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Introducere1 

 

Descrierea generală a cercetării  

 

Deși cercetarea noastră este una care abordează situația copiilor care rămân în 

urmă în contextul migrației, aceasta își are limitele sale, prin urmare multe aspecte 

care influențează migrația nu pot fi abordate în cadrul acesteia. De asemenea, deși 

recunoaștem prioritățile societăților în ceea ce privește migrația ca atare menționată 

anterior, înțelegem, de asemenea, necesitățile care forțează membrii familiei să 

migreze, acceptând, prin urmare, ceea ce a fost numit situația transnațională, ca o 

realitate, și anume, una extrem de extinsă. 

În această realitate, cercetarea noastră, făcând parte dintr-un proiect de cercetare 

de acțiune care implică, de asemenea, și co-cercetători, își propune să funcționeze drept 

vocea grupurilor beneficiare - copiii lăsați în țara de origine și familiile acestora - și 

urmărind, așadar, pe lângă semnalarea problemelor și solicitările de sprijin, să 

evidențieze, de asemenea, și practicile familiale care pot funcționa ca exemple de 

distribuit. 

Contextul științific 

Cercetarea socială calitativă, astfel cum este utilizată în cadrul proiectului nostru, 

este un instrument care urmărește identificarea situațiilor, problemelor și practicilor 

care nu pot fi deduse din datele științifice existente, prin urmare nefiind încă verificabile 

cantitativ. În cazul nostru, sunt utilizate interviuri semi-structurate - în care 

respondentul își poate exprima părerea, în mod liber, în baza unor întrebări orientative 

- și grupuri țintă - în cadrul cărora aceștia pot discuta unii cu alții și pot ajunge la poziții 

comune. 

 

1  © Conținutul acestui document reprezintă proprietatea intelectuală a autorilor respectivi. 

Accesarea conținutului de către publicul extern poate fi acordată individual de către membrii 

echipei CASTLE. Vă rugăm să o contactați pe doamna Viorela Telegdi-Csetri 

viorela.telegdi@ubbcluj.ro.  

mailto:viorela.telegdi@ubbcluj.ro
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Familiile transnaționale, obiectul cercetării noastre, sunt familii care trăiesc, în 

mod obișnuit, în țări diferite, care, în ciuda acestui fapt, mențin legături familiale 

puternice și, prin urmare, funcționează ca o entitate exemplară (Greschke și Ott 2020) 

pentru o societate globală reală, funcțională - una care unește performativ apartenența 

(ca familie) și participarea globală (făcând parte din mai multe societăți). 

Mai multe despre contextul științific al familiilor transnaționale în secțiunea 

Analiza literaturii de specialitate. 

Scopul cercetării  

După cum s-a declarat inițial, acțiunea CASTLE „își propune să sprijine Republica 

Moldova și Ucraina în îmbunătățirea cadrelor lor de protecție a copilului și a politicilor 

de migrație și mobilitate, cu accent pe impactul social și juridic al migrației forței de 

muncă asupra familiilor transnaționale. Acțiunea analizează situația copiilor lăsați în 

țara de origine de părinții lor care s-au angajat sau se angajează în migrația forței de 

muncă din perspectiva drepturilor lor și, eventual, în cadrul practicilor familiale 

transnaționale, care creează, respectă și pun în aplicare astfel de drepturi. În acest scop, 

intervenția își propune să dezvolte o analiză calitativă multigenerațională, 

intersecțională și participativă a drepturilor copilului într-un context familial 

transnațional.” 

În acest scop, și anume, pentru a crea contextul epistemologic incluziv social 

pentru acțiunea de susținere, care vizează îmbunătățirea situației drepturilor copiilor 

lăsați în țara de origine, segmentul de cercetare al acțiunii CASTLE vizează câteva 

puncte focale ale vieții familiilor lucrătorilor migranți. Mai exact, se analizează 

contextul științific, juridic și politic al domeniului; familiile transnaționale sunt 

cercetate - cu o componentă de co-cercetare emfatică - cu privire la principalii factori 

care influențează bunăstarea copiilor și drepturile acestora. Astfel de factori variază de 

la conștientizarea generală și performanța principiilor drepturilor copilului, prin 

participarea efectivă a copilului, comunicarea familiei și dinamica socială a îngrijirii, 

până la conștientizarea de sine, incluziunea socială, recunoașterea funcționalității și 

capacitățile de adaptare și autoafirmare. 
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Metodologie 

Datorită epistemologiei sale incluzive, cercetarea a angajat implicarea co-

cercetătorilor deja la nivelul creării ghidului de interviu și în identificarea, intervievarea 

și evaluarea respondenților. De asemenea, cercetarea, fiind înscrisă într-o pragmatică 

de cercetare-acțiune, a urmărit, încă de la început, o posibilă schimbare, încorporând 

indicii către acțiune în proiectarea cercetării sale, inclusiv cercetare documentara, 

formarea co-cercetătorilor, ghiduri de interviu și mod de intervievare. Pentru o mai 

bună înțelegere a contextului pragmatic, alături de membrii de familie și îngrijitorii 

transnaționali au fost intervievați, de asemenea, și experți. Metodologia s-a bazat în 

primul rând pe interviuri semi-structurate conduse de ghiduri de interviu specifice 

fiecărei categorii, pe baza analizei literaturii de specialitate relevante și a cerințelor 

proiectului în cauză, completate de grupuri țintă, categoriile de membri de familie fiind 

conduse de ghiduri care încorporează feedback de la primii. Echipelor naționale de 

cercetare li s-a acordat o libertate relativă în angajarea ghidului de interviu/grup țintă, 

acestea elaborând propriile versiuni ale documentelor generice. Au fost solicitate și 

primite aprobări etice în funcție de specificul fiecărei țări. Având în vedere că restricțiile 

pandemiei de COVID-19 au fost introduse într-o suprapunere temporală cu munca de 

teren, iar în ultima etapă a muncii de teren, Rusia a invadat Ucraina, majoritatea 

interviurilor și grupurilor țintă au fost desfășurate online. Înregistrările audio ale 

grupurilor țintă și ale interviurilor au fost transcrise, transcripțiile au fost traduse 

automat în limba engleză, codificate și analizate. 

Respondenții 

Respondenții au inclus patru grupuri și anume: 

- membrii de familie ai familiilor transnaționale cu copii, în care unul sau ambii 

părinți au plecat o perioadă semnificativă de timp în străinătate, în trecutul recent:  

- părinții imigranți,  

- părinții care rămân în urmă (sau alți îngrijitori) și  

- copiii care rămân acasă 
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- experții, și anume funcționari, angajați ai instituțiilor statului și ONG-urilor, 

precum și alți profesioniști care sunt cunoscători ai problemelor familiilor 

transnaționale. 

Coordonatele muncii de teren  

Temporale: Interviuri aprofundate cu membrii de familie ai lucrătorilor migranți - 

noiembrie - decembrie 2021; Grupuri țintă cu părinți și copii - aprilie - mai 2022; 

Interviuri aprofundate cu experți - mai 2022.8.2. 

Numerice:  

- 102 interviuri cu membrii de familie - părinte/îngrijitor rămas, copil rămas, 

părinte migrant; 

- 10 grupuri țintă cu membrii de familie, dintre care 5 cu copii; 

- 23 de interviuri cu experți din cadrul autorităților, instituțiilor, ONG-urilor, 

care lucrează cu membrii ai familiilor transnaționale; interviuri/grupuri țintă 

cu membrii de familie au fost realizate de cele 3 echipe naționale (Ro, Mo, Ua) 

cu familii transnaționale din Republica Moldova și Ucraina, având cel puțin 

un părinte în străinătate în UE, pentru o perioadă semnificativă de timp în 

trecutul recent; interviuri cu experți au fost realizate de către cele 3 echipe, cu 

experți moldoveni și ucraineni, precum și români, marea majoritate a 

interviurilor fiind efectuate online (Facebook messenger, Zoom, WhatsApp, 

Viber etc). Limbile au fost ucraineană, rusă și română, iar într-unul din cazuri, 

maghiară. 

Metodele de colectare a datelor și populația de cercetare 

 

Țara de origine a intervievaților/participanților GT 

Republica Moldova România Ucraina 

INTERVIURI INDIVIDUALE 

Statutul intervievaților 

Membri 

de familie 

Adulți (migranți și 

îngrijitori)          50  26 
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Copii/adolescenți cu 

un părinte/ambii 

părinți în străinătate 12  14 

Experți 11 10 3 

Numărul total de interviuri /țară 73 10 43 

GRUPURI ȚINTĂ (10 sesiuni) 

Statutul participanților 

 

 

Membri 

de familie 

Adulți (migranți și 

îngrijitori) 2 sesiuni GT (13)  

2 sesiuni GT 

(11) 

Tineri adulți cu un 

părinte/ambii părinți în 

străinătate 1 sesiune GT (7)   

Copii  3 sesiuni GT (16)  

2 sesiuni GT 

(13) 
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Constatări  

Dr. Mihaela Hărăguș, Babeș-Bolyai University, Romania 

 

1. Analiza literaturii de specialitate  

1.1 Metodologia studiilor 

Există o serie de cercetări cantitative, bazate pe sondaje reprezentative la nivel 

național privind copiii de vârstă școlară, majoritatea fiind realizate în anii 2000 sau 

începutul anilor 2010. Astfel de sondaje au fost efectuate, de asemenea, și în Republica 

Moldova, Ucraina și alte foste republici sovietice. Aceste studii se concentrează pe 

efectele asupra sănătății, sănătății mintale și bunăstării, performanței școlare sau 

indicelui de bunăstare multidimensional a copiilor rămași acasă, iar unele dintre acestea 

compară rezultatele din două sau mai multe țări. 

Mare parte din cercetările privind copiii cu părinți migranți se realizează cu o 

metodologie calitativă. Prin cercetarea calitativă se obține o viziune mai aprofundată 

asupra unor subiecte precum: capacitarea copiilor și a părinților, aranjamentele de 

îngrijire, imaginea construită a părinților, strategiile de adaptare etc. Cu toate acestea, 

dimensiunea comparativă și posibilitatea de generalizare a rezultatelor lipsesc de 

această dată. 

 

1.2 Principalele constatări 

Multitudinea de studii existente arată că impactul migrației asupra familiei din 

țara de origine este complex, multicanal și dependent de context (Démurger 2015). 

Există mulți factori ce intervin, care pot traduce experiența migrației în consecințe 

negative sau, dimpotrivă, migrația părinților poate induce, de asemenea, și consecințe 

pozitive asupra membrilor de familie din țara de origine. Printre factorii de mediere 

extrem de importanți se numără: motivul migrației, cine migrează (vârsta și sexul), 

durata migrației, cine este îngrijitorul (continuitate vs. lipsă de continuitate a îngrijirii), 

relația cu părinții înainte de plecare, statutul legal/aranjamentele de lucru ale 

migrantului, practicile de comunicare transnațională. Acești factori vor fi detaliați într-

o secțiune ulterioară a raportului. 
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Având în vedere rolul tuturor factorilor menționați mai sus, nu există un impact 

pozitiv/negativ clar al migrației asupra copiilor rămași acasă. Prin urmare, este mai 

degrabă o discuție referitoare la riscuri vs. beneficii (sau dezavantaje vs. avantaje, 

rezultate negative vs. pozitive).  

 

1.3 Riscurile migrației părinților asupra copiilor rămași acasă 

Părinții migranți se confruntă cu un paradox al migrației: aceștia migrează 

pentru a spori bunăstarea economică a copiilor lor, dar acest lucru vine adesea la pachet 

cu prețul bunăstării emoționale a copiilor (Bryceson 2019, Lam și Yeoh 2019, Botezat 

și Pfeiffer 2019). Rezultatele negative sau riscurile migrației parentale au primit mai 

multă atenție în literatura de specialitate decât posibilele beneficii. Principalele 

vulnerabilități sunt legate de bunăstarea emoțională și de toate problemele ulterioare 

care pot apărea. 

Multe studii indică nevoile emoționale nesatisfăcute ale copiilor rămași acasă, 

cum ar fi securitatea, afecțiunea și siguranța, astfel că aceștia se confruntă cu privarea 

emoțională. Cel mai probabil tip de rău are legătură cu bunăstarea emoțională și de 

dezvoltare a copiilor (Gheaus 2014). Copilul rămas acasă nu are experiențele 

emoționale necesare unei dezvoltări armonioase a personalității (Raport Moldova 

2011). În această privință, trebuie să luăm, de asemenea, în considerare și evoluțiile 

recente ale practicilor de comunicare digitală transnațională și rolul acestora în crearea 

diferitelor forme de co-prezență și în îndeplinirea nevoilor emoționale (a se vedea 

secțiunea respectivă a raportului: pp.15 - 17).  

 Unele studii cantitative, bazate pe sondaje cu diverse scale de măsurare a 

bunăstării emoționale, au constatat diferențe limitate în ceea ce privește rezultatele 

privind bunăstarea copiilor cu și fără părinți migranți (Cebotari și colab. 2018, 

Gassmann și colab. 2017). Alții au constatat niveluri semnificativ mai mari de anxietate 

și depresie în rândul copiilor rămași acasă, în comparație cu copiii care locuiesc cu 

ambii părinți (totuși, ambele grupuri au avut strategii de adaptare similare) (Tomșa și 

Jenaro 2015) sau o asociere negativă între părintele lipsă și sănătatea mintală și 

bunăstarea auto-raportată (Leskauskas et al 2017). Migrația părinților este asociată unor 

probleme de sănătate mai grave și unei probabilități crescute de a suferi de depresie, 

efectul fiind mai mare pentru copiii din zonele rurale (Botezat și Pfiffer 2019). 
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Conceptul cantitativ le-a permis cercetătorilor să controleze diferitele caracteristici 

transnaționale în cazul evaluării rezultatului referitor la bunăstare al migrației. Cu toate 

acestea, în vederea generalizării rezultatelor, studiile trebuie să includă un grup de 

control adecvat, față de care să se poată compara rezultatele pentru copiii rămași acasă.  

 Un alt risc pentru bunăstarea emoțională a copiilor rămași acasă este că, de cele 

mai multe ori, migrația este înțeleasă exclusiv ca o chestiune de economie familială, iar 

părinții migranți invocă adesea „nevoile copiilor atunci când le explică decizia de a 

migra și, în consecință, poate apărea un sentiment de culpabilitate la copii (Pantea 2011, 

Cheianu și colab. 2011). 

Studiile mai vechi au evidențiat efectele negative asupra dezvoltării 

educaționale a copiilor rămași acasă. Cu toate acestea, studii recente indică rezistența 

copiilor în ceea ce privește rezultatele educaționale negative, atunci când părinții 

migrează (Cebotari 2018). Este important care este părintele care a migrat, deoarece 

copiii, în special fetele, sunt mai puțin probabil să rămână în urmă la școală, atunci când 

mamele lor sau ambii părinți migrează (Cebotari 2018), un rezultat care contestă 

presupunerea de mai devreme (considerată de la sine înțeleasă) a consecințelor 

educaționale negative, în cazul migrării mamelor. Alte studii recente au constatat, de 

asemenea, un efect pozitiv al migrației părinților asupra performanței școlare a copiilor, 

astfel cum se reflectă aceasta în clasele superioare (Botezat și Pfiffer 2019): migrația 

părinților afectează timpul alocat de către copii pentru studiu și teme, în special pentru 

copiii din zonele urbane. De asemenea, există o probabilitate semnificativ mai redusă 

ca copiii rămași acasă din zonele urbane să fie intimidați la școală. 

Copiii care sunt lăsați în țara de origine preiau sarcini casnice și uneori copiii, 

în special fetele, se transformă în „soții” care sunt responsabile de comportamentul 

părintelui care este acasă. Acest lucru afectează percepția fetelor cu privire la viața de 

familie, crescând riscul căsătoriilor premature, ca o evadare de propriul tată (Cheianu 

și colab. 2011). Copilul rămas acasă este împins să crească prematur, astfel că aceștia 

reprezintă o generație care învață să joace roluri sociale care nu sunt specifice vârstei 

lor. În schimb, acest lucru poate avea o implicație pozitivă, deoarece părinții lor încep 

să discute cu ei ca și cu egalii lor (Cheianu și colab. 2011). Aceste noi roluri preluate 

de copiii rămași acasă, în special îngrijirea și educarea fraților/surorilor mai mici, au 
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un impact negativ asupra frecvenței lor la școală (inclusiv întârzieri) și asupra 

performanței.  

 

1.4 Beneficiile migrației părinților asupra copiilor rămași acasă 

Cele mai evidente beneficii sunt de natură economică. Mulți părinți recurg la 

migrație pentru a scăpa de sărăcie sau de amenințarea sărăciei și, cel mai adesea, 

motivația acestora de a migra vine din dorința de a satisface interesul copiilor lor pentru 

o viață mai bună (Gheaus 2014).  

Pe lângă posibilitățile financiare sporite, cercetările menționează beneficiile 

pentru copii rămași acasă, libertatea câștigată, independența în procesul lor de luare a 

deciziilor, capacitarea, reziliența și creativitatea acestora în influențarea practicilor de 

îngrijire în cadrul familiei lor de migranți (Lam și Yeoh 2019). În ceea ce privește 

capacitarea copiilor, este esențial ca aceștia să fie văzuți ca agenți ai schimbării, adesea 

implicați în contextul transnațional de îngrijire a migranților și nu doar ca destinatari 

pasivi ai migrației, deciziilor și practicilor parentale (Christou și Kofman 2022). Se 

dovedește că copiii sunt foarte conștienți în ceea ce privește diferitele persoane care 

răspund nevoilor lor și sunt capabili să identifice și să navigheze diversitatea îngrijirii 

de care beneficiază în viața lor de zi cu zi (Lam și Yeoh 2019). 

 Însăși mamele migrante observă unele beneficii ale migrației lor asupra 

propriilor copii, în țara de origine: sentiment crescut de autonomie, independență și 

responsabilitate; experiența emigrării i-a apropiat pe frați și surori, consolidând 

lanțurile de sprijin între copiii lor mai mari și cei mai mici. Unele dintre acestea au făcut 

referire la extinderea viziunii copiilor lor asupra lumii, prin implicarea copiilor în 

călătorii permanente în străinătate (Juozeliūnienė și Budginaitė 2018). Copiii cu părinți 

migranți se percep pe ei înșiși ca fiind mai deștepți și mai independenți în comparație 

cu copiii neafectați de migrație și își revendică cu o oarecare mândrie autonomia față 

de lumea adulților, evidențiindu-și, în același timp, participarea la activități asociate 

mediului gospodăresc și al forței de muncă (Bezzi 2013). 

 Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că aspectele pozitive ale migrației 

parentale asupra copiilor rămași acasă „nu exclud, în mod necesar, vulnerabilitatea 

copiilor aflați în îngrijire transnațională, rezultată din cercetările anterioare. Mai 
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degrabă, progresele în domeniul tehnologiilor de comunicare au ușurat, în mod 

semnificativ, viața transnațională a migranților și a copiilor” (Cebotari 2018, p. 21). 

Într-adevăr, comunicarea prin internet și noile tehnologii ale informației și 

comunicațiilor (TIC) sunt esențiale pentru susținerea relațiilor de familie (Baldassar 

2016b: 19-20) și nu poate exista nicio discuție privind îngrijirea față de membrii de 

familie, care au rămas în țara de origine, fără referire la acestea. Prin urmare, o secțiune 

specială a acestui raport este dedicată rolului comunicării digitale transnaționale.  

 

1.5 Factori mediatori 

S-a menționat deja că o multitudine de factori (caracteristicile familiei 

transnaționale) mediază relația dintre migrația parentală și rezultatele copiilor și, prin 

urmare, efectele cauzale nu sunt clar delimitate. În continuare sunt prezentate detalii cu 

privire la modul în care acționează acești factori mediatori. 

 

✓ Motivul migrației 

Atunci când migrația este motivată de sărăcie, corupție și șomaj structural sau 

ocuparea extrem de redusă a forței de muncă în locul de origine, există o vulnerabilitate 

crescută pentru membrii familiei rămași acasă (Gheaus 2014). Atunci când trebuie să 

aleagă între sărăcie și migrație, autoritatea părinților este mai degrabă afectată și, prin 

urmare, nu trebuie învinuiți pentru decizia lor de a-și lăsa copiii în țara de origine 

(Gheaus 2014). 

Experiențele individuale ale copiilor lăsați în țara de origine sunt puternic 

modelate de mediile familiale și de contextele socio-culturale de apartenență (Bezzi 

2013): în unele contexte, rezultatele negative ale migrației parentale pot fi mai prezente 

decât în altele și acest lucru are legătură cu alte greutăți și disfuncționalități care pot 

exista înainte de migrare.  

✓ Cine a migrat/pentru ce perioadă/cât de devreme în viața copiilor 

Diferențele de impact asupra copiilor rămași acasă sunt asociate rolului mamei 

și al tatălui în îngrijirea copilului, respectiv, de cât de tradiționale sunt rolurile de gen 

în societate, mama fiind principalul îngrijitor. Atunci când mama este îngrijitorul 

principal, migrația acesteia implică un aranjament de îngrijire mai diversificat, care 
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implică o rețea de îngrijitori (Lam și Yeoh 2019) și pot apărea mai multe dificultăți. 

Adesea, bunica maternă preia îngrijirea copiilor rămași acasă, ca o extensie sau 

înlocuitor temporar a mamei migrante, fapt ce consolidează rolurile tradiționale de gen 

în cadrul familiei, cu responsabilitatea continuă a femeii și a mamei în îngrijirea copiilor 

rămași acasă (Fan și Parrenas 2018).  

Cu toate acestea, în contexte în care femeile sunt responsabile pentru îngrijirea 

copiilor și a vârstnicilor în familii extinse, migrarea unui tată poate lăsa pe umerii 

mamei responsabilități sporite de îngrijire și, prin urmare, un accent mai redus pe 

dezvoltarea educațională a copiilor (după cum arată Cebotari și colab. 2016 pentru 

Georgia). 

Cu cât copilul este mai în vârstă, cu atât există o probabilitate mai ridicată a unei 

acceptări mai ușoare a migrației părinților săi. Copiii se simt mai afectați imediat după 

plecarea părinților lor și această perioadă este considerată a fi cea mai dificilă. S-a 

observat o scădere a sensibilității emoționale a copilului față de absența părinților 

(Cheianu și colab. 2011). 

Deși noile tehnologii de comunicare și sentimentul de co-prezență pe care 

acestea îl creează le permit mamelor să monitorizeze și să supravegheze îndeaproape 

activitatea copiilor rămași acasă, maternitatea digitală de la distanță poate ridica 

anumite provocări atunci când copiii lăsați în țara de origine sunt mici sau în ceea ce 

privește competențele digitale ale îngrijitorului, în special ale bunicilor (Frenyo, 2019; 

Madianou, 2016b). Mamele sunt mai degrabă entuziasmate să îmbrățișeze noile 

tehnologii de comunicare, deoarece acestea le oferă oportunitatea „de a-și exercita 

autoritatea maternală, în mod intensiv, la distanță” și de a deține controlul asupra vieții 

de acasă (Madianou 2016b: 83). Prin apeluri video, mamele supraveghează și evaluează 

bunăstarea copiilor, ca practici de îngrijire parentală „bună” și „implicată” (Frenyo 

2019).  

✓ Cine este îngrijitorul – continuitate vs. lipsă de continuitate a îngrijirii 

În cazul migrației părinților, copiii rămân, de obicei, în medii familiale 

familiare. Dacă migrează tatăl, mama va continua să își îndeplinească rolul de îngrijitor. 

În cazul în care migrează mama, organizarea aranjamentelor de îngrijire pentru copiii 

lăsați în țara de origine este mai complexă, dar s-a dovedit că un mediu familial format 

din rude este protector pentru acești copii (de exemplu, nu există efect adverse asupra 
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performanței școlare atunci când copiii rămân cu tații și cu bunicii, în Republica 

Moldova și Georgia, Cebotari și colab. 2016).  

 Cu toate acestea, uneori decizia de migrare este luată foarte din scurt și, în 

consecință, este posibil ca aranjamentele de îngrijire pentru copiii care rămân acasă să 

nu fie optime. Având în vedere natura muncii multor migranți (angajare relativ precară 

în calitate de muncitori agricoli sezonieri, lucrători în construcții sau îngrijitori în 

domicilii private) și posibilele oportunități de angajare într-un interval scurt de timp, 

uneori, plecarea și aranjamentele de îngrijire a copiilor care rămân acasă nu sunt 

suficient planificate (Gheaus 2014). Și acest lucru poate favoriza rezultatele negative 

ale copiilor. 

Pe de altă parte, sprijinul existent din partea familiei extinse (adică, implicarea 

bunicilor în îngrijirea copiilor) poate contribui la decizia părinților de a migra. Se pare 

că, mai degrabă, continuitatea îngrijirii este extrem de importantă (Gheaus 2014, 

Cebotari 2018), și nu atât cine o preia, în mod specific. Mecanismele de adaptare și 

coordonare la nivel de gospodărie pot acționa ca un tampon între migrația parentală și 

bunăstarea copiilor rămași acasă (Gassmann și colab. 2017). 

Copiii își exercită influența în cadrul rețelei de îngrijire de acasă, fiind, în mod 

similar și simultan, puternici și neputincioși (Lam și Yeoh 2019). În relație cu alte 

persoane de acasă, de vârste și puteri diferite, copiii experimentează, ajustează, se opun 

și își recalibrează constant planurile, în mod independent. Aceștia par să fie foarte 

conștienți de diferitele persoane care răspund nevoilor lor și sunt capabili să identifice 

și să navigheze diversitatea îngrijirii din viața lor de zi cu zi (Lam și Yeoh 2019). 

Autonomia și rolul lor în cadrul rețelei de îngrijire se amplifică pe măsură ce cresc. 

✓ Comunicarea transnațională 

Dezvoltarea accelerată a „tehnologiilor de comunicare”, transformă modalitățile 

de „a fi împreună” și formele de „coprezență” în familiile și comunitățile separate prin 

distanță și în timp” (Baldassar et al. 2016: 134). Grija devine „o experiență emoțională 

mediată” (Alinejad 2021: 444). Internetul este un mediu care este esențial în oferirea 

de sprijin emoțional și practic copiilor și altor membri ai familiei de acasă (Frenyo 

2019) și pentru practicarea „înrudirii digitale” (Baldassar și Wilding 2020), înțeles ca 

implicare cu noile tehnologii în scopul menținerii rețelelor de sprijin. Prin „practici 
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familiale” mediate de TIC (Madianou 2016a, Nedelcu și Wyss 2016) și comunicarea 

transnațională, familiile reușesc să obțină o co-prezență în rândul membrilor familiei 

transnaționale nucleare (Ducu 2014, 2018, Madianou 2016b). 

Migrația din zilele noastre are loc într-un mediu de polimedii, care oferă o 

varietate extraordinară de noi medii și TIC, pentru a facilita practicile de familie 

(Madianou și Miller 2012, Madianou 2016b) și diferite tipuri de co-prezență sau „de a 

fi prezent” unul pentru celălalt (Baldassar 2016b) . Co-prezența virtuală, mediată prin 

TIC, este diferită, dar nu mai puțin reală, decât co-prezența fizică (Baldassar 2016b). 

Mediul multi-medii permite membrilor familiei să fie în contact, în mod instantaneu și 

în timp real (Baldassar 2016a: 160). Prin „coprezența obișnuită” (Nedelcu și Wyss 

2016), migranții și părinții acestora din țara de origine dobândesc „un sentiment subtil 

al vieții de zi cu zi a celuilalt [și] sentimentul că sunt și fac lucruri împreună” (2016: 

216), și apare o realitate cotidiană transnațională (2016). 

O altă formă de co-prezență, „co-prezența ambientală” (Madianou 2016a), nu 

se bazează pe interacțiuni directe, ci pe conștientizarea periferică a acțiunilor celorlalți 

aflați la distanță și este posibilă prin facilitățile polimediilor (2016a: 186). Coprezența 

ambientală îi asigură pe membrii de familie aflați la distanță că rutina obișnuită a 

celuilalt este respectată și că nu există motive de îngrijorare (2016a: 191). Cu toate 

acestea, granițele dintre coprezența ambientală, monitorizare și supraveghere nu sunt 

întotdeauna clar definite, iar această prezență în fundal a membrilor de familie aflați la 

distanță poate duce la tensiuni și conflicte (2016a: 195), deoarece schimbările în rutină 

pot indica faptul că ceva nu este în regulă.  

Realizarea diferitelor tipuri de co-prezență și asigurarea îngrijirii de la distanță 

necesită anumite resurse și capacități – financiare/materiale pentru a-și permite noile 

tehnologii, cunoștințe de utilizare a acestora, precum și disponibilitate din punct de 

vedere a timpului, pentru comunicarea permanentă cu membrii de familie din țara de 

origine. Cu siguranță, nu toate familiile se bucură de condițiile polimediilor (Baldassar 

2016b: 30, Frenyo 2019). Printre cele mai dezavantajate se numără familiile cu un nivel 

socio-economic inferior, persoanele care nu sunt la fel de familiarizate cu utilizarea 

noilor medii (de exemplu, persoanele în vârstă), refugiații. Cu toate acestea, migranții 

sunt printre primii și cei mai entuziaști adoptatori ai noilor tehnologii, de care depind 

pentru a menține relații de familie transnaționale (Madianou 2016b: 76). 
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Accesul la TIC le permite copiilor lăsați în țara de origine „să își exercite puterea 

de a iniția și modela fluxul de comunicare transnațională” (Acedera și Yeoh 2021: 187) 

și să își îndeplinească dreptul de a participa la decizii. Tehnologiile de comunicare și 

internetul ieftine permit copiilor să dezvolte strategii de adaptare pentru a-și depăși 

circumstanțele dificile (Nazridod și colab. 2019). Abilitarea copiilor lipsiți de 

dispozitive electronice proprii este puternic constrânsă, deoarece aceștia au poziții 

defavorizate în ierarhia îngrijirii; deși comunicarea cu părinții lor este frecventă, ei au 

un rol mai degrabă pasiv în aranjamentele pentru îngrijirea lor (Acedera și Yeoh 2021). 

Mai mult, este dificil în astfel de cazuri să te bucuri de o co-prezență ambientală (2021). 

Când căile de comunicare sunt limitate, apare o altă formă de co-prezență: „co-prezența 

imaginară” (Robertson și colab. 2016), care nu este sincronizată în timp și spațiu, ci 

mai degrabă una imaginară, bazată pe legăturile cu un trecut comun, astfel cum este 

documentat de fotografii (2016: 231).  

TIC facilitează o „prezență conectată” (Licoppe 2004) a diferitelor grupuri, nu 

numai a membrilor familiei, iar rețelele sociale mai largi experimentează o „apropiere 

digitală” (Marino 2015). Pe lângă portabilitatea îngrijirii familiale, utilizarea TIC 

permite „portabilitatea rețelelor de apartenență” (Diminescu 2008: 573) și menținerea 

relațiilor sociale cu cei de acasă. Mai mult, noile medii permit o conectivitate cu 

migranții de aceeași origine, așadar, cu țara de origine și cultura acesteia (Sinanan și 

Horst 2022). Pe de altă parte, implicarea în rețelele și comunitățile online contribuie la 

capacitarea migranților pe măsură ce aceștia interacționează unii cu alții, sporindu-le 

sentimentul de apartenență la un grup, făcând ca procesul de integrare în comunitatea 

locală să fie mai ușor și mai puțin traumatizant (Marino 2015).  

