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FENOMENUL REFUGIULUI: DIMENSIUNI
CONCEPTUALE
Maria Bulgaru,
doctor habilitat, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova

O forţă dintre cele mai importante, care reîntregeşte
imaginea începutului de secol al XXI-lea şi care a devenit
componentă inalienabilă a procesului de globalizare, este
migraţiunea. Astăzi, în lume, milioane de oameni sunt nevoiţi,
din diferite motive, să se deplaseze dintr-o regiune în alta în
interiorul ţării (migraţiune internă) sau să-şi părăsească ţara
(migraţiune internaţională). Cea mai frecventă cauză a
migraţiunii este disparitatea în ce priveşte nivelurile veniturilor,
posibilităţile de angajare şi bunăstarea socială, între rural şi
urban, între o regiune şi alta, între o ţară şi alta. Există însă şi
fluxuri migratorii rezultate dintr-un şir de alţi factori, precum:
conflicte armate, etnice, religioase, persecutări pe motive de
rasă, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau din
cauza opiniei politice etc. Or, din cele circa 175 mln. de
migranţi internaţionali, estimaţi în această calitate de
Departamentul pentru Populaţie al Naţiunilor Unite, o parte o
constituie persoanele refugiate – mişcările oamenilor ce ţin de
migraţiunea forţată.
Migraţiunea forţată nu este un fenomen al societăţii
contemporane. Ea poate fi regasită în întreaga istorie a
civilizaţiei umane. Astfel, Vechiul Testament ne mărturiseşte
despre fuga evreilor din Egiptul Antic în Israel (anul 1250 î.Hr.),
care pe atunci se numea Hanaan. Acest fenomen – fuga de
urmărire, este prezent şi în istoria musulmană. Mohammad,
fondatorul noii religii, a fost nevoit să fugă din Mekka în
7

Abisinia (Etiopia), iar mai apoi (în 622) – în Medina, drum ce a
primit denumirea de Hadj. Numeroase relatări despre refugiaţi
găsim în istoria religiei creştine. Însuşi Isus Hristos, imediat
după naştere, împreună cu Maria şi Iosif au fost nevoiţi să plece
în Egipt, din motivul că erau urmăriţi de Irod cel Mare, care se
temea să-şi piardă tronul. Puţin mai târziu toţi creştinii erau
urmăriţi pe motive religioase.
Una dintre cele mai masive forme de migraţiune forţată a
populaţiei a constituit-o în sec. XV-XIX comerţul cu robii, de pe
urma căruia numai în regiunea oceanului Atlantic au fost incluse
în torentul migraţional zeci de milioane de africani, supuşi
ulterior la suferinţe dintre cele mai grele. Cu circa trei sute de
ani în urmă, 250 mii de protestanţi (hugenoţi) au fugit din Franţa
din cauza persecuţiilor religioase. Multiple torente de refugiaţi
au luat naştere în prima jumătate a secolului al XX-lea de pe
urma celor două războaie mondiale. De asemenea,
descompunerea sistemului colonial, însoţită de apariţia a circa o
sută de state noi, a condus la creşterea numărului zonelor de
conflict, de pe urma cărora milioane de oameni au fost impuşi
să-şi părăsească baştina, căutând un adăpost ce le-ar fi asigurat
cel mai elementar drept – dreptul la viaţă.
Şirul acestor evenimente este în continuă creştere,
fenomenul migraţiunii internaţionale, „benevole” sau „forţate”
(celui al refugiului) atingând în zilele noastre proporţii
impresionante. Astfel, dacă populaţia mondială a crescut în anii
1960 – 2000 de la 3 la 6 miliarde, apoi numărul migranţilor
internaţionali a crescut şi el practic cu aceleaşi ritmuri – de la
75 mln în 1975 la 175 mln în 2000. După pronosticurile
demografilor, populaţia globului va ajunge în 2050 la circa
9 miliarde, dintre care aproximativ 230 milioane vor fi migranţi.
În ultimele decenii, în fiecare zi sunt silite în medie peste
8

700 de persoane să-şi părăsească ţara, o bună parte din ele
completând rândurile refugiaţilor. Numărul persoanelor cu statut
de refugiat depăşeşte actualmente cifra de 13 milioane, 80%
dintre care sunt femei şi copii.
Dacă până la mijlocul anilor ’40 ai secolului al XX-lea
persoanele refugiate (în esenţă victime ale celor două războaie
mondiale) se aflau în majoritate în Europa, actualmente nici o
regiune de pe Terra nu este ferită de problemele acestui
fenomen. Chiar şi America Centrală, care părea a fi o zonă uitată
din perspectiva intereselor internaţionale, astăzi a devenit o
regiune dintre cele mai sfârtecate de violenţă politică şi conflicte
armate. Drept urmare, mai mult de 1,5 milioane de indivizi din
acest spaţiu au fost cuprinşi în torentul persoanelor strămutate
intern şi al celor refugiate. Scala migraţiunii forţate variază,
uneori semnificativ, între diferitele regiuni ale lumii. Astfel,
conform datelor de la 1 ianuarie 2000, sub mandatul* Înaltului
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) se
aflau 22,3 mln de refugiaţi, aceştia fiind repartizaţi după cum
urmează: Africa – 6,2 mln, Asia – 7,3 mln, Europa – 7,3 mln,
America Latină şi Bazinul Caraibelor – 0,1 mln, America de
Nord – 1,3 mln, Oceania – 0,1 mln1.
Începând cu anii ’90 ai sec. al XX-lea fluxurile
migraţionale s-au intensificat şi pe teritoriul Republicii
Moldova. În ele se înscriu, mai întâi, masele de persoane care au
fugit de conflictele etnice din diferite regiuni ale fostului
imperiu sovietic (conflictele din Karabahul de Munte, Georgia,
*

refugiat sub mandat – persoane care îndeplinesc criteriile de refugiat
conform definiţiei Convenţiei ONU din 1951, dar care, din anumite motive,
nu au fost recunoscute ca refugiaţi de ţara de primire. ICNUR acordă ajutor la
22,3 mln de indivizi care se află în situaţie de refugiat, dar statut de refugiat
au circa 14 mln.
1
Беженцы в цифрах. –Женева, 2000.
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Abhazia, Tadjikistan etc.), miile de repatriaţi din fostele
republici ale Uniunii Sovietice, miile de persoane deplasate
intern în urma conflictului din stânga Nistrului, aflux care
continuă şi până în ziua de azi, înregistrând cifra de circa
400 mii de persoane. Începând cu anii 1996 − 1997 teritoriul
Republicii Moldova este traversat de un număr mare de
persoane provenite din ţările asiatice şi africane care se
îndreaptă spre Vest. Creşte numărul migranţilor din Cecenia şi
Irak. O parte din aceştia sunt refugiaţi − persoane persecutate în
ţara de origine şi care caută un adăpost ce le-ar oferi siguranţă
sub toate aspectele: politic, economic, social, cultural etc. Din
această perspectivă Moldova nu totdeauna este atractivă, de
aceea ea devine mai degrabă un cap de pod pentru migranţii spre
ţările occidentale cu posibilităţi de integrare şi funcţionare
socială net mai avantajoase. Conform estimărilor ICNUR, din
1997 până în 2003 în Moldova au fost înregistraţi 951 migranţi,
dintre care 266 persoane au fost recunoscute ca refugiaţi.
Cele menţionate sunt o mărturie a faptului că fenomenul
refugiului a devenit un fenomen cu dimensiuni globale. De
rezolvarea problemelor generate de el ţine securitatea naţională
şi regională, posibilitatea de supravieţuire a popoarelor.
Există multiple cauze – conflicte etnice, armate, religioase,
politice, crize economice sau ecologice, care impun mase mari
de oameni să-şi părăsească locurile natale. O parte dintre cele
mai complicate probleme referitoare la refugiaţi vizează
aspectele care îi deosebesc, îi separă de alte grupe de migranţi.
Este foarte dificil să facem o deosebire clară între „migraţiunea
benevolă” şi „migraţiunea forţată”, dat fiind că factorii ce le
generează se suprapun uneori atât de mult, încât practic devine
imposibil a stabili care din aceştia generează un fel sau altul de
migraţiune. Cu toate acestea, o analiză amănunţită a celor două
10

feluri de mişcare a populaţiei permite totuşi să fie evidenţiate
unele caracteristici distinctive. Astfel, strămutarea refugiaţilor
are loc de cele mai multe ori brusc, pe neaşteptate şi în situaţii
stresante ce le ameninţă viaţa. Deplasările de felul acesta
implică, de regulă, pierderea mijloacelor pentru existenţă şi a
statusului social. Migranţii „benevoli” au la dispoziţie mai mult
timp pentru a gândi fiecare pas, urmărind chiar din start să-şi
îmbunătăţească situaţia social-economică.
Refugiaţii îşi lasă adesea casa fără a avea o claritate
referitor la punctul de destinaţie. De asemenea, schimbându-şi
locul de trai, refugiaţii nimeresc de multe ori în spaţii unde nu au
nici rude, nici prieteni, iar populaţia de aici are o atitudine ostilă
faţă de ei. Migranţii benevoli pleacă cel mai des în regiuni în
care s-au aşezat deja cu traiul cunoscuţii, prietenii sau rudele lor
şi în care există posibilităţi de angajare în câmpul muncii.
O parte din migranţii „benevoli” sînt atraşi la noile locuri
de standardele înalte ale nivelului de trai, de posibilităţile de a
obţine studii performante, noi profesii etc. Pentru persoanele
refugiate determinanţi sunt factorii ce-i „împing”/impun să plece
din ţara de baştină, dar nu cei atractivi. Scopul major al
strămutării lor constă în a scăpa de situaţiile ce le ameninţă viaţa
şi libertăţile.
În acelaşi timp, există milioane de oameni care au fost
nevoiţi să plece din locurile natale în alte localităţi dar care nu
pot sau nu doresc să plece din ţară. Aceştia alcătuiesc o
categorie aparte de persoane vulnerabile numite în termeni de
specialitate – persoane deplasate intern. Persoanele deplasate
intern pot fi definite ca grupuri masive de persoane care îşi
abandonează spontan şi forţat domiciliul sau reşedinţa obişnuită,
urmare a unor conflicte armate, care le pun în pericol viaţa, şi se
stabilesc în alte zone ale ţării de origine. Deci, în cazul
11

persoanelor strămutate intern motivele pot fi similare cu cele ale
refugiaţilor, cu deosebirea că ei rămân în ţara de origine. De
aceea, aceste persoane sunt subiect al protecţiei naţionale,
protecţia internaţională fiind asigurată la cererea sau cu acordul
ţării respective. În prezent, ICNUR acordă asistenţă câtorva
milioane de persoane strămutate intern, dar nu tuturor, numărul
cărora ajunge în lume la 20 – 25 milioane. În categoria de
„persoane strămutate intern” nu sunt incluse cazurile în care
necesitatea deplasării este impusă de dezastre ecologice, proiecte
de dezvoltare sau proiecte de infrastructură, cazuri care, chiar
dacă necesită intervenţie umanitară, se află totuşi sub protecţia
statului a cărui cetăţenie o au.
Problema strămutării forţate a persoanelor este una dintre
cele mai acute probleme cu care se confruntă omenirea, iar
grupurile de indivizi cuprinşi de această mişcare sunt segmente
de populaţie dintre cele mai vulnerabile. Pentru a înţelege câtuşi
de puţin suferinţa umană ce urmează refugiului vom aminti că în
Grecia Antică excluderea din ţară (ostracismul) se afla pe lista
celor mai aspre pedepse. Dramaturgul grec antic Euripide scria
că nu există o pedeapsă mai greu de suportat decât să fii lipsit de
patrie. Semnificativ în acest aspect este exemplul filosofului
grec antic Socrate, care a preferat să bea mai bine cupa cu otravă
decât să-şi părăsească ţara.
Cu toate acestea, situaţia refugiaţilor rămâne în mare parte
neînţeleasă, ceea ce conduce la răspândirea atitudinilor negative
faţă de ei, la confundarea cu migranţii nelegali, iar în plan final
– la a fi consideraţi o grea povară pentru ţara gazdă, din care
cauză se fac tot mai multe încercări de a închide hotarele pentru
aceşti oameni.
În ultimii ani problema migraţiunii, inclusiv a refugiaţilor,
este puternic politizată. Motivele sunt diferite: forţele
12

antimigraţiune din ţările occidentale, care se pronunţă împotriva
oferirii azilului, sperie populaţia cu un posibil influx masiv de
imigranţi din ţările fostului bloc sovietic şi din ţări neeuropene;
ţările din Uniunea Europeană manifestă teamă de o invazie a
cetăţenilor din noile state membre la fiecare lărgire a Uniunii;
tot mai des este pusă în evidenţă creşterea rolului migranţilor în
mişcările sociale şi economice; o puternică poziţie antimigraţie
şi antiazil s-a format, în special, în urma atacurilor teroriste din
11 septembrie 2001 (New York), din martie 2004 (Madrid) şi
din iulie 2005 (Londra).
Tot mai alarmante sunt tensiunile generate de dimensiunea
etnică a torentelor migraţionale. Aceste torente pot fi extrem de
variate prin conţinut, formă şi gen, dar în acelaşi timp toate au
de o caracteristică comună importantă – apartenenţa la anumite
etnii. Deplasările mari de migranţi/refugiaţi pot produce uneori o
diferenţiere etonoculturală şi etnoconfesională crescândă a
sociumurilor/comunităţilor, o eroziune a etniilor locale, motiv
din care în unele ţări multinaţionale apartenenţa etnică a devenit
un marcator determinant al raportului „de-al nostru – străin” şi
un generator de dispoziţii xenofobe. Xenofobiile sunt
manifestate faţă de toţi migranţii/refugiaţii, indiferent cetăţeni ai
căror state sunt, ajungându-se până la identificarea etnofobiei şi
migrantofobiei. Drept urmare, atât migranţii, cât şi grupurile de
alte etnii, sunt consideraţi de băştinaşi ca fiind „străini” şi
respinşi. Se poate întâmpla chiar ca în componenţa migranţilor
să fie doar un număr mic de persoane de altă etnie decât cea a
băştinaşilor pentru ca aceştia să nu fie acceptaţi în întregime. În
calitate de exemplu poate servi etnofobia din Rusia extinsă
asupra tuturor migranţilor, aceasta în pofida faptului că în dese
cazuri în torentele migraţionale predomină ruşii.
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În măsura cea mai mare sunt infectaţi de virusul etnofobiei
locuitorii oraşelor mari. În aceste spaţii devine îngrijorătoare
lărgirea bazei sociodemografice a dispoziţiilor xenofobe,
răspândirea acestora, în special în rândurile tineretului, care
demonstrează un nivel de intoleranţă mult mai înalt decât
oamenii în vârstă. Factorii care au contribuit la creşterea etno- şi
migrantofobiilor sunt diverşi. Aceste fobii, însă, sunt
determinate în mare parte de teama băştinaşilor de a nu-şi
pierde propriile resurse, propria identitate. În acest sens se aduc
un şir de argumente, precum:

• afluxul necontrolat al migranţilor complică esenţial
situaţia socială, destabilizând piaţa muncii, locuinţelor şi
multiplicând problemele infrastructurii;

• migraţia înrăutăţeşte situaţia sanitaro-epidemiologică;
• migraţia contribuie la creşterea criminalităţii;
• migranţii de alte etnii ocupă poziţiile-chee în viaţa
social-economică sporind tensiunile interetnice;

• modul de viaţă închis al unor comunităţii etnice de
migranţi contribuie la creşterea distanţei socioculturale dintre
acestea şi populaţia băştinaşă încât devine imposibilă
convieţuirea lor împreună;

• schimbarea componenţei etnice a ţării care a primit
migranţi poate atinge proporţii mari, ceea ce ameninţă
securitatea naţională;

• migraţia constituie o premisă inevitabilă a conflictelor:
există o limită a numărului de migranţi după care conflictele
sunt predeterminate;

• printre unele grupe etnice de migranţi este răspândit
extremismul islamic etc.
14

În contextul celor expuse devine clar că procedura
acordării statutului de refugiat devine din ce în ce mai riguroasă,
că la sosirea în ţara gazdă refugiaţii se confruntă cu un şir de
probleme ce ţin de integrarea în societatea dată. Desigur,
dispoziţiile antimigraţioniste nu sunt lipsite de temei: printre
migranţi şi refugiaţi pot exista şi criminali, şi traficanţi de
droguri şi de fiinţe umane, şi persoane care urmăresc alte
scopuri asociale. Este o realitate, de asemenea, faptul că
creşterea masivă a numărului de imigranţi, inclusiv refugiaţi,
influenţează balanţa demografică, economică, socială şi politică
a statelor primitoare, devenind adesea o sursă a conflictelor
intra- şi interstatale. Aceste cazuri nu pot fi însă exagerate şi
aduse în calitate de argumente pentru a restrânge programele de
protecţie pentru refugiaţi, solicitanţii de azil, după cum
procedează unele guverne europene. Cu atât mai mult că în
ajunul lărgirii Uniunii Europene numărul cererilor prin care se
solicita azil în aceste ţări a scăzut brusc de la 700 de mii (în
1992) la 288 de mii. Cercetările ştiinţifice demonstrează, de
asemenea, că pe parcursul anului 2005 din cele 10 state noi
membre ale UE vor trece în „vechea” Europă mai puţin de 300
mii de oameni. Aceasta contrar pronosticurilor făcute de unele
ziare prin care se afirmă precum că spre Marea Britanie şi alte
ţări occidentale se vor îndrepta milioane de persoane1. Principala
povară, generată de fenomenul refugiului, stă totuşi pe umerii
ţărilor sărace şi nestabile pe plan social şi politic de pe
continentele Africii, Asiei şi Americii Latine, unde se află cei
mai mulţi refugiaţi. Numărul refugiaţilor din ţările Europei de
Vest constituie doar 5% din numărul total al refugiaţilor de pe
glob. Este exagerată de asemenea afirmarea precum că mulţi din
solicitanţii de azil din aceste ţări sunt pur şi simplu migranţi
1

Беженцы, том 2, 2004, № 135, с. 7.
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economici. Conform estimărilor ICNUR, cererile neargumentate
ale solicitanţilor de azil alcătuiesc în toate ţările europene nu
mai mult de 10-15%.
De asemenea, ar fi greşit să afirmăm că prezenţa într-o
ţară sau alta a persoanelor refugiate şi a migranţilor în general se
reflectă doar negativ asupra populaţiei băştinaşe. Există multiple
exemple care demonstrează că raioanele populate de refugiaţi au
devenit cu timpul adevărate centre economice, furnizătoare de
noi mărfuri şi servicii sociale. Pentru multe ţări imigranţii au
devenit sursă ieftină de braţe de muncă. Se poate spune chiar că
actualul nivel de dezvoltare al unor ţări industriale se datorează
migranţilor, inclusiv refugiaţilor. Or, milioane de solicitanţi de
azil demonstrează că ei dispun de capacităţi colosale de
integrare în noile medii sociale. Pentru aceasta este nevoie ca
ţara primitoare să le ofere şansele corespunzătoare. Totodată, e
necesar să se conştientizeze că succesul integrării depinde şi de
nivelul în care refugiaţii sunt pregătiţi să primească normele
culturale şi valorile poporului băştinaş.
Unii politicieni, jurnalişti, alţi activişti antimigraţionişti
denaturează adesea intenţionat realitatea, în special în ce
priveşte unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei
probleme – deosebirea clară dintre persoanele care se salvează
prin refugiu de urmărire şi care, fiind cu adevărat refugiaţi, au
dreptul la protecţie internaţională şi migranţii economici,
nelegali, care sunt în căutarea unei vieţi mai bune. Probabil,
atitudinea faţă de refugiaţi şi solicitanţii de azil într-adevăr ar
putea fi îmbunătăţită, dacă s-ar putea face o deosebire clară între
aceştia şi alte grupuri de imigranţi. Spre regret, această problemă
s-a transformat într-o problemă administrativă dintre cele mai
dificile. Actualmente, persoanele solicitante de azil sunt
calificate de guverne prin cei mai variaţi termeni: „refugiaţi
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de-facto”, „imigranţi politici sau economici”, „persoane
deplasate peste hotare”, „refugiaţi sub mandat”, „refugiaţi
navetişti”, „refugiaţi nomazi” etc. Situaţia impune necesitatea de
a fi întreprinsă o analiză mai detaliată a conceptului de refugiat,
dezvoltat în diverse documente internaţionale cu privire la
protecţia acestei categorii de persoane.
Liga Naţiunilor este primul organism prin care
comunitatea internaţională începe să-şi asume responsabilităţi în
beneficiul refugiaţilor prin adoptarea unei serii de acorduri
internaţionale. În 1921 Liga Naţiunilor a creat Înalta Comisie pe
Problemele Refugiaţilor (numind în calitate de Prim Comisar
Suprem pe F.Nansen), împuternicită să ofere ajutor mai întâi
celor 800 mii de refugiaţi din Rusia. Iniţialmente, mecanismul
juridic şi organizaţional de protecţie a refugiaţilor se referea la
necesitatea de a lua măsuri în situaţii deosebite. După primul
război mondial acţiunile internaţionale cu privire la protecţia
refugiaţilor se extindeau doar asupra unor grupuri concrete, cum
erau, de exemplu, asirienii sau armenii.
Un alt pas semnificativ în evoluţia reglementării statutului
refugiaţilor ţine de constituirea Organizaţiei Internaţionale
pentru Refugiaţi (OIR, 1947-1951) – prima agenţie care în baza
unor acorduri cu guvernele a intervenit în repatrierea şi
strămutarea refugiaţilor, în special din Europa Centrală, în
Statele Unite, Australia, Europa de Vest, Israel, Canada şi
America Latină.
O persoană care a fost considerată refugiat în conformitate
cu unul din cele două documente este considerată, cu unele
excepţii, refugiat şi conform reglementărilor mai recente. Ceea
ce li se impută însă acestor instrumente este definirea „pe
categorii” a termenului de refugiat, respectiv raportarea la
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originea lor naţională, la teritoriul pe care l-au părăsit şi la lipsa
protecţiei diplomatice din partea ţării de origine1.
Pe parcursul anilor, conceptul de refugiat a înglobat însă
realităţi mult mai complexe. Imediat după cel de-al doilea război
mondial, deoarece problema refugiaţilor nu a fost rezolvată, s-a
simţit nevoia unui nou document internaţional pentru a defini
statutul juridic al refugiaţilor. În locul acordurilor ad-hoc
adoptate în legătură cu categorii specifice de refugiaţi, s-a optat
pentru un document care să cuprindă o definiţie generală a
refugiatului.
Convenţia ONU din 28 iunie 1951 privind statutul
refugiaţilor a constituit prima încercare din partea comunităţii
mondiale de a da o asemenea definiţie, care ar include nu doar
unele grupuri deosebite de persoane. Având ca scop asigurarea
continuităţii protecţiei internaţionale, Convenţia din 1951, prin
articolul 1 A(1), prevede, mai întâi, cazul refugiaţilor statutari,
adică al persoanelor care au fost considerate refugiaţi conform
dispoziţiilor instrumentelor internaţionale ce au precedat
Convenţia ONU din 1951. Spre exemplu, un posesor al
„paşaportului Nansen” sau al „certificatului de eligibilitate”
eliberat de Organizaţia Internaţională pentru Refugiaţi este
considerat în continuare refugiat, în conformitate cu Convenţia
din 1951, cu excepţia cazului când una din clauzele de încetare a
devenit aplicabilă situaţiei sale sau dacă acesta este exclus de la
aplicarea Convenţiei de una din clauzele de excludere.
Articolul 1 A(2) din Convenţia din 1951 conţine definiţia
generală a noţiunii „refugiat”. Conform acestei definiţii, refugiat
poate fi considerată oricare persoană care, „în urma unor
evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie 1951 şi a unei temeri
Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statutului de
refugiat. –Chişinău, 2000, p.3, 10, 11.
1
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bine întemeiate de a fi persecutată datorită rasei, religiei,
naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniei
politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu
poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte să se pună sub
protecţia acestei ţari; sau care, neavând nici o cetăţenie şi
găsindu-se în afară ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuita, ca
urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită
respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă”1.
Ulterior au fost elaborate noi acte legislative, noi norme
reglementative, s-au introdus unele completări referitoare la
conceptul de refugiat, dat fiind că o dată cu trecerea timpului au
apărut cazuri de refugiaţi care nu puteau fi acoperite de
Convenţia din 1951 din cauza limitărilor temporale şi/sau
geografice pe care aceasta le conţinea. Astfel, în 1967 a fost
adoptat Protocolul privind statutul refugiaţilor, prin care
statele se obligă să aplice prevederile Convenţiei din 1951 fără a
ţine cont de data limită de 1 ianuarie 1951. Deşi este legat în
acest fel de Convenţie, Protocolul este un document
independent, la care statele pot adera chiar dacă nu sunt părţi la
Convenţie. Deja 144 de state au aderat la unul sau la ambele
instrumente ale ONU cu privire la statutul refugiaţilor. În
noiembrie 2001 parte la Convenţia din 1951 şi la Protocolul din
1967 a devenit şi Republica Moldova. Peste un an, la 25 iulie
2002, a fost adoptată Legea nr. 1286 − XV, prin care este
reglementat statutul refugiaţilor pe teritoriul republicii. Au fost
create şi structuri administrative (cum ar fi, de exemplu, Direcţia
Principală pentru Refugiaţi a Departamentului Migraţiune etc.),
responsabile de implementarea legislaţiei cu privire la refugiaţi.
1

A se vedea: Convenţia ONU din 1951 privind statutul refugiaţilor // Manual
referitor la proceduri şi criterii de determinare a statutului de refugiat.
–Chişinău, 2000, p. 60.
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Asistenţa refugiaţilor a devenit un obiectiv important şi pentru
activitatea unor ONG-uri („Salvaţi Copiii” Moldova, Consorţiul
Italian de Solidaritate din Moldova, Centrul de Caritate pentru
Refugiaţi, Societatea pentru Refugiaţi din Republica Moldova
etc.), ale căror surse de finanţare provin în cea mai mare parte de
la ICNUR.
De la 1 ianuarie 1951 responsabilitatea protecţiei
internaţionale a refugiaţilor a fost preluată de Înaltul Comisariat
al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, care, desigur, şi-a adus
aportul şi în definitivarea statutului refugiaţilor. Statutul ICNUR
conţine definiţii ale persoanelor asupra cărora se exercită
mandatul Înaltului Comisariat. Aceste definiţii sunt practic
identice cu definiţia conţinută în Convenţia din 1951. În virtutea
acestor definiţii, Înaltul Comisariat îşi exercită mandatul său fără
data limită sau limitarea geografică. Astfel, o persoană care
îndeplineşte criteriile din Statutul ICNUR beneficiază de
protecţia Naţiunilor Unite, asigurată de Înaltul Comisariat,
indiferent dacă ea se găseşte într-un stat parte la Convenţia din
1951 sau la Protocolul din 1967, ori dacă a fost sau nu
recunoscută de ţara de primire drept refugiat pe baza oricăruia
dintre aceste documente. Aceşti refugiaţi, ce se află sub
mandatul Înaltului Comisariat, sunt numiţi, de obicei, „refugiaţi
sub mandat”1.
Ceea ce caută refugiaţii în primul rând este o ţară de azil în
care viaţa le-ar fi în siguranţă. Legislaţia internaţională
recunoaşte dreptul unei sau altei persoane de a primi azil, dar nu
obligă nici un stat să-l ofere. De aceea, chiar şi persoanele care
cad sub definiţia „refugiatului”, stipulată în Convenţia din 1951
A se vedea: Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a
statutului de refugiat. –Chişinău, 2000, p. 5.

1
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şi în Protocolului din 1967, nu pot pretinde la dreptul de azil
într-o anumită ţară. Un asemenea drept nu este prevăzut nici în
alte acte legislative cu privire la drepturile omului. Spre
exemplu, în art. 14 al Declaraţiei Universale cu privire la
Drepturile Omului din 1948 se vorbeşte despre dreptul de
„a căuta adăpost... şi a se folosi de acest adăpost”, dar nu de
„a căuta şi a primi” un adăpost.
În ultimii ani în literatura de specialitate se desfăşoară un
şir de discuţii cu privire la faptul dacă definiţia refugiatului dată
de Convenţia din 1951 este suficientă şi dacă corespunde
cerinţelor zilei de azi. Un imbold semnificativ pentru aceste
discuţii îl constituie faptul că pentru a stabili existenţa
pericolului, persoana ce depune cerere de a i se oferi statutul de
refugiat trebuie să indice atât cauzele „obiective”, cât şi cele
„subiective”. Or, nu este suficient să aparţii comunităţii sau ţării
în care există un astfel de pericol; este necesar să se mai
demonstreze şi faptul că anume această persoană putea deveni
victimă a pericolului existent.
După cum se ştie, o parte din persoanele care se află în
căutare de adăpost într-o altă ţară şi care pot demonstra că au
„temeri argumentate” pentru a se refugia nu solicită să li se ofere
statutul de refugiat, considerând că acest statut le-ar permite
guvernelor din ţara de origine să se răfuiască cu rudele lor.
O altă parte din persoanele solicitante de azil nu insistă să obţină
statutul de refugiat din considerente că ele doresc să se întoarcă
înapoi acasă imediat ce le-ar permite condiţiile. Totodată, nu
sunt rare şi cazurile când viaţa unor persoane aflate în căutarea
azilului este cu adevărat în pericol, dar ele nu pot demonstra
acest lucru în strictă conformitate cu rigorile Convenţiei ONU
din 1951. Într-o asemenea situaţie se pomenesc, de regulă,
persoanele provenite din ţări cu o situaţie nestabilă, năpăstuite
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de conflicte civile, declin economic, încălcări de drepturi legale
etc., toate acestea suprapunându-se într-atâta încât devine
imposibil să se acorde întâietate vreo uneia din ele în generarea
de pericol pentru viaţă. În cazul dat nu este greu ca persoanele
numite să fie incluse de guverne în grupul migranţilor
economici, deci care caută azil pentru a-şi asigura un nivel de
trai mai înalt, şi în felul acesta să-şi scoată responsabilităşile ce
ţin de protecţia refugiaţilor.
Cele menţionate reprezintă doar o parte din factorii care
conduc la ideea necesităţii completării definiţiei refugiaţilor din
Convenţia din 1951 cu noi elemente ce ar reflecta realităţile
actuale din diferite regiuni. Din această perspectivă menţionăm
că, pe lângă Convenţia din 1951, Protocolul din 1967 şi Statutul
ICNUR, au fost elaborate o serie de acorduri, convenţii şi alte
instrumente regionale referitoare la refugiaţi, în special în
Africa, în cele două Americi şi în Europa. Unele din aceste
instrumente regionale conţin şi o definiţie a noţiunii de refugiat
sau o specificare a persoanelor ce pot beneficia de azil, elaborată
prin prisma transformărilor ce au avut loc în interiorul ţării,
precum şi pe arena internaţională. În contextul celor expuse
prezintă interes definiţia noţiunii de refugiat dată de Organizaţia
Unităţii Africane (OUA) în 1969, care constă din două părţi.
Prima parte este identică cu definiţia dată de Protocolul din 1967
(adică definiţia din Convenţia din 1951 fără data limită şi
limitarea geografică).
Prin cea de-a doua parte, definiţia OUA pare să fie mult
mai ajustată la transformările ce s-au produs, aplicând noţiunea
de refugiat oricărei persoane care, datorită nu numai urmăririlor
enumerate în Convenţia din 1951, dar şi „agresiunii externe,
ocupaţiei, dominaţiei străine sau evenimentelor ce tulbură grav
ordinea publică în anumite regiuni ale ţării sau în întreaga ţară
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de origine sau a cărei cetăţenie o are, este obligată să-şi
părăsească locul de reşedinţă obişnuită pentru a căuta refugiu
într-un alt loc, din afara ţării de origine sau a cărei cetăţenie o
are”1. Este o definiţie conformată la realităţile ţărilor în curs de
dezvoltare şi care nu cere ca refugiatul să demonstreze legătura
directă dintre el şi viitoarea ameninţare.
În 1984 a fost adoptată Declaraţia de la Cartagena, care
tratează problema azilului în America Latină. Printre factorii ce
pun în pericol viaţa persoanelor, impunându-le să abandoneze
locurile natale, au fost incluşi de asemenea violenţa, în general,
încălcarea în masă a drepturilor omului. În acelaşi timp se revine
la cerinţa Convenţiei din 1951 prin care refugiatul trebuie să
demonstreze că viaţa şi libertăţile lui sunt puse în pericol.
Menţionăm însă că şi aceste definiţii nu epuizează întreg
conţinutul conceptului de persoană refugiată, ale cărui cauze pot
fi mult mai diverse, incluzând dezastrele ecologice şi
economice. În alţi termeni, definiţiile elaborate în legislaţia
referitoare la refugiaţi nu pot fi privite ca ceva dat o dată şi
pentru totdeauna. Ele trebuie completate permanent, ţinându-se
cont de schimbările profunde ce au loc în lume, de tendinţele
globalizării care vor fi însoţite de adâncirea şi mai mare a
prăpăstiei dintre cei bogaţi şi cei săraci, iar drept urmare vor
creşte şi torentele migraţionale atât pe plan intern, cât şi pe plan
internaţional.
Dacă sunt puse în pericol viaţa, libertatea şi siguranţa
omului, probabil că nu are nici o importanţă de unde vine acest
pericol: este el un rezultat al urmăririi sau al unei alte forme de
ameninţare. Desigur, necesitatea completării conţinutului
conceptului de refugiat cu noi aspecte nu poate fi extinsă până la
Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statutului de
refugiat. –Chişinău, 2000, p. 7.
1
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ştergerea hotarelor definiţiei clasice. Ba mai mult, atunci când
statutul de refugiat este acordat indivizilor în masă, numai în
baza faptului că ei au venit dintr-o ţară anumită, noţiunea de
„refugiat” va primi inevitabil o culoare politică. În cele din urmă
lărgirea exagerată a conceptului de refugiat se poate solda cu
lezarea drepturilor tocmai a persoanelor care au fost impuse
să-şi părăsească ţara de origine. De aceea, această întrebare
trebuie analizată cu cea mai mare precauţie din toate punctele de
vedere.
În concluzie menţionăm că problema refugiaţilor continuă
să fie şi în sec. al XXI-lea o provocare a comunităţii mondiale.
Pentru soluţionarea acestei probleme este important ca statele, în
special cele bogate, să fie antrenate într-o măsură mai mare în
oferirea de protecţie persoanelor ce sunt nevoite să-şi salveze
viata prin abandonarea ţării, în crearea unei atmosfere tolerante
faţă de reprezentanţii altor popoare şi a posibilităţilor de
integrare în noul mediu. În acelaşi timp, pentru a micşora
numărul refugiaţilor, este necesar ca comunitatea mondială să
depună eforturi susţinute în vederea cunoaşterii şi lichidării
factorilor, acţiunilor generatoare de aceste fenomene, în
determinarea căilor celor mai eficiente de prevenire a noilor
torente de refugiaţi.
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Cultura şi stereotipurile
Cele peste 300 de definiţii date culturii demonstrează
varietatea şi dificultatea circumscrierii sintetice a acestei noţiuni,
printr-o însumare de însemne caracteristice, necesare şi
suficiente. Voi analiza în cele ce urmează cultura punând
accentul pe următoarele trăsături importante: cultura nu este
înnăscută, ci dobândită; ea este o dimensiune colectivă care
delimitează diverse grupuri culturale; diversele aspecte ale
culturii constituie un sistem.
Din această perspectivă, cultura este o formaţiune ce se
construieşte în funcţie de provocările mediului, ca un ansamblu
de dispoziţii destinate să răspundă acestora. Pedagogii,
psihologii, sociologii susţin că cultura desemnează un ansamblu
moştenit social şi transmis prin conduite şi simboluri purtătoare
de semnificaţii, un sistem de reprezentări şi un sistem de limbaj
care se exprimă sub forme simbolice, un mijloc prin care
oamenii comunică, îşi perpetuează şi dezvoltă cunoştinţele şi
atitudinile faţă de viaţă.
Cultura se manifestă şi se autoconstituie ca unitate în
diversitate, ca diferenţă afirmată şi ca universalitate prin
diferenţă. Ea aspiră să reprezinte în fiecare formă a sa
umanitatea, exprimând, de fapt, tot atâtea modalităţi de
afirmare. Relativitatea vizează mai mult configuraţiile
particulare ale acesteia şi nu doar principiile ei de generare. Aşa
cum rasele, etniile, comunităţile sau indivizii sunt entităţi
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diferite, reprezentând în acelaşi timp umanitatea, tot astfel şi
culturile se diferenţiază sau se opun prin limbă şi limbaj, prin
modalitatea în care întrupează şi reprezintă semnificaţii culturale
şi valori care, în fapt, pot să le apropie.
O trăsătură specifică culturilor este etnocentrismul. Acesta
este un mod de raportare la membrii altei culturi. Caracteristicile
etnocentrismului au fost puse în evidenţă de Claude LeviStrauss care scria: „Atitudinea cea mai veche şi care se sprijină
pe baze psihologice solide, fiindcă are tendinţa să reapară la
fiecare din noi când suntem puşi într-o situaţie neaşteptată,
constă în a repudia pur şi simplu formele culturale – morale,
religioase, sociale, estetice care sunt mai îndepărtate faţă de
acelea cu care noi ne identificăm”.
Foarte frecvent noi spunem: „Trebuie să ne comportăm ca
lumea”, „La noi nu se face aşa”, „Aceasta nu trebuie de permis
în cultura noastră”, „Acestea sunt obiceiuri pentru sălbatici” etc.
Cum putem caracteriza aceste atitudini ale noastre? Ele sunt
nişte reacţii de respingere, de repulsie a altor modalităţi de a trăi,
de a crede, de a gândi. Noi apreciem propriul model de a fi
preferabil oricărui altul.
Etnocentrismul provine din experienţa de viaţă a
indivizilor şi ţine de mentalitatea şi judecata comună pe care
educaţia interculturală este datoare să o depăşească.
Etnocentrismul face să acţioneze o funcţie de discriminare între
un „noi comunitar” şi un „ceilalţi ca alteritate” potenţial
distructivă, plină de pericole.
Din perspectiva interculturală se admit relaţii şi negocieri
între indivizii care prezintă culturi diferite, care pot determina
apariţia unor practici culturale noi. În prezent, nu mai putem
privi cultura ca o sumă finită de trăsături particulare care
perpetuează stereotipuri. În cazul în care cultura păstrează
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trăsăturile monolitice şi stereotipe, perpetuarea interculturală
este sortită, inevitabil, eşecului, iar creaţia culturală care rezultă
din aceasta devine imposibilă.
Eterogenitatea interculturală determină să folosim cu
prudenţă clasificările, generalizările care circulă frecvent când
este vorba de migranţi, refugiaţi, inclusiv copiii acestora.
Generalizările riscă să ascundă individualul, aşa cum evoluează
el la un moment dat într-un mediu particular.
Generalizările sunt consecinţa stereotipurilor. Procesul de
categorizare nu este nefast în sine, dar pericolul apare o dată cu
suprageneralizările posibile şi evaluările deseori negative care
sunt atribuite. Noţiunea de stereotip conduce la ideea de
generalizare şi de eroare de judecată, cu tot cortegiul ei de
consecinţe nedorite pe plan comportamental. În percepţia
noastră despre celălalt, frecvent exploatăm informaţiile care ţin
mai mult de apartenenţa lui la o categorie, la un grup, decât cele
ce-l caracterizează pe însuşi individul aflat în faţa noastră.
Noţiunea de stereotip în accepţiunea ei socio-psihologică a
fost pusă în uz de către Walter Lippmann. Cu toate că termenul
exista încă din 1798, el era rezervat tipografiilor, însemnând
turnarea plumbului într-o formă destinată formării „clişeului”
tipografic. Prin analogie, Lippmann a insistat pe rigiditatea
concepţiilor umane, în special a celor care privesc grupurile
sociale. Oricum, aceste „imagini din minte” sunt indispensabile
pentru a face faţă informaţiilor emise de mediul nostru
înconjurător. Ele ne trimit să filtrăm realitatea obiectivă. După
W.Lippmann, noi nu vedem înainte de a defini, ci definim
înainte de a vedea.
Stereotipurile posedă o mare tonalitate afectivă, ele îşi
găsesc originea în societate şi oferă posibilitatea de a explica
natura raporturilor dintre grupuri. Noi suntem determinaţi să
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acţionăm pe baza unor imagini din mintea noastră, a unor
generalizări abuzive, a unor pierderi de memorie. În măsura în
care mediul este foarte complex, trebuie să-l percepem
efectuând o selecţie severă. Mijloacele acestei selecţii sunt
categoriile, iar stereotipurile trimit la categoriile personale.
Deşi este dificil să ne organizăm cunoştinţele despre lume,
deseori haotice şi vaste, care par destructurate şi care ne
determină să simplificăm, să clasificăm, să generalizăm, trebuie
să renunţăm la o imagine schematică extrem de simplă, stabilă şi
echilibrată.
În şcoală, numeroase stereotipuri vehiculate în legătură cu
copiii care nu provin din grupul dominant – migranţi, refugiaţi
etc., generează probleme în relaţiile profesor – elev, elev – elev
şi profesor – părinte(ţi). De exemplu, declararea faptului că
copiii refugiaţi nu cunosc nici chiar limba lor şi că vor avea
dificultăţi în învăţarea limbii de şcolarizare este un stereotip larg
răspândit pentru a justifica unele dificultăţi şcolare. Acest
stereotip se bazează pe un număr de observaţii făcute în acest
sens care, puţin câte puţin, au determinat o suprageneralizare
periculoasă în măsura în care aceasta antrenează o serie de
prejudecăţi implicite asupra familiei şi copilului care nu a reuşit
să înveţe limba, asupra ţării de origine care nu i-a oferit
copilului refugiat un anumit nivel de instruire.
În asemenea situaţii ar fi bine să renunţăm la pretenţia de a
explica totul, de a găsi o cauză pentru toate câte se întâmplă
atunci când situaţia este mult prea dificilă.
Educaţia interculturală: principii conceptuale şi terminologice
Termenul „intercultural” a fost ales atât datorită sensului
bogat al prefixului „inter”, cât şi sensului antropologic al
cuvântului „cultură”. Astfel, când spunem „intercultural”,
înţelegem în mod necesar interacţiune, schimb, reciprocitate,
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interdependenţă, solidaritate. Înţelegem de asemenea:
recunoaşterea valorilor, a modurilor de viaţă, a reprezentărilor
simbolice la care se raportează fiinţele umane, individul sau
grupurile în relaţiile cu semenii; recunoaşterea interacţiunilor
care intervin la un moment dat între multiplele aspecte ale
aceleiaşi culturi şi între culturi diferite în timp şi spaţiu.
Intercultural este semnul: recunoaşterii diversităţii
reprezentărilor, referinţelor şi valorilor; dialogului, schimbului
şi interacţiunilor între diverse reprezentări şi referinţe; unei
relaţii dialectice, de schimbări reale şi potenţiale în spaţiu şi
timp.
Educaţia interculturală este calea obligatorie pentru
educaţia drepturilor omului care urmăreşte să depăşească
etnocentrismul. Ea trebuie gândită în termeni de strategie pentru:
• a pune întrebări asupra certitudinilor etnocentriste şi a
normelor noastre monoculturale;
• a transforma imaginile, stereoptipurile şi a depăşi
prejudecăţile generatoare de judecăţi şi acţiuni;
• a face loc, în mod egal, celor care sunt depreciaţi,
precum şi competenţelor, referinţelor lor culturale şi
modalităţilor de expresie;
• a favoriza recunoaşterea complexităţii şi a relaţiilor
existente atât între culturile, clasele sociale, instituţiile de
învăţământ, disciplinele şcolare, obiectele ştiinţifice etc., cât şi
între fiinţele umane indiferent de vârstă, limbă, etnie, cultură sau
religie;
• a învăţa şi dezvolta negocierea şi comunicarea între
indivizi, grupuri şi comunităţi şi a le face să fie benefice pentru
fiecare dintre părţi;
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• a articula responsabilităţile care revin fiecăruia prin
raportare la comunităţile locale şi naţionale, la fel prin raportare
la comunitatea internaţională.
A te întreba asupra locului culturii tale în multitudinea
culturilor lumii, a renunţa la impunerea acesteia şi a nu o mai
considera ca singura demnă de a fi împărtăşită, toate acestea ţin
de conceptul de relativism cultural considerat deseori ca un
principiu de bază al abordării interculturale în educaţie.
Succesul său provine din decentrarea pe care o impune şi din
postulatul său iniţial care doreşte să redea diversitatea
operaţională şi pozitivă.
Pentru o educaţie realizată într-o perspectivă
interculturală, interdependenţele şi afinităţile nu sunt văzute ca
elemente mai mult sau mai puţin marginale sau izolate ale vieţii
sociale şi ale activităţilor educative. Ele constituie o realitate, un
principiu fundamental şi o perspectivă care se regăseşte în
întreaga organizare şi activitate a instituţiilor educative, de la
creşă la universitate. În deciziile luate, în alegerile efectuate, în
activităţile propuse, în modalităţile de negociere adoptate se ţine
cont de diferenţele culturale. Perspectiva de acţiune este în
acest caz un alt principiu fundamental al educaţiei
interculturale.
Responsabilitatea de a dezvolta o educaţie interculturală
implică nu numai profesorii, ci şi toţi partenerii din comunitatea
socială. Toţi sunt implicaţi din cel puţin două motive. Mai întâi,
este important ca în propriul lor mediu profesional şi în
universul relaţional să respecte drepturile omului. În al doilea
rând, este important să fie luate decizii care să favorizeze o
educaţie interculturală şi solidară. Educaţia interculturală este,
deci, o responsabilitate a tuturor membrilor societăţii.
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Educaţia interculturală prezintă cel puţin două dimensiuni,
care se condiţionează reciproc şi care sunt într-o legătură
indisolubilă: o dimensiune a cunoştinţelor, obiectivă, şi o
dimensiune a experienţei, subiectivă şi relaţională. Prima
dimensiune are ca scop să furnizeze copiilor, tinerilor şi
adulţilor, după capacitatea lor de înţelegere, mijloace
conceptuale pentru a percepe realitatea şi a interpreta
informaţiile pe care le primesc, să le asigura o informare vastă şi
obiectivă, care să permită luarea unei poziţii, prin raportare la
experienţa lor cotidiană, să depăşească punctele de vedere
parţiale şi părtinitoare, stereotipurile şi prejudecăţile, să se
situeze şi să comunice într-o lume diversă. Dimensiunea
experienţei înscrie educaţia în viaţă. Ea mobilizează potenţialul
de învăţare al individului pentru a-i asigura o dezvoltare
echilibrată şi armonioasă, care să-i permită să fie deschis
semenilor săi. În acest caz, actorii sociali învaţă să descopere şi
să stăpânească, în toată complexitatea lor, sentimentele care
intră în joc în cadrul relaţiilor sociale şi interculturale, să-şi
respecte aproapele, să aprecieze posibilitatea de îmbogăţire
spirituală reciprocă ce poate fi realizată în mare parte prin relaţia
cu celălalt şi să coopereze cu membrii comunităţii.
Punctele forte şi punctele slabe în procesul educaţional au
la bază contextul politic, economic şi social. Totuşi, am putea
menţiona următoarele repere în conţinuturile învăţământului.
În cadrul educaţiei formale, educaţia interculturală se
poate realiza la toate disciplinele de învăţământ, pentru că toate
disciplinele trebuie să invite la toleranţă, la respectarea
drepturilor omului, la dezvoltare, fie că este vorba de ştiinţele
socioumanistice – istoria, dreptul, limbile, literatura, fie de
ştiinţele economice – matematica etc. Este important, de
asemenea, ca educaţia interculturală să ţină cont de
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evenimentele cotidiene şi să îndemne la reflecţie asupra
problemelor actuale.
Drepturile omului sunt abordate adesea în cadrul educaţiei
civice, făcându-se referire la legislaţia naţională şi cea
internaţională care reglementează aceste drepturi, precum şi la
instituţiile statale menite să asigure respectarea lor. Cu toate că
este important ca învăţarea să se bazeze pe propria experienţă a
elevilor, astfel încât ei să poată înţelege cele prezentate, trebuie
evitată capcana unei prezentări prea restrictive care prezintă
pericolul egocentrismului. Drepturile, conceptele, desfăşurarea
vieţii locale trebuie integrate, de aceea, într-o perspectivă
internaţională, mondială.
Pregătirea cadrelor didactice pentru educaţia interculturală
Într-o societate multiculturală, a devenit imperativă
evitarea conflictelor sociale printr-o educaţie interculturală care
să conducă la înţelegerea şi respectul diversităţii culturale, la
comunicare şi cooperare între persoane de origini diferite.
Creşterea numărului de migranţi, refugiaţi, solicitanţi de
azil pune tot mai stringent problema educaţiei interculturale.
Un rol important în promovarea educaţiei interculturale
revine cadrelor didactice care trebuie pregătite în acest sens. Din
ce în ce mai frecvent, pedagogii au în clase copii de refugiaţi cu
care trebuie să comunice, pe care trebuie să-i integreze în grupul
şcolar în particular, şi în societate, în general. O pregătire care să
le permită înţelegerea cauzelor şi consecinţelor care i-au
determinat să-şi părăsească ţara de origine îi va ajuta pe
pedagogi cel puţin să resimtă ca problematica prezenţă în clasă a
copiilor care aparţin unor culturi diferite.
În acest caz, cadrele didactice au nevoie de cursuri de
psihologie interculturală. Acest curs va instruii profesorii în
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ceea ce priveşte asemănările şi deosebirile rezultate din
funcţionarea psihologiei individuale în diferite grupuri culturale
şi etnice, relaţiile dintre variabilele psihologice şi cele socioculturale, ecologice, biologice, modificările permanente ale
acestor variabile. Un cadru teoretic pentru psihologia
interculturală este modelul ecocultural (vezi Figura 1).
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Figura 1. Modelul ecocultural al psihologiei interculturale

