri au avut un sfârșit 
dramatic. 
În funcție de gradul de integrare socială a indivizilor, sociologul 
Durkheim a clasificat diferite tipuri de sinucideri: anomic, egoist, 
altruist și fatalist. 

Sinuciderea anomică, vine de la anomie, care priveşte nu 
doar lipsa normelor sociale, ci mai cu seamă lipsa unor reguli 
morale, degradarea conviețuirii şi dezintegrarea valorilor sociale. 
Durkheim susține, că acest tip de sinucidere se referă atât la 
perioadele de creștere a nivelului de dezvoltare, cât şi la cele ce țin 
de recesiune economică. 

Sinucidere egoistă este una tipică pentru societățile 
moderne și are loc atunci, când într-o societate nu mai există 
coeziune socială, legături familiale, comunitare, iar individul este 
izolat. Pentru Durkheim, societatea domestică, religioasă, credința 
politică şi patriotismul, spiritul şi ideea de a aparţine de o anumită 
comunitate, păstrează vii sentimentele colective, creând o 
puternică integrare sociale şi, prin urmare, apără de sinucidere 
prin asemănare, deoarece persoanele care se aseamănă şi au mici 
diferenţe între ele, acceptă aceleaşi valori şi au în comun aceleaşi 
sentimente şi viziuni sacre.  
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Sinuciderea altruistă are loc atunci, când persoanele sunt 
dispuse să moară pentru o cauză, percepând sacrificarea vieții ca 
pe o datorie (de exemplu kamikadze); 

Sinuciderea fatalistă se observă mai ales în societăţile cu 
nivel scăzut al democraţiei, unde se creează un mediu favorabil 
condiţiei de sclavagism, care, în forma sa modernă, este mai 
răspândit decât ne putem imagina. Şi lipsa integrării sociale poate 
deveni o formă de sclavagism, mai ales când persoana este lipsită 
de sprijinul familiei, pe care Durkheim o consideră fundamentală 
pentru a susţine şi a orienta integrarea în societatea de care 
aparţine. Această supoziție este confirmată de datele sinuciderilor 
între copiii moldoveni şi români, cu mamele emigrante şi familiile 
destrămate.  
 Psihoanalistul Nathan, parizian de origine egipteană, 
susţine în acest sens, că “neplăcerile şi crizele femeilor emigrante, 
care se deplasează într-o ţară ambiguă pentru ele, o țară a 
nimănui, în primul rând, au un impact asupra identității lor de 
mame şi de soţii”. Gândindu-se la ele însele ca la persoane fizice, 
aflate cu anii tot mai departe de cei dragi, continuă “ca şi cum, 
dincolo de dificultăţile obiective, să muncească pentru creşterea 
copilului şi pentru a avea un nucleu familial propriu într-un 
mediu economic şi social precar. De fapt, migrația a cauzat 
separarea individului de patrie, de familie, de grupul social, o 
desparte  şi de acel univers extrem de corelat cu feminitatea, 
constituit din sexualitate şi maternitate".  
 Această condiție se referă la miile de femei din Europa de 
Est, unde sistemul familiar şi social a intrat în criză, or, după 
prăbuşirea URSS-ului, unde domnea un sistem misogin, în care 
femeile erau marginalizate, anume acestora le-a revenit să suporte 
destrămarea statului, în care ”homo soveticus” a eşuat, iar 
sistemul de valori s-a demolat. Femeia migrantă și-a asumat 
întreaga responsabilitate pentru viabilitatea familiei sale. În 
această situație, femeia suferă o puternică contradicție emoțională, 
fiind pusă în situaţia de a inversa ierarhia familiei. Însă, în această 
schimbare de roluri capul tradiţional al familiei nu vrea să renunțe 
la statutul său, chiar daca acesta nu mai face fată obligațiilor de a 
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întreține familia. Procesul de restructurare a ierarhiei în familie 
provoacă o criză culturală şi valorică a colectivităţii. Contradicția 
acestei revoluţii este atât de puternică, încât femeia, pentru a-şi 
salva copiii de la foame şi sărăcie, suportă riscul de a-şi pierde 
soțul. În astfel de condiții emigrarea reprezintă adesea o soluţie de 
compromis în procesul de menținere a familiei. 

Femeile în timpul migrației, pe lângă condiţiile de 
disperare care le-au împins să facă acest pas, trebuie să înfrunte şi 
noi suferinţe, necunoscute până atunci, pe care le împune 
fenomenul migrației.  Astfel, în starea lor de disperare, migrantele 
apar în faţa unei societăţi, care le acceptă doar ca brațe de muncă, 
nu și ca personalități, care comportă și o diversitate culturală. 
 Faţă de aceste femei cu suferinţe morale şi legăturile rupte, 
în țările de destinație se comit mai multe nedreptăţi. Aflându-se în 
lanţul îngrijirii,  ele sunt cele care plătesc tributul globalizării. În 
limba latină „cura” (îngrijire) înseamnă toleranţă, respect, 
înţelegere, tandreţe, atenţie şi dragoste. Activănd ca ”badante” – 
îngrijitoare, munca lor include nu doar un efort fizic, ci și o 
participare afectivă şi emoţională. Dar oare îngrijitoarea nu are ea 
însăşi nevoie de „îngrijire”? Astăzi, mii de femei, ce muncesc în 
sectorul de asistentă socială, activează în contextul global al 
îngrijirii. Acestea, ca o resursă ieftină, circulă din ţările în curs de 
dezvoltare (unde este nevoie de bani şi de grijă în acelaşi timp) 
spre ţările dezvoltate, unde există resurse pentru a plăti îngrijirea. 
Sociologul Arlie Hochschild descrie situația unei profesoare 
filipineze, care lucrează într-o familie: “În lipsa copiilor mei, cel 
mai bun lucru pe care-l pot face, este să-i ofer copilului tău toată 
afecţiunea mea”. Acest lucru este valabil şi pentru mii de femei 
moldovence, care au studii universitare şi care-şi lasă copiii cu 
părinţii, în timp ce aici, în Italia, locuiesc, îngrijesc şi mângâie alţi 
copii, în casele în care lucrează. Hochschild defineşte sentimentul 
de ”dedicație copiilor străini”, a dragostei şi a îngrijirilor ca un 
„transplant global de inimă” în cadrul unui „lanţ al îngrijirilor”. 
Este o definiţie emoționantă, dar care nu ţine cont de „respectul 
faţă de sine”, pe care John Rawls l-a plasat în teorie, ca fiind 
„unul dintre cele mai importante bunuri sociale”. Astfel, o femeie 
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care-şi dedică afecţiunea şi dragostea copiilor unei alte familii 
decât a ei, nu refuză dragostea pentru propriii ei copii, şi cu atât 
mai puţin, nu îi înlocuieşte în inima sa, pentru că o dragoste nu se 
manifestă niciodată în detrimentul altei dragoste. 
 În societatea moldovenească şi cea italiană se vorbeşte 
puţin, se cunoaşte puţin, şi se scrie puţin despre viaţa acestor 
femei din est, care, de multe ori, nu mai au grijă de ele însele şi 
uneori ajung să-și piardă respectul pentru propria persoană. Lor, 
femeilor provenite din R. Moldova, antropologul Francesco Vietti 
le-a dedicat o carte: “Ţara îngrijitoarelor. O migrație 
silenţioasă”. Autorul afirmă, că noua figură profesională a 
îngrijitoarei se referă la ambele grupuri de ţări: atât cele care 
recepționează serviciile de acest gen, cât şi cele care furnizează 
personalul specializat. Prin urmare fenomenul este unul 
transcomunitar. Francesco Vietti mai defineşte această muncă 
drept o „muncă a tăcerii”, deoarece este o activitate ce o  izolează 
pe migrantă de viaţa socială, ce îi impune un mod de viață aproape 
de segregare, trăit în casele unor persoane în vârstă, care-şi petrec 
fără bucurie ultima parte din viaţă: deseori  suferind de deficiențe 
fizice şi/sau mentale. În cartea sa, Vietti descrie distanţele dintre 
două lumi îndepărtate, care se întâlnesc în căutarea unui echilibru, 
dificil şi posibil de atins doar datorită disponibilității şi 
sensibilității îngrijitoarelor. Virtuţile acestora sunt bine prezentate 
într-o delicată poezie a unei ucrainence care, descriind relaţia sa 
de muncă, încheie cu această notă: „toţi îmi laudă smerenia, ce fel 
de viaţă este asta? Ea îmi ia tinereţea, eu îi leagăn bătrânețea". 
Susține astfel că numai ieşirea din munca la negru poate 
îmbunătăți această relaţie dezechilibrată de muncă, deşi nimic nu 
va putea diminua vreodată sacrificiul pe care-l fac împărtășind şi 
sprijinind suferinţe umane care se sfârșesc cu moartea. 
 Culegând mărturii directe referitor la consecinţele 
migrației în ţările de origine ale îngrijitoarelor, Vietti a constatat, 
că banii trimişi membrilor familiei sunt utilizați pentru renovarea 
locuinţelor şi, respectiv, aceștea contribuie la stabilirea unui nivel 
calitativ nou de viaţă, aducând schimbări și în  relaţiile de familie. 
De exemplu, în cultura rurală este dificil să se accepte rolul 
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preponderent al femeii, în mod special atunci, când procesul este 
însoțit de fenomenul emancipării, extinderii gradului de libertate 
şi autonomie. Ordinea familială şi socială este profund 
transformată şi distruge relaţiile de dragoste, care nu sunt 
rezistente la distanţă. Pe acest fondal, autorul conclude, că, 
consecinţele pentru îngrijitoarele care au emigrat sunt teribile: de 
dragul familiei sale, acestea îngrijesc până la moarte un bătrân în 
Italia, dar nu percep, că propriile lor familii se stinge încet, 
lăsându-le cu un sentiment de regret pentru tot restul vieţii. 
 Referitor la abuzurile şi şantajul suferit de îngrijitoare, 
Vietti subliniază dificultatea de a normaliza raportul de lucru ca 
însoțitor, care „este la jumătatea distanţei dintre dragoste şi 
muncă."  Această neînțelegere este cauza majoră a dificultății, 
deoarece munca poate fi evaluată cu categorii ce se referă la 
calitate şi cantitate, aceasta fiind remunerată proporţional. Dar 
sentimentele de dragoste și atașament sfidează orice parametri, 
nefiind, prin urmare, remunerabile. Migrantele se pot apăra de 
aceste efecte, doar reuşind să păstreze „distanța corectă” între ea și 
angajator, între ea și persoana de care are grijă. Acest obiectiv 
poate fi atins, pe de o parte, prin profesionalizarea îngrijitoarei, iar 
pe de altă parte, dobândind o mai mare atenţie şi conștientizare 
din partea angajatorului privind „complexitatea vieţii acestor 
lucrătoare." 

Printre multiplele maladii răspândite printre migranți, una de 
top o constituie cancerul. Potrivit Asociaţiei Italiene de Oncologie 
Medicala (AIOM) în rezultatul afecțiunilor de cancer mor mai 
mulţi migranţi decât italieni. Motivele sunt: lipsa de informaţii, 
necunoaşterea teritoriului şi a sistemului de servicii oferite 
migranților, regimul de muncă ”24/24”. Aceste şi alte motive, 
împiedică femeile-migrante să participe la proceduri de screening, 
să obţină acces la Serviciul Naţional de Sănătate.  

Un alt motiv, menționat de AIOM la Congresul Naţional din 
Bologna cu genericul “Probleme oncologice în rândul 
migranţilor: de la apariţie la gestionarea lor”,  este deteriorarea 
stilului de viaţă. Potrivit medicilor, problema cea mai importantă 
rezidă în diagnosticarea târzie, accesul dificil la asistență 
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medicală, diversitatea culturală, lingvistică și stilul de viaţă al 
străinilor în Italia. Tot oncologii au dat un semnal de alarmă, 
subliniind, că: “imigranții bolnavi de cancer merg la spital abia 
atunci, când tumoarea este deja la un stadiu avansat și, prin 
urmare, tratamentul este mai dificil sau fără sorți de izbîndă”. 
Medicii participanţi la cel de-al XIII-lea Congres Naţional al 
AIOM au afirmat, că: „numai în 2011, pacienţii străini depistați 
cu diverse forme de cancer au fost cu 335.000 mai mulţi decât în 
anul anterior. Observăm o creştere a tumorilor (plâmâni, cap-gât, 
colon-rect, stomac) care sunt legate mai degrabă de un stil de 
viaţă incorect  şi inaccesibilitatea screening-ului (col uterin, sâni 
şi colorectal)”. Mamografia ar putea reduce cu 25% mortalitatea 
în cazul cancerului de sân. De asemenea, „cancerul uterin este de 
6 ori mai frecvent la femeile migrante decât la populaţia feminină 
italiană.”  
Care dintre grupurile etnice de femei sunt cele mai afectate? 
Medicii spun, că această patologie afectează mai mult femeile 
sud-americane şi cele venite din Estul Europei:" Desigur, 
investigaţia poate duce la o serie de reflecţii. Dacă luăm în 
considerare dificultatea de a fi femeie într-o ţară străină şi care 
ar trebui să-şi părăsească deseori copiii, soţul şi familia, putem 
gândi că stresul psihic şi consecințele la nivel fizic şi mental au un 
rol important privind sănătatea femeii”. 

În 2014 în Italia a fost lansată o Campanie naţională 
„Cancerul nu are culoare”. Datele oficiale, oferite de intituţiile 
abilitate din Republica Moldova sunt la fel de îngrijorătoare ca în 
Italia: în fiecare zi, cel puțin o femeie este diagnosticata cu cancer. 
În Italia în 2013 au decedat 50 de migranţi moldoveni, 85% dintre 
care au fost femei, acestea fiind afectate de diverse forme de 
cancer. 

 
1.3 Exodul şi efectele asupra familiilor 

Potrivit unui raport al ONU, în Moldova un copil din zece 
locuieşte doar cu mama sau cu tatăl său, iar unul din 20 au ambii 
părinţi plecaţi peste hotare. În perioada 2010 - 2015 cu 30% a 
crescut numărul copiilor care suferă de boli psihice. Medicii-
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psihiatri susţin, că mulţi dintre aceștea sunt într-o depresie cronică 
şi au rezultate slabe la învățătură. În Moldova asistăm la o creştere 
alarmantă a ratei de tulburări mintale în rândurile copiilor, cauzată 
de emigrarea părinţilor. Numai în 2010 au fost direcţionaţi la 
psihiatru peste 21.000 de copii, aproape cu 1000 mai mult decât în 
2009.  
 Din raportul anual, 2015, privind Piaţa muncii pentru 
migranţi, realizat de Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din 
Italia cu genericul „Comunitatea moldovenească în Italia”, rezultă 
că în această ţară sunt “150.000 cetăţeni ai Republicii Moldova 
înregistraţi oficial, dar se crede că împreună cu membrii de 
familie a acestora, cu imigranţii ilegali şi muncitorii-sezonieri, 
numărul real ajunge la 300.000”.  
 Nu este o noutate, că Republica Moldova este cea mai 
săracă ţară din Europa. În conformitate cu datele studiului, 
publicat de Centrul de informare si documentare privind drepturile 
copilului din Moldova, în comparaţie cu copiii din zonele urbane, 
cei din zonele rurale sunt mai afectaţi de efectele migrației, de 
sărăcie şi de accesul redus la educaţie şi sănătate. Conform 
aceleiaşi surse, numărul copiilor lipsiţi de îngrijirea părintească 
este în creştere. Astfel, dacă în 2006 erau 94.000 copii cu cel puţin 
unul dintre părinţi plecat peste hotare, în 2009 numărul lor a ajuns 
la 135.000, iar în 2013 această cifră a depăşit pragul de 150.000. 
Este vorba de copiii care locuiesc fără unul sau fără ambii părinţi 
și sunt rămaşi în îngrijirea rudelor de gradul I sau II, iar alteori 
chiar de unii singuri în casă. Părinţii i-au lăsat acasă ca să poată 
munci în străinătate, iar politica şi cadrul legislativ nu oferă 
întotdeauna o protecţie pe potrivă. Cei mai mulţi dintre aceşti 
copii au între doi şi nouă ani, vârstă la care au cea mai mare 
nevoie de afecţiunea părinţilor. Este ușor de imaginat, că mulţi 
copii care au părinţi peste hotare se confruntă cu traume 
emoţionale, care pot avea consecinţe dramatice asupra dezvoltării 
lor mintale. În acest mod a apărut o generaţie de moldoveni fără 
familie. Datele sunt alarmante, iar efectele - evidente.  
 În aceste circumstanţe, Guvernul Republicii Moldova a 
elaborat un plan de acţiuni pentru perioada 2010-2012 privind 
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protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească. În special, 
autorităţile au simplificat procedura de stabilire a protecţiei, astfel 
încât persoana căreia îi va fi lăsat copilul spre îngrijire să poată fi 
responsabilă legal pentru siguranţa acestuia. În plus, emigranţii 
care domiciliază în străinătate trebuie să prezinte la punctele de 
trecere a frontierei actul privind transferul de responsabilitate 
privind protecţia copilului. Părinţii care nu vor respecta 
prevederile legii privind protecţia copiilor pe durata absenţei lor 
vor fi penalizati. 
 Rezultatul integrării în noua societate depinde, de 
asemenea, de constrângerile referitoare la copii. Migrația, fără 
îndoială, este un eveniment stresant din viaţă, care generează 
schimbări profunde, inclusiv diminuarea legăturilor cu familia. 
Multe probleme apar şi în viaţa minorilor, ce-şi urmează părinţii 
în străinătate sau se alătură acestora mai târziu.  

Literatura de specialitate face o diferenţă între copiii 
migranţi născuţi în ţara de origine şi ulterior imigraţi în ţara gazdă 
şi între minori, născuţi în Italia în familiile migranţilor. Cei care 
şi-au abandonat sentimentele şi amintirile pozitive în ţara de 
origine, în ţara de destinaţie sunt copleşiţi de sentimente de 
nostalgie şi singurătate. Problema cea mai dificilă, care apare la 
un copil-migrant, este să găsească un echilibru între două culturi. 
Pe de o parte, cultura de referinţă a părinţilor lor, care doresc să 
respecte tradiţiile naţionale, pe de altă parte sunt solicitările 
continue ale noii culturi, care impun o învăţare rapidă a limbii, 
pentru a se putea integra mai repede în societate.  
 Dacă minorul emigrează împreună cu părinţii lui, are loc 
dezrădăcinarea, o pierdere a legăturilor de afecţiune, culturale şi 
sociale, dintre punctele de referinţă și cele deţinute în prezent. Dar 
ce se întâmplă cu copiii, atunci când aceştea nu se pot reuni cu 
mamele lor emigrate, şi rămân în satele depopulate în urma 
emigrării feminine în masă? 