✓ Relația cu părinții înainte de plecare 

Situațiile cu care trebuie să se confrunte copiii sunt foarte diferite în funcție de 

stabilitatea rețelei familiale preexistente la plecarea părinților (Bezzi 2013). În cazul 

prezenței unor conflicte, migrația poate amplifica tensiunile existente în rețeaua de 

îngrijire pre-existentă (Lam și Yeoh 2019). Acestea se referă la problema continuității 

îngrijirii. 

Impactul noilor tehnologii de comunicare asupra vieții de familie transnaționale 

depinde de calitatea anterioară a relațiilor. Când acest lucru este bun, mediul multi-

medii permite îngrijirea de la distanță și a fi acolo unul pentru celălalt, în timp ce 
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dificultățile și conflictele existente ar putea fi scoase la suprafață și chiar accentuate 

(Baldassar et al. 2016, Madianou 2016b). Un dezavantaj al acestei culturi a „prezenței 

permanente”, care este facilitată de noile tehnologii de comunicare, este că face vizibile 

probleme sau conflicte care ar fi putut fi ascunse în trecut (Madianou 2016b).  

✓ Statutul legal/aranjamentele de lucru ale migrantului 

Lucrând, în general, în construcții (bărbații) sau ca îngrijitori pentru persoane în 

vârstă sau lucrători casnici (femeile), părinții migranți se bucură de o aplicare redusă a 

legilor privind protecția muncii, ceea ce poate avea un impact negativ asupra 

îndeplinirii rolurilor parentale de la distanță. Caracterul informal al aranjamentelor de 

lucru ale migranților (în special mamele care lucrează ca lucrători domestici și de 

îngrijire) poate crea dificultăți tot mai mari în ceea ce privește regularitatea și 

sincronicitatea contactului cu copiii lăsați în țara de origine (Baldassar 2016b, Frenyo 

2019, Greschke 2021). Schimbarea rapidă a orelor de lucru sau partajarea unui 

apartament cu alte câteva persoane reprezintă ambele obstacole suplimentare cu care se 

pot confrunta migranții în comunicarea cu membrii familiei (Greschke 2021). 

 

1.6 Concluzii 

Există mulți factori care intervin la nivel de copil/părinte, la nivel de gospodărie 

și legăturile existente între migranți și membrii gospodăriei lăsați în țara de origine și, 

prin urmare, multe studii nu au găsit un impact clar pozitiv/negativ al migrației asupra 

copiilor lăsați în țara de origine.  

Cele mai recente studii arată că viziunea copiilor cu părinți migranți ca „orfani 

sociali”, o sintagmă care a dominat în special mass-media ucraineană, considerând acei 

copii abandonați și neglijați, este învechită și inadecvată. De fapt, orice perspective 

pozitive sunt complet absente din dezbaterea orfanilor din Ucraina (Lutz 2017). 

Dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor a făcut ca furnizarea de îngrijire mediată 

digital să fie, în mod clar, o realitate a lumii prezente și, cu mult mai mult, în contextele 

mobilității și migrației. Îngrijirea depășește spațiile transnaționale, se desfășoară în 

diferite sfere și în diferite locuri de îngrijire, fapt ce delimitează portabilitatea acesteia 

(Huang et al. 2012). În aceste circumstanțe, apelul împotriva „demonizării distanței, 

sau cel puțin eliminarea ipotezei că distanța este, în mod implicit, o barieră în calea 

schimbului de îngrijiri” (Baldassar 2016: 161a) și, putem adăuga, a îndeplinirii 
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drepturilor copiilor, pare a fi de la sine înțeles. Părinții migranți continuă să urmărească 

obiectivul de a oferi copiilor lor o viață mai bună de la distanță, însă într-un mod diferit 

de coprezența fizică, adaptat la realitatea practicii transnaționale (Juozeliūnienė și 

Budginaitė 2018). 

În aceeași ordine de idei, cercetătorii subliniază faptul că discursurile publice 

referitoare la migrație, care subliniază doar consecințele negative asupra copiilor rămași 

acasă trebuie reconsiderate. Ideea nu este de a respinge faptul că absența părinților prin 

migrație poate eroda bunăstarea copilului, ci de a sublinia necesitatea de a înțelege 

modul în care migrația, sistemele familiale și procesele societale se intersectează pentru 

a susține sau submina bunăstarea copilului și diferitele sale expresii și domenii 

(Gassmann și colab. 2017: 438). O astfel de viziune lasă loc ca politicile publice să 

reducă vulnerabilitățile copiilor care au rămas în țările de origine și trece de la blamarea 

părinților pentru decizia lor de a migra, care este, adesea, mai degrabă o constrângere 

decât o alegere liberă. 
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2. Sinteza regională a legislației relevante  

Dr. Daniela Angi, Babeș-Bolyai University, Romania 

 

2.1 Raționament 

Conturarea și discutarea critică a prevederilor juridice, care sunt relevante 

pentru fenomenul migrației forței de muncă și a copiilor lăsați în țara de origine, ca 

urmare a muncii părinților în străinătate. 

 

2.2 Abordare   

O echipă de cercetare din fiecare țară (Republica Moldova, România, Ucraina) 

a fost însărcinată cu redactarea unui rezumat și discutarea critică a legislației naționale 

relevante. În plus, sunt consultate și discutate legislația UE și prevederile internaționale. 

  

Structura revizuirii: 

2.3.1 Legislația internațională și a Uniunii Europene 

• Documentele internaționale relevante pentru circulația transfrontalieră a 

migranților, protecția copilului și drepturile copilului  

• Legislația UE privind migrația, copiii lăsați în țara de origine și reunificarea 

familiei 

Analize de țară 

• Republica Moldova 

• Ucraina  

• România 

 

a. Republica Moldova  

• 2008 – prima dată când legislația națională a abordat problema copiilor rămași fără 

îngrijire parentală ca urmare a migrației părinților lor în străinătate. 

• Dispozițiile relevante din legislația națională 
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• Prevederile relevante ca parte a actelor normative internaționale ratificate de 

Republica Moldova 

• Prevederile suplimentare care decurg dintr-o serie de convenții privind drepturile 

omului la care Republica Moldova a aderat în calitate de membru al Consiliului 

Europei (din 1995) 

 

b. Ucraina 

• Problema copiilor lucrătorilor migranți a fost abordată, în mod repetat, în Ucraina, 

de la mijlocul anilor 2000, devenind un subiect important pe agenda publică. 

• Începând cu anul 2016, legea „Privind migrația externă a forței de muncă” 

menționează, în mod special, pentru prima dată, copiii lucrătorilor migranți și 

drepturile acestora. 

• Deși aplicarea legii a semnalat un progres important, conturarea ei nu reușește să 

abordeze o serie de probleme importante, fapt ce împiedică abilitatea acesteia de a 

acoperi pe deplin fenomenul complex al copiilor lăsați în țara de origine. 

 

c. România 

• Statut dublu: țara de origine în contextul migrației forței de muncă la nivelul UE și 

(mai recent) țara de destinație. 

• Categoriile de probleme abordate în cadrul analizei: prevederi privind rezidența și 

angajarea străinilor; protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate 

pentru muncă; drepturile părinților migranți în țările de destinație  

 

2.4 Provocări privind legislația și potențialele surse ale acestora 

2.4.1 Atributele cadrului juridic  

Limitările intrinseci ale cadrului juridic existent (lipsa de claritate, acoperirea 

parțială a problemelor, practicile și situațiile particulare, adaptarea insuficientă pentru 

a face față naturii dinamice a migrației forței de muncă și a proceselor care decurg din 

aceasta etc.) 
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2.5 Provocări privind statutul non-UE al țărilor de origine 

 Cetățenia UE simplifică mobilitatea între statele membre, cu toate acestea, 

pentru migranții ale căror țări de origine se află în afara granițelor UE, situația este 

comparativ mai complexă2.  

 

2.6 Conștientizarea limitată a legislației existente  

Unele contexte de migrație a forței de muncă generează o vulnerabilitate 

semnificativă în rândul lucrătorilor migranți care, din diverse motive (bariere 

lingvistice, acces insuficient la informații etc.) își desfășoară activitatea cu o 

conștientizare extrem de limitată a drepturilor și obligațiilor lor legale, în țările gazdă.3 

 

2.7 Contextul politic regional dinamic - mecanismul de protecție temporară  

Situația actuală generată de invazia Ucrainei de către Rusia a exercitat un 

răspuns rapid din partea Uniunii Europene. La scurt timp după atacul militar și în 

contextul unui flux crescut previzibil de cetățeni ucraineni care fug din calea războiului, 

Comisia a propus activarea Directivei privind protecția temporară. 4  Aprobarea 

Directivei menționate5, la 4 martie 2022, a fost urmată, în scurt timp, de un set de 

ghiduri6, pentru a facilita punerea în aplicare a Directivei în statele membre. În timp ce, 

din punct de vedere juridic, statutul ghidurilor de punere în aplicare subliniază, în mod 

 

2 Serviciul de Cercetare al Parlamentului European. Documentele de politici și legislația privind migrația legală. 

Evaluarea valorii adăugate europene, 2021.  
3 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Protejarea lucrătorilor migranți împotriva exploatării 

în UE: perspectivele lucrătorilor, 2019.   ` 

 
4 https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-

protection_en 

Directiva a fost stabilită în 2001. 

Directiva 2001/55/CE a Consiliului, din 20 iulie 2001, privind standardele minime pentru acordarea protecției 

temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate și privind măsurile pentru promovarea unui echilibru al 

eforturilor între statele membre în vederea primirii acestor persoane și suportarea consecințelor acestei acțiuni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0055&qid=1648223587338 
5 Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului, din 4 martie 2022, de stabilire a existenței unui aflux 

masiv de persoane strămutate din Ucraina, în sensul articolului 5, din Directiva 2001/55/CE și care are ca efect 

introducerea protecției temporare 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC 
6 Comunicarea Comisiei privind Ghidul operațional pentru punerea în aplicare a Deciziei de punere în aplicare 

2022/382 a Consiliului, pentru stabilirea existenței unui aflux în masă de persoane strămutate din Ucraina în sensul 

articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și care are ca efect introducerea temporară a protecției 2022/C 126 I/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0321%2803%29&qid=1647940863274 

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0055&qid=1648223587338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:071:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)&qid=1647940863274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022XC0321(03)&qid=1647940863274
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deschis, natura lor neobligatorie, rolul acestora este de a ajuta statele membre să aplice 

Directiva și instrumentele juridice relevante existente la nivelul UE, pentru contextul 

nou creat.  

Ghidul include recomandări și prevederi specifice privind copiii și, mai 

important, elemente axate, în mod special, pe drepturile copiilor. „Trebuie asigurate 

protecția deplină și accesul rapid la drepturile specifice ale copiilor (educație, îngrijirea 

sănătății, inclusiv îngrijirea preventivă și îngrijirea sănătății mintale și asistență 

psihosocială), precum și orice servicii de sprijin necesare pentru a asigura interesul 

superior și bunăstarea copilului, pentru toți copiii care fug din calea conflictului 

ucrainean. Opinia copiilor trebuie ascultată și luată în considerare, în concordanță cu 

vârsta și gradul de maturitate. Trebuie asigurat un răspuns integrat de protecție a 

copilului, cu cooperarea și coordonarea autorităților relevante […] Statele membre sunt 

încurajate să se asigure că tuturor copiilor li se oferă, într-o manieră prietenoasă copiilor 

și adaptată vârstei și contextului, informații relevante cu privire la situație, drepturile ce 

le revin și cu privire la procedurile și serviciile disponibile pentru protecția lor. Statele 

membre sunt, de asemenea, încurajate să se asigure că cei care lucrează cu copiii – de 

la sosirea acestora la granițele UE – sunt pregătiți, în mod corespunzător, și că, acolo 

unde este cazul, sunt implicați profesioniști în protecția copilului.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Ibid. 
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3. Analiza primară a datelor de teren  

Dr. Áron Telegdi-Csetri; Dr. Habil Viorela Telegdi-Csetri; Dr. Mihaela Hărăguș; Dr. 

Éva László; Dr. Iulia Hossu; Dr. Daniela Angi; Drd. Mara Birou; Drd. Alina Bărbuță, 

Babeș-Bolyai University, Romania. 

 

Ceea ce urmează mai jos reprezintă constatările echipei Universității Babeș-

Bolyai, în urma analizei primare a datelor. Datele au fost analizate cu ajutorul software-

ului MAXQDA 2022, prin codificarea segmentelor de text ale transcrierilor din 

interviurile/grupurile țintă înregistrate, prin 32 de coduri tematice împărțite în 6 grupuri. 

Analiza nu este și nu poate fi exhaustivă. Am prioritizat perspective precum vocea 

copiilor, comunicarea digitală, probleme familiale, cele sugerate fie de prioritățile 

proiectului, de co-cercetători, fie de acuitatea situației. 

Recomandările care urmează se bazează pe aceste constatări. 

 

3.1 Prima secțiune: Situația și opiniile copiilor în contextul migrației 

Aici, prezentăm o serie de perspective, cu accent pe opiniile copiilor; acestea nu 

sunt contrare - mai degrabă sunt susținute de - mărturiile adulților; cu toate acestea, 

considerăm că este important să le acordăm prioritate pentru a urmări concentrarea 

acțiunii pe vocile copiilor. 

 

3.1.1 Percepții și proiecții cu privire la „în străinătate” și „acasă” 

Înainte de opiniile cu privire la migrația în sine, sunt importante perspectivele 

copiilor asupra spațiului lor geografic.  

După cum am constatat, numeroși copii au vizitat, ocazional, țara de ședere a 

părinților lor migranți sau chiar alte țări în diferite călătorii. Pe lângă impresiile 

personale, percepțiile sunt formate, în principal, din proiecții prin poveștile părinților și 

ale colegilor, sau chiar din mediile sociale sau mass-media de difuzare. Mai mult, 

deoarece din punct de vedere social, migrația este, de obicei, norma în aceste comunități 

de copii, caracterul străin al „străinătății” este integral domesticit („normal”, „nu merită 

menționat”). 
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Ceea ce a părut izbitor în relatările copiilor este natura trăită, directă, mai degrabă 

estetică decât economică, culturală sau politică a percepției lor cu privire la străinătate 

(și acasă), care este obișnuită la adulți, și acest lucru se poate întâmpla indiferent de 

prezența lor fizică acolo (un imaginar transnațional):  

 „Tata [în Germania] mi-a arătat că în unele orașe vin cerbi și oamenii nu îi 

rănesc deloc. La noi, dacă vedem o căprioară, o vânăm imediat. Acolo unde lucra tata, 

era o clădire veche, istorică. Există multe locuri în care puteți vedea istoria prin 

intermediul unor clădiri care au fost reparate așa cum erau înainte” (Md) 

• inspirație extrasă din arhitectura unui oraș ucrainean de către un student la arte,  

• traiul în apropierea naturii în mediul rural ucrainean, așa cum a povestit un tânăr 

ucrainean,  

• caracterul autoexplicativ a ceea ce înseamnă „acasă” („Harkov este Harkov” 

[oraș]), 

• un tânăr moldovean a considerat condițiile de viață ca migrant (ale mamei sale) 

atât de respingătoare încât a ales să se întoarcă la un unchi, 

• în amintirile din epoca în care Rusia era ținta principală a tinerilor moldoveni, părea 

aproape ca și cum „erau acolo” prin intermediul legăturilor, poveștilor și obiectelor 

personale. 

 

3.1.2 Capacitarea și vocea copiilor cu privire la migrație 

În general, copiilor li se aduce doar la cunoștință, uneori în avans, însă nu sunt 

implicați în deciziile referitoare la migrație; totuși, cu toții contribuie, în primul rând 

pasiv, prin înțelegerea și acceptarea argumentelor și deciziilor adulților, care sunt, în 

mare parte, economice, trăind, în același timp, un puternic sentiment de pierdere și lipsă 

a părintelui. Totuși, aceste argumente pot fi interiorizate până la nivelul în care perturbă 

uniunea (a se vedea în secțiunea referitoare la secret). 

În al doilea rând, ca o consecință a migrației, copiii dobândesc, de asemenea, o 

autogestionare sporită, sprijin reciproc între frați/surori și colegi și participă activ în 

familie prin contribuții suplimentare la gospodărie și chiar sprijin acordat adulților, 

inclusiv celui migrant. 
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În comparație cu adulții, copiii și tinerii văd plecarea și rămânerea într-o manieră 

mai nuanțată, deschisă și fluidă și sunt adesea critici, în mod ascuns, față de aceștia, 

considerând migrația ca nefiind, aparent, necesară sau ar trebui limitată la un anumit 

scop și la o anumită perioadă de timp (ei „ar trebui să plece pentru o anumită sumă și 

pentru un anumit scop, apoi să se întoarcă” - copil lăsat în țara de origine, Md, - „știe 

că o familie îl așteaptă acasă”, copil lăsat în țara de origine Ua). Aceștia sunt uneori 

chiar perplecși - în familiile mai bogate - de ceea ce percep ca fiind un exces al 

migrației. 

Planurile de studii în străinătate (sau planul de a nu pleca) este problema cel mai 

des discutată, într-adevăr o normă, o mare parte a tinerilor având un plan de studii în 

străinătate clar, chiar de la liceu sau mai târziu, o minoritate refuzând să plece, în timp 

ce unele sunt ambivalente („S-ar putea să studiez aici sau acolo, încă nu m-am hotărât” 

- copil lăsat în țara de origine, Ua). Pentru ucraineni, bariera lingvistică reprezintă un 

impediment, preferând Polonia sau Republica Cehă, unde pot beneficia de educație în 

limba maternă, moldovenii care vizează, în mod tradițional, România ca cetățeni străini 

cu bursă, fiind acum o tendință în scădere. 

Dificultățile economice privind studiul în altă parte reprezintă o problemă. 

Moldovenii, având astfel de dificultăți într-un grad moderat, urmează, în mare parte, 

modele de migrare bazate pe limba latină, dar unii plănuiesc chiar și studii universitare 

în SUA. Prezența echipelor sportive (gratuite) în programele școlare a fost, de 

asemenea, menționată ca argument pentru superioritatea calitativă a școlii americane 

(Ua), indicând nevoia de apartenență (a se vedea mai jos la secțiunea activități pentru 

tineret). 

 

3.1.3 Relația cu îngrijitorii 

În general, am observat că relațiile copiilor lăsați în țara de origine, cu persoanele 

din mediul lor (în special îngrijitorii), se îmbunătățesc din cauza necesității; cu toate 

acestea, cu toții fac efortul cognitiv de a păstra rolul de îngrijitor așa cum este (și anume, 

ca îngrijitor, nu un surogat al părintelui îndepărtat, deoarece „nu poți înlocui o 

persoană” - copil lăsat în țara de origine, Ua), totuși, este recunoscut efortul acestora și 

dificultatea multiplelor roluri pe care aceștia le îndeplinesc.  
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În ciuda acestui fapt, în acest proces pot apărea probleme privind îngrijitorii; și 

anume,  

• aceștia pot deveni modele de urmat (o supraidentificare în detrimentul legăturilor 

familiei nucleare, cum ar fi cazul unui tânăr moldovean al cărui unchi, avocat, a 

devenit un model pentru acesta, părinții lui având profesii mai modeste) sau  

• dimpotrivă, abuzatorii (din punct de vedere moral, psihologic, fizic, până la nivelul 

abuzului vizat legal (ca în cazul implicării extrem de dure a unei bunici, care a avut 

ca rezultat îngrijirea instituționalizată a copiilor dintr-o familie cu o mamă migrantă 

- familie cu tată alcoolic din Ua); 

• în unele cazuri, aceștia pot fi la distanță din punct de vedere fizic sau copleșiți, 

oferind astfel îngrijire deficitară (adolescenți singuri acasă cu o bunica la o distanță 

de 2 ore cu autobuzul și o prietenă de familie din sat, Md; o mamă îngrijitoare 

rămasă acasă, cu un soț migrant, care are grijă, de asemenea, și de frații ei 

adolescenți, într-o altă locuință decât cea proprie). 

• selectivitatea îngrijitorilor în funcție de statutul social al acestora (părinții de copii 

mici din Moldova, care își lasă copiii cu alte persoane, preferă mame care au și ele 

copii). 

Am constatat că implicarea bunicilor materne (sau paterne) în aranjamentele de 

transfer a îngrijirii, care constituia anterior regula, a scăzut, în mod brusc, atât în Ua, 

cât și în Md (mai pronunțată în ultimul caz), aproape fără menționarea bunicilor active 

în cadrul familiilor, cu probleme și experiențe negative, în unele cazuri (Md) (numite 

„bunici sovietice” de către tineri). Acest lucru sugerează o schimbare a tiparelor 

generaționale atât la populația activă, cât și cea a bunicilor, precum și schimbări în 

cadrul legăturilor intergeneraționale, bunicii din ziua de azi fiind socializați în anii 1970 

și 1980, epoca întunecată a comunismului, în timp ce părinții din prezent, în anii 1990 

și 2000, o perioadă mult mai liberală și cosmopolită.  

 

3.1.4 Activități pentru tineret, strategii de compensare, grupuri de sprijin 

În general, copiii și tinerii raportează că marea majoritate a familiilor din mediul 

lor au adulți migranți, aceasta fiind normalitatea predominantă în cadrul comunităților 

de omologi - de aici și acceptarea reciprocă, într-adevăr sprijinul fiind firesc în rândul 

acestora. Nu există cunoștințe, în schimb se raportează neîncredere cu privire la 
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drepturile, legile sau instituțiile și organizațiile (inclusiv statul) care ar putea sprijini 

copiii lăsați în țara de origine sau familiile acestora. Într-adevăr, ajutorul direcționat 

este perceput, în cea mai mare parte, ca fiind inutil, deoarece „a fost decizia lor liberă 

[a părinților] de a migra” (copil lăsat în țara de origine, Ua), prin urmare, intenția 

ajutorului este resimțită ca o acțiune condescendentă, intruzivă și inadecvată: aceste 

familii își rezolvă problemele singuri, chiar dacă „din punct de vedere moral, nu poți 

ajuta - nu poți înlocui o persoană” (copil lăsat în țara de origine, Ua). 

Pe de altă parte, aceasta nu înseamnă o reticență categorică față de orice fel de 

sprijin; numeroși copii și tineri au recunoscut nevoia de sprijin din partea colegilor, a 

grupurilor de social media, a profesorilor și, eventual, a organizațiilor (deși aceasta din 

urmă a fost neclară) (Md, Ua), raportând totodată interesul și sprijinul din partea 

profesorilor, a vecinilor, a cunoscuților adulți, a comunității bisericești sau a 

psihologilor, astfel cum sunt acestea oferite și acceptate. 

Cel mai important și mai apăsat a fost evidențiată apartenența, realizările și 

înrădăcinarea oferite de grupurile de egali - organizate în jurul hobby-urilor, sportului, 

evenimentelor culturale etc. Rapoartele au indicat că, deși absența unui părinte nu poate 

fi compensată, copiii și tinerii trebuie să își dezvolte stima de sine și integrarea 

personală prin alte mijloace și grupuri pentru a compensa propriile sentimente de 

pierdere sau singurătate: „...din moment ce eram mereu ocupat cu temele sau cu 

antrenamentele și am încercat să elimin aceste gânduri o dată cu trecerea timpului 

când eram ocupat.” (copil lăsat în țara de origine Md). Acest lucru vine adesea din 

partea colegilor: „Nu s-a schimbat nimic în privința prietenilor, și ei mă încurajează și 

mă susțin în legătură cu plecarea mamei.  …Discut cu colegii de clasă despre plecarea 

mamei mele, deoarece și ei au părinți în străinătate. Încercăm să ne ajutăm și să ne 

încurajăm unii pe alții, să ne susținem și să ne ajutăm unii pe alții în ceea ce privește 

nevoile noastre, deoarece înțelegem cât de greu e atunci când nu ai părinții prin 

preajmă.” (copil lăsat în țara de origine Md) 

Totuși, spre deosebire de suportul funcțional și în conformitate cu suspiciunile 

familiilor transnaționale, într-unul dintre cazuri, un adolescent cu probleme psihologice 

anterioare a ajuns să se sinucidă după consilierea psihologică (Md). 
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De asemenea, spre deosebire de sprijinul general al colegilor, într-unul dintre 

cazuri, a fost exprimată necesitatea educației anti-hărțuire în școli, referitor la copiii 

migranților în calitate de victime (copil lăsat în țara de origine Ua). 

 

3.1.5 Temporalitate, vârstă, suspendare transnațională  

Suspendarea transnațională în temporar (Ducu, 2018) a rămas tipică pentru adulți, 

planurile de emigrare sau de revenire fiind, în mod constant, amânate („planurile - au 

existat în permanență”, Ua), dar au fost făcuți câțiva pași către transnaționalismul 

conștient de sine și imprevizibilitatea migrației asumată ca atare. Comunicarea 

constantă se adaugă și ea la o „normalizare” a transnaționalismului. 

În ceea ce privește însă copiii, acest lucru nu este valabil atunci când sunt mici - 

aceștia tind să se adapteze absenței unui părinte („plângi până îți trece”) și speră la 

revenirea acestuia, în timp ce sentimentul de pierdere și de distanță rămâne.  

Într-adevăr, de multe ori, copiii nici măcar nu își mai amintesc perioada dinaintea 

migrației, prin urmare această situație este cu atât mai „normală” și nedefinită temporal. 

Totuși, acest lucru nu este valabil și invers, într-unul dintre cazuri, mama a insistat ca 

tatăl să se întoarcă la fiecare două luni, pentru ca „copiii să nu se schimbe atât de mult” 

între timp. 

În ceea ce privește atitudinile copiilor și tinerilor față de migrație, s-au evidențiat 

diferențe în privința corelației cu vârsta - adolescența (de la 12 la 16 ani) fiind mai 

problematică întrucât intră în temporalitatea planificării, de unde și conștientizarea 

suspendării temporale. De asemenea, problemele corelate cu persoana care migrează, 

relațiile specifice genului și vârstei fiind evidențiate de respondenți („fetele se apropie 

mai mult de mamele lor la această vârstă”, „băieții au nevoie de tații lor la această 

vârstă și eu nu sunt acolo”). Într-un alt caz, a fost relatată o situație privind o 

adolescentă migrantă revenită acasă, (alta decât respondenta) care a așteptat ani de zile 

revenirea constant amânată a mamei sale, care a cauzat o suferință extremă. În plus, 

tocmai în adolescență devine mai conștientă nevoia de a avea un părinte „...de când 

eram mică nu mi-am dat seama, pentru că am fost constant cu sora mea, mereu, peste 

tot, [dar] am crescut deja, când această școală de dezvoltare a început deja, când am 

simțit că am nevoie de mama lângă mine, de când plângeam nopțile, am avut o perioadă 
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de anxietate și aveam mare nevoie de ea și cumva ea a înțeles acest lucru și nu a mai 

plecat” (Md) 

În ceea ce privește temporalul - dincolo de problemele evidente de angajare și de 

mișcare - COVID a creat, de asemenea, și situații de călătorie neașteptate, care au fost 

greu de abordat - lăsând un sentiment constant al disponibilității în familii întregi, 

inclusiv copii.  

În plus, având în vedere natura bruscă a călătoriilor și a crizelor din viața 

migranților, copiii au sugerat că ar trebui să se acorde sprijin economic migranților 

acasă la cerere (similar cu țările țintă) în general (Ua, Md) și pentru situații de criză 

(Md). 

 

3.1.6 Relațiile și comunicarea transnațională astfel cum sunt percepute de copii 

În general, există o comunicare foarte abundentă care implică mult acces și 

utilizare a Internetului, un grad ridicat de co-prezență și interes, uneori comunicare în 

grup sau prin terțe persoane (adult acasă); de asemenea, utilizarea intensă a Internetului 

de către copii în alte scopuri, pentru a înlocui părintele ca sursă de informații. Într-o 

serie de cazuri, comunicarea la distanță are loc, de asemenea, și cu școala copilului. 

În unele cazuri, relații care anterior erau disfuncționale, s-au îmbunătățit datorită 

distanței și a „valorii timpului petrecut împreună” (Ua, Md): „Relația mea cu tata s-a 

îmbunătățit odată ce acesta a plecat în Belgia. A fost un lucru foarte ciudat pentru 

mine, existau probleme și, ca să nu le aducă acasă și să le spună mamei, mi le-a spus 

mie. A văzut că m-am maturizat, că am propriul meu punct de vedere” (Md) 

Cu toate acestea, comunicarea nu este întotdeauna binevenită (din moment ce nu 

este credibilă), iar în unele cazuri, comunicarea online degenerează în dependență (Md), 

sau lipsa de comunicare în sine devine subiectul comunicării (mă sună să mă întrebe 

de ce nu am sunat, le spun că ei sunt cei care nu m-au sunat) (Ua). 

- într-un caz, îngrijitorul a interzis comunicarea directă cu părintele migrant și a 

controlat restul, până la problemele psihologice ale copilului. (Md) 

La sugestia co-cercetătorului, a fost abordată problema lipsei de transparență - fie 

din cauza discreției (pentru a nu lăsa cealaltă parte să își facă griji), fie din cauza 
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neîncrederii, fie din cauza neînțelegerii relevanței acesteia, fie a lipsei speranței privind 

o posibilă înțelegere - și s-a constatat a fi oarecum frecventă (a se vedea secțiunea 

referitoare la secret). 

 

3.2 A doua secțiune: Practicile de comunicare ale familiilor transnaționale 

3.2.1 Practicile de informare ale familiilor transnaționale 

Utilizarea internetului pentru a naviga prin existența lor de zi cu zi este obișnuită 

în viața multor migranți: „locuim cu Internetul...” (părinte migrant MD); „Unchiul 

Google ne va ajuta cu tot” (părinte migrant UA); „Pentru mine, Facebook este cea mai 

importantă sursă de informații. Din acest motiv îl am. Nu m-am deconectat, deoarece 

este posibil să găsești informații. Când am venit, am locuit cu moldoveni în aceeași 

curte, nu prea voiau să îți spună nimic, apoi prin Google Maps, am găsit tot ce aveam 

nevoie, unde este Primăria, unde este școala. Pe grupuri, am citit toate informațiile 

postate de mame.” (părinte migrant MD) 

În același timp, se practică o anumită prudență, existând prezumția că unele dintre 

informațiile disponibile online ar fi nesigure. În consecință, verificarea informațiilor 

prin discuții directe cu oamenii este o strategie comună: „Urmăresc Facebook și 

Instagram, sunt la curent cu ce se întâmplă în Moldova. Citesc comentariile și ce spun 

oamenii. Există opinii diferite, nu știi în care să crezi. Ceea ce citești și vezi pe Internet 

este un lucru” (părinte migrant MD). „Urmăresc pe Internet, evident. Suni persoana 

respectivă pe WhatsApp și afli majoritatea informațiilor. Nu aș spune că există multe 

informații pe net, sunt multe falsuri, chiar și astăzi a fost unul. Cele mai bune informații 

sunt de la persoană la persoană. Chiar și în cazul oamenilor, îi întrebi dacă este 

adevărat.” (părinte migrant MD) 

Adesea, din diverse motive, părinții nu utilizează mediul online pentru a afla 

despre obligațiile sau drepturile care decurg din statutul lor de părinți migranți, 

preferând să meargă să întrebe direct sau să sune autoritățile competente și să verifice 

informațiile. 