Ideea generală a modelului ecocultural este că
comportamentul individual e determinat, cel puţin parţial, de
cultură, care este un răspuns al grupului la condiţiile ecologice,
socioeconomice şi istorice. Relaţiile dintre caracteristicile
grupului şi comportamentul indivizilor implică o serie de
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procese, dintre care mai mult ne interesează aculturaţia şi
transmiterea culturală.
Aculturaţia (în engleză – aculturation) este procesul de
interacţiune a două sau a mai multor culturi sau tipuri de cultură.
Conceptul de aculturaţie a ajuns în arsenalul teoretic al ştiinţelor
socioumanistice din antropologia culturală şi se bucură de o
largă răspândire. Antropologii britanici utilizează în locul
termenului „aculturaţie” expresia „contact cultural”.
Aculturaţia este un proces complex care include aspecte
precum: înlocuirea unor elemente culturale, combinarea unor
elemente în complexele culturale noi, respingerea totală a unor
elemente.
La intrarea în ţara gazdă, refugiatul, adult sau copil, se află
într-un proces de adaptare mai mult sau mai puţin rapid, mai
mult sau mai puţin intens, după diverşi parametri: locul şi rolul
pe care îl are în ţara gazdă, statutul social şi economic al
comunităţii de origine în societatea gazdă, nivelul de dezvoltare
social-economică a societăţii gazdă, durata şi scopul şederii,
inserţia profesională sau şcolară, vârsta, spaţiul în care locuieşte,
faptul că este singur sau cu toată familia etc.
Fenomenul de aculturaţie implică noi moduri de
relaţionare, atât din partea membrilor societăţii de primire, cât şi
din cea a refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil. Aceste modalităţi
de relaţionare se bazează pe trei elemente: preferinţe sau
atitudini
de
aculturaţie,
schimbări
sau
modificări
comportamentale şi nivelul de dificultate resimţit de indivizi în a
face faţă situaţiei sau „stresul de aculturaţie”.
Există diverse tipuri de aculturaţie: asimilare, integrare,
separare/segregare şi marginalizare. Aceste tipuri sunt în
dependenţă de importanţa pe care o acordă refugiatul păstrării
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identităţilor şi caracteristicilor culturale şi de voinţa de a stabili
relaţii cu alte grupuri din societate.
În cazul asimilaţiei, are loc abandonarea completă a
identităţii culturale în favoarea celei din comunitatea gazdă.
În procesul de integrare, refugiatul sau solicitantul de azil
păstrează o parte din specificul culturii sale. Integrarea nu este
realizată printr-o mişcare unilaterală a celui venit spre societatea
gazdă. Aceasta se aseamănă cu un proces multidimensional, în
care toate elementele părţii integrante sunt redefinite de către
noul venit. Situaţia dată pare cea mai echilibrată şi poate
satisface exigenţele individului şi ale comunităţii.
În cazul separării/segregării, fie că refugiatul doreşte
păstrarea identităţii sale culturale „intacte”, fie societatea gazdă
împiedică stabilirea unor relaţii.
Procesul de marginalizare indică voinţă determinată din
partea societăţii gazdă de neglijare a refugiaţilor şi a
solicitanţilor de azil.
Transmiterea culturală se face prin socializare şi
enculturaţie. Socializarea cuprinde toate încercările voluntare şi
conştiente de influenţare a unui individ pentru a se conforma
normelor sociale, în timp ce enculturaţia se referă la toate
influenţele inconştiente. Cel care creşte într-o societate fără a fi
în contact cu exteriorul ei nu poate înţelege că acele
comportamente pe care le vede şi pe care le imită nu sunt
singurele posibile. Enculturaţia este, deci, adaptativă. Ea permite
o viaţă armonioasă în interiorul unui grup, dar constituie, în
acelaşi timp, sursa etnocentrismului care ne caracterizează pe
toţi.
Modelul ecocultural invită la respectul diversităţii
culturale. Acest model a preluat din antropologia culturală
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paradigma relativităţii culturale: fiecare societate dezvoltă
cultura sa ca răspuns adaptativ la condiţiile ecologice şi socioistorice. În acest sens, diversitatea nu împiedică individul să se
identifice cu propriul grup şi să-i respecte sistemul de valori, dar
trebuie să-l împiedice să îl impună cu orice preţ celorlalţi.
Înţelegerea propriei enculturaţii joacă un rol important în
depăşirea etnocentrismului. Este necesară, însă, o alteritate
pentru a putea privi cu „alţi ochi” propria societate, insistenţele
proprii, precum şi prejudecăţile personale. În această decentrare
(atât de dificil de realizat) constă aportul esenţial al psihologiei
interculturale la formarea cadrelor didactice.
Să încercăm să urmărim în continuare procesul de
integrare a unui copil dintr-o familie refugiată în mediul şcolar.
Copilul refugiat soseşte la şcoală cu limba, cultura sa de origine.
Enculturaţia şi procesele de adaptare (aculturaţie) la noul mediu
şcolar, însuşi procesul de învăţare vor fi pentru el importante. În
această situaţie, cum poate pedagogul, care are ca obiective
transmiterea cunoştinţelor şi socializarea, să ţină cont de
experienţele referenţiale culturale ale fiecărui elev?
Având în vedere importanţa experienţelor extraşcolare,
socioculturale în procesele de învăţare, s-ar putea încerca
evidenţierea la fiecare copil a achiziţiilor care l-ar putea ajuta să
găsească un teren familiar pentru un nou model de acumulare a
cunoştinţelor.
Contactele stabilite între culturi, mai exact între diverse
grupuri culturale, favorizează anumite tipuri de legături în
interiorul şcolii şi între familie şi instituţia şcolară. De relaţiile
între culturi depind reprezentările sociale şi sociocognitive ale
copiilor, părinţilor şi profesorilor privind locul fiecăruia în
şcoală şi în societate. În această privinţă, limba este unul dintre
cele mai puternice atribute de identitate ale comunităţii.
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Învăţarea limbii ţării gazdă îi va ajuta pe copii refugiaţi sau
migranţi să intre într-o nouă arie culturală, iar necunoaşterea ei
poate declanşa conflicte de ordin social şi cultural. Este greu de
evitat stereotipia, care aduce adesea eşecuri şcolare copiilor
refugiaţi, datorate fie situaţiei de exil sau imigrare, distanţei
culturale dintre ţara de origine şi cea de primire sau insuficienţei
de cunoaştere lingvistice. Un rol deosebit în socializarea reuşită
a acestor categorii de copii are pedagogul care ştie să valorifice
diferenţele culturale, să creeze o atmosferă agreabilă în clasă şi
să insufle încredere în forţele proprii la orice etapă a învăţării.
Trebuie, deci, ca profesorii, pedagogii, educatorii etc., să
treacă de la gândirea monoculturală la gândirea interculturală
sau, în alţi termeni, de la o gândire egocentrică la o gândire
solidară. E necesar a dezvolta strategii de integrare care să pună
accentul pe recunoaşterea şi respectul normelor, valorilor
diverselor culturi; pe sprijinul reciproc, care să privească
diversitatea ca resursă de valoare şi care să diminueze
intimidarea şi abuzul. Este o responsabilitate ce revine tuturor
membrilor societăţii.
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ASPECTE ANOMICE ALE PROCESULUI
MIGRAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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Astăzi este recunoscut că populaţia tuturor statelor include
şi migranţi. După cum atestă Kofi Annan, Secretar General al
ONU, fiecare al 35-lea om în lume este migrant, adică trăieşte şi
lucrează într-o ţară străină1. Este evident că pentru o dinamică
pozitivă şi controlată a procesului migraţional sunt necesare
acţiuni reciproce şi coordonate în domeniul politicilor
migraţioniste, o colaborare a ţărilor (precum Comisia Globală cu
privire la migraţia internaţională) în vederea protejării
drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi a membrilor
familiilor lor, realizării controlului migraţionist şi luptei cu
migraţia ilegală.
O data cu activizarea fluxurilor migraţionale a crescut şi
îngrijorarea majorităţii statelor, inclusiv a celor nou-apărute pe
harta politică, faţă de problemele aferente acestor procese de
migrare în masă. Migraţia, fie în cadrul ţării sau între ţări, este
considerată o parte sau un aspect al procesului de dezvoltare
– mai semnificativ la un moment sau altul şi pentru o ţară decât
pentru alta, uneori o cauză a evenimentelor, alteori o consecinţă
a acestora. Pe lângă recunoaşterea contribuţiei migranţilor în
dezvoltarea economică, socială şi culturală a tuturor ţărilor lumii
pe parcursul secolelor, impactul procesului migraţional cunoaşte
şi consecinţe negative.
 În această ordine de idei constatăm că Moldova este
văzută astăzi ca una dintre cele mai favorabile anturajuri pentru
1

http://www.cotidianul.ro/index.php?a=6603&shift=1&p=1 (noiembrie 2005)
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migraţie – atât din partea populaţiei băştinaşe, cât şi din partea
străinilor. Caracterul transparent al hotarelor cu vecinii noştri
din Comunitatea Statelor Independente, precum şi acordurile cu
privire la circulaţia fără vize au condiţionat migrarea în masă
ilicită a populaţiei autohtone, preponderent tinere, precum şi
aşezarea sau în tranzitarea prin republică a cetăţenilor străini.
 Migraţiunea forţei de muncă, la ora actuală aceasta
fiind şi cea mai răspândită formă a procesului migraţional,
afectează negativ relaţiile între ţările de origine şi ţările de
destinaţie. Majoritatea lucrătorilor migranţi din Moldova se află
în ţara de destinaţie ilegal, fie depăşind termenul vizei, fie fără
permis de lucru. Luând în consideraţie numărul destul de mare
al moldovenilor în anumite ţări, precum Cehia, Italia, Portugalia,
Grecia şi Germania, se poate presupune că există puţine şanse ca
moldovenii să fie bineveniţi şi respectaţi de localnici, în special
de cei şomeri.
 Migraţia ilegală este o problemă a securităţii
regionale. În afara perturbărilor grave pe care le creează
lucrătorii migranţi pe piaţa de muncă a ţării-gazdă, apar
probleme de ordin penal: creşterea criminalităţii, traficul de
droguri şi femei etc. Spre exemplu, o bună parte de cetăţeni
aflaţi clandestin pe teritoriul Italiei nimeresc pe mâinile
organelor de drept italiene. Astfel, în primele 9 luni ale anului
2003 din Italia au fost expulzaţi 310 cetăţeni basarabeni. Situaţia
criminogenă printre rândurile cetăţenilor noştri aflaţi peste
hotare este relativ sporită. Spre exemplu, conform statisticilor1,
în primele 9 luni ale anului 2003 au fost arestaţi 44 cetăţeni ai
Moldovei. Principalele infracţiuni continuă a fi sustragerea
averii, violenţa şi favorizarea trecerii clandestine a hotarelor.

1

http://www.mfa.md/Ro/MisiuniDiplomaticeRM.htm (noiembrie 2005)
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 Migraţia ilegală constituie una dintre principalele
cauze ale traficului de fiinţe umane (TFU) în scop de exploatare
economică şi obţinere de profit. Comerţul cu oameni, săvârşit de
aşa-numitele firme de angajare în câmpul muncii, care, prin
înşelăciune, trimit peste hotare bărbaţi, femei, copii, pe care îi
vând în adevăratul sens al cuvântului, a obţinut proporţii
inacceptabile pentru societatea noastră. Femeile sunt
transformate în prostituate, bărbaţii – în braţe de muncă ieftine,
copiii – în obiecte ale unor crime. Toate informaţiile obţinute în
prezent din declaraţiile de martor şi din alte surse la nivel
internaţional atestă că pagubele provocate de aceste tipuri de
infracţiuni sunt în continuă creştere. Trezeşte îngrijorare faptul
că mai ales copiii cad pradă acestor flageluri. Remarcăm, în
acest sens, că o problemă de proporţii pentru Republica
Moldova este traficul de fiinţe umane în scopul exploatării
sexuale. Victime ale acestui fenomen sunt tinerele, al căror
număr se estimează la 10000, dintre care 30 la sută ar fi minore.
Numărul minorelor exploatate sexual este în creştere. Deşi
ieşirea din ţară a minorelor se face doar cu acordul părinţilor,
traficanţii folosesc paşapoarte falsificate, iar uşurinţa şi viteza cu
care se obţin aceste paşapoarte ar fi imposibilă fără implicarea
anumitor funcţionari corupţi. În conformitate cu ultimele
statistici ale Organizaţiei Mondiale a Migraţiei, circa 64% din
fetele parvenite din spaţiul ex-sovietic, identificate şi repatriate
din ţările occidentale, sunt moldovence.
La nivel strategic, o dată ce o organizaţie de trafic de
persoane îşi îndreaptă atenţia asupra unui stat sau regiuni, ea se
va dezvolta rapid, provocând o serie de riscuri pentru stabilitatea
şi viitorul statului respectiv (în cazul nostru, a Republicii
Moldova):
− destabilizarea pieţei deja existente în domeniul muncii;
− dezvoltarea şi diversificarea crimei organizate;
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− destabilizarea economică prin creşterea activităţilor de
spălare a banilor;
− destabilizarea demografică;
− creşterea corupţiei în sectorul public;
− destabilizarea investiţiilor economice ale firmelor
străine.
Migraţia ilegală prin prisma traficului de fiinţe umane în
scopul exploatării economice implică o persoană sau o reţea de
persoane începând cu recrutorul şi sfârşind cu ultima persoană
care cumpăra sau primeşte victima (cum ar fi proprietarul unei
întreprinderi cu condiţii improprii de muncă) sau persoana care
ţine o altă persoană în condiţii de sclavie sau o supune unor
practici similare sclaviei, muncii forţate sau unei alte servituţi.
Marcaţi de circumstanţele social-economice din ţară, în cele mai
dese cazuri neavând contracte oficiale de angajare la serviciu,
nedispunând de vize, necunoscând limba ţării de destinaţie,
neavând calificarea respectivă ca muncitor sau specialist,
cetăţenii republicii îşi asumă riscul numai de a ajunge în
străinătate şi a-şi găsi un loc de serviciu bine plătit pentru a-şi
întreţine familia sau cel puţin pe sine însuşi, devenind astfel,
potenţiale victime ale TFU în scopul exploatării. Persoanele sunt
traficate într-o multitudine de situaţii de exploatare sau de abuz,
cum ar fi întreprinderile de confecţii, gospodăriile agricole,
industria piscicolă, cerşitul, sex-businessul şi alte întreprinderi,
precum şi în gospodăria casnică în calitate de servitori sau prin
intermediul căsătoriilor forţate. Sunt semnalate cazuri când
grupări criminale din Republica Moldova şi-au extins activitatea
în Portugalia, pretinzând de la cetăţenii moldoveni aflaţi acolo
taxe de protecţie. Ajunşi în semisclavie, statutul ilegal şi
nedorinţa de a se întoarce îi împiedică pe migranţii ilegali să se
adreseze autorităţilor. Din diferite surse neoficiale se ştie că
mulţi cetăţeni ai Moldovei au fost deţinuţi în cele mai inumane
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condiţii, fiind obligaţi să presteze contra voinţei lor munci grele,
nu au fost plătiţi, fiind denunţaţi mai târziu la poliţie de către
exploatatorii lor şi returnaţi acasă fără bani şi fără sănătate.
În Moldova, actele legislative în vigoare sunt insuficiente
pentru a soluţiona amalgamul de probleme provocate de
comerţul cu fiinţe umane. Legislaţia nu conţine prevederi ce ar
indica acţiunile de prevenire, precum şi standardele serviciilor
acordate victimelor pentru a asigura reintegrarea acestora în
societate, mecanismele de cooperare dintre organele puterii de
stat şi organizaţiile neguvernamentale, ce ar desemna structurile
responsabile de aceste activităţi.
Noul Cod penal al Republicii Moldova (adoptat la
18 aprilie 2002) defineşte (art.165) traficul de fiinţe umane ca
„faptă de recrutare, transportare, transfer, adăpostire sau primire
a unei persoane în scop de exploatare prin muncă sau servicii
forţate, în sclavie sau condiţii similare sclaviei, săvârşită prin
înşelăciune, ameninţarea cu aplicarea sau aplicarea violenţei
fizice sau psihice, inclusiv prin răpire, prin confiscare a
documentelor şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii
a cârei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, prin abuz de
poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a
unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei
persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane”. În
acord cu acest articol traficul de fiinţe umane se pedepseşte cu
detenţia între 7 şi 25 ani sau cu detenţia pe viaţă.
Aceleaşi acţiuni săvârşite asupra unui minor (persoană
până la vârsta de 18 ani) deja se încadrează juridic în
conformitate cu prevederile art. 206 al aceluiaşi Cod, ce prevede
că traficul de copii este determinat drept o infracţiune separată
de traficul de persoane mature.
Din motivul implicării, în majoritatea cazurilor de TFU în
scopul exploatării la munci forţate, a unor reţele transfrontaliere
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bine organizate, investigarea acestor crime este foarte dificilă. În
practica organelor de interne contracararea fenomenului „traficul
de fiinţe umane” se limitează la combaterea crimei organizate.
Urmărirea criminalilor se axează în primul rând pe
criminalizarea acţiunilor acestora şi rareori include protecţia şi
respectarea drepturilor victimei, unde în majoritatea cazurilor
interesele victimei se supun în întregime intereselor
investigaţiilor. Traficul în alte scopuri decât prostituţia nu
acaparează întreaga atenţie a organelor de drept, iar capacitatea
victimelor aflate în astfel de situaţii de a căuta ajutor este
restrânsă. Practica statelor europene atestă că mai multe victime
au de suferit în urma conlucrării cu organele de drept; depunând
mărturii în calitate de martor sau părţi vătămate, acestora nu li se
acordă protecţia şi asistenţa necesară. Conform raportului
statistic al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în anul 2003
au fost înregistrate şi pornite procese penale privind:
- traficul de fiinţe umane (art. 165 din Codul penal):
173 cu remiterea în judecată a 58 procese penale;
- traficul de copii (art. 206 din Codul penal): respectiv
15 şi 2 remise în judecată;
- escrocherii din partea persoanelor ce organizează
plecarea peste hotare (art. 190 din Codul penal): respectiv 143 şi
47 remise în judecată.
Migrarea ilegala nu poate fi încriminată ca infracţiune
sau contravenţie administrativă, din motivul lipsei cadrului
normativ. Codul penal al Republici Moldova nu conţine articole
privind migraţia ilegală. Cu toate acestea, unele acţiuni în
procesul de migrare ilegală pot fi încriminate ca infracţiuni sau
contravenţii administrative, în dependenţă de persoana care le
comite, locul comiterii şi scopul migrării ilegale. Deşi în cazul
emigrării ilegale emigrantul poate comite unele acţiuni ilegale
care pot fi încriminate atât în ţara de origine, cât şi în ţările de
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tranzit şi de destinaţie1, e necesar a menţiona ca cele mai multe
acţiuni ilegale sunt comise de intermediarii migraţiei ilegale,
adică de persoanele care obţin beneficii în rezultatul acestei
migraţii. Aceşti indivizi pot fi divizaţi în două categorii:
persoanele care organizează migraţia ilegală (racolatorii şi
transportatorii ca persoane fizice sau juridice); persoanele cu
funcţie de răspundere care asigură protecţia, contribuţia şi
promovarea intereselor acestor traficanţi2.
O altă temă care nu poate fi abandonată în analiza
aspectelor anomice, pe care le presupun unele forme ale
procesului migraţional, este problema imigrării străinilor pe
teritoriul republicii. Deşi la moment ea nu prezintă un interes
major pentru societatea moldavă, accentul punându-se pe
emigrarea forţei de muncă a republicii, această problemă
necesită un control şi coordonare din partea structurilor speciale.
O parte dintre străini practică activităţi criminale, fac comerţ cu
arme, droguri, creează grupuri criminale, organizează traficul
compatrioţilor în terţe ţări. Este evident că atâta timp cât
frontiera de est a Republicii Moldova va fi transparentă, va spori
fluxul de străini aflaţi ilegal pe teritoriul ţării noastre, facilitând
respectiv şi „activitatea” traficanţilor.
MAI şi Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS)
întreprind acţiuni suplimentare pentru depistarea şi
contracararea activităţii nelegitime a cetăţenilor străini care
practică traficul ilicit peste hotare, inclusiv expulzarea şi
interzicerea intrării în ţară a acestor străini. În acest context,
unităţile propun proiecte de modificare a unor acte legislative,
planifică şi dezvoltă strategiile de migraţie care se încadrează în

1
2

Codul penal al Republicii Moldova. Art. 191, 359, 361, 362.
Ibidem. Art. 165-168, 190, 195, 196, 206, 207, 241-244, 324-327, 330, 332.
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mandatul MAI. Expulzarea cetăţenilor străini şi a apatrizilor se
efectuează în temeiul hotărârii instanţei de judecată1.
Conform datelor MAI, Departamentului Migraţiune (DM),
sondajelor sociologice, în Moldova se află legal şi ilegal cca. 20
de mii de cetăţeni străini. În primele luni ale anului 2003 au fost
iniţiate 2122 urmăriri penale în domeniul migraţiei (în aceeaşi
perioadă a anului 2002 au fost 1500), au fost adoptate 135 de
decizii judecătoreşti privind deportarea (în aceeaşi perioadă a
anului 2002 – 30) şi în 28 de cazuri şederea străinilor a fost
redusă (în aceeaşi perioadă a anului 2002 – 7).
Conform datelor MAI, în perioada ianuarie-decembrie
2003 o parte din străinii, care temporar sau permanent s-au aflat
în Republica Moldova, au admis încălcări ale legislaţiei în
vigoare. În anul 2003 străinii au comis 84 de crime, iar în 64 de
cazuri crimele au fost săvârşite împotriva lor. În alte 5083 cazuri
străinii au încălcat legislaţia în vigoare a Republicii Moldova,
fapt pentru care s-au întocmit procese-verbale pentru sancţionare
administrativă. Dintre ele: 3663 – încălcarea modului de
înregistrare şi reînregistrare; 1165 – încălcări privind
domicilierea fără acte de identitate. Au fost întocmite, de
asemenea, procese-verbale pentru: 37 – eschivarea de la
obligaţia de a părăsi teritoriul; 37 – încadrarea în câmpul muncii
fără autorizaţie; 119 – desfăşurarea ilegală a activităţilor de
muncă; 4061 – pe alte articole.
Prin operaţiunea specială „Oaspetele”, lansată de MAI
pentru combaterea şederii şi tranzitului ilegal, s-au efectuat 233
de cazuri de deportare pentru şedere ilegală. Persoanele care se
aflau atât legal, cât şi ilegal au fost supuse verificărilor,
1

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la măsurile
suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte din
06.06.1995, pct. 61-63.
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operaţiunea desfăşurându-se prin simple controale poliţieneşti.
Au fost depistate 180 de cazuri în acest sens, precum şi 1200 de
cazuri de încălcare a legislaţiei şi a reglementărilor cu privire la
migraţie*. Asemenea operaţiuni se derulează în permanenţă,
deşi, dacă e să privim din punctul de vedere al timpului şi
resurselor utilizate, operaţiunea respectivă a avut cea mai mare
amploare şi s-a bucurat de atenţie sporită, inclusiv la nivel
politic.
Conform MAI, problemele depistate în cadrul activităţilor
sale sunt caracteristice şi pentru DTG, DM şi Ministerul
Afacerilor Externe (MAE): dificultatea identificării persoanelor
şi a obţinerii documentelor de călătorie pentru cei deportaţi,
lipsa colaborării din partea acestora, lipsa fondurilor etc.
Procesul de migraţie a străinilor pe teritoriul republicii
necesită o reglementare activă, prin desfăşurarea anumitor
măsuri, printre care menţionăm: demarcarea frontierei cu
Ucraina şi întărirea controlului pe porţiunea controlată de
autorităţi; imposibilitatea rezolvării problemei transnistrene,
stabilirea controlului asupra frontierei prin crearea posturilor
mixte moldo-ucrainene pe partea ucraineană a frontierei;
perfecţionarea legislaţiei privind străinii, precum şi raportarea
acesteia la standardele internaţionale şi regionale din domeniu
(spre exemplu, dacă e să vorbim despre Legea cu privire la
migraţiune în contextul Convenţiei europene a statutului juridic
al lucrătorului migrant, prima problemă este noţiunea
lucrătorului migrant pe care legea nu o include, lipseşte
distincţia dintre lucrătorul migrant şi celelalte categorii de străini
care intră pe teritoriul Moldovei); eliminarea practicii eliberării
*

Când un străin încalcă legislaţia, dar nu în măsura de a fi deportat, acesta
primeşte o citaţie pentru a se prezenta la MAI. Experienţa denotă faptul că de
multe ori cetăţenii străini care nu se află în detenţie au tendinţa de a dispărea,
în special cei care ar putea fi deportaţi.
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vizelor la frontieră (invitaţiilor pentru cetăţenii străini);
instituirea regimului de vize pentru ţările cu potenţial
imigraţional; colaborarea mai strânsă dintre statele din regiune
în combaterea migraţiei ilegale şi infracţiunilor adiacente.
Creşterea criminalităţii migranţilor în ţara gazdă (drept
exemplu actual şi elocvent servesc actele întreprinse de către
imigranţii din Franţa, în toamna anului curent, continuând în lanţ
şi în celelalte ţări europene), a impus Europa să se „baricadeze”
împotriva imigranţilor. Majoritatea statelor din vechia Europă au
adoptat măsuri dure anti-imigraţie, iar opinia publică, conform
sondajelor, sprijină această politică. Chiar şi cei care erau
altădată toleranţi cu imigranţii şi-au schimbat opţiunile, din
cauza creşterii numărului de infractori „de import”. Franţa,
Germania, Marea Britanie, Austria etc., au întreprins masuri
drastice de limitare a migraţiei ilegale, printre care menţionăm:
noi reguli menite să împiedice căsătoriile aranjate, introducerea
vizelor biometrice, întărirea controalelor la frontieră, verificarea
minuţioasă a documentelor de identitate ale imigranţilor şi
gestionarea mai buna a cererilor de azil, înfiinţarea poliţiei
pentru emigranţi etc. De asemenea, unele ţări, preconizează
adoptarea unui sistem de puncte similar celui canadian sau
australian, pe baza căruia străinii vor fi admişi în ţară în funcţie
de utilitatea lor pentru economie. Deşi criticate de restul
Europei, unele ţări (Spania, Italia, Portugalia etc.) au ales să
regularizeze fluxurile de imigranţi ilegali prin procese de
regularizare, prin care imigranţii străini care lucrau pe teritoriul
ţării respective au intrat în legalitate. Campaniile de regularizare
au cuprins un total de 1.5 milioane de imigranţi la nivelul UE în
ultimii 5 ani.
În promovarea politicii de restricţii („uşilor închise”),
statele Uniunii Europene, începând cu anul 1994, au cerut din
partea guvernanţilor moldoveni iniţierea politicilor mai active în
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stoparea migraţiunii forţei de muncă ilegale, combaterea
traficului de fiinţe umane, a fetelor şi femeilor tinere în scopul
exploatării sexuale. Alarmaţi de fluxurile migraţiei şi
consecinţele pe care le implică, vis-à-vis de problematica
analizată în articolul prezent, autorităţile de stat au creat în
noiembrie 2001 Comitetul Naţional pentru Combaterea
Traficului de Persoane. Grupul include persoane de conducere
ale ministerelor şi departamentelor (la nivel prim-ministerial),
iar reprezentanţii organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale au calitatea de „observatori”. Comitetul a adoptat în
noiembrie 2001 Planul Naţional de Acţiune de combatere a
traficului de fiinţe umane1, care prevede acţiuni iniţiate de
diferite ministere şi instituţii guvernamentale în cooperare cu
organizaţii străine şi ONG-uri în domeniile: cercetare şi
evaluare, conştientizarea societăţii, prevenirea condiţiilor
economice şi sociale ce facilitează traficul, asistarea victimelor,
reîntoarcerea şi reintegrarea victimelor, reforma judiciară,
aplicativitatea legilor, cooperarea şi coordonarea internaţională.
Pentru a îmbunătăţi lucrul organelor de stat a fost creată
Direcţia Specializată de Combatere a TFU, în cadrul
Departamentului General de Combatere a Crimei Organizate a
MAI care este alcătuită din trei secţii: trafic internaţional, trafic
intern, de combatere a migraţiei ilegale, precum şi un centru
analitic-informativ. Direcţia ia parte la un program comun cu
Poliţia de Frontieră în ceea ce priveşte schimbul de informaţie
despre cazurile de trafic şi deportări. Au fost create în teritoriu
Comisii locale de combatere a TFU din care fac parte membrii
ai autorităţilor locale, ai direcţiilor de învăţământ, asistenţă
socială şi familie, poliţie obligaţi să întreprindă acţiuni în
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 136-138/1274 din
15 noiembrie 2001.
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teritoriu şi să lucreze împreună în diferite aspecte ale problemei
TFU. Un număr considerabil de organizaţii internaţionale
participă în calitate de parteneri la implementarea Planului
Naţional de Acţiuni pentru Combaterea Traficului de Fiinţe
Umane: OSCE, UNICEF, PNUD, OIM, Ambasada SUA în
Moldova, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, precum şi
ONG-uri din Moldova ce activează în domeniul combaterii
TFU.
In scopul contracarării efective a acestui fenomen negativ
la nivel naţional mai întâi este necesară perfectarea legislaţiei
naţionale, clarificând noţiunea de migraţie ilegală în toate
formele şi elaborarea mecanismelor de punere în aplicare a
acestor norme; dezvoltarea cadrului legislativ, care ar permite
reglementarea prin lege a acţiunilor de prevenire şi reabilitare a
victimelor traficului. Spectrul vast şi deosebit de grav al
pericolului social generat de aspectele anomice ale procesului
migraţional necesită o reacţie adecvată a organelor de stat,
inclusiv o activitate profesională din partea organelor de drept.
Extinderea migraţiei ilegale şi a consecinţelor criminogene peste
frontierele naţionale impune întreprinderea unor măsuri concrete
comune de către statele de origine, de destinaţie şi de tranzit. În
condiţii de exploatare şi abuz majoritatea migranţilor sunt lipsiţi
total de acces la o protecţie socială legală. Migraţia ilicită
plasează multe categorii de migranţi, în special femei, în poziţii
de vulnerabilitate devenind subiectul multiplelor forme ale
discriminării. La nivel naţional şi internaţional eforturile
întreprinse trebuie să asigure respectarea drepturilor migranţilor
în concordanţă cu toate standardele internaţionale aplicate.
Obiectivul de bază în reglarea migraţiei trebuie să se îndrepte
asupra dezvoltării mecanismului de maximizare a beneficiilor
reieşite din acest proces, pentru toate părţile implicate.
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MODELE DE INVESTIGARE ŞI INTERVENŢIE ÎN
PRACTICA ASISTENŢEI SOCIALE
A PERSOANELOR REFUGIATE
Marcela Dilion,
doctor în sociologie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova

Spaţiul de cercetare а asistenţei sociale ca ştiinţă, în
interpretarea epistemologiei clasice, este metodologia
investigării şi intervenţiei sociale. De-a lungul unui secol de
evoluţie, investigarea şi intervenţia socială a cunoscut două mari
modele sau strategii metodologice, rezultate din abordările
epistemologice ale ştiinţelor sociale, din paradigmele care s-au
afirmat în diverse perioade, precum şi din concepţiile dominante
şi din constrângerile exercitate de mediul social asupra
autorităţilor care concepeau şi puneau în aplicare politicile
publice ale bunăstării.
Una dintre primele concepţii globale care au orientat
practica asistenţei sociale provine din medicină. Spre sfârşitul
secolului al XIX-lea, când începea să se contureze identitatea
profesiei de asistent social, exista o strânsă înrudire între
asistenţa medicală şi cea socială. Asistenţa socială a apărut ca o
continuare a actului medical. Acesta este motivul din care
strategiile de intervenţie, teoriile şi limbajul medical au fost
transferate în asistenţa socială. Asistentul social era considerat
un medic având capacitatea de a descoperi şi de a trata
„maladiile sociale”, iar serviciul social era privit ca o instituţie
care stabileşte tipologii de diagnostic şi de tratament pentru
“bolile societăţii”. De aici şi denumirea modelului – modelul
medical.
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Modelul medical, care mai este denumit modelul
tratamentului social, a fost puternic influenţat de curentele
psihanalitice şi psihoterapeutice ale începutului de secol XX,
fapt care a condus la o reformă terminologică în asistenţa
socială. Astfel, termenul „tratament” a fost înlocuit cu cel de
terapie, vorbindu-se frecvent despre terapia socială, socioterapie,
psihoterapie, terapie de grup etc. În acest sens, modelul
terapeutic este utilizat pe larg în practica asistenţei sociale а
persoanelor refugiate. Cât priveşte obiectivele urmărite prin
asistenţa derulată după modelul medical, acestea aveau
următorul specific:
- tratamentul curativ (cel care se adresează persoanelor şi
familiilor deja afectate de disfuncţii sociale şi psihosociale);
- tratamentul preventiv (se adresează beneficiarilor în
situaţie de risc);
- tratamentul promoţional (derulează în tradiţia
curentelor de educaţie populară în domeniul sanitar, economic,
social etc.).
În ceea ce priveşte persoanele refugiate, aceste obiective
pot fi realizate prin intermediul serviciilor sociale care, pe lângă
prevenţie, au un profund caracter terapeutic. Dintre serviciile
oferite solicitanţilor de azil şi refugiaţilor menţionăm
următoarele: cazarea (doar pentru noii veniţi); indemnizaţii
lunare de subzistenţă; consilierea în vederea angajării în câmpul
muncii; asistenţă juridică; servicii de traducere verbală /scrisă;
asistenţă medicală, îndreptare medicală; educaţie; orientare
culturală/dezvoltare a comunităţilor (adulţi); orientare culturală
(în special pentru copii); asistenţă în vederea obţinerii unui loc
de trai; asistenţă materială etc.
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În general, în practica modelului medical distingem două
forme de tratament social, în funcţie de obiectivele urmărite de
acţiunea asistenţială:
- tratamentul direct, numit psihoterapie, care se
adresează nemijlocit beneficiarului (munca socială directă cu
solicitanţii de azil, cu persoanele care au statutul de refugiat
etc.);
- tratamentul indirect, numit socioterapie, centrat pe
sistemul relaţional şi de mediu al beneficiarului. Acţionând
asupra mediului familial şi profesional аl persoanei refugiate,
asupra grupului de referinţă, asupra condiţiilor de habitat,
asistentul social va realiza o schimbare comportamentală la
nivelul beneficiarului individual.
Datorită modernizării perspectivelor psihosociologice de
analiză a problemelor umane şi sociale, modelul medical a
evoluat în timp. Denumirile sub care îl regăsim în prezent sunt
„serviciu social individualizat” sau „metoda intervenţiei
psihosociale” şi „casework”. De exemplu, în literatura canadiană
întâlnim denumirea „serviciu social individualizat” sau „intervenţie personalizată”, iar în cea americană şi europeană „intervenţie psihosocială”, care de fapt trimit la două nuanţe ale unuia
şi aceluiaşi model: „Serviciul individualizat este orientat, înainte
de toate, către adaptarea persoanelor la situaţia lor şi către
rezolvarea problemelor rezultate din interacţiunea persoană –
situaţie, în timp ce, evoluând, intervenţia psihosocială este
preocupată mai curând de problemele legate de bunăstare
personală şi de funcţionarea socială a beneficiarilor”. Dacă prin
bunăstarea personală se înţelege conformitatea condiţiilor reale
de viaţă cu exigenţele, preocupările şi idealurile beneficiarului
într-un context realist şi rezonabil, funcţionarea socială se
defineşte ca un fenomen cu patru dimensiuni aflate în
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interacţiune: capacităţile, potenţialul şi resursele persoanei;
trebuinţele, aspiraţiile şi exigenţele persoanei; capacităţile şi
resursele societăţii; trebuinţele şi exigenţele societăţii.
Obiectul şi finalitatea intervenţiei psihosociale reprezintă
persoana refugiată ca fiinţă socială aflată în dificultate, pe care o
sprijinim pentru a-şi rezolva problemele.
În aplicarea eficientă а modelului „casework” trebuie să
ţinem cont de următoarele postulate:
- orice persoană întâlneşte pe parcursul vieţii dificultăţi,
conflicte şi tensiuni legate de specificul vieţii ca atare (de
exemplu, persoanele refugiate se confruntă cu schimbările de
statut şi rol etc.) sau provocate de circumstanţe ale mediului;
- persoana caută să rezolve situaţia problematică fie
exclusiv prin efort propriu, fie apelând la ajutorul altora;
- nu orice tensiune sau problemă resimţită de o persoană
constituie o situaţie problematică de care să se intereseze
serviciul social. Totuşi, fiecare om se poate afla, la un moment
dat, în situaţia de a nu-şi putea asuma de unul singur dificultăţile
şi de a avea nevoie de un ajutor, de susţinere temporară, de o
relaţie de sprijin, în acelaşi timp afectivă, permisivă şi axată pe
competenţă profesională. Persoanele refugiate au nevoie de
această susţinere temporară. Această relaţie interpersoanlă
pozitivă poate constitui esenţa intervenţiei psihosociale.
Sprijinul psihologic individualizat se realizează, în opinia
cercetătorului A.Menthonnex, prin intermediul a cinci faze ale
procesului de ajutorare.
Prima fază este denumită faza de întâlnire. Faza de
întâlnire poate fi „provocată” de către asistentul social care
identifică o persoană aflată într-o situaţie problematică sau poate
să urmeze unei cereri din partea persoanei în cauză, care solicită
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ajutor. Este o etapă de cunoaştere reciprocă, profund marcată de
elemente emoţionale, în cadrul căreia se construieşte
fundamentul relaţiei de încredere. Pentru persoanele solicitante
de azil sau refugiate faza de întâlnire este în acelaşi timp şi etapa
de luare în grijă.
Cea de-а doua fază este faza studiului psihosocial. Aceasta
vizează cunoaşterea acelor elemente din viaţa persoanei
refugiate care îi sunt necesare asistentului social pentru a o putea
ajuta: situaţia familială, materială şi de habitat; activitatea
profesională şi pregătirea şcolară, factorii biopsihosociali
(sănătate, experienţe trăite, atitudini, aspiraţii, roluri jucate,
apartenenţa de grup etc.); elementele semnificative ale istoriei
individuale, relaţiile interpersonale fundamentale şi secundare;
factorii de presiune şi cauzele lor probabile; experienţele
problematice anterioare şi modul lor de soluţionare; resursele şi
limitele (constrângerile) beneficiarului; identificarea problemei
actuale şi evaluarea preliminară a cauzelor ei.
Faza а treia se axează pe stabilirea diagnosticului
psihosocial sau pe evaluarea situaţiei persoanei refugiate. Prin
diagnostic trebuie să se poată răspunde la următoarele întrebări:
Cum percepe beneficiarul situaţia problematică? Care sunt
condiţiile de mediu care au dat naştere problemei? Care sunt
elementele personale care au determinat apariţia problemei
beneficiarului? Care sunt scopurile şi aşteptările beneficiarului
în ceea ce priveşte soluţionarea? Diagnosticul psihosocial este o
evaluare a problemei cu care se confruntă beneficiarul şi o
proiecţie realistă a mijloacelor de rezolvare a acesteia.
În cea de-а patra fază se elaborează planul de intervenţie,
adică se stabilesc obiectivele, mijloacele de realizare şi etapele
de parcurs.
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Ultima fază – faza de realizare a planului, sau intervenţia
psihosocială, include intervenţia propriu-zisă.
În fiecare dintre cele cinci faze A.Menthonnex indică
utilizarea unor tehnici de comunicare (interviu) şi de sprijin pe
care le grupează în trei categorii: tehnici de susţinere şi
dezvoltare a abilităţilor beneficiarului; tehnici de ghidare şi
orientare; tehnici de clarificare.
Un alt model utilizat pe larg în practica asistenţei sociale а
persoanelor refugiate este modelul intervenţiei sociale. Dacă
modelul medical insistă asupra capacităţilor asistentului social,
considerat actorul principal al rezolvării problemelor sociale,
modelul intervenţiei are la bază concepţia potrivit căreia
asistentul social nu este un demiurg care tratează sau previne
crizele, ci doar un „agent al schimbării”.
Modelul intervenţiei pune în relief complexitatea
proceselor de schimbare socială, conştientizând dificultatea şi
„delicateţea” acţiunii într-o sferă în care aspectele obiective şi
cele subiective nu pot fi disociate. De asemenea, el subliniază nu
numai voinţa asistentului social de а acţiona sau de а interveni
(comparabilă cu voinţa şi capacitatea medicului de а pune corect
diagnosticul şi de а prescrie cel mai potrivit tratament), ci şi
voinţa şi capacitatea beneficiarului de а-şi canaliza resursele
spre un proces adaptiv menit să-i restaureze normalitatea în
planul funcţionării sociale.
Din perspectiva modelului intervenţiei, etapele acţiunii
asistenţiale sunt următoarele:
1. Reperarea problemei sociale sau а cererii este
momentul iniţial al activităţii asistenţiale, moment în care
trebuie să se răspundă la următoarele întrebări: cine şi ce
solicită? pentru cine (în favoarea cui) este formulată cererea? cui
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se adresează cererea (cine are competenţa rezolvării problemei
sociale)?
2. Analiza situaţiei constă în culegerea informaţiilor utile
despre client, dar şi despre mediul în care acesta evoluează
(microgrupul de apartenenţă, mediul sociocultural general,
instituţiile şi organizaţiile cu funcţii de sprijin social, inclusiv
instituţia căreia i se adresează cererea de ajutor). În această etapă
se dovedeşte şi utilitatea metodelor ştiinţifice de cercetare (în
special a celor de culegere a datelor empirice). Astfel, la nivel
teoretic, analiza situaţiei va activa cunoştinţe din domeniul
sociologiei, psihologiei, antropologiei, dar şi din cel al
economiei, dreptului, ştiinţei politice, geografiei etc. Cât
priveşte metodele de culegere a datelor empirice, reţinem în
special observaţia, documentarea, interviul şi povestirea
autobiografică. Acestea sunt deopotrivă metode ale cercetării şi
ale intervenţiei sociale.
3. Etapa evaluării preliminare şi operaţionale constă în
construirea unui model explicativ al realităţii în care urmează să
se deruleze intervenţia. Acest model presupune definirea şi
operaţionalizarea conceptelor-cheie, formularea şi corelarea
ipotezelor, precum şi surprinderea dinamicii sectorului şi
problemei de rezolvat. În plan metodologic, această etapă face
apel la „tehnicile de sistematizare” pe care le-am mai evocat
(descriere, clasificare, analiză comparată şi teoretizare).
4. Elaborarea proiectului de intervenţie presupune
parcurgerea а trei etape:
- definirea riguroasă а clientului şi а nivelului la care
se intervine (individ, grup, comunitate restrânsă);
- determinarea obiectivelor specifice ale intervenţiei,
în ordinea importanţei şi/sau în ordinea cronologică а
realizării;
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- alegerea strategiilor, a metodelor şi tehnicilor de
lucru cu clientul pentru а putea provoca şi susţine
mecanismele schimbării sociale; proiectul de intervenţie
este, aşa cum am mai precizat, rezultatul negocierii între
asistent, client şi instituţia asistenţială.
5. Punerea în aplicare а proiectului negociat este etapa de
realizarea propriu-zisă а obiectivelor schimbării, pe baza
diverselor metode şi tehnici de intervenţie.
6. Evaluarea rezultatelor constă în măsurarea efectelor
produse de punerea în aplicare а planului de intervenţie.
Evaluarea combină trei perspective de măsurare а
performanţelor: cea proprie asistentului, cea proprie clientului şi
perspectiva instituţiei asistenţiale. Din evaluare pot deriva două
situaţii: fie continuarea intervenţiei pe baza unui plan renegociat
şi mai bine adaptat la situaţie, fie renunţarea definitivă la
intervenţie, în virtutea reuşitei sau а eşecului total.
7. Încheierea intervenţiei este momentul în care unul
dintre actorii implicaţi sau toţi împreună consideră că
obiectivele propuse au fost atinse sau că, dimpotrivă, acţiunea
asistenţială а eşuat, fără şanse de reuşită în viitor. Finalizarea
intervenţiei este frecvent ignorată în demersurile metodologice,
întrucât se consideră că este un lucru de la sine înţeles şi, în plus,
fără vreo relaţie directă cu actul asistenţial. Or, fie că este vorba
despre o încheiere reuşită, fie despre una „ratată”, acestea nu
rămân fără consecinţe pentru partenerii implicaţi. Ne referim
aici la parteneri, şi nu numai la serviciul social, întrucât modelul
intervenţiei, spre deosebire de cel medical, nu priveşte relaţia de
ajutorare ca pe un „pariu” al asistentului cu sine însuşi, în efortul
de а diagnostica şi de а aplica tratamentele adecvate.
Pentru asistentul social, sfârşitul intervenţiei într-un caz
dat poate reprezenta deopotrivă un moment de evaluare а
propriei sale activităţi şi а agenţiei, de construire а unei relaţii
pozitive postintervenţie, care îl ajută în abordarea cazurilor
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viitoare, şi un prilej de „încărcare а bateriilor”. Nu în ultimul
rând, experienţa dobândită poate constitui punctul de plecare
pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice cu conţinut teoretic,
metodologic şi aplicativ.
Pentru agenţia de asistenţă şi pentru partenerii ei
instituţionali, sfârşitul intervenţiei reprezintă uneori debutul unui
nou program, descoperirea unor căi de acţiune mai eficiente şi
construirea unor reţele care, din conjuncturale, devin
permanente; alteori, reprezintă punctul de plecare al unei
restructurări interne.
Modelul intervenţiei, sprijinindu-se în special pe
cunoştinţele din domeniul sociologiei, psihologiei sociale, al
managementului şi legislaţiei sociale, se caracterizează, aşa cum
am putut observa, prin responsabilizarea beneficiarului şi prin
încercarea lui de а da actului asistenţial o dimensiune
comunitară. Modelul medical insistă, în primul rând, pe o relaţie
de ajutorare de tip psihologic, făcând apel cu precădere la
teoriile şi metodele psihologiei şi psihoterapiei. În confruntare
cu tot mai numeroasele şi mai complicatele probleme sociale,
practica asistenţială nu poate opta exclusiv pentru unul sau altul
dintre modele, ci este nevoită să le utilizeze pe amândouă,
întrucât sunt compatibile atât din punct de vedere logic şi
metodologic, cât şi din perspectiva finalităţii.
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ASPECTE PRACTICE ALE ASISTENŢEI SOCIALE
A FAMILIILOR REFUGIATE
Victoria Versteac,
studentă, anul 2,
Universitatea de Stat din Moldova