În zonele rurale din Moldova rămân persoanele în vârstă şi 
copiii. Deci, este vorba de cei, care ei inşişi au nevoie de 
îngrijirea, pe care mamele, fiicele, surorile lor o oferă în Italia 
familiilor italiene. Pentru fiecare femeie, care pleacă din Moldova, 



33 

se formează un lanţ al îngrijirii, deoarece intervin alte figuri 
feminine: surori, bunici, cumnate, vecine de casă, uneori 
cunoscute, care au grijă de casele, copiii şi părinţii lor.  Copiii 
numiţi “orfani sociali” în Republica Moldova, “orfani albi” în 
România şi “left behind (=rămaşi în urmă)” în Ucraina, de care are 
grijă altcineva în ţara de origine, deseori au rezultate slabe la 
învăţătură, se îmbolnăvesc, au devieri de comportament la şcoală 
şi în societate. Înițial, se simt abandonaţi, apoi, cu trecerea anilor, 
încep să-şi vadă mama pur şi simplu ca pe un bancomat. In 
situațiile mai grave, şi anume când copiii rămân singuri prin 
abandonarea și de către tată şi lipsa  bunicilor şi/sau rudelor, 
riscurile sunt mult mai sporite, or aceştia pot deveni victime ale 
unor criminali, care-i pot utiliza în afaceri cu droguri, le pot crea 
dependență de alcool şi de jocuri de noroc, îi pot utiliza ca marfă 
în lumea pedofiliei.  
 ”Strategia pentru protecţia copilului şi familiei 2014-
2020” adoptată în 2012, după 20 de ani de la intrarea în vigoare în 
Republica Moldova a Convenției Naţiunilor Unite privind 
drepturile copilului, are drept obiectiv dezvoltarea şi  
perfecţionarea sistemul de protecţie a familiilor cu copii aflaţi în 
situaţii dificile sau de risc.   

Problema a devenit atât de evidentă, încât Ministerul 
Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, împreună cu 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Republicii 
Moldova şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie au 
implementat un proiect cu titlul:  “Addressingthe Negative Effects 
of Migration on Children and Families Left Behind”. În proiect au 
fost implicate şi două asociaţii ale comunităţilor de moldoveni din 
Italia: “AssoMoldave” din Roma  şi “AMICI” din Veneția, care în 
perioada 2012 şi 2013 au participat la o Campanie de sensibilizare 
şi informare a opiniei publice numită “Nessuno è solo al mondo” 
(Nimeni nu e singur pe pămînt), dedicată migranţilor moldoveni.  
În cadrul proiectului a fost elaborat un ghid pentru asistenţii 
sociali, educatori, colaboratori ai poliţiei, primari, preoţi şi alte 
persoane, implicate în domeniu.    
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 Un alt document important publicat de pagina web a 
Coaliţiei Regionale pentru protecţia copilului în regiunea extinsă a 
Mării Negre a fost “Protecţia copilului – element-cheie al 
Acordului de asociere semnat între UE și Moldova”. A fost creată 
o Linie Verde, care are menirea să preîntâmpine sinucidele în 
Moldova. 
 În Italia 67% dintre imigranții moldoveni sunt femei. 
Acestea sunt angajate, în mod prioritar, în calitate de menajere sau 
ca însoțitoare, cunoscute și ca îngrijitoare, badante  sau bone.  

Femeile pleacă în căutarea fericirii pentru copii, părinți și 
soți, pentru țara lor, asigurând necesităţile de bază și bunăstarea 
familiei. Dar rezultatele prea des trădează speranțele migranţilor şi 
a familiilor acestora.  Pe de o parte femeile-migrante suportă 
consecințele dezastruoase ale experienței lor: depărtarea împiedică 
menținerea unui nivel ridicat al legăturilor emoționale, acestea 
simt că în timp,  încet, familia li se destramă; iar atunci când decid 
să se întoarcă să o salveze, este de multe ori prea târziu.  Mai 
multe consecinţe negative sunt suportate şi de familiile care rămân 
în ţara de origine şi trăiesc o nouă realitate. Membrii ei sunt 
afectaţi de disponibilitatea banilor, cu care nu au fost obișnuiţi, 
precum și de absența emoțională a figurii mamei. 
 Cotidianul on-line Affari Italiano scrie:„O femeie care 
pleacă singură în străinătate și după câteva luni începe să trimită 
acasă sume de bani, de cinci ori mai mari decât venitul soțului ei, 
inversează, în mod inevitabil, rolurile tradiționale de gen în 
cadrul familiei”. Adesea se întâmplă ca să fie puse în discuție 
relațiile conjugale dintre soți, pentru că, în cele mai multe cazuri, 
migrația femeilor din Moldova duce la un proces de emancipare. 
Se dovedește, astfel, că bărbații lăsaţi singuri de soțiile lor aflate 
într-o misiune în Europa, îşi pierd rolul lor obișnuit de a fi în 
centrul atenției și de a deţine puterea în familie. La un moment, 
aceştea refuză să umple locul lăsat de soțiile lor în îngrijirea 
copiilor și acasă, se brutalizează şi se dedică alcoolului, irosind 
economiile pe care soția lui le trimite pentru bunăstarea familiei. 
Pentru aceste economii femeile se auto-condamnă la o viață 
infernală, sunt forțate să-și vândă libertatea, să-şi sacrifice 



35 

tinerețea, să renunțe la familie, îşi riscă viața în călatorii 
„îndrăznețe” cu autobusul, umilite de o muncă fără recunoștinţă, 
forțate să-şi direcţioneze toate sentimentele oprimate de dragoste 
asupra unor bătrâne necunoscătoare de realităţile crude prin care 
trece migranta şi, respectiv, deseori, nerecunoscătoare pentru 
munca celor, care le însoțesc până la moarte. 
 Femeile-migrante văd cum se spulberă eforturile depuse 
pentru obținerea studiilor tehnice sau superioare, sesizeazã cum li 
se anulează orice experiențã anterioarã de muncã și în consecință, 
suferă de traume psihologice. De asemenea, atunci când 
migrantele se întorc, acestea găsesc nu doar ruinele unei familii, 
dar și suferă de traumele produse de reducerea nivelul de cultură 
abituală, care în mod inevitabil a fost modificat în rezultatul 
experienței de migrare. De la cel mai înalt nivel de emancipare 
dobândit în Europa, trebuie să revină la rolul femenin tradițional, 
impus de tradițiile locale. Este un proces dificil de 
redimensionare, indispensabil, în cazul în care femeia dorește 
reconstruirea acelui „cuib” din care plecaseră plină de speranță. 
  
”Sindromul Italia” 

 În psihologie s-a înrădăcinat noțiunea de ”Sindromul 
Stockholm”, care descrie comportamentul unei victime răpite sau 
captive care, în timp, începe să își simpatizeze răpitorul. Din 
teama de violență, persoanele captive încep prin a se identifica cu 
răpitorii, ca un mecanism defensiv. Micile semne de bunătate 
venite din partea răpitorului sunt amplificate, întrucât într-o 
situație de captivitate, lipsa perspectivelor este prin definiție 
imposibilă. Încercările de evadare sunt și ele percepute drept o 
amenințare, întrucât, într-o tentativă de evadare, există marele risc 
ca cel răpit să fie afectat și rănit. 

Psihologii subliniază, că aceste simptome apar în condiții 
de stres emoțional foarte mare. Tot, condițiile de stres au stat la 
bazele apariției aşa-numitului “Sindrom Italia” sau a ”sindomului 
italian”, identificat în 2005 de Andriy Kyseliov şi Anatoliy 
Faifrich,  psihiatri din orașul Ivano-Francovsc, Ucraina.  Aceștea 
au  diagnosticat doi pacienţi cu o nouă formă de depresie, 
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manifestată după întoarcerea din Italia, după ani de muncă și 
separare departe de familia de origine. „ Nu a fost o coincidență 
faptul, că acest lucru s-a întâmplat la trei ani după marea 
amnistie din 2002, care a permis multor migranți să se legalizeze 
pe piața internnă a  muncii și, respectiv, după legalizare unele 
femei, aflate cu ședere ilegală până la acel moment în Italia, au 
început să se întoarcă în țările lor de origine  ".  
 Disconfortul acestor femei, nu doar pe plan mental, 
afectează, în opinia mea, întreaga comunitate. Importanța unei noi 
abordări a fenomenului „îngrijitoarelor” trebuie să fie înțeleasă 
chiar și de către cei care nu înțeleg nici măcar disconfortul acestor 
femei, aflate departe de familiile lor și de țara de origine. Acestea, 
de cele mai dese ori, sunt ignorate privind formarea lor culturală,  
dimensiunea lor umană, uitând că aceste muncitoare sunt oameni 
în primul rând, că au şi ele familii și că nevoile le-au forțat să 
emigreze pentru a îmbunătăți condițiile de viață a copiilor, găsind 
puterea de a adopta un nou mod de viață și un nou mod de muncă, 
atât de grea, cum este cel  de îngrijitoare . Nu este o alegere 
ușoară, dar acesta se face, de cele mai dese ori, în speranța, că este 
o situație temporară, că este în așteptarea unei munci mai puțin 
grele. Însă pentru multe migrante acesta devine un loc de muncă 
pe termen lung.  Din cauza acestor dificultăți, de a fi recunoscute 
în primul rând ca personalități, după care așteaptă să fie evaluate 
pentru abilitățile lor, precum și din lipsa unei perspective clare de 
a obține o muncă diferită, mai apropae de formarea sa 
profesională şi mai aproape de familie, apare „răul Italiei”. 
 Ce este „Sindromul Italia”? Pierderea simțului maternității, 
sentimentul de debusolare, cel de vinovăție, rătăcire, tristețe 
persistentă, oboseală, insomnie, incapacitatea de a-şi găsi propria 
identitate și starea de spirit proastă, lipsa unei familii, căreia să-i 
simtă sprijinul. Astfel, mai întâi psihiatrii ucraineni, apoi cei 
români, şi acum cei moldoveni, au dat un nume acestor probleme 
psihologice . Miile de femei, la întoarcerea lor în Europa de Est, 
după ani de zile petrecuți în Ţara Frumoasă prestând servicii de 
îngrijitoare, sunt afectate de ”sindromul Italia”. Separarea 
dureroasă, dar necesară, de soț și copii, șederea deloc ușoară și 
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adesea caracterizată de o singurătate profundă și o întoarcere 
soldată cu urmări profunde, adesea ireversibile. Sindromul italian, 
în opinia specialițtilor din România „duce la apatie, care poate 
ajunge chiar la pierderea sentimentului matern,  astfel încât 
pacientele nu mai sunt interesate de familii, pierd din vedere 
sensul șederii lor în străinătate " .  
Maurizio Vescovi, medic în Parma, afirmă: „ Există o dimensiune 
a acestui disconfort care mă surprinde în mod special.  Ele 
(migrantele) trăiesc cu amintiri din trecut, cu proiecte de viitor în 
altă parte, dar nu pot trăi în prezent, din punct de vedere afectiv şi 
emoțional, din moment ce acest lucru nu-i dă nici o satisfacție, în 
afară de cea economică. "  Vescovi a descoperit printre femeile 
din Est (moldovence, ucrainence, românce), care lucrează în 
Parma,” simptome de tip depresiv, care s-au manifestat în mod 
special prin pierderea interesului, prin voinţă redusă, tulburări și 
dificultăți puternice de relații.  Pe de o parte, Italia a fost țara 
care le-a primit, care le-a oferit oportunități economice, lucruri 
pe care le preţuiesc. Pe de altă parte, şederea departe de casă a 
creat multe dificultăți, mai ales pentru mamele cu copii foarte 
mici sau cu părinții în vârstă, poate, în condiții similare cu cele 
ale persoanelor pe care le îngrijesc în Italia.  Numitorul comun 
este Singurătatea”.   
 Multe dintre aceste femei, care se află în Italia, sunt în 
situația să aibă în jurul lor un vid relațional. Medicul constată, că 
„Genul de muncă de tip separativ nu ajută, în nici un caz. Este o 
suferință tăcută, camuflată, deoarece dacă este manifestată 
deschis, poate duce la pierderea locului de muncă .... Este vorba 
de  aflarea  într-un loc, însă proiectându-se, în mod continuu, 
într-un alt loc"  . 
 În femeile, afectate de ”sindromul italian” creşte un 
puternic sentiment de vinovăție faţă de copiii lor abandonați , care 
la rândul lor se simt vinovați pentru că mama a plecat de acasă, 
pentru ca să le asigure lor achitarea studiilor, vestimentația, 
acoperișul de-asupra capului. În aceste condiții, este dificil ca 
familiile să rămână unite, chiar și după întoarcerea femeii acasă.  
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1.4  Aspecte legislative 

 Legal vorbind, domeniul de aplicare, în ceea ce privește 
migranții este de amplă notorietate deoarece interesele și 
afecțiunile femeilor imigrante sunt, de asemenea, foarte profunde. 
Afecțiunea și dragostea unei mame care a emigrat, se extinde 
dincolo de hotare și, atunci când este forțată prea mult timp să se 
alimenteze doar cu comunicarea prin telefon şi în gând, aceasta se 
dezintegrează și moare, provocând cea mai gravă calamitate 
cauzată de migrație. 
 Un aspect care reprezintă un interes aparte este dreptul 
familiei, cu referire la drepturile copilului, și, în mod special, la 
drepturile minorului, de a avea o familie. În țările dezvoltate, pe 
lângă bunăstare, copiii beneficiază de îngrijire și protecție legală.  

Italia, după ce a acceptat toate prevederile dictate de 
acordurile internaționale, are o legislație puternică ce protejează 
familia și copilul. Constituția italiană stabilește, în art. 2, 3 şi 30 
“protecția și dezvoltarea deplină a personalității minorului, 
garantarea absolută şi inviolabilă a dreptului la o familie proprie 
ca instrument capabil să-i asigure educația.” De asemenea art. 31 
precizează că ”Republica sprijină cu măsuri economice și de alt 
gen, formarea familiei”, “protejează maternitatea, copiii și 
tineretul, favorizând instituțiile abiltate în acest scop, să susţină  
prin politici publice sarcinile educaţionale ale familiei ”. În acest 
mod, statul pledează pentru faptul, că cel mai bine pentru un copil, 
este ca cei pe care îi numește tată și mamă să fie aşa cu adevărat, 
din punct de vedere legal și afectiv: „fiecare minor are dreptul la 
o familie, în baza convingerii că “un copil, ca să crească, trebuie 
să trăiască într-un mediu educațional, în care cei care i-au dat 
viaţă, tatăl şi mama sa, să-l iubească şi să fie uniţi”.  
 Prin urmare, în Italia dreptul minorului la o familie proprie 
este un drept absolut și inalienabil, stabilit de Constituție, iar 
pentru a respecta această pledoarie, legea italiană vine cu 
intervenții solidare de susţinere în favoarea familiei, pentru a 
elimina impedimentele economice și sociale, care ar putea afecta 
dezvoltarea și sănătatea copilului. 
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Din aceste lucruri, rezultă că, în Italia, la fel ca în toate 
țările în care rolul femeii este emancipat, sau, cel puțin, aceasta nu 
este subordonată sexului masculin, instituția familiei este mai 
puternică, iar odată cu ea și dezvoltarea copilului este mai 
protejată. Prin urmare, conceptele de femeie, de familie şi de 
protecție a copilului sunt indisolubil legate între ele.  A avea grijă 
de unul înseamnă a avea grijă de toate. 
Rolul familiei ca o garanție a drepturilor copilului este revendicat 
și de doctrina socială a Bisericii. În Compendiu, în capitolul al 
cincilea: familia este prezentată ca o celulă vitală a societății, unde 
se are în vedere interesul superior al copilului. „Familia este 
prima societate naturală.  (...) familia este importantă şi primează 
cu referire la persoană. În familie, prin urmare, dăruirea 
reciprocă de sine a bărbatului şi femeii uniţi prin căsătorie, 
creează un mediu de viaţă în care copilul poate să-şi dezvolte 
potenţialul, poate deveni conştient de demnitatea sa şi se poate 
pregăti să-şi înfrunte destinul unic și irepetabil”. Numai în cadrul 
familiei „valorile morale sunt inoculate încă din primii ani de 
viață, transmițând moștenirea spirituală a comunității religioase 
și cultura națiunii.  În familie se învață responsabilitatea socială 
și solidaritatea. Aici se afirmă prioritatea familiei faţă de 
societate şi de Stat”.  
 Doctrina socială a Bisericii subliniază în mod constant 
necesitatea de a respecta demnitatea copiilor: „În familie, în 
cadrul comunității, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor 
prin dezvoltarea unui respect profund pentru demnitatea lor 
personală, precum și un mare respect și preocupare pentru 
drepturile lor "  .  

Drepturile copilului ar trebui să fie protejate de sistemul 
juridic, în toate țările: “nici o țară din lume, nici un sistem politic 
nu se poate gândi la propriul viitor altfel decât prin imaginea 
acestor noi generații care vor moşteni de la părinții lor galeria de 
valori, drepturile și aspirațiile națiunii din care fac parte și ale 
întregii familii umane”. 

Pentru mine Italia este un templu al familie. Aici familia 
este sacră, este respectată și apărată. Realitățile de azi sunt 



40 

rezultatul unui proces social îndelungat. Şi în Moldova am avut o 
perioadă chiar mai lungă și mai intense de implicare socială, dar 
rezultatele se fac evidente în statisticile dramatice, pe care le-am 
prezentat anterior.  Unde a fost comisă eroarea? Ce am făcut sau 
ce nu am făcut, de am ajuns să avem această soartă? 
 În Italia, statul garantează dreptul la îngrijire pentru 
persoanele în vârstă și unitatea familiei prin oferirea de 
contribuții, care sunt utilizate pentru a achita serviciile de îngrijire 
necesară, oferite de către femeile din Moldova. Nici o femeie din 
lume nu şi-ar lăsa copiii, renunțând la dragostea familiei, dacă nu 
are avea un motiv serios. În Moldova acest motiv este sărăcia. Au 
existat inițiative  pentru a stopa acest exod, care seamănă cu un 
tsunami lent, dar fără nici un rezultat, deoarece sărăcia nu se 
depășește prin legi.  