Fie ca urmare a unor competențe digitale modeste, fie pur și simplu pentru că 

interacțiunile față în față par mai liniștitoare, unele persoane nu utilizează mediul online 

pentru a se informa cu privire la aspectele procedurale. Provocări suplimentare apar 
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atunci când corectitudinea informațiilor transmise online nu este verificată în mod 

corespunzător: „rețelele de socializare, sunt în regulă , dar din când în când, vino și 

întreabă, informează-te cum trebuie (…) le lipsesc informațiile corecte.” (Expert, MD) 

Conștientizarea obligației de a sesiza autoritățile cu privire la situația copiilor lor 

lăsați în țara de origine (cine va fi responsabil de îngrijirea acestora) pare să fie larg 

răspândită în rândul familiilor de migranți. Aspectele procedurale sunt adesea suficient 

de flexibile pentru a permite comunicarea în afara întâlnirilor tradiționale față în față. 

În afară de notificările scrise, trimiterea documentelor electronic la adresa de e-mail a 

municipalității este practica încurajată, oferind, de asemenea, alte canale precum Viber, 

ca alternativă acceptabilă: „Solicităm frumos, informăm… Mai ales acum, întrucât 

legea a fost modificată, au posibilitatea să trimită din străinătate, să trimită foaia scrisă 

de ei, și anume, o trimit… De asemenea, au posibilitatea prin Viber, precum și prin 

poștă, adică există mai multe (posibilități) în lege” (expert MD); „Da, am prezentat-o 

și pe Bianca (adică, i-au luat tutela) și prin Viber, au trimis acordul, iar primarul a 

acceptat totul și a întocmit documentele.” (îngrijitor MD)”  

 

3.2.2 Accesul la Internet și tehnologie 

Lucrătorii migranți ucraineni și moldoveni, nefiind cetățeni ai UE, nu beneficiază 

de servicii gratuite de roaming și internet mobil din țara de origine, în timp ce dreptul 

la un abonament avantajos la Internet în țara de destinație nu este ușor de obținut. Unii 

dintre aceștia depind de rețelele wifi din locurile de cazare, fapt care limitează 

disponibilitatea părintelui migrant pentru copiii lor de acasă: „Nu îmi permit internetul 

mobil, pentru că economisesc bani” (părinte migrant Ucraina (UA)). „Anna (copilul) 

mă sună, are Kyivstar și sunt 300 de minute pentru 6 țări ale lumii. Și când există o 

urgență, mă sună”. (părinte migrant UA). Uneori, calitatea conexiunii este slabă și 

aceștia se bazează doar pe apelurile vocale, neputând folosi opțiunile video.  

Din punct de vedere economic, poate dura ceva timp până când părintele migrant 

poate trimite suficienți bani pentru achiziționarea unui computer sau a unui laptop, iar 

anumite zone pot avea dificultăți cu accesul la Internet: „Abia în clasa a noua tatăl meu 

mi-a trimis un laptop și abia după doi ani am putut utiliza wifi, nu exista wifi la acea 

vreme.” (copil Moldova (MD)). Cu toate acestea, în ciuda dificultăților cu care se 
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confruntă părinții migranți în prezent în comunicarea cu copiii lor, situația era mult mai 

gravă înainte de disponibilitatea largă a noilor TIC și, conform relatărilor, există multe 

îmbunătățiri în acest domeniu. „S-a întâmplat (în trecut) să vorbim chiar și o dată pe 

lună, pentru că aveam zile libere doar duminica și puteam să merg la acea locație unde 

erau telefoane (adică, un loc de unde puteau accesa apeluri internaționale mai ieftin) 

numai duminicile și, uneori, sunam și nu era nimeni acasă. (…) Apoi, când au apărut 

telefoanele (mobile), nu ne-am văzut, dar am vorbit mai des. Nu am vorbit prea mult, 

ci mai des, pentru că minutul era scump.” (părinte migrant MD)  

 

3.2.3 Disponibilitatea adultului aflat la distanță și capacitarea copilului 

Natura muncii lor, programul lor de lucru și diferențele de timp împiedică 

conexiunea permanentă dintre părinții migranți și copiii lor de acasă, deși aceștia depun 

eforturi pentru a asigura o comunicare permanentă. Aranjamentele de lucru ale 

migranților lor pot tulbura capacitarea copiilor în ceea ce privește inițierea practicilor 

de comunicare transnațională. „Am vorbit o dată la 2-3 zile, în funcție de programul 

lui. Dacă lucra până noaptea târziu, puteam vorbi unul cu altul o dată la 3-4 zile. Dacă 

lucra în schimbul doi, vorbeam puțin dimineața sau seara. Nu foarte des.” (părinte 

migrant MD). „(…) muncește și obosește. Odată, în timp ce eram la telefon, a căzut 

peste el și îl auzeam sforăind. Strigam și nu mă auzea.” (îngrijitor MD)  

Majoritatea copiilor din cercetarea noastră, în special când sunt mai mari, pot iniția 

interacțiunea cu părintele(ții) lor din străinătate: „Prin telefon, vorbim pe Messenger. 

Băiatul are propriul lui telefon, mă sună oricând vrea.” (părinte migrant UA); „În 

fiecare zi, înainte de școală și după teme. Uneori, facem temele împreună.” (părinte 

migrant MD). Cu toate acestea, alți copii percep și acceptă limitările pe care munca le 

impune în ceea ce privește disponibilitatea părinților lor: „Mama lucrează în Germania 

(…) și merge dimineața la muncă și se întoarce seara și, în timpul săptămânii, vorbim 

rar pentru că ajunge târziu, dar duminica vorbim mai des.” (copil MD) 

Drept urmare, capacitarea lor de a iniția interacțiuni este adesea autolimitată, 

deoarece își definesc părinții plecați prin munca lor și îi abordează numai în situații de 

urgență. Uneori, aceștia îi abordează diferit, în funcție de disponibilitatea lor pentru 

comunicarea zilnică (sau de mai multe ori pe zi). Uneori, nu contactează un anumit 

părinte și, în schimb, așteaptă, în mod pasiv, să fie contactați de acesta: „Cu mama 
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(vorbesc) zilnic, cu tatăl meu o dată la 2-3 zile pentru că munca lui este mai intensă, e 

mereu obosit, și vorbim când sună el. Nu îl sun pentru că știu că este mereu ocupat sau 

obosit, dar știu că va suna el.” (copil MD) 

Aceste situații sunt însoțite de diverse emoții, care variază de la îngrijorare extremă 

la toleranță, pe măsură ce ajung să înțeleagă nevoia de odihnă a părinților: „Dacă nu 

sunau într-o seară, mă întrebam: „Ce s-a întâmplat? Este totul în regulă? Ar trebui să 

îi sun? S-a întâmplat ceva? Acum încep să îi înțeleg, pentru că lucrează, sunt obosiți și 

poate au nevoie de o pauză.” (copil MD) 

 

3.2.4 Limitele comunicării online pentru a fi o familie 

Comunicarea virtuală, mai ales atunci când aceasta nu se bazează pe o istorie 

solidă a relației, nu poate înlocui, pe deplin, interacțiunile față în față și poate crea 

așteptări și reprezentări distorsionate ale celuilalt: „Îi vedeam glumind la cameră, așa 

îi vedeam, așa îi cunoșteam, dar când s-au întors acasă și am ajuns să cunosc 

caracterul bunicii mele, Doamne, nici nu vă imaginați câte certuri, câte neînțelegeri, 

câte lacrimi. Era diferit. O persoană în realitate și în spațiul virtual sunt complet 

diferite.” (copil MD) Reîntâlnirea după o absență lungă ar putea însemna „un nou 

început pentru a ne cunoaște, pentru că, între timp, am crescut amândoi, eu ca mamă, 

el ca copil, așa că a fost puțin greu pentru că trebuia să ne cunoaștem ca doi străini, 

deși am vorbit regulat la telefon, dar este un lucru diferit să auzi la telefon și să trăiești 

împreună.” (părinte migrant MD) 

Atunci când copiii își cunosc părinții exclusiv din comunicarea virtuală, deoarece 

erau foarte mici la momentul migrației, realitatea întâlnirii față în față poate crea 

sentimente negative: „ „De ce plângi?, „Pentru că mama mea se întoarce [acasă din 

străinătate]”, „Dar de ce plângi? Ar trebui să fii fericită!’, iar ea răspunde: „Dar nu 

o cunosc pe mama mea!””. (părinte migrant MD) 

Co-prezența fizică și virtuală nu este același lucru, iar copiii simt aceste diferențe, 

deși recunosc îmbunătățirea uriașă adusă de TIC în comunicare: „Am putea spune că 

înlocuiește parțial, dar totuși, nu este complet... când îți vezi părinții, când vine mama 

ta, când stă în fața ta și poți să o îmbrățișezi și să o săruți, asta înseamnă ceva, dar 
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când ea vorbește pur și simplu și îi auzi vocea, aceasta este ceva diferit. Ei bine, există 

bonusul, există video, adică poți vorbi cu ea prin video și atunci o vezi.” (copil MD) 

Atât copiilor, cât și părinților le este dor de corporalitatea celuilalt, precum 

atingerea și îmbrățișarea, în timp ce poveștile lor arată că diversele forme de co-

prezență la distanță nu sunt pe deplin dobândite, cum ar fi omniprezența sau co-prezența 

obișnuită. În consecință, există o îngrijorare permanentă cu privire la viața de zi cu zi a 

copiilor lor: „Multe lacrimi vărsate pe pernă, pentru că te gândești „ce fac, ce au 

mâncat”, mai mult, să îi ajuți să își facă temele, să fii lângă ei, să îi duci undeva, să te 

plimbi cu ei și mai ales, să îi îmbrățișezi... pentru că vorbim, vorbim pe rețelele de 

socializare, dar nu este ca și atunci când ești lângă ei să îi îmbrățișezi, să îi mângâi și 

să le spui cât de mult îi iubești.” (părinte migrant MD) 

 

3.2.5 Transparența comunicării transnaționale 

Transparența practicilor de comunicare transnațională este un element esențial al 

acestor relații, dar este ceva care trebuie rezolvat, nu considerat un dat. Într-adevăr, 

secretul ascuns cu bună știință poate deveni parte a unei astfel de comunicări, o 

problemă evidențiată de un co-cercetător - o adolescentă - la o ședință de consultare.  

Ca atare, acesta poate fi dominat de adulți în preajma copiilor (îngrijitorilor), fie 

prin cenzură, fie prin limitare: „Mătușa mea a stat lângă noi când am vorbit cu mama 

noastră la telefon și ne-a spus ce să îi spunem…” (copil MD), într-adevăr pentru a 

interzice o astfel de comunicare: „Bunica nu ne-a lăsat să vorbim cu mama la telefon” 

(copil, MD). În schimb, rolurile „sănătoase” de îngrijitor nu interferează, respectând, 

într-adevăr, comunicarea la distanță părinte-copil: „...vorbesc despre orice subiect 

doresc, adică dacă vor, îmi spun, dacă nu, nu.” (îngrijitor, MD). 

Deși secretul echivalează cu practica de a se îngriji unul de celălalt prin protecție 

(poate excesivă) - prin urmare, un act pozitiv - în percepția membrilor familiei 

transnaționale, atât adulți, cât și copii, aceasta se poate transforma în opusul său și poate 

împiedica un sprijin important și accesul la informații esențiale, în consecință, 

participarea. 
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„Nu, evit să le spun problemele care..., probabil că și așa le este destul de greu, 

deoarece nu sunt acasă, dar să le spun și problemele mele, nu cred că funcționează.” 

(părinte migrant MD)  

„(Eu) nu (împărtășesc cu ei) prea mult, pentru că țin problemele mele pentru mine. 

Încerc să îi protejez de aceste probleme. Nu vreau traume pentru copiii mei. Deja i-am 

traumatizat, pentru că am plecat în străinătate” (părinte migrant MD). 

Și copiii își „protejează” și părinții:  

„C.C: De ce nu le spui (...)? C: Nu știu, pentru ca nu erau lângă mine și nu mă 

puteam deschide față de ei (…) pentru că lucrau și mi-am dat seama că nu sunt tocmai 

fericiți că trebuie să lucreze și m-am gândit că, dacă le spun, se vor întrista și mai mult 

etc.” (copil (C) MD intervievat de un copil co-cercetător (C.C)),  

„...pentru că nici măcar nu vreau să vorbesc despre vreo ceartă, pentru că nu 

vreau ca ea să își facă griji.” (copil UA) 

 În același timp, aceștia sunt conștienți de secretul părinților:  

„Ea nu vorbește (despre probleme) des. Ea îmi spune ce mâncăruri sunt acolo, ce 

fel de băuturi, ce jucării și alte lucruri” (copil, MA),  

Totuși, unii părinți evidențiază beneficiile unei poziții opuse:  

„Încă de mici i-am obișnuit, că indiferent dacă este o problemă sau o bucurie, 

trebuie să o împărtășim; trebuie să o discutăm, să o analizăm..., să ne bucurăm 

împreună de succes. A apărut o problemă, trebuie să o descâlcim, să vedem din ce 

direcție trebuie să o rezolvăm. (…) …Pot (uneori) să fac o paranteză, adică (să 

povestesc) ceva ce mi s-a întâmplat, să liniștesc puțin apele, dacă acolo s-a întâmplat 

ceva foarte grav. Adică, să fac o comparație - că nu este atât de sever, nu este atât de 

grav. Vreau să spun, să dau un exemplu - ce mi s-a întâmplat... Nu știu dacă o ajută, 

nu o ajută, dar văd că situația se schimbă. Ne liniștim și continuăm.” (părinte migrant 

MD) 

Într-adevăr, părinții împuternicesc și se aliază cu copiii pentru a-l proteja pe 

celălalt părinte:  
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„Relația mea cu tata s-a îmbunătățit odată ce acesta a plecat în Belgia. A fost un 

lucru foarte ciudat pentru mine, existau probleme și, ca să nu le aducă acasă și să le 

spună mamei, mi le-a spus mie. A văzut că m-am maturizat, că am propriul meu punct 

de vedere” (copil, MD).  

Copiii, la rândul lor, își fac vocea auzită în apărarea capacităților lor de persoane 

de încredere în cadrul familiei, așadar, pentru mai multă participare, implicit, 

informații: 

„…suntem destul de mari și înțelegem, trebuie să cunoaștem toate problemele 

care există în familia noastră și trebuie să încercăm cumva să facem ceva în bine, să 

le rezolvăm împreună, pentru că dacă doar părinții s-ar lupta [pentru o problemă] 

aceasta s-ar înrăutăți și ar trece la nivelul următor, pentru că acum sunt mulți copii 

care stau doar cu mama sau doar cu tatăl lor, dar cel mai bine este ca și copiii să știe, 

iar copiii unesc cumva familia.” (copil MD) 

 

3.3 A treia secțiune: migrație și probleme familiale 

Migrația pentru muncă a membrilor de familie - menținând în același timp o relație 

transnațională în cadrul familiei - aduce adesea rezultate pozitive, cel puțin din punct 

de vedere economic, dar uneori și în ceea ce privește dinamica familiei, inclusiv 

comunicarea, autonomia, emanciparea și participarea. Totuși, destul de des, aceasta 

provoacă unele negative, în moduri evidente, cum ar fi ruptura, distanțarea, lipsa unei 

apropieri directe (încorporate), precum și altele mai puțin evidente, cum ar fi 

incapacitatea de gestionare sau de adaptare, probleme în relație, inclusiv în cazul 

cuplurilor și față de copii, în special față de adolescenți, probleme de comunicare 

precum lipsa accesului, disponibilității, împuternicirii de a comunica și a transparenței 

comunicării (păstrarea de secrete). 

Deși în cadrul cercetării noastre ne concentrăm pe situația generală a copiilor lăsați 

în țara de origine, unele cazuri marginale, dar critice, ar putea evidenția mai bine 

specificul dificultăților implicate în migrația forței de muncă în familiile transnaționale. 

Criza din aceste familii poate fi sau nu legată de migrație, dar cele două se exacerbează 

reciproc, în mod evident. Urmărirea dinamicii crizei și a migrației poate face lumină 

asupra acestei interrelații. 
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Vom prezenta cazuri grupate în funcție de problemele implicate și anume: 

• migrație motivată de boala gravă a unui copil 

• divorț după începerea migrației cu consecințe grave pentru copil 

• mame singure forțate să migreze fără a-și lua copilul cu ele 

 

3.3.1 Migrație motivată de boala gravă a unui copil 

Liuba a fost diagnosticată cu insuficiență renală pe când era foarte tânără. Aceasta 

a efectuat un tratament costisitor în Moldova și Turkmenistan, tatăl ei lucrând în 

Portugalia și mama ei având grijă de ea și lucrând, de asemenea, de la 8 la 22 ca 

profesoară de limba engleză la o școală, ca meditator particular și pentru angajații 

companiei. Liuba a fost adesea internată în spitale, singură acasă dimineața, apoi cu 

sora ei mai mare Cătălina. Mama le lăsa mâncare de regim gătită noaptea. Când a plecat 

în Turkmenistan pentru tratament cu mama, Catalina a rămas la rude și a fost 

monitorizată de tatăl ei din străinătate. Când au ajuns la adolescență, s-au mutat cu toții 

în Portugalia pentru a avea acces la un tratament mai bun. Catalina nu s-a adaptat și s-

a mutat singură înapoi în Moldova. Aceasta a terminat școala și a făcut facultatea în 

România. (Catalina, acum adult, MD) 

Sabrina este căsătorită, dar soțul ei a fost în străinătate cea mai mare parte a 

căsătoriei lor. „În cei 14 ani de când suntem împreună, el a plecat periodic, adică la 

fiecare 3 luni. (…) Am un băiat care acum are 13 ani, are probleme de sănătate de 

când s-a născut, iar el (soțul meu) a fost forțat să plece, (copilul fiind) cea mai mare 

parte a timpului în spitale. Și continuă să plece. Adăugăm ceva la casă, condiții mai 

bune de viață, iar el trebuie să plece. Copilul a trecut prin 4 operații, la spital nu mișcă 

nimeni un deget până nu îi bagi ceva în buzunare.” Migrația soțului nu este suficientă 

din punct de vedere economic, trebuie să lucreze și ea, iar în timpul liber aceasta se 

ocupă de sera familiei lor pentru a câștiga bani în plus. Aceștia fac economii pentru o 

intervenție chirurgicală majoră pentru fiul lor, Costel, care trebuie făcută odată ce acesta 

împlinește 18 ani. (Sabrina, îngrijitoare, MD) 

Carolina și Stanislav aveau trei copii când ochiul Natashei (fiica cea mare) în 

vârstă de 9 ani a fost atacat de o boală, care a necesitat multe călătorii la Odesa. În 

timpul tratamentului, s-a descoperit o altă problemă mai gravă la rinichi. A urmat o 
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perioadă lungă, mai mult de 2 ani, de spitalizări la Kiev. Intervențiile și tratamentul au 

fost foarte scumpe. Carolina a fost nevoită să se mute la Kiev, într-un apartament 

închiriat pentru a fi lângă Natasha a cărei sănătate s-a deteriorat și, în urma dializei, au 

apărut și alte probleme de sănătate. Aceasta avea nevoie de un transplant de rinichi. 

Carolina și Stanislav au beneficiat de sprijinul familiei extinse, al rudelor și al 

prietenilor în această perioadă, dar chiar și așa costurile financiare le-au depășit 

posibilitățile. Au organizat evenimente de strângere de fonduri pentru a acoperi 

costurile tratamentului Natashei, dar nu a fost suficient. Stanislav a trebuit să plece la 

muncă în străinătate după ce Carolina s-a întors acasă de la Kiev cu Natasha. Starea 

Natashei fiind instabilă, aceștia au ales țara cea mai apropiată, astfel încât Stanislav să 

poată ajunge repede acasă dacă era necesar. Operația de transplant a decurs bine, dar 

Natasha mai are nevoie de tratament, care nu este acoperit în totalitate de sistemul de 

asigurări. Familia așteaptă să fie posibilă o călătorie pentru ca Stanislav să se întoarcă 

la muncă în străinătate. (Carolina, mamă rămasă acasă, UA) 

 

3.3.2 Divorț după începerea migrației cu consecințe grave pentru copil 

Alisa a fost nevoită să plece la muncă în Polonia, deoarece soțul ei, Olexandr, nu 

avea un loc de muncă și trebuiau să întrețină 3 fete. Aceștia stăteau acasă în 

apartamentul lor din oraș, iar la sfârșit de săptămână o vizitau pe mama lui Olexandr 

într-un sat. Relația transnațională a cuplului a funcționat la început, dar mama soțului 

nu a putut accepta faptul că soția a migrat și a sunat la serviciile sociale pentru a iniția 

revocarea tutelei asupra copiilor. În acest context, problemele cu alcoolul ale lui 

Olexandr s-au agravat și acesta a fost internat într-un centru de reabilitare. Fetele au 

ajuns mai întâi în grija administrației locale, apoi plasate la bunica lor. Părinții au 

divorțat, iar Alisa s-a recăsătorit. Acum se află într-un litigiu cu fosta ei soacră pentru 

a-și recâștiga drepturile părintești și a-și lua înapoi fiicele. Relația transnațională cu 

acestea a fost bună, cea mai în vârstă, Kira, acum în vârstă de 12 ani, fiind principala 

supraveghetoare a surorilor ei. (Alisa, Olexandr și Kira, UA) 

Mihail și Elena s-au căsătorit din dragoste, dar fără acordul mamei lui Michael, 

care a încercat să o despartă pe Elena de fiul ei, chiar și după nașterea copilului lor. 

Când Daniela, fiica Elenei, avea 7 ani, Elena a plecat la muncă în străinătate. Mama lui 

Mihail a acuzat-o pe Elena că nu este o „mamă bună”, că își neglijează copiii prin 
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migrație și nicio „soție bună”, deoarece „cine știe ce face acolo” (adică, infidelitate, 

stigmat confirmat, de asemenea, și de co-cercetătorii adolescenți): „despre femei se 

spune că pleacă în străinătate și vor găsi imediat pe cineva acolo. Ele merg acolo să 

se căsătorească cu un italian.”) 

După un timp, Mihail a plecat să lucreze împreună cu Elena, iar Daniela a rămas 

în grija bunicii paterne, care s-a purtat nepotrivit și cu copilul. ”Nu pot spune altceva.... 

(bunica) era rea. Este o persoană rea. Aceasta era și foarte severă, nu mă lăsa să plec 

nicăieri, chiar mă bătea, vorbea urât despre mama mea. Îmi era foarte dor de ea (mama 

mea)”. După puțin timp Mihail s-a întors, în timp ce Elena a rămas încă 2 ani, venind 

doar în vizite. După întoarcerea Elenei, la insistențele mamei lui, Mihail a divorțat de 

Elena. Daniela a fost foarte afectată de absența mamei sale, de tratamentul abuziv al 

bunicii și de divorț. Multă vreme nu a putut înțelege de ce părinți care păreau să se 

iubească și se luptau să rămână o familie unită, au divorțat. (Daniela, fost copil lăsat în 

țara de origine, MD). 

Nicolae, divorțat de soția sa migrantă, a început să migreze când fiica lui Natalia 

a împlinit 3 ani și a lăsat-o în grija bunicilor ei. Acesta a încercat să fie un tată activ 

pentru fiica lui, în timp ce mama ei a încercat, de asemenea, să fie prezentă. Când a 

ajuns la adolescență, aceasta s-a confruntat cu probleme tot mai mari încercând să se 

adapteze realității de a fi copilul unor părinți migranți divorțați, aflați în țări diferite și 

chiar a încercat să se sinucidă. Fratele lui Nicolae a intervenit și l-a chemat să se 

întoarcă. Acesta s-a mutat în România unde și-a putut aduce fiica la studii datorită lipsei 

barierei lingvistice. Fosta lui soție stă periodic cu ei pentru perioade mai lungi de timp, 

deși nu are cetățenie română. Evenimentele i-au făcut să își reanalizeze relația și au 

decis să se recăsătorească după 17 ani și să se mute împreună în România. (Nicolae și 

Natalia, MD) 

 

3.3.3 Mame singure forțate să migreze 

Nadejda și fiul ei, Alihan, în vârstă de 3 ani, se descurcau singuri într-un orășel din 

MD, cu ajutorul unui ONG, care derula un program de sprijin pentru mamele singure, 

oferind îngrijire de zi pentru ca acestea să poată lucra. Criza COVID le-a schimbat însă 

dramatic viața, programul fiind întrerupt. Aceștia s-au mutat într-un oraș mai mic în 

https://www.nume-nou-nascuti-semnificatii.com/n/Nadejda


46 

 

speranța că economiile lor ar putea acoperi chiria până la sfârșitul crizei, dar s-au 

înșelat, ceea ce a determinat-o pe Nadejda să emigreze pentru a munci în străinătate. 

Alihan a stat mai întâi la sora Nadejdei, care avea copii mici, dar aranjamentul nu a 

funcționat. Nadejda și-a plasat copilul, în mod legal, la o prietenă care avea și ea copii 

mici și un soț în străinătate. Aceasta vrea să continue să lucreze în străinătate până când 

va economisi bani pentru propriul apartament, pentru a evita problemele cu chiria pe 

viitor. (Nadejda MD)  

Doina a rămas singură și fără propriul apartament, împreună cu fiul ei de 3 ani, 

Mircea, care are dizabilități și întârzieri de dezvoltare și a decis să migreze pentru a 

lucra. Băiatul a rămas sub tutela legală a mamei sale. Aceasta vrea să economisească 

suficienți bani pentru a-l duce la terapie în Italia și pentru a-și cumpăra propriul 

apartament. Mircea, părăsit de tatăl lui și apoi lăsat în țara de origine de mamă, este 

puternic atașat de bunica lui și se teme să nu o piardă și pe ea. (Doina MD) 

Elena și-a lăsat fiul de 11 ani, Vladimir, în grija unei surori, timp de 2 ani, iar, în 

ultimii 3 ani, la fratele ei, care este avocat. Aceasta a încercat să îl ia cu ea în Italia, dar 

el a refuzat când a văzut condițiile grele de viață ale migranților de acolo. Acesta preferă 

să stea acasă cu unchiul său și dorește să își continue studiile în drept pentru a călca pe 

urmele unchiului său. (Vladimir, MD) 

Elmira și-a lăsat fiica Emilia la vârsta de 4 luni în grija surorii sale, copilul 

crescând cu mătușa și având o relație transnațională excelentă cu mama ei. Pandemia a 

lăsat-o pe Elmira blocată în Moldova timp de câteva luni, de unde și deteriorarea gravă 

a relației cu fiica ei acum adolescentă, aceasta din urmă simțind că exercită un control 

exagerat asupra deciziilor ei. Emilia a dezvoltat o „dependență de telefon” (rețele 

sociale și jocuri cu prietenii aflați în alte locații), are rezultate școlare din ce în ce mai 

slabe și refuză să comunice cu mama care acum migrează din nou. (Ludmila, sora 

Elmirei, MD) 

Ana și-a crescut singură cei 5 copii după ce a divorțat de Nicolas, tatăl abuziv al 

copiilor. Nicolas a băut și a fost violent atât față de Ana cât și față de copii. După divorț, 

Nicolas i-a părăsit definitiv. Ulterior, Ana a fost diagnosticată cu cancer și a avut nevoie 

de o intervenție chirurgicală și de tratament. După ce s-a însănătoșit, nu a mai putut să 

își întrețină copiii și a fost nevoită să plece la muncă în străinătate. Cei cinci copii ai ei 

au ajuns în grija statului. Ana a ținut legătura cu copiii și a fost sigură că se va întoarce. 

https://www.nume-nou-nascuti-semnificatii.com/n/Nadejda
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Când fiica cea mare a devenit majoră, aceasta i-a luat pe frații și surorile mai mici în 

grija sa. Copiii au făcut față provocărilor acestei situații în moduri diferite. Unii dintre 

cei mai mari au devenit mai autonomi, mai responsabili, inclusiv față de cei mai mici, 

dar și la școală și în activitățile casnice, alții au ajuns într-un anturaj nepotrivit cu 

influențe negative. „Anturajul a fost foarte negativ. [...] Erau mai în vârstă și făceau 

lucruri... Consumau alcool, droguri. Au ajuns chiar să fure. Ne-am îngrijorat pentru 

ei... a fost greu... Ne-am îngrijorat și pentru mama mea, deoarece exista riscul de 

recidivă a cancerului.” (Rodica, unul dintre cei cinci frați, MD) 

 

Discuție 

După cum am putut observa prin suprapunerea - caracterul cumulativ, întărirea 

reciprocă, interrelaționarea - dintre migrație și alte probleme familiale, situațiile în 

fiecare caz individual sunt complexe și, prin urmare, necesită, în mod evident, o analiză 

intersecțională.  

Dintre astfel de fenomene cumulate, putem aminti: 

• dificultățile economice asociate cu singurătatea unui părinte duc la situații 

aproape imposibil de gestionat; 

• lipsa suportului medical are consecințe economice extreme asupra familiilor, 

forțându-le la migrație și la ruptură ulterioară; 

• corupția care exacerbează dificultățile existente; 

• în cazurile în care relațiile rămân „destul de sănătoase” între membrii familiei, 

există o rețea extinsă și sigură de sprijin; 

• lipsa unei integrări sociale puternice lasă familiile în criză fără sprijin 

funcțional; 

• stigmatizarea de gen a mamelor migrante pune o presiune asupra relațiilor 

transnaționale, ajungând până la divorț; 

• perturbarea fluxurilor de migrație, cum ar fi COVID, transformând coprezența 

fizică într-un factor advers în cadrul relației; 

• în timp ce copiii sunt împuterniciți în acest proces, acest lucru se intersectează 

cu situații extreme, când ei încă se confruntă cu lipsa de tutelă și își duc 

capacitățile la limită. 
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Printre consecințele acestui fapt: 

• povară extremă pe umerii părinților; 

• deteriorarea relațiilor de familie în ansamblu; 

• copii care cresc în totalitate fără unul sau ambii părinți; 

• ruperea relațiilor care anterior erau co-prezente fizic; 

• ingerință externă în drepturile copilului a propriei familii; 

• izolarea socială și teama de separare ulterioară la copii; 

• pierderea încrederii copiilor în părinții migranți și alienarea, mai ales la vârsta 

adolescenței; 

• traume și scăderea sentimentului de apartenență din cauza separării și a 

divorțului, care se agravează până la nivelul suicidului. 

 

Ideile principale 

În concluzie, putem asista la familii care au nevoie acută de sprijin extern – din 

punct de vedere economic, medical, psihologic, cu îngrijirea copiilor, delegarea 

temporară a tutelei, mai ales în situații de urgență. Acestea sunt situații care nu sunt 

create de migrație, ci rezolvate provizoriu de aceasta, la diferite niveluri de succes, 

uneori agravându-le. 

Ca recomandare directă, trebuie conceput un pachet de intervenții economice și 

sociale de urgență pentru aceste familii transnaționale pentru situațiile de criză, 

economice, medicale sau juridice, cu accent deosebit pe familiile monoparentale și pe 

cele cu copii bolnavi. 

O recomandare mai contextuală este crearea unor grupuri de sprijin reciproc pentru 

membrii familiei rămase, îngrijitorii și copiii, pentru a destigmatiza, a construi 

apartenența și imaginea de sine și pentru a preveni izolarea. 