Chiar de la început, secolul XXI s-a dovedit a fi un teren
propice în care se produc multiple conflicte armate care impun
mii de oameni să caute refugiu în alte ţări.
O categorie specială de refugiaţi şi solicitanţi de azil
o reprezintă copiii, femeile şi familiile de refugiaţi care necesită
o atenţie deosebită din partea politicilor sociale ale statului
gazdă.
Conform Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor
putem defini familia de refugiaţi ca: „un grup de persoane care
nu doresc sa se supună protecţiei ţării de origine din cauza unei
temeri bine întemeiate de a fi persecutate pe motiv de rasă,
religie, naţionalitate, apartenenţă la un grup social sau etnic sau
pentru opţiunile politice şi se află în afara ţării a cărei cetăţenie
o deţin”.
Analizând această definiţie a familiei de refugiaţi
evidenţiem că familia reprezintă un grup de persoane cu nevoi
speciale şi necesită o abordare diferită de cea individuală.
Deoarece familia se confruntă cu un sistem complex de
probleme, intervenţia serviciilor de asistenţă socială trebuie să
fie urgentă şi adecvată. Sistemul complex de probleme specifice
familiilor de refugiaţi sau solicitanţi de azil, ajunşi în ţara gazdă,
poate fi clasificat în două categorii de bază: probleme exterioare
mediului familial şi problemele sistemului de relaţii şi roluri
interne ale familiei.
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Probleme exterioare mediului familial reprezintă
complexul de probleme cauzate de imperfecţiunile sistemului de
protecţie socială a refugiaţilor, precum şi de interacţiunea
familiei refugiate cu societatea, cu normele şi valorile care
predomină în cadrul societăţii gazdă.
Procesul de integrare reprezintă o relaţie, o interacţiune
dinamică între sistemul care se integrează şi sistemul care
integrează. În cursul acestui proces, atât în sistemul care se
integrează, cât şi în cel care integrează, au loc schimbări.
Refugiaţii sau solicitanţii de azil pot întâlni probleme din
cauza că sunt departe de ţara lor de origine, de cultura lor, de
tradiţiile ce ţin de educaţie, religie, iar adaptarea la noile condiţii
necesită timp. Această perioadă poate fi destul de îndelungată şi
anevoioasă. Necunoaşterea limbii le provoacă pierderi
suplimentare în comunicare şi orientare. Deseori ei devin
victime ale agresiunii, ale manifestărilor de naţionalism etnic.
De multe ori familiile de refugiaţi nu au posibilitatea să
beneficieze de sistemul medical, deoarece nu dispun de poliţe de
asigurare.
Probleme interioare: reprezintă acel complex de
probleme care creează disfuncţii ce afectează elementele
sistemului familial şi relaţiile în cadrul lui.
Familiile de refugiaţi reprezintă un sistem de relaţii a căror
funcţionare suferă modificări şi sunt re-definite o dată cu
apariţia necesităţii de integrare în societatea gazdă.
Criza relaţiilor familiale poate fi definită ca o stare în care
forţele de schimbare au devenit atât de puternice, încât pun în
pericol stabilitatea şi integritatea familiei. Aşadar, schimbarea
mediului social poate aduce cu sine un mare potenţial de
schimbare. Evaluată de asistent social, schimbarea relaţiilor de
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familie va repune în funcţiune sistemul adaptiv al familiei
refugiate la societatea din ţara de azil.
Desigur, schimbarea generată de adaptarea la un nou
mediu sociocultural poate avea şi efecte negative, ireversibile
pentru bunăstarea fiecărui membru al familiei de refugiaţi.
Factorii de risc care afectează funcţionalitatea familiei de
refugiaţi se referă la:
• lipsa spaţiului locativ, care reprezintă o problemă
primordială cu care se confruntă familiile de refugiaţi. Deseori,
ele pot să-şi închirieze locuinţe mici; locuinţa suprapopulată
constituie unul din factorii favorizanţi pentru apariţia unor boli,
conflicte care conduc la dezechilibru economic şi care generează
stresul psihic. Totodată familiile pot închiria locuinţe izolate,
care de asemenea pot crea dificultăţi în procesul de integrare şi
socializare a părinţilor şi copiilor;
• lipsa spaţiului adecvat necesităţilor unei familii
(intimitate şi securitate familială);
• lipsa locurilor de muncă care să permită un minim de
trai garantat şi integrarea părinţilor în grupuri profesionale;
• dificultăţi în învăţarea limbii ţării de origine;
• dificultăţi în colaborarea refugiaţilor cu autorităţi şi
instituţii sociale din ţara gazdă. Acest risc devine mai pronunţat
pentru state care nu au experienţă în organizarea serviciilor
sociale. Pe lângă serviciile slab dezvoltate, în astfel de state
administraţia, funcţionarii publici nu sunt pregătiţi pentru a lucra
cu persoane ce vin „din altă cultură”;
• eroziunea sau dublarea valorilor familiale care este
însoţită de scăderea coeziunii familiale;
• pierderea independenţei şi a securităţii familiale.
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În urma schimbărilor produse în mediul social, iar ca
rezultat – şi în relaţiile familiale, cel mai mult au de suferit
copiii. Întreruperea procesului de socializare a copilului, din
cauza disfuncţiilor familiale, poate duce la lipsirea acestuia de
şansa formării sale sociale, dobândirea echilibrului emoţional şi
menţinerea integrităţii personale.
O altă problemă specifică familiilor de refugiaţi este
incapacitatea acestora de a-şi realizare a planurile/aspiraţiile pe
viitor.
Luând în consideraţie dinamica problemelor specifice ale
familiilor de refugiaţi, asistenţa socială profesionistă oferă un
complex special de tehnici de investigare şi intervenţie. Pentru
asigura succesul intervenţiei, asistentul social trebuie să
îndeplinească două condiţii generale de pregătire specială în
lucrul cu persoanele refugiate, şi anume să cunoască cultura şi
particularităţile sociale din ţara de origine a refugiaţilor, să fie
abilităţi de a soluţiona problemele de familie.
Metodele de lucru cu familiile refugiate vor fi selectate în
dependenţă de specificul problemei apărute, de sistemul de
valori, norme stabilite în fiecare familie de refugiaţi şi de
relaţiile care vizează interacţiunea dintre membrii acesteia.
O primă tehnică de realizare a investigaţiei în asistenţa
socială a persoanelor refugiate este interviul informaţional.
Această tehnică este utilizată cu scopul obţinerii informaţiei care
îl va ajuta pe asistentul social să definească corect situaţia
beneficiarului.
Interviul terapeutic este tehnica utilizată de asistentul
social cu scopul de a oferi sprijin clienţilor şi pentru a produce
schimbări în comportamentul şi adaptabilitatea beneficiarilor.
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O altă metodă în lucru cu familiile de refugiaţi este
consilierea. Prin consiliere se urmăreşte adaptarea optimă la
condiţiile de viaţă şi dezvoltarea personalităţii, aplanarea
conflictelor interpersonale. Astfel, consilierea devine una dintre
cele mai eficiente metode în lucrul cu persoanele refugiate. Din
perspectiva asistentului social, procesul de consiliere a
persoanelor refugiate presupune trei etape:
• construirea unei relaţii: se stabileşte legătura dintre
consilier şi beneficiar. Refugiaţii sunt persoane care manifestă
puţină încredere şi atestă anxietate. Deci, consilierul va trebui să
depună efort maxim pentru a dobândi încrederea beneficiarului,
pentru a-l convinge că informaţia pe care o furnizează este
confidenţială;
• exploatarea în adâncime a problemei. În această fază
consilierul va pune întrebări-cheie care ar putea să dezvăluie cât
mai eficient conţinutul problemei;
• formularea soluţiilor alternative. Aici va avea loc
conlucrarea asistentului social cu persoana refugiată. La această
etapă se vor propune soluţii din partea refugiatului, iar asistentul
social are rolul de a sugera, fără a propune însă rezolvarea.
Din perspectiva beneficiarului, consilierea include opt
stadii:
1. Conştientizarea problemei – beneficiarul va înţelege că
are o problemă care necesită o rezolvare cât mai rapidă.
2. Construirea unei relaţii de conlucrare cu consilierul.
3. Motivaţia – în cadrul acestei etape refugiatul va decide
asupra rezolvării unei sau altei probleme.
4. Conceptualizarea problemei – înţelegerea că problema
nu este una permanentă şi că rezolvarea ei necesită eforturi.

64

5. Explorarea strategiei – în acest stadiu beneficiarul va
propune soluţii pentru rezolvarea problemei.
6. Selectarea strategiei – include selectarea celei mai
eficiente soluţii în baza căreia va fi posibil de a rezolva
problema.
7. Implementarea – conştientizarea de către refugiat a
faptului că această soluţie va avea efecte benefice pentru
situaţia beneficiarului.
8. Evaluarea – evaluarea de către beneficiar a
schimbărilor produse în urma consilierii.
Pentru o consiliere eficientă, consilierul va manifesta
atitudine pozitivă şi necondiţionată, sinceritate şi empatie.
Prin intermediul consilierii sunt stimulate resursele interne
ale persoanei refugiate. Totodată, consilierea îl determină pe cel
refugiat să găsească singur soluţia propriilor probleme.
Independenţa în rezolvarea problemelor este o condiţie imanentă
integrării sociale a refugiaţilor.
Grupul de suport este o tehnică utilizată în lucrul cu
persoanele refugiate. Prin intermediul acestei tehnici persoanele
refugiate se întrunesc într-un interval de timp bine determinat,
mărturisindu-şi problemele pe care le au, oferindu-şi un sprijin
reciproc în soluţionarea lor.
Beneficiile grupului de sprijin în procesul de integrare a
persoanelor refugiate:
• încurajarea refugiaţilor de a se contacta reciproc în
afara întâlnirilor de grup;
• informarea despre tradiţiile, valorile şi normele care
predomină în societatea gazdă;
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• posibilitatea de a focaliza atenţia refugiaţilor asupra
subiectelor/problemelor reale ale procesului de integrare socială
în societatea gazdă.
La formarea grupului de sprijin, asistentul social trebuie să
ia în consideraţie: provenienţele etnice, opiniile politice,
stereotipurile de comportament şi de gândire, obiceiurile
religioase şi nivelul de educaţie.
Această tehnică are scopul de a oferi un suport real
refugiaţilor prin împărtăşirea experienţei între persoanele care
caută siguranţă într-un nou mediu.
În concluzie putem menţiona că intervenţia asistentului
social în familiile refugiaţilor reprezintă un pas decisiv menit să
asigure integrarea familiei de refugiaţi în societatea de azil şi să
amelioreze a situaţiile de conflict care sunt sau care pot apărea
în procesul de integrare.
Bibliografie:
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SCALA DE MODULARE А NORMALITĂŢII –
INSTRUMENT DE EVALUARE А SITUAŢIEI
PERSOANELOR REFUGIATE
Cristina Ursu,
studentă, anul 1,
Universitatea de Stat din Moldova

Metodologia asistenţei sociale deţine o gamă foarte largă
de metode, tehnici, procedee şi instrumente de investigare.
Fiecare metodă are specificul său de aplicare, în dependenţă de
categoria de beneficiari. O categorie de beneficiari nouă ai
asistenţei sociale sunt refugiaţii. În evaluarea nevoilor acestora
se utilizează o metodologie deosebit de complexă. Un
instrument pe larg utilizat în practica asistenţei sociale а
persoanelor refugiate este scala de modulare а normalităţii.
Normalitatea reprezintă starea de conformitate a unui
individ sau a unui grup de indivizi cu un anumit sistem de valori
şi norme pe care el însuşi sau un subiect evaluator din exterior
le-а formulat. Conceptul de normalitate mai include sănătatea
fizică şi mintală, capacitatea de evitare/acomodare/adaptare la
situaţii conflictuale, organizarea actelor în aşa fel încât să se
satisfacă nevoile de bază individuale şi ale grupului de
apartenenţă, disponibilitatea relaţională, aderarea la valori
comune unui număr mare de oameni sau cultivarea unor valori
personale care să nu fie excluse/stigmatizate de grup, deţinerea
unui sistem de conservare şi securitate etc.
Întotdeauna indivizii/grupurile au avut reprezentări despre
ceea ce este de dorit să se întâmple – normalul, precum şi despre
ceea ce este de respins, evitat, contracarat – patologicul.
Intervenţiile asistenţiale se produc nu pentru а transforma
individul normal într-un actor de înaltă performanţă, ci pentru а
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preîntâmpina căderea lui din normalitate sau pentru а-l reintegra
în sfera faptului social normal. La fel se întâmplă şi cu
persoanele refugiate, care au nevoie atât de intervenţii
individualizate, cât şi de cele de grup. Cunoscutul sociolog
Em.Durkheim afirma că un fapt social este normal atunci când
se produce în mijlocul societăţilor şi, prin urmare, este
caracterizat de o constantă funcţională, regularitate în producere
şi de tendinţe de asigurare а armoniei relative а părţilor
societăţii. În privinţa persoanelor refugiate, sesizăm o dublă
condiţionare а formării normalului: pe de o parte, ele trebuie să
producă dezirabilul intragrupal, iar pe de altă parte, ele trebuie
să fie racordate la valorile de bază ale ansamblului societal în
care sunt cuprinse.
Am putea considera că ceea ce este socialmente acceptat
de persoanele refugiate ca fiind o valoare ce suportă modulaţii
pozitive sau negative şi care ocupă poziţia centrală în cadrul
unor intervale de clasificare pot fi surprinse în ceea ce denumim
„scala de modulare а normalităţii”. Aceasta rezultă şi din tabelul
de mai jos.
Tabelul 1
Scala de modulare а normalităţii
Societatea
Persoanele refugiate
Intervale de
clasificare

Valoarea
scalară
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Interval de
supranormalitate sau de
abatere pozitivă
+1

Interval de
normalitate

0

Interval
de subnormalitate
sau de abatere
negativă
-1

Numim interval de normalitate – partea cea mai mare din
numărul total de indivizi dintr-o societate, o comunitate, un grup
minoritar care subscrie relativ la aceleaşi valori, comportamente,
ocupaţii, opinii etc. şi care asigură stabilitatea ansamblului
social. De obicei, se operează distincţia doar între normal şi
anormal. Totuşi, dacă acceptăm că există grade şi sfere diferite
de normalitate (specifică vârstei, sexului, profesiei, religiei etc.),
trebuie să recunoaştem că şi anormalul se divide în cel puţin
două clase: ca abatere pozitivă (supranormalul –- reprezentat de
indivizi aflaţi peste „media socială”: persoanele supradotate,
sihaştrii etc.) şi ca abatere negativă (subnormalul – reprezentat
de indivizi aflaţi sub media socială: persoanele în conflict cu
legea, persoanele dependente de alcool, persoanele fără
adăpost). De regulă, persoanele refugiate se încadrează în ceea
ce numim subnormal.
Dacă pornim de la ipoteza că între obiectivele
fundamentale ale oricărui ansamblu populaţional se află
asigurarea echilibrului părţilor şi ordinea funcţională, ajungem
la câteva observaţii interesante asupra scalei reprezentate:
1. Scala nu are intervale egale (intervalul de normalitate
are ponderea cea mai mare), deşi, cu excepţia situaţiilor de mari
bulversări sociale (războaie, revoluţii) sau naturale (cutremure,
incendii), permite remarcarea unor tendinţe constatate:
- în orice grup de persoane refugiate există, în diverse
ponderi, atât fenomene de normalitate, cât şi cele de
anormalitate;
- un grup de persoane refugiate este stabil numai dacă
intervalul lui de normalitate este mai larg, dacă prevalează
în raport cu cel de anormalitate (în această categorie se
înscriu, de exemplu, cele mai multe persoane refugiate sau
solicitante de azil );
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- un grup de persoane refugiate este în criză/
schimbare atunci când manifestările anormale din
interiorul lui se apropie cantitativ sau chiar depăşesc
numărul manifestărilor normale (aşa se întâmplă, de
exemplu, în cadrul sectelor religioase);
- un grup de persoane refugiate sau solicitante de azil
este în proces de eroziune, destructurare şi restructurare
lentă dacă intervalul lui de subnormalitate este mai mare
decât intervalul de supranormalitate (asemenea stare se
întâlneşte în societăţile sărace aflate în perioadă de
tranziţie şi în care fenomenele subnormale şi în
expansiune, soluţiile tradiţionale sunt înlăturate fără а se
impune o valoare înlocuitoare, iar preocupările indivizilor
– inclusiv ale celor din intervalul de supranormalitate
– sunt deturnate şi axate predilect pe problemele subzistenţei);
- grupul de persoane refugiate sau solicitante de azil
poate intra în faza de progres accentuat numai dacă
intervalul lui de supranormalitate este mult mai amplu
decât intervalul de subnormalitate (coeficientul de
creativitate este mare şi îndreptat în scopuri pozitive, iar
serviciile de asistenţă socială au coeficient ridicat);
- cele mai multe persoanel refugiate urmează (ori tind
să urmeze) cursul evolutiv al societăţilor din care fac
parte;
2. Scala ne permite să evidenţiem faptul că, în mod curent,
grupurile de persoane refugiate acţionează în forma în care le
particularizează şi prin caracteristici specifice (morală, religie,
familie, educaţie, asistenţă socială etc.) pentru realizarea
stabilităţii interne. Gradul de reuşită în acest sens este
identificabil în momentul stabilirii ponderilor populaţionale ale
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celor trei tipuri de intervale: normalitate, subnormalitate,
supranormalitate. Pe ansamblu se evidenţiază cunoaşterea
prioritară а formelor de subnormalitate pentru că obligă la
angajarea unor mari eforturi de contracarare. O eventuală
neglijare а acestui aspect ar radicaliza starea anomică а grupurile
de persoane refugiate şi solicitante de azil, ar conduce la stări
conflictuale, la scăderea gradului de siguranţă şi la confundarea
subnormalităţii extinse cu standardul de normalitate. De aceea,
se întâmplă ca indivizii normali să fie etichetaţi drept
subnormali de membrii unui grup deviant sau să nu se înţeleagă
corect distincţia dintre bine şi rău, corect şi incorect, normal şi
patologic.
Deşi cunoaşterea subnormalului trebuie să fie cât mai
grabnică, nu trebuie doar să urmărim analizele socioasistenţiale
sau doar starea de criză şi vulnerabilitate, căci, „într-un labirint
al oglinzilor strâmbe cum am putea să deosebim imaginea reală,
dacă niciodată nu am văzut-o într-o oglindă normală?” Putem
spune că, în munca asistentului social, normalitatea riscă să fie
considerată un domeniu al altora când, de fapt, el trebuie să
pornească, mai mult decât toate celelalte categorii de specialişti,
tocmai de la nivelul normalităţii; procedând astfel, va şti mai
bine cine trebuie într-adevăr să fie asistat.
3. Normalitatea, indiferent de nivelul la care o judecăm
(individ, grup, societate), spune R.Linton, asigură formarea
„personalităţii de bază”, coeziunea grupală şi solidaritatea
macrosocială. În comparaţie cu intervalul de normalitate,
celelalte intervale contribuie la formarea “personalităţii statuare
sau diferenţiate”. Prin calităţile excepţionale deţinute de cei care
îl compun, intervalul de supranormalitate se defineşte ca un
spaţiu grupal inovator, propunător de modele culturale care
merită să fie urmate şi de către indivizii din celelalte intervale de
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clasificare. Datorită orientării valorice superioare şi prestigiului
la care ţin, supranormalii decad mai greu în intervalul de
subnormalitate şi, prin urmare, constituie mai rar obiectul
asistenţei sociale. Intervalul de subnormalitate este un mediu
puţin prielnic dezvoltării personalităţii sau, de cele mai multe
ori, un mediu ce favorizează formarea trăsăturilor negative de
personalitate. Eventual, acest interval poate fi prezentat ca un
cadru de măsurare а nivelului de alterare а socialului ori ca „loc”
unde pot fi depistate motivele căderii de normalitate şi unde
trebuie să fie aplicate modalităţile optime de recuperare. Dacă
posibilităţile indivizilor defavorizaţi sunt puternic depreciate,
atunci rolul formelor de intervenţie este vital, întrucât vizează
ocrotirea, recuperarea şi restituirea celor în cauză în sfera
normalităţii.
4. Scala este mai mult o abordare teoretică în cadrul
metodologiei asistenţei sociale. Operaţionalizarea ei este
necesară, iar în acest scop trebuie să pornim de la indivizi şi
situaţii concrete, precum şi de la înţelegerea intervalelor scalare
ca spaţii maleabile, care cresc şi descresc în mod natural ori prin
intervenţia asistenţilor sociali. Detaliind şi aplicând scala pe
cazul generic al persoanelor refugiate, ajungem la următoarele
distribuţii categoriale, din care asistenţa socială construieşte
grupuri mici asupra cărora să intervină (vezi Tabelul 2).
În legătură cu informaţiile sintetizate în acest tabel trebuie
să clarificăm următoarele:
- distribuţia membrilor este valabilă numai în raport cu
starea persoanelor din momentul în care se face identificarea.
Trebuie respectată această condiţie pentru а şti câţi au
necesitatea de asistenţă şi în funcţie de care trebuie să-şi
raţionalizeze resursele şi procedurile de intervenţie;
- subnormalii consumă aproape în totalitate resursele
asistenţiale şi este firesc să se întâmple astfel: cu cât sunt mai
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rapid abstraşi din acest interval şi integraţi în sfera normalităţii,
cu atât serviciile şi eforturile asistenţiale se reduc în următoarele
perioade de timp;
Tabelul 2
Distribuţii categoriale ale persoanelor refugiate
Societate
Distribuţia structurală а persoanelor refugiate
Intervale
scalare
Valoare
scalară

Supranormal
(elitar)

Subnormal

Normal

3

2

1

0

-1

-2

-3

Ponderea
demografică

Foarte
mică

Mică

Mică

Majoritateа
membrilor

Mică

Mică

Foarte
mică

Efectele
sociale
generate

Progres

Stabilitate

Regres

Accesul la
valorile şi
gradul de
satisfacţie
atins

Acces maxim

Acces
mediu

Acces redus şi
conjunctural

Satisfacţie pasageră
sau mică

Satisfac-ţie
mare

Insatisfacţii sau
satisfacţii paradoxale

Implicarea
asistenţială

Nu este necesar?
(de obicei)

Moderată

Foarte mare

Forma
asistenţială

Consiliere

Prevenţie,
educare (în
vederea
conştientizării potenţialului
deţinut şi de
resuscitare
а spiritului
comunitar)

Ajutoare material
Consiliere
Asistenţă medicală
Instituţionalizare
Reeducare etc.
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- unele persoane refugiate şi solicitante de azil sunt
vulnerabile doar la o singură variabilă de clasificare şi de aceea
spunem despre ele că sunt uşor recuperabile. În cazul unei
persoane refugiate şomere rolul asistenţial este unul vital,
deoarece acesta este mai vulnerabil şi necesită un grad mai
sporit de intervenţie în vederea reintegrării lui în societate.
Asistenţa socială are menirea de а exclude marginalizarea şi
discriminarea acestei categorii de beneficiari;
- un criteriu fundamental în distribuirea persoanelor pe
intervale scalare trebuie să fie poziţia lor faţă de un standard
care, evident, este socialmente construit şi acceptat. Bunăoară,
mulţi indivizi săraci nu se consideră subnormali, deşi nu se
apropie de un disponibil material minimal; alţii, în schimb, se
autoclasează ca săraci, deşi situaţia lor este îndepărtată net de а
celor dintâi. Asistenţa socială va trebui să intervină abia după ce
foloseşte criterii specifice, clare şi sigure de evaluare şi
clasificare. În caz contrar, acţiunea asistenţială se va îndrepta în
direcţii eronate, iar fondul deficitar se va amplifica.
Societatea noastră tinde spre o democratizare а tuturor
sferelor vieţii sociale, unul din aspectele la care ea atrage o
atenţie deosebită fiind respectarea şi garantarea drepturilor
omului. Astfel, ea încearcă să excludă discriminarea ca fenomen
din viaţa persoanelor refugiate şi solicitante de azil. Important e
a menţiona că, indiferent de faptul că numărul persoanelor
refugiate în Republica Moldova este relativ mic comparativ cu
alte ţări, există totuşi o serie de servicii sociale pentru această
categorie de beneficiari, care au drept menire de a interveni
asistenţial în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă
persoanele refugiate şi solicitante de azil. Există însă şi categorii
de subnormali, consideraţi irecuperabili, deoarece suferă de

74

deficienţe mari, încât nu se mai întrezăresc soluţii pentru
încadrarea acestora în rândul normalilor.
Clasificarea permisă de modulaţiile scalei reprezintă doar
tendinţa de structurare а socialului. În realitate, nu vom găsi în
formă pură tipurile umane caracterizate – numai de normalitate
sau numai de anormalitate. O asemenea procedură este uzuală la
nivelul cunoaşterii comune, este utilă asistentului social pentru а
se orienta asupra grupului de persoane refugiate sau solicitante
de azil în care există persoane de asistat, dar nu este suficientă
pentru а plasa eforturile asistenţiale exact acolo unde este
nevoie. Asistentul social trebuie să aibă o imagine completă
а problemei de rezolvat. Chiar şi în aceste situaţii rămân unele
rezerve: individul poate fi normal în familie, dar să se comporte
anormal într-un grup. Şi atunci se impune ca firească întrebarea:
cum trebuie de procedat pentru а evalua în mod corect
persoanele refugiate sau solicitante de azil care necesită а fi
asistate? În acest sens propunem următoarele etape: analiza
imaginii complete; raportarea situaţiei concrete la antecedente şi
sesizarea elementelor de concordanţă/discordanţă; definirea
stării acţionale а celui care urmează а fi asistat (persoana
refugiată sau solicitantă de azil), având în vedere atât faptul
curent, cât şi o serie de mulţi alţi factori relevanţi: venituri,
sănătate, locuinţă, alimentaţie, educaţie, relaţii, momentul
producerii faptei, vârsta, reacţiile mediului social etc.
Această metodologie are unele avantaje în utilizarea ei de
către asistentul social, anume: pe lângă faptul că identifică
persoanele refugiate care au nevoie de intervenţie asistenţială, ea
trasează în cadrul structurii sociale, аl intervalelor de
apartenenţă (supranormal – normal – subnormal) şi configurarea
unor strategii naţionale de intervenţie, ţinându-se cont de faptul
că cele trei categorii populaţionale, inevitabil, coexistă. Un alt
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avantaj ar fi asigurarea normalităţii pentru grupul de persoane
refugiate sau solicitante de azil, pentru că normalitatea înseamnă
stabilitate, continuitate, celelalte intervale fiind modulaţii
progresive sau regresive de normalitate.
Utilizarea scalei de modulare а normalităţii reprezintă un
model de evaluare asistenţială profesionistă а problemelor cu
care se confruntă persoanele refugiate şi solicitante de azil. În
acest context, evidenţiem importanţa asigurării şi garantării unei
stări de normalitate acestui grup de persoane, astfel ca acestea să
se reintegreze în cadrul unei noi structuri sociale şi în alt grup
social, diferit de cel precedent.
Bibliografie:
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2. Miftode V. (coord.) Populaţii vulnerabile şi fenomene de
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UTILIZAREA TEHNICII INTERVIULUI ÎN
EVALUAREA NEVOILOR
PERSOANELOR REFUGIATE
Lilia Mazur,
studentă, anul 2,
Universitatea de Stat din Moldova

Metodologia investigării situaţiei persoanelor refugiate
este deosebit de complexă şi vastă. O tehnică pe larg utilizată în
investigaţia socială este interviul.
Herbert H.Hyman afirma că interviul este universal în
ştiinţele sociale. Interviul, însă, a putut fi utilizat nu doar în
ştiinţele sociale, dar şi în cele socioumanistice, în practica
diferitelor profesiuni1.
Termenul „interviu” provine din limba engleză, de la
noţiunea de „interview” care în traducere înseamnă întâlnire sau
întrevedere. Şi în limba franceză există echivalent pentru acest
termen de interviu – „entretien”, care semnifică conversaţie sau
convorbire, şi „entrevue”, care semnifică o întâlnire dintre două
sau mai multe persoane şi care implică un sentiment de
responsabilitate din partea acestora.
Conform definiţiei date de cercetătorul Denzin, interviul
reprezintă o convorbire faţă în faţă, în care o persoană obţine
informaţii de la alta/altele2. Conform acestei definiţii, putem
numi interviu orice întâlnire. Distincţia primordială dintre
interviu şi o simplă întrevedere este aceea că un interviu are
drept scop obţinerea de informaţii într-un anumit domeniu, că el

1
2

Chelcea S. Metodologia cercetării sociologice. -Bucureşti, 2001, p. 262.
Ibidem, p.263.
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este foarte bine structurat, are un lider de comunicare şi nu
presupune obligaţia intervievatului de a răspunde.
Fred N.Kerlinger identifică mai multe scopuri ale
interviului:
• scopul explorator – de identificare a variabilelor şi a
relaţiei dintre aceste variabile;
• scopul de recolectare – este instrumentul principal în
vederea colectării informaţiei de pe teren şi verificării
ipotezelor;
• scopul de recolectare a informaţiei suplimentare care
ar fi putut fi omisă în cadrul primei colectări.
Din punct de vedere asistenţial, interviul este tehnică de
obţinere a informaţiei, prin întrebări şi răspunsuri, convorbire
dirijată, pentru a putea fi identificate cauzele, caracterul, direcţia
de dezvoltare a unui fenomen, elucidând într-o oarecare măsură
şi evoluţia procesului social.
Dacă un sociolog utilizează tehnica interviului în vederea
cercetării unui fenomen social, analiza şi oferirea unei prognoze
referitoare la evoluţia fenomenului, atunci un asistent social în
cadrul interviului identifică factorii de risc, relaţia problemăefect şi schiţează un plan de intervenţie.
Interviul este folosit în lucrul cu orice tip de beneficiari.
Refugiaţii sunt o categorie aparte de beneficiari ai asistenţei
sociale, care necesită atenţie deosebită, deoarece ei se confruntă
cu probleme de adaptare, acomodare la noul mediu, cu probleme
din cadrul familiei, probleme economice. În munca cu refugiaţii
interviul este o tehnică prin care se defineşte statutul real al
refugiatului, în cazul în care există dubii. De regulă, cu ajutorul
interviului se stabileşte statutul refugiatului în ţara-gazdă,
problemele cu care se confruntă şi soluţiile posibile.
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În realizarea interviului, asistentul social trebuie sa
îndeplinească anumite condiţii care ar spori eficienţa. Un
interviu trebuie sa fie planificat din timp, începând de la
pregătirea ghidului de interviu şi luând în calcul ora de
intervievare etc. Astfel, este evitată situaţia care presupune
incomodarea. În munca cu refugiaţii asistentul social trebuie să
fie organizat, deoarece ei sunt o categorie de persoane foarte
sensibile, care au nevoie de a fi susţinute pentru a fi integrate în
mediul social care să le accepte.
Atunci când pregăteşte un interviu asistentul social
trebuie:
• să colaboreze cu persoana refugiată sau solicitantă de
azil în vederea planului de lucru;
• sa identifice din timp procedeele de lucru în cadrul
interviului şi obiectivele acestuia;
• să se informeze despre starea emoţională a refugiatului,
sănătatea lui, starea economică, despre confesiune, naţionalitate,
probleme din familie sau de integrare, cultura refugiatului etc.
Aceste pregătiri preliminare omit contradicţiile care pot
apărea în timpul interviului referitor la unele interdicţii dictate
de religie, normele sociale în care a fost educat refugiatul, teme
tabu despre care asistentul social poate solicita anumite date.
Deşi interviul nu are o structură strictă, sunt totuşi câteva
etape pe care trebuie să le respecte asistentul social:
1. Deschiderea – în cadrul acestei etape se stabileşte
primul contact cu refugiatul sau solicitantul de azil. De această
etapă depinde cum va evolua intervenţia de mai departe.
Literatura de specialitate recomandă pentru această etapă teme
generale de discuţie cu scopul de a pregăti emoţional refugiatul,
dar care sa nu vină în contradicţie cu aspiraţiile şi
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concepţiile/principiile de viaţă ale persoanei refugiate sau ale
solicitantului de azil.
2. Conţinutul – aceasta este etapa în care refugiatul este
stimulat sa vorbească despre dificultăţile pe care le întâlneşte şi,
totodată să propună metode de soluţionare a lor. Încă de la
începutul acestei etape trebuie să se specifice rolul asistentului
social şi al refugiatului în cadrul interviului. Asistentul social
trebuie să accentueze faptul că el nu are decât un rol egal cu cel
al refugiatului, cu toate că el este cel care pune întrebări.
Întrebările fie vor fi pregătite din timp, fie vor fi formulate pe
parcurs, dar ele trebuie să urmărească să stimuleze refugiatul sau
solicitantul de azil să vorbească, şi nicidecum să-l blocheze prin
întrebări provocatoare şi indiscrete. Întrebările nu vor fi puse la
interval mare, pentru a nu permite abaterea de la subiect, şi nici
prea dese, pentru a permite refugiatului să-şi exprime toate
sentimentele referitoare la o problemă. Asistentul social trebuie
să exprime empatie faţă de refugiat sau solicitantul de azil.
Aceştia au nevoie de persoane care să-i înţeleagă, să-i susţină şi
care să-i ajute.
3. Încheierea – este etapa în care se finalizează interviul şi
care este foarte dificilă, deoarece ambele părţi s-au familiarizat
între ele. În cadrul acestei etape specialiştii recomandă discuţii
pe teme generale, pentru a readuce beneficiarul la starea iniţială
şi a nu permite expunerea lui la factorii externi.
În investigarea socială a persoanelor refugiate se utilizează
trei tipuri de interviu: informaţional, de diagnostic şi terapeutic.
Interviul informaţional are drept scop obţinerea datelor,
informaţiilor care ar ajuta asistentul social să identifice
premisele apariţiei problemei, originile problemei şi descrierea
ei din perspectiva persoanei refugiate.
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Interviul informaţional în investigarea situaţiei persoanei
refugiate va cuprinde:
- informaţii de identificare - la această etapă vom căpăta
informaţie generală despre persoana refugiată: nume, prenume,
data naşterii, adresă, vârstă, etnie, rasă, religie, statut social,
situaţie materială, grad de instruire etc.;
- prezentarea problemei de către beneficiar – beneficiarul
prezentând problema avem posibilitatea de a o analiza şi a o
percepe din perspectiva lui;
- descrierea mediului social din care a venit – reţeaua
socială a refugiatului, relaţiile cu alţi membrii ai societăţii, rolul
lui în această societate, instituţiile sociale de ale căror servicii
poate beneficia etc.;
- date despre evoluţia profesională a refugiatului –
instituţia pe care a absolvit-o, istoria angajării în câmpul muncii,
abilităţile dezvoltate în cadrul profesiei, performanţe şi succese
etc.;
- starea de sănătate – este făcută o prezentare a stării de
sănătate a refugiatului, incluzând bolile psihice şi fizice, cronice
şi de moment;
- impresiile asistentului social despre beneficiar şi
observaţiile din timpul interviului – sunt prezente în raportul
asistentului social şi reprezintă concluzii făcute în baza
comportamentului refugiatului.
Acest tip de interviu are drept scop informarea despre
situaţia persoanei refugiate, elucidarea unor momente care au o
influenţă asupra comportamentului. Totodată, acest tip de
interviu are scopul de a contrapune imaginea problemei văzută
de asistentul social cu cea văzută de refugiat şi reconstrucţia
problemei în baza relatărilor refugiatului.
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Cel de-al doilea tip de interviu folosit în investigarea
situaţiei persoanelor refugiate este interviul de diagnostic care
are drept scop identificarea tipurilor de servicii spre care va fi
orientat refugiatul. Astfel, refugiatul sau solicitantul de azil este
capabil să-şi aleagă tipul de servicii de care ar dorea să
beneficieze şi nu este impus să accepte un serviciu sau altul.
Totodată, asistentul social constată dacă a evaluat şi a înţeles
corect problema şi poate justifica acţiunile întreprinse. Astfel, în
cadrul acestui tip de interviu are loc diagnosticarea situaţiei
persoanei refugiate sau solicitante de azil şi orientarea
serviciilor.
Interviul terapeutic este cel de-al treilea tip de interviu
care are drept scop de a sprijini beneficiarul pentru a elabora
singur strategii de rezolvare a situaţiei şi de a le aplica cu
ajutorul asistentului social. În cazul persoanelor refugiate
interviul terapeutic presupune elaborarea de strategii de către
refugiat şi implementarea acestora în conformitate cu legislaţia
fără a comite careva discriminări.
Acumulând informaţii cu privire la situaţia persoanei
refugiate este posibil de a planifica activităţi de intervenţie
asistenţială. Reuşita acestora depinde în mod direct de procesul
de investigaţie, de aceea procesul de investigaţie trebuie să fie
unul eficient şi corect. Corectitudinea şi rezultatul investigaţiei
depinde, totodată, şi de experienţa şi abilităţile asistentului
social care realizează investigaţia.
Bibliografie:
1. Bulgaru M., Dilion M. Concepte fundamentale ale asistenţei
sociale. –Chişinău, 2000.
2. Chelcea S. Metodologia cercetării sociologice. –Bucureşti, 2001.
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INTEGRAREA PERSOANELOR REFUGIATE ÎN
CADRUL REPUBLICII MOLDOVA – MODALITATE DE
CONSOLIDARE A STATUSULUI SOCIAL
Stela Milicenco,
doctor în sociologie, conferenţiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova

Integrarea socială reprezintă conceptul de bază prin
intermediul căruia sunt definite procesele fundamentale,
mecanismele şi instituţiile prin care orice societate se identifică
în structuri de comportament ale indivizilor care să corespundă
statusurilor şi rolurilor predominante în societatea dată,
aşteptărilor şi prescripţiilor înscrise în modelul ei sociocultural
şi valoric. Asemenea procese, mecanisme şi instituţii, prin care
orice societate îşi asigură consistenţa şi coeziunea internă,
continuitatea şi stabilitatea, au ca finalitate realizarea unor
transformări fundamentale ale comportamentului indivizilor şi
grupurilor sociale. Aceste transformări au menirea să asigure
conformitatea membrilor societăţii faţă de modelul normativ şi
cultural al acesteia şi se realizează prin intermediul instanţelor
sociale cu rol socializator (familie, şcoală, grup de prieteni,
colectiv de muncă, organizaţii formale şi neformale, comunităţi
teritoriale ş.a.). Mecanismele şi modalităţile de realizare a
integrării de către aceste instanţe sociale prezintă numeroase
similitudini. Astfel, în literatura de specialitate socializarea este
prezentată drept un proces complex care are drept finalitate
realizarea integrării sociale a indivizilor şi grupurilor sociale; în
acelaşi timp constatându-se că integrarea socială se realizează
prin acţiunea factorilor de socializare instituţionalizaţi şi
neinstituţionalizaţi. Totodată, atât socializarea, cât şi integrarea
socială nu pot dobândi o conotaţie valorică pozitivă decât prin
intermediul raportării acestor finalităţi la situaţiile concrete din
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fiecare societate. Integratul poate fi o persoană, un grup de
persoane, o categorie socială, o organizaţie, o comunitate
teritorială, un subsistem social etc. Integrarea reprezintă
o relaţie, o interacţiune dinamică între sistemul care se
integrează şi sistemul care integrează, în cursul căruia se produc
multiple transformări.
Intervenţia instituţiilor asistenţiale în cazul refugiaţilor se
produce în situaţiile de inadaptare a acestora, având drept
conţinut principal imposibilitatea refugiaţilor de a-şi satisface
prin forţe şi cu resurse proprii trebuinţele/nevoile fundamentale.
Or, centrul de interes al asistenţei sociale îl reprezintă
trebuinţele umane: ele sunt cele care trebuie identificate,
măsurate şi ierarhizate. Pentru satisfacerea lor se concep şi se
pun în practică planurile de intervenţie socială, iar evaluarea
finală a acţiunii asistenţiale are drept criteriu gradul de
satisfacere a trebuinţelor. Este cert faptul că deşi nu toate
trebuinţele ajung să fie satisfăcute, asta nu duce necesarmente la
tulburarea gravă a echilibrului funcţional al persoanei refugiate.
Doar nesatisfacerea trebuinţelor importante din ierarhie
generează apariţia unei probleme umane. Atunci când
imposibilitatea satisfacerii nevoii se cronicizează şi afectează
o populaţie numeroasă, se constată existenţa problemei sociale,
printre care şi problemele refugiaţilor la nivel internaţional.
Apariţia problemelor umane (şi/sau sociale) este determinată de
factori genetici, de elementele mediului şi de socializare. Toţi
aceşti factori generează situaţii care limitează posibilităţile
indivizilor şi comunităţilor de a răspunde trebuinţelor lor
fundamentale sau de a-şi îndeplini dorinţele şi aspiraţiile
rezonabile.
În plan genetic, fiecare individ moşteneşte o serie de
caracteristici fizice şi psihice ale predecesorilor săi (conformaţia
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fizică, rezistenţa la îmbolnăviri, fragilitatea fizică, normalitatea
sau, dimpotrivă, anormalitatea fizică şi psihică, temperamentul),
care constituie premisele evoluţiei fiinţei umane. Atunci când
caracterele genetice se manifestă dincolo de limitele normalităţii
(ca subdotare sau chiar ca supradotare), ele pot genera diferite
probleme umane cu diferite niveluri de gravitate. Astfel,
deficienţa fizică sau psihică moştenită îl împiedică pe individ să
ducă o viaţă normală, solicitând şi eforturi suplimentare din
partea familiei căreia îi aparţine sau din partea societăţii.
Persoanele cu mobilitate redusă şi cale afectate de handicapul
mintal sunt practic excluse de la majoritatea activităţilor şi
raporturilor sociale pe care le desfăşoară oamenii normali. Cu
toate acestea, deficienţa poate fi depăşită sau atenuată graţie
voinţei şi efortului individului de a intra în normalitate şi graţie
terapiilor speciale concepute în acest sens. În anumite
circumstanţe, supradotarea poate să constituie şi ea un factor de
apariţie a problemelor umane. De exemplu, diferenţa uriaşă
dintre vârsta fizică şi mintală a unui copil cu performanţe
intelectuale ieşite din comun poate crea mari probleme de
comunicare socială pentru acesta; uneori supradotarea poate fi,
în mod paradoxal, un „handicap”.
În timp ce sursa genetică reprezintă premisa dezvoltării
omului, mediul şi socializarea constituie elemente ale
transformării fiinţei naturale umane într-o fiinţă socială şi
raţională, capabilă să practice virtuţile morale şi să se supună
normativităţii comunitare. Cercetările din domeniul geneticii, al
sociologiei şi psihologiei denotă faptul că, pe parcursul
ontogenezei, numai o secvenţă redusă – din stadiul embrionar şi
până la naştere – este în afara influenţelor mediului natural şi
social. Practic, o dată cu venirea sa pe lume, omul este ţinta
influenţelor multiple din partea naturii şi a semenilor care
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contribuie la devenirea pas cu pas a individului. Recentele studii
privind genomul uman nu fac decât să confirme imensa
importanţă a factorilor externi în dezvoltarea personalităţii.
Condiţiile de mediu natural impun limitele dezvoltării
economice ale unei societăţi: bogăţia resurselor, climatul
favorabil şi o populaţie de dimensiuni rezonabile contribuie la
creşterea economică şi, implicit, la sporirea posibilităţilor de
satisfacere a trebuinţelor materiale, pe când mediile naturale
ostile reduc şansele de dezvoltare economică pentru
comunităţile care populează respectivele zone, generând
probleme sociale. În timp ce factorii naturali care împiedică
dezvoltarea economică pot fi uneori depăşiţi graţie muncii şi
inventivităţii naţiunilor, creşterea industrială care nu ţine seama
de prezervarea echilibrului natural provoacă mari probleme
umane ca: maladiile profesionale sau generate de poluare,
afectarea fondului genetic, ruinare a celor a căror activitate este
legată de mediul natural, limitarea resurselor pentru generaţiile
viitoare etc. În consecinţă, mediul este un element major în
structura oportunităţii, el poate servi drept stimul pentru
producerea satisfacţiilor vieţii sau poate deveni o importantă
sursă pentru experienţele problematice ale oamenilor.
Însă, dat fiind faptul că existenţa omului este prin
excelenţă una socială, definirea trebuinţelor, a problemelor
umane şi conceperea strategiilor de satisfacere sau rezolvare se
realizează în virtutea unor modele sintetizate social.
Comportamentul uman, începând cu cel axat pe satisfacerea
trebuinţelor primare şi terminând cu formele superioare ale
activităţii spirituale, este învăţat, dobândit prin interacţiunea
individului cu semenii săi, cu instituţiile publice şi cu alţi agenţi
socializatori. Socializarea este procesul prin care membrii unei
comunităţi asimilează simbolurile (inclusiv simbolul universal
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semnificativ – limbajul), modelele de comportament, tradiţiile,
stilul de gândire şi acţiune, valorile şi mentalităţile acesteia.
Disfuncţiile care apar la nivelul procesului de socializare
reprezintă o importantă sursă a problemelor umane şi sociale.
Astfel, învăţarea unor norme, modele şi valori care nu corespund
celor acceptate social îl transformă pe individ într-un marginal
sau refugiat. Insuficienţele socializării se repercutează negativ
asupra capacităţii de integrare a actorilor sociali în diferite
structuri ale sistemului societal, una dintre consecinţe fiind
numărul de 12 milioane refugiaţi în lume şi de circa
71 persoane cu statut de refugiat în Republica Moldova.
Integrarea socială şi profesională a refugiaţilor este
subiectul unor largi discuţii, în care se pune accentul pe
legislaţia internaţională şi naţională referitoare la protecţia şi
bunăstarea socială a acestei categorii de populaţie, pe necesitatea
unei educaţii privind respectarea drepturilor omului. Conform
art. 23 lit.(c) al Legii cu privire la statutul refugiatului,
refugiatul are dreptul să fie angajat de persoane fizice sau
juridice, să exercite profesiuni libere, să efectueze acte de
comerţ şi alte acte juridice, iar, conform lit.(d) al aceluiaşi
articol, să fie salarizat şi să beneficieze de celelalte drepturi
materiale ce decurg din activităţile desfăşurate, precum şi de
asigurări sociale, în condiţiile legii. În prezent însă nu există nici
un program guvernamental care să faciliteze angajarea
refugiaţilor, acest lucru realizându-se în cadrul unor programe
neguvernamentale de asistenţă pentru angajare (spre exemplu,
proiectul „Generare de Venit” implementat de Comitetul de
Solidaritate Internaţională din Moldova în anii 2001-2003).
Dreptul la muncă al refugiaţilor este stipulat şi în articolul 17 al
Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor, care prevede
că statele contractante vor acorda oricărei persoane cu statut de
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refugiat asistenţă în ceea ce priveşte exercitarea unei activităţi
salariale profesionale. În general, conform legislaţiei în vigoare,
cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii
Republicii Moldova, cu anumite excepţii definite de legi
speciale. În acest sens, este de menţionat faptul că din momentul
obţinerii statutului de refugiat Legea cu privire la statutul de
refugiat mai prevede şi conferirea unor drepturi sociale, printre
care: posibilitatea de a fi angajat de persoane fizice şi juridice;
efectuarea actelor de comerţ; salarizarea; precum şi asigurarea
socială în condiţiile legii. La 23 noiembrie 2001 Republica
Moldova, prin Legea nr.667-XV, aderă la Convenţia din 1951
privind statutul refugiaţilor şi la Protocolul din 1967, iar
ulterior, la 25 iulie 2002, adoptă Legea nr.1286-XV cu privire la
statutul refugiaţilor. O dată cu intrarea în vigoare a acestor
importante documente sunt rezolvate un şir de probleme
legislative, însă nu sunt soluţionate completamente dificultăţile
ce ţin de compatibilitatea şi interacţiunea noilor legi cu cadrul
juridic existent; de integrarea refugiaţilor în cadrul comunităţii;
de acceptarea şi asumarea noilor relaţii sociale şi profesionale
etc. În acest aspect, cadrul juridic în materie de refugiaţi nu este
suficient pentru a stabili rolul şi locul lor în structura socială a
Republicii Moldova.
Studiile care şi-au propus să identifice barierele pe care le
întâmpină refugiaţii în procesul de integrare în societatea
Republicii Moldova atestă următoarele dificultăţi cu care ei se
confruntă: necunoaşterea limbii, obstacole în angajarea în
câmpul muncii, persistenţa unor stereotipuri în ce priveşte
concepţiile culturale sau religioase; există şi probleme ce ţin de
acomodare etc. Un fenomen răspândit în contemporaneitate şi
generator de situaţii problematice ale refugiaţilor îl reprezintă
aculturaţia, care presupune că modelele de comportament
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învăţate în societatea de origine se dovedesc inoperante sau
devin factorii de blocaj în contextul evoluţiei individului într-o
nouă comunitate de adopţie, care prezintă diferenţe culturale
majore faţă de prima. Spre exemplu, socializarea populaţiei
africane din fostele colonii se dovedeşte insuficientă şi uneori
contradictorie în raport cu modelele societăţilor occidentale în
care s-au refugiat numeroase persoane după dezmembrarea
sistemului colonial. Diferenţele culturale şi de comportament
faţă de populaţia culturii primitoare determină reacţii de izolare
socială, sentimente de frustare sau chiar situaţii discriminatorii.
Factorii generatori de probleme umane şi sociale acţionează în
corelaţie, manifestându-se cu diferite grade de intensitate.
Identificarea factorilor care provoacă situaţii problematice la
nivel individual şi colectiv reprezintă un element esenţial în
proiectarea strategiilor de intervenţie socială. Dar stabilirea
obiectivelor asistenţei depinde, de asemenea, de ierarhia
nevoilor umane la diferite categorii de beneficiari, deoarece nu
toţi oamenii resimt la fel presiunea trebuinţelor.
Demersurile cu caracter analitic în investigarea abilităţilor
integrative ale personalităţii au condus la identificarea unor
componente şi la nuanţarea interconexiunilor dintre ele,
denumite constructe, trăsături, factori, niveluri, blocuri sau
straturi psihice, ele determinând funcţionarea socială a
indivizilor. Abordarea holistică a personalităţii (inclusiv a
personalităţii refugiatului în proces de integrare) se bazează pe
următoarele premise:
• indivizii se dezvoltă şi funcţionează ca organisme
totale, integrate; integrarea nu se produce doar relativ la anumite
aspecte ale vieţii, izolate faţă de întreg;
• indivizii se dezvoltă şi funcţionează în cadrul unui
proces dinamic, continuu şi reciproc de interacţiune cu mediul;
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• modul specific în care indivizii se dezvoltă prin
interacţiunea cu mediul depinde şi influenţează procesul
continuu şi reciproc de interacţiune între subsistemele
psihosociale şi factorii biologici;
• orice schimbare reprezintă un proces, nu un eveniment.
Refugiatul va parcurge trepte succesive în vederea cunoaşterii
legilor, limbii societăţii de primire, adoptării unor valori, norme
din comunitatea gazdă, stabilirii unor relaţii sociale;
• orice process de integrare are loc în timp, presiunile
create pe termene limite nerealiste induc refugiatul în situaţii de
stres, nelinişte, disconfort, reacţii negative;
• schimbarea înseamnă de fapt învăţare. Refugiatul sau
solicitantul de azil va însuşi noi modele de comportament, valori
şi norme noi;
• schimbarea este derutantă şi dureroasă prin efectele
sale. Refugiaţii îşi vor aminti problemele care i-au determinat să
plece din ţara de origine, vor face în permanenţă comparaţii între
societatea din care au plecat şi societatea gazdă.
Abordarea holistică a personalităţii în proces de integrare
se bazează pe conceptul de interacţiune dinamică, care este
o caracteristică a funcţionării individului la toate nivelurile
proceselor fiziologice şi psihosociale. Spre exemplu, dacă
o persoană trăieşte o situaţie pe care o caracterizează ca
ameniţătoare sau suprasolicitantă în ţara de origine, actul
cognitiv al interpretării situaţiei stimulează excesul de
adrenalină, care declanşează apoi alte procese fiziologice.
Interacţiunea cognitiv-fiziologică produce şi este acompaniată
de diverse stări emoţionale: teamă, anxietate etc. În următoarele
stadii ale procesului de interacţiune, aceste emoţii vor afecta nu
numai comportamentul individului (va considera că trebuie să se
refugieze sau va învăţa să se eschiveze) şi adaptarea/neadaptarea
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sa la mediu, ci şi modul cum va interpreta schimbările situaţiei
sale. Astfel, sistemul perceptual-cognitiv şi sistemul biologic ale
unui individ sunt implicate într-o continuă interacţiune
reciprocă. Interacţiunea dinamică poate fi descrisă prin
intermediul a şase principii fundamentale, care se află în
interrelaţie:
• multideterminarea exprimă faptul că o multitudine de
factori determină şi leagă toate manifestările personalităţii; ceea
ce este observat şi denumit ca personalitate sau dezvoltarea
personalităţii reprezintă efectul a multiple cauze care
interacţionează;
• interdependenţa: frecvent, doi sau mai mulţi factori
sunt mutual dependenţi de evoluţia unui alt factor, care îi
influenţează direct. De exemplu, tendinţa unei persoane de a fi
nestatornică, iritabilă şi nerăbdătoare derivă dintr-o tendinţă mai
generală/profundă de a fi impulsivă, aşa cum este tradiţia în ţara
sa de origine;
• reciprocitatea: caracterul reciproc al interacţiunilor ce
determină dezvoltarea personalităţii presupune abandonarea
modelului teoretic care asigură o legătură cauzală
unidirecţională între factorii biologici şi de mediu, pe de o parte,
şi aspectele mintale şi comportamentale ale funcţionării
individului, pe de altă parte. Factorii biologici sau cei de mediu,
cei sociali, culturali, chiar şi cei psihologici pot fi atât cauze, cît
şi efecte. Individul este influenţat de aceştia, dar, la rândul său, îi
şi influenţează (ceea ce se exprimă, de obicei, prin conceptele de
caracter reactiv, caracter proactiv al personalităţii). Spre
exemplu, legislaţia fiscală influenţează comportamentul
membrilor comunităţii în ceea ce priveşte plata impozitelor, fapt
care constituie o componentă importantă a integrării lor socioprofesionale. Ca urmare, individul este un element pasiv al
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relaţiilor economice prestabilite în societate, dar el totodată este
şi promotor al funcţionalităţii instituţiilor economice;
• temporalitatea
exprimă
faptul
că
integrarea
personalităţii presupune un proces continuu, un flux continuu de
interacţiune între evenimentele specifice evoluţiei mediului şi
geneza însăşi a personalităţii. Timpul devine un ingredient de
bază în orice model de dezvoltare a personalităţii;
• nonlinearitatea se referă la interrelaţiile dintre
variabilele intrapsihice (din interiorul sistemului psihic) şi
variabilele interpsihice (localizate în relaţia individului cu
mediul social). Principiul susţine că, spre exemplu, impactul
situaţiei A asupra individului B şi individului C nu este
întotdeaunea identică, liniară; astfel, viziunea mecanică,
simplistă asupra formulei „A presupune aceeaşi reacţie la B şi
C” nu este valabilă;
• integrarea
propriu-zisă:
la
toate
nivelurile
personalităţii, procesele componente sunt coordonate în
funcţionarea lor pentru a servi scopului integrării personalităţii.
Integrarea exprimă principiul conform căruia întregul înseamnă
mai mult decât suma părţilor, astfel încât procesul vieţii, în ceea
ce priveşte fiinţa umană, nu se rezumă la o simplă prezentare, ci
se echivalează cu efortul continuu pentru a depăşi status-quo-ul
pentru o determinare autonomă. Abordarea holistică a
personalităţii în proces de integrare presupune evaluarea
individului în calitate de un întreg organizat, care funcţionează
ca un sistem deschis, caracterizându-se prin aspecte specifice la
nivelul structurii şi proceselor sale. Modul de funcţionare
curentă a refugiatului reflectă influenţa cursului trecut al
dezvoltării sale; modul de a răspunde într-un fel specific la o
situaţie particulară s-a format în cursul procesului continuu de
interacţiune cu situaţiile din trecut. Orice schimbare de-a lungul
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vieţii se caracterizează prin continuitate: comportamentul unei
persoane la un anumit stadiu al dezvoltării este puternic legat de
funcţionarea individului la stadiile precedente sau viitoare, ceea
ce nu echivalează totuşi cu afirmarea faptului că o conduită este
riguros predictibilă.
Fiind un concept cu multiple conotaţii, date de aria sa
largă de răspândire în diverse ştiinţe şi conţinuturi care acoperă
un domeniu vast al vieţii sociale, culturale şi psihice a
individului, grupului şi societăţii, procesul de integrare socială
este elucidat pe larg în literatura de specialitate. Tratând acest
concept din perspectiva conformării individului la necesităţile
sociale şi la solicitările mediului organizaţional de referinţă, una
din abordări evaluează caracteristicile procesului prin care o
persoană sau un grup social capătă aptitudinea de a trăi într-un
anumit mediu, considerând-o adaptare. Însă, adaptarea
constituie o noţiune mai largă decât integrarea socială, fiind un
proces ireversibil, de durată, care se localizează mai mult în plan
psihologic, în sensul eliminării tensiunilor şi contradicţiilor
generate de apartenenţa individului la un nou grup sau sistem
social. Cel mai frecvent acest concept este corelat cu noţiunile
ce sintetizează particularităţi ale proceselor transformatoare care
se produc prin contactul între două sau mai multe culturi sau
prin confruntarea sistemelor culturale cu sistemul personalităţii.
În acest sens, vom identifica noţiunile utilizate interşanjabil cu
conceptul de integrare socială a refugiaţilor:
• Ajustare – procesul care tinde a stabili relaţii de
echilibru între indivizi sau între grupuri, între indivizi şi grupuri,
între elementele unei civilizaţii, între indivizi şi diferite elemente
de civilizaţie;
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• Asimilare – ansamblu de schimbări comportamentale şi
de ordin psihic ale individului care se plasează de la o societate
la alta, acestea diferind prin sistemul său cultural şi normativ;
• Absorbţie – încorporarea unui sistem cultural sau
normativ de către altul prin ajustarea comportamentului
indivizilor la noile cerinţe;
• Acomodare – soluţionarea conflictelor existente între
diferite aspiraţii şi atitudini comportamentale, între indivizi,
grupuri, entităţi naţionale, soluţionare care are loc prin
dominare, compromis, conciliere.
În domeniile sociologiei şi asistenţei sociale există
preocupări de stabilire a modalităţilor prin care integrarea
refugiaţilor poate fi facilitată, măsurată şi evaluată. În acest sens,
evidenţierea diferitelor moduri după care o anumită unitate
socială sau subsistem social pot fi calificate ca integrate a
permis identificarea mai multor subtipuri de integrare socială,
caracterizate prin aspecte particulare:
• Integrarea culturală, care sintetizează caracteristicile
ajustării mutuale între elementele unei culturi pentru a se
transforma într-un sistem cultural armonios. Ca unităţi
funcţionale, sistemele culturale furnizează standarde şi modele
culturale, ce ghidează comportamentul. În mediul social în care
se află la moment refugiatul se consideră că cu cât mai eficientă
este integrarea individului în sistemul cultural, cu atât este mai
eficace contribuţia lui la buna funcţionare a societăţii. Gradul de
integrare culturală, determinat ca raportul dintre trăsăturile
universale, specializate şi alternative, este mai ridicat când
proporţia ultimelor este mai coborâtă, adică când indivizii aleg
mai frecvent comportamente culturale care nu se abat prea mult
de la modelele precise. Astfel, integrarea culturală sintetizează
procesul prin care membrii unei societăţi acceptă, resping sau
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modifică itemi care s-au difuzat din alte culturi cu care ei erau
obişnuiţi anterior, proces ce explică labilitatea culturală şi actele
deviante ale indivizilor dintr-un anumit sistem cultural. Ca
forme distincte ale integrării culturale, literatura de specialitate
menţionează: integrarea configuraţională, tematică, conectivă,
logică, stilistică, regulativă etc.;
• Integrarea normativă se identifică cu integrarea între
normă şi refugiat şi variază în funcţie de concordanţa dintre
conduită şi norme. Opusul stării de integrare normativă este
starea de anomie care echivalează cu conflicte puternice între
mai multe norme şi se caracterizează prin absenţa acestora,
generând dificultăţi psihologice puternice şi stresante pentru
individ. Integrarea normativă este dependentă de procesul de
socializare, prin care un individ învaţă cultura societăţii, şi de
conformitatea cu normele şi regulile societăţii globale,
coordonarea acţiunilor individului în acord cu aşteptările altora
şi cu evitarea actelor ce impun răspunsuri nefavorabile din
partea grupului. Un asemenea proces facilitează predictibilitatea
comportamentelor sociale şi furnizează potenţe pentru eficienţa
acţiunilor în cadrul grupului. Respectarea normelor grupului şi
orientarea spre valori morale şi reglementări juridice comune
întăreşte coeziunea între membri şi favorizează un grad ridicat
de integrare socială a grupului respectiv;
• Integrarea comunicaţională caracterizează un anumit
sistem de relaţii, definitoriu pentru concordanţa dintre conduite
şi norme. Fiind concretizat în modul de distribuţie şi transmisie
a modelelor normative între membrii sistemului social, acest
proces formează baza pentru orice tip de interacţiune socială şi
facilitează transmiterea cunoaşterii cumulative, precum şi
realizarea procesului de socializare. Analiza integrării
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comunicaţionale este fundamentală în procesul de integrare a
refugiatului şi se bazează pe următoarele „reguli”:
- cu cât reţeaua de comunicaţii interpersonale este mai
densă, cu atât există un procent mai scăzut de persoane
izolate. Izolarea reprezintă un indice negativ al integrării
comunicaţionale;
- cu cât reţeaua de comunicaţii interpersonale este mai
slabă şi izolarea socială este mai mare, cu atât există un
număr mai mare de persoane caracterizate prin tulburări
psihice;
- cu cât barierele comunicaţionale sunt mai mari, cu
atât există un procent mai mare de relaţii antagoniste din
cadrul grupului;
- cu cât restricţiile comunicaţionale sunt mai mari, cu
atât există mai multe dificultăţi de comunicare între
subgrupurile aceluiaşi grup. Deşi aceste dificultăţi nu
provoacă, în mod necesar, izolări ale refugiaţilor, ele pot
facilita anumite distorsiuni, care contribuie la
intensificarea izolărilor individuale;
• Integrarea
funcţională
implică
următoarele
semnificaţii: unitatea sau armonia din cadrul unui sistem social,
datorată interdependenţei părţilor sale specializate şi
diviziunea/sincronizarea sarcinilor într-un grup, în măsura în
care diversele activităţi specializate sunt dependente una de alta.
Toate formele de integrare socială prezentate vizează
multitudinea sferelor de viaţă umană, circumscriind procese
sociale care angajează dimensiuni valorice, normative, acţionale,
afective şi relaţionale ale refugiaţilor.
Consecinţele neintegrării refugiaţilor se măsoară nu doar
în termeni economici, ci şi în cei sociali – ai afectării indivizilor
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în cauză, care pot deveni oameni deziluzionaţi ce au renunţat să
încerce să se încadreze în sistem şi care contribuie la neliniştea
socială; ei ar trebui să fie o problemă serioasă de preocupare
pentru întreaga societate. Integrarea socială şi profesională nu
reprezintă doar un mijloc de a avea ocupaţii, ci este şi un mod de
a se identifica, de a deveni o personalitate. Refugiatul poate
oricând să-şi ocupe timpul, dar el nu mai are un loc definit în
societate. Astfel, fiind victimă a unei emigrări din ţara de
origine, el poate să devină şi victimă a unei concedieri sociale.
Prin urmare, iniţierea şi implementarea programelor asistenţiale
de integrare socială şi profesională a refugiaţilor vor sprijini
eforturile de a depăşi discrepanţele iniţiale sau insuficienţele
potenţiale în domeniul integrării în societate a refugiaţilor
recunoscuţi legal.
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PROMOVAREA PRINCIPIILOR DEMNITĂŢII UMANE
ÎN PROCESUL DE INTEGRARE SOCIALĂ
A PERSOANELOR REFUGIATE
Victoria Şargarovschi,
studentă, anul 3,
Universitatea de Stat din Moldova

E.Gunior afirmă: „Mai sfântă chiar decât viaţa trebuie să
fie demnitatea omului”. Este cert faptul că în contextul unei
societăţi care tinde spre unitate prin dezvoltarea relaţiilor de
cooperare, egalitate, suveranitate, promovarea şi încurajarea
principiilor care stabilesc respectarea drepturilor omului şi a
demnităţii umane capătă, în mod indispensabil, o importantă
supremă. Astfel, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
se stipulează: „...toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în
demnitate şi în drepturi, ele, fiind înzestrate cu raţiune şi
conştiinţă, trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul
fraternităţii”. La respectarea acestui principiu poate să aspire
doar o societate democratică, deoarece în cadrul acesteia sunt
promovate legi care să susţină persoanele defavorizate, egalând
şansele pentru toţi membrii ei; or, manifestarea demnităţii
umane presupune mai mult decât egalitatea în faţa legii, ea
presupune egalitatea şanselor tuturor oamenilor.
Demnitatea umană reprezintă o măsură de apreciere între
oameni şi, totodată, un proces de estimare a individului ca om,
de la care vine şi în care se reflectă. Această calitate umană nu
trebuie să depindă de vârstă, sex, naţionalitate, religie, de
împrejurări, provenienţă socială şi este necesară persistenţa ei
continuă în timp şi spaţiu. Demnitatea umană comportă mai
multe aspecte: demnitatea familiei şi dezvoltarea valorilor
familiale; demnitatea copilului, a adolescentului, a femeii, a
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bărbatului; demnitatea profesională; demnitatea naţională. Iar
printre componentele principale ale demnităţii umane vom
constata următoarele:
• inviolabilitatea fiecărei persoane, care nu poate fi
utilizată sau sacrificată de către ceilalţi ca un simplu instrument
pentru realizarea unor scopuri generale;
• recunoaşterea autonomiei fiecăruia pentru a-şi indica
propriile planuri de viaţă, fără a prejudeca însă dreptul celorlalţi
la aceeaşi autonomie;
• recunoaşterea faptului că fiecare trebuie tratat din punct
de vedere social conform comportamentului său şi nu în funcţie
de factori aleatori care nu sunt esenţiali pentru individualitatea
sa: rasă, etnie, sex, clasă socială;
• cerinţa de solidaritate cu nefericirea şi suferinţa
celorlalţi, de a menţine vie şi activă complicitatea ei.
Există o multitudine de principii şi valori ale demnităţii
umane, care, fiind respectate, vor facilita realizarea unităţii
globale. Aceste principii presupun bunătate, toleranţă,
onestitate, compasiune şi compătimire, umanism, utilitarism,
reciprocitate şi recunoştinţă etc.
În lumea contemporană, pe lângă nivelul înalt al
progresului tehnic şi informaţional, continuă să existe probleme
sociale profunde ce marchează întreaga societate. Astfel, există
categorii de oameni care se confruntă cu probleme în mare parte
nesoluţionate. Una dintre aceste categorii o constituie şi
efectivul de circa 23 milioane de refugiaţi şi solicitanţi de azil.
Indiferent de ţara lor de provenienţă, cultură, religie, refugiaţii
beneficiază în mod necondiţionat de un şir de servicii sociale şi,
totodată, de susţinere din partea ţării gazdă.
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Obiectivul principal al asistenţei sociale a persoanelor
refugiate îl constituie integrarea acestora în ţara respectivă. În
procesul de integrare socială un rol primordial are promovarea
principiilor demnităţii umane menţionate anterior. Or, refugiaţii,
indiferent de trecut, sunt întâi de toate fiinţe umane, cu o
individualitate care se cere respectată. Aceste principii trebuie să
fie promovate atât la nivelul asistenţei sociale individualizate,
cât şi a comunităţilor în care urmează să fie integraţi refugiaţii.
În lucrul cu refugiaţii, asistentul social pe lângă respectarea
principiilor deontologice se angajează să respecte şi demnitatea
persoanei asistate, prin:
• personalizare – asistentul social încearcă să evite în
practica sa clasificarea şi să se axeze pe indivudalitatea
beneficiarului;
• implicarea asistatului în actul de luare a deciziilor în
vederea rezolvării propriei probleme;
• asistentul social îl învaţă pe refugiat să fie responsabil
şi să poartă răspundere pentru acţiunile, în nici un caz asistentul
social nu-şi asumă sieşi aceste responsabilităţi;
• asistentul social se axează pe comunicarea deschisă cu
refugiatul.
Desigur, prin manifestarea unor comportamente bazate pe
sinceritate, toleranţă, stimă, onestitate, refugiatul care capătă
încredere în asistentul social îşi va recăpăta şi încrederea în
propriile forţe, devenind mai deschis procesului de integrare.
Una dintre problemele cu care se confruntă refugiatul în
procesul integrării o constituie atitudinea comunităţii, dat fiind
faptul că de multe ori se manifestă o oarecare neacceptare şi
chiar marginalizare a acestuia. De regulă, refugiaţii sunt de altă
etnie, religie, cultură decât populaţia băştinaşă, care îi consideră
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o minoritate şi mereu încearcă să-i evite. Însă implicarea
acesteia prin acceptare, iniţiere a relaţiei de prietenie, prin
manifestarea bunăvoinţei, toleranţei şi stimei pentru refugiat
constituie un element-cheie în atingerea obiectivului de
integrare.
Refugiatul are nevoie să iubească, să poată respecta pe
cineva, totodată să simtă că este apreciat. Toleranţa este, de
asemenea, un principiu important care necesită a fi promovat în
scopul înlăturării agresiunilor, manifestărilor de naţionalism,
discriminării, tinzându-se spre o înţelegere socială, spre
pluralism de opinii şi toate acestea – bazate pe sinceritate şi
onestitate. Băştinaşii trebuie să-i considere pe refugiaţi parte
integră a comunităţii lor. Cercetările în domeniu scot în evidenţă
faptul că integrarea socială a refugiaţilor presupune câteva
aspecte:
• parcurgerea etapelor de cunoaştere, asimilarea legilor, a
limbii ţării gazdă, a unor valori şi norme, stabilirea unor relaţii
sociale;
• refugiatul trebuie să înveţe metodele de comportament,
valorile şi normele noi;
• refugiatul trebuie să se înarmeze cu răbdare, deoarece
există probabilitatea ca adaptarea la noul mediu social să
necesite mai mult timp;
• orice schimbare provoacă suferinţă.
Există un cadru internaţional şi naţional legislativ care
promovează principiile demnităţii umane, drepturile omului şi
care reglementează statutul de refugiat, precum:
• Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor;
• Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor;
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• Legea Republicii Moldova cu privire la statutul
refugiaţilor, nr.1286-XV din 25.07.2002;
• Constituţia Europeană (în proiect);
• Convenţia europeană privind protecţia drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului din 1953;
• Declaraţia Principiilor Toleranţei.
În fiecare din ele sunt consemnate principiile elucidate,
noi fiind cei care trebuie să ne conducem de acestea, atât ca
viitori specialişti în asistenţă socială, cât şi pentru interacţiunea
zilnică cu semenii noştri, doar „nimic nu e mai presus pe pământ
decât omul, nimic nu e mai presus în om decât mintea şi
sufletul” remarca cu deplină certitudine Picco della Mirondolo.
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REACŢII DE CONFLICT
ÎN PROCESUL DE INTEGRARE A REFUGIAŢILOR
ÎN MEDIUL COMUNITAR
Vadim Pistrinciuc,
lector, doctorand,
Universitatea de Stat din Moldova

Integrarea socială a refugiaţilor în mediul comunitar
reprezintă un obiectiv fundamental al serviciilor sociale
destinate acestei categorii de beneficiari. Procesul de integrare a
refugiaţilor este posibil numai dacă există un efort consolidat din
partea persoanei ce urmează a fi integrată şi condiţii benefice în
mediul social din ţara gazdă. În ultimul timp, statele Uniunii
Europene au fost tulburate de revoltele sociale puternice
generate de descendenţii din familiile de refugiaţi şi migranţi.
Franţa, Olanda Germania sunt state care se confruntă cu
problema integrării refugiaţilor de mai mult de jumătate de
secol. Analizând particularităţile revoltelor sociale ce au avut loc
recent în aceste ţări, putem susţine, cu certitudine, că problemele
integrării refugiaţilor se fac simţite cel mai mult la nivel
comunitar, deoarece comunitatea este mediul unde va avea loc
resocializarea persoanelor refugiate şi în care vor fi realizate
aspiraţiile individuale şi de familie. În acelaşi timp, integrarea
refugiaţilor în mediul comunitar poate fi însoţită de un şir de
probleme şi reacţii negative. Cea mai frecventă problemă
generată de încercările de integrare a refugiaţilor este conflictul
comunitar.
Conflictul comunitar, din perspectiva integrării
refugiaţilor, este definit ca o confruntare dintre două sau mai
multe grupuri comunitare, ce se deosebesc prin valori, interese şi
comportament diferit. Jerry Robinson, în lucrarea Community
105

Development in America (1980), defineşte conflictul comunitar
ca manifestări ale unui comportament colectiv contradictoriu,
unde o parte a comunităţii pledează pentru drepturi, interese şi
privilegii, iar cealaltă – pentru conservarea tradiţiilor existente
deja în comunitate. Considerăm că anume această definiţie
ilustrează cel mai elocvent esenţa conflictului generat de
eforturile de integrare ale unui grup minoritar. Or, integrarea
persoanelor refugiate în mediul comunitar este orientată spre
obţinerea unor facilităţi şi drepturi ce le-ar permite realizarea
aspiraţiilor de viaţă.
Din perspectiva sociologică şi psihologică, conflictul este
un proces normal, indispensabil de procesul de interacţiune
socială. Însă, privit prin prisma necesităţii de integrare adecvată
a persoanelor refugiate, conflictul presupune o intervenţie
profesionistă din partea asistenţilor sociali. La nivelul
comunităţii, asistentul social profesionist este cel mai important
actor în procesul de mediere şi rezolvare a conflictelor.
Pentru a planifica o strategie eficientă de aplanare/mediere
a conflictului comunitar asistentul social va examina efectele
conflictului asupra grupurilor comunitare. Un conflict dintre
diverse grupuri locale este generat de distribuţia inegală a
bunurilor (sociale, economice, legale etc.), fapt ce limitează
potenţialul de dezvoltare a unui sau a mai multor grupuri
comunitare. Complexitatea diagnozei conflictului comunitar
rezidă în diferenţa dintre manifestările reale şi latente ale
acestuia. Din punctul de vedere al legislaţiei, regulamentelor
oficiale, un grup de refugiaţi are acces la toate serviciile
disponibile în comunitate, iar din perspectiva relaţiilor
comunitare, accesul la aceste servicii poate fi limitat de
comunicarea de pe poziţii inegale, de agresiunea verbală etc.
Respectiv, efectele conflictului asupra grupurilor de refugiaţi
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diferă în funcţie de gradul de manifestare a conflictului şi de cel
de preocupare a serviciilor de asistenţă socială de această
categorie de beneficiari.
Răspunzând la întrebarea: „Cum un conflict afectează
refugiaţii?”, asistenţii sociali trebuie să delimiteze două
categorii de efecte negative: efectele individuale şi efectele de
grup. Efectele conflictului comunitar asupra unui grup de
refugiaţi se manifestă prin:
- creşterea tensiunilor inter- şi intra-grupale în mediul
refugiaţilor;
- destrămarea relaţiilor de cooperare dintre membrii
comunităţii indiferent de apartenenţa la grupurile
etnice;
- apariţia revoltelor sociale la nivel de comunitate;
- distragerea atenţiei membrilor grupurilor de la
problemele comunităţii;
- apariţia comportamentului violent.
Efectele conflictului comunitar asupra individului refugiat
au un caracter psihosocial mai pronunţat şi se manifestă prin:
- scăderea intensităţii efortului de integrare din partea
refugiatului;
- apariţia confuziilor referitor la siguranţa viitorului în
statul gazdă;
- generarea situaţiilor de stres;
- apariţia comportamentului violent şi agresiv faţă de
membrii comunităţii;
- reducerea oportunităţilor economice;
- nivelul scăzut de educaţie (al maturilor şi copiilor în
egală măsură);
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- marginalizarea refugiaţilor;
- părăsirea locului de reşedinţă.
Situaţiile de conflict comunitar, generate de limitarea
posibilităţilor şi drepturilor refugiaţilor, pot fi extinse numai
printr-o abordare profesionistă. Etapele procesului de aplanare,
rezolvare şi mediere a conflictului trebuie stabilite de asistentul
social în funcţie de următoarele caracteristici specifice:
- manifestările conflictului (violenţă, discriminare,
comunicare inegală, limitarea accesului la servicii etc.);
- cauzele reale ale conflictului;
- numărul de persoane implicate şi afectate de conflict;
- structura etnică a comunităţii;
- originea culturală a refugiaţilor – subiecţi ai integrării;
- predispoziţia autorităţilor locale faţă de problema
refugiaţilor.
Modele teoretico-practice de rezolvare (mediere şi
aplanare) a conflictului comunitar oferă un cadru general de
acţiune din perspectiva asistentului social care activează la nivel
de comunitate. Etapele acestor modele nu trebuie privite ca
rigori metodologice. Scopul modelelor este elaborarea unui set
de principii care vor orienta activitatea asistentului social.
Un model de mediere/aplanare a conflictului comunitar
este „Modelul redefinirii relaţiilor comunitare”, care include
următorii paşi succesivi:
Pasul 1 – Confruntarea
Primul pas în medierea conflictelor comunitare este
confruntarea supervizată a părţilor în conflict. Atunci când se
vorbeşte despre conflicte ca rezultat al lipsei de atenţie sau al
limitării accesului la servicii, este necesar să organizăm întâlniri
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între părţile implicate în conflict. Confruntarea este momentul
întâlnirii grupurilor care deţin idei contradictorii, în scopul
examinării şi sistematizării motivelor conflictului. Confruntarea
desemnează intenţia de a rezolva conflictul. A te confrunta
înseamnă a nu fi de acord cu alţii şi, respectiv, a constata
momentului dezacordului. Membrii comunităţii suportă prima
confruntare în mod diferit. La momentul confruntării, cel mai
util este să atragem atenţie la diversitatea de opinii privind
motivele conflictului. Şi aici trebuie clarificate obiectivele
confruntării. Un alt aspect important este să se evidenţieze rolul
asistentului social în procesul de negociere. Cheia succesului în
aplanarea conflictului este sinceritatea şi pragmatismul părţilor
implicate în procesul de rezolvare a conflictului.
Pasul 2 – Stabilirea unui „teren comun” al negocierilor
Făcând acest pas, necesită a fi determinată, în comun şi
clar, problema care a generat conflictul. Condiţia prioritară faţă
de formularea problemei-cheie a conflictului este acordul tuturor
părţilor.
Pasul 3 – Evidenţierea importanţei comunicării
În procesul de aplanare a conflictului dintre diverse
grupuri profesionale asistentul social, împreună cu părţile
implicate în conflict, va identifica stilurile de comunicare în
timpul întâlnirilor. În continuare propunem un exemplu privind
stilul de comunicare între părţile implicate în conflict pentru a se
ajunge la un acord:
- Nu începeţi confruntarea când sunteţi nervos;
- Nu intraţi în conflict atâta timp cât nu aţi stabilit
motivele din care o faceţi;
- Accentuaţi aspectele pozitive ale oponentului în timpul
confruntării;
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- Fiţi sigur că explicaţi conflictul într-o manieră
descriptivă şi obiectivă;
- Supliniţi bagajul de date pentru dezbateri sau dispute.
Pasul 4 – Accentuarea dorinţei de cooperare
În cadrul acestei etape, asistentul social va evidenţia
necesitatea de cooperare dintre părţile conflictului ca unica
modalitate de aplanare a conflictului. Un argument eficient în
atingerea compromisului dintre părţile într-un conflict comunitar
este atenţionarea asupra daunelor aduse întregii comunităţi. De
exemplu, în situaţia în care un grup comunitar manifestă
ostilitate faţă de câteva familii de refugiaţi stabilite recent cu
traiul în comunitate. Un argument eficient pentru schimbarea
atitudinii „grupului supărat” este atenţionarea asupra
prejudiciilor ce pot fi aduse imaginii comunităţii în faţa
partenerilor din exterior. O comunitate diversă din punct de
vedere cultural este o comunitate întâi de toate deschisă faţă de
colaborarea cu alţi actori.
Pasul 5 – Acordul reciproc
Acest pas include identificarea posibilităţii de a se ajunge
la un acord de încetare a conflictului, acordul fiind exprimat, dar
şi elaborat de către toate părţile implicate în conflict. Drept
garant al încetării conflictului poate fi administraţia publică
locală, care ulterior va monitoriza respectarea prevederilor
acordului de către părţile conflictuale.
Procesul de integrare comunitară a persoanelor refugiate
este deseori însoţit de reacţii negative din partea membrilor
comunităţii. Pentru ca aceste reacţii să nu împiedice eforturile
refugiatului de a se integra în mediul comunitar, asistenţa
socială trebuie să dezvolte noi competenţe profesionale, care vor
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aborda problema refugiaţilor atât la nivel naţional, cât şi la nivel
local.
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PRINCIPIUL SOLIDARITĂŢII – EXPRESIE A
INTERACŢIUNIII DINTRE REFUGIAŢI ŞI
COMUNITATE
Maria Buzdugan,
studentă, anul 2,
Universitatea de Stat din Cahul
„Drepturile şi interesele tuturor şi ale
fiecăruia în parte sunt ferite de pericolul de a nu fi
luate în considerare numai atunci când persoana
în cauză are posibilitatea şi preocuparea de a şi le
susţine”
John Stuart Mill

Într-o lume în evoluţie accelerată, individul (refugiatul) nu
se limitează doar la pura sa existenţă în univers, se cere o
permanentă adaptare a acestuia la cerinţele şi nevoile societăţii
în continuă schimbare. În această lume complexă, agitată de
multă forfotă e dificil să ne regăsim în multiplele procese
reflectate în realitatea socială, la a căror temelie persistă
întotdeauna un principiu bine determinat – solidaritatea. Potrivit
Dicţionarului Explicativ Român, termenul solidaritate ar
însemna:
1) faptul de a fi solidar, unitatea de idei, de interese, de
acţiune;
2) răspundere comună, sentiment care îi face pe oameni să
se ajute reciproc.
La rândul său, Ovidiu Bădină defineşte termenul de
solidaritate şi stabileşte o coeziune între viaţa individului şi
societate, evidenţiind două aspecte:
1) influenţa indivizilor (refugiaţi) asupra societăţii;
2) influenţa societăţii asupra indivizilor refugiaţi.
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Societatea ne apare în primul rând ca un fenomen de
apropiere sufletească, de identificare cu alţi indivizi. Simpatia,
întrucât apropie şi uneşte pe oameni, creează şi cea dintâi
coeziune între indivizi care compun o societate: solidaritatea
sufletească. Solidaritatea socială are mai multe aspecte, dar cea
dintâi formă a ei, cea mai simplă este solidaritatea sufletească a
membrilor care compun o societate, adică simţământul legăturii
dintre ei, sentiment de identitate al insului cu grupul.
Omul fiind înzestrat nu numai cu conştiinţă, ci şi cu
voinţă, societatea omenească nu se opreşte la solidaritate
sufletească născută din simpatie. Voinţa are un rol semnificativ,
ea socializează, leagă mai strâns de societate pe oricine
urmăreşte scopuri şi întrebuinţează mijloace din cuprinsul ei.
Atât simpatia, cât şi voinţa sunt elemente psihice care
socializează individul (refugiat) îl împing să trăiască în
societate, să se simtă solidar cu alţii şi să coopereze cu ei. Omul
este fiinţă socială, el caută societatea şi se uneşte bucuros cu
alţii, astfel încât înţelegem de ce nu s-a găsit un om care să
trăiască singur1.
În rezultat, conştientizăm că individul nu poate exista
izolat de comunitate, el există în şi din comunitate. Şi anume: el
are o atribuţie distinctă în dezvoltarea şi evoluţia societăţii. El
poate favoriza într-o anumită măsură evoluţia societăţii, fie şi
privit doar ca consumator.
Prin urmare, societatea integrează funcţional indivizii
intraţi în cuprinsul ei şi prin aceasta îi transformă cu totul până a
nu mai fi identici cu ei înşişi înăuntru şi în afară de societate.
Omul se schimbă într-o mare măsură prin participare activă la
viaţa socială. Viaţa spirituală a omului nu se câştigă decât în
1

O.Bădină. Elemente de Sociologie. –Chişinău, 1992, p.132-137.
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societate; aici trăieşte omul, îşi duce viaţa morală, cea religioasă,
viaţa intelectuală, aici obţine şi dispune de drepturi, politică etc.
Dacă viaţa aceasta, numită viaţă spirituală, este ceea ce face ca
omul să fie om, înţelegem că rolul societăţii în viaţa indivizilor
este cel puţin tot atât de mare cât al indivizilor în existenţa
societăţii, pentru că îi ajută să se realizeze ca personalităţi. Omul
şi societatea sunt realităţi care se presupun. Indivizii şi
societatea formează deci o realitate1.
De aici conchidem că indivizii sunt angrenaţi într-o lume a
cărei devenire se accelerează; ei sunt, de asemenea, stăpânii unei
noi puteri care creşte mereu, dar care îi nelinişteşte şi-i exaltă
totodată.
În încercarea de a defini solidaritatea socială Norbert
Neuhaus explică termenul de solidaritate ca o prietenie socială.
Într-o primă încercare de a defini această noţiune el recunoaşte
structura triunghiulară a dreptăţii:
• dreptatea contributivă, denumită şi dreptate legală,
respectiv, obigaţia fiecărei persoane de a contribui la bunăstarea
comunităţii conform capacităţilor sale;
• dreptatea distributivă, care se bazează pe principiul
necesităţii şi care se referă la ajutorul acordat de comunitate
fiecărui membru;
• dreptatea comutativă, respectiv dreptatea schimbului
care se referă la egalitatea dintre membrii individuali.
Astfel, în cadrul unei comunităţi toţi membrii sunt
împreună şi responsabili pentru prosperitatea şi bunăstarea
comunităţii sau a unui proiect comun, chiar dacă această

1

O.Bădină. Op. cit., p. 137-140.
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responsabilitate se diferenţiază individual conform funcţiei şi
distribuirii sarcinilor1.
În funcţie de imaginea fundamentală despre om Norbert
Nauhaus diferenţiază două interpretări diferite ale termenului de
solidaritate socială:
1. Conform interpretării individualiste, nu există
solidaritate în sens strict al cuvântului. Individualismul liberal
acceptă obligaţia solidarităţii numai dacă există în baza unui
contract, refugiatul este solidar numai dacă interesele personale
şi cele ale comunităţii coincid; în caz contrar solidaritate socială
nu este. Un exemplu elocvent ar fi: noul statut de refugiat îi
permite să ia anumite decizii în evoluţia sa ca fiinţă socială,
aspiraţiile, orientările, aşteptările – determinându-i comportamentul şi propria poziţie, individualistă.
2. Interpretarea personalistă a personalităţii cuprinde toate
grupele sociale ale comunităţii, în special categoriile de
persoane, care se confruntă cu un şir de probleme ce ţin în mare
parte de integrarea refugiaţilor în societate şi care necesită ajutor
şi sprijin. Discriminarea împotriva persoanelor refugiate sau
repatriate poate să înăbuşe în ele orice speranţă de a reveni la o
viaţă normală2.
În cele din urmă ajungem la concluzia că viitorul
persoanelor refugiate nu trebuie aşteptat, ci construit. Prin
aceasta nu se neagă în nici un caz activitatea automodelatoare a
refugiatului, dar aceasta presupune existenţa unei comunităţi
care nu-l va respinge.