În 2007, Ministerul Muncii a declarat o economie cu 
aproximativ 6 miliarde de euro în urma prestațiilor sociale 
pierdute. Pentru bugetul statului italian este convenabil să 
cumpere dragostea mamelor din Moldova și să asigure bunăstarea 
propriilor familii şi persoane în vârstă. Însă, fără a se dori asta, o 
generaţie intreagă de copii într-o altă parte a lumii este 
condamnată. Apare o întrebare. O națiune poate asigura prin lege 
bunăstarea propriilor familii, condamnând, în același timp, 
familiile unui alt popor? Este oare legal acest lucru? Faptele spun 
că da, fără a ține cont de principiul consacrat în a doua parte a 
articolului 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
care prevede: “Maternitatea şi copilăria au drepturi la îngrijire şi 
asistenţă specială ”.  
 Bineînțeles, este vorba de o confruntare de drepturi, 
ambele legitime, dar rezultatul este fatal pentru cel mai slab. O 
întreagă generație de copii este expusă la singurătate, trafic, abuz, 
exploatare, prostituție, pornografie, comerț cu organe, abandon. 
Ceea ce este și mai grav, rândul continu al copiilor, singuri și 
abandonaţi, care se sinucid în disperarea de a fi respinşi (așa cred 
ei) de propria lor mamă. Cum afirmă marele Janusz Korczak: 
“Copilul gândeşte cu sentimentul, nu cu intelectul”. 
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 Într-o astfel de situație, cred că este o datorie morală 
pentru partea care beneficiază cel mai mult de această situaţie, să 
suporte material unele chestiuni minore. Trebuie identificat un 
compromis viabil pentru a asigura activitatea îngrijitoarelor, fără a 
le forța să renunțe la rolul matern. Să asigure persoanele asistate 
îngrijirea necesară, dar, în același timp, și continuitatea afectivă a 
persoanelor, care le oferă această îngrijire. Modificările care 
rezultă din experiența migrației perturbează identitatea existențială 
a oricărei persoane. Totul este amestecat: limba, locuri, amintiri, 
tradiții, prieteni, obiceiuri, și, în același timp, totul se 
sedimentează în spațiul dintre lumea veche, lăsată în urmă, și 
lumea nouă, internalizată în mod dureros. Nimic nu mai este ca 
înainte. Apare un sentiment de izolare, de neînțelegere, de alienare 
și de înstrăinare de orice.  
 În țările în care oamenii imigrează, un rol important este 
jucat de asociațiile de migranți, care însoțesc emigrantul în 
procesul de asimilare. Asociațiile de migranți au posibilitatea de a 
atenua suferințele din cauza izolării inițiale teribile, în care se află 
și dezrădăcinarea care  traumează. Asociația este un refugiu, un 
loc unde se poate respira un pic de aer de acasă, unde se găsesc 
prietenii cu care își pot împărtăși gândurile şi își pot exprima 
amărăciunile existențiale. Aici își pot găsi un suport în incercarea 
de a depăși dificultățile întâmpinate. Tot aici, migranții regăsesc 
simbolurile familiare, culturale, comunicarea în limba maternă, 
precum și gustul bucatelor tradiționale. Toate astea îi ajută pe 
migranți să uite de suferințele lor de zi cu zi, să găsească 
mângâiere, să asimileze experiențe, care îi vor ajuta la o mai bună 
orientare a eforturilor sale. 
 Migrantul se simte un nimeni, deoarece el nu este 
participant la soarta patriei sale şi, în același timp, nu participă 
încă, și nu știe dacă vreodată va participa la soarta țării în care 
trăiește. În acest sens, este foarte potrivită definiția care i se 
atribuie adesea emigrantului, „el nu există nici aici, nici acolo”  . 

În concluzia acestui capitol, aș dori să menșionez, că 
familiile italiene trebuie să cumpere anumite virtuți pe piața forței 
de muncă (dragoste, atenție și sentimente, pe care ritmul vieții 
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moderne nu le mai permite să le dedice celor mai în vârstă), 
virtuți, cărora nu le poți atribui indicatori, pe care sa-i incluzi în 
contractele de muncă. Femeile din Moldova oferă dragostea, 
compasiunea și toată atenția lor persoanelor, pe care le îngrijesc, 
pentru care muncesc cu conștiinciozitate și demnitate, trăind o 
situație complexă, despre care vom nara în continuare. 
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Capitolul II - FEMEIA MOLDOVEANCĂ ÎN SOCIETATEA 
ITALIANĂ 

 
2.1 Prezența moldovenilor în Italia 

În 2009 Ambasada Republicii Moldova la Roma, susţinută 
de Centrul de Studii şi Cercetări IDOS, a întrunit editorii Dosarului 
Statistic de Emigrare Caritas/Migrantes,   pentru a avea o imagine 
mai clară a migrănților moldoveni în Italia. În raportul elaborat 
ulterior se menționează, că „Începutul migrației moldovenilor în 
Italia a început la sfârşitul anilor ’90, atunci când criza economică 
şi rata înaltă a şomajului pe de o parte şi tranziţia dureroasă de la 
un sistem politic totalitar la unul democratic  pe de altă parte, au 
transformat emigrarea într-un fenomen social  al maselor” . 
 În comparație cu alte rapoarte disponibile online, în acest 
studiu se arată că, în ultimul deceniu a avut loc o creştere 
substanţială a fluxului migrațional din Moldova: spre exemplu, 
găsim date referitoare la amnistia din 2009 care a înregistrat o 
creştere cu 41% a cererilor depuse pentru legalizare de către 
cetăţenii moldoveni față de anul 2002. Trebuie să menționăm, că 
atunci când migrantul se află în țara de destinație în mod clandestin 
(iar acest fenomen există până în prezent), acesta este foarte puţin 
vizibil inclusiv în viaţa lui socială, deoarece el evită cu atenţie să 
lase orice  urmă a prezenţei sale în această țară. Această situație 
este trăită ca o adevărată teroare, împunîndu-l să supună cenzurii 
orice imagine, care ar putea fi afișată în reţelele de socializare, să 
evite orice manifestare publică, unde ar putea să se confrunte cu 
controale efectuate de oamenii legii. Prin urmare, un număr foarte 
mare de migranţi este lipsit de oportunităţile oferite de asociaţii 
privind asistenţa şi locul de întâlnire pentru schimbul de experienţă 
şi dobândirea orientărilor practice necesare pentru soluționarea 
problemele personale de ordin existenţial.  Astfel, migrantul este 
condamnat să trăiască la periferia societăţii, într-o atmosferă de 
singurătate disperantă, care deseori  îi împinge în mrejele reţelelor 
criminale, care le asigură o activitate clandestină.    

Revenind la cercetarea  fenomenului migrațional al 
moldovenilor în Italia, avem posibilitatea să prezentăm date 
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semnificative privind numărul migranților. Potrivit datelor oficiale, 
numărul   migranților moldoveni este de aproximativ  150.000 de 
persoane (Tabelul 1) sau circa  4% din totalul migranților, cantitate 
ce plasează comunitatea moldovenilor în societatea italiană pe 
locul 7.  Dar dacă ar fi luați în calcul si cei fără acte în regulă, 
atunci numărul moldovenilor ar fi dublu mai mare, respectiv, si 
ponderea lor ar fi în creștere în societatea italiană.  
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Tabelul 1 - Cetățenii non-UE prezenți în Italia. Date privind 
primele 40 de țări în valori absolute și procentuale la perioada 
1 ianuarie  2015.  
 

 
 Site-ul ”Osservatorio Balcani e Caucaso”, care se ocupă şi 
de sud-estul Europei, scrie: “Marele val al emigrării din Moldova 
a început în 1999, în următorul an de după default-ul rublei 
rusești, când, conform estimărilor Băncii Mondiale, ţară noastră 
mică a atins vârful sărăciei: 80,9%  - în oraşele mici, 76,9% -  în 
mediul rural și 50,4% - în urbele mari. În douăsprezece luni au 
plecat 100.000 de oameni. Un nou impuls al migrației a fost 
înregistrat în 1992, fiind  cauzat de conflictul militar cu Rusia în 
regiunea Transnistreană, care era o zona industrială unde erau 



46 

concentrate 2/3 din toate intreprinderile din Republica Moldova. 
Acțiunile militare și instabilitatea  au avut un impact major asupra 
pieții  muncii, stimulînd creșterea numărului de șomeri”.  

Conform raportului privind emigrarea din Moldova în 
Italia, o creştere a enormă se observă  și la începutul mileniului III: 
„de la aproximativ 4 mii de persoane emigrate în 2001, la 34 mii 
plecate în  2004. Către 2008  numărul rezidenţilor moldoveni în 
Italia a crescut cu o treime, sau +30.4%, comparativ cu o creştere 
medie a populaţiei stabile străine de 13.4%."   

În ceea ce privește locația geografică, mai mult de trei 
sferturi din emigranții moldoveni locuiesc în nordul Italiei, o 
cincime este stabilită în centrul țării, în timp ce în sudul peninsulei 
numărul lor este aproape neglijabil (Tabelul 2). 



47 

Tabelul 2 - Cetățenii non-UE prezenți în regiuni  și zone 
geografice ale Italiei . (Date de la 1 ianuarie 2016.) 

Lideri la capitolul emigrării din Moldova sunt femeile. Acestea 
merg, în mod special pentru a oferi servicii de îngrijire. În Italia se 
află în prezent 76,4% din numărul total al conaţionalilor prezenţi 
de obicei, aşa cum se observă în tabelul următor (Tabelul 3) 
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Tabelul 3 – Repartiția muncitorilor care aparțin diferitelor 
comunități, prezenți în activități economice din diferite 
domenii.  Date de la 1 ianuarie 2015. 

 
Am luat în considerație aceste informaţii, pentru a conștientiza 
prezenţa moldovenilor în Italia, dimensiunea la care s-a ajuns şi 
importanţa acestui fenomen. Acum  haideți să analizăm condiţiile 
reale de migrație, de viaţă şi de integrare a femeilor din Moldova în 
societatea din Italia. 
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2.2  Ruta infernală a femeilor moldovence către Italia 

 Înainte de anii 1990, fenomenul migrației a fost apreciat în 
termeni pozitivi, atunci când între componentele masculină şi 
feminină exita un echilibru, aceasta indicând o emigrare sub forma 
nucleelor familiale, unde femeia îndeplinea rolul tradiţional de 
soţie şi mamă,. Integrarea în societatea gazdă în aceste condiții era, 
prin urmare, mai uşoară.  Începând cu anii 1990 s-a înregistrat un 
flux migrațional puternic, mai ales în rândul femeilor din spațiul 
ex-sovietic, care avea caracteristici absolut noi. Aceste femei aveau 
studii superioare şi experienţă de muncă în sectoare, ce necesiată  
un grad de calificare, cum ar fi, de exemplu, medicina, mecanica, 
învăţământul, etc.)   

Aceste femei nu-și puneau scopul de a se integra social, ci 
doar să obțină beneficii economice maxime în cel mai scurt timp 
posibil, pentru a asigura supravieţuirea zilnică a familiilor lor 
rămase în ţară, şi pentru a le îmbunătăţi condiţiile de locuit. Cu cât 
era mai scurtă perioada de ședere în țara de imigrare, cu atât mai 
mică era suferinţa lor. Aşadar, migrantele erau dispuse să efectueze 
orice muncă (de menajeră, de bonă, de asistent personal etc.), 
înclusiv în orele de noapte. Necesitatea de a obține venituri mai 
mari într-un timp restrins, le crea condiții în care acestea să accepte 
cele mai mici preţuri de pe piaţă. De asemenea, ele tind să facă 
economii, reducînd la minimum consumul pentru necesitatile 
personale. 
 Migrantele, în pofida faptului, că plateau  traficanţilor de 
persoane mii de euro, erau nevoite să traverseze pe jos râuri şi 
munţi. Înt-un articol din ziarul italian “Il Giornale” scrie: „Femeile 
din Moldova, pentru a ajunge în Italia, își riscâ viaţa, intrâ în 
datorii și parcurg rute infernale. Pentru a-şi rezerva o călătorie 
clandestină, ele platesc câte patru mii de euro, care  provin dintr-o 
viaţă de sacrificiu şi care ajung direct în buzunarele organizaţiilor 
ilegale. De obicei, cămătarii vin în contact cu clienţii prin 
intermediul anunţurilor de ziar în care, printre rânduri, le promit 
obţinerea uşoară de vize pentru a trece frontiera. Călătoria, pentru 
cei fără acte în regulă, este întotdeauna aceeaşi: se pleacă în 
maşină din Chişinău, capitala Republicii Moldova, şi se 
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traversează cu uşurinţă întreaga Românie. Însă pentru a intra în 
Ungaria, moldovenii plătesc permisul şi ajung în Budapesta. Aici 
stau zile întregi înghesuite în cămăruţe sufocante, cu o singură 
baie, şi pentru aceasta plătesc zece euro pe zi, sumă ce nu este de 
neglijat pentru ele.”  
 Multe femei au venit în Italia în mod clandestin, şi din acest 
motiv nu-şi vor putea vedea mulţi ani de-acum încolo propriii 
copii. Viața lor la limită va dura, cel puţin, până când vor fi în 
capacitate să returneze banii luaţi cu împrumut pentru călătoria în 
străinătate și dobânda, percepută de cămătari. Numai după 
obţinerea unui permis de ședere, pot visa la un contract legal și la o 
vizită acasă, pentru a-şi putea îmbrăţişa din nou copiii. Până la 
acest moment, ele pot doar să le trimită bani, cu care se pot 
cumpăra multe lucruri, dar nu pot alina sufletul acelor copii 
suferinzi. 
 
2.3  Îngrijitoarea şi noul welfare privat  

 Sistemul sanitar italian, confruntat cu îmbătrânirea bruscă a 
populaţiei, a trebuit să modifice metodele şi formele de intervenţie 
în sprijinul asistenţei bătrânilor şi familiilor lor.   Este vorba de 
măsuri-tampon, care sunt destinate să limiteze costurile, aflate 
mereu în creştere, a acestui segment de welfare, şi, pe de altă parte, 
să pună în evidenţă lipsa unei strategii naţionale globale şi a 
incapacităţii de a realiza la nivel de stat a unor structuri sanitare 
specializate. Aceste condiții au adus administrația italiană la 
decizia de a oferi familiilor o sumă cu mult sub costurile necesare 
pentru îngrijirea persoanelor în vârstă și/sau cu handicap, 
efectuând, astfel, economii financiare, pe care bugetul de stat le-a 
considerat necesare. În acest mod, problema a fost plasată pe 
umerii familiilor, care, la rândul lor, în cele mai multe cazuri, se 
află într-o situație similară cu cea a statului italian, deci, în 
dificultate financiară.  În aceste circumstanțe, familiile italiene au 
fost obligate să recurgă la piața forței de muncă, încercând să 
cheltuie cât mai puțin posibil. Familiile au dat dovadă de un 
comportament similar cu cel al unei societăți comerciale, încercând 
să obțină un  profit maximal cu investiții minime.  
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În concluzie am putea spune, că o parte din deficitul 
alocațiilor statului italian în sfera sănătății este transferat pe seama 
migranţilor, care lucrează în acest domeniu cu salarii derizorii, or 
familiile italiene, în dorința de a profita de această situație, 
remunerează munca îngrijitoarelor mai prost chear decât le-ar 
permite ajutorul financiar primit de la stat. Și asta pentru a obţine 
niște beneficii în plus. Pentru aceasta s-a recurs la brațele ieftine de 
muncă, provenite din ţările Europei de Est. În această situație și 
muncitorii săraci sunt dispuși să emigreze în masă, pentru a acoperi 
cererea care se creează pe piață pentru acest gen specific de muncă. 
Este vorba de o piaţă, foarte puțin administrată de legislația internă, 
în mare parte ilegală, dar utilă pentru a acoperi ineficiența 
administrației publice.  

În legătură cu acest subiect, dar privind dintr-o optică 
diferită, am putea aminti teoria dualistă privind piaţa locurilor de 
muncă a economistului Piore, care a observat că „în cadrul 
fenomenelor migrației în secolele trecute, impulsul migrațional era 
generat de nevoia ţărilor dezvoltate de a garanta propria 
dezvoltare industrială,  exercitând o forţă de „atracţie capitalistă” 
a maselor migratare. Spre deosebire de acestea, în  anii nouăzeci 
ai secolului trecut emigrarea era motivată de fuga de sărăcie în 
ţările subdezvoltate şi este efectuată de masele populare şomere. 
Deci, este vorba de un „impuls proletar”, care creează astăzi 
multe probleme de găzduire, deoarece ţărilor europene, din cauza 
crizei financiare și, respectiv, economice, nu mai au capacitatea  
de a absorbi valul de migranţi, iar aceștea rămân în situaţie 
incertă,  dând naştere la focare de tensiuni politice şi sociale”. 

Migranţii moldoveni s-a stabilit, în mod prioritar, în oraşe 
mari. Acest fenomen poate fi explicat prin teoria lui Sassen a 
oraşelor globale, potrivit căreia oraşele metropolă sunt noduri 
strategice ale economiei mondiale.  Această paradigmă indică, că 
în marele urbe se înregistrează fenomenul de creştere exagerată a 
populaţiei cu venituri ridicate, datorită dezvoltării de profesii şi 
meserii şi datorită concentrării de capital şi inteligenţă. Această 
condiţie de dezvoltare evolutivă trebuie totuşi să fie compensată în 
mod consecvent şi susţinută de cât mai multe meserii sărace, care 
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sunt indispensabile pentru a asigura echilibrul în interiorul 
sistemului, cu diferenţa că, în timp ce ”meseriile” bogate câștigă 
premii și salarii foarte mari, ”meseriile” sărace (paznici, chelneri, 
muncitori, îngrijitoare, menajere, şi aşa mai departe) sunt plătite 
mai puţin, pentru ca acestea să satisfacă fluxul migrațional, 
caracterizat de un statut clandestin și de salarii mici. Astfel de 
situaţii declanşează procese de inegalitate socială şi de 
marginalizare, care, în unele ţări europene, au explodat, ducând la 
tulburări sociale îngrijorătoare, rămânînd şi astăzi fără soluții de 
perspectivă. Am putea presupune, că asemenea fenomene vor 
deveni tot mai accentuate, deoarece fluxurile migraționale au 
tendinţa de a se alimenta de valuri de migranți tot mai calificați, 
deci cu o conştiinţă socială mai mare și cu o capacitate şi o dorinţă 
sporite de a se integra. 

În cazul nostru, drept răspuns la cererea marilor oraşe 
italiene, îngrijitoarea moldoveancă este singura soluţie pentru 
bătrânii din clasele medie și superioară. Munca ”badantei” oferă 
posibilitatea ca persoana asistată să locuiască la domiciliu, dar fără 
să devină o povară pentru copii săi, din punct de vedere al timpului 
şi banilor. În schimb, bătrânii din clasele sărace în vârstă, atât cât 
este posibil, trebuie să se mulţumească cu resursele publice 
limitate, alocate azilurilor şi căminelor de bătrâni.  