Deși ne concentrăm pe situația generală a copiilor lăsați în țara de origine, unele 

cazuri marginale, dar critice, ar putea evidenția mai bine specificul dificultăților 

implicate în migrația forței de muncă în familiile transnaționale. Criza din aceste familii 

poate fi sau nu legată de migrație, dar cele două se exacerbează reciproc, în mod 
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evident. Urmărirea dinamicii crizei și a migrației poate face lumină asupra acestei 

interrelații. Unele dintre problemele implicate sunt: 

• migrație motivată de boala gravă a unui copil 

• divorț după începerea migrației cu consecințe grave pentru copil 

• mame singure forțate să migreze fără a-și lua copilul cu ele 

 

3.3.4 Intersecția dintre problemele familiale și migrație 

Dintre astfel de fenomene cumulate, putem aminti: 

• dificultățile economice asociate cu singurătatea unui părinte duc la situații aproape 

imposibil de gestionat; 

• lipsa suportului medical are consecințe economice extreme asupra familiilor, 

forțându-le la migrație și la ruptură ulterioară; 

• corupția care exacerbează dificultățile existente; 

• în cazurile în care relațiile rămân „destul de sănătoase” între membrii familiei, 

există o rețea extinsă și sigură de sprijin; 

• lipsa unei integrări sociale puternice lasă familiile în criză fără sprijin funcțional; 

• stigmatizarea de gen a mamelor migrante pune o presiune asupra relațiilor 

transnaționale, ajungând până la divorț; 

• perturbarea fluxurilor de migrație, cum ar fi COVID, transformând coprezența 

fizică într-un factor advers în cadrul relației; 

• în timp ce copiii sunt împuterniciți în acest proces, acest lucru se intersectează cu 

situații extreme, când ei încă se confruntă cu lipsa de tutelă și își duc capacitățile 

la limită. 

 

3.4.5 Consecințele problemelor familiale și ale migrației 

• povară extremă pe umerii părinților; 

• deteriorarea relațiilor de familie în ansamblu; 

• copii care cresc în totalitate fără unul sau ambii părinți; 

• ruperea relațiilor care anterior erau co-prezente fizic; 

• ingerință externă în drepturile copilului a propriei familii; 

• izolarea socială și teama de separare ulterioară la copii; 
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• pierderea încrederii copiilor în părinții migranți și alienarea, mai ales la vârsta 

adolescenței; 

• traume și scăderea sentimentului de apartenență din cauza separării și a divorțului, 

care se agravează până la nivelul suicidului. 

Recomandări 

Nota 1: în Raportul de politică CASTLE au fost incluse, de asemenea, recomandările: 

https://fspac.ubbcluj.ro/castleaction/application/files/3916/5693/9657/CASTLE_Polic

y_brief.pdf 

Nota 2: recomandările din cadrul fiecărei categorii sunt ordonate de la urgente/pe 

termen scurt la esențiale/pe termen lung 

Recomandări legislative:  

• Simplificarea și accelerarea procesului instituțional pentru plecări ordonate, 

inclusiv digitalizarea comunicării instituționale bidirecționale (acces și răspuns) și 

a procesului decizional; 

• Crearea unui organism instituțional dedicat pentru procesarea (completă, temporară 

sau parțială) delegării autorității părintești în vederea eficientizării procesului și 

evitării reticenței față de forurile judiciare tradiționale;  

• Crearea unui instrument juridic de co-tutelă „hibridă”, prin care părintele migrant 

își exercită autoritatea, responsabilitatea și participarea deplină la comunicare, 

monitorizare, decizii și evenimente semnificative din viața copiilor, de la distanță, 

în parteneriat cu părintele lăsat în țara de origine sau îngrijitorul, care îi reprezintă 

și completează prezența, fără a o înlocui;  

 

Recomandări pentru instituții și organizații:  

• Să organizeze reuniuni de schimb de experiență pentru reprezentanții comunității 

care au stabilit o activitate de succes cu FTN-urile; 

• Să creeze campanii de conștientizare pentru recunoașterea fenomenului FTN, să 

inițieze un interes constructiv și dialog și să prevină hărțuirea copiilor migranților; 

• Să încurajeze implicarea directă a membrilor și copiilor familiei transnaționale în 

inițiativele de comunicare, administrative și de cercetare care îi privesc; 

https://fspac.ubbcluj.ro/castleaction/application/files/3916/5693/9657/CASTLE_Policy_brief.pdf
https://fspac.ubbcluj.ro/castleaction/application/files/3916/5693/9657/CASTLE_Policy_brief.pdf
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• Profesioniștilor care se ocupă de FTN-uri cu copii, trebuie să li se asigure formarea 

specializată în migrație și FTN, inclusiv legislație, date, practici și politici: aceasta 

poate începe, pe termen foarte scurt, cu cursuri de formare, apoi, pe termen lung, cu 

masterate sau cursuri postuniversitare; 

• Instituțiile să inițieze parteneriate cu beneficiarii prin reuniuni de informare 

comunitară și comunicare pe rețelele sociale; 

• Trebuie organizate campanii pentru promovarea parteneriatului, în care înșiși 

beneficiarii să prezinte povești de succes; 

• Pentru credibilitatea inițiativei, trebuie furnizate informații online fiabile și 

actualizate și o deschidere consecventă către comunicarea digitală în timp real; 

 

Recomandări pentru acțiuni care facilitează apropierea transnațională a 

familiilor:  

• Campanii de creștere a gradului de conștientizare și de formare privind participarea 

copiilor la comunicare transnațională transparentă și funcțională;  

• Angajatorii din țările țintă să fie stimulați să ofere pachete convenabile de 

telefon/internet și timp/flexibilitatea conectivității în timpul orelor de lucru; 

• Pentru a facilita vizitele periodice (minim 3 zile întregi împreună la fiecare 3 luni) 

între țara de origine și țara de destinație prin zile libere plătite și tichete de călătorie 

oferite de angajatori sau autorități. 

• Înființarea de centre comunitare care facilitează comunicarea online pentru FTN-

urile cu acces limitat la internet  

• Furnizarea de echipamente de comunicare audio/video de calitate și acces la internet 

pentru familiile care au nevoie, cel puțin în stadiile incipiente (3-6 luni) ale 

migrației, similar abordării utilizate în perioada pandemiei;  

 

Recomandări privind programele naționale pentru FTN-uri:  

• Crearea de platforme online în care copiii se pot exprima, își pot împărtăși 

preocupările și își pot oferi sprijin reciproc în grupuri moderate și monitorizate de 
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autorități publice, instituții de învățământ, ONG-uri, care colectează, de asemenea, 

date anonime cu privire la problemele care urmează să fie reintroduse în cercetări; 

• Programe de formare pentru membrii de familie lăsați în țara de origine, inclusiv 

îngrijitorii, familia extinsă, bunicii și familiile de sprijin;  

• Pachete de intervenție economică de urgență pentru FTN-uri pentru situațiile de 

criză economică, medicală sau juridică, cu accent special pe familiile 

monoparentale și copiii bolnavi cronic. 
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4. Raport de țară – Republica Moldova  

Dr. Dorin Vaculovschi, Dr. Galina Țurcanu, Dr. Diana Cheianu, Academia de Studii 

Economice din Moldova (ASEM), Republica Moldova 

 

Migrația în scop de muncă din Republica Moldova, care înregistrează o nouă 

intensificare după pandemia COVID-19, generează noi fenomene sociale și 

comportamentale, printre care și fenomenul familiilor transnaționale. Fenomenul 

familiilor transnaționale și a copiilor lăsați fără îngrijire în urma migrației în scop de 

muncă este un fenomen deja cunoscut în Republica Moldova, căruia i s-au dedicat mai 

multe studii și cercetări pe teren, iar autoritățile publice au dezvoltat politici și 

instrumente de intervenție pentru gestionarea cât mai eficientă a acestui fenomen. Au  

fost elaborate diverse documente strategice, precum Strategia pentru protecția copilului 

pe anii 2014-2020, a fost perfectat cadrul normativ prin lansarea legii nr. 140 din 

14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor 

separați de părinți”, au fost dezvoltate mai multe servicii sociale prestate la nivel de 

comunitate de către asistenții sociali, psihologii școlari etc. Acest fapt devine din ce în 

ce mai important în situația în care fenomenul dat -  familiile transnaționale și a copiilor 

lăsați fără îngrijire capătă noi forme de manifestare și poate genera noi riscuri sociale. 

Migrația contemporană din Republica Moldova, care a intrat în următoarea fază 

de maturitate, poate fi văzută drept o provocare pentru coeziunea socială la nivel de 

comunitate, precum și pentru integritatea instituției familiei. Iar fenomenul familiilor 

transnaționale și a copiilor lăsați fără îngrijirea părinților devine tot mai răspândit. La 

începutul anului 2021 potrivit anchetei CER-103 (Copii aflați în situație de risc și copii 

separați de părinți) numărul total al cazurilor de copii separați de părinți aflați la 

evidența autorităților publice locale a constituit 34.107 copii, din care 24.763 copii din 

mediul rural. Din aceștia 29.186, inclusiv 21.684 din mediul rural  sunt copii ai căror 

ambii părinți/unicul părinte se află temporar la muncă de peste hotare.  

Pentru a scoate în evidență problemele cu care se confruntă copiii rămași singuri 

în urma migrației părinților a fost inițiat un proiect de cercetare care are drept scop 

îmbunătățirea cadrului instituțional legislativ de protecție a familiilor transnaționale în 

corelare cu practicile și normele juridice similare din Uniunea Europeană, inclusiv în 

baza unor dovezi solide de cercetări empirice. În cadrul cercetării s-a urmărit care va fi 
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impactul potențial negativ al politicilor asupra protecției copiilor din Republica 

Moldova, informarea mai bună familiilor transnaționale și a reprezentanților 

autorităților publice în ceea ce privește realitățile și aspectele practice legate de migrația 

forței de muncă. Copiii rămași fără îngrijire participanți în cadrul cercetării au avut 

posibilitatea de a veni cu propuneri și de a contribui la îmbunătățirea politicilor și 

legislației privind migrația de muncă și protecția copiilor. 

Proiectul de cercetare a fost realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca și Institutul Ucrainean de Cercetări Sociale Oleksandr Yaremenko 

care, de asemenea,  au inițiat o cercetare a fenomenului dat în țările lor. 

Cercetarea pe teren este o cercetare calitativă care a inclus 36 de interviuri 

aprofundate cu adulții (părinți plecați la muncă peste hotare, părinți rămași acasă a căror 

soți/ soții au fost plecați la muncă peste hotare, îngrijitori), 4 interviuri aprofundate cu 

copiii a căror părinți au fost plecați la muncă peste hotare, 11 interviuri aprofundate cu 

reprezentanții autorităților publice (asistenți sociali, primari, pedagogi/psihologi școlari 

etc.)  4 focus-grupuri (2 cu adulții și 2 cu părinții). În cadrul cercetării a fost, de 

asemenea, realizat un interviu cu două refugiate din Ucraina, în contextul în care în țara 

vecină se desfășoară acțiuni militare. 

Instrumentele de cercetare (ghidurile de interviu) au fost coordonate cu colegii de 

la Universitatea Babeș-Bolyai și adaptate la realitățile Republicii Moldova. De 

asemenea, în cadrul cercetării s-a urmărit respectarea relativă a unei reprezentativități 

teritoriale, precum și din punct de vedere a structurii sociale a respondenților.  

Trebuie menționat faptul că cercetarea nu se axează doar pe problemele de 

bunăstare, dar cuprinde și astfel de aspecte, precum educația sau accesul la serviciile de 

educație și sănătate. 

Pentru obținerea unor rezultate cât mai calitative, cercetarea a urmărit expunerea 

liberă a opiniei tuturor respondenților (participanților la cercetare) pentru a scoate în 

evidență diversele aspecte negative posibile legate de fenomenul familiilor 

transnaționale și a copiilor lăsați fără îngrijire a căror părinți sunt plecați la muncă peste 

hotare, precum și a soluțiilor sau a metodelor de intervenție din partea autorităților 

publice pentru depășirea lor. 
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4.1. Impactul migrației părinților asupra copiilor 

4.1.1. Perceperea migrației de către copii și atitudine față de migrația părinților  

 

Perceperea migrației și atitudinea copiilor față de migrația părinților este 

determinată de mai mulți factori: (i) cine a plecat (mama, tata, ambii părinți, 

părintele/părinții cu unul dintre copii), (ii) vârsta la care copilul a rămas la 

rude/persoane străine sau cu un singur părinte, (iii) perioada de migrație, (iv) persona 

în grija căruia a rămas copilul după migrație (părinte, bunici, alte persoane), (v) prietenii 

copiilor rămași și suportul primit din partea acestora. 

Plecarea mamei a fost resimțită mai dureros de copii, în comparație cu plecarea 

tatălui, fapt ce se explică prin legătura specială dintre copii și mamă, inclusiv în cazul 

băieților „eu eram deprinsă că tata se duce, aduce un rucsac de ciocolate și eu sunt 

cea mai fericită din întreaga lume, dar când a plecat și mama am simțit o ruptură” 

(FGD_1_C).  

Situația  a fost mai complicată în cazul familiilor monoparentale, când unicul 

părinte a plecat sau atunci când părinții au despărțit frații/surorile, unii fiind luați peste 

hotare cu ei, iar alții lăsați în grija unor persoane în Moldova: „supărarea a rămas foarte 

tare pe dânșii. Pe mine atunci m-au luat, iar pe ea – nu. Și ea nu înțelegea de ce pe 

mine m-au luat, dar pe dânsa au lăsat-o” (FGD_1_C). Totuși, și plecarea tatălui a 

afectat foarte mult copii, indiferent de cine este plecat - mama, tata sau ambii părinți, 

impactul migrației asupra copiilor afectând profund starea psihică și fizică a acestora. 

Opinia copiilor nu a fost solicitată în marea majoritate a cazurilor. Astfel, când 

unii copii au întrebat despre plecare, răspunsul primit nu a fost unul sincer: „mă duc 

fuga și vin repede”, „amuș vin”. Din acest motiv unii copii s-au simțit mințiți, trădați 

de părinți: „Aveam 11 ani,  eram micuță. Acum am 15. Atunci eram supărată pe ei 

pentru că m-au mințit” (FGD_1_C). 

Practic, părinții nu au pregătit copiii pentru plecarea lor peste hotare, 

explicându-le doar că ei pleacă pentru copii: „pe mine m-au pregătit într-un fel, mi-au 

spus că tot ce fac ei, fac pentru mine, pentru viitorul meu și ca să-mi fie mie mai bine” 

(FGD_1_C). Relatările copiilor evidențiază că opiniile lor practic nu au contat în luarea 

deciziei de plecare, nici emoțiile acestora, nici provocările pe care ei le aveau. Datele 
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cercetării denotă doleanța copiilor ca părinții să discute cu ei acest aspect și să fie 

sinceri, aceasta ajutându-i să accepte plecarea părintelui. 

Ulterior, părinții au discutat cu copiii despre migrație, cauzele migrării. Copii s-

au străduit să înțeleagă motivele care au stat la baza deciziei părintelui/părinților de a 

migra și chiar să le justifice: „au fost nevoiți să migreze pentru a avea un trai mai bun, 

pentru a oferi copiilor ce-și doresc” (IIA_1_C); „au plecat pentru bani, casă, 

mâncare” (IIA_2_C), „au plecat pentru a oferi un trai mai bun copiilor” (IIA_3_C); 

„părinții lucrează peste hotare pentru că acolo poate au un salariu mai bun ca în 

Moldova” (FGD_2_C). 

Opiniile copiilor despre migrație nu sunt întotdeauna pozitive: „Am o părere 

bună și o părere rea”(IIA_2_C); „N-am o părere foarte bună despre plecarea mamei 

pentru că e greu fără ea și vreau să o am alături.. Nu am o părere foarte bună, deoarece 

copii au nevoie de părinți alături. Prezența părintelui în viața mea este foarte 

importantă. Am nevoie de susținere și vreau s-o am alături mereu” (IIA_4_C); „Cred 

că e foarte rău că părinții pleacă, pentru că copiilor nu le ajunge susținerea, mai ales 

în perioada de adolescență” (IIA_6_C ). 

Aceste opinii sunt rezultatul experiențelor trăite zi de zi de către copiii cu părinți 

plecați, nevoile lor emoționale la care nimeni nu le-a răspuns, comparațiile pe care ei 

le-au făcut cu copiii care aveau părinții acasă etc. „la mine tata era plecat și eu cu 

fratele mai mare stăteam cu mama. Încă eu am trăit această experiență mai puțini ani, 

fratele meu de la o vârstă fragedă a stat cu buneii. El practic a trăit printre bunei” 

(FGD_1_C). 

Fiind întrebați despre beneficiile migrației părinților, marea majoritate au 

evidențiat că acestea lipsesc: „nu există careva beneficii, doar faptul că situația 

materială comparativ cu 5 ani în urmă a crescut” (IIA_6_C); „nu mă jelui, nu vin cu 

hainele rupte, adică mereu am haine aranjate, haine curate, și asta e un avantaj” 

(FGD_2_C).  
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 4.2. Comunicarea copiilor cu părinții plecați 

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale și de comunicații au adus schimbări 

importante și au facilitat comunicarea părinților cu copii rămași acasă ca rezultat al 

migrației. Datele cercetării atestă o comunicare practic zilnică cu părintele/părinții lipsă 

„în fiecare zi”, „comunicăm destul de des, în funcție de timpul disponibil”. Unii copii, 

care sunt lăsați în grija rudelor comunică și mai frecvent „în fiecare zi de 4-5 ori”. 

Inițierea comunicării depinde de anumite practici care s-au format de-a lungul 

timpului, dar și de particularitățile muncii părintelui plecat „cu mama comunic în 

fiecare zi, cu tata peste o zi, peste două pentru că el are o muncă mai intensă, el mereu 

e obosit și când mă sună atunci vorbim” (FGD_1_C). 

Subiectele discutate se referă la activitățile zilnice a copiilor – școală și rezultate 

școlare, activități extra-curriculare, sănătate, uneori la bucuriile sau provocările pe care 

le întâmpină: „cum mă simt, cum merge școala (IIA_1_C ), „cum e la noi, dacă suntem 

toți sănătoși, și se mai întâmplă pe acasă” (IIA_2_C ). 

Unii părinți discută despre particularitățile culturale ale țării în care se află cu 

copii „despre ce tradiții sunt în Italia. Îmi spune ce mâncăruri sunt acolo, ce fel de 

băuturi, ce fel de jucării și altele” (IIA_5_C). 

Frecvent comunicarea este una rezervată. Pe de o parte copiii se tem să spună 

provocările pe care le au, emoțiile personale, dar și părinții se rezumă la o comunicare 

formală, fără a evidenția problemele cu care se confruntă în țările în care se află. În 

astfel de situații, uneori de implică rudele apropiate care sunt îngrijitori a copiilor 

„bunica știe, vorbim cu ea, după asta bunica se împărtășește cu mama” (FGD_1_C). 

Rezervele în comunicare și controlul emoțiilor sunt determinate de distanța 

socială „când îi vezi pe părinți, când vine mama ta, când stă în fața ta și poți să o 

cuprinzi, să o săruți, asta este o treabă, dar când pur și simplu vorbește, auzi doar 

vocea ei, asta este altceva” (FGD_1_C). 

Nu în ultimul rând, rezervele în comunicare a copiilor sunt determinate și de 

deschiderea părinților spre comunicarea cu copiii. Copiii au relatat că și părinții „nu 

prea spun”, „rar când” le împărtășesc problemele pe care le au sau „cât de grea este 

viața acolo”. De obicei, astfel de situații sunt mai caracteristice familiilor 

monoparentale sau familiilor în care după migrație părinții au divorțat „îmi povestește 
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despre persoana care o îngrijește și îmi dau seama că îi este greu și încerc și eu cumva 

să o susțin. Într-un fel susținere reciprocă? Nu mereu îmi spune, pentru a nu mă 

deprima și să mă umple cu problemele personale” (IIA_6_C). 

Marea majoritate a copiilor participanți la cercetare au evidențiat că părinții se 

strădui să le înțeleagă problemele. Frecvent, problemele de sănătate sau alte provocări 

prin care au trecut i-au convins că părinții îi înțeleg și trebuie să fie mai deschiși cu 

aceștia „în ultimul timp, mama foarte bine mă înțelege... Am avut niște probleme de 

sănătate toamna aceasta. Eu, prima oară, am fost singură la spital, adică cumva a fost 

o frică pentru mine, că ce o să fie acolo, ce o să îmi spună, dar acum am înțeles că de 

la 16 ani eu pot să plec singură la medic cumva...” (FGD_1_C). 

Există și situații când nu sunt înțeleși și chiar se ceartă, fiind la distanță: „Sunt 

și momente când avem opinii diferite și ambii ținem poziția noastră. Pot spune că și eu, 

și mama, și bunica, adică toată familia are caractere, și toți ne ținem părerea noastră, 

adică nu cedăm așa ușor” (FGD_2_C). 

Copii cu părinți plecați preferă să spună părinților succesele, bucuriile lor, dar 

nu întotdeauna aceștia sunt primii. Astfel, despre bucurii mai repede află cei ce sunt 

aproape de copii frați/surori, bunei, ulterior părinții care sunt la distanță. 

Părinții care au plecat peste hotare se străduie să vină cel puțin o dată pe an 

acasă, unii vin mai frecvent de 2-3 ori pe an. Unii părinți se străduie să vină la anumite 

sărbători, alții însă vin atunci când au de soluționat anumite probleme „au ceva să facă 

în Moldova” (IIA_1_C); „vine acasă dacă de exemplu s-o întâmplat un necaz” 

(IIA_2_C ). 

Revenirea părintelui/părinților acasă este primită cu bucurie de marea majoritate 

a copiilor pentru că aceștia văd deosebiri enorme în procesul de comunicare „când 

vorbești la telefon este un lucru, iar în față în față este complet altceva.” Astfel, 

revenirea acasă este așteptată de copii pentru a primi afecțiune din partea părinților, dar 

și a le arăta și oferi propria lor afecțiune. Aceasta denotă că copiii doresc să se bucure 

împreună cu părinții, să simtă atitudine empatică, suportivă, afectivă din partea 

acestora. 
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4.3. Relațiile cu membru familiei/îngrijitorul copilului 

Cercetarea realizată nu a identificat situații de relații tensionate între copii și 

părintele/îngrijitorii acestora. IIA_1_C „Relația cu bunica e foarte apropiată, cu ea mă 

simt mai în largul meu și ea mă știe mai bine aș spune”. 

 

4.4. Efectele psiho-sociale 

Plecarea unui părinte sau a ambilor părinți a afectat enorm starea psiho-

emoțională a copiilor. Datele cercetării atestă că migrația părinților a influențat diverse 

aspecte ale vieții copiilor, lăsându-și o pronunțată amprentă asupra atașamentului dintre 

copii și părinți, proceselor emoționale primare care guvernează viața de familie, 

inclusiv asupra evoluției personalității copiilor. Copii au relatat următoarele despre 

starea lor emoțională după plecarea părinților: „Tristețe, te simți rău când nu este un 

părinte alături… Îmi amintesc cum s-o dus, emoțiile și tristețea, îmi vine să plâng 

oleacă” (IIA_2_C); „Sentimente de tristețe. Îi simțeam lipsa. Îmi este dor...” ( 

IIA_3_C); „Tristă. mi-a fost dor de el tare. dacă tata pleacă, atunci eu îl aștept cu mult 

drag ca să vină acasă” (IIA_5_C ); „Un gol  pentru mine deoarece eu de mică știam 

că la mine tata se ducea peste hotare, dar atunci eu am rămas cu sora, cu bunica și cu 

fratele mai mic și s-a simțit acest gol” (FGD_1_C).  

Lipsa unui părinte sau a ambilor părinți a determinat apariția unor carențe 

afective, relații provizorii și rupte între părinți și copii. Carențele afective sunt mai grave 

și ireversibile în cazul copiilor care au fost lăsați la o vârstă precoce. Tristețea, dorul, 

golul/lipsa sunt consecințele condiționate de lipsa părinților, lipsa afecțiunii materne. 

Lipsa unui mediu securizat.  

Plecarea părintelui/părinților îi plasează într-o situație defavorabilă, de privare 

a afecțiunii materne. Deprivarea emoțională are efect negativ asupra copiilor cu părinți 

plecați, manifestându-se prin anxietate, reținere și ascundere a emoțiilor. Copii au 

încercat să-și dezvolte mecanisme de autoapărare: „am încercat să înțeleg și să nu am 

stări depresive” (IIA_4_C ), „când mama a plecat prima dată, eram la sfârșitul clasei 

a patra și mă gândeam că am să fiu mai liber. Dar mi-am dat seama repede că am 

suportul din partea ei și înțelegerea maternă” (IIA_6_C ). 
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Lipsa căldurii și dragostei părintești copiii le resimt în mod special la sărbători, 

inclusiv zilele de naștere. De obicei, în instituțiile de învățământ (grădinițe, școli), copii 

pregătesc un program artistic pe care să-l vizioneze părinții. Anume la astfel de 

manifestări, copii nu-și mai pot stăpâni emoțiile pentru că pe ei nu vine să-i vadă 

nimeni, părinții nu văd străduința pe care au depus-o, ei nu sunt cuprinși de cei apropiați 

„La Anul Nou, 8 martie, sărbători care se fac în fiecare instituție. Cânți, dansezi, depui 

efort și se uită niște oameni străini la tine pentru că părinții tăi sunt departe undeva și 

fac bani în loc să vină și să te susțină, să te vadă, să te aplaude” (FGD_1_C). 

 Situația este similară și atunci când părinții nu sunt alături de copiii ci de cele 

mai importante sărbători din familie – Crăciun, Paște etc. „sărbătorile sunt în familie. 

Copiii la care părinții sunt în Moldova, ei le sărbătoresc în familie, cu părinți. Iar noi, 

cei la care părinții sunt plecați peste hotare, noi nu avem posibilitatea asta, ca să fim 

în duhul acesta de familie, cu părinții... Nu e o durere și nici o ciudă, pur și simplu 

lipsește asta” (FGD_2_C). 

În cadrul discuțiilor focus grup, copii au menționat că migrația le-a afectat 

unitatea familiei „tata cu mama sunt divorțați. Cu tata nu vorbesc pentru că el nu prea 

dorește, stau acum la gazdă, femeia cu care stau are grijă de mine”, „la mine mama 

cu tata sunt divorțați. Mama e plecată de 15 ani în Italia, stau cu buneii” (FGD_2_C). 

Situația dată menționată de participanții la discuțiile focus grup e caracteristică pentru 

aproximativ 30-40% din colegii lor. 

Un moment important este că migrația nu a influențat doar ruperea relațiilor 

dintre părinți, dar frecvent și a comunicării unuia din părinte cu copilul „acum tata nici 

nu are drepturi părintești”, inclusiv comunicarea copilului cu rudele părinților „după 

ce părinții mei s-au despărțit, rudele din partea mamei nu vorbesc cu mine. Nu știu ce 

s-a întâmplat acolo, dar nici rudelor lui tata nu vorbesc cu mine și nici eu cu ei” 

(FGD_2_C). 

Relatările copiilor evidențiază următoarele aspecte ale comparării pe care ei le-

au făcut în cazul copiilor care au părinții alături „viața cu părinții alături mi se pare 

mult mai simplă” (IIA_5_C); „pe noi stau toate grijile personale: trebuie să ne facem 

de mâncare, curat, să ne spălăm hainele, să ne îngrijim de noi. Copii care au părinți 

acasă, pe dânșii îi trezesc dimineața, le fac micul dejun, pe când noi suntem 

responsabili pe noi, noi trebuie să facem toate acestea” (FGD_2_C). 
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Lipsa părinților contribuie astfel la o maturizare mai rapidă, la un control 

emoțional „noi suntem mai reci”, la sentimente contradictorii, dar și la un anumit grad 

de independență. 

Însă sufletul acestor copii este plin de revoltă și adesea de furie „am dat vina pe 

bani, pentru că ei (părinții) au plecat de lângă mine, m-au lăsat pentru bani... Eu am 

blestemat banii  pentru că nu totul constă în bani. Oricum problemele financiare mereu 

o să fie oricum, nu importă” (FGD_1_C). 

Copiii își manifestă protestul față de un astfel de comportament din partea 

părinților. La unii acest proces se manifestă prin refuzul de a comunica, iar la alții prin 

comportament rebel. În cadrul discuțiilor focus grup, participanții au oferit exemplele 

unor semeni care și-au manifestat protestul față de plecarea părinților „o fetiță din clasa 

a șaptea vrea să fie cu  mama ei și pentru că aceasta a plecat, ea făcea fapte rele, se 

comportă foarte rău. Ea a spus că până nu va veni mama ei acasă, ea nu o să fie ca 

toți copiii, adică nu o să aibă un comportament decent, normal” (FGD_1_C). 

Ca rezultat unii copii s-au atașat de bunei. Ei încearcă să-și înțeleagă buneii, să-

i asculte și să-i ajute în situațiile dificile, chiar dacă și ei au nevoie de susținere morală 

și ajutor. Copiii s-au învățat să facă lucrurile singuri, așteptând dragostea părintească 

de care nu au parte. 

Datele colectate de la copii atestă că plecarea părinților îi afectează psiho-

emoțional prin: privarea de îngrijire, privarea de afecțiune din partea părinților și o stare 

de tristețe, nostalgie, dor. Emoțiile trăite de copiii cu părinții cărora au plecat peste 

hotare atestă că familia nucleară este grav afectată și nu oferă suportul necesar pentru 

dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Cele menționate au influențat felul de a fi a acestor copii care au menționat „m-

am închis în mine mai mult”(IIA_1_C), „sunt o persoană mai independentă și doresc 

să-mi rezolv singură problemele, sfaturile încerc să mi le dau eu... Sunt o persoană mai 

închisă și nu prea spun secretele, temerile și durerile mele altor persoane. Rareori pot 

să i le spun mamei sau fratelui mai mare” ( IIA_4_C).  
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4.5. Responsabilitățile în cadrul gospodăriei 

Procesul de migrație al părinților a condiționat de apariția a noi griji pentru 

copiii rămași în Moldova. Există o interdependență între grijile casnice care anterior le 

îndeplineau mama sau tata până la plecare, actualmente acestea fiind preluate de copiii 

rămași acasă. Atât fetele, cât și băieții au semnalat schimbări în regimul lor zilnic, 

inclusiv noi responsabilități în cadrul gospodăriei: „am grijă de casă și de gospodărie” 

(IIA_3_C), „acum eu fac ocupațiile mamei zi de zi” (IIA_4_C ), „mi-au revenit și mie 

niște obligațiuni care le făcea mama, precum spălatul veselei, fac curat prin casă” 

(IIA_6_C ). 

Grijile asumate de copii sunt dependente de numărul copiilor rămași și părintele 

plecat. Dacă este plecat tatăl, grijile cel mai frecvent sunt asumate de băieți. Fetele 

preiau obligațiunile de preparare a mâncării, curățeniei și îngrijire a fraților/surorilor 

mai mici „sora avea grijă de mine de la 3 luni fiindcă părinții s-au dus să lucreze la 

Moscova și eu am rămas cu bunica și cu sora. Ea tot timpul când venea de la școală 

trebuia să mă hrănească, să-mi facă mâncare, să aibă grijă, dar bunica se ducea în 

ogradă să facă curățenie” (FGD_1_C).  

În cazul copiilor din mediul rural, copiii sunt implicați și în activitățile de 

prelucrare a pământului, chiar dacă au rămas cu bunei vârstnici „noi avem livadă și mai 

mereu buneii sunt plecați cu munca și ei când vin, eu mereu fac mâncare și pentru mine 

și pentru ei, asta e responsabilitatea care mi-a venit mie” (FGD_1_C). 

Noile responsabilități ale copiilor rămași acasă ca rezultat al migrației părinților 

frecvent determină un deficit de timp pentru pregătirea temelor pentru școală „ea(sora) 

nu reușea să facă lecțiile și avea probleme”. 

Noile obligațiuni au determinat copii să aprecieze mai mult munca părinților. 

Unii au menționat „greutatea situației după plecarea mamei m-a făcut să apreciez 

munca ei prin a economisi și a o încuraja” (IIA_4_C). 