1
2

N.Nauhaus. Valorile democraţiei Creştine. –Chişinău, 2004, p. 54-55.
Ibidem, p.54-56.
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Statul are principala sarcină de a ordona viaţa refugiaţilor
în comunitatea care le-a acordat azil. Convenţia ONU din 1951
privind statutul refugiaţilor rămâne a fi instrumentul
internaţional principal ce reglementează întregul sistem mondial
de azil.
Comunitatea internaţională a conştientizat faptul că
protecţia refugiaţilor înseamnă manifestare a solidarităţii faţă de
persoanele cele mai ameninţate din lume1.
Refugiaţii trebuie să se dezvolte din punct de vedere
cultural, economic tehnic şi spiritual. Ei pot face acest lucru
doar daca le este asigurat un anumit mediu. Pentru că iubim
libertatea, ea trebuie respectată la alţii. Însă acordându-le
libertate nu trebuie sa-i lipsim de responsabilitate. Totodată,
trebuie să avem grijă să ne cântărim cuvintele, gândurile, să fim
conştienţi de valoarea influenţei pe care o exercităm asupra lor.
Reversul libertăţii noastre este misiunea noastră. Fiecare refugiat
are nevoie de comunicare şi cooperare, pentru a-şi dezvolta
personalitatea şi pentru a supravieţui. Ei sunt agenţi liberi şi
eficienţi ai lumii de mâine.
A-l înarma bine pe om, pentru a-i permite să trăiască întrun univers în acceleraţie, înseamnă a-i da, o dată cu cunoştinţele
indispensabile, entuziasm, luciditate şi curaj. Lumea se schimbă
în continuu, schimbându-l şi pe om. Nietzsche spunea că
„revelaţia adevărului este pentru om cea mai grea încercare, dar
dacă dăm întreaga măsură a forţei noastre, atunci suntem în stare
să privim realitatea drept în faţă, fără a ne lăsa striviţi de ea”.

1

A.Potîngă, Gh.Costace. Asigurarea drepturilor omului în lume. –Chişinău,
2001, p.81.
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Este important că limitele solidarităţii să fie exact definite
pentru a evita un abuz al ideii de solidaritate. Acestea sunt:
• scopurile comunităţii;
• măsura în care acestea pot fi atinse doar prin colaborare
dintre refugiaţi şi comunitate;
• măsura în care acestea îi permit cu adevărat omului
să-şi dezvolte cu adevărat personalitatea.
E insuportabilă şi inacceptabilă situaţia în care comunităţii
îi merge foarte bine, iar refugiatul stă prost1.
Conform Convenţiei ONU din 1951, fiecare refugiat are
dreptul la ajutor şi beneficii. Cei care se refugiază din faţa
tulburărilor civile, războiului, cei supuşi violenţei, fie că au o
temere bine întemeiată de persecuţie au dreptul de a solicita
statut de refugiat în state, care sunt părţi la această Convenţie2.
Fiecare comunitate are unul sau mai multe scopuri, care
pot fi atinse numai şi numai cu sprijinul şi contribuţia tuturor
membrilor săi.
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EDUCAŢIA PENTRU TOLERANŢĂ ÎN SPRIJINUL
REFUGIAŢILOR
Diana Dumitraş,
studentă, anul 2,
Universitatea Pedagogică de Stat „A.Russo” din Bălţi
„Toleranţa este cea mai frumoasă şi cea mai
nobilă dintre virtuţi. Nimic n-ar fi posibil fără
aceasta stare a sufletului. Este o chestiune care
precede orice relaţie umană. Toleranţa nu
înseamnă a renunţa la vreo idee, nici a pactiza cu
răul. Ea doar implică accepţiunea că ceilalţi
gândesc altfel ca tine fără a-i urî pentru aceasta.”
Paul H. Spaak

Societatea secolului XXI este marcată de dezechilibru care
fundamentează şi favorizează elementele ce constituie, la rândul
lor, circumstanţele intoleranţei: stereotipurile, prejudecăţile,
discriminarea. Intoleranţa societăţii este o calitate trăită cu
diferită frecvenţă statistică de persoanele refugiate în momentul
repatrierii lor. Asistentul social are menirea de a efectua un şir
de lucrări cu scop revendicativ pentru refugiaţi, în scopul
reducerii intoleranţei faţă de ei.
Ţinând cont de specificul societăţii contemporane, de
procesele de globalizare şi migraţie umană, constatăm că
asistenţa refugiaţilor reprezintă un domeniu actual de
intervenţie, iar asistentul social are un rol crucial în acest proces.
În prezent, pentru a integra un refugiat în societate se simte
necesitatea de a pregăti mai întâi însăşi societatea şi refugiaţii
prin educaţie, accentul fiind pus pe anumite tipuri ale acesteia şi
anume: educaţia pentru toleranţă, educaţia pentru pace, educaţia
pentru drepturile omului etc. „Noile” educaţii sunt centrate pe
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formarea omului nou, apt de a accepta diferenţele, dornic de a
cunoaşte o nouă cultură, deschis către colaborare şi convieţuire
paşnică cu alţi oameni. Locul central îi revine educaţiei
interculturale şi educaţiei pentru toleranţă care au devenit
prioritare pentru societăţile multiculturale.
Toleranţa ajută să fie evitate ciocnirile, diferendele,
violenţa şi rea-voinţa între oameni, generând un sentiment de
securitate în societate. O persoană tolerantă respectă opinia
oponentului său şi are capacitatea de a ierta, explorează
diferenţele prin intermediul dialogului şi se străduie să
soluţioneze conflictele prin discuţii şi argumente. Este evidentă
nevoia de a fi toleranţi pentru cei ce-şi focusează eforturile
profesionale asupra lucrului cu persoanele refugiate, dar la fel de
semnificativă este necesitatea competenţei de a tolera şi pentru
refugiaţi, dar şi pentru societate în întregime.
Educaţia pentru toleranţă reprezintă, astfel, capacitatea de
a accepta diversitatea culturală, lingvistică, etnografică,
nutriţională etc., precum şi ideea că nu există soluţii imediate
pentru toate problemele; în sens sociopolitic, nu presupune
acceptarea nonvalorii, a fanatismului, a agresivităţii etc. Analiza
istorică a toleranţei permite identificarea a trei etape care
marchează deschiderea spre noi conţinuturi şi semnificaţii
sociale:
a) toleranţa religioasă;
b) toleranţa civică şi morală;
c) toleranţa politică, sexuală, comunitară etc.
În contextul educaţiei pentru toleranţă a refugiaţilor şi al
toleranţei faţă de ei conţinutul conceptului poate fi explicat prin
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delimitarea acestuia de unele practici sociale negative:
intoleranţă, indulgenţă (exces de toleranţă), indiferenţă.
Activarea toleranţei implică normativitatea morală exprimată
prin mai multe principii, legitimate istoric:
• principiul utilităţii, promovat de J.S.Mill, maximizează
avantajele; limitele apar acolo unde foloasele aduse de toleranţă
încetează de a prevala asupra daunelor;
• principiul neutralităţii,
promovat
de liberali,
reevaluează rolul statului; limitele apar sub o formă sau alta de
scepticism sau de relativism moral;
• principiul respectului pentru persoană, promovat de
Im.Kant, susţine autonomia şi raţionalitatea „acţiunii liber
alese”; limitele apar atunci când autonomia şi raţionalitatea
„admit numeroase interpretări diferite”.
Extinderea semnificaţiilor termenului de toleranţă, la
nivelul teoriei şi practicii sociale, este continuată pe tot
parcursul sec. XX. Avantajele potenţiale sunt anulate uneori de
mişcările totalitare. Riscul major, sesizat de H.Marcuse, constă
în înlocuirea toleranţei libertăţii cu toleranţa opresiunii. Soluţia
constructivă este cea a educaţiei sociale, a dialogului necesar
pentru ca „practica toleranţei să fie regăsită în mod coerent
într-o cultură capabilă nu doar să accepte diferenţa, ci să
recunoască pe deplin valorizarea diversităţii şi diferenţelor”.
Societăţile marcate de anomie, ne dovedesc ceea ce se
poate întâmpla acolo unde situaţia scapă de sub control,
ajungându-se la masacre în masă şi război civil. Avem încă
dureros de proaspete în memorie scenele apocaliptice din Africa
sau, mai aproape, din fosta Iugoslavie, Irak, Israel. Este
neîndoielnic faptul că o parte a problemelor cu care se confruntă
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astăzi refugiaţii sunt legate de tensiunile interetnice şi interconfesionale. Boala aceasta este foarte veche şi istoria
universală este umbrită de răbufnirile de intoleranţă şi fanatism,
din care se pare că unii nu au învăţat nimic. Evidenţiind
problemele întâlnite în calea refugiaţilor, în prezent s-a
accentuat necesitatea unei toleranţe interetnice.
Ana Tucicov-Bogdan consideră că noţiunea de toleranţă
interetnică a persoanelor exprimă gradul lor optim de acceptare
(de suportare) a altor persoane ce aparţin unor comunităţi
naţionale (etnice) diferite şi având ideologii, credinţe, obiceiuri,
valori culturale şi spirituale deosebite. Mecanismul psihologic al
stării de toleranţă a indivizilor refugiaţi este de natură
atitudinală, având ca relevante doar unele proprietăţi ale
atitudinilor sociale, precum direcţia, specificitatea, stabilitatea
şi, mai puţin, pe cele de centralitate şi emergenţă a atitudinilor în
ansamblu ale persoanei. Dominantă se dovedeşte a fi
specificitatea toleranţei interetnice care este dată de specificant
(„obiectul etnic”): identitatea etnică, religioasă, lingvistică,
culturală a persoanelor refugiate.
Modelul teoretic al toleranţei interetnice, imaginat de
Ana Tucicov-Bogdan, cu implicarea personală a refugiaţilor în
cauză, pentru a schimba în bine convieţuirea într-un mediu
multicultural şi multietnic, poate fi reprezentant grafic printrun sistem de coordonate, marcând pe abscisă dimensiunile
toleranţei, iar pe ordinată implicarea persoanei în optimizarea
nivelului de toleranţă interetnică (vezi Figura 1).
Citind în sensul acelor ceasornicului cele patru cadrane
formate se pot descifra câteva tipuri de toleranţă interetnică în
relaţiile celor investigaţi. Astfel, în cadranul 1 se situează
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toleranţa pozitivă-activă: încercarea de a înţelege pe cei de altă
etnie, apelul la comunicare interactivă, interculturală,
deschiderea spre cooperare şi semne de empatie; în cadranul 2
– o toleranţă pozitivă, dar pasivă, de neamestec, ocolire şi
neimplicare personală în a stimula relaţiile cu cei refugiaţi. În
cadranul 3 citim o toleranţă insuficientă şi pasivă, lipsită de
orice comunicare socială şi de interes pentru celălalt. Iar în
cadranul 4 avem cea mai mică toleranţă, dar activă, cu
implicarea persoanei în a le nega şi respinge agresiv pe
persoanele refugiate.
Implicarea activă
Negativ-activ

Pozitiv-activ

4

1

Toleranţă minimă
Negativ-pasiv

Toleranţă optimă

3

2

Pozitiv-pasiv

Neimplicare
Figura 1. Modelul teoreic al toleranţei interetnice.

Astfel, putem spune că noţiunea de toleranţă interetnică
exprimă o stare atitudinală pozitivă, exteriorizată prin variate
forme de comportament social ca: intercomunicarea persoanelor,
înţelegerea şi acceptarea deosebirilor naţionale, culturale, de cult
religios, tradiţii ale persoanelor refugiate şi, mai ales,
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comportamente de coparticipare şi cooperare în atingerea unor
scopuri comune.
În acest sens, observăm semnificaţia deosebită a educaţiei
pentru toleranţă întru binele refugiaţilor şi al întregii omeniri.
Conchidem că educaţia
pentru toleranţă este element
obligatoriu al curriculei pregătirii universitare a asistenţilor
sociali, dar şi al curriculei pregătirii continue a asistenţilor
sociali, toleranţa fiind calitate profesională obligatorie pentru
această categorie de profesionişti.
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SECŢIUNEA III
Protecţia socială a persoanelor refugiate
• Nicolae Chistruga. Principiile protecţiei şi integrării sociale
ale refugiaţilor şi solicitanţilor de azil
• Rodica Cârnici. Protecţia socială a femeilor refugiate şi
solicitante de azil
• Alina Bulimestru. Dimensiuni ale asistenţei sociale destinate
copiilor refugiaţi
• Cristina Nuca. Reducerea excluziunii sociale a refugiaţilor
prin servicii asistenţiale
• Marina Iacovenco. Modalităţi de rezolvare a conflictelor
apărute între refugiaţi şi comunitate
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PRINCIPIILE PROTECŢIEI ŞI INTEGRĂRII SOCIALE
A REFUGIAŢILOR ŞI SOLICITANŢILOR DE AZIL
Nicolae Chistruga,
student, anul 3,
Universitatea de Stat din Moldova

Integrarea socială a refugiaţilor este un proces complex,
care implică mai multe eforturi din partea ţării gazdă, dar şi a
refugiatului însuşi. Acest proces este în primul rând dinamic şi
are două sensuri: presupune efort atât din partea societăţii gazdă,
cât şi din partea indivizilor şi/sau a comunităţilor respective. Din
perspectiva refugiaţilor, integrarea cere o pregătire pentru a se
adapta la stilul de viaţă al societăţii gazdă fără a trebui să-şi
piardă propria identitate culturală. Din punctul de vedere al
societăţii gazdă se cere dorinţa de a adapta instituţiile publice la
schimbările de profil ale populaţiei, acceptarea refugiaţilor ca
parte a comunităţii naţionale şi întreprinderea de acţiuni pentru
facilitarea accesului la resurse/procesul de luare a deciziilor.
La nivel general, procesul de integrare a persoanelor
refugiate se bazează pe două orientări fundamentale:
a) Integrarea pe termen lung din perspectivă psihologică.
Această orientare adesea începe în timpul sosirii în ţara de
destinaţie finală şi se încheie când refugiatul devine un membru
activ al societăţii din perspectivă legală, socială, economică,
educaţională şi culturală. Aceasta se întâmplă când procesul de
integrare se extinde asupra mai multor generaţii de refugiaţi.
b) Integrarea din perspectiva multidimensională se referă
atât la condiţiile de participare activă la toate aspectele vieţii
sociale, economice, culturale, civile şi politice a ţării de azil,
precum şi la propria percepţie a refugiaţilor de a fi „parte integră
şi deplină” a societăţii gazdă.
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Un principiu-cheie al integrării refugiaţilor ar fi
dezvoltarea unei societăţi tolerante care este o premisă pentru
integrarea lor cu succes. Guvernele şi factorii de decizie ar
trebui să asigure conducerea politică şi să dea tonul în
dezbaterile publice privind toleranţa şi non-discriminarea.
Consiliul European pentru Refugiaţi şi Exilaţi (ECRE)
subliniază importanţa unor legături strânse şi alianţe multisector
ale actorilor implicaţi în problemele refugiaţilor. Astfel de
alianţe trebuie să urmărească implicarea reprezentanţilor massmedia, ai partidelor politice, ai organizaţiilor locale/naţionale,
non- guvernamentale şi ai altor asociaţii.
De asemenea, o prioritate în integrarea socială a
refugiaţilor este rolul sectorului non-guvernamental care trebuie
să promoveze participarea refugiaţilor ca utilizatori şi furnizori
ai serviciilor de integrare. Or, refugiaţii integraţi deja reprezintă
o resursă care trebuie valorificată pentru a integra noi grupuri de
refugiaţi. În scopul promovării participării active a refugiaţilor
în ţările europene gazdă, este important de a permite refugiaţilor
să-şi folosească propriile resurse şi abilităţi pentru a se ajuta
unul pe altul, în special pe cei nou-veniţi. În acest fel se va reuşi
ca refugiaţii să-şi prezinte interesele în comunităţile gazdă şi în
faţa furnizorilor de servicii sau factorilor de decizie.
În acelaşi timp, este prioritar ca, în conformitate cu spiritul
Convenţiei din 1951 cu privire la statutul refugiaţilor, guvernele
statelor gazdă să recunoască refugiaţii ca „persoane cu nevoi
speciale” care necesită „integrare specială”. Intervenţiile
orientate spre această categorie de persoane cu nevoi speciale
trebuie să determine nevoile şi să se bazeze pe o recunoaştere a
diversităţii populaţiei de refugiaţi.
Un lucru nu mai puţin important este pregătirea
politicienilor şi a prestatorilor de servicii, în special în domeniile
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sănătăţii, educaţiei şi consilierii privind angajarea, în ceea ce
priveşte consecinţele dificultăţilor de limbaj în procesul lucrului
cu persoanele refugiate.
Un aspect deosebit de important de care trebuie să se ţină
cont în procesul integrării refugiaţilor este angajarea în câmpul
muncii. Este cert faptul că lipsa accesului la piaţa muncii la
prima etapă de integrare a refugiaţilor prejudiciază serios
integrarea pe termen lung. De aceea, societatea civilă din statele
cu experienţă în domeniul integrării sociale a refugiaţilor
recomandă ca orice restricţie privind angajarea să fie anulată cât
mai devreme, dar să nu depăşească perioada de 6 luni. De
asemenea, astăzi ONG-urile internaţionale active în domeniul
protecţiei sociale a refugiaţilor solicită guvernelor naţionale să
acorde refugiaţilor şi persoanelor care beneficiază de o protecţie
complementară dreptul de a se angaja în câmpul muncii şi să le
asigure posibilitatea de instruire (prin diferite cursuri) ce va
servi ca premisă pentru a obţine un acces la loc de muncă. Acest
lucru va fi posibil numai după iniţierea unor programe de
pregătire profesională şi a celor de promovare a refugiaţilor în
câmpul muncii. Programele orientate spre integrarea
profesională a refugiaţilor trebuie ajustate în mod individual la
capacităţile refugiatului, dar în strânsă conexiune cu specificul
pieţei muncii din statul gazdă.
Eficienţa strategiilor şi tacticilor de integrare a persoanelor
depinde de schimbul de experienţă între instituţiile publice şi
neguvernamentale active în domeniul protecţiei sociale a
persoanelor refugiate din diferite ţări. Numai astfel practicile
pozitive de integrare a persoanelor refugiate vor fi valorificate în
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metode şi tehnici de lucru cu această categorie de persoane
vulnerabile1.
ONG-urile specializate în problema integrării refugiaţilor
desfăşoară o largă campanie de lobby pentru perfecţionarea
cadrului legal privind educaţia specială şi programele de
învăţare a limbii pe parcursul etapei iniţiale de integrare.
Un alt subiect-cheie al integrării sociale a refugiaţilor este
sprijinul financiar, care trebuie să fie disponibil pentru scopurile
educaţionale generale şi pentru acoperirea diferenţelor între
calificarea originară a refugiaţilor şi cerinţele de intrare în
sistemul general – convenţional de educaţie în ţara gazdă. Toţi
refugiaţii cărora li s-a acordat dreptul de şedere într-o ţară
europeană ar trebui să fie încurajaţi să frecventeze un număr
minim de cursuri gratuite de învăţare a limbii.
De asemenea, se propune ca statele gazdă să garanteze
dreptul la „adăpost”, ca drept fundamental, pentru toate
persoanele ce se află sub protecţia internaţională, independent de
statutul lor. Persoanele care beneficiază de o protecţie
complementară trebuie să aibă posibilitatea de a alege unde să se
stabilească şi să se bucure de accesul la o locuinţă provizorie.
După ce primesc permisiunea de a sta în ţara de azil, refugiaţii
sau solicitanţii de azil ar trebui să fie cazaţi în centre de
primire/cazare. La aceeaşi etapă se propune asigurarea accesului
la informaţie necesară pentru a lua o decizie în cunoştinţă de
cauză privind considerarea tipului şi localizării modalităţilor de
cazare necesare în perioada târzie de integrare.
Sănătatea este valoarea esenţială şi fundamentală a
omului. În conformitate cu definiţia Organizaţiei Mondiale a
1

Quest for Quality: Educational Guidance for refugees in Europe. –Bruxels:
ERF, 2002.
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Sănătăţii (OMS), sănătatea este „starea de bine fizic, mental şi
social şi nu pur şi simplu absenţa bolii sau a infirmităţii”.
Calitatea vieţii unei persoane şi capacitatea ei de dezvoltare
individuală depinde de starea de bine fizic şi mental. Limitarea
sau lipsa accesului la asigurările de sănătate, împreună cu lipsa
unor condiţii de primire adecvate şi sănătoase pe perioada
iniţială a sosirii, pot să submineze pe termen lung sănătatea
refugiaţilor şi proiectele de integrare. Se propune ca serviciile de
sănătate fizică şi mentală să fie disponibile pentru solicitanţii de
azil după sosirea lor în ţările de azil. Refugiaţii pot avea diverse
probleme de sănătate condiţionate de persecuţiile la care au fost
supuşi în ţara de origine pe motive politice, tortură, şederea în
închisoare, precum şi de condiţiile de călătorie din ţara de
origine în ţara de azil. Starea lor de sănătate poate fi afectată şi
de multiple experienţe frustrante, precum:
• separarea pe termen lung prelungită de ceilalţi membri
ai familiei;
• dificultăţi de adaptare culturală şi lipsa de perspectivă
atât pe parcursul procedurilor îndelungate de determinare a
statutului de refugiat, cât şi după ce au obţinut dreptul de a
rămâne într-o ţară europeană.
În diferite state serviciile de sănătate sunt acordate
conform unor scheme diferite. În unele ţări, accesul la sistemul
naţional de sănătate este restrictiv atât pe perioada procedurii de
azil, cât şi după acordarea statutului conform Convenţiei.
Dificultăţile de comunicare pot constitui o importantă
barieră în calea accesului la serviciile medicale. În unele ţări,
serviciile de interpretare sunt o parte componentă a serviciilor de
sănătate. Ele nu sunt uşor accesibile sau adecvate nevoilor
refugiaţilor. Şi mai dificilă este situaţia când serviciile de
traducere nu sunt disponibile.
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În majoritatea statelor europene, atât ONG-urile, cât şi
organizaţiile religioase joacă un rol semnificativ în acordarea de
servicii de consiliere, asistenţă psihosocială şi tratament medical
destinate refugiaţilor şi solicitanţilor de azil. În unele ţări, aceste
activităţi sunt total sau parţial finanţate de stat, în altele se
bazează pe donaţii private şi pe voluntariat.
În ce priveşte reunificarea familiei, ONG-urile recomandă
ca aceasta să nu se limiteze la persoanele care îndeplinesc
criteriile Convenţiei din 1951, dar să fie extinse, de asemenea, şi
pentru cei cărora li s-a acordat o protecţie complementară.
Guvernele ţărilor gazdă nu ar trebui să impună restricţii
dreptului la reunificarea familiei refugiaţilor şi solicitanţilor de
azil. Încercările în acest sens trebuie făcute pentru a asigura
reunirea familiilor de refugiaţi într-o perioadă de timp cât mai
scurtă, dar nu mai mult de şase luni de la determinarea
statutului. Deci, în primul rând trebuie ca integrarea refugiaţilor
să fie responsabilitatea primară a guvernelor gazdă. Când se
calculează costurile programelor integrării refugiaţilor,
guvernele europene ar trebui să ia în considerare costurile
economice şi sociale pe termen lung asociate cu riscurile
marginalizării refugiaţilor, în cazul neintervenţiei publice într-o
etapă timpurie. Investiţii considerabile trebuie să se facă în
serviciile ce urmează a fi acordate pe parcursul etapei de primire
în scopul de a le permite refugiaţilor să-şi dezvolte abilităţile
necesare şi cunoştinţele care facilitează integrarea în ţara gazdă
în cazul unei decizii pozitive privind cererea de azil1. Sunt
necesare investiţii în domeniul educaţional, pentru a permite
persoanelor refugiate să obţină calificările necesare pentru a-şi
aduce aportul ţării de origine în cazul returnării.
1

Imler D. Child Refugees in Europe. –Geneve: ECRE, 2002.
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Se recomandă ca programele/acţiunile la nivel naţional şi
european privind integrarea refugiaţilor să se construiască pe
abilităţile şi potenţialul refugiaţilor şi să promoveze:
a) participarea activă a refugiaţilor în viaţa publică a
comunităţii;
b) respectul pentru diferenţe şi diversitate în legătură cu
credinţele religioase, opţiunile politice, afinităţile culturale,
identitatea culturală şi personală care se manifestă atât în sferele
vieţii publice, cît şi în cele ale vieţii private;
c) autodezvoltarea prin permisiunea acordată refugiaţilor
de a-şi folosi abilităţile şi cunoştinţele pentru a se angaja în
câmpul muncii, pentru a se realiza pe deplin atât în plan
personal, cât şi ca membri ai familiei lor sau ai grupului etnic.
Integrarea socială a refugiaţilor depinde de respectarea
unanimă şi universală a principiilor descrise mai sus. În acelaşi
timp, existenţa unei game de probleme social-economice în ţara
gazdă limitează considerabil capacitatea serviciilor publice şi
neguvernamentale de a se implica activ în procesul de integrare
a persoanelor refugiate. În aceste condiţii, profesia de asistent
social, reprezintă o sursă de abilităţi şi competenţe profesionale
care pot avea un impact pozitiv asupra bunăstării persoanelor
refugiate sau asupra solicitanţilor de azil.
Bibliografie:
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PROTECŢIA SOCIALĂ A FEMEILOR REFUGIATE
ŞI SOLICITANTE DE AZIL
Rodica Cârnici,
studentă, anul 3,
Universitatea de Stat din Moldova
De-a lungul secolelor, în toată lumea, societăţile au primit
străini speriaţi şi obosiţi, victime ale persecuţiei, violenţei sau
ale altor rele tratamente incompatibile cu viaţa. Problema
refugiaţilor este legată de evoluţia proceselor politice şi sociale
din cele mai instabile regiuni sau state. La începutul secolului al
XXI-lea protecţia refugiaţilor se concentrează asupra
manifestării solidarităţii faţă de aceste persoane.
Protecţia socială a persoanelor refugiate reprezintă
ansamblul instituţiilor, structurilor şi reţelelor de servicii, al
acţiunilor destinate creării unor condiţii normale de viaţă pentru
toţi refugiaţii şi solicitanţii de azil, dar mai ales pentru cei cu
resurse şi capacităţi reduse de autorealizare. Asistenţa socială ca
componentă majoră a protecţiei sociale urmăreşte integrarea
persoanelor refugiate în mediul social.
O categorie aparte de persoane refugiate o reprezintă
femeile. Femeile solicitante de azil sunt mai vulnerabile,
considerentul fiind că ele mai uşor pot fi persecutate pentru
opţiuni politice, etnice sau religioase, sau pe motive de rasă,
apartenenţă la diverse grupuri sociale.
Femeile care refuză să se conformeze unor norme sociale
represive sunt nevoite să fugă din faţa unei situaţii de
discriminare gravă sau de diferite tratamente inumane, având
astfel motive legitime de a solicita azil. Persecuţia femeilor
poate fi rezultatul acţiunii unei autorităţi a statului sau al lipsei
de protecţie adecvată din partea acestuia. Mai mult, violenţa
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sexuală – în special violul, poate constitui o formă frecventă de
persecuţie. Femeile refugiate din Bosnia şi Somalia menţionează
violul sau teama de viol ca pe un factor principal al deciziei de a
fugi în altă ţară diferită de cea de origine.
Acest tip de discriminare ar putea avea consecinţe care
aduc prejudicii semnificative. O femeie care se teme de a fi
atacată, deoarece refuză să poarte hainele impuse sau deoarece
doreşte să-şi aleagă singură soţul şi să ducă o viaţă independentă
are dreptul de a solicita azil.
În Republica Moldova o parte din persoanele refugiate
sunt femei. Conform datelor statistice de la 1 ianuarie 2003, în
ţara noastră s-au înregistrat 90 de persoane refugiate de sex
feminin din totalul de 175 de persoane, adică 51%. Comparativ
cu aceste date, la 1 octombrie 2005 numărul femeilor refugiate
constituia 23 de persoane din totalul de 79 de persoane, adică
29% (Tabelul 1).
Femeile refugiate au aproape că aceleaşi cerinţe ca şi
bărbaţii: protecţia împotriva repatrierii forţate, respectarea
drepturilor fundamentale pe durata exilului şi acordarea de
asistenţă pentru identificarea unor soluţii durabile la situaţia lor
tragică. Femeile au însă o serie de nevoi specifice pe tot
parcursul existenţei lor ca refugiat.
În haosul care caracterizează situaţiile de urgenţă pentru
refugiaţi, femeile îşi asumă deseori responsabilitatea pentru
membrii de familie mai vulnerabili, cum ar fi copiii sau bătrânii.
Deseori, femeile sunt despărţite de bărbaţii din familia lor, care
fie iau parte le ostilităţi, fie rămân în ţara de origine pentru a
avea grijă de bunurile familiei.

135

Tabelul 1
Numărul persoanelor refugiate în Republica Moldova
Refugiaţi recunoscuţi în Republica Moldova ce se află în
atenţia ICNUR (1 ianuarie 2003)
Vârsta
(ani)

Bărbaţi

%

Femei

%

Total

%

0 - 14

16

9

14

8

30

17

5 - 17

20

12

35

20

55

32

18 - 59

47

27

37

21

84

48

> 60

2

1

4

2

6

3

85

49

90

51

175

100

Total

Refugiaţi în Republica Moldova (1octombrie 2005)
0 - 14

5

6

2

3

7

9

5 - 17

10

13

8

10

18

23

18 - 59

40

51

12

15

52

66

> 60

1

1

1

1

2

2

56

71

23

23

79

100

Total

În taberele de refugiaţi, erodarea tiparelor tradiţionale de
luare a deciziilor face ca femeile să nu mai aibă nici un cuvânt
de spus în privinţa unor acţiuni care le afectează existenţa
cotidiană şi securitatea. De exemplu, dacă bărbaţii sau un anumit
grup de bărbaţi controlează distribuţia ajutoarelor, femeile pot fi
forţate să aibă raporturi sexuale pentru a obţine alimente. De
asemenea, femeile sunt supuse riscului unor violenţe sexuale din
partea celorlalţi refugiaţi, a populaţiei locale, soldaţilor aflaţi în
apropiere, forţelor de poliţie sau de securitate din ţara de azil. În
ţările ce dispun de proceduri pentru determinarea individuală a
statutului de refugiat, se întâmplă ca femeile însoţite de bărbaţii
din familie să nu mai aibă posibilitatea să depună o cerere
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separat, dacă cererea bărbatului a fost respinsă. Este mai greu
pentru o femeie să nu aibă nici o reţinere atunci când persoana
cu care stă de vorbă la interviu este un bărbat sau atunci când
discuţia are loc în prezenţa unui translator bărbat, mai ales dacă
unele aspecte menţionate în cererea pentru acordarea statutului
de refugiat implică violenţă sexuală sau chestiuni legate de
onoarea familiei.
În afară de obstacolele de ordin procedural în sistemele de
determinare a statutului, pot să mai existe impedimente de
natură juridică în corecta evaluare a cererilor a căror motivaţie
este legată de sex.
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi a
elaborat principii directoare referitoare la modul în care trebuie
analizate cererile de azil depuse de femei, inclusiv cererile pe
motiv de sex. Jurisprudenţa cu privire la asemenea cazuri este
tot mai bogată, iar multe state şi-au exprimat interesul de a
integra o astfel de problematică în cadrul legislaţiei lor de
asigurare a protecţiei.
În afară de instrumentele internaţionale în materia
drepturilor omului aplicabile tuturor persoanelor, există o serie
de norme internaţonale fundamentale ce vizează direct situaţia
femeilor refugiate şi solicitante de azil. Instrumentul juridic
internaţional de bază în acest sens este Convenţia privind
eliminarea oricărei forme de discriminare împotriva femeilor şi
Protocolul Opţional al acesteia. Convenţia a fost adoptată la
18 decembrie 1979 şi a intrat în vigoare la 1 septembrie 1981.
Republica Moldova a aderat la Convenţie din 28 aprilie 1994, ea
fiind pusă în vigoare din 31 iulie 1994. Această Convenţie
stabileşte norme pe care statele-părţi trebuie să le respecte:
- eliminarea tuturor formelor de trafic cu femei şi de
exploatare sexuală;
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- luarea unor măsuri care să asigure integrarea femeilor
refugiate şi a copiilor acestora în sistemul de educaţie;
- sprijin în angajarea în câmpul muncii, fără de a
interzice femeilor refugiate accesul la angajare;
- asistenţa medicală asigurată prin intermediul unor
consultaţii gratuite, precum şi prin unele facilităţi în ceea ce
priveşte tratarea anumitor boli;
- asigurarea egalităţii în faţa legii, adică femeile refugiate
trebuie să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi populaţia locală şi
să beneficieze de servicii juridice gratuite.
Printre alte acte internaţionale de importanţă se numără şi
Declaraţia privind eliminarea violenţei împotriva femeilor
adoptată de Adunarea Generală a ONU în decembrie 1993, care
recunoaşte femeile refugiate ca unul dintre grupurile deosebit de
vulnerabile la violenţă şi cheamă statele să adopte măsuri ce
vizează eliminarea violenţei împotriva femeilor.
Femeile şi adolescentele solicitante de azil, în special cele
despărţite de familie, implică riscuri deosebite. Rapoartele şi
declaraţiile făcute de femeile solicitante de azil arată că acestea
au fost victimele unor agresiuni, inclusiv agresiuni sexuale, în
timpul detenţiei. În plus, orice politică de detenţie a femeilor
presupune o probabilitate crescută ca şi copiii pot fi deţinuţi. În
acest context există anumite consideraţii speciale privind
femeile solicitante de azil, şi anume:
- femeile gravide şi mamele care alăptează nu trebuie să
fie deţinute;
- femeile aflate în detenţie trebuie separate de solicitanţii
de azil bărbaţi;
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- personalul angajat va fi format din femei, pentru a
reduce riscul de violenţă sexuală la care sunt supuse femeile
aflate în detenţie şi pentru a fi respectate valorile lor culturale;
- femeile trebuie să aibă acces, fără nici o discriminare,
la serviciile juridice şi de altă natură, inclusiv la servicii privind
sănătatea reproducerii.
Femeile care hotărăsc să pună capăt unor rele tratamente
la care sunt supuse sau care nu vor să se adapteze unor condiţii
improprii şi care solicită azil într-o ţară diferită de cea de origine
necesită o atenţie deosebită. De asemenea, acestea au o serie de
nevoi speciale, dat fiind faptul că nimeresc într-un mediu relativ
nou de care nu ştiu nimic sau aproape nimic. Ele se confruntă cu
greutăţi la nivel de relaţionare cu ceilalţi, deoarece există o
diferenţă între normele şi valorile, iar barierele care primează în
acest context se referă la necunoaşterea limbii, a culturii şi
tradiţiilor ţării „adăpost”, persistenţa unor stereotipuri, aspiraţiile
femeilor refugiate, cât şi neîncadrarea în câmpul muncii.
În Republica Moldova, conform datelor statistice, la
1 octombrie 2005 erau 28 femei solicitante de azil din numărul
total de 159 de persoane (circa 18%). Este evident faptul că
numărul bărbaţilor (131 persoane) care solicită azil este mai
mare decât al femeilor. Dacă încercăm să raportăm aceste date
cu cele de la 1 ianuarie 2003, observăm că femei solicitante de
azil erau mai puţine – 22 de femei din totalul de 87 de
solicitanţi, iar bărbaţi – 65 (Tabelul 2). Timp de doi ani numărul
femeilor solicitante de azil a crescut cu 6 persoane.
Femeile solicitante de azil şi refugiate reprezintă o
categorie de persoane aflate în dificultate care necesită protecţie
socială şi intervenţie atât din partea instituţiilor de stat, ONGurilor, cât şi din partea întregii societăţi.
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Tabelul 2
Numărul solicitanţilor de azil în Republica Moldova
Solicitanţi de azil la 1 ianuarie 2003
Vârsta
(ani)

Bărbaţi

%

Femei

%

Total

%

0-4

3

3.5

5

6

8

9.5

5 - 17

3

3.5

2

2

5

5.5

18 - 59

59

68

14

16

73

84

> 60

0

0

1

1

1

1

65

75

22

25

87

100

Total

Solicitanţi de azil la 1 octombrie 2005
0-4

0

0

3

2

3

2

5 - 17

7

4

7

4

14

8

18 - 59

123

77

17

11

140

88

1

1

1

1

2

2

131

82

28

18

159

100

> 60
Total

Bibliografie:
1. Convenţia privind eliminarea oricărei forme de discriminare
împotriva femeilor. (18 decembrie 1979).
2. Declaraţia Adunării Generale ONU privind eliminarea violenţei
împotriva femeilor. (decembrie 1993).
3. Ghid cu privire la dreptul internaţional al refugiaţilor. Protecţia
refugiaţilor. –Chişinău, 2001, nr.2.
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DIMENSIUNI ALE ASISTENŢEI SOCIALE DESTINATE
COPIILOR REFUGIAŢI
Alina Bulimestru,
studentă, anul 2,
Universitatea de Stat din Moldova
“Nu pot exista descoperiri măreţe şi progrese
atît timp cît există copii nefericiţi pe pământ”
Albert Einstein

Refugiaţii sunt marionete nedorite într-un joc asupra
căruia nu au control. Pentru oricare motiv – de obicei persecuţie
sau conflict – li s-a prezentat alegerea rigidă, fie să înfrunte
moartea şi distrugerea, fie să fugă de acasă şi din comunitate.
Fiind forţaţi să accepte ultima opţiune, ei devin dezrădăcinaţi şi
se identifică într-un mediu străin şi deseori ostil. O dată ce acest
mediu este mai sigur decât cel din societatea de origine părăsită
de refugiaţi, la ei apare necesitatea de a depune eforturi
considerabile pentru a se integra deplin. În momentul când
persoana dezrădăcinată conştientizează necesitatea de fi parte
integrantă a societăţii gazdă, activitatea asistenţilor sociali
devine foarte actuală, deoarece presupune o abordare
profesionistă a conexiunilor între problemele refugiaţilor şi
posibilităţile de soluţionare a acestor probleme. Cu alte cuvinte,
asistenţii sociali reprezintă „legătura” dintre potenţialul
personalităţii refugiaţilor şi condiţiile mediului în care aceştia
vor fi integraţi.
Astăzi Republica Moldova se confruntă cu severe
probleme social-economice, dar existenţa acestor probleme nu
reprezintă un motiv pentru a neglija crearea de servicii destinate
persoanelor refugiate. Necesitatea de a dezvolta servicii de
asistenţă socială care să promoveze integrarea refugiaţilor şi
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migranţilor este determinată de câteva motive principiale. În
primul rând, Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU
privind Statutul Refugiaţilor, proces prin care îşi asumă
responsabilitatea de a oferi asistenţă solicitanţilor de azil şi
refugiaţilor. În al doilea rând, dezvoltarea serviciilor de asistenţă
socială destinate refugiaţilor va preveni apariţia unui număr
mare de probleme sociale în rândul acestei categorii vulnerabile,
precum excluziunea socială, dezorganizarea familiilor,
delincvenţa juvenilă etc.
În situaţia schimbării forţate a locului de trai o familie se
confruntă cu variate probleme de ordin economic, social şi de
sănătate. Din perspectiva impactului problemelor specifice
refugiaţilor cei mai vulnerabili sunt copiii, fiind expuşi la boli,
mal-nutriţie, vătămări corporale şi traume psihologice. Ei sunt
dependenţi şi au nevoie de sprijinul adulţilor nu numai pentru a
supravieţui fizic, în special în primii ani de copilărie, dar şi
pentru bunăstarea lor psihică şi socială. Copiii sunt în plină
creştere. Ei parcurg etape succesive de dezvoltare, asemenea
construcţiei unui turn de cărămizi, fiecare strat nou clădindu-se
pe cel de sub el. Orice întârziere semnificativă ce întrerupe
succesiune a acestor etape poate să tulbure grav dezvoltarea
adecvată a copilului.
Copiii refugiaţi sunt mult mai expuşi unor ameninţări la
adresa securităţii şi bunăstării decât copiii din ţările gazdă.
Izbucnirea neaşteptată şi violentă a situaţiilor de criză,
destrămarea familiilor şi structurilor comunitare, precum şi lipsa
acută de resurse de care suferă majoritatea refugiaţilor, afectează
profund bunăstarea fizică şi psihică a copiilor refugiaţi. Este un
adevăr trist că, de obicei, sugarii şi copii foarte mici din familiile
refugiate sunt primele victime ale violenţei, bolilor şi
subnutriţiei care însoţesc deplasările de populaţie şi valurile de
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refugiaţi. În urma unor astfel de situaţii de urgenţă şi a căutării
de soluţii, apare o altă problemă specifică copiilor refugiaţi
– separarea familială. Astfel, acordarea de asistenţă copiilor
refugiaţi pentru a fi respectate nevoile sociale şi fizice presupune
deseori sprijinirea familiilor şi comunităţilor din care aceştia fac
parte1.
Din numărul total de 22 milioane de refugiaţi aflaţi în
atenţia Convenţiei ONU din 1951 privind statutul refugiaţilor
aproximativ jumătate sunt copii. Potrivit estimărilor, circa 41%
din populaţia de interes pentru ICNUR este în vârstă de până la
18 ani, din care 12% sunt copii cu vârsta sub 5 ani.
Definiţia copiilor refugiaţi se referă la situaţia minorilor
(sub vârsta de 18 ani) care şi-au părăsit ţara de origine împreună
cu familia sau la cei neînsoţiţi, din motive de persecuţii politice,
tortură, război, sărăcie, sclavie, de abuzuri fizice/sexuale etc.
Conform definiţiei Programului European „Copii Separaţi”,
categoria copiilor refugiaţi sunt clasificaţi în sub-categoriile de
copii refugiaţi împreună cu familia şi copii fără însoţirea
familiei. Copii neînsoţiţi sunt copiii care nu au atins vârsta de
18 ani, separaţi de ambii părinţi, şi care nu se află în tutela şi
îngrijirea legală a unei persoane mature2.
Interesele superioare ale copilului şi rolul familiei ca
principală sursă de protecţie şi bunăstare a copiilor trebuie să
călăuzească toate deciziile cu privire la copiii refugiaţi. Acest
principiu este consfinţit în Convenţia cu privire la Drepturile
Copilului, la care aproape toate statele lumii sunt parte.

Vezi: Principii directoare privind protecţia şi asistenţa copiilor refugiaţi.
–Chişinău: ICNUR, 1994.
2
M.Bulgaru (coordon.) Asistenţa Socială a persoanelor refugiate.
–Chişinău, 2005.
1
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Art.3 din Convenţia cu privire la Drepturile Copilului
prevede că interesele superioare ale copiilor trebuie să primeze
în toate acţiunile care îi privesc, indiferent dacă acestea sunt
întreprinse de instituţii publice sau private de protecţie socială,
tribunale, autorităţi administrative sau organe legislative. În
orice împrejurare şi ori de câte ori se iau decizii care îi privesc
pe copii, se vor analiza diverse soluţii posibile, ţinându-se cont
de interesele superioare ale copilului. O astfel de abordare
trebuie să predomine în toate cazurile: pornind de la intervenţiile
directe ale statului în domeniile aflate în competenţa sa şi
terminând cu sfera privată a vieţii de familie, unde statul poate
să intervină indirect, de exemplu prin intermediul autorităţilor
locale, pentru a asigura şi a apăra drepturile copiilor. În numele
intereselor superioare ale copilului organele legislative trebuie
să analizeze dacă legile care se adoptă sau se modifică sunt cu
adevărat în beneficiul acestuia. Protecţia şi asistenţa socială a
copiilor refugiaţi include:
- respectarea drepturilor copilului
- conservarea tradiţiilor şi culturii de origine a copilului;
- asigurarea bunăstării psihosociale, a sănătăţii şi
alimentării copilului;
- prevenirea abuzului copiilor;
- profilaxia şi tratamentul disabilităţilor;
- asigurarea libertăţii şi securităţii individuale;
- oferirea drepturilor egale asupra statutului juridic;
- oferirea serviciilor de educaţie;
- acces la reţeaua serviciilor de reîntregire a familiei.
Este important ca o activitate profesionalizată de asistenţă
socială a copiilor refugiaţi să fie organizată sub protecţia unor
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instrumente legale care stipulează standardele serviciilor pentru
această categorie specifică de beneficiari.
Pentru a interveni adecvat în situaţiile de criză ale copiilor
refugiaţi este principial ca asistenţii sociali să consulte
documentele de bază care stabilesc cadrul legal al procesului de
ajutorare şi integrare. Astfel de documente sunt:
• Declaraţia ONU privind Drepturile Omului (1948);
• Convenţia de la Geneva privind Statutul refugiaţilor
(1957);
• Acordul privind Protecţia Minorilor de la Haga (1961);
• Convenţia Internaţională privind Drepturile Politice şi
Civice;
• Acordul Social European (1961);
• Convenţia ONU privind Drepturile Copilului (1989).
Chiar dacă situaţia copiilor refugiaţi diferă de cea a
adulţilor, copiii trebuie să beneficieze de aceeaşi protecţie ca şi
refugiaţii adulţi. Deseori, în situaţiile de criză pentru refugiaţi,
copiii pot fi uşor despărţiţi de familiile lor. De aceea, este
necesar să se ia măsuri urgente pentru înregistrarea şi căutarea
rudelor apropiate. Pentru copiii separaţi de familie riscul de a fi
trimişi pe câmpul de luptă sau de a fi exploataţi sexual este mai
mare decât în cazul altor copii refugiaţi1.
În ţările unde refugiaţii adulţi sunt privaţi de libertate
copiii sunt expuşi riscului de a împărtăşi aceeaşi soartă în
absenţa unor dispoziţii speciale care să prevadă eliberarea
părinţilor. Copiii nu trebuie privaţi de libertate, cu excepţia
situaţiilor în care nu există nici o altă cale de a asigura unitatea
familiei.
1

Racketseder J. Stateement of Good Practice. –New York: SCEP, 2000.