Sectorul asistenţei familiale este caracterizat de o muncă 
nedeclarată, făcută la negru, identificată adesea ca o prelungire a 
îngrijirii familiei de către femeie, fără a fi social vizibilă şi 
recunoscută. Este o muncă efectuată în singurătate între cei patru 
pereţi ai casei. 

După cum scrie jurnalul italian “Il Corriere della Sera”: “în 
Italia marea majoritate a îngrijitoarelor provin din Europa de Est, 
preponderent, fiind reprezentante a generaţiei născute după 
dezmembrarea URSS-ului. Trei din patru îngrijitoare sunt 
căsătorite, dar numai 15% dintre ele locuiesc în Italia cu familie. 
Jumătate dintre ele au vârsta de peste 40 de ani, iar 16% - peste 
50 de ani. Nivelul studiilor este ridicat: 20%  au studii 
universitare, 40% au terminat liceul, multe sunt asistente medicale 
sau chiar au absolvit facultatea de medicină”.  
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Scopul îngrijitoarei este să se întoarcă în satul/oraşul său 
natal, dar pentru a face acest lucru, trebuie să acumuleze suficienţe 
resurse financiare pentru a putea cumpăra o casă şi pentru a plăti 
studiile copiilor săi. Centrul de studii şi cercetare socială ZANCAN 
din Padova descrie situaţia celor care lucrează în domeniul 
asistenţei familiei în felul următor: « statutul lor în Italia poate fi 
definit ca sclavi moderni - servitori in trecere, au un program de 
lucru prelungit, care adesea se extinde pe toată săptămâna, cu 
excepţia câtorva ore libere duminică. Este vorba de brațe de lucru 
calificate și extrem de flexibile în ceea ce priveşte programul şi 
sarcinile de lucru. Sunt persoane care nu au timp să cheltuie  banii 
şi, prin urmare, au o capacitate mare de a economisi. Costul unei 
îngrijitoare full-time variază între un maxim de 900 de euro la 
nord până la un minim de 500 euro în sud. În aceste condiţii, este 
oricum mult mai profitabil să lucreze ca îngrijitoare în Italia decât 
ca medic în Moldova”. 

 
2.4  Caracteristicile activităţii unei îngrijitoare 

Munca în familie, chiar dacă se încearcă reglementarea 
acesteia, în mare parte scapă organelor de control şi, prin urmare, 
nu există date statistice exacte privind diversele sarcini domestice. 
În multe cazuri muncitorii-migranți acceptă locul de muncă fără a 
face un acord de muncă și fără a stabili din start care sunt 
obligațiile sale. În aceste situații, persoanele care muncesc în 
familie, devine un fel de om bun la toate, iar când angajatul 
locuiește cu familia în casa stăpânului, programul lui de muncă nu 
are nici măcar limită de timp. 

În urma unuor studii recente a fost identificat profilul uman 
al lucrătorilor în familii. Aceștia sunt preponderent femei tinere, cu 
vârsta mai mică de 40 de ani, căsătorite, cu studii medii sau 
superioare şi de religie creştină. Recensământul din 2010 a creionat 
profilul de muncă al menajerei şi al îngrijitoarei, punând în 
evidență că: „numărul lor este de 1 milion 538 mii (+42% din 
2001) care deservesc 2 milioane 412 mii de familii italiene (una 
din zece). Conform studiului publicat de Censis, profilul 
lucrătorului intern include femeile (82.6%) şi străinii (71.6%) din 
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Europa de Est. Preponderent acestea provin din România (19,4%), 
Ucraina (10,4%), Polonia (7,7%) şi Moldova (6,2%). 51,4% dintre 
menajere şi îngrijitoare au sub 40 de ani (57.3% dintre străini) şi 
un nivel de educaţie mai mare în comparație cu ingrijitoarele 
italiene: 37,6% au o diplomă de absolvire a liceului, iar 6,8% sunt 
licenţiate, faţă de 23.2% şi, respectiv, 2,5%  din menajerele 
italiene. Marea majoritate sau 55,4% lucrează într-o singură 
familie, iar alte 44.6% sunt „multiangajate” , activând în  două 
sau mai multe familii. Rezultatele studiilor arată, că durata medie 
a serviciilor prestate  de menajere şi îngrijitoare în Italia este de 
aproximativ 7 ani, cu un salariul mediu de 900 de euro net. Marea 
majoritate sunt angajate în mod ilegal. În ciuda acțiunilor de 
regularizare desfașurate în septembrie 2009, au apărut circa 300 
mii lucrători clandestini: 61,8% continuă să lucreze la negru, 
comparativ cu 38.2% din eşantion, care declară că lucrează cu 
acte în regulă”. 

 Contractul lor de muncă este stabilit direct cu familia 
persoanei pe care o vor îngriji, fără intervenţia intermediarilor sau 
altor organizaţii sau agenţii de tipul cooperativelor, ce au un rol 
destul de limitat. Programul de lucru, în general, este de 10-12 ore 
pe zi, cu nici o distincţie între orele de zi şi cele de noapte, cu o 
medie săptămânală nu mai mică de 70 de ore.  Activităţile variază 
de la îngrijirea persoanei (igienă, mobilitate, baby-sitter, etc.), la 
treburile casnice tipice (curăţenie, gătit, cumpărături, etc.). Destul 
de frecvent sunt solicitate servicii parasanitare (să ofere la timp 
medicamente, să facă perfuzii, să îngrijească în cazul decubitelor 
sau atunci, cand pacientul are un catetere, etc.).   

În contrast cu muncitorii străini angajaţi în fabrici, la 
şantiere sau în alte sectoare, programul de muncă ale îngrijitoarei 
nu-i permite acestea să participe la procese de socializare, în care 
se stabilesc niște raporturi de "clasă", care construiesc o cultură 
comună, care îi altoiesc un sentiment de apartenenţă la comunitatea 
în care locuiește.  

Locul de muncă creează cultură, formează reţele sociale 
care împărtăşesc aceleaşi cunoştinţe şi aceleași activităţi, și care 
devin conştiente de propriul rol social.  
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În cazul „îngrijitorilor” (şi în această categorie întră toate 
menajerele la domiciliu), izolarea lor împiedică dezvoltarea unei 
solidarităţi colective. Faptul, că locuieşte cu persoana, pe care o are 
în îngrijire şi are un angajament asumat pe termen lung, o 
condamnă pe „îngrijitoare” la o stare de invizibilitate. Aceasta 
foarte rar iese din casă: fie pentru că nu are voie datorită muncii, 
fie pentru că, în unele cazuri, având un statut de persoana 
clandestină, apariția în public prezintă un mare risc.  

Statutul de ”om invizibil” în ochii comunităţii, pentru 
femeile imigrante creează o atmosferă de alienare. Avantajul, în 
această situație, este că, spre deosebire de bărbații care munces la 
construcție sau în câmp, femeile au unele posibilităţi de integrare. 
Ele intra în contact cu o familie italiană, ceea ce  facilitează 
învăţarea limbii şi a obiceiurilor, iar prin dialog şi discuţii, prin 
intermediul dozelor masive de televiziune, radio şi posibilitatea de 
lectură, cultura ţării-gazdă va fi înţeleasă mai profund.  

În pofida muncilor grele și a condițiilor, de multe ori, 
dezolante, în Italia femeile asimilează un nivel de viaţă mai avansat 
și, atunci când revin în patrie, au o altă personalitate: mai 
sofisticată, mai cultă, mai educată, în comparație cu bărbaţii 
migranţi, care lucrînd pe şantiere alaturi de  polonezi, ucraineni și 
români, în cele mai dese cazuri vorbesc între ei în limba rusă sau 
română,  învăţând doar câteva cuvinte în limba italiană. 

În domeniul muncii în familie, activitatea de îngrijitoare 
este o formă tipică de activitate a femeilor migrante.  Având 
acoperite cheltuielile de masă şi cazare, ele pot economisi practic 
întreg salariul, iar trăiul într-un spațiu privat, respectiv, protejat de 
controlul oamenilor ordinii, reprezintă pentru femeile aflate în 
clandestinitate, beneficiază de o protecţie naturală.  

Nu este uşor să locuieşti într-o casă cu membrii familiei, se 
spune într-o lucrare a Centro Studi Politica Internazionale: “cu 
toate acestea, această formă de ocupare a forţei de muncă, pe 
lângă faptul că reprezintă o oportunitate, poate să aibă şi urmări 
negative şi poate evidenţia o serie de probleme, ce apar privind 
realizarea contractului de muncă, întocmit de  angajat şi 
angajator, care stau în acelaş spaţiu închis al casei (terenul 
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personal al familiei), într-o situaţie, deseori, de dezechilibru al 
puterii”. 

După cum se arată în raportul Centro Studi Politica 
Internazionale, impactul asupra comportamentului uman şi social 
pe care-l generează acest contract, comportă adesea efecte juridice 
secundare în detrimentul muncitoarelor: “ situația de izolare în 
care lucrează îngrijitoarele  duce la o lipsa de contacte cu italieni, 
dar şi cu concetăţenii săi, crează o atmosferă de alienare, de 
separare de familie, iar în unele cazuri, de copii. Acest deficit de 
stimul caracterizează multe cazuri  de activitate în familie". 

Efectele de acest gen marchează definitiv nu doar viaţa 
ingrijitoarei, ci şi a membrilor familiei sale, care în ţara de origine 
se confruntă cu repercusiuni adverse ale muncii prost plătite în 
Italia. Comisia Parlamentară pentru Afaceri Externe din Ucraina, a 
subliniat într-un raport, că efectele devastatoare ale muncii de 
îngrijitoare în familie, care implică segregarea: “ femeile care 
lucrează în Italia adesea suferă de aşa-numitul „sindrom italian”, 
caracterizat de agorafobie, agresivitate și alte tulburări psihice”, 
descrise detaliat în capitolul anterior. 

În pofida dificultăților existente, e necesar să remarcăm, că 
munca în coabitare cu persoana îngrijită, deci cu normă întreagă, 
oferă anumite soluții pentru femeile recent ajunse în Italia. Acest 
gen de serviciu este deseori neglijat, respins (din cauza 
dezechilibrului accentuat) de către migranţii, care s-au integrat deja 
în societate, având posibilitatea de a selecta servicii ce le oferă mai 
multă libertate. Pe cînd noii migranţi se adaptează uşor la munca în 
coabitare, mai cu seamă, când  proiectul lor de emigrare este unul 
de scurtă durată.   

Când apare o modificare a proiectului lor, grație reîntregirii 
familiei sau dorinţei de a testa posibilitatea unei integrări în noua 
societate, atunci angajata, fiind mai încrezătoare că poat înfrunta 
cele mai mari riscuri de șomaj temporar, caută locuri de muncă cu 
ora. 

Piaţa locurilor de muncă în familii nu este structurată şi este 
prea puţin reglementată. În cazul în care există anumite norme, 
acestea deseori sunt pațial sau complet ignorate. Pentru îngrijitoare, 
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menajere şi personal domestic, angajatorii apelează la parohiile 
catolice din ţară. Contractul de muncă, de cele mai dese ori, este 
lipsă. Predomină testarea calităţii umane şi abilităţilor în câmpul 
muncii. Atunci când părţile sunt reciproc satisfăcute, contractul, în 
general, este efectuat în mod verbal, deoarece singura formalitate 
necesară o constituie plata contribuţiilor pentru asigurările sociale, 
care necesită întocmirea și prezentarea în persoana sau on-line a 
unor formulare speciale. În raportul de muncă dintre angajator și 
angajat, frecvent sunt înregistrate conflicte, motivate de 
nerespectarea reciprocă a drepturilor şi obligaţiilor (numărul de 
concedii, ore lucrate în plus, sarcini necorespunzătoare, etc.), sau 
pe motiv, că aceste contracte nu sunt niciodată semnate şi, prin 
urmare, prevederile lui ajung să fie intepretate de părţi după bunul 
plac al fiecăreia.  

Participarea pasivă în viaţa socială şi asociativă a acestor 
femei este uşor de înţeles, or ele se ocupă în mod integral de viața 
persoanelor ce le-au fost încredinţate. Persoanele, care au nevoie 
de asistenţă în viața de zi cu zi, nu sunt autonome, prin urmare, 
această condiţie obligă îngrijitoarea să sprijine sau să întreprindă 
toate măsurile necesare pentru a asigura  persoanelor asistate un 
mod de viaţă cât mai aproape de normalitate. Exemple de sarcini 
specifice pe care trebuie să le îndeplinească o îngrijitoare cu 
uşurinţă pot fi reconstituite, interpretând contractul naţional de 
muncă (care nu le menţionează în mod specific), dar şi în urma 
mărturiilor directe ale persoanelor în cauză, şi anume: fiecare lucru 
necesar pentru un mediu de viaţă casnic ordonat: cumpărături, 
pregătirea bucatelor, igiena persoanei asistate, spălatul veselei, a 
hainelor, etc; administrarea de medicamente, aplicarea preparatelor 
injectabile, tratarea rănilor, detectarea parametrilor fizici, etc.  
Toate aceste sarcini nu sunt menţionate în contract, dar dacă nu pot 
fi îndeplinite, atunci locul de muncă nu poate fi obţinut sau este 
compromis . 

Evident, pentru ca o îngrijitoare să găsească un loc de 
muncă, este esenţial ca ea să posede un minim necesar de 
cunoştinţe a limbii italiane. Îngrijitoarea în cea mai mare parte se 
află de una singură cu persoana de care au grijă, şi, în cazul unor 
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situații de înrăutățire a sănătății, badanta trebuie să fie aptă să 
apeleze la medicul de familie sau la primul ajutor medical, să poată 
explica cauzele sau efectele schimbărilor produse.  

Nu este un loc de muncă subordonat, rezultatele sunt 
obţinute numai în cazul în care există simpatie reciprocă cu 
persoana de care are în rijă, astfel încât, de multe ori, atunci când 
se schimbă îngrijitorul (uneori angajatul manifestă dorința să 
economisească banii pentru contribuţii), persoanele în vârstă suferă 
mult. Îngrijitoarea cunoaşte şi îi pasă de viaţa şi sentimentele 
persoanei pe care o asistă, or pentru a o putea îngriji, trebuie să 
depăşească starea de rezerva, de timiditate şi de ruşine a acesteia, 
trebuie să existe un sentiment de încredere mai puternic decât faţă 
de orice alt membru al familiei.  Se formează o relaţie care poate fi 
comparată cu relaţia dintre mamă şi copilul ei mic.  Văduvele care 
au în casă o îngrijitoare ce înlocuieşte prezenţa soţului decedat, 
bunicile care au avut numai copii de sex masculin şi nu au avut 
niciodată o femeie în casă cu care să-şi poată împărtăşi propriile 
istorii şi emoţii, deseori mărturisesc lucruri pe care fiul sau familia 
nu le-au ştiut niciodată.  

Dar cum se comportă persoanele îngrijite? Persoanele 
asistate, obişnute să aibă în jurul lor rude apropiate, care le ajută să 
soluționeze orice tip de probleme, acum trebuie să se adapteze la 
prezenţa în casa lor a unui străin, să se lase în grija acestora, chiar 
şi pentru lucruri delicate cum ar fi igiena corporală. De multe ori, 
angajarea unei „îngrijitoare” este o decizie luată împotriva voinţei 
persoanei care nu este autonomă.  Persoana în vârstă se simte 
abandonată de copii şi-şi răsfrânge frustările asupra „îngrijitoarei”, 
prin atitudini de refuz sau acțiuni de protest. În asemenea cazuri, 
însoţitoarea este ținta acestor atacuri, ceea ce duce la deteriorarea 
relaţiilor interpersonale între cei doi. Nu mai puţin frecvente sunt și 
cazurile de rasism, cînd o parte dintre persoanele în vârstă au un 
comportament agresiv pe motivul apartenenței etnice a 
îngrijitoarei. Disconfortul şi jena pot fi depăşite numai în cazul în 
care cei doi stabilesc o relaţie bună, şi dacă „îngrijitoarea” reuşeşte 
să-şi reţină emoţiile şi neplăcerea de a asista persoana care nu este 
autonomă.  Deseori „îngrijitoarea” îl însoţeşte pe vârstnic până la 
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moartea acestuia, această experienţă devenind una traumatizantă 
pentru migrantă, fie pentru că femeile se ataşează de bătrânii 
îngrijiţi de ele, fie pentru faptul, că trebuie să o ia de la capăt. 

Nu este o coincidenţă faptul, că activitatea îngrijitoarei este 
numită ”badanta" - "îngrijirea persoanei”. Este o definiţie, care se 
adresează ideii de persoană în integritatea sa: corp, sentimente, 
empatie. Noțiunea de „Empatie”  descifrat de Wikipedia, este 
”ascultarea neevaluativă care se axează pe înţelegerea 
sentimentelor şi nevoilor fundamentale ale celuilalt”. Acelaş 
termen, „empatie”, în medicină are semnificaţia înţelegerii 
sentimentelor şi suferinţelor persoanei bolnave, chiar fără 
participare emoţională. În uzul curent, noțiunea evine să exprime 
capacitatea de a asculta şi a fi devotat atât de puternic faţă de o altă 
persoană, încât acest sentiment depășește  propriile nevoi și 
necesităţi. 

Angajamentul ”badantei” nu se limitează numai la îngrijirea 
persoanei asistate. În relaţia de muncă intervin membrii familiei 
care determină pentru însoţitoare nivelul raportului între ei. Pentru 
a înţelege acest moment, ar trebui să se țină cont de conceptul de 
„distanţa corectă”, aşa cum a fost descris de antropologul  F. Vietti. 
Potrivit autorului, pentru a înţelege această noțiune, este util să ne 
amintim următoarea metaforă a lui A. Shopenhauer: “Un grup de 
arici, într-o zi rece de iarnă, s-au strâns aproape între ei pentru a 
se proteja cu căldura reciprocă, şi pentru a nu îngheţa (faza de 
Simbioză sau Confluenţă). Dar foarte curând, simţiră înţepăturile 
acelor celorlalţi; durerea îi făcu să se îndepărteze din nou unul de 
celălalt (Faza de diferenţiere). Apoi, când nevoia de a se încălzi îi 
aduse din nou împreună, apăru din nou durerea; astfel încât ei 
pendulară înainte şi înapoi între două rele: frigul şi durerea (faza 
de Experimentare). Totul a durat până au găsit o distanță 
moderată unul de altul, care era pentru ei cea mai bună poziţie 
(Faza Independenţei sau a Constanţei Obiectuale)”. Dacă nu se 
stabilesc raporturi corecte între toţi membrii familiei, nu poate 
exista respect şi încredere reciprocă, lucru esenţial pentru 
convieţuirea utilă a tuturor părților, respectând timpul şi ritmul de 
viaţă al fiecăruia. 
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Deci în timp ce însoţitorul trebuie să lase deoparte 
preocupările sale fără implicare emoţională, rudele persoanei 
îngrijite se comportă invers, constituind astfel cel mai mare 
obstacol pentru succesul misiunii îngrijitoarei. Aceştia construiesc 
relaţia cu însoţitoarea, la fel precum ar fi o angajată într-un birou, o 
hărţuiesc cu controale permanente privind comportamentul său, în 
special, privind diverse aspecte economice. Acest ultimul aspect 
este larg răspândit şi devine deosebit de neplăcut, transformând 
familia, în ochii îngrijitoarei, în adevăraţi curatori ai viitoarei lor 
moşteniri.   