 

4.6. Impactul migrației de muncă din Republica Moldova asupra copiilor lăsați 

acasă în viziunea adulților (părinți și îngrijitori) 

Migrația de muncă a părinților are asupra copiilor lăsați fără îngrijirea 

părintească o multitudine de efecte, cele mai multe din ele – de ordin negativ. Copiii 
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sunt o categorie socială vulnerabilă, iar plecarea părinților le poate afecta starea psiho-

emoțională, compromite parțial procesul de socializare, știrbi din capacitatea de a 

comunica cu semenii și capacitatea de a se integra confortabil în societate.  

În cadrul cercetării au fost utilizate metode sociologice – interviul individual 

aprofundat și discuțiile focus grup. În lunile decembrie 2021-ianuarie 2022 au fost 

intervievați 35 de adulți (părinți migranți, părinți rămași acasă cu copiii și îngrijitori). 

Iar în luna aprilie, în cadrul focus-grupurilor, la discuții au participat 13 părinți migranți 

și părinți rămași acasă cu copiii.  

Prisma prin care se uită adulții la procesul migrației este cumva diferită de cea 

a copiilor și de aceea captarea percepției migrației de către adulți (părinți și îngrijitori) 

a fost importantă pentru cercetarea realizată. 

 

4.6.1. Contextul general al migrației de muncă 

Printre principalele motive care i-au făcut să plece la muncă peste hotare, 

invocate de către majoritatea părinților, dar și a îngrijitorilor, se pot evidenția în special 

trei: lipsa locurilor de muncă; motivul financiar: salariu prea mic, cu care nu puteau 

acoperi nici cele mai necesare cheltuieli; dorința de a avea un trai mai bun pentru sine, 

dar mai ales, pentru copii: „Am plecat pentru că la noi în țară nu faci banii care trebu... 

ca să întreții familia și copiii cresc... nu poți să întreții familia cu salariile care-s la noi 

în Moldova.” (IA_PM_10). Aceste motive sunt întâlnite în relatările celor mai mulți 

dintre adulții intervievați: „Fiindcă n-aveam cu ce întreținea copiii că la noi în Moldova 

salariul e mic și...la noi 2- 3 mii de lei, da  2- 3 mii nu cumperi, numai pe comunale se 

duc și mâncare acolo. Și deamu nu-s, nu poți cumpăra nimic.” (IA_PM_27). 

Plecarea părinților, fie și pe o perioadă scurtă, este dificilă pentru copii, iar 

plecarea la muncă peste hotarele țării pentru mai multe luni, sau chiar ani este și mai 

dificilă. În aceste circumstanțe, discuțiile prealabile cu copiii despre plecare sunt 

binevenite. Studiul relevă că cei mai mulți părinți au anunțat copiii despre faptul că 

pleacă la muncă peste hotare, iar dacă nu au făcut-o, a fost din cauza vârstei prea mici 

a copiilor, care oricum nu ar fi înțeles nimic. Cei mai mulți părinții au avut discuții prin 

care au încercat să explice copiilor necesitatea migrației de muncă: „I-am comunicat 

despre faptul că urmează să plec și că o fac pentru binele lor.” (IA_PM_01).  
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Unii părinți chiar au cerut părerea și acceptul copiilor, ceea ce, chiar și formal, 

duce la păstrarea și fortificarea încrederii între membrii familiei: „Eu am spus că, uite, 

tati pleacă, pentru ca noi să încercăm să facem o reparație mai bună. Asta a fost prima 

intenție a noastră. Să luăm o mașină mai bună. Și copiii au acceptat.” (IA_PM_20).  

În unele cazuri, însă, părinții au trebuit să plece, chiar dacă copiii au ezitat să 

dea acceptul: „le-am spus că trebuie să plec să facem niște bani și facem o casă, și să 

cumpărăm o casă ca să trăim mai bine și ei, ca copilul, nu prea îi de-acord cu...” 

(IA_PM_13). Uneori, părinții au fost nevoiți să lase acasă copiii plângând și de-a 

dreptul în depresie: „cu o săptămână înainte de a pleca eu piste hotare, ea nu pute 

mânca. Întra în depresie. Pe urmă, eu am fost cu dânsa și la psiholog și iaca ea încă 

de-atuncea tot suferă.” (IA_PM_15). 

Aproape toți părinții din familiile transnaționale au menționat că la plecarea lor 

copiii rămân triști. Dar trebuie de menționat că plecarea la muncă, lăsând copiii acasă 

este destul de dificilă și pentru părinții migranți: „Foarte trist... Senzația mea e aceea 

că eu vreau să stau acasă lângă copil, și să muncesc și să am un salariu de cela normal, 

să nu fie prețurile celea cosmice în Moldova ca să pot să întrețin copilul cela și să-l 

cresc, și să vadă și el că este un viitor în Moldova.” (IA_PM_10).  

Cercetarea denotă că, la fel cum pot fi traumatizați psihologic copii, pot fi 

traumatizați psihologic și părinții: „Eu tot timpu, când mă-ntorceam în țară, eu eram 

traumată pentru aceea că mi-am lăsat copiii. Că, într-adevăr, o suferință foarte mare 

o fost.” (IA_PM_15). Acest lucru nu trebuie lăsat fără atenție, deoarece un părinte 

traumatizat nu poate să realizeze eficient funcțiile sale educative, nu poate acorda 

susținerea cuvenită copiilor.  

Migrația de muncă a părinților duce la slăbirea legăturilor de rudenie în cadrul 

familiei, mai ales în cazul când copiii au fost lăsați cu îngrijitorii la o vârstă foarte mică: 

„Ea știe că-i mama și-i zice mama, dar știți, ca în vânt. Nu-s prietene apropiete, nu!” 

(IA_Î_06).  

Unii părinți se arată a fi îngrijorați și de faptul că în cazul migrației 

internaționale de muncă soții trebuie să se despartă: „Și asta a fost un minus că adică 

unul într-o parte și unul în alta deam nu-i familie. Știți, trebuie ambii împreună să fie.” 

(IA_PM_17). Depărtarea soților unii de alții reprezintă un factor de risc în plus pentru 
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păstrarea familiei: „...a urmat divorțul cu fostu meu soț, deoarece plecase înaintea mea 

și cum se spune străinătatea ori leagă mai mult cuplurile ori le….” (FG_A_01).  

 

4.6.2. Relaționarea cu administrația publică locală 

Cercetarea a arătat că cei mai mulți părinți au anunțat autoritățile publice locale. 

Dar acest lucru este valabil pentru acele familii transnaționale, în care copiii au fost 

lăsați acasă cu bunei sau îngrijitori: ”ne-am dus la primărie, am făcut tutelă, am dat 

iscălitura eu, o dat iscălitura tata copiilor că îi lăsăm în întreținerea bunicii.” 

(IA_PM_12). Iar dacă copiii au rămas acasă cu unul dintre părinți, atunci, de obicei, 

autoritățile publice locale nu sunt anunțate.   

În același timp, aproape toți părinții și îngrijitorii relatează că reprezentanții 

administrației publice locale nu au mers nicio dată în vizită în familiile în care sunt 

copii lăsați acasă în urma migrației în scop de muncă a părinților. Mai mult, nici nu s-

au interesat de acești copii sau de condițiile în care trăiesc: „Și Primăria știe, dar nu m-

o controlat nimeni niciodată. Chiar vroiem odată să vie cineva să mă controleze, 

nimeni n-a venit. Nu m-o controlat. Și medicul știe, tăți, tăți, nimeni nu m-o controlat 

că știe că eu sunt îngrijitoare, ori cum să vă spun...” (IA_Î_06). De asemenea, părinții 

și îngrijitorii spun că nu au primit nici un fel de ajutor sau sfaturi de la lucrătorii 

primăriilor. 

Părinții plecați au lăsat copiii în custodia cuiva doar în cazul când au plecat 

ambii. Chiar și așa, în jur de jumătate dintre ei nu au lăsat copiii în custodie oficială, ci 

doar au făcut o înțelegere orală cu îngrijitorul. Părinții care nu au lăsat copiii în custodie, 

de obicei nici nu sunt prea conștienți de necesitatea acesteia: „Cumva parcă nici nu am 

simțit necesitatea că, uite, este de făcut ceva și din cauza lipsei împuternicirilor nu se 

face...” (IA_PM_21).  

 

4.7. Îngrijirea copiilor rămași acasă 

 Cei mai mulți copii au rămas acasă cu unul dintre părinți sau cu buneii. Dar sunt 

copii care au fost lăsați în grija rudelor, a cumetrilor sau a vecinilor. Alegerea în calitate 

de îngrijitor a unei persoane potrivite, compatibile cu copilul lăsat acasă (în cazul când 

copilul nu rămâne cu unul dintre părinți) este foarte importantă pentru starea de bine, 
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pentru confortul copilului. Și unii părinți au avut o atitudine foarte responsabilă față de 

această alegere: „Normal că mai întâi eu am vorbit cu ei, înainte de a vorbi cu copiii, 

am vorbit cu ei... Dacă ei pot, simt că au putere, o să poată duce sarcina asta, că nu-i 

una ușoară deloc și mă susțin în pornirile astea ale mele... După discuția cu ei deja am 

inițiat discuția cu copiii. Da, normal că întâi am avut aprobarea lor.” (IA_PM_21). 

Părinții sunt, în general, mulțumiți de îngrijitorii care au fost lăsați cu copiii, 

uneori – cu excepția unor aspecte: „…erau momente c-așteptam la mai mult…” 

(IA_PM_20) Iar nemulțumirile, se pare, intervin atunci când alegerea îngrijitorului nu 

a fost una potrivită: „…i-am lăsat cu o verișoară de-a mea. Da ea era tânără, era fată 

mare. În casa socrului. Era socrul. Da copiii totuși au suferit. Când e mama, e mamă 

și când...(plânge)” (IA_PM_15). 

În opinia părinților, buneii sunt de preferat în calitate de îngrijitori: „…aș sfătui 

părinții să lese mai mult în grija buneilor, care îs mai aproape sufletește, dar care nu 

mai au în grija lor alți copii.” (IA_PM_20). Unii părinți relatează că buneii sunt prea 

îngăduitori cu nepoții și aceștia nu primesc educația necesară: „nu prea îs educați cum 

trebuie, le dă voie să facă ce vor, da vrem o educație de mititei să aibă.” (IA_PM_17). 

Dar chiar dacă, de obicei, buneii își iubesc mult nepoții, în cazul când copii sunt lăsați 

cu buneii, apar anumite probleme de ordin generațional, cum ar fi: interese și priorități 

mult prea diferite, dificultăți în a ajuta copiii cu pregătirea de lecții, dificultăți în a oferi 

sfaturi ce țin de tehnica de calcul modernă, Internet etc. 

Majoritatea îngrijitorilor intervievați relatează că nu au avut probleme cu copii, 

care au fost lăsați în grija lor. Doar unii au întâlnit anumite probleme. 

 

4.7.1. Influența migrației de muncă asupra sănătății fizice și a stării psiho-emoționale a 

copiilor 

Părinții și îngrijitorii intervievați consideră că starea de sănătate fizică a copiilor 

lor este una bună, copiii nu au avut probleme grave, doar răceli și alte probleme minore 

de sănătate. Ei nu au văzut schimbări în sănătatea fizică a copiilor după plecarea la 

muncă peste hotarele țării a unuia sau a ambilor părinți. Unii copii au avut probleme 

mai grave de sănătate sau chiar dizabilități încă înainte de plecarea părinților. Ei au 

continuat să fie tratați, iar în sănătatea lor părinții sau nu au observat schimbări, sau au 

observat schimbări în bine. 
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Doar în câteva cazuri părinții migranți au făcut o legătură între înrăutățirea 

sănătății fizice a copilului și faptul că au fost plecați: „…fata… când am venit acasă, 

când m-am întors s-au produs schimbări mari cu sănătatea. Și în ziua de astăzi cu 

diabet zaharat. Am avut o bucată de timp când mă învinovățeam că din cauza mea toate 

s-a întâmplat, dar da, stresul e…” (IA_PM_11).  

Plecarea părinților la muncă peste hotarele țării și deci, despărțirea de aceștia 

pentru o perioadă îndelungată, poate influența negativ dezvoltarea și starea psiho-

emoțională a copiilor lăsați acasă. Dezechilibrul stării psiho-emoționale poate persista 

în timp, chiar și atunci când părintele s-a întors acasă. De exemplu, o mamă care acum 

este de ceva timp acasă și îngrijește de copii, dar anterior muncise, inclusiv în Israel, 

menționează: „Acum când mergem undeva și aude muzica specifică de la aeroport, ea 

îmi zice că nici nu vrea să o audă, și îmi dau seama că plecările în Israel pentru ea au 

rămas ca o traumă.” (IA_PM_11). 

Despărțirea de părinți poate provoca traume psiho-emoționale îndeosebi la 

copiii mai mici, care rămân supărați pe părinți pentru că aceștia au plecat și aceasta se 

poate manifesta prin faptul că, la întoarcere, nu vor să comunice cu părinții: „…când 

m-am întors acasă după 3 luni nici nu voia să vină la mine să mă cuprindă, eu veneam 

îl luam în brațe, el mă împingea…” (IA_PM_14). 

 

4.7.2. Influența migrației de muncă asupra reușitei școlare, activităților de la grădiniță, 

integrării sociale a copiilor 

Din relatările părinților, reușita acestora la școală și grădiniță, implicarea în 

activități pbișnuite nu s-a schimbat sau nu s-a schimbat considerabil odată cu migrația 

părinților. În unele cazuri, părinții consideră că copiii învață mai slab sau se implică 

mai puțin din cauza că sunt băieți: „Fata merge cu plăcere, dar băietul… Oleacă eu 

mă gândesc că îi oleacă mai lenos...” (IA_PM_12). Părinții leagă diferențele în 

succesul la învățătură nu doar de genul copilului, ci și de felul de a fi, caracterul, 

perseverența acestuia: „Sunt caractere diferite: celui mare îi place să-și dea interesul, 

să facă, din motivul că el înțelege ceva, dar cel mic deseori spune: ”dacă nu vrau să 

învăț, nu învăț.”” (IA_PM_20). 
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Studiul arată că, în opinia părinților, în cazul când totuși reușita unui copil a 

devenit mai slabă, printre motive se află și faptul că el stă mai mult cu gândul la părinți 

și nu reușește să se concentreze: „Da da, s-o schimbat învățătura oleacă, cum o spus 

profesorul, diriginte de clasă ca când eram eu acasă, mai slabă învățătura amuia, cu 

gândul concentrat în altă parte.” (IA_PM_27). 

Copiii lăsați acasă pot întâlni dificultăți în a comunica cu semenii, în a se integra 

în diferite grupuri sociale. Cauzele pot fi diverse: lipsa modelului de comunicare a 

părinților cu alte persoane, închiderea în sine din cauza lipsei lângă ei a părinților, 

reacția agresivă ca o formă de apărare. De exemplu, o mamă dintr-o familie 

transnațională, care este și psiholog școlar afirmă că: „…copiii rămași în grija altcuiva  

se deosebesc prin comportament scandalos. Nu-i vina lor, doar ei nu pricep situația, 

iar părinții, deseori, simțindu-se vinovați, compensează lipsa lor prin bani. Iată că, 

copiii ies de sub control și capătă comportamente urâte.” (IA_PA_01). Uneori însă, 

invers, copiii pot deveni mai timizi, ceea ce, de asemenea, poate fi un impediment în 

calea integrării în societate: „De exemplu eu am observat la băiat că a devenit un pic 

mai, mai, mai retras, mai tăcut. Dar și acum, are treizeci și unu de ani, cred că totuși 

timpul de atunci l-a afectat, l-a afectat, deoarece cum vă zic, îi mai retras, îi mai tăcut, 

îi mai…nu prea comunică, nu-i cum sunt alți copii…” (FG_A_01). 

 

4.7.3. Comunicarea dintre părinții migranți și copiii lăsați acasă 

În cadrul familiilor transnaționale comunicarea este redusă, de cele mai multe 

ori, la comunicarea prin intermediul telefonului și a calculatorului. Părinții sunt 

conștienți de limitele acestei comunicări: „vorbim pe rețelele de socializare, dar nu-i 

ca cum ai fi lângă ei, să-i strângi în brațe, să-i mângâi și să le spui cât de mult îi 

iubești.” (FG_A_02), dar pentru că nu au alternative, decât când vin acasă sau când 

pleacă copiii la ei în vizită, o folosesc. 

Părinții spun că comunică cu copiii cel puțin o dată pe săptămână, dar cei mai 

mulți au spus că comunică o dată pe zi, sau cel puțin o dată pe zi: „În fiecare zi, de 

regulă seara, minimum o oră vorbim cu toată familia.” (IA_PA_01). Iar în cazul când 

au posibilitatea, comunicarea este și de mai multe ore pe zi: „…în toată ziua, de vreo 

zece, douăzeci de ori pe zi cât cu mama, dar copii când vin acasă până ce mă culc eu.” 

(IA_PM_12). 
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Cel mai des sunt discutate probleme de rutină: „Discutam despre cum se simt, 

ce au mâncat, cine i-a supărat, cum e la școală, dacă erau la școală, dacă erau în 

vacanță, ați mai fost pe la bunei și la restul rudelor?” (IA_PM_11). 

Imposibilitatea de a se afla mereu lângă copii îi face pe părinții-migranți să 

încerce să educe copii prin intermediul comunicării la distanță: „Vorbeam despre 

învățătură, comportament, orele la care trebuie să fie acasă, să nu se oprească pe drum 

la oameni și mașini străine, dar să vină drept acasă.” (IA_PM_03)  

În afară de comunicarea la distanță, părinții mai comunică cu copiii atunci când 

vin acasă. Și majoritatea părinților menționează că în aceste scurte perioade încearcă să 

petreacă cât mai mult timp cu copiii: „…băietul permanent e cu mine atâta timp cât eu-

s acasă…” (IA_PM_08). Dar chiar și când vin în țară, părinții întâlnesc uneori piedici 

în comunicare, deoarece copii pot să se îndepărteze de ei și să se închidă în sine: „O să 

vă spun așa: copii se depărtează de părinți, cu părere de rău, că părinții sunt plecați 

și-mi pare foarte rău că nu vor să discute, de câte ori întreb ceva să-mi spună, îs foarte 

închiși, au devenit închiși…” (FG_A_02). 

 

4.7.4. Influența migrației de muncă asupra bunăstării familiilor transnaționale și 

suportul material acordat copiilor 

Unul dintre motivele plecării părinților la muncă este starea financiară precară 

a familiei și deci, părinții pleacă pentru a câștiga mai mult: „Peste hotare poți să strângi 

bani și să vii acasă să faci un lucru mai mare, ca să-ți îndeplinești  scopurile... De asta 

și plecăm acolo...” (IA_PM_23). 

Unii migranți și-au îmbunătățit condițiile de trai în Republica Moldova: „...am 

realizat să-mi procur un apartament în țară...” (FG_A_01). Unii părinți au reușit să 

rezolve probleme medicale ale copiilor, probleme de așa ordin încât nu ar fi reușit să le 

rezolve în caz contrar, din cauza lipsei de bani: „Eu când plecam peste hotare, mă 

gândeam de grija asta, ca să-i pun ei brackets (aparat dentar), tare mulți bani, și 

încetul cu încetul, s-o făcut...” (IA_PM_07). Mai mulți părinți au reușit să își ducă 

copiii la mare, în călătorii și excursii.  

Soluționarea problemelor materiale îmbunătățește uneori relațiile dintre soți, 

lucru benefic pentru toți membrii familiei: „la noi oricum  starea financiarî oleacă s-o 
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îmbunătățit ...nu zic că suntem of...da, totuși sântem ...este o stabilitate careva. 

Stabilitatea asta financiară liniștești șî „climatu” în familie ...cum s-ar zîce…” 

(IA_PM_26). 

 Părinții trebuie să își întrețină copiii dar acest lucru trebuie făcut cu mare grijă, 

dezvoltând toate aspectele comunicării și interacțiunii între părinți, pentru că în caz 

contrar, părinții nu sunt apreciați, ci doar se așteaptă bani de la ei: „…mamă-sa a zis, 

că „eu sunt numai „coșolek” (portmoneu)  pentru dânsa în rest eu nu exist.” (IA_Î_06). 

De obicei, bunăstarea familiilor transnaționale crește, dar părinții migranți sunt 

foarte conștienți de prețul pe care au trebuit să îl plătească pentru aceasta: „Am câștigat 

niște bani, niște bănuți, o casă; da am pierdut cei mai frumoși ani din viața copiilor, și 

în primul rând, sănătatea mea.” (FG_A_02). 

 

4.8. Atitudinea societății față de familiile transnaționale și copiii lăsați acasă 

Atitudinea societății față de familiile transnaționale și copiii rămași acasă poate 

fi uneori dură și influențată de multe prejudecăți. Acest lucru a fost menționat pe 

parcursul cercetării de către mai mulți adulți. „…societatea are atitudine contradictorie 

față de aceste familii – mulți consideră că dacă este cineva din familie plecat, familia 

este asigurată bine din toate punctele de vedere. (IA_PA_01). 

Se pare că societatea, comunitatea locală nu prea intervine și nu se prea 

interesează de familiile transnaționale, de copiii lăsați acasă. Fiind întrebați dacă 

intervine cineva cu ajutor sau sfaturi în viața copiilor, de exemplu, rudele, autoritățile 

locale, biserica, ONG-uri etc., părinții și îngrijitorii au spus, de obicei, că în afară de 

rudele apropiate nu intervine nimeni.  

 

4.9. Efectul situației pandemice asupra familiilor transnaționale 

 Se pare că situația pandemică nu a influențat foarte mult familiile transnaționale 

în general și copiii lăsați acasă, în particular. De cele mai multe ori, migranții au 

continuat să muncească, ba chiar au plecat la muncă peste hotare pentru prima dată. 

Totuși, au existat și cazuri în care persoanele nu se puteau întoarce la muncă peste 

hotare din cauza pandemiei. „…pot spune că pe alocuri a influențat destul de tare, 
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lumea este indignată pentru că nu pot pleca peste hotare ca să-și câștige existența.” 

(IA_PM_11).  

Chiar dacă pandemia a cauzat diverse restricții, impuneri și reguli stricte în toate 

țările, atât părinții, cât și îngrijitorii spun că aceasta nu a influențat nici într-un mod 

relațiile din interiorul familiilor transnaționale și nici relațiile acestora cu îngrijitorii. 

Unii părinți consideră că învățătura online pentru copiii lor în timpul pandemiei 

nu a fost la fel de eficientă ca și învățătura în clase: „mare treabă ei nu fac online... 

Asta e..., asta e..., e tragedie după mine, dar nu avem ce face...” (IA_PM_21). 

 

4.10. Planuri de viitor, doleanțe și așteptări de la stat 

Mai mult de jumătate dintre părinții migranți ar dori să se întoarcă în țară: 

„înapoi în Moldova, să vin înapoi, să-mi eu o căsuță să stau lângă copii” (IA_PM_27). 

Unii și-ar dori să se stabilească cu traiul în străinătate, dar îi oprește faptul că au părinții 

în Republica Moldova, că aici sunt rudele și prietenii, aici înțeleg bine limba, cultura și 

tradițiile: „Eu planurile mele sunt că să mai plec și să mă întorc înapoi acasă lângă 

părinți, lângă familia mea.” (IA_PM_16) 

Aproape toți părinții migranți cu care s-a discutat în cadrul studiului îndeplinesc 

munci necalificate peste hotarele țării, chiar dacă o parte dintre ei au studii superioare. 

Ei câștigă banii destul de dificil, depunând efort fizic, cumulat uneori cu un mare efort 

emoțional, mai ales când este vorba de munca în calitate de îngrijitori de bătrâni în 

familie. De aceea părinții doresc un viitor mai bun pentru copiii lor. Și în majoritatea 

cazurilor visează ca aceștia să facă o facultate: „Eu le-am spus așa:”Voi treb-să 

învățați. Eu muncesc pentru voi. Eu banii iștea îi fac pentru voi. Eu, tot banul meu, îl 

vâr în studiile voastre.”” (IA_PM_15) 

Studiul arată că unii părinți sunt foarte nemulțumiți de ceea ce face statul: „Mult 

mai mult ajută o țară străină, decât țara noastră. Țara noastră nu face absolut 

nimica!!! Ni-mi-ca!!! Cu și ne-au ajutat? Cu nimica!” (IA_PM_15). Adulții consideră 

că statul are o mare parte de vină pentru că cetățenii sunt nevoiți să plece.  

Părinții consideră că statul ar trebui să contribuie la crearea mai multor locuri 

de muncă: „Poate mai multe posturi de lucru. Să aibă lumea unde lucra, că de asta 

pleacă lumea din țară pentru că îs puține locuri de muncă, chiar nu ai unde lucra, așa 
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de multe posturi, nică nu-i de lucru…” (IA_PM_12). Având mari așteptări de la stat, 

unii denotă, totuși, o atitudine pasivă în ceea ce privește problemele societății: „Dar 

noi nu putem să facem nimic, până nu fac ei ceva…” (IA_PM_05). 

5. Rolul autorităților publice din Republica Moldova în sprijinirea familiilor 

transnaționale și gestionarea fenomenului „copii lăsați fără îngrijire în urma 

migrației de muncă” 

Guvernul și autoritățile publice locale au recunoscut de mai mult timp 

necesitatea de a întreprinde măsuri consolidate în ceea ce privește protecția copiilor 

lăsați fără îngrijire a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. În acest context 

pot fi menționate mai multe inițiative lansate la nivel național. Astfel, au  fost elaborate 

diverse documente strategice, precum Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-

2020, a fost perfectat cadrul normativ prin lansarea Legii nr. 140 din 14.06.2013 

„Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de 

părinți”, au fost dezvoltate mai multe servicii sociale prestate la nivel de comunitate de 

către asistenții sociali, psihologii școlari etc. Or, gestionarea cât de cât eficientă a 

fenomenului dat devine din ce în ce mai importantă în situația în care, pe fundalul 

proceselor de globalizare, fenomenul migrator va înregistra o intensitate și mai mare, 

iar fenomenul dat -  familiile transnaționale și a copiilor lăsați fără îngrijire va deveni 

și mai răspândit și va căpăta noi forme de manifestare, care poate genera noi riscuri 

sociale.  

 

5.1. Date despre experții intervievați  

Opinia experților și factorilor de decizie care sunt implicați nemijlocit în 

gestionarea fenomenului familiilor transnaționale ar fi extrem de importantă, din punct 

de vedere a îmbunătățirii politicilor publice la acest capitol. În acest context, cercetarea 

a urmărit să fie implicați în calitate de participanți la interviuri reprezentanți ai 

diverselor instituții (reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale) care au 

tangențe cu fenomenul familiilor transnaționale și a protecției copiilor lăsați fără 

îngrijire a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Au fost intervievați asistenți 

sociali, psihologi școlari, primari, reprezentanți ai consiliului raional, ai Agenției 

Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în competența cărora se află problema 
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migrației de muncă, ai Biroului Relații cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a 

Guvernului. S-a urmărit și o reprezentativitate teritorială, astfel încât problema 

familiilor transnaționale și gestionarea ei se manifestă în mod diferit în mediul urban și 

în cel rural.  

 

5.2. Aprecierea situației la nivel național și local 

Respondenții și-au expus părerea vis-a-vis de obligativitatea luării în evidență 

și monitorizării copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare: „Ar fi bine 

ca părinții să fie întrebați la frontieră atunci când pleacă nu pentru o perioadă mai 

mare de 2 luni, cum este stipulat în legea nr. 140, dar chiar și pentru o săptămână, în 

grija cui au lăsat copiii” (IA_E_01); „…noi avem un mare gol în legislația noastră, că 

atunci când un părinte sau ambii părinți sunt plecați peste hotare ei trebuie să fie 

întrebați chiar la frontieră: cu cine au lăsat copiii, dacă sunt toate actele în regulă, 

dacă copiii sunt școlarizați, nu-s școlarizați și așa mai departe. (IA_E_03). 

Totodată, dacă la nivel rural familiile transnaționale și copiii sunt luate în 

evidență și sunt monitorizate, nu se poate spune același lucru despre orașe: „În prezent, 

în localitate există peste 100 de familii în care ambii sau cel puțin un părinte este plecat 

la muncă peste hotare”. (IA_E_05). „Asistentele sociale au un registru special, în care 

duc evidența copiilor care au rămas fie fără un părinte, fie fără ambii părinți. Totodată 

este și o conlucrare între asistentul social, medicul de familie și polițist. Se duce la fel 

evidența, dacă părinții  pleacă cu tot cu copii. Când pleacă ambii părinții, sau în cazul 

familiilor incomplete, unul din părinte, se instaurează forma de protecție – custodia, se 

pregătește pachetul de documente, se stabilește persoana care o să rămână 

responsabilă de copil, se înregistrează și se duce o evidență. ... Asistentele sociale se 

deplasează la domiciliul acestora.  Familiile pot aplica pentru ajutor social. Faptul că 

aceste familii sunt în vizorul asistenților sociali este un ajutor.” (IA_E_01). 

 La nivel de municipiu problema monitorizării copiilor a căror părinți sunt 

plecați la muncă peste hotare este dificilă din cauza numărului mare de locuitori. De 

cele mai multe ori evidența acestei categorii se face în școli:  „La nivel de municipiu 

există destul de multe familii transnaționale, dar o evidență la nivel de direcție nu există, 

deoarece părinții nu sunt obligați să informeze autoritățile despre faptul că lasă copiii 

în grija altor persoane. Evidența este făcută de școli: diriginții înregistrează cazurile și 
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transmit de două ori pe an (octombrie, martie) listele la direcția Educație, Tineret și 

Sport, respectiv, o copie trebuie să vină la noi. În ultimii ani, din cauza pandemiei, nu 

au fost astfel de înregistrări.” (IA_E_08). 

 Reprezentanții autorităților publice din localitățile rurale invocă alte nevoi cu 

care ei se confruntă. De exemplu, lipsa de specialiști calificați care ar putea lucra cu 

această categorie de persoane (copii lăsați fără îngrijire): „Se simte  lipsă de specialiști 

în domeniul psihologiei sau psihopedagogiei care ar oferi mai multă asistență acestor 

copii. De asistență psihologică au nevoie chiar și acei tutori sau custode pentru a putea 

rezolva anumite probleme ale acestor copii, dar și asistenții sociali, fiind zilnic 

implicați în rezolvarea acestor probleme dificile.” (IA_E_01). „Noi avem primării în 

care nu avem practic nici un specialist în protecția drepturilor copilului. Cazul despre 

care v-am vorbit mai sus, despre familia cu cinci copii, e o situație strigătoare la cer. 

Doar asistentul social comunitar care are zilnic în asistență câte 20-30 de beneficiari, 

nu poate acorda atenție suficientă acestui caz, de aceea în primării, obligatoriu trebuie 

de instituit funcția de specialist în protecția drepturilor copilului, cel puțin în primăriile 

cu o populație mai mare decât 1500-2000 de locuitori.” (IA_E_03); „Cu părere de 

rău, polițistul are două sate, este un medic pentru două sate, medicul e persoană în 

vârstă, rămâne totul în seama asistentului social. Dar dacă acești trei s-ar uni și ar 

avea un birou, acești trei și ar trebui să lucreze cu copiii care au rămas fără părinți. În 

așa fel sunt ferm convins că ar putea fi rezultate bune.” (IA_E_05). 