145

Este important ca pe durata procedurilor de determinare
individuală a statutului să se desemneze un tutore care să apere
interesele superioare ale minorului neînsoţit. La examinarea
cererii copilului pentru obţinerea statutului de refugiat se vor
avea în vedere gradul de dezvoltare mintală, maturitatea şi
capacitatea minorului de a formula o cerere, ţinându-se cont de
istoria sa personală şi de cea a familiei sale, precum şi de
originile sale culturale. Luarea unei hotărâri cu privire la statutul
unui copil impune aplicarea cu generozitate a principiului
dublului beneficiu.
Copiii care suferă ca urmare a conflictelor armate au
dreptul la o protecţie şi un tratament special, aceştia fiind
deosebit de vulnerabili şi expuşi fără voia lor la riscul de a fi
răniţi, exploataţi sau ucişi. Copiii refugiaţi trebuie să se bucure
şi de alte drepturi importante, cum ar fi dreptul la educaţie, la
alimentaţie corespunzătoare la o sănătate cât mai bună1.
Protecţia socială a copiilor refugiaţi este realizată conform
Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului. Asistenţa şi
protecţia copiilor refugiaţi este axată pe patru principii
primordiale stipulate de Convenţie:
1. Principiul interesului prioritar al copilului – statul
parte la prezenta Convenţie trebuie să fie preocupat de
bunăstarea fizică, socială şi economică a copiilor. Acest
principiu accentuează că guvernele sunt responsabile pentru
serviciile de educaţie, asistenţă socială şi ocrotire a sănătăţii.
Scopul primordial al acestor servicii este crearea unui cadru
benefic pentru dezvoltarea copiilor.

1

Protecţia refugiaţilor. Ghid cu privire la dreptul internaţional al
refugiaţilor. –Chişinău: ICNUR, 2001.
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2. Dreptul la viaţă şi dezvoltarea personală – conform
acestui principiu, copiii au dreptul nu numai la condiţii de
supravieţuire, dar şi la condiţii ce să le asigure protecţia faţă de
discriminarea şi oportunităţi de dezvoltare inegale.
3. Dreptul la tratare egală şi acceptare necondiţionată –
nici un copil nu trebuie dezavantajat în baza criteriilor de gen,
rasă, origini etnice sau sociale, opţiuni politice, disabilitate,
statutul sau ocupaţia părinţilor.
4. Respectul opiniei şi a opţiunilor copilului – este
important faptul că fiecare copil, inclusiv cel care nu se află în
ţara de origine, are dreptul să decidă asupra propriei vieţi şi să
participe la deciziile care sunt luate referitor la persoana sa.
Responsabilitatea pentru protecţia copiilor refugiaţi revine
asistenţilor sociali şi organizaţiilor care prestează servicii de
acest gen. Există o varietate de strategii şi recomandări
referitoare la asistenţa copiilor refugiaţi. Serviciile destinate
copiilor refugiaţi diferă de la stat la stat şi există o mulţime de
criterii de diferenţiere a acestor servicii. Însă, diversitatea
serviciilor respective este axată în special pe experienţa de lucru
a organizaţiilor cu copiii şi cu familiile refugiate.
În orice încercare de a integra copiii refugiaţi sau
solicitanţii de azil trebuie să se ţină cont de nevoile copiilor. Din
experienţa Republicii Moldova în domeniul protecţiei
refugiaţilor distingem următoarea succesiune de acţiuni care
reprezintă o strategie de integrare a copiilor refugiaţi:
1. Investigarea cazului – reprezintă treapta iniţială în
lucrul cu copilul refugiat şi această etapă trebuie să includă
informaţii despre:
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– trecutul copilului sau al familiei refugiate în ţara de
origine;
– speranţele şi planurile de viitor făcute de copil sau
familia acestuia în ţara de origine;
– sănătatea fizică şi psihică a copilului;
– evenimentele cele mai importante din viaţa familiei;
– studierea priorităţilor de dezvoltare a copilului (abilităţi
extracurriculare, preferinţe, aspiraţii);
– descrierea relaţiilor de familie.
2. Integrarea copilului în mediul şcolar – este un pas
foarte important, în special prin faptul că copilul se
familiarizează cu conţinutul curriculumului de studiu care oferă
învăţarea abilităţilor şi deprinderilor de viaţă, precum şi
învăţarea limbii statului gazdă care diferă de limba lui de
origine. Tot prin intermediul şcolii copilul refugiat are
posibilitatea de a se integra într-un nou grup de referinţă,
profesorii şi prietenii de şcoală fiind cei care în mare parte
contribuie la integrarea copilului. Tot în mediul şcolar copilul
refugiat îşi dezvoltă, şi îşi explorează propriile abilităţi în pofida
dificultăţilor de comunicare specifice integrării sale timpurii.
Este important de asemenea ca asistentul social să fie conştient
de problemele şi dificultăţile pe care le întâlneşte copilul
refugiat. Aceste probleme de adaptare ţin în special de:
– dificultăţile întâlnite în învăţarea noii limbi;
– dificultatea de a se concentra la ore;
– oboseala excesivă;
– conflictele cu colegii;
– frecventele dureri de cap.
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Dacă profesorii sau asistentul social observă aceste
probleme cu care se confruntă copilul refugiat, atunci el trebuie
să fie susţinut emoţional, educaţional prin includerea acestuia
într-un program de mentori, recuperare şcolară şi oferindu-i-se şi
consultarea psihologului. Învăţarea limbii trebuie să includă atât
limba ţării gazdă, cât şi limba ţării de origine. Tot la această
etapă, dacă copilul este de vârstă preşcolară, el va fi înscris la
grădiniţă. Copiii de vârstă şcolară sunt asiguraţi cu rechizite
şcolare, li se oferă granturi mici pentru închirierea manualelor şi
achitarea taxelor şcolare.
3. Integrarea socioculturală a copiilor refugiaţi este
orientată în două direcţii. Prima ţine de respectul faţă de
tradiţiile şi obiceiurile persoanei refugiate, iar a doua – de
asimilarea şi familiarizarea culturii statului gazdă. De obicei,
copiii refugiaţi trăiesc între aceste două culturi şi în majoritatea
cazurilor îşi dezvoltă o a treia cultură – „cea proprie”.
Activităţile iniţiate de asistentul social la această etapă
includ:
– participarea la evenimente culturale şi sărbători locale,
la diversele activităţi care sunt propuse (vizitarea
muzeelor, expoziţiilor);
– organizarea întâlnirilor între copiii din culturi diferite
pentru a consolida relaţiile de prietenie. Această acţiune
reprezintă un mod de a observa şi de a depăşi
neînţelegerile care pot să apară în timpul comunicărilor
între partenerii care nu au aceeaşi limbă, aceleaşi
„ritualuri de interacţiune”, aceleaşi convenţii
comportamentale, reguli de viaţă, aceleaşi gusturi;
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– corespondenţa şcolară care poate fi realizată deja de
către toţi copiii prin schimb de desene, de casete audio
sau video;
– încurajarea şi organizarea întâlnirilor cu alţi refugiaţi
(organizarea asociaţiilor obşteşti, a cluburilor de familii
refugiate);
– vizitele, cursurile, zilele sau săptămânile de studiu
centrate pe un aspect anume (mediul înconjurător,
arhitectură, limbă);
– activităţi de promovare a toleranţei şi a atitudinii nondiscriminatorii.
4. Asistenţa medicală, consiliere, asistenţa psihologică
şi terapeutică. Copiii refugiaţi sunt cei mai mult expuşi riscului
de a se îmbolnăvi, cauza fiind schimbarea mediului de trai. De
aceea ei beneficiază de:
– consultaţii de asistenţă medicală primară;
– medicamente şi articole medicale de bază;
– în cazurile de urgenţă sunt îndreptaţi la spitalele de stat;
– imunizare, inclusiv vaccinare;
– consultare, tratament.
Problema refugiaţilor este o problemă relativ nouă pentru
Republica Moldova, însă generează în egală măsură contradicţii
şi durere. Această durere este cu atât mai mare cu cât în acest
fenomen sunt implicaţi şi copiii, fiinţe nevinovate care trebuie să
treacă prin toate greutăţile impuse de viaţă. Le putem acorda cu
toţii asistenţă, întinzându-le o mână de ajutor şi conştientizând
faptul că ei cu adevărat pot contribui la dezvoltarea
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comunităţilor noastre. Dar totodată că şi ei merită a avea un loc
pe care să-l numească casă.
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REDUCEREA EXCLUZIUNII SCIALE A
REFUGIAŢILOR PRIN SERVICII ASISTENŢIALE
Cristina Nuca,
studentă, anul 3,
Universitatea Pedagogică de Stat “Alecu Russo”din Bălţi

Ideea de excluziune a apărut pentru prima dată în
documentele Consiliului de Miniştri al Comunităţii Europene
încă din 1975, când săracii erau consideraţi „excluşi” de la
condiţiile minime acceptabile pentru ţara lor. Marian Preda
defineşte excluziunea socială drept „situaţie de eşec a realizării
depline a drepturilor cetăţeneşti”1.
Duffy (1995) consideră că excluziunea socială este un
concept mai cuprinzător decât sărăcia, presupunând nu numai
lipsa de mijloace materiale, ci şi imposibilitatea de a fi inclus în
diferite „reţele” sociale, politice, economice şi culturale. În plan
practic, excluziunea permite modalităţi de combatere diferite de
cele adresate sărăciei. Fie că se referă la venituri, fie la consum,
starea de sărăcie poate fi combătută la un moment dat doar prin
redistribuire. Reducerea excluziunii nu presupune obligatoriu o
redistribuire. A-i acorda cuiva un drept, a-l atrage să participe în
anumite procese nu presupune eliminarea altuia. Desigur, multe
mecanisme de excludere sunt declanşate de lipsa unor resurse.
Ea nu este însă nici obligatorie şi apariţia resurselor nu implică
în mod automat dispariţia excluziunii. Punerea problemei în
termeni de excluziune socială permite deci intervenţii mult mai
facile, poate chiar cu şanse mai mari de eficienţă decât discursul
şi acţiunea centrate pe sărăcie şi combaterea ei.

1

Vezi: Luciana Miruna POP (coord.). Dicţionar de Politici Sociale.
–Bucureşti, 2002, p.328.
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Cercetările şi studiile asupra excluderii fac referiri la
categorii speciale ca: străinii, refugiaţii şi imigranţii. Aceste
categorii, ce reprezintă populaţiile-ţintă ale asistenţei sociale,
fără ca lista să fie completă, prezintă o serie de dezavantaje
sociale, absolute sau relative, care pot fi şi în relaţie.
Dimensiunile acestora constituie un subiect frecvent al
cercetărilor, iar rezultatele pun în evidenţă un şir de
particularităţi de personalitate generate de starea de refugiat.
Investigaţiile ştiinţifice oferă date prin care se pune în evidenţă
faptul că persoanele refugiate tratează în mod diferit propria
excludere socială. Unii refugiaţi găsesc mici corelaţii între
diferitele tipuri de dezavantaje ale excluderii sociale a lor din
ţara de baştină, în timp ce alţii percep excluderea ca acumularea
sau concomitenţa mai multor dezavantaje sau factori de risc.
În procesul abordării excluderii persoanelor refugiate
apare nevoia de a înţelege din ce se exclud ele. Implicit, este
vorba despre excluderea grupurilor şi indivizilor refugiaţi de la
drepturi, de la mijloace de existenţă şi surse de bunăstare, la care
ar trebui să aibă acces toate persoanele. Excluderea socială a
persoanelor refugiate pune în evidenţă inabilitatea sau
imposibilitatea de a avea acces prin forţe proprii la drepturile
sociale din noua ţară. Un individ refugiat poate fi exclus de pe
piaţa muncii sau dintr-un grup tot aşa cum a fost exclus şi din
ţara proprie, dar nu aceasta este esenţialul. Cercetările dovedesc
mai degrabă faptul că societăţile îi marginalizează sistematic pe
unii şi îi integrează pe alţii; că mecanismele de participare, deci
şi de izolare, de includere socială, dar şi de excludere, se află în
societate şi aparţin societăţii. Excluderea socială este abordată ca
un mod al raţionalităţii sociale: ea rezolvă problema cum şi de
ce unii indivizi sau unele grupuri eşuează în construirea
accesului în lumea „obişnuită” şi nu pot să beneficieze de
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posibilităţile oferite de societate şi economie. În unele ţări sau
zone, conceptul de excludere socială nu este unul uzual, deşi i
s-a acordat multă atenţie, mai ales în ţările în curs de dezvoltare
pentru a sublinia alte realizări cum ar fi combaterea sărăciei,
lichidarea inegalităţii, marginalizării etc. Un loc aparte în acest
context revine persoanelor refugiate care din momentul părăsirii
propriei ţări sunt marcate de discriminare, având şanse minime
de inserţie în câmpul muncii, nevoia de a se adapta la un nou
câmp cultural etc.
Este foarte important a menţiona faptul că excluderea a
avut un impact substanţial asupra vieţii sociale, mai ales în
ultimul deceniu, ajungându-se chiar la declanşarea unor
conflicte militare pentru apărarea unor categorii ce se considerau
în pericol.
În literatura de specialitate sunt subliniate mai multe tipuri
de excludere: excluderea de pe piaţa muncii; excluderea de tip
minoritar, etnic sau/şi religios şi excluderea din comunităţi,
excluderea din teritoriu, excluderea de la drepturile omului,
excluderea de la protecţie. Se pare că aceste tipologii sunt în
egală măsură specifice persoanelor refugiate.
Excluderea persoanelor refugiate de pe piaţa muncii are o
frecvenţă statistică enormă. Desigur, pentru multe grupuri
veniturile obţinute prin muncă sunt principala resursă de trai. Se
pare că persoanele refugiate sunt mult mai vulnerabile în acest
sens. Şomajul, persistent în rândurile refugiaţilor, devine din ce
în ce mai mult un factor crucial, excluzând populaţii diverse, nu
numai de la locurile de muncă, dar şi din procesul de construire
şi legitimare a unei identităţi socialmente acceptate.
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Excluderea din teritoriu a persoanelor refugiate este o
problemă serioasă în multe ţări. S-au realizat cercetări care au
examinat relaţia dintre excluderea socială şi accesul la un
teritoriu şi s-a evidenţiat că această legătură este puternică.
Unele populaţii sunt de obicei vulnerabile la acest tip de
excludere, îndeosebi cele care utilizează teritoriul ca pe un
mijloc de subzistentă. Prin urmare o mare parte a refugiaţilor
sunt excluşi anume din această cauză.
Excluderea de la protecţie a refugiaţilor pune o problemă
tot mai stringentă, îndeosebi în contextul creşterii sentimentului
de insecuritate determinat de multiplicarea formelor de violenţă
socială. Studiile în domeniu dovedesc că în cazul refugiaţilor
acest tip de securitate este foarte slab dezvoltat.
Excluderea de la drepturile omului a refugiaţilor are de
asemenea un înţeles şi o sferă specifică. Un avantaj major al
noţiunii de excludere este acela că se iau în calcul atât drepturile,
cât şi bunăstarea refugiaţilor în acelaşi cadru. Atingerea unui
standard de viaţă adecvat al persoanelor refugiate este, de fapt,
prevăzută în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în
practică însă standardelor le sunt de obicei atribuite alte
dimensiuni.
Drepturile cetăţeanului în societăţile moderne s-au extins
şi consolidat progresiv, începând cu libertăţile civile, continuând
cu participarea democratică şi sfârşind cu consolidarea unor
drepturi sociale. Se pare că aceste valori sunt mai puţin specifice
persoanelor refugiate.
Excluderea refugiaţilor poate fi înţeleasă la niveluri
diferite: naţiune, regiune, instituţie, grup social, individ. Nu se
pune problema ca excluziunea să fie abordată izolat, ca un
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proces autarhic; dar aici nu pot fi suspendate toate delimitările,
pentru că s-ar ajunge la alte forme ale excluderii.
Serviciile de asistenţă socială în vederea reducerii
excluziunii sociale în Republica Moldova sunt de-abia în stare
de debut şi urmează să se lanseze noi acţiuni pentru asigurarea
unor reţele de servicii asistenţiale dezvoltate mai larg. Aceasta
se explică prin faptul că în ţara noastră nu există prea multe
persoane refugiate, acest proces fiind la început de evoluţie şi,
ca urmare, serviciile asistenţiale nu au avut o arie largă de
aplicare.
Organizaţia „Salvaţi Copiii” este una dintre puţinele
organizaţii din ţară care oferă asistenţă în cazul excluderii
sociale a refugiaţilor. Organizaţia nominalizată impresionează
prin specificul serviciilor asistenţiale acordate copiilor refugiaţi,
prin strategiile de integrare socială a acestora şi tendinţele de
reducere a excluziunii sociale a persoanelor refugiate.
Este cunoscut faptul că, aflându-se într-o ţară străină,
refugiatul se simte exclus din societatea dată, el fiind exclus şi
din ţara sa de baştină. În scopul diminuării excluziunii, asistenţii
sociali au menirea de a oferi refugiaţilor suport în vederea:
- asigurării lor cu spaţiu locativ;
- acordării asistenţei medicale;
- asigurării alimentaţiei;
- prestării serviciilor comunitare;
- prestării serviciilor de educaţie;
- asistenţei juridice;
- integrării socioprofesionale.
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Concluzionăm că reducerea excluziunii sociale a
persoanelor refugiate este o problemă globală şi bunele practici
în acest domeniu sunt utile celor ce prestează servicii asistenţiale
în ţara noastră.
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METODE DE REZOLVARE A CONFLICTELOR
APĂRUTE ÎNTRE REFUGIAŢI ŞI COMUNITATE
Marina Iacovenco,
studentă, anul 2,
Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” din Cahul

În ultimii ani, creşte considerabil numărul migraţilor.
O parte din ei sunt refugiaţii – persoane persecutate în ţara de
origine şi care caută adăpost ce le-ar oferi siguranţă sub toate
aspectele: politic, economic, social, cultural etc. Însă, protecţia
refugiaţilor nu se asigură exclusiv în zonele de frontieră.
Solicitanţii de azil şi persoanele cu statut de refugiat recunoscut
pot fi în continuare vulnerabile chiar şi în ţările de azil care au
aderat la Convenţia privind statutul lor.
Ştim că motivul central al refugierii este situaţia
conflictuală, fie conflict în societate sau conflict între individ şi
comunitate sau alte grupuri ce pun în pericol viaţa, securitatea si
libertatea persoanei. Solicitând azil în altă ţară şi încercând să se
integreze în noua societate, individul se ciocneşte cu noi
probleme care pot genera conflicte, însă subiecţii acestora sunt
refugiatul şi comunitatea în care el se integrează: blocul locativ,
şcoala, locul de muncă, locurile publice etc. Când sosesc în
număr mare, ei pot exercita un impact major asupra ţării de azil
şi asupra populaţiei locale. Unele din comunităţile gazdă percep
refugiaţii ca pe o ameninţare la adresa vieţii şi culturi lor sau
chiar la adresa stabilităţii şi securităţii naţionale. Altele îi privesc
ca pe adevăraţi concurenţi la resursele limitate.
Consecinţa acestei stări este, de fapt, discriminarea, care ia
forme de violenţă directă împotriva refugiaţilor.
Discriminarea este acţiunea prin care persoanele sunt
tratate diferit, în funcţie de vârstă, sex, rasă, cetăţenie, religie,
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etnicitate etc. Ea este o prejudecată manifestată. La rândul ei,
prejudecata este o opinie, adeseori nefavorabilă, despre un
anumit lucru sau despre un grup, formată înainte de investigarea
tuturor feţelor pe care acestea le implică. Deci, prejudecata este
credinţa, în timp ce discriminarea este acţiunea. Asistentul social
trebuie să schimbe aceste prejudecăţi, şi anume: el trebuie să
încurajeze populaţia locală de a-i considera pe refugiaţi ca pe
nişte persoane care au nevoie şi merită să primească protecţie
internaţională, sprijin şi respect.
În general, conflictul este un proces social fundamental, ce
înseamnă ciocnirea de interese, opinii, forţe, caracterizate prin
amplificarea tendinţelor contradictorii.
Conflictul are următoarele elemente:
− cauza conflictului;
− situaţia conflictuală;
− subiecţii conflictului
şi parcurge următoarele etape:
1. Etapa preconflictuală – apar anumite contradicţii
provocate de divergenţele de interese, opinii, valori.
2. Etapa conflictului propriu-zis – conflictul ia amploare,
transformându-se într-o ciocnire deschisă şi manifestându-se sub
diferite forme de comportament conflictual.
3. Soluţionarea conflictului – încetarea interacţiunii
conflictuale.
Există şase surse diferite ale conflictului:
1. Nevoi fundamentale – sunt satisfăcute de acele bunuri
de care avem nevoie pentru a supravieţui, precum alimentele,
apa şi aerul.
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2. Valori diferite – există când oamenii împartăşesc
credinţe diferite.
3. Percepţii diferite – apar când oamenii văd sau gândesc
diferit un anumit lucru.
4. Interese diferite – apar când oamenii au preocupări
diferite.
5. Resurse limitate – se referă la cantitatea limitată în care
se găsesc diferite bunuri.
6. Nevoi psihologice – sunt satisfăcute când avem stări,
precum: ne simţim capabili, responsabili, acceptaţi, importanţi şi
sănătoşi.
Diverşi specialişti care au studiat domeniul conflictului
impun noţiunea de control al conflictului care acoperă conceptul
de rezolvare a conflictului. Se subliniază că, în cazul
conflictelor, rezolvarea presupune eliminarea completă a
aspectelor negative. Raportat la aceste două concepte, se
utilizează noţiunea de control al conflictului, desemnând un
continuum comportamental care vizează trecerea graduală de la
gestionarea conflictului la rezolvarea lui.
După opinia lui Tidwell, există trei condiţii necesare şi
suficiente pentru un eficient control al conflictului:
1. Capacitatea instrumentală şi rezolutivă – se referă la
setul de tehnici, abilităţi necesare manevrării cu succes a
conflictului.
2. Oportunitatea intervenţiei – are în vedere momentul
ales, timpul consumat şi libertatea de a controla conflictul.
3. Voinţa părţilor de a discuta, a colabora şi de a rezolva
conflictul în care sunt implicate.
Pentru a reuşi un control eficace al conflictului, aceste trei
condiţii trebuie îndeplinite simultan.
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Înţelegerea şi controlul conflictului, pentru ca el să nu ia
proporţii, necesită abilitatea asistentului social de a delimita cât
mai corect simptomele conflictelor spre a putea implementa
tehnicile şi strategiile adecvate de rezolvare a conflictelor.
În literatura de specialitate se prezintă principalele
simptome ce semnalizează instalarea unui conflict:
− violenţa;
− tensiunea;
− neînţelegerea;
− incidentele;
− disconfortul.
De asemenea, asistentul social trebuie să ştie că pentru
soluţionarea cu succes a conflictului dintre refugiat şi
comunitatea în care se integrează şi prevenirea acestuia este
necesar a lucra cu fiecare subiect al conflictului în parte.
La nivel de comunitate, V.Miftode, în lucrarea
„Dimensiuni ale Asistenţei Sociale”, evidenţiază principalele
roluri ale asistentului social:
1) rolul de ghid;
2) rolul de expert;
3) rolul de mijlocitor, mediator.
În cazul nostru, asistentul social este responsabil de actul
medierii conflictului între comunitate şi persoana refugiată ce se
integrează în comunitatea dată. A media înseamnă a interveni
între părţile ostile şi a le conduce spre rezolvarea conflictului.
Ca mediator, asistentul social ia o poziţie neutră şi oferă
garanţia că fiecare parte îşi prezintă punctul de vedere, doar că
ascultă şi perspectiva celuilalt, îndrumându-i pe cei doi spre
găsirea soluţiei satisfăcătoare.
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Conflictologii consideră că orice mediator trebuie să
cunoască şi să respecte cerinţele cuprinse în memoratorul pentru
mediere.
El prezintă următoarele reguli de bază:
1. Ca mediator, orice persoană va trebui să se prezinte şi
să explice rolul pe care şi-l asumă.
2. Ascultaţi-l pe fiecare în parte.
3. Rezolvaţi conflictul.
Ca proces, medierea are ca obiectiv a transforma rivalii în
parteneri care vor rezolva împreună problemele căzând de acord
asupra soluţiilor, simţindu-se satisfăcuţi că şi-au rezolvat
dezacordurile, fără resentimente şi nemulţumiri.
Literatura consacrată rezolvării conflictelor insistă asupra
unui alt aspect esenţial ca tehnică de rezolvare a conflictului, şi
anume: asupra structurii situaţiei conflictuale.
Diversitatea situaţiilor conflictuale şi cauzele ce le
justifică servesc ca suport în realizarea unei structuri a situaţiei
conflictuale, a unei „hărţi a conflictului” ca prim pas în
soluţionarea problemei.
Structura situaţiei conflictuale trebuie să reflecte:
− cauzele obiective ale conflictului;
− interpretările date acestora de către cele două părţi;
− canalele de comunicare existente;
− presiunile externe ce se exercită asupra părţilor;
− sistemul de motivaţii care susţin comportamentul
participanţilor în situaţia conflictuală.
Foarte multe probleme solicită soluţionarea lor prin
negociere.
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Competenţa asistentului social în negociere joacă un rol
constructiv în soluţionarea problemelor. Asistentul social
schiţează câteva condiţii în care abordarea negocierii este o
strategie potrivită şi unele caracteristici ale situaţiei de
negociere. Negocierea implică efectuarea unor schimbări. A da
ceva pentru a primi ceva în schimb este de fapt o căutare a unui
acord.
Strategia negocierii presupune parcurgerea a patru etape:
1. Pregătirea
Care sunt nevoile? Care sunt temerile? Care este rezultatul
scontat?
Colectaţi faptele.
Lucraţi asupra ambelor cazuri.
2. Interacţiunea
Ascultaţi punctul de vedere al fiecăruia. Prezentaţi
problema din perspectiva fiecăruia.
3. Negocierea
Într-o negociere realmente reuşită fiecare are de câştigat.
Faceţi deosebire între problemă şi persoană. Fiţi dur cu
problema, şi nu cu persoana.
4. Încheierea.
Pentru a putea rezolva cu succes un conflict apărut între
refugiaţi şi comunitatea nouă în care ei se integrează, adică între
două culturi diferite, asistentul social trebuie să fie un bun
cunoscător al culturii diferitelor popoare, şi anume – la nivel de
comunicare, deoarece primele ciocniri conflictuale apar în urma
neînţelegerii în comunicare.
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Pe lângă necunoaşterea limbii, mai există câteva surse
concrete şi imediate de gafe şi neînţelegeri ce ţin de
comunicarea interculturală, care pot genera conflictul:
• Tabuurile şi simbolurile
Cuvântul „tabu” se referă la diverse interdicţii cu caracter
sacru. Tabuurile pot fi locuri sacre, obiecte, persoane, gesturi şi
cuvinte sau expresii a căror discutare este interzisă. De exemplu,
în ţările islamice, sintagma „carne de porc” şi termenul „alcool”
sunt un tabu. Culoarea roşie în Afganistan este considerată ca
fiind a diavolului. În Africa culoarea asociată binelui este
negrul, iar cea care simbolizează răul e albul.
• Condiţia socială a femeii în raport cu bărbatul
În Asia şi în lumea Islamului, statutul femeilor este
categoric altul decât în lumea creştină din Occident. În ţările
islamice, femeile se supun necondiţionat voinţei bărbatului şi
sunt lipsite de puterea de negociere în relaţiile dintre sexe. În
lumea arabă şi a romilor, soţiile se cumpără. În Europa
Occidentală, teoretic, nu mai există diferenţe de comportament
şi condiţie socială în funcţie de sex.
• Maniera de a manifesta respectul
Respectul poate fi exprimat faţă de vârstă, sex, statut
social, rang ierarhic, titluri, daruri şi onoruri, şi manifestat prin
punctualitate, tăcere, îmbrăcăminte, păstrarea distanţei, contact
vizual moderat etc.
• Percepţia timpului şi a spaţiului
Arabii şi latinii nu fac mare caz din punctualitate, pe când,
pentru germani, britanici, scandinavi şi nord-americani
problema timpului şi a punctualităţii este importantă şi precisă.
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• Gestica
De exemplu, gestul de a da din cap poate avea semnificaţii
contradictorii în ţări şi culturi diferite. În Bulgaria sau Albania a
da din cap de sus în jos înseamnă „nu”, iar a clătina din cap de la
dreapta la stânga înseamnă „da”. La turci, „nu” se semnalizează
lăsând capul pe spate, cu ochii închişi.
Gestul degetelor „inel” pentru OK-ul american are în
unele ţări mediterane semnificaţia homosexualităţii, în Franţa
înseamnă „zero”, iar în Japonia înseamnă „bani”.
Sarcina asistentului social este de a convinge comunitatea
şi persoana refugiată că fiecare cultură, etnie şi chiar comunitate
distinctă are valori morale, tradiţii, obiceiuri şi reguli de
conduită diferite de ale celorlalte. Ele nu sunt nici mai bune, nici
mai rele. Pur şi simplu sunt altele şi nu pot constitui o piedică în
integrarea cu succes a persoanelor refugiate în comunitate.
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ANEXE
• Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor
• Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor
• Legea Republicii Moldova cu privire la statutul
refugiaţilor
• Protecţia refugiaţilor în întrebări şi răspunsuri
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CONVENŢIA DIN 1951
PRIVIND STATUTUL REFUGIAŢILOR*
PREAMBUL
ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE,
Considerând că în Carta Naţiunilor Unite şi Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, aprobată la 10 decembrie 1948 de
către Adunarea Generală, este afirmat principiul că fiinţele umane,
fără deosebire, trebuie să se bucure de drepturile omului şi de
libertăţile fundamentale,
Considerând că Naţiunile Unite au manifestat, în mai multe
rânduri, profunda solicitudine faţă de refugiaţi şi că s-au preocupat să
asigure acestora exerciţiul cel mai larg posibil al drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului,
Considerând că este de dorit să se revizuiască şi să se codifice
acordurile Internaţionale anterioare referitoare la statutul refugiaţilor şi
să se extindă aplicarea acestor instrumente şi protecţia pe care o
instituie pentru refugiaţi printr-un nou acord,
Considerând că acordarea azilului poate crea sarcini deosebit de
grele pentru anumite ţări şi că rezolvarea corespunzătoare a
problemelor a căror dimensiune şi caracter internaţional au fost
recunoscute de către Naţiunile Unite nu poate fi realizată, în această
ipoteză, fără o solidaritate internaţională,
Exprimând dorinţa că toate statele, recunoscând caracterul
social şi umanitar al problemei refugiaţilor, sa facă tot ce le este în
putere pentru a evita ca aceasta problemă să devină o sursă de tensiune
între state,

*

Naţiunile Unite, Culegere de tratate (Treaty Series), vol. 189, p. 137
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Luând act de faptul că Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi are drept sarcină să supravegheze convenţiile
internaţionale care asigură protecţia refugiaţilor şi recunoscând că o
coordonare efectivă a măsurilor luate pentru rezolvarea acestei
probleme va depinde de coordonarea statelor cu Înaltul Comisariat,
Au convenit asupra celor ce urmează:
CAPITOLUL 1
DISPOZŢII GENERALE
Articolul 1
Definiţia termenului "refugiat"
A. Pentru scopurile prezentei convenţii, termenul "refugiat" se
va aplica oricărei persoane care:
(1) A fost considerată refugiat potrivit Aranjamentelor din
12 mai 1926 şi 30 iunie 1928 sau potrivit Convenţiilor din 28
octombrie 1933 şi din 10 februarie 1938 şi Protocolului din
14septernbrie 1939 sau ca urmare a aplicării Constituţiei
Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiaţi;
Hotărârile de neeligibilitate luate de Organizaţia Internaţionala
pentru Refugiaţi în timpul mandatului său nu constituie o piedica
pentru acordarea statutului de refugiat persoanelor care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de paragraful 2 din prezenta secţiune;
(2) In urma unor evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie
1951 şi unei temeri bine întemeiate de a fi persecutată datorită
rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social
sau opiniei politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi
care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte să se pună sub
protecţia acestei ţari; sau care, neavând nici o cetăţenie şi găsinduse în afară ţării în care îşi avea reşedinţa obişnuita, ca urmare a
unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri,
nu doreşte să se reîntoarcă.
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În cazul unei persoane care are mai multe cetăţenii, expresia
"tara a cărei cetăţenie o are" vizează fiecare dintre ţările a cărei
cetăţenie o are. Nu va fi considerată ca lipsită de protecţia ţării a
cărei cetăţenie o are orice persoană care, fără un motiv valabil
bazat pe o teamă bine întemeiată, nu a solicitat protecţia uneia
dintre ţările a cărei cetăţenie o are.
B. (1) Pentru scopurile prezentei Convenţii, cuvintele
"evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie 1951" ce figurează la
articolul 1, secţiunea A, vor putea fi înţelese în sensul de:
(a) "evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie 1951 în
Europa", sau
(b) "evenimente petrecute înainte de 1 ianuarie 1951 în Europa
sau în altă parte;"
şi fiecare stat contractant va face, în momentul semnării,
ratificării sau aderării, o declaraţie prin care va preciza sensul pe
care înţelege sa-l dea acestei expresii din punctul de vedere al
obligaţiilor asumate de el în virtutea prezentei Convenţii.
(2) Orice stat contractant care a adoptat alternativa (a) va putea
în orice moment să îşi extindă obligaţiile sale adoptând alternativa
(b) printr-o notificare adresată Secretarului General al Naţiunilor
Unite.
C. Această Convenţie va înceta sa fie aplicabila oricărei
persoane vizate de dispoziţiile secţiunii A mai sus-menţionate, daca:
(1) s-a repus în mod voluntar sub protecţia ţării a cărei cetăţenie
o are; sau
(2) după ce şi-a pierdut cetăţenia, a redobândit-o în mod
voluntar; sau
(3) a dobândit o noua cetăţenie şi se bucură de protecţia tarii a
cărei cetăţenie a dobândit-o; sau
(4) s-a restabilit în mod voluntar în ţara pe care a părăsit-o sau
în afara căreia a stat de temerea de a fi persecutată; sau
(5) nu mai poate continua să refuze protecţia ţării a cărei
171