Într-un discurs public, în care a trebuit să descriu pe scurt 
conditia îngrijitoarei, am prezentat pe nişte diapozitive toată 
experienţa mea, sintetizând dorinţa inconştientă (şi nu chiar), 
privind caracteristicile pe care ar trebui să le dețină o îngrijitoare 
perfectă, în funcţie de imaginaţia şi prejudecăţile „rudei-
moştenitor":  

- Îngrijitoarea este anonimă, nu trebui să aibă viaţă privată.  
- Îngrijitoarea este materialistă, nu trebuie să meargă la 

biserică.  
- Îngrijitoarea nu are emoţii, nu suferă niciodată.  
- Îngrijitoarea este o femeie puternică, nu trebuie să se  

îmbolnăvească.  
- Îngrijitoarea este un robot, nu trebuie să aibă zile libere.  
- Îngrijitoarea nu are demnitate, nu trebuie să se simtă 

jignită niciodată.  
- Îngrijitoarea nu are suflet, nu trebuie să iubească pe 

nimeni.  
- Îngrijitoarea nu are conştiinţă, nu trebuie să-şi facă griji 

pentru copii.  
- Îngrijitoarea nu are dorinţe, trebuie numai să asculte.  
- Îngrijitoarea e veselă, nu are voie să plângă.  
- Îngrijitoarea este umilă, nu trebuie să se arate prea des.  
- Îngrijitoarea este ignorantă, nu trebuie să concureze cu 

membrii familiei.  
- Îngrijitoarea nu are poftă de mâncare, dar trebuie să ştie să 

gătească.  
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- Îngrijitoarea nu trebuie să trăiască, deoarece nu trebuie să 
coste.  

- Îngrijitoarea este nemuritoare, trebuie să aştepte moartea 
bunicii. 

Muncile destinate prioritar pentru femeile migrante sunt 
incluse în definiţia generală de ”asistent de familie” sau “cei care 
furnizează o activitate de lucru permanentă pentru nevoile vieţii de 
familie a angjatorului”. În trecutul nu prea îndepărtat, aceste munci 
făceau parte din ceea ce se numea „robie”.  

Definiţia generală a asistentului familial include 
următoarele poziții: menajeră, bonă şi îngrijitoare. Menajerele sunt 
persoanele care se ocupă de îngrijirea casei, de curăţenie şi 
treburile de pe lângă casă. Dicţionarul Garzanti defineşte bona 
astfel: „persoană care îngrijeşte un copil”. Termenul de 
îngrijitoare, în conformitate cu articolului 1 din  Legea Regionala 
din Friuli-Venetia-Giulia,  nr.  24\2004 defineşte “munca de 
îngrijire şi ajutor, furnizată la domiciliu de persoane singure, fără 
a avea o relaţie de rudenie cu persoana asistată, chiar şi persoane 
străine, în favoarea persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi, în 
situaţii de lipsă a autonomiei şi cu risc de a fi instituţionalizate ”. 
În realitatea cotidiană, această diferenţiere între menajeră, 
înrgijitoare şi bonă nu întotdeauna este atât de clară.  Din cele trei 
categorii, cea de îngrijitoare și-a făcut loc în imaginația colectivă 
mai mult decât celelalte, fapt confirmat şi de mai multe filme de 
succes.  

Recent am fost martor la tentativele de a actualiza definiţia 
noțiunii de "badanta". Se pare că, timpul, pentru unii oameni, 
modifică definiţia în sine şi încep să numească îngrijitoarea „damă 
de companie” sau „asistent familial”. Aceasta pentru a conferi o 
conotaţie mai nobilă funcţiei pe care o reprezintă termenul. În 
opinia mea, această încercare este una ridicolă şi foarte formală, 
care nu modifică sensul termenului şi nu reevaluează semnificaţia 
lui, nu schimbă cu nimic atitudinea umană faţă de aceste femei, 
care în ultimii ani de viaţă ale persoanelor dragi, deseori înlocuiesc 
nu doar prezenţa, ci şi afecţiunea soților, copiilor și a nepoților.  
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În 2013  în Italia, la nivel naţional, a apărut prima revistă  
dedicată acestei categorii de lucrători, care se numește 
“BADANTA"- "Îngrijitoarea”, iar ziarul “Il Sole 24 ORE” în 
fiecare zi de luni publică o pagină dedicată străinilor, care trăiesc și 
lucrează în Italia, angajatorilor  familiilor, care beneficiază de 
serviciile lor, pentru a explica normele, instrucțiunile operaționale 
privind permisele de ședere, etc. 

 
2.5   Procesele de integrare  

Am observat rolul, caracteristicile și sarcinile acestei 
categorii de lucrători moldoveni. Asta pentru ai scoate din spațiul 
invizibilității și pentru ai ajuta să iasă  din clandestinitate, pentru a 
le oferi posibilitatea să-și spună cuvântul și să-și apere drepturile. 
Dar până la o realizare deplină a acestui deziderat este o cale lungă 
şi dificilă de urmat, este un proces care durează ani şi cere 
angajament şi sacrificii, este un drum dificil şi uneori dureros de 
parcurs, dar odată parcurs cu succes, rezultatul se va solda cu un  
cetăţean pierdut pentru R. Moldova, dar cu un cetăţean nou câștigat 
pentru Italia. 

Există mai multe modele de comportament în procesul de 
integrare, acestea fiind clasificate în următorul mod: 
Rezistenţă culturală: apare atunci când în comportamentul 
migrantului predomină cultura şi tradiţiile societăţii de origine, în 
timp ce obiceiurile şi cultura societăţii gazdă sunt asimilate într-o 
cantitate neglijabilă.  
Asimilarea: apare atunci, când migrantul acceptă complet 
obiceiurile şi cultura care este oferită de către societatea gazdă, iar 
parametrii identităţii din societatea de care aparţinea sunt neglijați.  
Marginalitate: datorită eşecului încercării de integrare pe care şi-
au dorit-o cu putere, mulţi străini au tendinţa de a se izola de 
contextul cultural în care trăiesc şi, în acelaşi timp, nu se mai simt 
parte a identității culturale pe care au abandonat-o. Această 
condiţie de marginalitate „datorită frustrării” este definită ca o 
patologie atunci când derivă dintr-o încercare nereuşită de 
integrare. Pe de altă parte este definită pozitiv drept o „trecere”, în 
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cazul în care ea indică o condiţie momentană şi propedeutică 
pentru asimilarea definitivă a noii culturi.  
Etnicitatea dublă: apare în urma unei comparaţii continue între 
apartenenţa  şi asimilarea diferitelor naţionalităţi şi permite 
imigranţilor să atingă cel mai bun echilibru posibil prin creşterea 
capacităţii de analiză şi a spiritului critic de observaţie 
independentă privind cele două realităţi de care aparţine definitiv. 
 Aceste definiţii derivă din studierea comportamentului 
migrantului în cadrul sistemul social cu care vine în contact, faţă de 
oportunităţile de integrare, care sunt oferite de sistemul social din 
țara-gazdă,  cu privire la norme, regulamente, ocazii, etc.  Absolut 
altul este comportamentul cetăţeanului care intră în contact direct 
cu fenomenul migraţiei, spre exemplu, atunci când trebuie să se 
stabilească un contract de muncă. În afara diverselor forme de 
raporturi de muncă, comportamentul cetăţenilor italieni faţă de 
persoanele noi în societate practic nu sunt studiate. Şi dacă 
integrarea nu are loc, atunci aceste femei rămân izolate şi nu au o 
viaţă socială şi culturală activă, deseori suferă pe nedrept, sunt 
discriminate şi trăiesc închise în lumea lor. 
 

2.6  Discriminarea în contextul muncii  

Păturile vulnerabile ale cetăţenilor migranţi, în mod special 
fiindcă nu-şi cunosc drepturile, precum şi din cauza incapacităţii de 
a identifica formele adecvate și instituțiile de protecţie, copiii şi 
femeile sunt tot mai des victime ale abuzului. Numărul lor este în 
continuă creştere, or în creştere este și fenomenului migraţiei, în 
timp ce competitivitatea pe piaţa muncii rămâne prost 
reglementată, iar în cazul muncii ilegale, nu este deloc 
reglementată.    

În acest context presiunea, discriminarea şi ilegalitatea la 
locul de muncă proliferează. În aceste condiții, femeilor migrante, 
care reprezintă veriga cea mai slabă, sunt cele mai puternic expuse 
abuzului. În acest sens este bine să ne amintim că UE a inclus 
combaterea discriminării în lista priorităților în agenda sa politică. 
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Decretul Legislativ nr.  286, art.  43 şi 44, (Text Unic al 
dispozițiilor referitoare la disciplina de imigrare şi reguli privind 
statutul străinilor) adoptat în Italia în 1998, prevede protecţia civilă 
împotriva discriminărilor care au fost identificate în două categorii 
principale: 
Discriminările directe: “se referă la cazurile de refuz explicit din 
partea angajatorului de a angaja o persoană din cauza originii 
sale; abuz fizic sau verbal; propuneri de angajare în condiţii 
vizibil dezavantajoase pentru străini; nerespectarea regulilor de 
recrutare sau de concediere, prevăzute de normele în vigoare 
pentru toţi muncitorii angajaţi”. 
Discriminările indirecte:  „apar atunci, când comportamentele, 
aparent neutre, dezavantajează în mod proporțional mai mare 
lucrătorii ce aparțin unei anumite rase sau grup etnic, lingvistic 
sau religios, sau dintr-un strat social sau cultural modest.   Aceste 
comportamente se pot exterioriza prin intermediul unor proceduri 
de recrutare, care favorizează în mod tacit anumite categorii de 
persoane, sau prevăd teste de selecție, care conțin elemente 
culturale ce nu au legătură cu evaluarea competențelor și 
calificărilor necesare pentru tipul propus de muncă”.  

 Alte diferenţieri sunt prezentate într-un raport întocmit de 
INPS „Fenomeno complesso: il lavoro femminile immigrato 
(Fenomen complex: munca femeilor imigrante)” cu referire la 
momentul în care are loc evenimentul discriminatoriu:  
Discriminarea în momentul angajării: “este vorba de o 
discriminare „preliminară” a accesului la muncă, care se 
manifestă în timpul interviului sau în cadrul solicitării de angajare 
şi se manifestă prin nerecunoaşterea sau neconsiderarea adecvată 
a titlurilor sau calificărilor profesionale, deseori obţinute în ţara 
de origine şi ignorate în țara-gazdă, în mod special cu scopul de a 
reduce salariul.”.  

Deseori este pur şi simplu vorba de dorinţa de a ignora 
calităţile intelectuale ale candidatelor la postul de îngrijitoare. De 
multe ori angajatorul italian nu abordează problema nivelului de 
studii, pentru că s-ar putea simţi incomod având de a face cu o 
persoană mai cultă decât el, iar  candidatele nu vor să vorbească 
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despre nivelul lor de educaţie pentru a nu pune interlocutorul în 
dificultate, şi pentru a nu pierde oportunitatea unei angajări de care 
au nevoie extremă.  De cele mai multe ori, imigranta se consolează 
cu gândul iluzoriu, că ulterior va găsi condiţii mai bune de muncă 
unde va conta și titlul său de studii. 
Discriminarea la locul de muncă:  „ apare după depăşirea etapei 
de recrutare.   Este vorba de o diferență de tratament care se 
manifestă, pe lângă atitudini de hărțuire fizică sau verbală, 
inclusiv prin comportamente flagrante de negare a drepturilor 
fundamentale, încălcând orice lege aplicabilă, cum ar fi, de 
exemplu, dreptul la concediu medical, dreptul la concediul de 
maternitate sau dreptul de a beneficia de un concediu anual sau de 
învoiri pentru motive serioase "  .  

Dincolo de raportul de muncă, în ceea ce priveşte 
discriminarea, italienii experimentează și la nivel individual prin  
condiţionarea activității mass-media. Presa, de cele mai dese orinu 
se limitează la furnizarea unor informaţii privind fapte și 
fenomene, ci tind să politizeze produsele mediatice, proiectând în 
imaginarul cititorilor diverse prejudecăţi și steriotipuri. Atunci 
când se acumulează două sau trei știri pozitive despre migranți – 
aceștea sunt prezentați ca eroi, însă acest tratament este forte 
repede dat uitarii, când în presă apar articole despre diverse crime, 
în care sunt implicati migranții. Printr-o extrapolare imaginea de 
infractor este transferată spre toti migrantii în general sau spre 
migranșii de o anumită origine. Pentru a depași aceste abordări, ce 
sunt departe de etica profesională a jurnaliștilor, în decembrie 
2011, la Roma a fost  fondată Asociația "Carta", pentru a pune în 
aplicare Codul deontologic pentru o informare corectă cu privire la 
aspectele legate de imigrație. Codul a fost semnat de Consiliul 
Național al Jurnaliștilor (CNOG) și Federația Națională a Presei 
Italiene (FNSI) în iunie 2008.  

Un alt steriotip răspândit de mass-media italiană se referă la 
calitatea infracţiunilor: cele intelectuale sunt, preponderent, comise 
de italieni, iar cele violente sunt comise în mare parte de străini. 
Dar printre migranţi, la fel ca printre italieni, sunt oameni buni și 
sunt oameni răi. 
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Vorbind de migrant, acesta dă dovadă de o absenţă dubla: 
absent în țara de origine și neintegrat în ţara gazdă. În condiții 
favorabile, migrantul ar putea fi privit ca o prezență dublă, deci, ca 
un element de forță și nu de fragilitate. Acesta din urmă este, 
simultan, un imigrant, forțat să se confrunte cu cultura, obiceiurile, 
și structura economică și socială a mediului în care soseşte, și un 
emigrant, purtătorul de „ADN social și cultural” al ţării de origine: 
această dihotomie este transformată într-o resursă, și nu o lipsă, 
este abilitatea de a se integra în țările de imigrare și de a menține, 
de asemenea, legături puternice cu țara din care a emigrat.  

Prezența ridicată a femeilor în contextul mișcărilor 
migratorii, în special în ceea ce privește țările din Europa de Est, 
este benefică în special pentru țările de origine. Femeile sunt primii 
custozi ai obiceiurilor, tradițiilor și culturii țării lor de origine, iar 
experiența lor de migrație le forţează să se confrunte cu diferențele 
culturale dintre țara de origine şi ţara gazdă. De aici rezultă, că prin 
relațiile lor interpersonale acestea, voit sau nevoit, influenţează 
propriul nucleu familial,  contribuind la accelerarea evoluției 
modelelor sociale și culturale spre cele mai înalte standarde de 
dezvoltare funcțională. 

Un rol important în facilitarea vieții migranților moldoveni 
în Italia, în opinia mea, l-ar  putea avea asociaţiile comunităților de 
moldoveni. În capitolul următor vom încerca să descriem rolul 
asociațiilor de migranți moldoveni în Italia și importanța acestor 
rețele. În acest scop, de comun acord cu Ambasada Moldovei la 
Roma, in luna aprilie 2014 am întocmit și am transmis tuturor 
asociațiilor de moldoveni din Italia, un chestionar, pentru a înţelege 
ce inițiative sunt necesare pentru a îmbunătăţi viaţa concetățenilor, 
pentru a facilita viața femeilor care muncesc ca îngrijitoare și 
pentru a ajuta țara de origine în înțelegerea anumitor fenomene ce 
implica migranții moldoveni. La fel, ne-am propus să stabilim 
modul în care activează asociațiile,  care sunt proiectele lor și cum 
cooperează cu alte asociații spre binele comunității.  
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Capitolul III - COMUNITĂȚILE DE MOLDOVENI ȘI 
FENOMENUL ASOCIERII 

 
3.1 Fenomenul asocierii 

Noțiunea de ”Asociație”, potrivit DEX-ului este grupare de 
persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun contribuția 
financiară, cunoștințele sau aportul lor în muncă, pentru 
revitalizarea unor activități în interes comun, comunitar etc. La 
momentul în care conaționalii noștri aflați în Italia și-au  legalizat 
sederea și s-au adaptat la mediul strain,   au atins un nivel de 
bunăstare, care le asigura un acoperis de-asupra capului, niște 
venituri constante, aceștea încep să identifice posibilități pentru a 
se asocia pe principiul apartenenței etnice, pentri a crea platforme 
de comunicare în baza tradițiilor și sistemului comun de valori, cât 
și pentru a identifica soluții pentru probleme de ordin comun. 

Însă, până a supune unei analize modelele de constituire, 
obiectivele și rolul asociațiilor, precum și a prezenta datele 
statistice privind numărul asociaţiilor înregistrate, considerăm 
necesar să ne referim la condițiile, care determină apariției unei 
asociaţii. 

 Asociațiile inițial sunt concepute în mintea şi conştiinţa 
oamenilor şi doar mai târziu iau forma unor structuri oficializate, 
precum sunt asociaţiile. Considerăm util, să medităm asupra unor 
elemente, precum sunt calităţile, cultura şi motivaţiile, ce 
direcționează persoanele spre necesitatea de asociere, pentru ca în 
acest mod să se plaseze în atenţia colectivităţii din țara-gazdă prin 
caracteristicile sale și plus-valoarea care o pot conferi societății. 
Pentru a înţelege în profunzime  datele prezentate în studiu, este 
necesar să prezentăm factori culturali şi sociali, care determină 
migranții moldoveni de a se întruni într-o asociaţie. 
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3.2  Factori care influiențează fenomenul asocierii migranților 
moldoveni 

3.2.1 Cultura colectivistă 
Cultura italiană, cu puternice rădăcini catolice, recunoaşte 

importanţa majoră a „Caritas”-ului, sau sentimentul binelui comun, 
al solidarității. De-a lungul timpului iniţiativele inspirate de aceste 
valori au dobândit în Italia tot mai multă importanţă, iar 
administraţia publică a acordat atenţie sporită realizării unei 
discipline reale, care reglementează ceea ce se numește în prezent 
sectorul trei.  