De asemenea, experții, în special cei din mediul urban, invocă că nu de fiecare 

dată ei pot interveni pentru a depăși unele situații de risc apărute vis-a-vis de fenomenul 

familiilor transnaționale: „...dar nu poți interveni. Noi nu avem instrumente. Chiar și 

în comunitatea locală poate și se cunoaște că persoana X este plecată, dar nu este 

legalizat aceasta și statul nu poate interveni cu suport material, chiar dacă persoanele 

care îngrijesc copilul sunt în situații dificile, pentru că copilul este ilegal lăsat în grija 

lor. Problemele-s foarte mari din lipsa aceasta de instrumente cu privire la 

obligativitatea părinților care pleacă.... E important să fie stabilită obligativitatea 

părintelui să susțină familia gazdă.” (IA_E_08). 
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5.3. Răspunsurile comunității la necesitățile copiilor râmași fără îngrijire 

părintească 

 La nivel rural autoritățile publice locale încearcă să facă față situației create în 

vederea evitării riscurilor legate de fenomenul familiilor transnaționale. Se asigură o 

comunicare eficientă cu părinții potențial migranți: „La nivel de comunitate, asistentele 

sociale sensibilizează toți părinții care urmează să plece peste hotare. Părinții sunt 

invitați la primărie pentru ai informa despre eventualele probleme care ar putea 

apărea.” (IA_E_01). 

De asemenea, asistenții sociali, primarii vin cu propunerea de organizare a unor  

formări pentru perfectarea metodelor de intervenție din partea asistenților sociali, 

psihologilor, iar dacă este posibil, organizarea unor echipe interdisciplinare, or 

problema familiilor transnaționale și a copiilor lăsați fără îngrijire este mult mai 

complexă decât asigurarea bunăstării acestui grup social. „…trebuie să fie o colaborare 

între toți membrii echipei multidisciplinare, unde este inclusiv și medicul ca să știe care 

este situația din sursele, din prima sursă a ceea ce spune pedagogul, ce spune asistentul 

social, asistentul comunitar și de ce nu, colaboratorul inspectoratului de poliție și 

psihologul dacă este cazul.” (IA_E_03). 

Experții participanți în cercetare se expun și în legătură cu necesitatea 

intervenției calificate din partea autorităților publice locale, în special, în situația în care 

apar situații grave legate de fenomenul copiilor lăsați fără îngrijire a căror copii sunt 

plecați la muncă peste hotare: „au rămas acasă 3 copii. Cel mai mare e în clasa 12-a, 

mai are o soră sau un frate în clasa 6-a și încă unul mititel de grădiniță. Și atunci, asta 

mai mare, în clasa 12-a, cumva este pusă în situația că trebuie : să facă și mâncare și 

să spele, și curățenie, și s-o ducă pe cea mică la grădiniță, s-o aducă, să vadă dacă a 

doua e îngrijită, e spălată, și-a făcut temele pentru acasă …și cumva își asumă rolul de 

îngrijitor, cu toate că ea este singură elevă în clasa 12-a și …e copil și ea și are nevoie 

și ea de îngrijire. Se epuizează.” (IA_E_02). „La domiciliul copiilor rămași acasă se 

deplasează specialiștii serviciului de asistență socială. De asemenea, se implică 

pedagogii. Însă ei au nevoie de mai mult ajutor, respectiv de implicarea mai multor 

persoane, inclusiv a preotului din localitate, a altor persoane, formatori de opinie, a 

consilierilor locali și raionali” (IA_E_03). 
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Unii primari consideră că în localitate ar fi nevoie de dezvoltarea unui serviciu 

psihologic care va ajuta copii și minorii să depășească mai ușor problemele atât timp 

cât părinții nu sunt acasă. De asemenea, psihologul, asistentul social și polițistul trebuie 

să fie în subordinea primarului. „La noi, cred, ca și în toate primăriile primele privilegii 

le au copiii care au rămas fără părinți. Orice pachet, orice ajutor care se acordă întâi 

și întâi se acordă copiilor a căror copii sunt plecați peste hotare.” 

Experții sugerează dezvoltarea și diversificarea unor servicii extra-școlare 

pentru copii pentru petrecerea timpului liber, care le-ar înlesni depășirea șocului 

psihologic prin care ei trec: Este necesară organizarea de cercuri extra-clasă pentru 

copii (sportive, de creație), inclusiv frecventarea centrelor de creație, a celor școli de 

creație pentru a avea o ocupare mai mare. În raion, există doar 2 școli de acest gen, 

respectiv nu toți copii pot să le frecventeze. Ar fi binevenită organizarea unor programe 

de formare privind orientarea profesională a tinerilor. (IA_E_03); „Dacă ar fi un cerc 

de sport, pentru ca copiii să fie implicați sub supravegherea profesorilor, acei oameni 

care să-i facă să treacă mai ușor peste problemele. Dacă vor fi mai multe cercuri cred 

că vor fi binevenite.” 

 

5.4. Cadru normativ și politici de suport 

Referitor la cadrul instituțional-legislativ din domeniu dat, reprezentanții 

autorităților publice locale consideră că acest cadru le permite să-și exercite eficient 

funcțiile vis-a-vis de fenomenul familiilor transnaționale: „Legea nr. 140 a soluționat 

mai multe probleme în ceea ce privește copii rămași acasă a căror părinți sunt plecați 

peste hotare. Conform Legii 140, asistenții sociali trebuie să informeze custodiile 

despre responsabilitățile lui. O modificare binevenită la această lege este și faptul ca 

părintele poate să trimită scrisoare pentru a perfecta actele pentru custodie si prin 

e-mail, Viber, etc. O propunere ar fi să nu rămână ca custodie o persoană cu vârstă 

înaintată. La nivel central, ar trebui ajustată legislația astfel încât responsabilitatea 

părinților plecați peste hotare să nu se piardă.” (IA_E_01). 

„După părerea mea, eu cred că Legea 140 la moment s-o modificat binișor, 

adică, mie îmi place, să zic așa... Un moment numai că părintele-custode n-are dreptul 

să se ducă cu copilul peste hotare, dar prin procura șoferului, poftim, se duce... Dar s-

au scos foarte multe: înainte tutorele era reprezentant legal, am avut cazuri când s-au 
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vândut terenuri, când... și tot așa... avere... Dar o apreciez (legea) că se pune accentul 

pe securitatea, sănătatea, viața copilului și școala.” (IA_E_01). 

Cadrul legislativ permanent se perfectează și răspunde prompt la provocările 

fenomenului familiilor transnaționale: „Se ghidează în activitatea lor de Legea 212, din 

2020, cu privire la Custodie, Convenția pentru drepturile copilului, Codul Civil, Legea 

140 pentru Copiii aflați în situații de risc, Legea cu privire la asistența socială, la 

servicii de caritate, Regulament-cadru cu privire a serviciului centrului de zi ș.a. 

(IA_E_08). 

Totodată reprezentanții autorităților publice locale invocă și anumite lacune, 

precum obligativitatea părinților migranți de a perfecta custodia pentru copii lăsați 

acasă: „La noi, în RM, legislația este puternica, însă, cu păreri de rău, nu o îndeplinim: 

cumătrismul, prietenii..., așa și în domeniul ăsta, legislația e foarte bună. ... Aici ar 

trebui toți să ne implicăm la promovarea noii generații, asta este părerea mea….Dacă 

noi n-a să tragem atenție la generația tânără, n-o să investim, noi nu o să avem 

rezultate.” (IA_E_05). 

Experții consideră custodia ca formă bună de protecție a copilului, dar mai 

este și riscul cu ce fel de persoană a rămas copilul. „Când părintele lasă copilul cu o 

persoană de 80 de ani, copilul va crește nicicum. Adică, custodia trebuie să aibă niște 

criterii.” (IA_E_10). 

Experții sugerează organizarea unor cercetări sistematice în domeniu pentru 

îmbunătățirea atât a cadrului legislativ, cât și a metodelor de intervenție din partea 

autorităților publice: „Acum s-a armonizat legislația, anume pentru ei s-a făcut această 

formă de protecție – custodia – anume pentru copii migranților, care este destul de 

bună. Ar fi bine de modificat legislația în vederea monitorizării acestor copii pentru a 

lichida anumite lacune, să dezvolte propuneri legislative. La fel, biroul Migrație și Azil, 

Terre des Hommes să facă unele cercetări și în baza lor să se facă propuneri de 

îmbunătățire.” (IA_E_08). 

Experții participanți la cercetare au comunicat că la nivel de municipiu 

colaborarea între instituții este bună.  Se convoacă ședințe intersectoriale, inclusiv pe 

abordarea problemelor copiilor în situații de risc, școlarizarea acestora, evidența 

copiilor, acțiuni de prevenire a abandonului școlar. „Există un centru municipal psiho-

pedagogic, care este foarte activ în oferirea suportului familiilor și copiilor. Centrul 

face activități atât de formare, cât și de evaluare a anumitor situații.” (IA_E_08). 
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5.5. Concluzii: 

În concluzie poate fi menționat că fenomenul migrației de muncă a afectat mult 

societatea moldovenească, iar unele aspecte legate de degradarea capitalului uman încă 

nu se manifestă în deplină măsură. Tabloul migrației se schimbă pe parcursul anilor, și 

dacă inițial oamenii plecau cu ideea că vor reveni după ce își vor soluționa problemele 

materiale, acum tendința este de a emigra cu toată familia. Totuși, încă mulți dintre 

copiii din familiile transnaționale, în care a plecat unul sau ambii părinți suferă de lipsa 

acestora și nu se pot integra pe deplin în societate. Urmările acestui fenomen pot să fie 

resimțite deja, când o să fie prea târziu și atunci nu se știe dacă se va putea revanșa ceea 

ce a fost omis în timp. În acest sens implicarea autorităților publice locale pentru crearea 

unor condiții mai bune de integrare socială a copiilor rămași fără îngrijirea părinților în 

urma migrației este necesară și binevenită. 
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6. Raport de țară – Ucraina  

Dr. Tetiana Bondar; Dr. Oleksii Haniukov; Dr. Daryna Pavlova; Ukrainian Institute 

for Social Research after Oleksandr Yaremenko (Institutul Ucrainian de Cercetări 

Sociale după Oleksandr Yaremenco), Ucraina. 

 

Introducere 

Asigurarea drepturilor copiilor este una dintre direcțiile strategice pentru 

îmbunătățirea activităților statului de afirmare și asigurare a drepturilor și libertăților 

omului. Strategia națională în domeniul drepturilor omului 8  ia act de necesitatea 

asigurării și protejării drepturilor copiilor din Ucraina, în conformitate cu standardele 

internaționale (în special europene) recunoscute în general, ținând cont de interesele și 

opiniile copilului atunci când ia decizii care îl privesc. 

Ucraina ia măsuri sistematice pentru a integra protecția drepturilor copilului în 

spațiul său politic și juridic național, ratificând numeroase convenții internaționale, în 

special Convenția privind drepturile copilului9 și ambele protocoale la aceasta. Cu toate 

acestea, aceste măsuri sunt rareori însoțite de mecanisme eficiente de punere în aplicare 

și monitorizare, în special în cazul grupurilor vulnerabile de copii, inclusiv copiii 

lucrătorilor migranți. 

Potrivit Raportului internațional privind migrația10, Ucraina ocupă locul 8 în 

lista țărilor ai căror cetățeni călătoresc în străinătate pentru muncă, cu un indicator de 

5,5-6 milioane de persoane. Migrația forței de muncă a unuia sau ambilor părinți 

afectează negativ drepturile copiilor lor. Odată cu începutul agresiunii armate a Rusiei, 

situația cu asigurarea drepturilor copiilor a devenit și mai complicată, deoarece 

restricțiile impuse de legea marțială devin adesea un obstacol în calea planurilor 

lucrătorilor migranți, distrugând schemele de comunicare și transport stabilite, 

 

8 Decretul președintelui Ucrainei „Cu privire la strategia națională în domeniul drepturilor 

omului” din 24 martie 2021 No. 119/2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#n13  
9 Convenția cu privire la drepturile copilului. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text  
10 Raportul asupra migrației mondiale 2022. URL: https://publications.iom.int/books/world-

migration-report-2022    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
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interferând cu reunificarea familiilor lucrătorilor migranți și minimizând influența 

educațională pozitivă a părinților asupra copiilor. 

Acești factori determină relevanța studiului, care este intensificat din cauza 

lipsei de statistici fiabile cu privire la numărul de copii care se află într-o situație de 

migrație a forței de muncă a părinților, necesitatea de a analiza relația dintre migrația 

forței de muncă și Protecția Drepturilor Copilului în Ucraina. Rezultatele vor contribui 

la îmbunătățirea cadrului politic și juridic pentru Migrație și mobilitate în Ucraina, cu 

accent pe migrația familiilor transnaționale, precum și creșterea gradului de 

conștientizare cu privire la migrația legală și acordarea de asistență lucrătorilor migranți 

care se întorc prin dezvoltarea resurselor educaționale și a campaniilor de informare. 

 Marea majoritate a datelor au fost obținute înainte de începerea fazei active a 

agresiunii armate a Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, informațiile din acest raport 

nu iau în considerare schimbările care au avut loc în familiile lucrătorilor migranți de 

la începutul războiului. Ca urmare a luptelor, situația cu respectarea drepturilor 

lucrătorilor migranți și a familiilor acestora s-a deteriorat semnificativ, iar 

particularitățile percepției lor asupra situației și planurilor pentru viitor au suferit 

ajustări semnificative. 

 

6.1.Metodologie  

6.1.1. Scop și obiective 

  Scopul general al studiului este de a găsi relația dintre migrația forței de muncă 

și Protecția Drepturilor Copilului în Ucraina, care va contribui la îmbunătățirea cadrului 

politic și legal pentru migrație și mobilitate în Ucraina, cu accent pe migrația familiilor 

transnaționale, precum și creșterea gradului de conștientizare cu privire la migrația 

legală și acordarea de asistență migranților de muncă care se întorc, prin dezvoltarea 

resurselor educaționale și a campaniilor de informare. 

Pentru a atinge obiectivul, sunt furnizate următoarele sarcini: 

• analiza celor mai frecvente cauze și circumstanțe ale migrației forței de muncă; 

• studiul impactului migrației forței de muncă și al vieții de zi cu zi a părinților și 

a copiilor; 
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• obținerea de informații despre specificul îngrijirii copilului în familiile 

transnaționale; 

• studiul situației stării educației școlare și a educației extracurriculare a copiilor 

lucrătorilor migranți; 

• studiul impactului migrației forței de muncă asupra comunicării și relațiilor în 

familiile transnaționale; 

• luarea în considerare a situației din comunitățile în care trăiesc lucrătorii 

migranți sau familiile acestora; 

• evaluarea nevoilor reale ale lucrătorilor migranți; 

• obținerea de informații despre conștientizarea de către migranți a legislației 

muncii; 

• analiza impactului pandemiei COVID-19 asupra familiilor lucrătorilor 

migranți; 

• viziunea familiilor lucrătorilor migranți cu privire la viitorul și perspectivele lor 

de viitor; 

• formularea de recomandări pentru consolidarea protecției drepturilor copiilor 

crescuți în familii transnaționale. 

 

6.1.2. Мetode 

Pentru a atinge obiectivul și a finaliza sarcinile, s-au folosit metode calitative de 

obținere a informațiilor: interviuri aprofundate și discuții de grup concentrate (focus 

grupuri). A fost elaborat un set de instrumente separat pentru fiecare dintre grupurile 

țintă ale studiului. Datorită introducerii restricțiilor legate de pandemia COVID-19 și 

agresiunea armată a Rusiei, focus grupuri și interviuri au fost efectuate online. 

Înregistrările audio ale focus grupurilor și interviurilor au fost transcrise, sistematizate 

și utilizate în pregătirea acestui raport. 

 

Bazele etice ale cercetării 

Studiul s-a bazat pe respectarea standardelor etice interne și internaționale, 

participanților li se garantează dreptul la anonimat și confidențialitate. 
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Bazele etice ale cercetării sunt dezvoltate pe baza Codului de etică profesională 

al Asociației Sociologice din Ucraina11 și sunt concepute pentru a respecta cerințele 

Comitetului pentru standarde profesionale ESOMAR12, în special pentru a aborda astfel 

de probleme etice: 

• consimțământ informat: înainte de a fi implicați în cercetare, respondenții au 

fost informați despre toate condițiile de participare la proiect cu privire la 

procedura de cercetare: subiectul, scopurile și obiectivele studiului, formatul 

sondajului, momentul studiului. În ceea ce privește copiii minori sub vârsta de 

14 ani, consimțământul informat a fost obținut de la părinții lor; 

• participare voluntară: respondenții au avut dreptul să-și exprime punctul de 

vedere cu privire la toate întrebările, precum și să refuze să răspundă la 

întrebările chestionarului. De asemenea, au avut dreptul să se retragă de la 

participarea ulterioară în orice moment; 

• confidențialitate și anonimat: toți participanții au fost informați că participarea 

la studiu este confidențială și anonimă. Informațiile furnizate de respondent sunt 

utilizate fără identificare și într-o formă generalizată. Toate datele de cercetare 

vor fi stocate în conformitate cu toate principiile de confidențialitate. După 

colectarea datelor, toate instrumentele de cercetare sunt stocate într-un loc sigur; 

• confidențialitate: respondenților li se garantează dreptul la confidențialitate 

(confidențialitate pentru alții) în legătură cu orice informații personale despre 

propriile vieți, opinii și credințe. Pentru a proteja confidențialitatea, se asigură 

obținerea consimțământului oral informat de la subiecții studiului pentru a 

utiliza informațiile pe care le furnizează în scopul studiului. Participanții la 

studiu au fost avertizați în prealabil cu privire la modul în care vor fi utilizate 

informațiile primite de la aceștia. 

 

11 Codul de etică profesională al unui sociolog. URL: https://sau.in.ua/pro-sau/  

12 ESOMAR Orientări pentru realizarea de sondaje în rândul copiilor și tinerilor. URL: 

http://www.uam.in.ua/ukr/standarts/  

https://sau.in.ua/pro-sau/
http://www.uam.in.ua/ukr/standarts/
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Protocolul și instrumentele studiului au fost examinate de Comisia de etică 

profesională a Asociației Sociologice din Ucraina și au primit o concluzie privind 

respectarea Codului de Etică profesională al unui sociolog. 

Rezultatele studiului au fost elaborate doar într-o formă generalizată, fără 

utilizarea informațiilor de identificare. La pregătirea acestui raport au fost utilizate 

numai rezultate analitice agregate fără posibilitatea identificării participanților.  

 

6.1.3. Grupuri țintă ale studiului 

1. Membrii de familie ai familiilor trasnaționale cu copii în care unul sau ambii părinți 

au călătorit în străinătate timp de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni. 

2. Membrii familiei au fost invitați să participe la studiu, cel puțin unul dintre membrii 

care are experiență de călătorie în străinătate timp de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni. 

3. Experții sunt funcționari, furnizori de servicii ai instituțiilor de stat și organizații 

publice, competenți în acordarea de asistență familiilor lucrătorilor migranți cu copii, 

cu experiență de muncă de cel puțin 5 ani.  

S-a implementat un set de eșantioane  

• 12 interviuri aprofundate cu copii cu vârsta cuprinsă între 10-17 ani. 

• 24 interviuri aprofundate cu părinții muncitori migranți și tutorii copiilor.  

• 4 focus grupuri (2 cu copii, 2 cu părinți sau tutori). 

• 3 interviuri aprofundate cu experți competenți în problemele migrației forței de 

muncă. 

Geografia studiului 

5 regiuni din Ucraina:  

• Regiunea Transcarpatia  

• Regiunea Lviv  

• Regiunea Ternopil 

• Regiunea Kharkiv  

• Regiunea Cernăuți  
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6.2. Revizuirea legislației Ucrainei 

Baza legală a politicii de migrație de Stat a Ucrainei este Constituția Ucrainei13.  

Reglementarea actuală a proceselor de migrație în Ucraina ia în considerare 

dezvoltarea socio-economică și demografică a Ucrainei, necesitatea de a optimiza 

fluxurile de migrație și pentru a preveni migrația necontrolată, în conformitate cu 

Constituția Ucrainei și legile Ucrainei privind migrația, alte acte juridice normative și 

tratatele internaționale ale Ucrainei. 

În 2007, Ucraina a ratificat Convenția europeană privind statutul juridic al 

lucrătorilor migranți 14 . Convenția conține un număr mare de dispoziții privind 

informațiile pe care statele sunt obligate să și le furnizeze reciproc, în special asistența 

lucrătorilor migranți și serviciile gratuite în acest domeniu. În 2019, Rada Supremă a 

Ucrainei a Rectificat  Convenția privind Drepturile Copilului din 198915. 

Până în 2016, cadrul legal al Ucrainei nu prevedea statutul formal de "copil al 

lucrătorilor migranți" sau "orfan social". Numai la 01.01.2016 a intrat în vigoare Legea 

Ucrainei "cu privire la migrația externă a forței de muncă"16, care menționează pentru 

prima dată copiii lucrătorilor migranți și drepturile acestora. Această lege stabilește 

baza juridică și organizatorică pentru reglementarea de stat a migrației forței de muncă 

externe și de protecție socială a cetățenilor din Ucraina care au efectuat temporar sau 

desfășoară muncă în străinătate (lucrătorii migranți), și membrii familiei lor. Legea 

definește drepturile lucrătorilor migranți la condiții de muncă adecvate, remunerare, 

odihnă, protecție socială, reîntregirea familiei și stabilește garanții de stat pentru 

furnizarea de servicii sociale și asistență lucrătorilor migranți. În plus, prevede aplicarea 

controlului de stat și responsabilitatea pentru încălcarea legislației privind migrația 

forței de muncă. Autoritățile executive centrale și locale și serviciul de securitate al 

Ucrainei sunt obligate să ia toate măsurile posibile pentru a preveni migrația ilegală a 

forței de muncă externe și traficul de persoane. 

 

13 Constituția Ucrainei. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. No. 30. Art. 

141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  
14 Convenția europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranți. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_307#Text  
15 Convenția drepturilor copilului. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text  
16 Legea Ucrainei „Cu privire la migrația externă a forței de muncă” din 5 decembrie 2019 

No. 341-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/761-19#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_307#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/761-19#Text
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Deși această lege garantează protecția drepturilor sociale ale copiilor 

lucrătorilor migranți, în special dreptul de a-și satisface nevoile național-culturale, 

educaționale, spirituale și lingvistice, documentul nu definește un mecanism prin care 

aceste nevoi ar trebui satisfăcute. Nu este clar pe cheltuiala cui se va întâmpla acest 

lucru. Mai mult, legea nu oferă soluții la problemele prioritare. De exemplu, spre 

deosebire de alte țări, Ucraina încă nu are o unitate de îngrijire temporară pentru copiii 

lucrătorilor migranți, adică un copil ai cărui părinți au plecat la muncă în străinătate 

poate rămâne fără reprezentanți legali care să-i protejeze drepturile și să ofere garanții 

pe care alți copii le au deja. 

Printre principalele probleme în domeniul muncii cu orfanii sociali se numără 

lipsa centrelor și organizațiilor sociale de stat pentru a ajuta copiii lucrătorilor migranți. 

Din 2007, Organizația internațională pentru drepturile omului La Strada-Ucraina 

încearcă să inițieze crearea unei astfel de instituții care să oblige persoana desemnată 

să aibă grijă de problemele și nevoile orfanilor sociali pentru o vreme. Din păcate, 

atunci când a fost propusă această inițiativă, nu numai că nu a găsit sprijin în stat, dar a 

întâmpinat și rezistență din partea grupurilor care au susținut că, sub masca acestei 

instituții, copiii vor fi luați ilegal de la părinți. Mai mult, crearea unei astfel de instituții 

fără soluții concomitente la alte probleme poate duce la o creștere a migrației ilegale a 

forței de muncă sau a corupției pe teren, deoarece părinții vor încerca să evite plasarea 

copiilor în familii adoptive.   

În 2017, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat Strategia Politicii de 

migrație de Stat a Ucrainei pentru perioada de până în 202517. Scopul strategiei este de 

a concentra eforturile statului și ale societății în formarea și implementarea politicii de 

migrație de stat, care va afecta pozitiv consolidarea națiunii și securității ucrainene, va 

accelera dezvoltarea socio-economică, va încetini depopularea, va stabiliza compoziția 

cantitativă și calitativă a populației. Forța de muncă trebuie să respecte standardele 

internaționale și obligațiile internaționale ale Ucrainei. Strategia este concepută pentru 

a atrage atenția asupra problemelor migrației, a direcționa și a uni societatea pentru a le 

rezolva, a asigura relația politicii de migrație cu alte domenii ale activității statului și 

 

17 Decretul Cabinetului de Miniștri al Ucrainei „Cu privire la aprobarea Strategiei de stat 

privind politica de migrație a Ucrainei pentru perioada până în 2025” din 12 iulie 2017 No. 

482. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#n10  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#n10
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trecerea de la un răspuns politic la factorii interni și externi din domeniul migrației la o 

politică mai activă și mai intenționată. 

Strategia prevede implementarea unor astfel de obiective: 

Obiectivul 1. Pentru a reduce barierele administrative în calea libertății de circulație 

a populației din Ucraina, în special activități în astfel de domenii: 

• contabilizarea populației din Ucraina; 

• înregistrarea locului de reședință; 

• protecția documentelor de identitate care confirmă cetățenia Ucrainei sau 

statutul special al unei persoane. 

Obiectivul 2. Pentru a reduce consecințele negative ale emigrării din Ucraina și de 

a crește impactul său pozitiv asupra dezvoltării statului, în special, activități în 

următoarele domenii: 

• dezvoltarea oportunităților de angajare legală temporară în străinătate; 

• promovarea programelor de schimb educațional; 

• sensibilizarea publicului cu privire la oportunitățile de migrație; 

• asigurarea protecției drepturilor cetățenilor ucraineni care lucrează și locuiesc 

în străinătate. 

Obiectivul 3. Crearea condițiilor necesare pentru întoarcerea și reintegrarea migranților 

ucraineni în societatea ucraineană. 

Obiectivul 4. Promovarea migrației legale în Ucraina, în concordanță cu politica 

socială și dezvoltarea economică a statului. 

Obiectivul 5. Asigurarea integrării cu succes a străinilor și apatrizilor care sunt legal în 

societatea ucraineană. 

Obiectivul 6. Utilizarea eficientă a sistemului de eliberare a vizelor și a instituțiilor 

consulare pentru gestionarea migrației. 

Obiectivul 7. Efectuarea controlului persoanelor la frontieră, adaptat fluxurilor 

migratorii în schimbare și posibilităților de gestionare integrată a frontierei. 

Obiectivul 8. Consolidarea controlului asupra respectării legislației privind migrația în 

cadrul statului. 

Obiectivul 9. Asigurarea respectării demnității umane a persoanelor care se întorc, 

pentru a-i încuraja să se întoarcă voluntar. 
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Obiectivul 10. Introducerea unui mecanism și programe adecvate pentru reglementarea 

migranților ilegali. 

Obiectivul 11. Oferirea posibilității străinilor și apatrizilor care au depus o cerere de 

recunoaștere ca refugiat sau o persoană care necesită protecție suplimentară de a 

examina cererile lor de recunoaștere ca refugiat sau o persoană care necesită protecție 

suplimentară, printr-o procedură eficientă și echitabilă. 

Obiectivul 12. Asigurarea unei infrastructuri adecvate și crearea condițiilor de ședere 

a persoanelor care au solicitat recunoașterea ca refugiat sau persoană care necesită 

protecție suplimentară, precum și a persoanelor recunoscute ca refugiați sau a 

persoanelor care au nevoie de protecție suplimentară.  

Obiectivul 13. Asigurarea integrării refugiaților și a persoanelor care au nevoie de 

protecție suplimentară în societatea ucraineană, precum și satisfacerea nevoilor de 

integrare ale persoanelor care au solicitat recunoașterea ca refugiat sau persoană care 

necesită protecție suplimentară. 

În 2018, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a aprobat un Plan de acțiune pentru 

implementarea acestei strategii18. Documentul prevede că strategia politicii de migrație 

de stat a Ucrainei până în 2025 va fi pusă în aplicare în două etape. Prima etapă este 

concepută pentru 2018-2021 și vizează îmbunătățirea cadrului de reglementare în 

domeniul migrației și rezolvarea problemelor urgente în anumite regiuni de migrație și 

pentru anumite categorii de migranți. În această etapă, eforturile autorităților de stat se 

vor concentra pe formarea și punerea în aplicare a Politicii de migrație de stat, care, 

sperăm, va avea un impact pozitiv asupra consolidării națiunii ucrainene și de 

securitate, satisface nevoile economiei în materie de muncă și standardele și obligațiile 

internaționale. În timpul implementării planului, vor fi luate măsuri pentru a atrage 

atenția asupra problemelor migrației, direcțiilor și coeziunii Societății pentru a le 

rezolva, asigurând relația politicii de migrație cu alte domenii ale activității statului, 

trecerea de la o politică de răspuns la factorii interni și externi ai migrației la o politică 

mai activă și mai intenționată.  

 

18 Ordinul Cabinetului de Miniștri al Ucrainei „Cu privire la aprobarea planului de măsuri 

pentru 2018-2021 privind implementarea Strategiei de stat privind politica migrațională a 

Ucrainei pentru perioada până în 2025” din 29 august 2018 No. 602. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80#Text
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În 2017, Cabinetul de Miniștri a aprobat un Plan de acțiuni pentru asigurarea 

reintegrării lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora în societate 19 . 

Documentul este destinat să promoveze angajarea lucrătorilor migranți și a familiilor 

acestora și să atragă copiii migranți în procesul educațional: desfășurarea de cursuri 

suplimentare cu aceștia (în primul rând în limba ucraineană, literatura și istoria 

ucraineană), în special folosind resursele de pe Internet. În plus, este planificată 

consolidarea protecției sociale și juridice a cetățenilor ucraineni care lucrează în 

străinătate prin intensificarea cooperării internaționale pentru a proteja drepturile 

lucrătorilor migranți. Oficiile consulare vor introduce înregistrarea plângerilor 

cetățenilor Ucrainei care se află în străinătate cu privire la încălcarea drepturilor lor, 

inclusiv a drepturilor de muncă. Se oferă sprijin psihologic migranților în scop de 

muncă și membrilor familiilor acestora care au devenit victime ale muncii sau ale altor 

forme de exploatare, ținând cont de experiența internațională. Implementarea măsurilor 

va crea oportunități suplimentare pentru repatrierea cetățenilor ucraineni care lucrează 

în străinătate, integrarea lor în continuare pe piața națională a muncii și viața socială 

activă în Ucraina. 

În 2019, Președintele Ucrainei a aprobat obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale 

Ucrainei pentru perioada de până în 203020. Documentul menționează că migrația este 

o forță motrice importantă pentru dezvoltare și este realizată prin cooperarea 

internațională pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată, cu respectarea deplină 

a drepturilor omului. Pactul Global confirmă acest angajament pentru o migrație sigură, 

ordonată și reglementată, acoperă toate aspectele migrației internaționale și se bazează 

pe Declarația Universală a Drepturilor Omului21. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

(Odd), care sunt direct legate de migrație, recunosc femeile, bărbații și copiii migranți 

 

19 Decretul Cabinetului de Miniștri al Ucrainei „Cu privire la aprobarea planului de măsuri 

pentru asigurarea reintegrării în societate a migranților de muncă și a membrilor familiilor 

acestora” din 12 aprilie 2017 No. 257-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-

%D1%80#Text  

20 Decretul Președintelui Ucrainei „Cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale 

Ucrainei pentru perioada până în 2030” din 30 septembrie 2019 No. 722/2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text  

21 Declarația Universală a Drepturilor Omului. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
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ca un grup vulnerabil care trebuie protejat și migranții implicați în procesul de 

dezvoltare. 