cetăţenie o are datorită faptului că împrejurările în urma cărora ea a
fost recunoscută ca refugiat au încetat sa existe;
Se subînţelege totuşi că dispoziţiile prezentului paragraf nu se
vor aplica oricărui refugiat menţionat în paragraful 1 al secţiunii A
din prezentul articol, care poate invoca, pentru a refuza protecţia
ţării a cărei cetăţenie o are, motive imperioase ce se referă la
persecuţii anterioare;
(6) fiind o persoană fără cetăţenie, ea este în măsură să se
întoarcă în ţara în care avea reşedinţa obişnuită, nemaiexistând
împrejurările în urma cărora a fost recunoscută ca refugiat;
Se subînţelege totuşi că dispoziţiile prezentului paragraf nu se
vor aplica oricărui refugiat menţionat în paragraful 1 al secţiunii A
din prezentul articol, care poate invoca, pentru a refuza să se
întoarcă în ţara în care el avea reşedinţa obişnuită, motive
imperioase ce se referă la persecuţii anterioare.
D. Această Convenţie nu va fi aplicabilă persoanelor care
beneficiază în prezent de protecţie sau de asistenţa din partea unui
organism sau a unei instituţii a Naţiunilor Unite, alta decât Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
Atunci când această protecţie sau această asistenţă a încetat
pentru un motiv oarecare, fără ca situaţia acestor persoane să fi fost
reglementată în mod definitiv, în conformitate cu rezoluţiile pertinente
adoptate de Adunarea Generala a Naţiunilor Unite, aceste persoane
vor beneficia, ipso facto, de regimul prevăzut de aceasta Convenţie.
E. Această Convenţie nu va fi aplicabilă unei persoane
considerate de autorităţile competente ale ţării în care această persoană
şi-a stabilit reşedinţa ca având drepturi şi obligaţii legate de posesia
cetăţeniei acelei ţări.
F. Dispoziţiile acestei Convenţii nu vor fi aplicabile persoanei
despre care ar exista motive serioase să se considere că:
(a) a comis o crimă împotriva păcii, o crimă de război sau o
crimă împotriva umanităţii, aşa cum sunt definite în instrumentele
internaţionale elaborate pentru a prevedea dispoziţii cu privire la
aceste crime;
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(b) a comis o crimă gravă de drept comun în afara ţării de
primire, înainte de a fi admisă în aceasta ca refugiat;
(c) s-a făcut vinovată de acţiuni contrare scopurilor şi
principiilor Naţiunilor Unite.
Articolul 2
Obligaţii generale
Orice refugiat are obligaţii fată de ţara în care se află, ce
necesită, în special, datoria de a se conforma legilor şi regulamentelor
ţării, precum şi măsurilor luate pentru menţinerea ordinii publice.
Articolul 3
Nediscriminarea
Statele contractante vor aplica dispoziţiile acestei Convenţii
refugiaţilor fără discriminare de rasă, religie sau ţara de origine.
Articolul 4
Religia
Statele contractante vor acorda refugiaţilor pe teritoriul lor un
tratament cel puţin la fel de favorabil ca şi cel acordat cetăţenilor în ce
priveşte libertatea de a practica religia lor şi libertatea de instruire
religioasă a copiilor lor.
Articolul 5
Drepturi acordate independent de această Convenţie
Nici o dispoziţie din aceasta Convenite nu aduce atingere
celorlalte drepturi şi avantaje acordate refugiaţilor, independent de
această Convenţie.
Articolul 6
Expresia "în aceleaşi împrejurări"
În sensul acestei Convenţii, expresia "în aceleaşi împrejurări"
implica faptul că toate cerinţele (inclusiv acelea care au legătură cu
durata şi condiţiile de şedere sau de reşedinţa) pe care cel în cauză ar
trebui să le îndeplinească pentru a putea exercita dreptul în chestiune,
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daca nu era refugiat, trebuie sa fie îndeplinite de către el, cu excepţia
cerinţelor pe care, datorită naturii lor, un refugiat nu este capabil să le
îndeplinească.
Articolul 7
Dispensa de reciprocitate
1. Sub rezerva dispoziţiilor mai favorabile prevăzute de
prezenta Convenţie, orice stat contractant va acorda refugiaţilor
regimul pe care îl acorda în general străinilor.
2. După o perioadă de rezidenţă de trei ani, toţi refugiaţii vor
beneficia pe teritoriul statelor contractante de dispensa de reciprocitate
legislativa.
3. Orice stat contractant va continua sa acorde refugiaţilor
drepturile şi avantajele la care ei au fost îndreptăţiţi deja, în absenţa
reciprocităţii, la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii pentru
statul respectiv.
4. Statele contractante vor considera favorabilă posibilitatea de
a acorda refugiaţilor, în absenţa reciprocităţii, drepturi şi avantaje
dincolo de cele la care sunt îndreptăţiţi în virtutea paragrafelor 2 şi 3,
precum şi posibilitatea de a extinde beneficiul dispensei de
reciprocitate la refugiaţii care nu îndeplinesc condiţiile vizate la
paragrafele 2 şi 3.
5. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 de mai sus se aplica, de
asemenea, drepturilor şi avantajelor vizate la articolele 13, 18, 19, 21
şi 22 ale prezentei Convenţii, ca şi drepturilor şi avantajelor care nu
sunt prevăzute de către aceasta.
Articolul 8
Dispensa de masuri excepţionale
În ce priveşte măsurile excepţionale care pot fi luate împotriva
persoanei, bunurilor sau intereselor cetăţenilor unui stat străin, statele
contractante nu vor aplica aceste masuri unui refugiat, cetăţean în mod
oficial al sus-numitului stat, numai în considerarea cetăţeniei sale.
Statele contractante care, potrivit legislaţiei lor, nu pot aplica
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principiul general consacrat în acest articol, vor acorda, în cazurile
corespunzătoare, dispense în favoarea unor asemenea refugiaţi.
Articolul 9
Măsuri provizorii
Nici una din dispoziţiile prezentei Convenţii nu are ca efect
împiedicarea vreunui stat contractant, în timp de război sau în alte
circumstanţe grave şi excepţionale, de a lua, în mod provizoriu, în
cazul unei anumite persoane, măsurile pe care acest stat le apreciază
indispensabile securităţii naţionale, pană la stabilirea de către statul
contractant respectiv că această persoană este de fapt un refugiat şi că,
în cazul său, menţinerea respectivelor măsuri este necesară în interesul
securităţii naţionale.
Articolul 10
Continuitatea de reşedinţa
1. Atunci când un refugiat a fost dislocat cu forţa în cursul celui
de-al doilea război mondial şi transportat pe teritoriul unuia dintre
statele contractante, unde îşi are reşedinţa, durata acestei şederi forţate
este considerată ca reşedinţă legală pe acest teritoriu.
2. Atunci când un refugiat a fost dislocat cu forţa de pe teritoriul
unui stat contractant în cursul celui de-al doilea război mondial, iar
înainte de intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, el s-a întors în acel
stat cu scopul de a-şi stabili reşedinţa, perioada care precede şi aceea
care urmează acestei dislocări forţate vor fi considerate, pentru toate
situaţiile în care o reşedinţa neîntreruptă este necesară, ca
reprezentând o singura perioadă neîntreruptă.
Articolul 11
Marinari refugiaţi
În cazul refugiaţilor ce servesc în mod regulat ca membri ai
echipajului la bordul unei nave purtând pavilionul unui stat
contractant, acest stat va examina cu bunăvoinţă posibilitatea de a
autoriza ca respectivii refugiaţi sa se stabilească pe teritoriul său şi să
le elibereze documente de călătorie sau de a-i admite, cu titlu
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temporar, pe teritoriul său, îndeosebi în scopul facilitării stabilirii lor
într-o alta ţară.
CAPITOLUL II
STATUTUL JURIDIC
Articolul 12
Statut personal
1. Statutul personal al unui refugiat va fi guvernat de legea ţării
unde îşi are domiciliul său, în lipsa unui domiciliu, de legea ţării unde
îşi are reşedinţa.
2. Drepturile dobândite anterior de către un refugiat şi care sunt
legate de statutul personal, în special cele care rezultă din căsătorie,
vor fi respectate de fiecare stat contractant, sub rezerva, dacă va fi
cazul, a îndeplinirii formalităţilor prevăzute de legislaţia statului
respectiv, înţelegându-se, totuşi, ca dreptul în cauză trebuie sa fie
dintre cele care ar fi fost recunoscute de legislaţia statului respectiv,
daca cel în cauză n-ar fi devenit un refugiat.
Articolul 13
Proprietate mobiliară şi imobiliară
Statele contractante vor acorda oricărui refugiat un tratament
cât mai favorabil posibil şi, în orice caz, un tratament care să nu fie
mai puţin favorabil decât cel acordat, în aceleaşi împrejurări, străinilor
în general, în ce priveşte dobândirea de proprietăţi mobiliare şi
imobiliare şi alte drepturi care se referă la acestea, precum şi pentru
închirierea şi alte contracte privind proprietatea mobiliară şi
imobiliară.
Articolul 14
Proprietate intelectuală şi industrială
În materie de protecţie a proprietăţii industriale cum ar fi
invenţii, desene sau modele, mărci de fabrică, firme de comerţ şi cu
privire la protecţia drepturilor de autor asupra unor opere literare,
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artistice şi ştiinţifice, orice refugiat va beneficia, în ţara unde îşi are
reşedinţa obişnuita, de aceeaşi protecţie care este acordată cetăţenilor
ţării respective. Pe teritoriul oricăruia dintre celelalte state
contractante, el se va bucura de aceeaşi protecţie care este acordată pe
teritoriul respectiv cetăţenilor ţării în care el îşi are reşedinţa obişnuita.
Articolul 15
Drepturi de asociere
Statele contractante vor acorda refugiaţilor care stau legal pe
teritoriul lor, în ce priveşte asociaţiile cu scop apolitic şi nelucrativ şi
sindicatele profesionale, tratamentul cel mai favorabil acordat
cetăţenilor unei tari străine, în aceleaşi împrejurări.
Articolul 16
Accesul la justiţie
1. Orice refugiat va avea acces liber la instanţele judiciare pe
teritoriul statelor contractante.
2. În statul contractant unde îşi are reşedinţa obişnuita, orice
refugiat se va bucura de acelaşi tratament ca oricare cetăţean în ce
priveşte accesul la tribunale, inclusiv asistenţa judiciară şi scutirea de
cautio judicatum solvi.
3. In statele contractante, altele decât cel unde îşi are reşedinţa
obişnuita, orice refugiat se va bucura de acelaşi tratament ca cel
acordat unui cetăţean al ţării unde el îşi are reşedinţa obişnuită în
legătură cu problemele vizate la paragraful 2.
CAPITOLUL III
ACTIVITĂŢI LUCRATIVE
Articolul 17
Profesiuni salarizate
1. Statele contractante vor acorda oricărui refugiat care stă legal
pe teritoriul lor tratamentul cel mai favorabil acordat, în aceleaşi
împrejurări, cetăţenilor unei tari străine în ce priveşte dreptul de a
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exercita activităţi profesionale salarizate.
2. În orice caz, masurile restrictive impuse străinilor sau
angajării străinilor, în scopul protecţiei pieţei naţionale a muncii, nu
vor fi aplicabile unui refugiat care a fost deja scutit de acestea la data
intrării în vigoare a acestei Convenţii pentru statele contractante în
cauză, sau refugiatului care îndeplineşte una din următoarele condiţii:
(a) are 3 ani de rezidenţă în ţara respectivă;
(b) are ca soţ o persoană de cetăţenia ţării de reşedinţă. Un
refugiat nu poate invoca beneficiul acestei dispoziţii în cazul când
şi-a abandonat soţul;
(c) are unu sau mai mulţi copii de cetăţenia ţării de reşedinţa;
3. Statele contractante vor acorda bunăvoinţă adoptării de
masuri tinzând să asimileze drepturile tuturor refugiaţilor în ce
priveşte exercitarea de profesiuni salarizate cu acelea ale cetăţenilor
lor, în special pentru refugiaţii care au intrat pe teritoriul lor conform
unui program de recrutare de forţă de muncă sau pe baza unor planuri
de imigrare.
Articolul 18
Angajarea pe cont propriu
Statele contractante vor acorda refugiaţilor care se afla în mod
legal pe teritoriul lor un tratament cât mai favorabil posibil şi, în orice
caz, nu mai puţin favorabil decât cel acordat, în aceleaşi împrejurări,
străinilor în general, în ce priveşte dreptul de a se angaja pe cont
propriu în agricultură, industrie, artizanat şi comerţ, precum şi pentru
crearea de societăţi comerciale şi industriale.
Articolul 19
Profesiuni libere
1. Fiecare stat contractant va acorda refugiaţilor care stau legal
pe teritoriul lor şi care, fiind, titulari de diplome recunoscute de către
autorităţile competente ale statului respectiv, doresc să exercite o
profesiune libera, un tratament cât mai favorabil posibil şi, în orice
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caz, nu mai puţin favorabil decât acela acordat, în aceleaşi împrejurări,
străinilor în general.
2. Statele contractante vor face tot ceea ce le stă în putinţa, în
conformitate cu legile şi constituţiile lor, pentru a asigura instalarea
unor asemenea refugiaţi în alte teritorii decât cel metropolitan, pentru
care ele îşi asumă responsabilitatea relaţiilor internaţionale.
CAPITOLUL IV
BUNĂSTAREA
Articolul 20
Raţionalizarea
În cazul când exista un sistem de raţionalizare care este
aplicabil populaţiei în ansamblul său şi care reglementează repartiţia
generală a produselor la care există o penurie, refugiaţilor li se va
acorda acelaşi tratament ca şi cetăţenilor.
Articolul 21
Locuinţele
În privinţa locuinţelor, în măsura în care această problemă este
reglementată de legi sau regulamente sau este supusă controlului
autorităţilor publice, statele contractante vor acorda refugiaţilor care
stau legal pe teritoriul lor un tratament cât mai favorabil posibil şi, în
orice caz, nu mai puţin favorabil decât cel acordat, în aceleaşi
împrejurări, străinilor în general.
Articolul 22
Educaţia publică
1. Statele contractante vor acorda refugiaţilor acelaşi tratament
ca şi cetăţenilor lor în ceea ce priveşte învăţământul primar.
2. Statele contractante vor acorda refugiaţilor un tratament cât
mai favorabil posibil şi, în orice caz, nu mai puţin favorabil decât cel
acordat, în aceleaşi împrejurări, străinilor în general, în privinţa
celorlalte forme de învăţământ decât cel primar şi, în special, în ceea
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ce priveşte accesul la studii, recunoaşterea certificatelor de studii, a
diplomelor şi titlurilor universitare eliberate în străinătate, scutirea de
taxe şi impozite şi acordarea de burse de studii.
Articolul 23
Asistenţa publică
Statele contractante vor acorda refugiaţilor care stau legal pe
teritoriul lor acelaşi tratament în materie de asistenţă şi securitate
publica ca şi cel acordat cetăţenilor lor.
Articolul 24
Legislaţia muncii şi securităţii sociale
1. Statele contractante vor acorda refugiaţilor care stau legal pe
teritoriul lor acelaşi tratament ca şi cetăţenilor lor în ceea ce priveşte
următoarele chestiuni:
(a) În măsura în care aceste probleme sunt reglementate de legi
şi regulamente sau sunt supuse controlului autorităţilor
administrative: remuneraţia, inclusiv alocaţiile de familie, atunci
când aceste alocaţii fac parte din remuneraţie, timpul de lucru,
orele suplimentare, concediile plătite, restricţiile privind munca la
domiciliu, vârsta minimă de angajare, ucenicia şi formarea
profesională, munca femeilor şi a adolescenţilor şi beneficiul
avantajelor oferite de contractele colective de muncă;
(b) Asigurările sociale (dispoziţiile legale cu privire la
accidentele de muncă, bolile profesionale, maternitate, boli,
invaliditate, bătrâneţe, deces, şomaj, sarcini familiale, precum şi cu
privire la orice alt risc care, potrivit legislaţiei naţionale, este
acoperit de către un sistem de securitate socială), fiind supuşi
următoarelor limitări:
(i) eventuale
aranjamente
corespunzătoare
vizând
menţinerea drepturilor dobândite şi a drepturilor în curs de
dobândire;
(ii) legile sau regulamentele naţionale ale ţării de reşedinţa
pot prevedea dispoziţii generale vizând prestaţiile sau
fracţiunile de prestaţii plătibile exclusiv din fondurile publice,
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ca şi alocaţiile vărsate persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile
privind cotizaţia pentru obţinerea unei pensii normale.
2. Drepturile la compensaţie rezultate din decesul unui refugiat,
ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, nu
vor fi afectate de faptul că persoana îndreptăţita îşi are reşedinţa în
afara teritoriului statului contractant.
3. Statele contractante vor extinde pentru refugiaţi avantajele
acordurilor pe care le-au încheiat sau le vor încheia între ele, cu privire
la menţinerea drepturilor dobândite sau în curs de dobândire în
materie de securitate socială, conform numai acelor condiţii care sunt
aplicabile cetăţenilor ţărilor semnatare ale acordurilor respective.
4. Statele contractante vor examina cu bunăvoinţa posibilitatea
de a extinde, cât mai mult posibil, pentru refugiaţi, avantajele ce
decurg din acordurile similare care pot intra în vigoare oricând între
aceste state contractante şi statele necontractante.
CAPITOLUL V
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Articolul 25
Asistenţa administrativă
1. Atunci când exercitarea unui drept de către un refugiat ar
necesita, în mod normal, asistenţa autorităţilor unei ţări străine, la care
el nu poate recurge, statele contractante pe teritoriul cărora refugiatul
îşi are reşedinţa se vor îngriji sa-i fie acordata o astfel de asistenţa fie
de către autorităţile lor proprii, fie de către o autoritate internaţionala.
2. Autoritatea sau autorităţile menţionate la paragraful 1 vor
elibera sau se vor îngriji să se elibereze, sub supravegherea lor,
refugiaţilor, documentele sau certificatele care în mod normal ar fi
eliberate unui străin de către autorităţile sale naţionale sau prin
intermediul acestora.
3. Documentele sau certificatele astfel eliberate vor înlocui
actele oficiale eliberate străinilor de către autorităţile naţionale sau
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prin intermediul acestora şi vor fi considerate valabile pana la proba
contrara.
4. Sub rezerva excepţiilor care ar putea fi admise în favoarea
persoanelor nevoiaşe, serviciile menţionate în prezentul articol vor
putea fi remunerate, dar aceste remunerări vor fi moderate şi raportate
la cele percepute cetăţenilor pentru servicii similare.
5. Dispoziţiile acestui articol nu afectează cu nimic dispoziţiile
articolelor 27 şi 28.
Articolul 26
Libertatea de circulaţie
Fiecare stat contractant va acorda refugiaţilor care se află în
mod legal pe teritoriul sau dreptul de a-si alege locul de reşedinţa şi de
a circula liber pe teritoriul sau, sub rezerva reglementărilor aplicabile
străinilor, în general, în aceleaşi împrejurări.
Articolul 27
Documentele de identitate
Statele contractante vor elibera documentele de identitate
fiecărui refugiat care se găseşte pe teritoriul lor şi care nu posedă un
document de călătorie valabil.
Articolul 28
Documentele de călătorie
1. Statele contractante vor elibera refugiaţilor care stau legal pe
teritoriul lor documente de călătorie care să le permită sa călătorească
în afara acestui teritoriu, afară de cazul în care raţiuni imperioase
privind securitatea naţională sau ordinea publică nu se opun la aceasta;
dispoziţiile Anexei la prezenta Convenţie se vor aplica acestor
documente. Statele contractante vor putea elibera un astfel de
document de călătorie oricărui alt refugiat care se găseşte pe teritoriul
lor; ele vor acorda o atenţie specială cazurilor refugiaţilor care se
găsesc pe teritoriul lor şi care nu sunt în măsură de a obţine un
document de călătorie din ţara unde îşi au reşedinţa legala.
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2. Documentele de călătorie eliberate potrivit acordurilor
internaţionale anterioare de către părţile la aceste acorduri vor fi
recunoscute de către statele contractante şi considerate ca şi cum ele ar
fi fost eliberate refugiaţilor în virtutea prezentului articol.
Articolul 29
Taxele fiscale
1. Statele contractante nu vor impune refugiaţilor îndatoriri,
taxe sau impozite, indiferent ce denumire ar purta, altele sau mai
ridicate decât cele care sunt sau vor fi percepute de la proprii cetăţeni
în situaţii similare.
2. Dispoziţiile paragrafului precedent nu împiedica aplicarea
faţă de refugiaţi a dispoziţiilor legilor şi regulamentelor cu privire la
taxele aferente pentru eliberarea către străini de documente
administrative, inclusiv documente de identitate.
Articolul 30
Transferul bunurilor
1. Fiecare stat contractant va permite refugiaţilor, potrivit
legilor şi regulamentelor sale, să îşi transfere bunurile pe care ei le-au
adus pe teritoriul său, intr-o alta ţară unde ei au fost admişi în scopul
de a se reinstala.
2. Fiecare stat contractant va trata cu bunăvoinţa cererile
prezentate de refugiaţi ca sa obţină autorizaţia de a-si transfera toate
bunurile, oriunde s-ar găsi acestea, şi care sunt necesare pentru
reinstalarea lor în alta ţara unde ei au fost admişi.
Articolul 31
Refugiaţii aflaţi ilegal în ţara de primire
1. Statele contractante nu vor aplica sancţiuni penale, pe
motivul intrării sau şederii lor ilegale, refugiaţilor care, venind direct
dintr-un teritoriu unde viaţa sau libertatea lor erau ameninţate în
sensul prevăzut de Articolul 1, intra sau se găsesc pe teritoriul lor fără
autorizaţie, cu condiţia că ei să se prezinte fără întârziere la autorităţi
şi să arate motive rezonabile pentru intrarea sau prezenţa lor ilegală.
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2. Statele contractante nu vor aplica, în ce priveşte circulaţia
acestor refugiaţi, alte restricţii decât acelea care sunt necesare şi aceste
restricţii vor fi aplicate numai până la reglementarea statutului lor de
refugiaţi în ţara respectivă sau până la obţinerea admiterii în alta ţară.
Statele contractante vor acorda acestor refugiaţi o perioadă de timp
rezonabilă şi toate facilităţile necesare pentru a obţine admiterea intr-o
alta ţară.
Articolul 32
Expulzarea
1. Statele contractante nu vor expulza un refugiat care se
găseşte în mod legal pe teritoriul lor decât pentru raţiuni de securitate
naţionala sau de ordine publica.
2. Expulzarea unui asemenea refugiat nu va avea loc decât în
executarea unei hotărâri adoptate conform procedurii legale cuvenite.
Refugiatului va trebui sa i se permită, în afara cazului în care raţiuni
imperioase privind securitatea naţionala se opun, sa prezinte probe în
apărarea sa, să poată face recurs şi să poată fi reprezentat, în acest
scop, în faţa unei autorităţi competente sau în faţa uneia sau mai
multor persoane special desemnate de autoritatea competenta.
3. Statele contractante vor acorda unui asemenea refugiat o
perioada de timp rezonabila pentru a-i permite să încerce sa fie admis
legal intr-o alta ţară. Statele contractante îşi rezerva dreptul de a
aplica, în cadrul acestei perioade de timp, măsurile de ordine internă
pe care le vor considera necesare.
Articolul 33
Interdicţia de expulzare sau returnare
("Refoulement")
1. Nici un stat contractant nu va expulza sau returna
("refouler"), în nici un fel, un refugiat spre frontierele teritoriilor unde
viaţa sau libertatea sa ar fi ameninţate pe motive de rasă, religie,
naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politica.
2. Beneficiul prezentei dispoziţii nu va putea totuşi fi invocat
de către un refugiat faţă de care există motive rezonabile de a fi
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considerat ca un pericol pentru securitatea ţării unde se găseşte sau
care, fiind condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru o crimă
deosebit de gravă, constituie un pericol pentru comunitatea ţăni
respective.
Articolul 34
Naturalizarea
Statele contractante vor facilita, pe cât posibil, asimilarea şi
naturalizarea refugiaţilor. Ele vor depune orice efort în special pentru
a accelera procedura de naturalizare şi a reduce, pe cat posibil, taxele
şi costurile acestei proceduri.
CAP1TOLUL VI
DISPOZITII EXECUTORII ŞI TRANZITORII
Articolul 35
Cooperarea autoritarilor naţionale cu Naţiunile Unite
1. Statele contractante se angajează să coopereze cu Biroul
Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi sau cu orice
alta institute a Naţiunilor Unite care i-ar succeda, în exercitarea
funcţiilor sale si, în special, să faciliteze sarcina sa de supraveghere a
aplicării dispoziţiilor acestei Convenţii.
2. În scopul de a permite Biroului Înaltului Comisariat sau
oricărei alte instituţii a Naţiunilor Unite care i-ar succeda de a prezenta
rapoarte organelor competente ale Naţiunilor Unite, statele
contractante se angajează să le furnizeze, în forma potrivita,
informaţiile şi datele statistice cerute cu privire la:
(a) situaţia refugiaţilor;
(b) implementarea prezentei Convenţii;
(c) legile, regulamentele şi decretele care sunt, sau vor intra, în
vigoare în ce priveşte refugiaţii.
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Articolul 36
Informaţii privind legislaţia naţionala
Statele contractante vor comunica Secretarului General al
Naţiunilor Unite textele legilor şi regulamentelor pe care le vor putea
adopta pentru a asigura aplicarea acestei Convenţii.
Articolul 37
Legătura cu convenţiile anterioare
Fără prejudicierea paragrafului 2 al Articolului 28 al acestei
Convenţii, aceasta Convenţie înlocuieşte, între părţile contractante,
Acordurile din 5 iulie 1992, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 iunie 1928
şi 30 iulie 1935, precum şi Convenţiile din 28 octombrie 1933 şi 10
februarie 1938, Protocolul din 14 septembrie 1939 şi Acordul din 15
octombrie 1946.
CAPITOLUL VII
CLAUZE FINALE
Articolul 38
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend între pârtile la prezenta Convenţie referitor la
interpretarea sau aplicarea acesteia, care nu poate fi soluţionat prin alte
mijloace, va fi supus Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea uneia
dintre părţile în diferend.
Articolul 39
Semnarea, ratificarea şi aderarea
1. Prezenta Convenite va fi deschisa spre semnare la Geneva, la
28 iulie 1951 si, după această dată depusă la Secretarul General al
Naţiunilor Unite. Ea va rămâne deschisa spre semnare la Oficiul
European al Naţiunilor Unite de la 28 iulie pana la 31 august 1951 şi
din nou deschisă spre semnare la sediul Naţiunilor Unite de la 17
septembrie 1951 pana la 31 decembrie 1952.
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2. Prezenta Convenţie va fi deschisa semnării de către toate
statele membre ale Naţiunilor Unite, precum şi de orice alt stat care nu
este membru al organizaţiei, invitat la Conferinţa plenipotenţiarilor
referitoare la statutul refugiaţilor şi apatrizilor sau de orice stat căruia
Adunarea Generală i-a adresat o invitaţie în acest sens. Ea va trebui sa
fie ratificată, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
General al Naţiunilor Unite.
3. Statele vizate la paragraful 2 al prezentului articol vor putea
să adere la prezenta Convenţie începând cu data de 28 iulie 1951.
Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la
Secretarul General al Naţiunilor Unite.
Articolul 40
Clauza de aplicare teritoriala
1. Orice stat va putea, în momentul semnării, ratificării sau
aderării, să declare că prezenta Convenţie se va extinde la ansamblul
teritoriilor pe care el le reprezintă pe plan internaţional sau la unu ori
mai multe dintre ele. O asemenea declaraţie îşi va produce efectele în
momentul intrării în vigoare a Convenţiei pentru statul respectiv.
2. În orice moment ulterior, această extindere se va face prin
notificarea adresată Secretarului General al Naţiunilor Unite şi îşi va
produce efectele începând cu cea de-a 90-a zi care va urma datei la
care Secretarul General al Naţiunilor Unite a primit notificarea sau de
la data intrării în vigoare a Convenţiei pentru statul respectiv, dacă
această ultimă dată este posterioară.
3. În ce priveşte teritoriile cărora prezenta Convenţie nu li se
aplica la data semnării, ratificării sau aderării, fiecare stat în cauză va
examina posibilitatea de a lua, cât mai curând posibil, orice masuri
necesare în scopul extinderii ei la teritoriile respective, sub rezerva,
dacă este cazul, a consimţământului guvernelor acestor teritorii, cerut
din raţiuni constituţionale.
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Articolul 41
Clauza federala
În cazul unui stat federal sau neunitar, se vor aplica dispoziţiile
următoare:
(a) În ce priveşte acele articole ale Convenitei a căror aplicare
ţine de acţiunea legislativă a puterii legislative federale, obligaţiile
guvernului federal vor fi, în aceasta măsură, aceleaşi cu cele ale
parţilor care nu sunt state federale;
(b) În ce priveşte acele articole ale Convenţiei a căror aplicare
ţine de acţiunea legislativă a fiecăruia dintre statele, provinciile sau
cantoanele constitutive, care nu sunt, în virtutea sistemului
constituţional al federaţiei, ţinute să ia masuri legislative, guvernul
federal va aduce, cât mai curând posibil şi cu avizul său favorabil,
articolele respective la cunoştinţa autorităţilor competente ale
statelor, provinciilor sau cantoanelor;
(c) Un stat federal, parte la prezenta Convenţie, va comunica, la
cererea oricărui alt stat contractant, care îi va fi transmisă prin
Secretarul General al Naţiunilor Unite, o prezentare asupra
legislaţiei şi practicilor în vigoare în statul federal şi în unităţile
sale constitutive în ce priveşte o dispoziţie sau alta a Convenţiei,
indicând măsura în care respectiva dispoziţie a fost pusă în aplicare
printr-o acţiune legislativă sau de altă natură
Articolul 42
Rezerve
1. În momentul semnării, ratificării sau aderării, orice stat va
putea formula rezerve la articolele Convenţiei cu excepţia articolelor
1, 3, 4, 16(1), 33 şi 36-46 inclusiv.
2. Orice stat contractant care a formulat o rezervă, conform
paragrafului 1 al acestui articol, va putea în orice moment să o retragă,
printr-o comunicare, în acest sens, adresată Secretarului General al
Naţiunilor Unite.
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Articolul 43
Intrare în vigoare
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi
care va urma datei depunerii celui de-al şaselea instrument de
ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica Convenţia sau
vor adera la aceasta după depunerea celui de-al şaselea instrument de
ratificare sau de aderare, ea va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi care
va urma datei depunerii de către acel stat a instrumentului său de
ratificare sau de aderare.
Articolul 44
Denunţare
1. Orice stat contractant va putea denunţa Convenţia în orice
moment, prin notificare adresată Secretarului General al Naţiunilor
Unite.
2. Denunţarea va produce efecte pentru statul respectiv la un an
de la data când ea a fost primită de către Secretarul General al
Naţiunilor Unite.
3. Orice stat care a făcut o declaraţie sau o notificare potrivit
articolului 40 va putea, în orice moment, să declare, printr-o notificare
adresată Secretarului General al Naţiunilor Unite, că prezenta
Convenţie va înceta să se aplice oricărui teritoriu menţionat în
notificare după un an de la data la care Secretarul General va primi
aceasta notificare.
Articolul 45
Revizuire
1. Orice stat contractant va putea, în orice moment, printr-o
notificare adresată Secretarului General al Naţiunilor Unite, să ceară
revizuirea prezentei Convenţii.
2. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite va recomanda, daca va
fi cazul, măsurile ce vor trebui luate în legătură cu această cerere.
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Articolul 46
Notificările Secretarului General al Naţiunilor Unite
Secretarul General al Naţiunilor Unite va notifica tuturor
statelor membre ale Naţiunilor Unite, precum şi statelor nemembre
vizate de articolul 39:
(a) declaraţiile şi notificările în conformitate cu secţiunea B a
articolului 1;
(b) semnăturile, ratificările şi aderările în conformitate cu
articolul 39;
(c) declaraţiile şi notificările în conformitate cu articolul 40;
(d) rezervele formulate sau retrase în conformitate cu articolul
42;
(e) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare în
conformitate cu articolul 43;
(f) (/) denunţările şi notificările în conformitate cu articolul 44;
(g) cererile de revizuire în conformitate cu articolul 45.
Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în mod cuvenit, au
semnat, în numele guvernelor lor, prezenta Convenţie,
Făcută la Geneva, la douăzeci şi opt iulie una mie nouă sute
cincizeci şi unu, intr-un singur exemplar, ale cărui texte în limbile
engleză şi franceză sunt egal autentice, care va fi depus în arhivele
Naţiunilor Unite şi de pe care vor fi transmise copii certificate
conforme cu originalul tuturor statelor membre ale Naţiunilor Unite
precum şi statelor nemembre prevăzute în articolul 39.

ANEXA
Paragraful 1
1. Documentul de călătorie prevăzut la Articolul 28 al prezentei
Convenţii va fi identic cu modelul ataşat Anexei.
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2. Acest document va fi redactat în cel puţin doua limbi: una din
cele două limbi va fi engleza sau franceza.
Paragraful 2
Sub rezerva reglementărilor din ţara de emitere, copiii vor putea
fi menţionaţi în documentul de călătorie al unuia dintre părinţi sau, în
circumstanţe excepţionale, în cel al altui refugiat adult.
Paragraful 3
Taxele percepute pentru eliberarea documentului nu vor depăşi
nivelul cel mai scăzut aplicabil paşapoartelor naţionale.
Paragraful 4
Sub rezerva cazurilor speciale sau excepţionale, documentul va
fi eliberat în aşa fel încât sa fie valabil pentru cel mai mare număr
posibil de ţări.
Paragraful 5
Durata valabilităţii documentului va fi de un an sau de doi ani,
la alegerea autorităţii care îl eliberează.
Paragraful 6
1. Reînnoirea sau prelungirea valabilităţii documentului este de
resortul autorităţii care 1-a eliberat, atât timp cât titularul nu s-a
stabilit în mod legal pe alt teritoriu şi îşi are reşedinţa legală pe
teritoriul sus-zisei autorităţi. Eliberarea unui nou document este, în
aceleaşi condiţii, de resortul autorităţii care a eliberat documentul
anterior.
2. Reprezentanţii diplomatici sau consulari autorizaţi în mod
special în acest scop vor fi împuterniciţi să prelungească pentru o
perioadă care nu va depăşi 6 luni, valabilitatea documentelor de
călătorie eliberate de guvernele lor respective.
3. Statele contractante vor examina cu bunăvoinţa posibilitatea
reînnoirii sau prelungirii valabilităţii documentelor de călătorie sau a
eliberării de noi documente refugiaţilor care nu îşi mai au reşedinţa
legala pe teritoriul lor, în cazul când aceşti refugiaţi nu sunt în măsură
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să obţină un document de călătorie din ţara unde îşi au reşedinţa
legală.
Paragraful 7
Statele contractante vor recunoaşte valabilitatea documentelor
eliberate conform dispoziţiilor Articolului 28 al prezentei Convenţii.
Paragraful 8
Autorităţile competente ale ţării în care refugiatul doreşte să se
deplaseze vor aplica, dacă sunt dispuse să-l admită, o viză pe
documentul de călătorie al acestuia, în cazul în care o astfel de viză
este necesară.
Paragraful 9
1. Statele contractante se angajează sa elibereze vize de tranzit
refugiaţilor care au obţinut viza pentru un teritoriu de destinaţie finală.
2. Eliberarea acestei vize va putea fi refuzată pentru motive care
ar justifica refuzarea vizei oricărui străin.
Paragraful 10
Taxele aferente pentru eliberarea vizei de ieşire, de intrare sau
de tranzit nu vor depăşi tarifele cele mai scăzute aplicabile vizelor
pentru paşapoartele străine.
Paragraful 11
În cazul unui refugiat care îşi schimbă reşedinţa şi se stabileşte
în mod legal pe teritoriul unui alt stat contractant, responsabilitatea
eliberării unui nou document va reveni, din acel moment, potrivit
prevederilor şi condiţiilor stipulate în Articolul 28, autorităţii
competente a acelui teritoriu, căreia refugiatul va avea dreptul sa-si
prezinte cererea.
Paragraful 12
Autoritatea care eliberează un nou document va retrage pe cel
vechi şi îl va înapoia ţării care 1-a eliberat, dacă vechiul document
menţionează că trebuie returnat ţării care 1-a eliberat; în caz contrar,
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autoritatea care emite noul document li va retrage şi anula pe cel
vechi.
Paragraful 13
1. Fiecare dintre statele contractante se angajează sa permită
titularului unui document de călătorie, care îi va fi eliberat de statul
respectiv în conformitate cu prevederile Articolului 28 al prezentei
Convenţii, să fie readmis pe teritoriul sau în orice moment, în cadrul
perioadei de valabilitate a acestui document.
2. Sub rezerva dispoziţiilor alineatului precedent, un stat
contractant poate să ceară ca titularul acestui document să
îndeplinească acele formalităţi care ar putea fi impuse în ce priveşte
ieşirea din sau întoarcerea în teritoriul său.
3. Statele contractante îşi rezervă dreptul, în cazuri excepţionale
sau în cazurile când şederea refugiatului este permisă pentru o
perioadă determinată, de a limita, în momentul eliberării documentului
respectiv, perioada de timp în care refugiatul s-ar putea reîntoarce,
această perioadă neputând fi mai mică de 3 luni.
Paragraful 14
Sub unica rezervă a prevederilor paragrafului 13, dispoziţiile
prezentei Anexe nu afectează, în nici un fel, legile şi reglementările
care guvernează pe teritoriile statelor contractante, condiţiile de
admitere, de tranzit, de şedere, de stabilire şi de ieşire.
Paragraful 15
Nici eliberarea documentului, nici menţiunile făcute în acesta
nu pot determina sau afecta statutul deţinătorului, în special în ce
priveşte cetăţenia.
Paragraful 16
Eliberarea documentului nu îndreptăţeşte, în nici un fel,
deţinătorul la protecţie din partea reprezentanţelor diplomatice sau
consulare ale ţării care 1-au eliberat şi nu conferă acestor
reprezentanţe un drept de protecţie.
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ANEXĂ
Modelul documentului de călătorie
Documentul va avea forma unui carnet (aproximativ 15x10
centimetri).
Este recomandabil să fie tipărit în aşa fel încât ştersăturile sau
alterările prin metode chimice sau alte metode să poată fi uşor
remarcate, iar cuvintele "Convenţia din 28 iulie 1951" sa fie tipărite în
repetiţie continuă pe fiecare pagină, în limba ţării care eliberează
documentul.
(Coperta carnetului)
DOCUMENT DE CALATOR1E
(Convenţia din 28 iulie 1951)
Nr..............................
(1)
DOCUMENT DE CALATORIE
(Convenţia din 28 iulie 1951)
Acest document expira la...................................................................................
daca valabilitatea sa nu este prelungită..............................................................
Numele...............................................................................................................
Prenumele...........................................................................................................
Însoţit de copilul(iii)...........................................................................................
1. Acest document este eliberat numai în scopul de a furniza titularului un
document de călătorie putând ţine loc de paşaport naţional. El nu aduce nici
un prejudiciu şi nu afectează în nici un fel naţionalitatea titularului.
2. Titularul este autorizat sa se reîntoarcă în....................................................
(menţinerea ţării ale cărei autorităţi eliberează documentul) pană la................
cu excepţia menţionării mai jos a unei date ulterioare (perioada în care
deţinătorul documentului este autorizat să se reîntoarcă nu trebuie sa fie mai
mica de 3 luni).
1. In caz de stabilire intr-o altă ţara decât aceea unde prezentul document a
fost eliberat, titularul trebuie, dacă doreşte să se deplaseze din nou, să solicite
un nou document autorităţilor competente ale ţării sale de reşedinţă [vechiul
document de călătorie va fi remis autorităţii care eliberează noul document
pentru a fi trimis autorităţii care 1-a eliberat]1
(Acest document conţine..............pagini, în afara copertelor).
_________________
1
Fraza dintre paranteze poate fi inserată de către guvernele care o doresc
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(2)
Locul şi data naşterii...........................................................................................
Profesia...............................................................................................................
Reşedinţa actuală................................................................................................
*Numele (înainte de căsătorie) şi prenumele soţiei............................................
............................................................................................................................
*Numele şi prenumele soţului............................................................................
............................................................................................................................
Semnalmente
Înălţimea.....................................................................................
Părul...........................................................................................
Culoarea ochilor.........................................................................
Nasul...........................................................................................
Forma feţei..................................................................................
Tenul...........................................................................................
Semne particulare.......................................................................
Copiii care îl însoţesc pe titular
Numele
Prenumele
Locul si
Sexul
data naşterii
...................... .......................... ...................................... ......................
*Bifaţi menţiunile inutile
(Acest document conţine..............pagini, în afara copertelor).
(3)
Fotografia titularului şi stampila autorităţii care a eliberat documentul.
Amprentele digitate ale titularului (facultativ)
Semnătura titularului .........................................................................................
(Acest document conţine..............pagini, în afara copertelor).
(4)
1. Acest document este valabil pentru următoarele ţări: ..................................
2. Documentul sau documentele pe baza căruia sau cărora este eliberat
prezentul document.............................................................................................
Eliberat la...............................................
Data........................................................
Semnхtura şi stampila autorităţii
care eliberează documentul:
Taxa plătita
(Acest document conţine..............pagini, în afara copertelor).
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(5)
Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii
Taxa plătita:
De la..................................................
Până la...............................................
Făcut la............................................... Data...................................................
Semnătura şi stampila autorităţii
care a prelungit sau reînnoit
valabilitatea acestui document:
Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii
Taxa plătita:
De la..................................................
Până la...............................................
Făcut la............................................... Data...................................................
Semnătura şi stampila autorităţii
care a prelungit sau reînnoit
valabilitatea acestui document:
(Acest document conţine..............pagini, în afara copertelor).
(6)
Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii
Taxa plătita:
De la..................................................
Până la...............................................
Făcut la............................................... Data...................................................
Semnătura şi stampila autorităţii
care a prelungit sau reînnoit
valabilitatea acestui document:
Prelungirea sau reînnoirea valabilităţii
Taxa plătita:
De la..................................................
Până la...............................................
Făcut la............................................... Data...................................................
Semnătura şi stampila autorităţii
care a prelungit sau reînnoit
valabilitatea acestui document:
(Acest document conţine..............pagini, în afara copertelor)
(7-32)
Vize
Numele titularului trebuie menţionat în fiecare viză acordată.
(Acest document conţine..............pagini, în afara copertelor).
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PROTOCOLUL DIN 1967 PRIVIND
STATUTUL REFUGIAŢILOR*
Statele părţi la prezentul Protocol,
Considerând că, Convenţia privind statutul refugiaţilor, semnată
la Geneva la 28 iulie 1951 (denumită în continuare Convenţia) nu se
aplică decât persoanelor care au devenit refugiaţi ca urmare a
evenimentelor petrecute înainte de 1 ianuarie 1951,
Considerând că de la adoptarea Convenţiei au apărut noi
categorii de refugiaţi şi că, din cauza acestui fapt, aceşti refugiaţi pot
să nu beneficieze de prevederile Convenţiei,
Considerând că este de dorit ca acelaşi statut să se aplice tuturor
refugiaţilor care intră sub incidenţa definiţiei date în Convenţie, fără a
se ţine seama de data limită de 1 ianuarie 1951,
Au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1
Dispoziţii generale
1. Statele pârti la prezentul Protocol se angajează să aplice
refugiaţilor aşa cum aceştia sunt definiţi în cele ce urmează,
prevederile articolelor 2-34 inclusiv ale Convenţiei.
2. În înţelesul prezentului Protocol, termenul "refugiat", mai
puţin în ce priveşte aplicarea paragrafului 3 al prezentului articol,
desemnează orice persoana cuprinsa în definiţia dată la Articolul 1 al
Convenţiei, ca şi cum cuvintele "în urma unor evenimente petrecute
înainte de 1 ianuarie 1951..." şi cuvintele "...ca urmare a acestor
evenimente" nu ar figura în Articolul 1 A (2).
3. Prezentul Protocol se va aplica de către statele părţi la acesta
fără nici o limitare geografică; totuşi, declaraţiile deja făcute în
virtutea articolului 1 B(1) (a) al Convenţiei, de către statele deja părţi
la aceasta, se vor aplica şi sub regimul prezentului Protocol, afară de
*

Naţiunile Unite, Culegere de tratate (Treaty Series), vol. 606, p. 267.
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cazul în care obligaţiile statului declarant nu au fost extinse potrivit
articolului 1 B(2) al Convenţiei.
Articolul II
Cooperarea autorităţilor naţionale cu Naţiunile Unite
1. Statele părţi la prezentul Protocol se angajează să coopereze
cu Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi sau
orice altă instituţie a Naţiunilor Unite care i-ar succeda, în exercitarea
funcţiilor sale şi , în special, să faciliteze sarcina sa de supraveghere a
aplicării dispoziţiilor prezentului Protocol.
2. În scopul de a permite Biroului Înaltului Comisariat sau
oricărei alte instituţii a Naţiunilor Unite care i-ar succeda de a prezenta
rapoarte organelor competente ale Naţiunilor Unite, statele părţi la
prezentul Protocol se angajează să le fumizeze, în forma potrivită,
informaţiile şi datele statistice cerute cu privire la:
(a) situaţia refugiaţilor;
(b) implementarea prezentului Protocol;
(c) legile, regulamentele şi decretele care sunt, sau vor intra, în
vigoare în ce priveşte refugiaţii.
Articolul III
Informaţii privind legislaţia naţională
Statele părţi la prezentul Protocol vor comunica Secretarului
General al Naţiunilor Unite textele legilor şi regulamentelor pe care
le-ar putea adopta pentru a asigura aplicarea prezentului Protocol.
Articolul IV
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend intre părţile la prezentul Protocol cu privire la
interpretarea sau aplicarea sa, care nu poate fi soluţionat prin alte
mijloace, va fi supus Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea uneia
dintre părţile în diferend.
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Articolul V
Aderare
Prezentul Protocol va fi deschis aderării tuturor statelor parţi la
Convenţie şi oricărui alt stat membru al Naţiunilor Unite sau membru
al uneia dintre instituţiile specializate sau oricărui stat căruia Adunarea
Generala a Naţiunilor Unite i-ar adresa o invitaţie de a adera la
Protocol. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de
aderare la Secretarul General al Naţiunilor Unite.
Articolul VI
Clauza federala
În cazul unui stat federal sau neunitar, se vor aplica dispoziţiile
următoare:
(a) În ce priveşte acele articole ale Convenţiei ce urmează sa fie
aplicate potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al Articolului I al
prezentului Protocol şi a căror aplicare ţine de acţiunea legislativă a
puterii legislative federate, obligaţiile guvernului federal vor fi, în
aceasta măsura, acelea şi cu cele ale statelor părţi care nu sunt state
federale;
(b) În ce priveşte acele articole ale Convenţiei ce urmează sa fie
aplicate potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al Articolului 1 al
prezentului Protocol şi a căror aplicare ţine de acţiunea legislativă a
fiecăruia dintre statele, provinciile sau cantoanele constitutive, care
nu sunt, în virtutea sistemului constituţional al federaţiei, ţinute să
ia măsuri legislative, guvernul federal va aduce, cât mai curând
posibil şi cu avizul său favorabil, articolele respective la cunoştinţa
autoritarilor competente ale statelor, provinciilor sau cantoanelor;
(c) Un stat federal, parte la prezentul Protocol, va comunica, la
cererea oricărui alt stat parte la acesta, care îi va fi transmisă prin
Secretarul General al Naţiunilor Unite, o prezentare asupra
legislaţiei şi practicilor în vigoare în statul federal şi în unităţile
sale constitutive în ce priveşte o dispoziţie sau alta a Convenţiei ce
se va aplica potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al Articolului 1 al
Protocolului, indicând măsura în care respectiva dispoziţie a fost
pusa în aplicare printr-o acţiune legislativa sau de altă natură.
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Articolul VII
Rezerve şi declaraţii
1. În momentul aderării, orice stat va putea formula rezerve la
Articolul IV al prezentului Protocol şi în ce priveşte aplicarea, în
conformitate cu prevederile Articolului 1 al Protocolului, a oricăror
dispoziţii ale Convenţiei, altele decât cele prevăzute la Articolele 1, 3,
4, 16(1) şi 33, cu condiţia că, în cazul unui stat parte la Convenţie,
rezervele făcute în virtutea prezentului articol să nu se extindă la
refugiaţii cărora li se aplică prevederile Convenţiei.
2. Rezervele făcute de statele părţi la Convenţie, în
conformitate cu articolul 42 al acesteia, se vor aplica, daca nu vor fi
retrase, obligator lor decurgând din prezentul Protocol.
3. Orice stat care formulează o rezerva în virtutea paragrafului
1 al prezentului articol poate să o retragă în orice moment printr-o
comunicare adresata în acest scop, Secretarului General al Naţiunilor
Unite.
4. Declaraţiile făcute în virtutea paragrafelor 1 şi 2 ale
articolului 40 al Convenţiei, de către un stat parte la aceasta, şi care
aderă la prezentul Protocol, vor fi considerate a se aplica sub regimul
prezentului Protocol, cu excepţia cazului când, în momentul aderării, o
înştiinţare contrară ar fi fost trimisă de către partea interesată
Secretariatului General al Naţiunilor Unite. Dispoziţiile paragrafelor 2
şi 3 ale articolului 40 şi paragrafului 3 al articolului 44 ale Convenţiei
vor fi considerate a se aplica, mutatis mulandis, prezentului Protocol.
Articolul VIII
Intrarea în vigoare
1. Prezentul Protocol va intra în vigoare la data depunerii celui
de-al şaselea instrument de aderare.
2. Pentru fiecare dintre statele care vor adera la Protocol după
depunerea celui de-al şaselea instrument de aderare, Protocolul va
intra în vigoare la data când acest stat va depune instrumentul său de
aderare.
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Articolul IX
Denunţare
1. Orice stat parte la prezentul Protocol va putea să îl denunţe în
orice moment, printr-o notificare adresata Secretarului General al
Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea va produce efecte, pentru statul interesat, la un an
după data la care ea a fost primită de Secretarul General al Naţiunilor
Unite.
Articolul X
Notificări ale Secretarului General al Naţiunilor Unite
Secretarul General al Naţiunilor Unite va notifica tuturor
statelor vizate la Articolul V, în ce priveşte prezentul Protocol, datele
intrării în vigoare, aderării, depunerii şi retragerii rezervelor,
denunţării, precum şi declaraţiile şi notificările referitoare la acestea.
Articolul XI
Depunerea Protocolului
în arhivele Secretariatului Naţiunilor Unite
Un exemplar al prezentului Protocol, ale cărui texte în limbile
chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă sunt egal autentice, semnat
de preşedintele Adunării Generale şi de Secretarul General al
Naţiunilor Unite, va fi depus în arhivele Secretariatului Naţiunilor
Unite. Secretarul General va transmite copii certificate conforme de pe
acesta tuturor statelor membre ale Naţiunilor Unite şi altor state vizate
la articolul V.
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LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la statutul refugiaţilor

Nr.1286-XV din 25.07.2002
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-127/1003 din 12.09.2002
Pornind de la necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, avînd în vedere că statul trebuie să asigure
concordanta legislaţiei naţionale cu principiile şi normele unanim
recunoscute ale dreptului internaţional şi cu prevederile tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte, conştientizînd că
reglementarea statutului refugiaţilor constituie o garanţie importantă a
drepturilor omului, în temeiul art.19 alin.(2) şi art.72 alin.(3) din
Constituţia Republicii Moldova, Parlamentul adopta prezenta lege
organica.

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
azil - instituţie juridică prin intermediul căreia statul oferă
străinului protecţie, acordîndu-i statut de refugiat, azil politic sau
protecţie temporară;
străin - cetăţean străin (cu una sau mai multe cetăţenii) sau
persoană fără cetăţenie (apatrid);
solicitant de azil - străin care solicită statut de refugiat;
refugiat - străin căruia, în conformitate cu prezenta lege, i-a fost
recunoscut statutul de refugiat;
azil politic - protecţie excepţionala acordata străinului de către
Preşedintele Republicii Moldova;
ţară (ţări) de origine - ţară (ţări) al cărei (al căror) cetăţean este
străinul; în cazul apatridului - ţară în care acesta îşi are
domiciliul legal şi obişnuit.
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Articolul 2. Obiectivele şi sfera de aplicare a legii
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, economic, social şi
organizatoric de acordare a azilului (statutului de refugiat, azilului
politic, protecţiei temporare) în Republica Moldova, determină statutul
solicitanţilor de azil şi al refugiaţilor.
(2) Azilul se acordă în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi altor
acte normative, în concordanţă cu principiile şi normele unanim
recunoscute ale dreptului internaţional şi cu respectarea prevederilor
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(3) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor solicitanţilor de azil,
refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie temporară, precum şi
autorităţilor competente în soluţionarea problemelor acestora.
Articolul 3. Dreptul de azil
(1) Relaţiile care apar prin acordarea şi exercitarea dreptului de azil
sînt reglementate de prevederile Constituţiei Republicii Moldova,
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, de
prezenta lege şi de alte acte normative adoptate în conformitate cu
acestea.
(2) Străinul are dreptul să solicite azil în conformitate cu condiţiile şi
modul stabilite de prezenta lege.

Capitolul II. PRINCIPII GENERALE
Articolul 4. Nediscriminarea
Prevederile prezentei legi se aplică solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi
beneficiarilor de protecţie temporară fără nici o discriminare pe motive
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie,
apartenenţă politică, avere sau de origine socială.
Articolul 5. Confidenţialitatea
(1) Informaţia privind solicitanţii de azil şi refugiaţii este confidenţiala.
(2) Informaţia confidenţiala privind solicitanţii de azil şi refugiaţii poate
fi adusă la cunoştinţa unor terţi doar cu consimţămîntul lor.
(3) La procesul de examinare a cererilor de acordare a azilului şi la
şedinţele autorităţilor competente în soluţionarea problemelor
solicitanţilor de azil şi ale refugiaţilor pot participa, cu acordul
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acestora, reprezentanţii lor legali, precum şi reprezentanţii Înaltului
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
Articolul 6. Interdicţia de returnare şi expulzare
(1) Nici un refugiat nu poate fi returnat sau expulzat:
a) intr-o ţară unde ar putea exista o ameninţare a vieţii sau a libertăţii
acestuia pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţa la un
anumit grup social sau opinie politică;
b) intr-o ţară unde ar putea fi expus la torturi, la pedepse sau
tratamente crude, inumane ori degradante;
c) intr-o ţară unde în privinţa acestuia ar putea fi aplicată pedeapsa cu
moartea.
(2) Nici un solicitant de azil nu poate fi returnat sau expulzat de pe
teritoriul Republicii Moldova pînă la epuizarea tuturor căilor ordinare
de atac.
(3) Refugiatului în a cărui privinţa a fost emisa o hotărîre
judecătoreasca de expulzare i se acordă un termen rezonabil pentru
efectuarea formalităţilor necesare de admitere legală intr-o alta ţară. În
caz de necesitate, faţă de această persoană, pînă la returnare sau
expulzare, se aplică măsurile de siguranţa prevăzute de legislaţie.
(4) Beneficiul dispoziţiei privind termenul rezonabil nu poate fi invocat
de refugiatul faţă de care există motive bine întemeiate că prezintă un
pericol pentru securitatea naţionala sau care, fiind condamnat printr-o
hotărîre definitivă pentru o infracţiune gravă, constituie un pericol
pentru ordinea publică.
Articolul 7. Unitatea familiei
(1) De dreptul de azil în Republica Moldova beneficiază, în aceeaşi
măsura, şi membrii familiei refugiatului, specificaţi la alin.(2).
(2) Statutul de refugiat se acordă, de asemenea, soţiei (soţului),
copiilor pînă la vîrsta de 18 ani şi altor membri ai familiei ce însoţesc
refugiatul şi se află la întreţinerea acestuia, cu condiţia că domiciliază
împreuna cu acesta şi nu au o alta cetăţenie, iar căsătoria a fost
încheiata înainte de data solicitării azilului.
(3) Copilul care a depăşit vîrsta de 18 ani sau a dobîndit în alt mod
capacitatea deplină de exerciţiu nu mai beneficiază de drept de azil în
condiţiile alin.(2) şi va completa o cerere separată de acordare a
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dreptului de azil în Republica Moldova. Copilul care a obţinut dreptul
de azil pînă la vîrsta de 18 ani va beneficia în continuare de acest
drept.
(4) Membrilor familiei refugiatului care au obţinut dreptul de azil în
condiţiile alin.(2) li se menţine acest drept şi în caz de divorţ, de
separare sau de deces al refugiatului.
Articolul 8. Protecţia copiilor
Copilul care beneficiază de protecţie temporară, care solicită statut de
refugiat sau este recunoscut drept refugiat în conformitate cu prezenta
lege şi cu tratatele internaţionale în materie la care Republica Moldova
este parte va primi, indiferent de faptul că este însoţit de părinţi sau
nu, protecţie şi asistenţă umanitară pentru a se bucura de drepturile
sale.
Articolul 9. Naturalizarea
Pentru a facilita naturalizarea refugiaţilor se vor crea condiţii optime în
vederea accelerării procedurii în cauză în condiţiile Legii cetăţeniei
Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000.