Pentru majoritatea migranţilor din ţările Europei de Est, 
inclusiv pentru moldoveni, cadrul culturii de origine este complet 
diferit fașă de cel din țara de destinație, şi acesta condiţionează 
puternic succesul iniţiativelor în domeniul social. Ar trebui să 
remarcăm, că Moldova este un stat  independent doar de douăzeci 
și cinci de ani, deci este o perioadă de timp foarte mica, pentru ca  
oamenii să se simtă eliberaţi de constrângerile dictaturii comuniste, 
care, în perioada finală de degradare a influenţat conștiințe, 
comportamente, moduri de gândire şi de acţiune. Acest fapt, în 
special, a avut un impact puternic asupra generației de moldoveni, 
care în prezent au peste 40 de ani. Aceștea au reușit să asimileze 
principiile sistemului valoric sovietic, iar  astăzi ei se confruntă cu 
cultura occidentală. Această generație de moldoveni, care 
constituie cea mai mare parte a migranților moldoveni, nu vor uita 
niciodată cultura „colectivismului” pe care au trăit-o în „colhozuri” 
şi în „cămine”.  Noțiunea de ”colhoz”, în întelegerea „de uz 
public”, se înțelege ca o asociere, în care  cetăţeanul trebuia să-și 
aducă aportul la producerea bunurilor colective, însă la modul 
practic, aceasta însemna că, în cazul în care salariul obținut nu era 
pe potriva muncii depuse, atunci colhoznicul își lua (fura) din 
proprietatea colectivă atât cât putea, în mod normal, fără a purta 
vre-o responsabilitate. Acest gen de comportament era considerat 
drept  unul normal, pentru că în concepția multora ”proprietatea 
comună” era o proprietate a tuturor, deci toată lumea se considera 
în drept să ia o parte din aceasta. 
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Unele tradiţii populare pre-existente au supravieţuit 
comunismului sovietic. Mă refer la tradiţiile ancestrale de nunţi, 
botezuri, zile de naştere şi înmormântări bogate, pe care 
moldovenii nu le-au abandonat nici în străinătate. Atunci când un 
migrant se căsătoreşte, adesea acest eveniment este marcat cu peste 
200 de invitaţi, (în nord, chiar cu 300), iar fastul, cadourile, 
vestimentația, artiştii şi fotografii prezenţi la sărbătoare, trebuie să 
creeze iluzia de apartenenţă la clasa celor bogaţi. Acest mod de a 
marca evenimentul, aduce mirii într-o situaţie economică dificilă 
şi-i forţează să rămână blocaţi în comunitatea lor. Transmiterea și 
păstrarea tradițiilor este un factor pozitiv, însă nu și atunci când 
acest proces impune irosirea tuturor economiilor şi intrarea în 
datorii.Toate astea pentru a face o figură bună în faţa comunităţii 
din ţara de origine. Uneori, pentru a manifesta succesul la care a 
ajuns după emigrare, moldoveanul recurge la fast pentru a stârni 
invidia şi gelozia în satele mici, locuite de cei, care nu au vre-o 
posibilitate și/sau dornță să renunţe la familia lor. Internetul este 
plin de clipuri video şi imagini (de exemplu pe Odnoklassniki: 
www.ok.ru), ce ilustrează fastul petrecerilor moldoveneşti 
exuberante. Curios faptul, dar acest gen de postări au un număr 
foarte mare de vizualizări. Este o cursă contra economiilor. 

În Italia sunt selectate localurile de exclusivitate, unde sunt 
aduși artişti din Moldova, ignorând, în mod deliberat faptul, că 
printre compatrioţii din diaspora, care fac afaceri, pot fi găsite 
aceleaşi servicii. Când migrantul se întoarce în Moldova pentru o 
vizită, închiriază imediat un BMV pentru a demonstra în mod 
credibil succesul său.  În cele din urmă, atât în țara de destinație, 
cât și in cea de origine, acest tip de migranți reprezintă un nou tip 
de consumator. Acesta, fără niciun plan de viaţă, respingând 
cultura de economie a banilor, pe care o percepe ca pe un 
sacrificiu, îşi pune viitorul în beneficiul complet al celor care oferă 
produse şi servicii. Sub aspect economic acest fenoment poate fi 
evaluat ca un factor pozitiv, or condiționează creşterea imediată a 
consumului imediat. Însă pe termen lung, consecinţele  vor fi 
negative.   
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3.2.2  Religia 
Un alt factor, care afectează comportamentul moldovenilor 

este cel religios.  De fapt, cu excepţia generaţiilor post-sovietice, 
moldovenii au un sentiment religios profund compromis de 
regimul sovietic, or doar odată cu stabilirea statalității Republicii 
Moldova oamenii s-au putut apropia de religie.  Biserica creştin-
ortodoxă din Moldova este foarte tânără, pentru că aceasta a 
început să funcționeze legal doar după declararea independenței 
Republicii Moldova. Preoții, de asemenea, nu au o mare tradiţie, 
iar vocația lor, adesea, este motivată de preocuparea de 
supravieţuire, sau pentru că Biserica Ortodoxă nu este structurată la 
fel ca Biserica Catolică. Sunt biserici care sunt ierarhic 
subordonate  Patriarhiei de la Moscova, iar altele sunt subordonate  
Patriarhiei de la Bucureşti.  

În Torino moldovenii au posibilitatea de a merge la trei 
biserici moldoveneşti, şi câte două în Roma şi Padova.  

Propria mea experienţă religioasă este importantă pentru 
înţelegerea rutei culturale a moldovenilor, cu vârsta de peste 30 de 
ani, care sunt în număr foarte mare în rândul migranților 
moldoveni în Italia. De mic copil, am fost educată în conformitate 
cu principiile culturii sovietice. Religia a fost interzisă, iar  cultul 
lui Lenin şi al Partidului erau implantate adânc.  În timpurile 
sovietice, bisericile fie au fost demolate, fie le-a fost schimbată 
destinația, transformându-le în spitale pentru persoane cu 
dezabilități mintale, localuri de divertisment sau în depozite pentru 
grâne și alte produse. Femeile mai în vârstă plângeau şi eu nu 
înţelegeam de ce.  

Mama mea parcurgea 10 kilometri pe jos în fiecare duminică 
pentru a ajunge într-un sat unde se practica ritul religios. În aceste 
circumstanțe  colegele mele de școală se amuzau pe seama mea,  
într-atât, încât aveam resentimente faţă de mama mea.  

După căderea regimului sovietic, funcționarea bisericilor a 
fost reconstituită. Acestea au fost reconstruite şi deschise, având la 
bază două ierarhii diferite, cea supusă Patriarhiei rusești și cea 
supusă Patriarhiei  române. Aceste două ramuri ale bisericii sunt 
într-o concurenţă acerbă, care astăzi mai este inspirată de două 
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vectore politice opuse: unul  care ține de dezvoltarea unei Moldove 
pro-estice şi altul, care vede calea occidentalăde dezvoltare. 
Moldovenii, odată cu obținerea libertății, au recuperat dreptul la 
confesiunea religioasă, însă aceasta, în opinia mea, doar a conferit 
mai multă confuzie la identitatea naţională deocamdată fragilă. 

3.2.3  Identitatea naţională   
Un alt factor care condiţionează şi divizează diaspora 

moldovenească este identitatea naţională. Pentru comunitatea 
moldovenilor autoidentificarea  națională este un fapt, care 
afectează consolidarea comunității, inclusiv, procesul de asociere. 
În acest context, trebuie să amintim că toate disputele culturale, 
care păreau că sunt ”abandonate” acasă, sunt reproduse cu o nouă 
intensitate în comunitățile de moldoveni.  

Pentru a înţelege fenomenul, este necesar să atragem atenția 
asupra faptului că în momentul dezmembrării URSS-ului și 
obținerii independenței, cele mai integrate în sistemul național 
grupuri au ajuns să se divizeze în grupuri de interese. La rândul lor, 
aceste grupuri sunt identificate în funcţie de ţara de provenienţă, şi 
anume ruşi, turco-găgăuzi, români, moldoveni. Cu excepția 
acestora din urmă, este vorba despre etnii importante, care sunt 
stabilite de mult timp pe teritoriul Republicii Moldova.  În prezent, 
observăm cum clasele cele mai puternice se luptă între ele pentru 
afirmare. Pe de o parte, este vorba de grupul, care se ghidează de 
principiul de proximitate teritorială şi culturală cu România, în 
care, prin negarea suveranităţii Moldovei, se dorește fuzionarea. Pe 
de altă parte, este grupul, pentru care libertatea și suveranitatea 
Republicii Moldova, este indispensabilă relațiilor cu Rusia, 
conexiunilor culturale și economice.  

În aceste condiții, vedem că reprezentanții grupului cultural 
filo-român acuză toţi cetăţenii care nu cred ca ei în 
„moldovenism”. Fenomenul „românismului” este extins în 
cercurile literare, politice, universitare şi studenţeşti, în timp ce 
termenul „moldovenism” este înlocuit cu dispreţ, ignoranţă şi 
superficialitate, cu termenul „rusofon”.   

Această separăre, ce marchează Asociaţiile Moldovenilor din 
Italia, a fost menționată de către Dna. Serena Piovesan în teza sa de 
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doctorat: „Un raţionament interesante se referă la rivalitatea cu 
alte asociaţii de compatrioţi cu privire la conţinutul 
«moldavităţii»”. Autorul subliniază și  comportamentul unuia 
dintre lideri care: „ a contribuit la crearea unei imagini nu tocmai 
pozitive a comunităţii moldovenilor, în timp ce, preşedinţii altor 
asociaţii nu au făcut nimic pentru a ascunde contrastele, şi nu au 
pierdut ocazia să se acuze reciproc în faţa funcţionarilor cu care 
aveau de a face din când în când. Prin urmare, este evident, că 
fiecare preşedinte ar vrea să fie mai sus decât ceilalţi, deşi, uneori, 
este conştient de faptul că, prin unirea forţelor şi expertiza 
diverselor asociaţii, expunerea „moldavităţii” propusă publicului 
italian şi moldav ar putea îmbogăţi conţinutul. Evident este  faptul 
că, atunci când se evaluează posibilitatea de colaborare, din nou  
apare  dificultatea de a ajunge la un numitor comun privind 
conţinutul „legitim” al acestei prezentări, privin modalitățileși 
formele de exprimare". Serena Piovesan  aduce și exemple de 
comunicare între lideri cu viziuni diferite: „era inacceptabil să 
colaborez cu cei care au prezentat Moldova prin pisma tiparelor 
ruseşti şi şi-au permis să demonstreze publicului dansul 
moldovenesc, fără să se priceapă la asta, şi până la urmă au făcut 
de ruşine . Cert este faptul,  că există numeroase asociaţii, gata 
mai degrabă să lupte unii cu alții, decât să se înţeleagă ca 
parteneri, cea ce a creat, fără îndoială, multe  confuzii între 
moldoveni".  

În pofida atestării acestui fapt, în chestionarele intocmite în 
cadrul studiului nu au fost incluse întrebări legate de conflictul 
cultural şi politic, de  apartenență etnică și cetățenie, pentru a evita 
inluiențarea răspunsurilor la alte chestiuni.  

 
3.3  Sondajul privind asociaţiile de moldoveni din Italia 

Cel de-al treilea sector, numit şi „non profit”, apare 
concomitent cu criza socială, care se manifestă în Europa la finele 
anilor 70 şi începutul anilor 80 ai sec. XX.  Pentru a înţelege în 
profunzime originea organizaţiilor non-profit, trebuie să amintim 
de rolul organizaţiilor catolice din Italia, care au fost primele, ce au 
activat pe filieră asistenţei caritabile şi voluntariat. Există diverse  
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forme de reglementare a asociațiilor, în funcție de statutul 
organizațiilor: cooperative sociale, fundaţii, organizaţii non-
guvernamentale, întreprinderi sociale şi, în final, asociaţiile despre 
care discutăm în această lucrare. “În legislația italiană dreptul la  
libertatea de asociere este garantat de Constituția țării, ceea ce 
prezintă o bază legală pentru înregistrarea și funcționarea 
numeroaselor tipuri de asociaţii: asociaţii/organizaţii de 
voluntariat (L. 266/91, L.R. 40/93), asociaţii de promovare socială, 
(L. 383/00), asociaţii sportive de amatori (L. 91/81; L. 5846/96), 
cercurile de afaceri (art. 11 L. 300/70), organizaţii/asociaţii 
neguvernamentale (L. 49/87), asociaţii înscrise în registrul 
ONLUS (Dec. Leg. 460/97), asociaţii de consumatori (L. 281/98), 
Pro Loco (L.R. 33/81 şi L.R. 45/83), asociaţii culturale, etc.”.  

Asociaţiile de Migranţi sunt indicate în registru cu abrevierea 
AdM. Adesea, acestea sunt organizaţii de primă intervenţie, ce au 
rolul de a răspunde necesităților  de bază ale migranţilor.  Alte 
entități din sectorul trei sunt asociatiile mari capitalizate, 
cooperativele sociale şi entităţile de cooperare internaţională, care 
nu prea au tangențe cu asociaţiile de migranţi. 

 Cercetarea noastră și-a pus scopul, ca în baza chestionarelor 
completate de lideri/reprezentanţi, să detecteze relaţiile pe care 
asociaţiile de moldoveni din Italia le au cu administrația teritorială, 
unde îşi desfăşoară activitatea, dar și cu, comunitatea locală. Datele 
colectate oferă în premieră o imagine clară a relaţiilor dintre 
asociaţii şi instituţiile locale, precum şi între asociaţii şi 
comunitatea de referinţă.   

 Studiul pune în evidenţă rolul strategic al asociaţiilor, care 
acţionează pe două filiere: asigurarea unor necesități primare ale 
migranţilor, pe de o parte, şi diminuarea obstacolelor în 
comunicarea cu instituţiile oficiale, pe de altă parte. Altfel spus, 
asociaţiile îndeplinesc o funcţie decisivă în procesul de integrare a 
migranţilor în procesul de comunicare cu instituțiile (spre exemplu, 
îi ajută să însușească cunoştinţele necesare pentru efectuarea 
operaţiunilor de însoţire şi sprijinire) şi îi stimulează și îi ghidează 
pentru a participa în viața propriei comunităţii, în procesele 
culturale  și de formare, lucruri necesare pentru înţelegerea noii 
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societăți în care se află aceștea. Sondajul a scos în evidență 
lacunele mari, tipice pentru o societate ce foarte încet se mișcă spre 
conștientizarea și acceptarea unei societăţi multietnice.  

Chestionarul a fost trimis prin e-mail celor 48 de asociaţii 
moldoveneşti din Italia, înregistrate în lista oficială, plasată pe 
pagina web a Ambasadei Republicii Moldova la Roma, in luna 
aprilie 2014. Primul contact a avut loc prin telefon, e-mail, skype, 
facebook, twitter şi odnoklassniki. Deși evaluarea a fost efectută pe 
parcursul a doi ani, doar 21 de asociaţii s-au arătat disponibile să 
completeze  chestionarul. Restul 27, sunt, în mare parte, pasive.  
Deși nu au făcut un anunț oficial privind sistarea activității (date 
confirmate de către Secretariatul Ambasadei Republicii Moldova la 
Roma), acestea sunt pe linie pasivă din următoarele motive: a) nu 
mai au activităţi de desfăşurat (majoritatea); b) liderii s-au întors în 
Moldova; c) nu au vizibilitate în teritoriu.  

O parte dintre asociaţiile care au evitat să completeze 
chestionarele, au făcut-o, după mine, pe motiv că au o viziune 
limitată sau distorsionată privind fenomenul asocierii, ceea ce se 
manifestă prin diverse suspecții sau prin manifestarea unei lipse de 
respect chiar la primul contact. Tuturor celor care au contribuit cu 
generozitate la completarea chestionarului, dedicând timp şi 
atenţie, le adresez mulţumirile mele sincere. 

 Dar să revenim la chestionar. Acesta a fost structurat în 
patru compartimente, pentru  a obține următoarele informaţii:   

a) caracteristicile structurilor asociative: 
b) participarea asociativă, 
c) operativitatea: 
d) interacţiunea cu teritoriul. 
Din răspunsurile oferite  la fiecare compartiment am putut 

ajunge la următoarele considerente. 
 
3.3.1  Caracteristicile structurilor asociative  

Analizând denumirile şi logo-urile pe care asociațiile le-au 
ales pentru ca să se prezinte public, observăm că mai toate conțin 
referințe directe la țara de origine. Unele se referă la dualismul 
patriotic, care divizează populația în cei care cred că Moldova este 
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o republică suverană şi cei care neagă această suveranitate, 
invocând necesitatea aderării la România. Asociaţiile din grupa a 
doua, au cu preponderență scopuri politice, în defavoarea celor 
sociale.   

Obiectivul principal, al asociaţiiilor de moldoveni, pe lângă 
posibilitatea de a comunica cu, conaționalii, este cel de a promova 
identitatea naţională şi a promova limba maternă în rândul 
generaţiilor tinere. Dorinţa fiecărui migrant este de a avea 
capacitatea de a se integra în comunitatea nouă, fără a renunţa sau 
a abandona caracteristicilor culturale ale națiunii sale. Acest lucru 
este valabil şi atunci, când migranţii lucrează la proiectele de 
revenire în ţara lor de origine.  

În alte contexte, AdM sunt o forţă de presiune socială şi 
constituie singurul instrument, prin care sunt stabilite contactele cu 
instituţiile publice sau private locale, care adopră decizii cu impact 
asupra comunităţilor de migranţi. Prin intermediul AdM imigranţii 
au ocazia să cunoască oportunităţile pe care societatea-gazdă le 
pune la dispoziţia lor. Prin aceste asociații ei își asigură accesul la 
aceste oportunităţi.   