Atingerea acestor obiective este crucială pentru atingerea unei game largi de 

obiective de dezvoltare. Promovarea unei migrații ordonate, sigure, reglementate și 

responsabile contribuie la reducerea inegalităților în interiorul și între țări (RSI 10). 

Remitențele sunt vitale pentru depășirea sărăciei (odd 1) și pentru mobilitatea 

internațională a studenților – pentru promovarea educației de calitate (odd 4). O politică 

de migrație bine gândită este cheia pentru combaterea eficientă a traficului de persoane 

și a exploatării, în special a femeilor și copiilor, precum și pentru eliminarea muncii 

forțate. 

În consecință, astfel de politici promovează pacea, justiția și dezvoltarea 

instituțională eficientă (RSI 16). Acestea sunt esențiale pentru realizarea egalității de 

gen, responsabilizarea tuturor femeilor și fetelor (odd 5) și promovarea ocupării depline 

a forței de muncă productive și a muncii decente pentru toți (odd 8). 

În 2018, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a aprobat programul Social de Stat 

"Planul Național de acțiune pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile 

copilului"22. Cu toate acestea, acest document nu prevede măsuri speciale pentru copiii 

lucrătorilor migranți. 

Problemele copiilor lucrătorilor migranți din sistemul de învățământ sunt 

reflectate în Ordinul Ministerului Educației și științei din Ucraina "despre realizarea 

muncii socio-pedagogice și psihologice cu copiii migranților de muncă"23. În plus, în 

2005 și 2008, aceste probleme au fost discutate la reuniunile Radei Supreme a Ucrainei. 

Cu toate acestea, astăzi, problema lucrătorilor migranți din Ucraina este tratată în 

primul rând de organizațiile publice care oferă servicii sociale migranților și familiilor 

acestora. Organizațiile publice notează necesitatea reglementării de stat a problemei 

copiilor lucrătorilor migranți. Cea mai potrivită soluție la această situație dificilă este 

 

22 Rezoluția Cabinetului de miniștri al Ucrainei „Cu privire la aprobarea Programului social 

de stat „Planul național de acțiune pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile 

copilului” pentru perioada până în 2021” din 30 mai 2018 No. 453. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/453-2018-%D0%BF#Text    

23 Ordinul Ministerului Educației și Științei al Ucrainei „Cu privire la desfășurarea activității 

socio-pedagogice și psihologice cu copiii migranților de muncă” din 28.12.2006 No. 865. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0865290-06 #Text   
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stabilirea relațiilor dintre autoritățile de protecție socială de stat (centre regionale, 

raionale, urbane, rurale de servicii sociale pentru familii, copii și tineri) și organizațiile 

publice, deoarece acestea din urmă au o experiență practică semnificativă în ajutorarea 

copiilor lucrătorilor migranți. 

 

6.3. Migrația forței de muncă. Motive și circumstanțe tipice 

Conform estimărilor experților, migrația forței de muncă este un fenomen foarte 

frecvent, în special în așezările rurale din așa-numitele regiuni "depresionare" din vestul 

Ucrainei, care se află în zone muntoase și departe de orașele mari și centrele raionale. 

Din cauza problemelor legate de ocuparea forței de muncă în astfel de zone, există o 

plecare în masă a populației capabile în străinătate. 

„În raionul Starosambir erau trei sate, unde, conform registrului, erau aproape 

1.000 de locuitori, iar acolo locuiau de fapt 30-40 de persoane de peste 70 de ani. 

Toată populația aptă de muncă a fost angajată”, „În regiunea Lviv, 40-60% din 

populație era angajată” (expert, BF „Serviciul de sprijin pentru stabilizare”). 

Experții observă că, în ultimii ani, înainte de izbucnirea unui război pe scară 

largă, intensitatea ucrainenilor care călătoresc în străinătate pentru ocuparea forței de 

muncă s-a stabilizat oarecum datorită deschiderii mai multor întreprinderi mari cu 

capital străin în vestul Ucrainei, dezvoltării industriei de prelucrare în sectorul agricol, 

întreprinderile mici și mijlocii. Posibilitatea de a obține un salariu stabil (chiar puțin 

mai mic decât în străinătate) și de a oferi o viață decentă familiei a servit drept argument 

pentru mulți să renunțe la migrația forței de muncă în favoarea muncii în Ucraina. 

"Pot spune că în 2017-2018, nivelul migrației a început să scadă oarecum, 

pentru că am avut ocazia să găsim un loc de muncă care să ne permită să trăim mai 

mult sau mai puțin decent. Regiunea Lviv a atras investiții străine, întreprinderile mari 

au început să se deschidă" (expert, BF"serviciul de sprijin pentru stabilitate"). 

Cu toate acestea, plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei în străinătate 

în scopul angajării este încă foarte frecventă astăzi. Cele mai populare zone ale 

migrației forței de muncă pentru bărbați sunt Polonia (în principal lucrează în 

agricultură, întreprinderi de prelucrare), Republica Cehă și Portugalia (construcții), 

țările scandinave (pescuit). Femeile sunt adesea angajate în Austria, Germania, Spania 
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și Italia – sunt solicitate în aceste țări ca asistente medicale pentru persoanele în vârstă, 

infirmi și bolnavi.  

În ciuda varietății de povești și circumstanțe individuale care au forțat unul sau 

mai mulți membri ai familiei să plece în străinătate, principalul argument al aproape 

tuturor pentru migrație este factorul economic: dorința de a câștiga bani, de a obține un 

loc de muncă mai bine plătit în comparație cu Ucraina, pe fondul incapacității de a 

câștiga decent, din punctul de vedere al respondenților, în Ucraina, chiar dacă se depun 

eforturi pentru acest lucru. 

             „Nu ai bani. Pur și simplu nu există. Mă mutam acasă (în Ucraina), nu stăteam 

nemișcat și totuși - datorii, datorii, datorii... Și munca este așa: de la salariu la 

salariu” (Vitalik, 44 de ani, muncitor migrant).  

Pe lângă dorința de a îmbunătăți starea financiară a familiei în ansamblu, 

intențiile de a câștiga bani pentru a satisface nevoile materiale specifice au fost adesea 

menționate ca argumente ale "celui de-al doilea plan": cumpărarea unui apartament sau 

a unei mașini, plata împrumuturilor sau datoriilor, educarea copiilor, începerea propriei 

afaceri și altele asemenea. Destul de des, motivul ocupării forței de muncă în străinătate 

este dorința unui nivel de trai mai ridicat (comparativ cu Ucraina). 

           "Vreau să-mi fac documente, să lucrez acolo și apoi să-mi fac reîntregirea 

familiei, să duc copiii și femeia în străinătate. În Republica Cehă persoanele care 

lucrează oficial au sprijin din partea statului, dar nu și în Ucraina" (Vasily, 33 de ani, 

lucrător migrant). 

Unii migranți din străinătate nu lucrează în specialitatea lor (de exemplu, un 

profesor de școală rurală lucrează la un șantier de construcții din Polonia). 

Destul de des, prima plecare a unui lucrător migrant în străinătate are loc cu 

consilierea prietenilor sau rudelor care și-au găsit deja un loc de muncă și pot oferi 

sfaturi cu privire la găsirea unui loc de muncă, locuință sau stabilirea de relații cu poliția 

locală sau angajatorii.  

Aproximativ jumătate dintre respondenți au declarat că ar dori să se întoarcă în 

Ucraina, cu condiția să poată găsi un loc de muncă cu un salariu decent pe teritoriul 

acesteia. Unii dintre respondenți au declarat că intenționează să se întoarcă în Ucraina 
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după rezolvarea problemelor materiale prioritare: câștigarea sumelor necesare pentru a 

construi o casă nouă, plata datoriilor și altele asemenea. In acelasi timp, alții percep 

migrația forței de muncă ca primul pas pentru integrarea în continuare într-o țară mai 

prosperă-obținerea unui permis de ședere temporară în primul rând, și, ulterior, 

cetățenia.  

”Unii dintre prietenii noștri vor să rămână în Germania, alții în Elveția, încă 

vor să plece, nu văd nicio perspectivă. Nu prea vreau să mă întorc în Ucraina, nu mă 

ține nimic acolo." (Ivan, 44 de ani, căsătorit, 3 copii, muncitor migrant, Polonia). 

Atât copiii, cât și adulții, pe lângă factorii economici, și-au amintit uneori 

dorința de a vedea o "viață diferită", percepând migrația ca o modalitate de a-și lărgi 

orizonturile. 

„Au fost discuții că vrem să mergem în Polonia, sunt mereu de acord cu astfel 

de schimbări. În general, sunt de acord cu unele schimbări în viața mea, îmi place să 

călătoresc, așa că mi-ar plăcea să mă mut” (Anastasia, 13 ani, fiica unui muncitor 

migrant). 

„Am învățat o lecție grozavă pentru mine din Portugalia. În primul rând, am 

văzut o cultură nouă, foarte interesantă. Bucătăria din Portugalia este încă foarte 

interesantă, am învățat să gătesc mult” (Yana, 34 de ani, lucrează ca profesoară într-o 

școală rurală, a lucrat 10 ani în Portugalia). 

Un număr mare de copii au avut statutul condiționat de „copii de lucrători 

migranți” mulți ani și nu își pot imagina viața în alt mod. Creșterea, maturizarea și 

educația lor are loc în absența a cel puțin unuia dintre părinți, în timpul întâlnirilor rare 

și de scurtă durată cu părinții lor - migranți de muncă în timpul vizitelor lor în Ucraina 

în vacanță sau în pauzele de vacanță. 

          ”Tata era mereu în străinătate, abia îmi amintesc de el. Aveam doi ani când a 

plecat" (Maxim, 10 ani). 
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Motivele migrației forței de muncă (deschiderea unei afaceri, reparații la domiciliu, 

bani, achitarea datoriilor, cumpărarea unui apartament, plata împrumuturilor) 

 

6.4. Impactul migrației forței de muncă asupra vieții de zi cu zi a familiilor 

Angajarea unuia sau mai multor membri ai familiei în străinătate implică, în 

majoritatea cazurilor, un dublu impact asupra vieții de zi cu zi a familiei: pe de o parte, 

permite rezolvarea problemei securității materiale și, pe de altă parte, are adesea 

consecințele ruperii legăturilor tradiționale, înstrăinării și apariției diferitelor 

neînțelegeri și chiar procese. Unii respondenți au raportat distrugerea practică a 

familiilor, procese împotriva altor membri ai familiei și altele asemenea.  

"Mama mea a plecat să lucreze în Polonia. Din această cauză, bunica a scris o 

declarație, a sunat la Serviciul social în apartamentul în care locuiau nepoatele, în 

urma căreia copiii au fost separați de părinți, acum au loc audieri în instanță pe 

această temă. Se află într-un centru de reabilitare cu surorile sale mai mici." (din 

raportul intervievatorului). 

Există un model destul de comun de relații de familie în care unul dintre 

membrii familiei (în principal tatăl) câștigă bani în străinătate, iar restul familiei (mama 

și copiii) îl percep în primul rând ca o sursă de finanțare, așteptând transferuri regulate. 

Întâlnirile personale sunt destul de rare-în timpul vacanțelor sau concediilor de vară. 

Unii dintre respondenți au raportat că este destul de dificil pentru ei să coordoneze 

călătoriile în Ucraina cu angajatorul lor. Uneori se practică efectuarea de "vizite de 
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oaspeți" -membrii familiei fac vizite pe termen scurt la un lucrător migrant din țara sa 

de reședință și rămân împreună ceva timp. 

  „Dacă o persoană lucrează legal, atunci nu este atât de ușor să te eliberezi 

pentru a-ți lua o vacanță – trebuie să te înțelegi cu angajatorul cu o săptămână sau 

două înainte. Când vin copiii la mine, e mai ușor să-ți iei o zi sau două.” (Ivan, 44 de 

ani, migrant de muncă). 

Acest format de relații de familie duce inevitabil la înstrăinarea membrilor 

familiei migranților de muncă unii de alții, alți membri ai familiei percepând adesea 

tatăl doar ca o sursă de finanțare. Uneori, migranții de muncă s-au plâns de atitudinea 

sincer consumeristă a rudelor lor care au rămas în Ucraina. 

"Când sunt acasă – sunt obosit, nu am destui bani." Julia (soția) mă împinge să 

plec... Este greu să auzi asta" (Vitalik, 44 de ani, lucrător migrant). 

Pentru unii lucrători migranți de sex masculin, plecarea la muncă în străinătate 

este un fel de modalitate de a scăpa de problemele de zi cu zi și de responsabilitățile 

familiale de acasă. 

"Sunt bărbați care fug de problemele de acasă, cumva nu sunt acceptați acasă, 

pentru că este mai liniștit aici: ai venit acasă de la serviciu, ai mâncat și te-ai odihnit 

și ai venit acasă și te-ai întors la serviciu, pentru că întotdeauna trebuie fie să rezolvi 

ceva, fie să vorbești cu copiii" (Viktor, 47 de ani, migrant de muncă). 

Migrația și reședința separată a unuia dintre membrii familiei agravează 

problemele existente în relații, conduc la conflicte și stârnirea copiilor împotriva unuia 

dintre părinți. Drept urmare, unele familii sunt pe punctul de a fi distruse.   

Absența unuia dintre părinți pentru o lungă perioadă de timp determină, de 

asemenea, o anumită detașare a copiilor, percepția părintelui absent ca aproape un străin 

pentru ei. 

"Nu există suficientă comunicare în direct pentru copii. Pentru ca copiii să 

crească bine, este necesar să avem ambii părinți. Și aici, dacă cineva este cu mama sau 

tata, nu este așa cum ar trebui să fie. Copiii se îndepărtează de el. Mai timid, timid " 

(Maria, 37 de ani, soția unui lucrător migrant). 
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"Practic orfani cu părinți vii. Părinții au plecat în străinătate și și-au lăsat 

copiii la bunici, mătuși sau alte rude" (expert, serviciul de asistență pentru stabilitate). 

Unii lucrători migranți consideră că absența lor prelungită va afecta în mod 

inevitabil creșterea copiilor, le va afecta negativ socializarea și creșterea.  

"Acum cel mai mare va avea 12 ani. Această vârstă este adolescența. În această 

perioadă trebuie să fie aproape. Dacă pierzi timpul, nu-l vei primi înapoi. O mamă este 

mamă, un tată este tată. Vor fi probleme, înțeleg asta" (Ivan, 44, lucrător migrant). 

În același timp, datorită tehnologiilor moderne, multe familii reușesc să 

atenueze consecințele negative ale vieții separate prin utilizarea tehnologiilor moderne, 

comunicarea online regulată folosind rețele sociale și mesagerie.  

Copiii din familiile lucrătorilor migranți devin independenți devreme, învățând 

să rezolve singuri problemele de zi cu zi. Absența îndelungată a unuia dintre părinți 

duce la apariția unui dor constant, duce la numeroase probleme casnice, dificultăți în 

învățarea curriculum-ului. 

"Când tatăl meu pleacă, mă simt trist, există mai multe responsabilități, 

îngrijirea unui frate mai mic; când tatăl meu era acasă, el m-a ajutat cu lecțiile" 

(Daria, 11 ani, fiica unui lucrător migrant). 

Viața independentă a copiilor cu experiență de viață limitată determină o nevoie 

nesatisfăcută de sfaturi din partea adulților. Nevoile tradiționale ale adolescenței în 

rândul copiilor migranți rămân adesea nesatisfăcute, iar întrebările rămân fără răspuns.  

"Trebuie să fi devenit mai dificil să faci ceva, când a apărut o întrebare, nu era 

nimeni care să răspundă" (Nazar, 17 ani, tatăl este muncitor migrant, mama a murit). 

"Sunt câteva întrebări pe care nu le pot pune pur și simplu. Mi se pare că pot 

să-i întreb pe colegii mei, dar din anumite motive nu-mi pot întreba părinții" (Izmail, 

14 ani, mama este lucrător migrant). 

Femeile ale căror soți sunt lucrători migranți observă, de asemenea, că, în 

absența lor, au devenit mai independente și mai hotărâte, trebuind să rezolve probleme 

care anterior erau de competența bărbaților lor (repararea aparatelor de uz casnic, 

comunicarea cu instalatorii etc.). 
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"M-a învățat cumva, m-a făcut mai matur, mai puternic. M-a învățat să iau 

decizii pe cont propriu, să-mi asum responsabilitatea" (Natalia, 44 de ani, soția unui 

lucrător migrant. Funcționează ca vânzător). 

"Trebuie să mă descurc fără soțul meu. Apoi apelați un instalator, apoi aduceți 

apă, apoi colectați cartofi, cumpărați-i pentru iarnă. Desigur, a devenit greu, nu există 

suficientă forță masculină " (Yulia, 34 de ani, soția unui lucrător migrant). 

Este destul de obișnuit să înțelegem anormalitatea existenței unor familii 

disparate, reședința separată a părinților și a copiilor.  

"Familia ar trebui să fie o familie, familia ar trebui să fie împreună tot timpul 

și nu ca și cum aș petrece șase luni în străinătate și petrec puțin timp acasă cu familia 

mea" (Yuri, 41 de ani, lucrător migrant). 

 

Impactul migrației asupra vieții de zi cu zi a familiilor (conflicte, atitudine 

consumeristă, neînțelegeri, distrugerea familiilor, copii lăsați fără îngrijire, dispute 

legale, înstrăinare) 
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6.5. Îngrijirea copilului în familiile lucrătorilor migranți  

Plecarea unuia sau chiar a ambilor părinți pentru a lucra în străinătate determină 

în mod inevitabil apariția diferitelor probleme care sunt asociate cu creșterea copiilor și 

îngrijirea acestora.  

Destul de comună este practica în care îngrijirea copilului este atribuită unuia 

dintre părinți (în principal mamei) care a rămas în Ucraina. Participarea la educație a 

celuilalt se limitează în principal la furnizarea de asistență financiară sau comunicare 

online sau la organizarea de întâlniri scurte în timpul sărbătorilor. 

Uneori îngrijirea este atribuită altor rude: bunici, frați mai mari sau surori.  

Odată cu plecarea în străinătate a unuia dintre părinți, copilul primește mai 

puțină atenție nu numai din cauza absenței unuia dintre părinți, ci și din cauza sarcinii 

crescânde a părintelui care a rămas în Ucraina.  

  "Am început să dedic mai puțin timp copilului, pentru că trebuie să îndeplinesc 

și alte îndatoriri pe care le-am împărtășit anterior cu soțul meu. Trebuie să rezolv 

problemele de zi cu zi, să gătesc, să curăț, să merg undeva să plătesc sau să rezolv 

altceva. Mai este puțin timp pentru un copil " (Svetlana, 45 de ani, soția unui lucrător 

migrant). 

Chiar și în condițiile unei relații calde și de încredere între un copil și unul dintre 

părinți, copiii simt adesea o lipsă a celuilalt, pe care nici comunicarea zilnică online sau 

întâlnirile personale rare nu o pot înlocui pe deplin. 

  "Copiilor le lipsește comunicarea. Trăim pentru 2 vieți: una este în străinătate, 

a doua este în familie" (Ivan, 44, lucrător migrant). 

Problema educației și îngrijirii devine mai complicată atunci când un copil 

ajunge la adolescență, când are nevoie în special de încredere în comunicare și control 

din partea membrilor mai în vârstă ai familiei. 

Copiii mai mari m-au ajutat. Când eram la serviciu, fiica cea mare a luat-o pe 

cea mai mică de la grădiniță. Când sunt copiii mai mari, ei pot îndeplini funcțiile unui 

tată absent" (Oksana, 50 de ani, trei copii, soțul lucrează în Polonia). 
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„Am o stimă de sine scăzută, pentru că pentru a avea stima de sine, capacitatea 

de a mă susține, tatăl meu trebuie să fie acolo să ajute, iar eu nu am asta” (Hanna, 13 

ani, fiica lui un muncitor migrant). 

 

Îngrijirea copilului în familiile 

lucrătorilor migranți (copii 

singuri, familie extinsa, surori mai 

mari, vecini, bunici, bunici, unul 

dintre parinti, frati mai mari, mai 

putina atentie). 

 

 

 

 

 

6.6. Învăţământul şcolar şi educaţia extrascolară a copiilor migranţilor 

de muncă 

Copiii migranților, indiferent dacă unul sau ambii părinți sunt plecați în 

străinătate, frecventează de obicei școala. În regiunile în care părinții pleacă la muncă 

este un fenomen obișnuit (Vestul Ucrainei), astfel de copii nu simt niciun tratament 

special din partea colegilor sau a profesorilor. În zonele în care astfel de cazuri sunt 

izolate (de exemplu, regiunea Harkiv), copiii migranților de muncă se simt uneori 

oarecum speciali. 

Principalul control asupra performanței școlare a copiilor și ajutorul la teme este 

efectuat în principal de părintele care a rămas în Ucraina cu copiii. 

În același timp, unii părinți muncitori migranți, chiar dacă se află în Ucraina, 

sunt convinși că treburile și grijile școlare sunt afaceri ale femeilor. Prin urmare, odată 

cu plecarea lor în străinătate, practic nimic nu s-a schimbat în relația dintre familie și 

școală. 
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 ”Am fost la școală de câteva ori când copiii erau mici. Restul sunt problemele 

soției. Majoritatea mamelor merg la o întâlnire părinte-profesor;  am venit odată, am 

fost eu singur printre fete, așa că mi-a fost puțin dificil" (Viktor, 47 de ani, lucrător 

migrant). 

"Nu i-a ajutat niciodată pe copiii cu școala, a fost angajat în muncă și eu am 

ajutat la școală. Nimic nu s-a schimbat aici" (Victoria, 43 de ani, soția unui lucrător 

migrant). 

O parte din banii câștigați în străinătate sunt cheltuiți pentru a plăti pentru 

participarea copiilor la cursuri plătite, cursuri de sport și muzică. Cu toate acestea, mulți 

copii migranți frecventează gratuit cursuri extrașcolare de diferite tipuri și, în acest sens, 

nu se deosebesc de ceilalți colegi de clasă.  

Unii dintre lucrătorii migranți sunt interesați în mod regulat de succesul școlar 

al copiilor prin comunicarea prin mesagerie.  

În unele școli, profesorii tind să acorde mai multă atenție copiilor migranți, 

înțelegând situația lor familială dificilă. Uneori a fost menționată participarea unui 

psiholog școlar la acordarea unei astfel de asistențe.  

"Profesorii încearcă să acorde mai multă atenție acestor copii, să vorbească cu 

ei în vacanță, să-i mângâie, să întrebe ce îi deranjează, dacă trebuie să ajute într-un 

fel. Avem un psiholog practic la școala noastră, el conduce conversații cu astfel de 

copii" (Larisa, 34 de ani, soția unui lucrător migrant). 

Copiii lucrătorilor migranți își simt poziția specială, se străduiesc să 

îndeplinească cât mai bine cerințele școlare, să nu-și supere părinții și să nu le adauge 

probleme inutile. 

"Încerc să fiu politicos la școală, astfel încât mama și tata să nu aibă probleme 

cu profesorii. Mă descurc." (Maria, 17 ani, fiica unui lucrător migrant). 

Uneori, copiii suferă de insulte școlare de la colegii lor, în special legate de 

absența tatălui lor, nu pot conta pe sprijinul și protecția acestuia.  

"Există o mulțime de cazuri în școala noastră când cineva care nu are tată este 

jignit. Trebuie să li se explice că este normal ca tatăl să plece în străinătate pentru a 
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câștiga bani, pentru că nu există nicio oportunitate aici" (Anna, 13 ani, elevă în clasa 

a 8-a, fiica unui lucrător migrant). 

6.7. Caracteristicile comunicării și relațiilor în familiile transnaționale 

Absența pe termen lung a unuia sau a ambilor părinți din cauza câștigurilor în 

străinătate duce inevitabil la distrugerea formatelor stabilite de interacțiune între 

membrii familiei și la formarea de noi canale de comunicare între aceștia.  

În unele cazuri, absența prelungită a unuia dintre soți creează premise pentru 

distrugerea familiei sau cel puțin pentru apariția unor probleme în relație, mai ales dacă 

nu a fost posibil să se ajungă la un acord cu privire la oportunitatea unui membru al 

familiei care se află în străinătate. Uneori, în timpul interviului, gelozia a fost 

menționată ca fiind cauza neînțelegerilor, unele soții ale lucrătorilor migranți sunt 

supărate de incapacitatea de a exercita controlul zilnic asupra soțului lor. 

”A existat o astfel de situație de criză, am spus deja că nu mai vreau nimic, nu 

vreau acele fonduri, întoarce-te acasă. Și nu vrea. Așa că m-am gândit: de ce este așa?»  

(Mariana, 36 de ani, soția unui lucrător migrant). 

"Există o mulțime de divorțuri și o mulțime de neînțelegeri și dificultăți și tot 

felul de situații neplăcute. Prin urmare, trebuie să fim împreună" (Victoria, 48 de ani, 

soția unui lucrător migrant). 

"Nu vor să mă lase să plec. Soția mea mă lasă să plec, dar spune: "Gata, nu vei 

mai merge, pentru ultima oară" (Viktor, 47 de ani, trei copii, lucrător migrant). 

Familiile transnaționale utilizează pe scară largă posibilitățile tehnologiilor 

moderne pentru a păstra legătura cu membrii familiei absenți. În multe cazuri, soții și 

copiii contactează părintele absent zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi prin diferite 

canale (Viber, Telegram, WhatsApp etc.). Există, de asemenea, comunicare în timpul 

vacanțelor, unele familii practică vizitarea lucrătorilor migranți în străinătate și vacanțe 

comune în țara gazdă. Cu toate acestea, astfel de formate de comunicare nu oferă 

întotdeauna o oportunitate pentru o comunicare deplină, limitând legăturile de familie 

la câteva minute de conversații online.  

"Dacă există probleme cu studiul, atunci îl sun, îl rezolvăm, cerem sfaturi, îmi 

spune multe. Dacă este nevoie, el mă ajută" (Maria, 17 ani, fiica unui lucrător migrant) 
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Aproape toți copiii din familiile de migranți au smartphone-uri moderne, uneori 

achiziționate cu banii câștigați în străinătate de unul dintre părinți. Prezența 

smartphone-urilor la copii, pe de o parte, le îmbunătățește capacitățile de comunicare 

cu părinții absenți, iar pe de altă parte, unii tați au vorbit despre dificultățile legate de 

controlul conținutului online consumat de copiii adolescenți. 

"Dacă un copil nu vrea să-ți dea telefonul, atunci are ceva de ascuns acolo. Și 

ea nu dă. Am ajuns la un scandal" (Valentina, 40 de ani, soția unui lucrător migrant). 

"El (fiul) știe că am verificat. Mi-a cerut să nu fac asta în viitor. Nu mi-a vorbit 

câteva zile" (Ivanka, 35 de ani, soția unui lucrător migrant). 

Vorbind despre particularitățile relațiilor cu un membru al familiei absent, 

respondenții au reamintit cazuri de înstrăinare vizibilă a copiilor de părinți, distrugerea 

relațiilor de încredere și întărirea distanțării reciproce. 

"De multe ori mi-e dor de el. Sunt obișnuită să trăiesc fără el. Când se întoarce 

acasă, este greu să se adapteze, este nevoie de cel puțin o lună. Mă adaptez la el timp 

de o săptămână, apoi mă obișnuiesc cu el și el pleacă din nou" (Anna, 13 ani, fiica unui 

lucrător migrant). 

Uneori, copiii reușesc să stabilească o relație de încredere cu un tată absent de 

la distanță prin comunicare regulată prin telefon sau folosind canale de comunicare on-

line. Cu toate acestea, astfel de situații sunt în mare parte excepția, mai degrabă decât 

regula, iar în majoritatea cazurilor atât copiii, cât și părinții muncitorilor migranți își 

pierd legătura strânsă, se obișnuiesc cu absența reciprocă. 

"Tatăl meu și cu mine avem o relație foarte bună, comunicăm în fiecare zi seara, 

el sună, și eu, vorbim. Nu simt o pierdere atât de puternică, pentru că vorbim constant 

" (Nazar, 17 ani, fiul unui lucrător migrant). 
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Caracteristicile comunicării și relațiilor în familiile transnaționale (înstrăinare, 

probleme de relație, destrămare a familiei, messenger, smartphone, gelozie) 

  

   

6.8. Situația în comunități, nevoile reale ale lucrătorilor migranți  

Mediul social al respondenților percepe migrația forței de muncă ca un fenomen 

familiar și răspândit. Majoritatea familiilor lucrătorilor migranți trăiesc în așezări în 

care plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei în străinătate este mai mult regula 

decât excepția. În majoritatea familiilor, unul dintre membrii familiei lucrează, astfel 

încât copiii trăiesc într-un mediu în care absența a cel puțin unuia dintre părinți este 

norma.  

Potrivit unor respondenți, numai cei care au probleme de sănătate, bătrânețe sau 

sunt forțați să aibă grijă de copii, rudele mai în vârstă nu merg la muncă în străinătate. 

"În localitatea noastră, dacă nu în fiecare casă, unul dintre membrii familiei 

este plecat. Ei nu merg dacă cineva nu e sănătos, cineva are copii mici, părinții sunt 

mai în vârstă, iar cei care au ocazia –toți pleacă, cer coordonate" (Oksana, 50 de ani, 

soția unui lucrător migrant). 

Prin urmare, în majoritatea cazurilor, mediul tratează familiile lucrătorilor 

migranți cu înțelegere. Cu toate acestea, unii respondenți au remarcat cazuri izolate de 

condamnare și atitudine negativă din cauza riscurilor de distrugere a familiei.  

„Sunt oameni care au o atitudine negativă față de asta, adică nu înțeleg de ce 

îți părăsești familia și te condamnă” (Andrey, 45 de ani, muncitor migrant). 

Unii dintre lucrătorii migranți consideră că există un sentiment de invidie din 

partea colegilor săteni care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă în străinătate.  
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Profesorii din școli tratează copiii migranți cu înțelegere, le acordă mai multă 

atenție. În așezările mici, liderii comunității monitorizează și situația din familiile în 

care, din cauza migrației forței de muncă a părinților, copiii pot risca să rămână fără o 

supraveghere adecvată. Totodată, unii respondenți au raportat despre atitudinea 

consumeristă a șefilor instituțiilor de învățământ: solicitări de a acorda asistență 

bănească instituției pentru satisfacerea nevoilor acesteia de echipamente, reparații etc. 

„Am fost mai mult timp în străinătate, în consecință, erau mai mulți bani, așa 

că am cumpărat cutare și cutare pentru școală. Și așa școala nu ajută, ci doar cere” 

(Viktoria, 43 de ani, soția unui muncitor migrant). 

Traiul în străinătate duce adesea la distrugerea, "înghețarea" legăturilor cu 

mediul social din Ucraina. Dacă comunicarea cu familia are loc în mare parte destul de 

activ prin utilizarea formatelor online, comunicarea cu prietenii, vecinii și foștii colegi 

se reduce uneori la nimic. 

Unii lucrători migranți, care călătoresc în străinătate, nu au informații fiabile 

despre condițiile de muncă și viața de zi cu zi, învățând despre ele deja la fața locului. 

Prin urmare, nevoia de sprijin informațional este urgentă – migranții primesc informații 

fiabile despre condițiile de muncă și viața de zi cu zi, legislația locală, specificul 

activității instituțiilor comerciale și medicale, statutul juridic al unui lucrător migrant în 

țara gazdă și așa mai departe. 

„Întotdeauna este ca la loterie. Nu știi cum va fi viața ta. Ți s-a dat un salariu, 

dar când ajungi, este de fapt un cu totul alt salariu. Îți spun lucruri bune, dar de fapt 

este cu totul altceva” (Vitalik, 44 de ani, migrant de muncă). 