Cât despre promotorii fenomenului de asociere (inclusiv 
liderii), elementul predominant este cel feminin, cu o rată de 76% 
față de  24% (elementul masculin). Acest fapt se explică inclusiv 
prin migraţia cu preponderență a femeilor moldovence către ţările 
vorbitoare de limbi latine ale Uniunii Europene, iar a bărbaţilor 
spre Rusia sau ţările CSI. De asemenea, cele mai valoroase 
iniţiative aparțin femeilor, care şi-au găsit un partener sau un soţ 
italian, ce le oferă consultanţă şi le ajută în realizarea iniţiativelor 
ce țin de mediul asociativ. Partenerii italieni dedică timp şi bani 
materializării ideilor, pornind de la conştientizarea marilor 
sacrificii, care sunt necesare pentru integrarea în societatea italiană, 
și pe care migrantele, a rândul lor, le-au suportat. Aceste persoane 
se angajează, de asemenea, în diverse activităţi în favoarea țării de 
origine a consoartei sale. Cu toate acestea, doar un număr foarte 
mic de cupluri mixte, formate din moldoveni şi italieni, se 
angajează în sectorul asociativ.  
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Pentru femei sectorul civil are o importanţă deosebită, pentru 
că participarea lor în activitatea acestuia, este, în acelaşi timp, și o 
oportunitate pentru integrare, dar şi pentru emancipare, 
determinând dezvoltarea rolului lor în familie, dar şi în 
comunitatea de origine. În alt context, participarea femeilor în 
asociații și, crearea prin intermediul lor a unor rețele de 
comunicare, reprezintă, totodată și un impediment în procesul de 
integrare. Ajutorul pe care și-l acordă reciproc se transformă într-
un cerc vicios: lucrând aproape exclusiv ca menajere şi îngrijitoare, 
acestea se vor ajuta în a găsi slujbe şi a face schimb de oportunităţi 
de muncă numai în sectoarele în care activează. În acest fel, se 
auto-condamnă să activeze întotdeauna în aceleași domenii de 
activitate, ca într-un ghetou, fără a avea sorți de a-l abandona 
vreodată. Această situație este una caracteristică pentru aproape 
toate grupurile etnice, reprezentanții căror își câștigă bucata de 
pâine din asemenea munci. Țara de origine a devenit deja o 
caracteristică a abilităților de muncă a migranților. Mai mult decât 
cultura și modul de viață din țara de origine, acest fenomen se 
datorează efectelor rețelei de comunicare informală.  

 Primele AdM moldoveneşti în Italia au apărut în anul 2002, 
în timp ce punctul maxim a fost atins în 2009, când a fot 
înregistrate 24% din asociațiile existente în prezent. Din 
răspunsurile reprezentanșilor asociațiilor privind deținerea unui 
sediu, am putut afla că nici una dintre ele nu are un sediu în  
proprietatea sa, astfel încât 57% dintre asociaţii își desfăşoară 
activitățile în spațiile puse la dispoziție cu titlu gratuit de alte 
organizații sau în locaţii închiriate. Alte 43% dintre asociaţii îşi 
desfăşoară activitatea cu preponderență la „reședința” privată a 
fondatorului.  

În ceea ce privește mijloacele de comunicare, cel mai 
frecvent este utilizat telefonul mobil. Această situație a fost 
confirmată de răspunsurile a  21 de organizații, oferite prin 
intermediul chestionarului. Explicația este una simplă: moldovenii 
au cunoștințe superficiale sau limitate privind accesarea 
Internetului. În special, acest lucru se referă la femeile care 
lucrează 24/24 la angajator și lucrătoarele interne, care locuiesc în 
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chirie și nu își pot permite să achite plățile pentru servicii de 
Internet, sau să achiziționeze un telefon mobil de ultimă generație, 
care  să aibă conexiune la rețeaua globală.  

Dacă ar fi să analăzăm asociațiile de moldoveni sub aspect de 
amplasare geografică, teritorial acestea se află cu preponderență în 
nordul Italiei. Acolo au fost constituite  17 asociaţii de moldoveni 
sau circa 81% din cele participante la sondaj. Alte 4 asociații, sau 
circa 19% activează în zona de centru a tării. Aceste date sunt în 
concordanșă cu statisticile oficiale prezentate în Capitolul II, 
conform cărora majoritatea moldovenilor sunt stabiliți în partea de 
nord, pe motiv că acolo există mai multe locuri de muncă și 
activitatea este mai bine remunerată. Familiile italiene din Nord au 
un venit mai mare și îşi pot permite să aibă un angajat fix sau cu 
ora. 

Evaluarea asociațiilor de moldoveni prin prisma activitătii 
sale, indică că circa 76% (15 asociatii) s-au dedicat în mod prioritar 
activităților din sfera socială, alte 5 asociații sau 23% s-au declarat 
drept structuri ce promovează tezaurul cultural. Trebuie, însă, 
reţinut faptul că, prin sfera socială, moldovenii înţeleg şi 
activitățile culturale, cum ar fi oportunități de întâlnire în ajunul 
sărbătorilor naționale, când sunt marcate prin activități culturale. 
Evenimentele culturale sunt, spre regret, singurele atractive pentru 
grupuri mai masive de migranți. În cadrul sărbătorilor atenția este 
direcționată spre cultivarea amintirilor depre Patria-mamă și 
cinstirea ei prin cântece, tradiții, bucate și port naționale, mai puțin 
însă e vorba de asimilarea noii culturi din țara-gazdă. De aici 
vedem că înșiși liderii, atunci când au fondat asociația, au utilizat 
formate deja existente, fără a fi pregătiți să contribuie la procesele 
de integrare în comunitatea nouă.  

Acest lucru coincide cu sondajul efectuat în 2014, pe întreg 
teritoriul naţional, într-un proiect cofinanțat de Fondul European de 
Integrare a Cetăţenilor din Ţările Terţe  şi promovat de către 
Direcția Generală pentru Integrare și Politici de Imigrare a 
Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale, Centrul de Studii şi 
Cercetări IDOS  . 
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În ceea ce privește frecvența activităților, există o prevalență 
a activităţilor continue, urmat de activităţi episodice și recurente. 
Cu toate acestea, pentru activitățile în curs de desfășurare, de 
asemenea, aceasta înseamnă organizarea de diferite festivaluri, care 
au loc în mod continuu pe tot parcursul anului. Aşa cum s-a 
menționat, moldovenii sunt conduşi de tradiție și de condiția 
specială a emigrantului de a sărbători orice ocazie posibilă ca un 
prilej de întâlnire cu comunitatea lor. Prin urmare, datele și 
activităților frecvente şi continue se amestecă între ele. Activităţile 
ocazionale se referă, în schimb, la implicarea în proiectele unor 
organisme externe. 

În ceea ce privește finanțarea, prin contribuțiile voluntare ale 
membrilor se înţelege în special costul biletelor la concerte şi alte 
activități culturale, iar prin finanțări publice, banii primiţi de 
partidele politice moldoveneşti pentru a organiza diverse 
evenimente. Astfel, rezultă că activitățile sunt finanțate în principal 
în cadrul comunității din cauza lipsei de acces la fondurile 
autorităților locale, care în schimb ar permite o mai mare 
interacțiune cu teritoriul și societatea locală. Dificultatea accesării 
fondurilor publice pentru proiecte în favoarea imigranților se 
datorează neîntrunirii condiţiilor (de obicei, înscrierea în registrele 
publice), precum și lipsei de cunoaștere a aplicărilor pentru 
finanţare. Într-adevăr, condiţiile și documentele de recunoaștere 
sunt numeroase și în cazul în care o asociație nu este structurată, în 
cazul în care nu are nici un cont curent, un e-mail certificat și o 
semnătură digitală, un blog sau un site în care să documenteze 
activitățile, aceasta nu va fi în măsură să aibă acces la aceste 
resurse. 

 
3.3.2  Sentimentul  participativ 

Din păcate, se pare că asociaţiile de imigranți nu atrag multă 
atenţie, de fapt, participarea este fragmentară şi nestatornică și 
acest lucru afectează creșterea organizatorică a acestor asociații 
care, în concluzie, având resurse sărace, trezesc un interes deosebit 
pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale în cadrul aceleiași 
comunităţi. Printre alte, AdM îşi propun obiective mai limitate 
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comparativ cu asociațiile generale deoarece, cu cât sunt mai 
elementare nevoile propriilor compatrioţi, cu atât sunt mai dificile 
condiţiile de funcţionare atât a operatorilor cât şi a destinatarilor 
inițiativelor de asociere. Ei înșiși recunosc, printre diferitele 
dificultăți ale imigranților din est, lipsa de timp liber datorită 
sarcinilor de muncă excesive. Dar trebuie menţionată, de 
asemenea, condiționarea preliminară de a funcționa în mod public, 
relaţiile dificile cu birocrația italiană și existența unei apatii sociale 
puternice provocată de prăbușirea ideologică a socialismului.  

Această premisă explică în mare măsură atitudinea 
moldovenilor față de toate formele de asociaționism. Ce am de 
câştigat? Este prima întrebare pe care o pune un moldovean când 
este invitat la un eveniment social, sau este obligat să participe 
gratuit la orice inițiativă. Dacă acesta este premisa, este ușor să ne 
imaginăm ce cred ei despre compatrioţii lor atunci când li se cere 
să plătească o sumă simbolică de înscriere pentru gestionarea 
asociației. În cel mai bun caz, sunt priviţi ca reprezentanții odioşi 
pe care partidul îi numea pentru gestionarea colhozului, adică 
asimilaţi acelei clase dominante care avea mai multe drepturi decât 
ceilalţi să „benficieze” fără ruşine de bunurile publice şi cu care 
astăzi imaginaţia poporului îi asimilează cu gestionarii asociaţiilor 
deorece aceştia sunt consideraţi destinatarii fondurilor publice care 
ar putea finanţa activitatea lor.   

Așa că de multe ori, propunând unui moldovean orice 
inițiativă pentru binele colectiv al comunității este echivalentă, în 
cel mai rău caz, cu o invitaţie la „furt” şi în cel mai bun caz 
persoana în cauză este judecată la fel precum ierarhiile sovieticilor. 
Astfel, se poate înțelege de ce după atât de mult colectivism 
moldoveanul nu intenționează să împartă nimic din ceea ce este al 
lui, nici măcar timpul său liber. El este în căutarea constantă a 
succesului personal și neîmpărtăşit, care pentru el înseamnă doar a 
face cât mai mulți bani posibil. Bani care urmează să fie alocaţi 
achizițiilor, deoarece posesia bunurilor este unicul şi cel mai bun 
mod de exprimare a existenţei sale, şi singura condiție pentru 
întoarcerea în țara lui natală.  
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Această fragilitate asociativă nu este susţinută de politicile de 
integrare ale statului italian. Profesoara Laura Zanfrini într-o 
cercetare ISMU (Institutul pentru Studiul Multietnicităţii), constată 
că „în alte națiuni  - Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Italia 
-  asociațiile de imigranți sunt obligate de către instituțiile publice 
locale să aplice o serie de politici sociale.  În Italia, cu toate 
acestea, asociaționismul promovat de imigranți este încă slab și nu 
destul de dotat pentru a oferi servicii care sunt produse de către 
asociații create „pentru imigranți, cu excepția cazurilor 
asociațiilor sau cooperativelor constituite din mediatori culturali 
sau care pun în practică proiecte orientate spre interculturalitate.  
Această slăbiciune a majorității AdM duce la apariţia acelui cerc 
vicios datorită căruia instituțiile locale nu le încredinţează 
responsabilităţi, împiedicând astfel să se maturizeze toate acele 
experiențe care facilitează accesul la licitaţii, contribuţii, proiecte 
locale, naţionale şi internaţionale"  . 

Din rezultatele sondajului desfășurat în cadrul studiului 
rezultă, că principala motivaţie a migranţilor moldoveni de a se 
asocia, este cea de a-şi păstra rădăcinile (17 răspunsuri sau 81% din 
respondenţi) prin activităţile tradiţionale şi legăturile cu 
compatrioţii. Numai 13 dintre respondenti (62%) au indicat 
necesitatea de a comunica pentru a prelua experiența și a obține 
informații utile protecției personale și a celor apropiați. Celelalte 
motivaţii se referă la  necesițatea de integrare socială, confirmând 
poziţia dificilă a migranţilor care ”nu există nici aici nici acolo”. 

Aderarea moldovenilor la asociaţii țin de aşteptări și 
rezultate în context economic  și social. Migranţii moldoveni cred 
că Asociaţia, mai întâi de toate, trebuie să-i fie de ajutor în 
identificarea unui loc de munca, precum şi în facilitarea 
iniţiativelor private. În lista impedimentelor în procesul de asociere 
respondenții au inclus: lipsa retribuţiei (locul doi) și dezinformarea 
(locul I cu  66%  ). Această cifră arată că asociaţiile sunt conștiente 
privind spectrul dificultăților şi pun în evidență lipsa de mijloace și 
instrumente utile pentru a consolida comunicarea prin disiminarea 
informațiilor. De lipsă de informației și comunicare, preponderent, 
suferă asistentele personale, care locuiesc izolat de societate şi care 
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nu au posibilitate să se socializeze. Dificultatea lingvistică idicată  
pe penultimul loc, confirmă că printre migranții moldoveni doar un 
număr mic sunt de origine rusă. Este cunoscut faptul, că migranţii 
moldoveni provin mai ales din mediul rural,  unde se vorbeşte atât 
limba rusă, cât şi limba română, care este una neolatină.    

 
 
3.3.3  Operativitate 

Așa dar, factorii care condiționează fondarea unor asociații 
de moldoveni sunt istoria, tradiţiile şi cultura, pe de o parte si 
resursele și abilitățile  necesare pentru a o gestiona. În cazul 
moldovenilor putem vorbi de un tip de asociere atipică, or  
iniţiativa de asociere printre moldoveni deseori este, sau poate fi, 
aproape întotdeauna rezervat celor care nu au probleme economice 
şi, prin urmare, sunt capabili să-şi dedice resursele proprii și 
energia compatrioţilor. Esenţială sunt motivaţia personală și 
formarea culturală. Pentru cei care doresc solidarizarea în interiorul 
curentului de asociere, mai presus de toate, este convingerea, că, 
calitatea vieţii nu este în directă corelaţie cu câştigurile financiare 
sau bunurile deţinute. În firea moldovenilor, în ciuda unui nivel 
semnificativ de școlarizare, sistemul valorilor umaniste este unul 
foarte limitat. Asta deoarece în perioada sovietică nu au fost 
promovat interesul pentru aceste discipline. Obiceiurile și tradițiile 
ţăranilor sunt inspirate din valorile conservative și din refuzarea 
lucrurilor noi, limitează puternic oportunitatea de integrare în 
sistemele sociale puţin cunoscute.  

Asocierea în comunitățile de moldoveni este atipică și pe 
motiv, că o asociaţie este fondată exclusiv în scopul de a oferi o 
şansă mai bună pentru propriul câştig sau succesul personal (liderii 
interesaţi de concerte în numele partidelor politice din Republica 
Moldova sau pentru a-şi materializa abilitățile artistice sau de alt 
gen): în acest caz este vorba nu doar de un simplu statut, care-i 
permite subiectului promotor să se prezinte în numele asociaţiei 
sale personale. Activitatea este adesea limitată la o prezenţă în 
reţea şi/sau la evenimente unice.  
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Printre factorii determinanți și atractivi pentru procesul de 
asociere este și religia, alături de factorii culturali. Moldovenii, în 
perioada de tranziție au parcurs calea de la colectivismul comunist 
- ateu şi protector spre o democraţie violentă şi confuză, după care 
au cunoscut în Italia egoismul disperat al consumatorismului, 
competiţia individuală, care neagă orice solidaritate creştină. Dar în 
afară de această posibilitate de a fi împreună şi de a se ruga la 
Dumnezeu, bisericile moldoveneşti, precum şi asociaţiile, nu oferă 
oportunități caracteristice celui de-al treilea sector, de suport 
societăţii şi pentru binele comun.  

Trebuie menţionat faptul, că dificultăţile celor care doresc să 
activeze în acest sector sunt mult mai mari decât par în momentul 
plin de entuziasm al actului de fondare. Pentru a putea creşte la un 
nivel, în care să fie posibilă atingerea obiectivelor stabilite în statut, 
liderii vor trebui să depăşească dificultăţi complexe. Evident, în 
toate societăţile predomină necesitatea de a găsi şi de a atrage 
resurse umane cu aptitudini, abilităţi şi motivaţii extrem de diverse, 
în timp ce, tradițional, cei care lucrează într-o organizaţie din 
sectorul trei au motivaţii mai mult filantropice decât private.  

Atenţia acordată domeniului culturii în activitate vine să 
confirme nivelul  de studii medii sau superioare al migranților 
moldoveni.  În acelaș timp,  asocierea, în cazul compatrioților 
noștri,  relevă o tendinţă de solidarizare tipică pentru comunităţile 
de migranţi.  
          Observăm deviaţia dintre activitățile exercitate pe baza 
statutului şi cele invocate în fapt, care corespund solicitării 
concrete a imigranţilor în cauză, interesaţi mai mult de petreceri şi 
comemorări. Dacă este să analizăm situația sub aspectul intențiilor 
și obiectivelor de activitate, atunci proiectele dedicate culturii 
etnice sunt plasate de asociații pe locul trei, în realitate, când  
activitatea ajunge să fie evaluată, vom observa, că  acestea ajung 
pe locul I, devenind cele mai palpabile realizări.  Atenția acordată 
confesiunii religioase este una foarte modestă, fapt confirmat și de 
rezultatele sondajului. Cifrele confirmă, că există un anumit interes 
pentru educaţie care, în dorinţele organizatorilor, ocupă primul loc, 
deşi în realitate diversele iniţiative  în acest sens au o relevanţă 
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minoră. În general, se confirmă caracteristica temporară a migrației 
moldoveneşti, aceasta, ca o tendintă generală, nu este interesată să 
absoarbe cultura țării- gazdă, păstrând vie cultura de origine prin 
tradițiile și sărbătorile etnice.  

 
 
 
3.3.4  Modalități de colaborare și comunicare directă şi la  
         distanţă  

Comunicarea și colaborarea între asociaţiile de moldoveni 
este o realitate pentru marea majoritate a respondenţilor. Căile de 
comunicare prin care este efectuată comunicarea, de cele mai dese 
ori, se reduce la convorbirile telefonice. Datele confirmă, că toţi 
migranţii deţin un telefon mobil și acesta este primul instrument, 
pe care şi-l procură aproape toţi moldovenii care sosesc în Italia, 
pentru a putea ţine legătura cu familia. În mediul asociativ gradul 
de utilizare a telefoniei mobile este mai înalt, or în  activităţile 
asociaţiilor, telefonul este utilizat, de asemenea,  pentru 
comunicarea non-verbală: prin diverse aplicații de mesagerie.  

Utilizarea calculatoarelor personale (PC) este, evident, 
limitată. Numărul asociațiilor care au sedii cu PC sau lideri cu PC, 
pus la dispoziţia asociaţiei, este foarte mic. Comunicarea este slabă 
chiar şi online, pe chat sau web. Acest lucru denotă o lipsă de 
cunoaştere a oportunităților pe care le oferă internetul și care ar 
putea avea un impact mai mare asupra structurilor asociative ale 
moldovenilor.  

Și acum să ne referim la colaborările directe între asociaţii.  
Unele date arată, că în procesul de consolidare a comunităților de 
moldoveni un rol important revine misiunilor diplomatice ale 
Republicii Moldova. Din 2008 și până în prezent, ambasadorii au 
fost deschişi dialogului au oferit tuturor asociaţiilor posibilitatea de 
a se înregistra într-o listă speciașizată creată pe site-ul Ambasadei. 

Din răspunsurile respondenților putem prolifera o lipsa de 
interes a asociaţiilor pentru a colabora între ele în mod 
independent. Este un fenomen cunoscut şi în alte comunităţi, or 
aici se face atestat un indice al concurenţei în grupurile prezente în 
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toate diasporele și comunitățile. În comunitățile de moldoveni 
motivele unei colaborări slabe sunt şi mai articulate și se referă la 
diferențierea etnică, la apartenența la diferite confesiuni religioase, 
la diferența de limbi vorbite. Anume din aceste motive Ambasada 
joacă un rol decisiv de catalizator în procesul de consolidare a 
comunității, or Misiunea Diplomatică are obligația să protejeze 
deopotriva toti cetățenii moldoveni, indiferent de etnie, religie, 
limbă vorbită, etc.   

Mijloacele de comunicare folosite de asociaţiile de migranţi 
sunt condiţionate și de capacitățile utilizatorilor, iar aceștea, la 
rândul lor,  au un acces redus la mijloacele de comunicare mai 
sofisticate.  Prin urmare, cea mai accesibilă formă de comunicare 
este cea orală, urmată de folosirea de fluturaşi, ambele instrumente 
fiind potrivite pentru promovarea activităţilor ocazionale şi a 
evenimente individuale.  Formele digitale de comunicare (reţelele 
sociale şi corespondenţa) sunt folosite de o parte minoritară, 
confirmând că nu toţi moldovenii sunt dotaţi cu instrumente şi au 
abilităţile necesare pentru a le accesa.  

 
3.3.5  Canale de colaborare directe și la distanță 

Prin intermediul AdM migranţii au ocazia să cunoască 
oportunităţile pe care societatea le pune la dispoziţia lor, iar prin 
intermediul  asociaților ei pot participa activ la iniţiativele 
societăţii din țara-gazdă. În alte privinţe, AdM sunt o forţă de 
presiune socială şi constituie singurul mijloc prin care au loc 
contactele cu instituţiile publice locale sau private, care au un 
impact asupra procesului decizional cu referire la comunităţile de 
migranţi.  

În perspectivă, îmbunătăţirea relaţiilor dintre migranţi şi 
societatea civilă depinde foarte mult pe capacitatea AdM şi de 
ambiţia liderilor acestora, care doresc să-şi asume rolul  de 
comunicator principal în dialogul cu instituţiile locale, promovând 
interesele comunităţilor respective şi cunoaşterea propriei lor etnii 
pentru depăşirea prejudecăţilor, clasificărilor şi discriminării. În 
acelaș timp, ar trebui recunoscut și rolul AdM în procesele de 
mediere şi dialog intercultural, inclusiv în spaţiile de confruntare 
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cu administraţia publică, deşi acest lucru nu va acorda nici o 
deschidere reală către rolul de afiliat al AdM, considerându-le 
nepregătite  de colaborare în parteneriat. Deşi AdM nu sunt 
integrate organic în noua societate, acestea reuşesc să joace un rol 
important în viața comunității, chiar dacă aceste sunt “diferenţiate 
în funcţie de grupurile naţionale, caracterizate de particularități şi 
familism, nu sunt întotdeauna dezinteresate, dar deseori capabile 
de a susţine în diverse moduri integrarea socială în câmpul muncii 
a membrilor săi”. 

Datele colectate în chestionar oferă un răspuns complet la 
dificultăţile întâmpinate în relaţiile cu instituţiile şi cu alte structuri 
teritoriale. 

Am notat tendinţa moldovenilor de a căuta contacte cu 
organizaţii din sectorul trei, în calitate de organizaţii private mai 
deschise pentru dezbatere şi dialog. Aceeaşi facilitate s-a constatat 
şi în cazul conexiunilor cu asociaţiile străine care, în mod 
previzibil, sunt asociaţiile similare de moldoveni, fondate în alte 
ţări de migrație decât Italia. Centrele de voluntariat şi de 
promovare socială gestionate direct sau indirect de guvern nu sunt 
atractive pentru comunitățile de moldoveni. Acesta este un 
împediment în calea dezvoltării procesului de  asociere al 
moldovenilor, pentru că astfel de centre sunt foarte utile, chiar dacă 
solicită şi impun o serie de obligaţii formale şi administrative. 

Referitor la interacţiunile cu autorităţile locale (incluzând în 
această categorie nu doar administrațiile, ci şi entităţile private care 
joacă un rol instituţional important, precum sunt băncile şi 
sindicatele, sau au un rol public în sens larg, precum bisericile), 17 
(81%) dintre respondenţii menţionează că au stabilit relaţii cu 
municipalităţile, pentru a organiza evenimente publice, dar, şi 
pentru a elabora în comun planuri de dezvoltare a politicilor pentru 
migranţi. Acest lucru se întâmplă mai cu seamă în zona de nord a 
țării, unde  administrațiile sunt mai atente la fenomenul migraţiei 
sau unde formaţiunile politice acordă mai multă atenție problemei 
și efectelor migrației. Tradițional, pentru organizarea unor concerte 
şi sărbători etnice, organizatorii apelează la bănci pentru vânzări de 
publicitate, precum şi la biserici (ortodoxe şi creştine), pentru a 
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obţine spaţii funcţionale,  la partidele politice şi la sindicate - 
pentru colectare de informaţii. 

Cea mai semnificativă informație este obținută în rezultatul 
comparațiilor dintre dorinţa de „participare instituţională”, care 
este plasată pe locul doi ca importanţă, și obstacolele în 
comunicare, ajunse pe primul loc. Printre obstacole sunt 
menționate: 

• diferențele culturale în abordarea autorităţilor locale, 
care se manifestă prin dificultăţi de cunoaștere a limbii, 

• precauţia moldovenilor faţă de tot segmentul 
administrativ-public, altoită încă de pe timpurile 
sovietice; 

• dificultăţile birocratice cu care se confruntă asociaţiile.  
Dorinţa de activităţi comune invocate de asociaţii, pe 

primul loc se confruntă cu obstacole materializate în 
dezinteresul entităţilor locale. Rezultatul negativ al 
iniţiativelor asociațiilor se datorează și lipsurilor materiale, 
mai ales în instituţiile publice. 

 
În final, venim cu o listă a activităţilor, pe care liderii le 

consideră utile pentru a stimula creşterea procesului de asociere ale 
moldovenilor migranți în Italia. Din răspunsurile colectate, 
observăm existența unei necesități de cursuri pentru elaborarea 
proiectelor şi gestionarea asociaţiilor (de exemplu, pentru a 
dezvolta capacitatea de a colecta fonduri sau de a cunoaşte 
fondurile disponibile pentru migranţi din Italia). La fel, este 
nominalizată necesitatea unor activităţi, care să permită o mai bună 
mediatizare, o îmbunătăţire a reţelei de asociaţii şi deschiderea 
unor centre culturale. În esenţă, este evidentă cererea de iniţiative 
care pot să satisfacă necesităţile ce țin de fondarea asociaţiilor de 
migranţi moldoveni.   

În urma analizei realizate, vom încerca să rezumăm unele 
caracteristici specifice asociaţiilor moldoveneşti din Italia, 
referindu-ne, în mod special, la modalitatea de a construi o relaţie 
între comunităţile de migranţi moldoveni şi societatea italiană. 
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Sociologul italian, prof. Ambrosini, în mediul asociaţiilor 
active identifică patru tipuri diverse de organisații, şi anume: 

„a) organizaţiile care desfăşoară o funcţie strict asistenţială, 
care au grijă de persoanele aflate în dificultate, care oferă un 
ajutor direct, material, de orientare spre servicii şi oportunităţi 
disponibile, realizat pe bază de voluntariat şi cu prestarea unor  
servicii „uşoare”. Acestea reprezintă intervenţia cea mai 
tradiţională. 

b) organizaţii structurate, care sunt capabile să gestioneze 
intervenţii „grele” şi continue cu personalul remunerat şi 
specializat, precum şi pe baza formală, beneficiind astfel de 
finanţări  publice, ca cea mai importantă resursă, chiar dacă nu 
exclusivă, deoarece nu este aproape niciodată adecvată nevoilor la 
care trebuie să răspundă. Acest tip est considerat și ca un tip de 
asociere cu caracter întreprinzător, uneori organizat în formă 
cooperativă pentru a oferi migranţilor servicii mai complexe (cum 
ar fi adăposturi) şi implementate prin proiecte specifice; 

c) grupurile de presiune ale comunităților asociate pe 
principiu  „revendicativ”, care au menirea să protejeze drepturile 
migranților printr-o promovare cu impact pe spațiul juridic şi 
opinia publică. Este un tip de intervenţie cu mişcare puternică 
politică şi sindicală, protejând persoanele social vulnerabile  şi 
care sunt expuse discriminării, rasismului şi tratamentelor 
incorecte. Aceste asociaţii mai au şi intenţia de a promova cultura 
interetnică; 

d) organizaţiile de ajutor reciproc care reprezintă un mod de 
auto-organizare pentru a răspunde nevoilor sale. Sunt tipuri de 
realităţi similare reţelelor şi asocierii pe principiu etnic ca 
intervenţie promovată de migranţi”. 

Cred ca asociaţiile moldoveneşti se înscriu în mod prioritar în 
grupul d) - cele de ajutor reciproc, promovat de migranţii, dar 
expuse la riscul de a fi „închise” în propriul mediu. 

Un alt element agravant care nu facilitează asocierea și 
implicarea  în acţiunile de integrare este lipsa aproape totală de 
iniţiative guvernamentale de a acorda spaţii publice pentru a 
încuraja întâlnirile între migranţi. Puţinele spaţii oferite de primărie 



88 

au o taxă prea mare raportată la contribuţiile modeste pe care 
asociaţiile le primesc de la membrii lor. Moldovenii se întâlnesc 
spontan pe străzi, în parcuri, în centre comerciale, în pieţe şi în 
parcuri, la nodurile mari de trafic urban sau la terminalele rutelor 
urbane. În Roma singurul loc unde îi putem întâlni în număr mare 
pe moldovenii-migranți este terminalul de autobuze (staţia Tor di 
Valle), unde moldovenii vin și pleacă  săptămânal din și în 
Moldova. Tor di Valle și alte locuri de acest gen sut o formă 
spontană de agregare auto organizată care s-a impus în fapte.  

În Italia, contrar a ceea ce se întâmplă în alte țări, se pare că 
instituţiile publice nu solicită AdM sarcini specifice pentru punerea 
în aplicare a politicilor sociale. Şi acest factor afectează negativ 
posibilitatea de creştere organizaţională a AdM, care sunt analizate 
şi implicate doar în cazurile când apare problema colaborării la 
proiecte interculturale, promovate cu preponderență de UE. Prin 
urmare, este un cerc vicios, în care instituţiile publice nu consideră 
AdM ca fiind de încredere, condamnând-le să nu crească, decât 
pentru sarcini operaţionale în cadrul proiectelor, care destul de 
dificil implică migranţii în conceptul lor printr-o organizare „de jos 
în sus”.  

Pentru a-i putea ajuta mai bine pe compatrioţii noştri de a fi 
mai structuraţi şi de a ajunge să revendice şi să lupte pentru 
drepturi, de a avea o greutate în opinia publică, este nevoie de 
consecvenţă şi perseverenţă. Dar aceste lucruri sunt posibile numai 
grație unor lideri pregătiţi, a accesului la fonduri destinate 
migranților, a dezvoltării unei cooperări  între asociaţii și biserică, 
misiuni diplomatice şi autorităţi locale italiene. În acelaş timp, 
liderii asociaţiilor pun accent pe necesitatea de a face față  acestor 
necesități printr-o formare ghidată, prin iniţiative care să încurajeze 
stabilirea unei comunicări şi colaborarea între diferiţi actori. 
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CONCLUZIE 
 
Un cetăţean moldovean din patru este plecat peste hotare, în Italia 
cifra migranților moldoveni trecînd de 150.000 de persoane. Nu se 
ştie nimic despre noi, cu excepţia puţinelor date statistice de la 
instituțiile teritoriale şi naţionale. Mijloacele de informare în masă 
din Italia nu  ne acordă nici o atenție, iar instituțiile îşi amintesc de 
noi doar atunci, când există o amnistie sau urmează a fi îndeplinite 
niște formalităţi sau când este actuală participarea la concursuri de 
finanțări publice pentru proiectele privind migranții.  
Am ales să fac această lucrare pentru a lăsa o dovadă a existenţei 
noastre, pentru că în țara mea de origine – Republica Moldova,  nu 
se documentează mai nimic din ceea ce ține de migrația noastră. 
Am ajuns practic invizibili și suspendaţi între două lumi, cea de 
unde am plecat și cea unde am sosit. Suntem suspendați între două 
culturi, pentru mulți dintre cei dragi din Moldova, noi am devenit 
mașini de bani. Pentru autoritățile din țara noastră  suntem 
”donatorii” care prin remitențe susținem PIB-ul și coeziunea 
socială, iar în Italia contribuim la soluționarea problemei create de 
Stat în sectorul protecției sociale (welfare).  Nu avem voce şi chip, 
suntem singuri şi invizibili într-o lume tehnologizată, materialistă 
şi individualistă.  
 În cadrul acestei lucrări am încercat să descriu motivele și 
condițiile migrației din Moldova. Procesele globalizării în 
contextul unor relaţii interetnice, constituie un impuls puternic 
pentru diminuarea valorilor naţionale tradiţionale şi a identității 
naţionale. Amalgamul forţat al culturilor presupune că atât 
migranţii cât şi popoarele-gazdă trebuie să țină cont de aceste 
concepte, ce  sunt acum deformate şi au un sens modificat. În 
prezent, un moldovean integrat se poate considera cetăţean italian 
şi în acelaşi timp rămâne cetăţean moldovean, cultivând astfel două 
culturi, având în acest mod o identitate bi-culturală.  
 Mai mult de două treimi din migranții moldoveni din Italia 
sunt femei. Acest lucru explică de ce în Moldova se vorbeşte 
despre Sindromul Italian și Orfanii Sociali, așa cum s-a descris în 
capitolul respectiv, unde am dezvăluit exodul moldovenilor în 
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Italia, efectele, dificultățile, starea lor de sănătate și ocuparea forței 
de muncă în sectorul de îngrijire. Omul care-şi părăseşte patria şi 
emigrează este forţat să-şi redefinească propriile elemente de 
identitate. Acest proces poate avea consecinţe perturbante şi 
integrarea personală poate fi dificilă. Istoria omenirii este o istorie 
a migraţiei, iar homo sapiens poate fi considerat un homo migrans 
deoarece a supravieţuit datorită capacităţii sale de deplasare şi 
adaptare. Cu toate acestea, greutăţile întâmpinate de emigrant în 
timpul unui impact cu noile modele culturale pot solicita din partea 
lui un efort atât de mare, denumit stress de aculturaţie, care poate 
duce la o înrăutăţire a stării de sănătate, a stării fizice şi mentale a 
individului. 
 Moldovenii s-au stabilit în diferite domenii de activitate, 
dar nişa sectorului de îngrijire  a devenit totuși o specializăre cu 
caracter etnic, căruia i-am dedicat capitolul II, deoarece numărul 
femeilor migrante este mai mare decât cel al bărbaţilor. Nici o 
condiție contractuală nu va putea reglementa vreo-dată forța de 
muncă care oferă asistența personală, deoarece valoarea dragostei 
pentru un pacient vârstnic sau pentru un copil nu poate avea un 
preţ. Femeile din Moldova oferă dragoste, compasiune și toată 
atenția lor persoanelor pe care le îngrijesc. Acestea muncesc cu 
conștiinciozitate și demnitate, dar efectele şi costurile migrației 
feminine în masă din Moldova spre Italia sunt devastatoare. Aceste 
dificultăți, combinate cu caracteristicile „segregante” ale activităţii 
desfășurate, îngreunează accesul moldovenilor la instrumentele, ce 
ar putea facilita situația lor, cum ar fi constituirea asociațiilor, 
utilizarea de informații privind politicile de sprijin disponibile și 
chiar comuncarea cu compatrioții. 
 Am considerat că, este foarte important ca în cel de-al III-
lea capitol să descriu  prezenţa, rolul, caracteristicile şi 
funcţionarea asociaţiilor care au fost fondate în Italia de către 
conaționalii mei. Mai cu seamă că, cele mai valoroase iniţiative 
aparţin femeilor, care au găsit un partener sau un soţ italian, ce le 
oferă consultanţă şi le ajută în realizarea proiectelor de consolidare 
a asociaţiilor. Liderii dedică  acestor asociaţii timp şi bani, 
conştientizând marile sacrificii care sunt necesare pentru integrarea 
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în societatea italiană, pe care ei înşişi au trăit-o. Aceste persoane se 
angajează, de asemenea, în diverse activităţi în favoarea țării de 
origine.  
Din cele 48 de asociaţii prezente în Italia, în 2014, doar 21 au fost 
disponibile şi au răspuns la sondajul desfășurat în cadrul acestui 
studiu. Rezultatele arată că sunt foarte puțini liderii pregătiţi, că 
există un număr foarte nesemnificativ de asociaţii înregistrate 
raportat la numărul de migranți din Italia, dar și acestea au un acces 
mai mult decât limitat la fondurile destinate integrarii migranților. 
Asociațiile de moldoveni funcţionează pe baza ajutorului reciproc, 
făcând parte din aşa-numita asociere pe principiu etnic.  
Însă pentru a lupta pentru drepturile moldovenilor, asociaţiile 
trebuie să crească, să formeze o reţea, să cunoască teritoriul şi să 
aibă persoane care ştiu să scrie proiecte, să identifice licitaţiile şi să 
ştie să interpreteze, să dezvolte conceptul binelui comun, de 
voluntariat şi solidaritate. Studiul evidenţiază nevoile de formare şi 
posibilităţile de creştere ale acestor organizaţii importante, care pot 
juca un rol fundamental de punte de legătură între două culturi, 
implicând şi responsabilizând direct migranţii, în conformitate cu 
principiul subsidiarității. Devotamentul unul pentru celălalt, 
dăruirea de sine, sentimentul de caritate și compasiune – toate 
acestea sunt o prezenţă a societăţii în fiecare individ, care se 
manifestă adesea în mod concret, prin dezvăluirea sentimentului de 
ataşament, sentimentului de membru al unui grup comunitar.  
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