În multe cazuri, lucrătorii migranți raportează condiții de muncă și de viață 

epuizante, lipsă de timp pentru a se recupera. 

"Mă trezesc la 4:30 și mă culc la 11-12. Încerc să mă culc la 11  pentru a dormi 

cel puțin 4,5–5 ore. Nu merge întotdeauna. Am un mod de viață teribil" (Vitalik, 44 de 

ani, lucrător migrant). 

Uneori există dificultăți în adaptarea la condițiile neobișnuite de viață dintr-o 

altă țară, probleme cu comunicarea din cauza necunoașterii unei limbi străine. În același 
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timp, după întoarcerea în Ucraina, unii migranți de muncă au nevoie de "adaptare 

inversă" – adaptare la condițiile de viață din Ucraina. 

"Mă simt ca un câine aici. Înțeleg ceva, dar nu pot spune nimic" (Vitalik, 44 de 

ani, lucrător migrant). 

"O persoană din străinătate își reconstruiește modul de viață, se obișnuiește cu 

binele și deja în Ucraina multe lucruri par nepotrivite pentru o viață confortabilă 

pentru el" (expert, serviciu de sprijin pentru stabilizare).  

În general, familiile lucrătorilor migranți au indicat că au nevoie de sprijin 

diferit: 

• psihologic – ajutor în rezolvarea problemelor emoționale cauzate de situații 

stresante; 

• legal-posibilitatea de a obține informații despre aspectele juridice ale șederii în 

străinătate; 

• sprijin legislativ pentru lucrătorii migranți prin adoptarea de acte legislative care 

să le protejeze drepturile; 

• impozit - respingerea intențiilor statului de a impozita banii câștigați în 

străinătate; 

• sprijin pedagogic-profesional pentru educația copiilor ai căror părinți sunt în 

străinătate. 
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 Situația în comunități, nevoile reale ale lucrătorilor migranți (relații rupte, 

judecată, invidie, povara fiscală, înțelegere, sprijin psihologic, consiliere judiciară, 

lipsă de informare, managementul organizațiilor, sprijin pedagogic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. Conștientizarea legislației și evaluarea acesteia 

Şederea îndelungată a unuia sau mai multor membri ai familiei în străinătate 

duce inevitabil la apariţia diferitelor conflicte juridice. 

În general, o proporție semnificativă dintre migranții de muncă intervievați și 

membrii familiei acestora au avut dificultăți în a comenta în mod semnificativ 

atitudinea lor față de legislația care reglementează statutul, drepturile și obligațiile 

migranților de muncă. Informațiile disponibile sunt adesea fragmentate, contradictorii 

și incomplete. Conștientizarea copiilor este în mare parte zero, aproape niciunul dintre 

ei nu știe nimic despre propriile drepturi și responsabilități nici măcar la nivel 

elementar. O excepție este una dintre fetele de 11 ani intervievate - ea a menționat 

Convenția cu privire la drepturile copilului și și-a exprimat încrederea că ea și ceilalți 

copii ai lucrătorilor migranți au dreptul să se simtă în siguranță. 

"În opinia mea, ar trebui să fim protejați chiar și atunci când părinții noștri nu 

sunt acasă. Serviciile sociale ar trebui să vină acasă la acești copii și să monitorizeze 

modul în care se descurcă" (Daria, 11 ani, fiica și nepoata lucrătorilor migranți). 
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Unii lucrători migranți sunt îngrijorați de perspectivele legalizării în țara gazdă 

și, în acest context, au nevoie de ajutor și consiliere juridică. Dorința de a avea protecție 

socială și îngrijire medicală la nivelul cetățenilor țării gazdă a fost exprimată în repetate 

rânduri. 

Totodată, au fost exprimate temerile că una dintre consecințele angajării legale 

în străinătate ar fi nevoia de a plăti impozite. Impozitarea banilor câștigați în străinătate 

este considerată extrem de nedreaptă și ofensatoare de către migranți. Ei nu se gândesc 

la relația cauză-efect dintre plata impozitelor și nivelul de protecție socială și pensie 

(proprie, părinți și copii). 

"Am lucrat ilegal, mi s-a potrivit. Nu m-am gândit la pensionare pentru că eram 

tânăr" (Ivan, 44 de ani, muncitor migrant). 

Pentru unii respondenți, lipsa de conștientizare a caracteristicilor juridice ale 

migrației forței de muncă este combinată cu o atitudine extrem de negativă față de 

legislația ucraineană în general; uneori și-au exprimat convingerea că legile ucrainene 

"nu vizează protejarea oamenilor, ci sunt împotriva lor", deznădejdea că Ucraina va 

oferi protecție și sprijin migranților de muncă. 

"Nu mai credem și nu ne bazăm pe țară. Ne bazăm doar pe noi înșine și acest 

lucru nu este normal. Nimeni nu are nevoie de tine, iar legile nu ne vor ajuta" (Ivan, 

44 de ani, muncitor migrant). 

În cazurile în care este nevoie de asistență juridică, lucrătorii migranți se 

bazează fie pe sfatul unor cunoscuți mai experimentați, fie apelează la consultări plătite 

specialiștilor – avocați, notari și altele asemenea. A fost menționată experiența negativă 

de a solicita ajutor Consulatului ucrainean din țara gazdă. Unii lucrători migranți suferă 

de nesinceritatea angajatorilor și intermediarilor din străinătate și, în astfel de situații, 

au nevoie de asistență juridică. 

"Am fost învățați că trebuie să ne rezolvăm propriile probleme, nu există sprijin 

din partea statului. Și legile nu sunt pentru noi " (Viktor, 47, lucrător migrant). 

"Se întâmplă adesea ca oamenii să fie înșelați în străinătate sau să nu li se 

plătească banii, există tot felul de nuanțe. Cred că este nevoie de asistență juridică 

pentru a semna sau dovedi ceva cuiva" (Victoria, 43 de ani, soția migrantului). 
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Când sunt angajați oficial în străinătate, lucrătorii migranți primesc un pachet 

de asistență socială și juridică, consultanță și sfaturi gratuite. În acest context, situația 

cu furnizarea de sprijin la nivel legislativ din Ucraina este percepută de mulți ca fiind 

ineficientă și prea birocratică. 

"Am avut un proces de interacțiune cu serviciul de migrație din Suedia. A fost 

necesar să merg la Serviciul Fiscal din Suedia și să deschid conturi pentru mine. Și la 

fiecare problemă avută, am fost ajutată. Dacă nu vorbești limba, îți dau un interpret, 

un avocat, dacă ai nevoie să semnezi niște hârtii, să completezi chestionare, ar putea 

chiar să-ți dea un psiholog" (Erica, 32 de ani, doi copii, muncitor migrant). 

Unele dintre soțiile lucrătorilor migranți cred sincer că familiile lucrătorilor 

migranți ar trebui să aibă beneficii – atunci când plătesc pentru utilități, plătesc pentru 

transport, participă la evenimente de divertisment, și-au exprimat dorința de a primi 

pachete alimentare și altele asemenea. Cu toate acestea, acest tip de sentiment 

paternalist nu este prea comun și este mai mult excepția decât regula.  

 Potrivit experților implicați în studiu, poate fi utilă crearea unei baze de date 

unificate (registru) a datelor privind migranții ucraineni de muncă. Acest lucru ar face 

posibilă în viitor sistematizarea informațiilor privind numărul lucrătorilor migranți, 

nevoile acestora și sprijinul social dorit. În același timp, sa observat că mulți lucrători 

migranți nu sunt interesați să-și formalizeze statutul din cauza temerilor legate de 

impozitarea veniturilor. 

"Este necesară înăsprirea legislației privind îndatoririle lucrătorilor migranți 

sau responsabilitatea acestora, acest lucru va ridica în mod firesc problema unui fel 

de registru sau bază de date pentru a înțelege cine, ce și cum, ce nevoi are și care este 

situația" (expert, serviciul de asistență pentru stabilizare). 

Situația cu un nivel scăzut de conștientizare a lucrătorilor migranți în aspectele 

juridice ale statutului lor se deteriorează din cauza lipsei de cunoștințe relevante în 

rândul angajaților organelor de stat și a organelor de autoguvernare locale, chiar și în 

acele regiuni din Ucraina unde migrația forței de muncă este un fenomen comun. 

"Nu cunosc legislația în mod specific despre lucrătorii migranți"; 
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"Sunt atât de ocupat acum cu alte probleme care trebuie rezolvate practic, încât 

nu am timp să iau în considerare această problemă (despre migrația forței de muncă)"; 

"Nu am informații detaliate pentru a discuta (legislația privind migrația forței 

de muncă)"; 

„Nu pot preciza și acum îmi dau sfaturile, recomandările, nu sunt pregătit” 

(expert, șeful OTG în vestul Ucrainei).  

  

Cunoașterea legislației și evaluarea acesteia (beneficii, nesiguranță, neîncredere, 

fiscalitate, asistență socială, coliziuni juridice, consultări, negativ, legalizare, notar) 

 

 

6.10. Covid și migrația forței de muncă  

Pandemia COVID-19, care a început în 2019 și continuă până în prezent, a 

complicat semnificativ situația multor familii și a copiilor lor.  

La problemele obișnuite cu comunicarea și părinții, s-au adăugat granițe închise, 

prăbușirea multor întreprinderi, disponibilizări în masă și reducerea personalului. Unii 

dintre lucrătorii migranți au suferit de incapacitatea atât de a găsi un nou loc de muncă 

în străinătate, cât și de a se întoarce în patria lor.  

Datorită introducerii învățământului la distanță în familiile de muncă migrante 

în care cel puțin un părinte este absent, volumul de muncă al unui alt membru adult al 
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familiei a crescut din cauza necesității de a monitoriza formarea, de a oferi condiții 

tehnice pentru aceasta.  

În familiile în care s-a practicat anterior vizitarea unuia dintre membrii familiei 

în străinătate, această oportunitate a dispărut. Datorită blocării, practicile de returnare 

periodică a lucrătorilor migranți în Ucraina au fost anulate, posibilitățile de comunicare 

au fost reduse la formate online, ceea ce a agravat problemele cauzate de absența 

prelungită a unuia dintre membrii familiei. 

"Avem o perioadă atât de dificilă, nu l-am văzut pe fiul nostru cel mare de 2 ani 

din cauza epidemiei, el nu se poate întoarce" (Natalia, 44 de ani, soția și mama 

lucrătorilor migranți). 

Ajustarea forțată a planurilor, incapacitatea de a efectua o călătorie planificată 

anterior în străinătate provoacă uneori o deteriorare a climatului psihologic din familie, 

iritare reciprocă și dispute. 

"Din cauza restricțiilor covid, nu au putut trece granița atât cât și-au dorit. Prin 

urmare, sunt nemulțumiți " (expert, BF "serviciu de asistență pentru stabilizare"). 

În general, șederea forțată în carantină cu contacte sociale limitate și învățarea 

la distanță a afectat negativ climatul psihologic din familii, a complicat relația dintre 

părinți și copii. 
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COVID și migrația forței de muncă (granițe închise, desființarea afacerilor, 

dispute, povară pentru părinți, comunicații online, izolare, enervare, șomaj, 

învățământ la distanță). 

 

 

6.11. Viitor și perspective  

În funcție de circumstanțele personale, lucrătorii migranți și copiii lor și-au 

exprimat viziuni diferite despre viitorul lor. 

O parte dintre aceștia percep angajarea în străinătate ca un pas forțat, temporar, 

se străduiesc să se întoarcă în Ucraina, dacă este posibil; alții se concentrează pe 

integrarea în țara gazdă și intenționează să aducă în străinătate acei membri ai familiei 

care rămân încă în Ucraina.  

"Vreau să-mi fac documente, să lucrez acolo și apoi să fac reîntregirea familiei, 

să-mi iau copiii și soția în străinătate" (Vasily, 33 de ani, lucrător migrant). 

Dacă bărbații care sunt lucrători migranți tind să se mute permanent în 

străinătate în timp, justificând astfel de intenții prin lipsa locurilor de muncă în Ucraina 

cu un salariu decent, atunci femeile sunt în mare parte mai critice față de o astfel de 

perspectivă, cred că șederea în străinătate va avea consecințe negative semnificative – 

ruptura legăturilor sociale obișnuite, dificultăți în integrarea în condiții neobișnuite de 

muncă și de viață, lipsa de cunoaștere a limbilor străine și altele asemenea. 
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"Un preț mare este această bunăstare-copilul a crescut fără tată, am trăit fără 

soț. Nu merită " (Yulia, 34 de ani, soția unui lucrător migrant). 

Printre persoanele care intenționează să se mute în altă țară, un sentiment de 

deznădejde în Ucraina, dezamăgirea în perspectivele de viață în țară pentru ei și copiii 

lor sunt comune. În special, astfel de intenții sunt caracteristice migranților de muncă 

„cu experiență” care au fost în străinătate mult timp, au experiență de angajare în 

diferite țări și, într-o oarecare măsură, au reușit să se adapteze la condițiile de viață și 

de muncă de acolo. Ruperea legăturilor sociale cu Ucraina din cauza șederii lungi în 

străinătate (pierderea prietenilor și a cunoștințelor) duce la dorința de a începe o „viață 

nouă”, în ciuda numeroaselor riscuri și dificultăți. 

"Nu văd perspective. Nu vreau cu adevărat să mă întorc în Ucraina, nimic nu 

mă reține" (Ivan, 44 de ani, muncitor migrant, Polonia). 

Decizia privind o posibilă mutare într-o altă țară este adesea luată de părinți fără 

participarea copilului, el este pur și simplu confruntat cu faptul și informat cu privire la 

deciziile adulților. 

"Nastya este un copil. Ce să discutăm cu ea?"(Vitalik, 44 de ani, muncitor 

migrant, tatăl unei fiice de 13 ani). 

Un format destul de comun de angajare în străinătate este o schemă prin care 

banii sunt câștigați într-o altă țară și cheltuiți în Ucraina (în special, achiziționarea unei 

case, apartamente sau mașini). Astfel de migranți de muncă nu percep alte țări ca un 

loc de reședință permanentă și se concentrează mai mult pe "metoda temporară": pleacă 

periodic în străinătate pentru a lucra timp de câteva luni, apoi se întorc și după un anumit 

timp caută din nou oportunități de angajare într-o altă țară. Convingerea a fost adesea 

exprimată că călătoria temporară în străinătate este un format complet acceptabil pentru 

a câștiga bani, cu condiția să se întoarcă în Ucraina. 

"La început am mers 3 luni și nu mai voiam să mă întorc în străinătate. Cu toate 

acestea, am venit acasă, am rămas două luni, am rămas fără bani și am plecat din nou 

(Ivan, 44 de ani, lucrător migrant, Germania). 

"Dacă te duci, te realizezi și te întorci acasă-e bine. Și dacă este migrație pe 

viață, este trist și greșit" (Maria, 17 ani, fiica unui lucrător migrant). 
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"Un preț mare este această bunăstare-copilul a crescut fără tată, am trăit fără 

soț. Nu merită " (Yulia, 34 de ani, soția unui lucrător migrant). 

Indiferent dacă intenționează să se mute în străinătate pentru a avea reședință 

permanentă, marea majoritate a migranților de muncă și a membrilor familiei lor spun 

că ar fi bucuroși să trăiască și să lucreze în Ucraina dacă ar putea găsi un loc de muncă 

cu un salariu decent în țara lor natală. Adesea, reticența de a schimba țara de reședință 

se explică prin nevoia de a avea grijă de părinți și alte rude în vârstă, de dorința de a 

menține legăturile stabilite cu prietenii și vecinii. Gata să trăiască și să muncească în 

Ucraina, cu condiția să existe un loc de muncă, percepe migrația forțată a forței de 

muncă ca nedorită. 

"Nu văd perspective. Nu vreau cu adevărat să mă întorc în Ucraina, nimic nu 

mă reține" (Ivan, 44 de ani, muncitor migrant, Polonia). 

„Nu vrem. Soțul meu, în primul rând, este împotriva ei, la fel și eu. Familia, 

rudele ne țin, nu ne putem lăsa părinții” (Maria, 37 de ani, soția unui muncitor 

migrant). 

„Este necesar să se creeze condiții pentru părinți, migranți, astfel încât aceștia 

să nu mai călătorească. Dacă statul ajută, nici migranții nu vor trebui să (pleacă) 

(Viktor, 47 de ani, muncitor migrant). 

Unii copii ai migranților de muncă își susțin intenția de a se muta în cele din 

urmă într-o reședință permanentă în străinătate, justificând o astfel de dorință cu un 

nivel de educație mai înalt, posibilitatea de a se angaja cu un salariu decent și un confort 

zilnic de neatins în Ucraina. 

„Cred că educația este încă mai bună în Uniunea Europeană decât în Ucraina 

și poți găsi acolo un loc de muncă cu un salariu mai bun decât în Ucraina” (Anastasia, 

13 ani, fiica unui migrant). 

„Sincer să fiu, nu vreau să trăiesc deloc în Ucraina. Nu știu de ce. Sunt mai 

atrasă de străinătate, este mai frumos și mai bine să locuiesc acolo” (Hanna, 13 ani, 

fiica unui migrant). 

Unii adolescenți, în ciuda poziției părinților lor, ar dori să-și continue studiile în 

Ucraina. Dezacordul copiilor cu deciziile și planurile impuse adulților duce uneori la 
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apariția unor dispute familiale, care se intensifică în perioada de tranziție a 

adolescenților. 

„Părinții mei au spus că e mai bine să plec în străinătate la studii, dar eu nu 

vreau. Aș rămâne în Ucraina. În general, nu-mi plac locurile noi, orașele și țările 

complet necunoscute. Cu toate acestea, părinții insistă” (Nastya, 14 ani, fiica unui 

migrant). 

Marea majoritate a participanților la cercetare își văd viitorul într-o Ucraina 

liberă și prosperă. Chiar și cei care se concentrează pe plecarea în străinătate pentru 

rezidență permanentă sunt gata să-și schimbe planurile dacă există condiții pentru un 

loc de muncă decent în Ucraina. 

„Mi-aș dori ca copiii mei să trăiască și să lucreze în Ucraina, sper ca economia 

Ucrainei să crească, că viața va fi mai bună. Eu cred că Ucraina este un stat mare, 

puternic, avem nevoie de ceva mai mult, procesul a început deja, dar este greu să 

schimbi totul deodată” (Vasyl, 46 de ani, migrant de muncă). 

„E foarte bine acasă. Totul este mai bine acasă, suntem foarte fericiți. Cred cu 

tărie că în curând nu va mai fi nevoie să pleci la muncă” (Erika, 32 de ani, lucrătoare 

migrantă). 

 

Viitorul și perspectivele lucrătorilor migranți (necunoașterea limbilor străine, șederi 

temporare, descurajare, viață nouă, integrare, viață în Ucraina, dezamăgire).
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6.12. Concluzii 

Principalul argument pentru migrația forței de muncă este factorul economic: 

dorința de a câștiga bani, de a obține un loc de muncă mai bine plătit (în comparație cu 

Ucraina). 

 Familiile lucrătorilor migranți locuiesc adesea în localități în care plecarea 

unuia sau mai multor membri ai familiei în străinătate este mai mult regula decât 

excepția. În aproape toate familiile, unul dintre membrii familiei lucrează, astfel încât 

copiii trăiesc într-un mediu în care absența a cel puțin unuia dintre părinți este norma. 

Există un model destul de comun al relațiilor de familie în care unul dintre 

membrii familiei (în principal tatăl) câștigă bani în străinătate, iar restul familiei (mama 

și copiii) îl percep în primul rând ca o sursă de finanțare, se așteaptă la transferuri 

regulate de bani. 

 Membrii familiei percep adesea tatăl migrant doar ca o sursă de finanțare, 

uneori lucrătorii migranți s-au plâns de atitudinea consumistă deschisă din partea 

rudelor care au rămas în Ucraina. 

Angajarea unuia sau mai multor membri ai familiei în străinătate rezultă adesea 

din ruperea legăturilor tradiționale, înstrăinarea și apariția diferitelor neînțelegeri și 

chiar procese. Unele familii sunt pe punctul de a se distruge. 

 În timpul interviului, gelozia a fost menționată ca fiind cauza neînțelegerilor, 

unele soții ale lucrătorilor migranți sunt supărate de incapacitatea de a exercita controlul 

zilnic asupra soțului lor. 

 Șederea în străinătate duce adesea la distrugerea, "înghețarea" legăturilor cu 

mediul social din Ucraina. 

Absența unuia dintre părinți pentru o lungă perioadă de timp provoacă, de 

asemenea, o anumită detașare a copiilor, percepția tatălui absent ca aproape străin 

pentru ei, distrugerea relațiilor de încredere și întărirea distanțării reciproce. 

Decizia cu privire la o posibilă mutare într-o altă țară este adesea luată de părinți 

fără participarea copilului, el este pur și simplu confruntat cu faptul și informat cu 

privire la deciziile adulților. 

 Unii lucrători migranți își dau seama că absența lor prelungită va afecta în mod 

inevitabil creșterea copiilor, va afecta negativ socializarea și creșterea lor. 

 Mulți copii au fost în statutul condiționat de "copil al unui lucrător migrant" 

mulți ani și nu își imaginează viața în mod diferit. 
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Absența prelungită a unuia dintre părinți duce la tulburări emoționale la copil, 

durere constantă, provoacă numeroase probleme de zi cu zi, dificultăți în stăpânirea 

curriculumului.  

 Nevoile tradiționale ale adolescenței în rândul copiilor lucrătorilor migranți 

rămân adesea nesatisfăcute, iar întrebările rămân fără răspuns. 

 Unii copii ai lucrătorilor migranți adolescenți mai în vârstă au fost lăsați singuri 

cu probleme adulte și sunt forțați să le depășească pe cont propriu.  

Odată cu plecarea unuia dintre părinți în străinătate, copilul primește mai puțină 

atenție nu numai din cauza absenței sale, ci și din cauza sarcinii crescânde a părintelui 

care a rămas în Ucraina. 

 Uneori, copiii suferă de insulte școlare din partea colegilor lor, în special legate 

de absența tatălui lor și nu pot conta pe sprijinul și protecția acestuia.  

 Ca urmare a introducerii învățământului la distanță în familiile de muncă 

migrante în care cel puțin un părinte este absent, volumul de muncă al unui alt membru 

adult al familiei a crescut din cauza necesității de a monitoriza formarea, de a oferi 

condiții tehnice pentru aceasta.  

 Unii migranți, atunci când se deplasează în străinătate, nu lucrează în 

specialitatea lor. 

 Pandemia COVID-19 a complicat semnificativ situația multor familii și a 

copiilor acestora. Ajustarea forțată a intențiilor, incapacitatea de a efectua o călătorie 

planificată anterior în străinătate provoacă uneori o deteriorare a climatului psihologic 

din familie, iritare reciprocă și dispute. 

 Adesea, lucrătorii migranți care călătoresc în străinătate nu au informații fiabile 

despre condițiile de muncă și condițiile de viață, aflând despre ele deja la fața locului. 

Există o nevoie urgentă de sprijin informațional-pentru ca migranții să primească 

informații fiabile și actualizate despre condițiile de muncă, viața de zi cu zi, legislația 

locală, specificul activității instituțiilor comerciale și medicale, statutul juridic al unui 

lucrător migrant în țara gazdă și altele asemenea. În general, lucrătorii migranți și 

familiile lor au nevoie de astfel de tipuri de asistență și sprijin: 

• psihologic – ajutor în rezolvarea problemelor emoționale cauzate de 

situații stresante; 

• legal-posibilitatea de a obține informații despre aspectele juridice ale 

șederii în străinătate;  
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• sprijin legislativ pentru lucrătorii migranți prin adoptarea de acte 

legislative care să le protejeze drepturile; 

• impozit-refuzul intențiilor statului de a impozita banii câștigați în 

străinătate; 

• sprijin pedagogic-profesional al educației copiilor ai căror părinți 

sunt în străinătate. 

• Lucrătorii migranți suferă din cauza nesincerității angajatorilor și intermediarilor 

din străinătate, devin victime și în astfel de situații au nevoie de asistență juridică.  

• Potrivit experților implicați în studiu, poate fi utilă crearea unei baze de date 

unificate (registru) de date privind migranții ucraineni de muncă. Acest lucru ar face 

posibilă în viitor sistematizarea informațiilor privind numărul lucrătorilor migranți, 

nevoile acestora și sprijinul social dorit. 

• Aproximativ jumătate dintre respondenți au declarat că ar dori să se întoarcă în 

Ucraina, cu condiția să poată găsi un loc de muncă cu un salariu decent pe teritoriul 

său. 

• După întoarcerea în Ucraina, lucrătorii migranți au adesea nevoie de "adaptare 

inversă" – adaptare la condițiile de viață din Ucraina. 

• Lucrătorii migranți sunt în mare parte slab informați cu privire la legislația care le 

reglementează statutul, drepturile și obligațiile. Informațiile disponibile sunt adesea 

fragmentate, contradictorii și incomplete. Conștientizarea copiilor cu privire la 

aceste probleme este zero.  

• Nivelul de conștientizare a reprezentanților autorităților locale și a autoguvernării 

locale în legislația care reglementează situația migrației forței de muncă este extrem 

de insuficient, chiar și în regiunile cu o răspândire masivă a migrației forței de 

muncă.  

• Impozitarea banilor câștigați în străinătate este considerată de lucrătorii migranți ca 

fiind extrem de nedreaptă și insultătoare. Ei nu se gândesc la relația de cauzalitate 

dintre plata impozitelor și nivelul de protecție socială și de pensii (pentru ei, părinții 

și copiii lor).Uneori, lucrătorii migranți percep călătoriile temporare în străinătate 

ca fiind primul pas pentru integrarea ulterioară într-o țară mai prosperă, obținând 

mai întâi un permis de ședere temporară și, ulterior, cetățenia. 

• Indiferent dacă există intenții să se mute în străinătate pentru ședere permanentă, 

marea majoritate a lucrătorilor migranți și membrii familiei lor iau act de faptul că 



117 

 

aceștia ar fi fericiți să trăiască și să lucreze în Ucraina, dacă ar putea găsi un loc de 

muncă cu un salariu decent la domiciliu. 

 

Recomandări 

• Crearea oportunităților de recalificare a potențialilor viitori migranți ținând cont de 

situația actuală de pe piața muncii. 

• Creșterea nivelului de conștientizare juridică a migranților de muncă, algoritmul 

acțiunilor în situații problematice tipice. 

• Popularizarea experienței foștilor migranți de muncă care s-au întors în Ucraina și 

și-au început propria afacere, folosind experiența și legăturile dobândite în 

străinătate. 

• Crearea și moderarea grupurilor în rețelele sociale, axate pe furnizarea de informații 

necesare familiilor migranților de muncă în rezolvarea problemelor casnice, juridice 

și de altă natură. 

• Crearea unei resurse online „consilier al migranților de muncă” care rezumă 

informații juridice, casnice și alte informații care pot fi utile lucrătorilor migranți și 

membrilor familiei acestora, cu răspunsuri sistematizate la cele mai frecvente 

întrebări. 

• Organizarea asistenței psihologice a membrilor de familie ai migranților de muncă, 

instruire în metode de prevenire și depășire a situațiilor de criză în relațiile care apar 

din cauza migrației. 

• Crearea unui „club al soțiilor migranților de muncă” (nume provizoriu), în care 

acestea să poată face schimb de experiență, să se sprijine reciproc, să discute despre 

situații problematice tipice și modalități de a le depăși. 

• Crearea unei „linii fierbinte” telefonică sau online la care membrii familiei 

lucrătorilor migranți, inclusiv copiii, să poată apela pentru sfaturi sau ajutor. 

• Inițierea acordării de împrumuturi avantajoase foștilor migranți de muncă pentru a-

și deschide propria afacere în Ucraina. 

• Crearea unei baze de date cu locuri de muncă vacante pentru angajarea migranților 

de muncă care ar dori să se întoarcă în Ucraina. 
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• Numirea unor specialiști responsabili cu lucrul cu lucrătorii migranți în centrele 

regionale de servicii sociale pentru familie, copii și tineret, departamentele de 

asistență socială. 

• Inițierea creării unei baze de date separate cu posturile vacante în Serviciul de Stat 

pentru Ocuparea Forței de Muncă care vizează migranții de muncă și membrii 

familiei acestora. 

• Dezvoltarea unui set de măsuri care să promoveze angajarea oficială a forței de 

muncă migrante în țările gazdă. Efectuarea unor documente explicative cu privire 

la faptul că angajarea formală este necesară pentru a garanta respectarea drepturilor, 

libertăților și intereselor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiei acestora. 

• În instituțiile de învățământ superior din regiunea de vest a Ucrainei, inițierea creării 

unor grupuri consultative de studenți la drept care să ofere consiliere juridică 

gratuită migranților de muncă și membrilor familiilor acestora. 

• Determinarea numirii uneia dintre structurile puterii executive care să coordoneze 

activitățile de protecție a drepturilor lucrătorilor migranți și a copiilor acestora (în 

prezent, aceste competențe sunt împrăștiate între departamentele de protecție 

socială, departamentele de educație, familie și tineret; departamente de afaceri, 

structuri pentru apărarea drepturilor copilului, servicii de ocupare a forței de muncă 

etc.). 

• Furnizarea unui set de măsuri menite să îmbunătățească gradul de conștientizare a 

reprezentanților autorităților statului și ai autonomiei locale cu privire la specificul 

legislației naționale care reglementează migrația forței de muncă. 

• Crearea unei baze de date integral ucrainene a migranților de muncă, care în viitor 

va contribui la sistematizarea și generalizarea situației cu migrația forței de muncă 

în Ucraina, la centralizarea furnizării de servicii, consultări și asistență pentru 

migranții de muncă. 

• Crearea unei „linii telefonice gratuite” la care lucrătorii migranți sau membrii 

familiei acestora să poată contacta în caz de urgență. 

• Crearea unui manual „Pensii pentru migranții de muncă” cu informații într-o formă 

accesibilă despre beneficiile angajării oficiale în străinătate. 

• Crearea „Memorialului Muncii Migrante” cu informații despre cele mai frecvente 

situații problematice și posibile modalități de rezolvare a acestora. 
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• Organizarea schimburilor de experiență ale reprezentanților comunităților care au 

stabilit o muncă de succes cu familiile migranților de muncă. 

• Inițierea activității sistematice de actualizare și îmbunătățire a legislației naționale 

care reglementează relațiile în domeniul migrației forței de muncă, în special în ceea 

ce privește asigurarea drepturilor migranților de muncă și copiilor acestora. 

• Efectuarea periodică de studii de monitorizare a migrației forței de muncă în 

Ucraina și în lume. 
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ANEXE  

1. Protocol de cercetare 

2. Ghid pentru realizarea interviurilor cu membrii adulți ai familiei lucrătorilor migranți  

3. Ghid pentru realizarea interviurilor cu copiii lucrătorilor migranți  

4. Ghid pentru desfășurarea focus grupurilor cu membrii adulți ai familiei lucrătorilor 

migranți  

5. Ghid pentru desfășurarea focus grupurilor cu copiii lucrătorilor migranți  

6. Ghid pentru realizarea interviurilor cu experții  

7. Transcrieri ale interviurilor cu copiii lucrătorilor migranți 

8. Transcrieri ale interviurilor cu membrii adulți ai familiei lucrătorilor migranți 

9. Transcrieri ale focus grupurilor cu soțiile lucrătorilor migranți  

10. Transcrieri ale focus grupurilor cu copii ai lucrătorilor migranți  

11. Transcrieri ale interviurilor cu experți 

 

 

 

  