Capitolul III. AUTORITĂŢILE COMPETENTE ÎN SOLUŢIONAREA
PROBLEMELOR ÎN MATERIE DE REFUGIATI
Articolul 10. Direcţia Principală pentru Refugiaţi
(1) Autoritatea care administrează şi soluţionează problemele
solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi ale beneficiarilor de protecţie
temporară este Direcţia Principală pentru Refugiaţi, care activează pe
lîngă Ministerul Justiţiei. Regulamentul direcţiei, structura şi statele de
personal ale acesteia se aprobă de către ministrul justiţiei.
(2) Direcţia Principală pentru Refugiaţi colaborează cu autorităţile
publice în procesul de implementare a normelor şi procedurilor
necesare pentru a asigura respectarea drepturilor solicitanţilor de azil
şi ale refugiaţilor.
(3) Direcţia Principală pentru Refugiaţi colaborează cu Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în vederea instruirii
personalului, asigurării informaţionale, didactice şi metodice a
activităţii acesteia.
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Articolul 11. Atribuţiile Direcţiei Principale pentru Refugiaţi
Direcţia Principală pentru Refugiaţi:
a) înregistrează cererile solicitanţilor de azil, îi intervievează,
colectează datele şi probele necesare la completarea dosarului pentru
fiecare cerere de solicitare a dreptului de azil;
b) implementează măsurile de protecţie şi de asistenţă oferite
solicitanţilor de azil şi refugiaţilor, în condiţiile prezentei legi;
c) înfiinţează, după necesitate, şi administrează centrele de recepţie,
triere şi cazare a solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor. Regulamentele
centrelor se aprobă de către ministrul justiţiei;
d) este responsabilă de administrarea fondurilor alocate la bugetul
Direcţiei Principale pentru Refugiaţi, a altor ajutoare, precum şi a
asistenţei financiare, oferite solicitanţilor de azil şi refugiaţilor de către
organizaţiile naţionale şi internaţionale;
e) exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, de
tratatele internaţionale şi de regulamentul sau.
Articolul 12. Directorul Directiei Principale pentru Refugiati
(1) Direcţia Principală pentru Refugiaţi este condusă de directorul
acesteia, numit în funcţie de către ministrul justiţiei.
(2) Directorul:
a) asigură buna funcţionare a Direcţiei Principale pentru Refugiaţi;
b) acordă, retrage şi anulează statutul de refugiat;
c) desemnează, în conformitate cu legislaţia, cîte un reprezentant ce
va tutela fiecare solicitant de azil neînsoţit, care nu a împlinit vîrsta de
18 ani sau care este în incapacitatea de a întreprinde acţiuni juridice;
d) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia Republicii
Moldova, de tratatele internaţionale şi de regulamentul direcţiei.
(3) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite instrucţiuni, dispoziţii
şi alte acte.
Articolul 13. Consiliul pentru Refugiaţi
(1) Consiliul pentru Refugiaţi este constituit prin ordinul ministrului
justiţiei şi are în componenţa sa reprezentanţi ai ministerelor şi
departamentelor interesate, un reprezentant al Înaltului Comisariat al
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Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi cel puţin un reprezentant al
organizaţiilor neguvernamentale care în activitatea lor se preocupă de
problemele refugiaţilor.
(2) Consiliul pentru Refugiaţi examinează în apel plîngerile împotriva
respingerii cererii de acordare a statutului de refugiat.
(3) Atribuţiile Consiliului pentru Refugiaţi sînt stabilite prin ordinul
ministrului justiţiei.
Articolul 14. Cooperarea internaţionala
(1) Republica Moldova cooperează cu alte tari, cu Înaltul Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi alte organizaţii internaţionale în
vederea soluţionării problemelor refugiaţilor.
(2) Guvernul cooperează cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi, facilitindu-I acestuia exercitarea atribuţiilor.
(3) Solicitanţii de azil şi refugiaţii sînt informaţi de către Direcţia
Principală pentru Refugiaţi despre dreptul lor de a contacta Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Reprezentanţii
acestuia pot comunica cu fiecare solicitant de azil şi refugiat de pe
teritoriul Republicii Moldova, indiferent de locul aflării acestuia, şi pot
lua cunoştinţă de dosarul lui personal.

Capitolul IV. AZILUL
Articolul 15. Solicitantul de azil
(1) Statutul de solicitant de azil începe din momentul depunerii de
către străin a cererii de acordare a statutului de refugiat şi se încheie o
data cu emiterea unei decizii prin care el este recunoscut refugiat sau
prin care i se respinge cererea. în cazul contestării deciziei prin care
străinului i s-a respins cererea, acesta îşi păstrează statutul de
solicitant de azil pînă la epuizarea tuturor căilor ordinare de atac.
(2) Solicitanţii de azil care au intrat ilegal în Republica Moldova sînt
consideraţi admişi temporar pe teritoriul ţării şi nu vor fi sancţionaţi
pentru intrarea ilegală în ţară în cazul iniţierii procedurii de acordare a
statutului de refugiat. Tratamentul aplicat acestor persoane se va
conforma standardelor internaţionale referitoare la drepturile omului şi
prevederilor prezentei legi.
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(3) Solicitanţii de azil care nu au trecut frontiera de stat vor fi admişi în
teritoriul ţării la solicitarea directorului Direcţiei Principale pentru
Refugiaţi.
(4) Solicitanţii de azil pot fi plasaţi în centre de recepţie, triere şi
cazare.
(5) în scopuri de identificare şi evidenţă, solicitanţilor de azil li se
întocmesc dosare personale, care vor conţine date referitoare la
identitatea lor, fotografii, amprentele digitale şi alte date. Dosarele
personale se păstrează la Direcţia Principală pentru Refugiaţi.
(6) Solicitanţii de azil sînt supuşi în mod obligatoriu examenului
medical general.
Articolul 16. Documentele solicitantului de azil
(1) Pînă la soluţionarea cererii de acordare a dreptului de azil
(statutului de refugiat), directorul Direcţiei Principale pentru Refugiaţi
eliberează solicitantului de azil un document temporar de identitate, în
care sînt înscrişi şi membrii familiei care îl însoţesc.
(2) Documentul temporar de identitate este valabil pentru un termen
de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii lui pentru alte termene a cîte
30 de zile, pînă la soluţionarea definitiva a cererii.
(3) La înmînarea documentului temporar de identitate, Direcţia
Principală pentru Refugiaţi poate reţine documentele de identitate
aflate în posesia solicitantului de azil.
Articolul 17. Drepturile şi obligaţiile solicitantului de azil
(1) Solicitantul de azil beneficiază de următoarele drepturi:
a) de a nu fi returnat sau expulzat pînă la soluţionarea cererii sale de
acordare a statutului de refugiat;
b) de şedere în Republica Moldova pînă la expirarea termenului de 15
zile de la data rămînerii definitive şi irevocabile a deciziei privind
respingerea cererii;
c) de a i se examina cererea în termene rezonabile;
d) de a beneficia de traducător şi de asistenţă juridică;
e) de a fi informat despre posibilitatea contactării reprezentanţilor
Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi;
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f) de a fi informat despre posibilitatea şi termenele de atacare a
deciziei prin care i se respinge cererea;
g) de a fi intervievat de o persoană de acelaşi sex;
h) de a prezenta probe în justificarea cererii sale; precum şi
i) de alte drepturi stabilite de legislaţie.
(2) Daca cererea solicitantului de azil nu este soluţionată în termen de
6 luni, acestuia, la cerere, i se poate acorda temporar dreptul la
muncă.
(3) Solicitantul de azil este obligat:
a) să aibă un comportament corect şi civilizat, să respecte regulile
stabilite de autorităţi şi să răspundă la solicitările acestora;
b) să nu provoace stări de conflict sau incidente cu populaţia, să le
evite, sa nu comită contravenţii şi infracţiuni;
c) să se conformeze prevederilor prezentei legi şi ale legislaţiei în
vigoare;
d) să prezinte date veridice referitor la cazul sau;
e) să colaboreze cu autorităţile întru soluţionarea cererii sale;
f) să informeze Direcţia Principală pentru Refugiaţi despre orice
schimbare a locului de trai, a statutului juridic, a stării civile, despre
pierderea sau deteriorarea documentelor de identitate.
Articolul 18. Azilul politic
(1) În cazuri excepţionale, persoanele care au deţinut funcţii politice,
diplomatice sau de interes public în alte ţări sau în organismele
internaţionale, persoanele care au demonstrat un deosebit ataşament,
respect şi interes pentru Republica Moldova, alte personalităţi
marcante, care sînt persecutate în ţara lor de origine, pot solicita
Preşedintelui Republicii Moldova acordarea de azil politic.
(2) Cererile prin care se solicită azil politic se examinează de către
Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic pe
lîngă Preşedintele Republicii Moldova.
(3) Condiţiile, regulile şi temeiurile de acordare a azilului politic
categoriilor de persoane specificate la alin.(1) sînt stabilite în
regulamentul respectiv, aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
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(4) Persoanele cărora li s-a respins cererea de acordare a azilului
politic pot solicita acordarea statutului de refugiat.
(5) Persoanele cărora li s-a acordat azil politic au aceleaşi drepturi şi
obligaţii ca şi refugiaţii.

Capitolul V. PROTECŢIA TEMPORARĂ
Articolul 19. Condiţiile de acordare a protecţiei temporare
(1) în cazuri excepţionale, în virtutea unor împrejurări ce ar putea
provoca afluxuri masive de solicitanţi de azil, Guvernul decide
acordarea protecţiei temporare pentru grupuri de persoane.
(2) în situaţiile specificate la alin.(1), la propunerea directorului
Direcţiei Principale pentru Refugiaţi, ministrul justiţiei efectuează o
analiză a situaţiei, luînd în considerare cauzele eventualelor afluxuri
de persoane şi întocmeşte un raport în acest sens în care propune
Guvernului să acorde protecţie temporară grupurilor de persoane.
(3) Acordarea protecţiei temporare nu împiedica persoanele sa aibă
acces individual la procedura de acordare a statutului de refugiat.
Articolul 20. Încetarea protecţiei temporare
(1) Protecţia temporara încetează în cazul:
a) renunţării la protecţie;
b) repatrierii voluntare;
c) obţinerii statutului de refugiat;
d) reinstalării în altă ţară;
e) încetării situaţiei pentru care se acordă protecţie.
(2) Dacă persoana care beneficiază de protecţie temporară solicită
azil în condiţii generale, în privinţa acesteia se aplică prevederile
art. 6.
(3) Încetarea situaţiei pentru care se acorda protecţie temporară este
constatată de directorul Direcţiei Principale pentru Refugiaţi şi este
adusă la cunoştinţa fiecărui beneficiar de protecţie temporară.
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Capitolul VI. STATUTUL DE REFUGIAT
Articolul 21. Dreptul de a obţine statut de refugiat
De dreptul de a obţine statut de refugiat în Republica Moldova
beneficiază străinul care are temeri bine întemeiate de a fi persecutat
pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţa la un anumit grup
social sau pentru opiniile sale politice, care se află în afara ţării a cărei
cetăţenie o are şi care nu poate sau, în virtutea temerilor expuse, nu
doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări; sau care, neavînd nici o
cetăţenie şi aflîndu-se în afara ţării în care îşi are reşedinţa obisnuită,
în virtutea temerilor menţionate, nu poate sau nu doreşte să se
reîntoarcă în ţara de origine.
Articolul 22. Străinii cărora nu le poate fi acordat statutul de refugiat
(1) Statutul de refugiat nu poate fi acordat străinului care:
a) a comis o crimă împotriva păcii, împotriva umanităţii sau o crimă de
război, în sensul instrumentelor internaţionale;
b) a comis, cu intenţie, pe teritoriul Republicii Moldova, înainte sau
după solicitarea azilului, o infracţiune pentru care Codul penal
prevede o pedeapsă cu închisoare pe un termen de peste 3 ani ori a
comis în afara ţării o crima gravă de drept comun;
c) a comis acte contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor
Unite;
d) prin comportamentul său ori prin apartenenţa sa la o anumită
organizaţie sau grupare, prezintă o ameninţare pentru securitatea
naţionala şi/sau pentru ordinea publică;
e) are mai multe cetăţenii şi, fără un motiv real bine întemeiat, nu a
solicitat protecţia uneia dintre ţările al căror cetăţean este.
(2) Statutul de refugiat nu poate fi acordat unui străin care intra, legal
sau ilegal, în Republica Moldova dintr-o ţară terţă unde nu a fost
persecutat, nu i s-au încălcat drepturile, nu i-au fost periclitate viaţa şi
integritatea corporală, de unde nu a fost returnat sau expulzat în
sensul prevederilor prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd străinul a
intrat în ţară cu scopul de a-şi unifica familia.
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Capitolul VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE REFUGIAŢILOR
Articolul 23. Drepturile refugiaţilor
(1) Statutul de refugiat conferă beneficiarului drepturile prevăzute de
legislaţie pentru cetăţenii străini şi pentru apatrizi, precum şi
următoarele drepturi speciale:
a) de a rămîne pe teritoriul Republicii Moldova şi de a obţine
documentele corespunzătoare pentru confirmarea identităţii şi pentru
trecerea frontierei;
b) de a alege locul de reşedinţa şi de a circula liber în condiţiile
stabilite de legislaţie pentru străini;
c) de a fi angajat de persoane fizice sau juridice, de a exercita profesii
libere, de a efectua acte de comerţ şi alte acte juridice;
d) de a fi salarizat şi de a beneficia de celelalte drepturi materiale ce
decurg din activităţile desfăşurate, precum şi de asigurări sociale, în
condiţiile legii;
e) de a urma învăţămîntul primar în condiţiile stabilite de lege pentru
cetăţenii Republicii Moldova, precum şi celelalte forme de învăţămînt
în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii străini;
f) de a beneficia de un tratament identic cu cel acordat cetăţenilor
Republicii Moldova în ceea ce priveşte libertatea de a practica propria
religie şi de a da educaţie religioasă copiilor;
g) de a beneficia de minimul garantat de asistenţă medicală gratuită,
în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii străini;
h) de a avea acces liber la instanţele de judecata şi la asistenţa
administrativa;
i) de a nu fi returnat sau expulzat decît pe motive de securitate
naţionala sau de ordine publica. în cazul cînd se dispun aceste
masuri, persoana în cauză nu poate fi trimisă în locuri unde viaţa sau
libertatea sa ar putea fi ameninţată pe motive de rasă, religie,
naţionalitate, apartenenţa la un anumit grup social sau opinie politica.
(2) în cazul în care este lipsit de mijloacele necesare pentru existentă,
refugiatul are dreptul la ajutor bănesc în mărimea şi în modul stabilite
de Guvern. Ajutorul bănesc se acordă cu condiţia:
a) depunerii unei cereri;
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b) asumării unui angajament de rambursare a sumei primite;
c) existentei disponibilităţilor financiare ale statului.
Termenul de acordare a ajutorului bănesc nu va depăşi 6 luni.
Articolul 24. Obligatiile refugiatilor
Beneficiarul statutului de refugiat este obligat:
a) să cunoască şi să respecte Constituţia Republicii Moldova,
prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative;
b) să aibă un comportament corect şi civilizat, să respecte regulile
stabilite de autoritari şi să răspundă la solicitările acestora;
c) să nu provoace stări de conflict sau incidente cu populaţia, să le
evite, să nu comită contravenţii şi infracţiuni;
d) să ramburseze sumele primite în calitate de ajutor în condiţiile
art.23 alin.(2), dacă a realizat venituri ce îi permit acest lucru. Sumele
rambursate se fac venit la bugetul de stat.
Articolul 25. Documentele refugiaţilor
(1) Fiecărui refugiat i se eliberează un document de identitate în
modul stabilit de legislaţie.
(2) Refugiaţii pot obţine documente de călătorie care să le permită
deplasarea în afara teritoriului Republicii Moldova, cu excepţia
cazurilor cînd este periclitata securitatea naţionala sau ordinea
publică.

Capitolul VIII. PROCEDURA DE ACORDARE A STATUTULUI DE
REFUGIAT
Articolul 26. Cererea de acordare a statutului de refugiat
(1) Cererea de acordare a statutului de refugiat se depune îndată ce:
a) solicitantul s-a prezentat intr-un punct de control al trupelor de
grăniceri pentru trecerea frontierei de stat;
b) solicitantul a intrat pe teritoriul Republicii Moldova;
c) în ţara de origine a solicitantului cu drept de şedere în Republica
Moldova au survenit evenimente care îl determină să ceară protecţie.
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(2) Solicitanţii de azil depun o cerere scrisă la Direcţia Principală
pentru Refugiaţi. Cererea este perfectată sub formă de chestionar.
(3) Cererile pot fi depuse la punctele de trecere a frontierei de stat sau
la secţiile de poliţie, urmînd a fi expediate Direcţiei Principale pentru
Refugiaţi, în condiţiile alin.(4) şi alin.(5).
(4) în privinţa persoanelor care au solicitat azil la punctele de trecere a
frontierei de stat sau la organele de poliţie, în condiţii de
confidenţialitate se întocmeşte un proces-verbal în care se indică:
a) date privind identitatea persoanei, iar în cazul în care persoana nu
o poate confirma documentar, se indică identitatea declarată;
b) circumstanţele care au determinat persoana să solicite azil;
c) ţara în care drepturile şi libertăţile solicitantului de azil sînt
periclitate în virtutea circumstanţelor specificate la art.21;
d) alte date considerate necesare pentru îndeplinirea procedurii de
examinare a cauzei;
e) obligaţia solicitanţilor de azil de a se prezenta în cel mai scurt timp
la Direcţia Principală pentru Refugiaţi.
(5) Documentele solicitantului de azil se expediază împreuna cu
cererea sa şi cu procesul-verbal Direcţiei Principale pentru Refugiaţi.
Organele de poliţie sau cele de la frontieră eliberează solicitantului o
adeverinţa provizorie, care tine loc de document temporar de
identitate şi permite deplasarea pînă la Direcţia Principala pentru
Refugiaţi. Modelul adeverinţei provizorii este aprobata de Ministerul
Justiţiei.
(6) Direcţia Principală pentru Refugiaţi înregistrează cererea de
acordare a azilului, toate datele importante oferite de solicitantul de
azil, eliberează un document care certifică identitatea acestuia,
confirmă depunerea cererii şi asigură interdicţia de returnare sau
expulzare.
(7) Cererea de acordare a azilului se depune în limba de stat sau în
una din limbile ţărilor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi
trebuie sa conţină motivele pentru care solicitantul cere protecţie pe
teritoriul Republicii Moldova.
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Articolul 27. Intervievarea
(1) Solicitantul de azil este intervievat în legătura cu cererea sa de
acordare a azilului la Direcţia Principală pentru Refugiaţi. în cazul în
care intervievarea nu are loc o dată cu depunerea cererii, solicitantului
i se comunică cît de curînd posibil data la care urmează sa aibă loc
intervievarea, însă termenul fixat nu va depăşi 21 de zile de la data
depunerii cererii.
(2) Solicitantul de azil poate fi intervievat în prezenţa unui
reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale sau a unui avocat.
La intervievare au dreptul sa asiste reprezentanţii Înaltului Comisariat
al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Solicitantul de azil trebuie sa
răspundă personal la întrebările care îi sînt adresate.
(3) La cerere, solicitantul de azil poate fi intervievat de către o
persoană de acelaşi sex.
(4) Solicitantul de azil va prezenta probe care vor justifica temerile
sale de a fi persecutat, legate de circumstanţele specificate la art. 21,
şi fa oferi informaţiile necesare cu privire la domiciliu, itinerarul
parcurs, staţionările în alte ţări, solicitările făcute în alte ţări, precum şi
alte date necesare pentru examinarea cererii.
(5) Direcţia Principală pentru Refugiaţi asigură organizarea şi buna
desfăşurare a intervievării, verifică faptele expuse de către solicitantul
de azil şi perfectează documentaţia necesară pentru luarea deciziei.
Dosarul poate cuprinde, de asemenea, şi informaţia oferită de Înaltul
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în legătura cu cererea
de acordare a azilului.
Articolul 28. Colectarea probelor
(1) Solicitantul de azil este obligat să prezinte probe şi să coopereze
cu autorităţile competente în materie de refugiaţi la verificarea datelor
prezentate şi în special:
a) să ofere, oral sau în scris, informaţiile necesare autoritarilor
competente;
b) să respecte instrucţiunile oficiale, în special cerinţa de a se
prezenta personal în faţa autoritarilor competente;
c) să prezinte şi să depună autoritarilor competente
documentele pe care le deţine, în condiţiile prezentei legi.
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(2) Dubiul se interpretează în favoarea solicitantului de azil numai în
cazul cînd acesta a depus eforturi reale pentru a-şi proba relatarea,
cînd declaraţiile lui sînt coerente şi plauzibile şi nu sînt contrare
faptelor notorii.
(3) La adoptarea deciziei se vor lua în considerare informaţiile oferite
de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, rapoartele
Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la drepturile omului, precum şi
alte informaţii.
Articolul 29. Consilierul de eligibilitate
Consilierul de eligibilitate al Direcţiei Principale pentru Refugiaţi:
a) se asigură că solicitantul de azil îşi prezintă cazul cît mai complet
posibil şi cu toate probele de care dispune;
b) determină credibilitatea solicitantului de azil şi evaluează dovezile
prezentate de el (acordîndu-i beneficiul dubiului, daca este cazul) în
vederea stabilirii elementelor obiective şi subiective ale situaţiei
acestuia;
c) corelează elementele stabilite cu criteriile relevante ale tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte pentru a ajunge la
o concluzie justă în privinţa acordării statutului de refugiat;
d) atenţionează solicitantul de azil asupra faptului că informaţiile pe
care le prezintă vor servi drept temei la luarea deciziei şi, prin urmare,
ele trebuie sa fie veridice şi precise;
e) îl informează pe solicitantul de azil că prezentarea unor date false
privind circumstanţele pe care se întemeiază cererea de azil poate
constitui temei pentru respingerea cererii.
Articolul 30. Cererile abuzive
Direcţia Principală pentru Refugiaţi poate declara cererea de acordare
a dreptului de azil ca fiind abuzivă în cazul cînd:
a) s-a stabilit că cererea este vădit frauduloasa, în sensul că
solicitantul încearcă în mod deliberat să inducă în eroare autorităţile;
b) cererea, chiar fiind onestă, nu corespunde condiţiilor de acordare a
azilului stabilite de prezenta lege;
c) cererea este depusă de o persoană căreia anterior i s-a refuzat
acordarea statutului de refugiat în Republica Moldova, cu excepţia
cazurilor cînd sînt prezentate probe noi;
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d) cererea este de competenţa autoritarilor altui stat.
Articolul 31. Decizia privind cererea de acordare a statutului de
refugiat
(1) După intervievarea solicitantului de azil, în baza informaţiei
pregătite de Direcţia Principală pentru Refugiaţi, directorul acesteia ia
una din următoarele decizii:
a) privind aprobarea cererii de acordare a statutului de refugiat;
b) privind respingerea cererii de acordare a statutului de refugiat.
(2) Decizia directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi va fi
motivată şi se va comunica solicitantului de azil cît mai curînd posibil.
La cerere, o copie a deciziei se eliberează Înaltului Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
(3) în cazul cînd cererea de acordare a statutului de refugiat se
aprobă, Direcţia Principală pentru Refugiaţi informează refugiatul
despre condiţiile azilului, despre drepturile şi obligaţiile sale, precum şi
despre faptul că statutul de refugiat poate fi retras, iar dreptul de azil
poate înceta în condiţiile prezentei legi.
(4) în cazul cînd cererea de acordare a statutului de refugiat se
respinge, în decizie se va indica dreptul şi termenul în care solicitantul
de azil o poate ataca, precum şi obligaţia de a părăsi teritoriul
Republicii Moldova la expirarea termenului de 15 zile de la data
rămînerii definitive şi irevocabile a deciziei privind respingerea cererii.
Articolul 32. Atacarea deciziei
(1) Decizia directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi de
respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat poate fi
atacată cu apel la Consiliul pentru Refugiaţi în termen de 10 zile de la
comunicarea acestei decizii solicitantului.
(2) Decizia Consiliului pentru Refugiaţi poate fi atacata cu recurs la
Curtea de Apel în termen de 5 zile de la comunicarea acestei decizii
solicitantului.
Articolul 33. Hotărîrea instanţei judecătoreşti
(1) Instanţa judecătoreasca examinează recursul solicitantului de azil
sau al procurorului şi se expune asupra legalităţii deciziei Consiliului
pentru Refugiaţi prin pronunţarea unei decizii motivate.
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(2) În cazul în care se constată ilegalitatea deciziei Consiliului pentru
Refugiaţi, instanţa judecătoreasca o anulează şi dispune emiterea
unei decizii noi sau reexaminarea cauzei.
(3) În cazul în care se constată legalitatea deciziei Consiliului pentru
Refugiaţi, hotărîrea instanţei judecătoreşti rămîne definitivă şi
irevocabilă, iar decizia adoptată de consiliu este executorie.

Capitolul IX. INCETAREA STATUTULUI DE REFUGIAT
Articolul 34. Retragerea statutului de refugiat
Statutul de refugiat i se retrage străinului care:
a) a redobîndit, în mod voluntar, cetăţenia pierdută sau a dobîndit o
noua cetăţenie şi se bucură de protecţia ţării al cărei cetăţean a
devenit;
b) a redobîndit, în mod voluntar, protecţia ţării sale de origine;
c) poate beneficia de protecţia ţării al cărei cetăţean este, deoarece
motivele pentru care i s-a acordat statutul de refugiat au încetat să
existe;
d) nu are nici o cetăţenie şi se poate reîntoarce în ţara în care îşi avea
domiciliul legal şi obişnuit, deoarece motivele pentru care i s-a acordat
statutul de refugiat au încetat să existe;
e) a obţinut cetăţenia Republicii Moldova;
f) şi-a restabilit domiciliul legal şi obişnuit, în mod voluntar, în ţara pe
care a părăsit-o în virtutea temerilor specificate la art.21.
Articolul 35. Anularea statutului de refugiat
Statutul de refugiat poate fi anulat străinului dacă:
a) acest statut i s-a acordat în baza unor declaraţii false sau a unor
date obţinute de el în mod fraudulos;
b) după acordarea statutului de refugiat, el a săvîrşit una din faptele
specificate la art.22 ori s-a descoperit că a săvîrşit o asemenea faptă
înainte de rămînerea definitiva a hotărîrii prin care i s-a acordat acest
statut.
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Articolul 36. Consecinţele încetării statutului de refugiat
(1) Retragerea sau anularea statutului de refugiat nu produce efecte
juridice asupra membrilor familiei persoanei căreia i-a fost dispusă o
astfel de măsură, în cazul cînd există temerile specificate la art.21.
(2) Străinul al cărui statut de refugiat a încetat va fi tratat conform
dispoziţiilor legale privind statutul juridic al străinilor şi al apatrizilor în
Republica Moldova.
(3) Străinul faţă de care s-au aplicat măsurile specificate la art.35 şi în
prezentul articol nu poate fi returnat în ţara în care viaţa, integritatea
corporală sau drepturile sale fundamentale ar putea fi periclitate.
(4) Se exceptează de la prevederile alin.(3) străinul căruia i s-a anulat
statutul de refugiat şi care, prin faptele sale, pune în pericol
securitatea naţionala sau ordinea publică în Republica Moldova.
Capitolul X. DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 37
(1) Pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, procedura de
examinare de către Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi a cererilor solicitanţilor de azil se va efectua în condiţiile
stabilite de acesta.
(2) Persoanele cărora Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi le-a acordat protecţie internaţionala au dreptul de azil în
condiţiile prezentei legi.
Articolul 38
(1) Guvernul, autorităţile publice centrale şi locale:
- vor colabora cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
în vederea creării infrastructurii necesare pentru asigurarea aplicării
prevederilor prezentei legi;
- vor orienta eforturile spre crearea centrelor de recepţie, triere şi
cazare a solicitanţilor de azil şi a refugiaţilor.
(2) Guvernul:
- în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va asigura
Direcţia Principală pentru Refugiaţi cu sediu şi mijloacele tehnico-
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materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conform
prezentei legi;
- va stabili anual cuantumul ajutorului acordat refugiaţilor în
conformitate cu prevederile art.23 alin.(2), în dependenţă de mărimea
alocaţiilor bugetare prevăzute în acest scop;
- în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: va
prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii legislaţiei în
vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
- va aduce actele sale normative în concordanta cu prevederile
prezentei legi;
- va elabora actele normative necesare executării prezentei legi.
(3) Ministerul Afacerilor Externe va solicita sprijinul Organizaţiei
Naţiunilor Unite în asigurarea aplicării prezentei legi, precum şi
soluţionarea chestiunilor legate de restabilirea controlului şi utilarea
frontierei de est moldo-ucrainene.
Articolul 39
(1) Prezenta lege intra în vigoare la 1 ianuarie 2003.
(2) Prevederile referitoare la interdicţia returnării, expulzării şi
sancţionării solicitanţilor de azil intra în vigoare la data publicării
prezentei legi şi sînt aplicabile tuturor străinilor aflaţi în Republica
Moldova care solicită azil sau cărora li s-a acordat azil pe teritoriul ei.

VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Mihail CAMERZAN
Chişinău, 25 iulie 2002. Nr. 1286-XV.
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Protecţia refugiaţilor în întrebări şi răspunsuri*
Un refugiat este o persoană care
„datorită unei temeri bine-întemeiate
de a fi persecutată datorită rasei,
religiei, naţionalităţii, apartenenţei la
un anumit grup social sau opiniei
politice, se află în afara ţării a cărei
cetăţenie o are şi care nu poate, sau,
datorită acestei temeri, nu doreşte să
se pună sub protecţia acelei ţări ...”
Convenţia din 1951 cu privire
la statutul refugiaţilor

Ce reprezintă protecţia internaţională?
Marea majoritate a oamenilor pot conta pe faptul că propriile
guverne le garantează şi le protejează drepturile umane fundamentale
şi securitatea fizică. În cazul refugiaţilor, însă, ţara de origine a
dovedit că nu poate sau nu doreşte să protejeze aceste drepturi.
ICNUR este mandatat să se asigure că refugiaţii sunt protejaţi de ţara
lor de azil şi să sprijine guvernul acesteia, în măsura posibilităţilor,
pentru realizarea acestei sarcini. ICNUR nu este (şi nici nu ar dori să
fie) o organizaţie suprastatală şi, de aceea, nu poate înlocui protecţia
unui stat. Rolul principal al ICNUR este de a se asigura că statele sunt
conştiente de obligaţia lor de a proteja refugiaţii şi solicitanţii de azil
şi că acţionează în consecinţă.
Astfel, statele nu pot returna sau trimite forţat refugiaţii către
teritorii în care aceştia sunt expuşi unui pericol. Ele nu pot face
discriminări între grupurile de refugiaţi. Ele trebuie să se asigure că
refugiaţii beneficiază de drepturi sociale şi economice, cel puţin în
aceeaşi măsură ca alţi străini rezidenţi în ţara de azil. În sfârşit, statele
*

Preluat din: Protecţia refugiaţilor: întrebări & răspunsuri. ICNUR.
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au obligaţia să coopereze cu ICNUR. De asemenea, din considerente
umanitare, statele trebuie să permită admiterea cel puţin a soţiilor şi
copiilor aflaţi în întreţinerea oricărei persoane căreia i-a fost acordat
refugiu sau azil temporar.

Ce drepturi are un refugiat?
Un refugiat are dreptul la azil lipsit de riscuri. Protecţia
internaţională reprezintă, în orice caz, mai mult decât securitatea
fizica. Refugiaţii trebuie să beneficieze de cel puţin aceleaşi drepturi şi
ajutor de bază ca şi orice alt străin care este rezident legal, inclusiv de
unele drepturi fundamentale ale oricărei persoane. Astfel, refugiaţii au
drepturile civile elementare, inclusiv libertatea de gândire, de
deplasare şi de a nu fi supuşi torturii şi tratamentului degradat.
În mod similar, drepturile economice şi sociale se aplică
refugiaţilor în acelaşi mod ca şi celorlalte persoane. Fiecare refugiat
trebuie sa aibă acces la asistenţă medicală. Fiecare refugiat adult
trebuie să aibă dreptul la muncă. Nici un copil refugiat nu trebuie
privat de educaţia şcolară.
În anumite cazuri, cum ar fi influxul masiv de refugiaţi, ţările de
azil se pot simţi obligate să restricţioneze unele drepturi, cum ar fi:
libertatea de mişcare, libertatea de a munci sau o şcolarizare adecvată
pentru toţi copiii. Asemenea lipsuri trebuie acoperite, pe cît posibil, de
către comunitatea internaţională. Astfel, atunci când resursele nu sunt
disponibile − de la guvernele ţărilor de azil sau de la alte organisme −
ICNUR furnizează asistenţă refugiaţilor (şi altor persoane de interes)
care nu îşi pot asigura nevoile de bază. Asistenţa poate fi sub forma de
ajutor financiar, alimente, echipament, cum ar fi ustensile de
bucătărie, unelte, măsuri igienice şi adăpost sau prin programe de
înfiinţare de şcoli şi clinici pentru refugiaţii care locuiesc în tabere sau
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în alte grupări comunitare. ICNUR face toate eforturile pentru a se
asigura că refugiaţii pot deveni, cât mai curând posibil, autonomi din
punct de vedere economic: aceasta poate să necesite activităţi regulate
producătoare de venit, sau proiecte de calificare.
Refugiaţii au, la rândul lor, anumite obligaţii. În particular, ei
trebuie să se conformeze legilor ţării de azil.

Decizia cu privire la cine este refugiat îi revine în fapt ICNUR,
sau este la latitudinea Guvernelor?
O persoană este refugiat, indiferent dacă acest statut a fost deja
recunoscut printr-o procedură juridică de eligibilitate. Guvernele
iniţiază proceduri de determinare a statutului cu scopul de a determina
situaţia juridică şi/sau drepturile şi beneficiile persoanei, în
conformitate cu sistemul legislativ propriu. ICNUR oferă consultanţă
ca parte a mandatului său, de a promova legislaţia cu privire la
refugiaţi, de a proteja refugiaţii şi de a supraveghea implementarea
Convenţiei din 1951. Organizaţia solicită Guvernelor să adopte un
proces rapid, flexibil şi liberal, în recunoaşterea faptului că este
deseori dificil să aduci probe care să ateste persecuţia.
Comitetul Executiv al ICNUR (format în prezent din 50 de
state) stabileşte linii directoare strategice neobligatorii, care pot fi
folositoare pentru acest proces. În plus, „Manualul cu privire la
procedurile şi criteriile pentru determinarea statutului de refugiat” al
ICNUR este considerat de multe state ca o interpretare autorizată a
Convenţiei din 1951. În unele cazuri, ICNUR poate determina dacă o
persoană trebuie să primească statut de refugiat, în ţări care nu sunt
parte ale nici unui instrument internaţional cu privire la refugiaţi,
acolo unde autorităţile naţionale îi solicită ICNUR să îşi asume acest
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rol, sau acolo unde determinarea de către ICNUR este indispensabilă
extinderii protecţiei şi asistenţei sale.

Este considerată refugiat persoana care fuge de război sau de
condiţii legate de război, cum ar fi foametea şi pierderea
căminului?
Principalul instrument internaţional cu privire la refugiaţi este
un tratat vechi de 45 de ani, al cărui unic protocol a intrat în vigoare
cu aproape trei decenii în urmă. În acest timp, cauzele a multe
deplasări de refugiaţi s-au schimbat, în ultimii ani fiind produse în
principal de războaie civile şi violenţă etnică, tribală şi religioasă.
ICNUR consideră că persoanele care fug de război şi de condiţii legate
de război, ale căror state nu pot sau nu doresc să le protejeze, au
nevoie de protecţie internaţională şi trebuie considerate refugiaţi.
Acest fapt este reflectat de câteva instrumente regionale:
Convenţia OUA în Africa şi Declaraţia de la Cartagena în America
Latină; ambele definesc refugiaţii în mod explicit în termeni care
includ multe dintre victimele războiului. Totuşi Convenţia din 1951 nu
ia în considerare în mod special problema refugiaţilor în urma
conflictelor (deşi, indubitabil, mulţi asemenea refugiaţi fug de
persecuţie, aşa cum este definită de Convenţie). Unele ţări, mai ales în
Europa de Vest, continuă să argumenteze că refugiaţii care fug de
teama unei persecuţii generalizate, sau a războiului − sau care se tem
de persecuţie din cauza miliţiilor, a rebelilor, sau a oricăror forţe cu
excepţia oficialităţilor guvernamentale – nu ar trebui să primească
statutul oficial de refugiat. Totuşi, în optica ICNUR, un refugiat nu
trebuie să fi fost supus tratamentului arbitrar al unei oficialităţi pentru
a avea nevoie de protecţie internaţională.
Când ajută ICNUR persoanele deplasate intern?
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Persoanele deplasate intern au fost, poate, obligate să fugă din
căminele lor din aceleaşi motive ca şi refugiaţii, dar ei nu au trecut o
frontieră recunoscută internaţional. Există în lume, aproape sigur, mai
multe persoane deplasate intern decât refugiaţi. ICNUR nu are un
mandat general pentru a furniza protecţie şi asistenţă persoanelor
deplasate intern.
Totuşi, ICNUR şi-a asumat o tot mai mare responsabilitate
limitată pentru anumite grupuri de persoane deplasate intern. Biroul a
întreprins astfel de operaţii speciale în baza expertizei sale umanitare
şi în contextul promovării şi implementării de soluţii durabile pentru
problemele refugiaţilor – cum ar fi prevenirea fluxurilor de refugiaţi
sau a reîntoarcerii forţate. Aceste operaţiuni au fost iniţiate la cererea
Secretarului General sau a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, cu
consimţământul ţării în cauză.
Într-o serie de momente şi în operaţiuni de amploare diferită,
ICNUR a ajutat persoane deplasate intern în Afganistan, Angola,
Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, El Salvador, Etiopia,
Georgia, Irak, Liberia, Mozambic, Nicaragua, Rwanda, Federaţia Rusă
(în Daghestan, Inguşetia şi Osetia de Nord), Sierra Leone, Somalia,
Sri Lanka, Sudan şi Tadjikistan.

Este obligatoriu ca fiecare refugiat să parcurgă determinarea
individuală a statutului?
În mod normal, persoanele care solicită oficial statutul de
refugiat trebuie să facă proba că teama lor de persecuţie este bineîntemeiată. Au fost, totuşi, multe cazuri de exoduri spontane, în masă,
generate de campanii de purificare etnică sau de alte atacuri asupra
unor grupuri întregi. Necesitatea de a se asigura asistenţă este deseori
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extrem de urgentă şi, din motive pur practice, ar putea fi imposibilă
realizarea determinării individuale a statului.
În mod special, atunci când este evident că toţi membrii
grupului fug din motive similare, poate fi adecvată declararea „
determinării în grup” a statului de refugiat, prin care fiecare membru
al grupului este considerat refugiat prima facie – cu alte cuvinte, în
absenţa dovezilor contrarii.

Cum face ICNUR diferenţa între un refugiat şi un migrant
economic?
În mod normal, un migrant îşi părăseşte voluntar ţara, în
căutarea unei vieţi mai bune. Pentru un refugiat condiţiile economice
din ţara de azil sunt mai puţin importante decât propria siguranţă. În
mod practic, diferenţa poate fi uneori greu de stabilit, dar nu este mai
puţin esenţială: un migrant se bucură de protecţia guvernului din ţara
de origine; un refugiat, nu.

Pot guvernele să deporteze persoanele care nu sunt
considerate refugiaţi?
Persoanele despre care s-a stabilit, printr-o procedură echitabilă,
că nu necesită protecţie internaţională, se află într-o situaţie similară
cu a străinilor ilegali şi pot fi deportate. Totuşi, ICNUR pledează ca
protecţia să-i fie garantată şi persoanelor care provin din ţări devastate
de conflicte armate sau de violenţă generalizată. În plus, ICNUR
recomandă cu tărie ca fiecărui solicitant de azil respins să-i fie
garantat, înainte de a fi deportat, dreptul la o revizuire a deciziei de
respingere.
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Poate fi refugiat o persoană care refuză înrolarea?
Fiecare ţară are dreptul să-şi cheme cetăţenii la arme în perioade
de pericol naţional. Totuşi, cetăţenii ar trebui să dispună de dreptul la
obiecţiuni de conştiinţă. În cazurile în care opţiunea obiecţiunii de
conştiinţă nu este luată în considerare, sau acolo unde conflictul în
desfăşurare violează în mod evident normele internaţionale,
persoanele care refuză înrolarea din teamă de persecuţie (de exemplu,
în baza opiniilor politice pe care autorităţile li le-ar putea imputa) pot
fi eligibile pentru statutul de refugiat.

Poate fi refugiat un criminal?
Un criminal judecat în cadrul unui proces corect, pentru un
delict de drept comun şi care fuge din ţară pentru a scăpa de închisoare
nu este, în mod necesar, un refugiat. Totuşi, o persoană acuzată de
aceste crime, sau de altele nepolitice poate fi − vinovat sau nu –
persecutat din motive politice sau de altă natură şi, astfel, nu este
exclus în mod necesar de la statutul de refugiat. Mai mult, persoanele
condamnate pentru „crimă” de activism politic pot fi, foarte bine,
refugiaţi.

Poate fi refugiat un criminal de război?
Persoanele care au luat parte la crime de război şi la violări
masive ale legilor internaţionale umanitare şi ale drepturilor omului –
inclusiv genocidul – sunt excluse în mod specific de la protecţia şi
asistenţa acordate refugiaţilor. Oricărei persoane împotriva căreia
există motive serioase de suspiciune de această natură, nu trebuie să i
se acorde protecţie ca refugiat.
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De exemplu, un număr de persoane suspectate de serioase
violări ale drepturilor omului pot trăi în taberele ICNUR pentru
refugiaţi din Rwanda, aflate în ţările învecinate. Totuşi, în tabere mari,
cu condiţii foarte dificile de securitate, apar dificultăţi practice enorme
pentru identificarea şi izolarea unor astfel de persoane; ICNUR nu
este nici judecător, nici poliţist.
În practică, dată fiind amploarea acestei probleme, cea mai
viabilă abordare o reprezintă oferirea unui sprijin maxim pentru
iniţiativele internaţionale de a aduce criminalii de război în faţa
Justiţiei. ICNUR este obligat să împărtăşească autorităţilor competente
şi organismelor ONU relevante orice informaţii pertinente de care ia
cunoştinţă (având permanent în vedere necesitatea de a fi precaut în
relatarea unor informaţii confidenţiale, divulgate de refugiaţi
oficialilor din teren). Munca tribunalelor internaţionale care
investighează crimele de război şi genocidul din Rwanda şi fosta
Iugoslavie este în mod particular vitală, deoarece numai asigurarea
unei justiţii rapide şi echitabile poate sta la baza păcii şi reconcilierii
adevărate − asigurând, astfel, o repatriere durabilă.

Se pot declara refugiate femeile supuse atacurilor deoarece ce
refuză să se supună unor constrângeri sociale?
Desigur, femeile pot fi persecutate pe motive politice, etnice
sau religioase, în baza rasei lor sau a apartenenţei la o diversitate de
grupuri sociale. În plus, ICNUR consideră că cineva care fuge din
cauza unei discriminări severe sau a tratamentului inuman – echivalent
persecuţiei – din cauză că nu se poate conforma unor coduri sociale
stricte, are temeiuri pentru a fi luat în considerare pentru a-i fi acordat
statutul de refugiat. O asemenea formă de persecuţie poate emana de
la o autoritate guvernamentală, sau – în absenţa unei protecţii adecvate
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din partea guvernului – de la factori din afara structurii de stat.
Violenţa sexuală, cum ar fi violul, poate constitui persecuţie.
Acest tip de discriminare ar putea avea consecinţe care aduc
prejudiciuri semnificative. O femeie care se teme de a fi atacată
deoarece refuză să poarte hainele impuse, sau deoarece doreşte să îşi
aleagă singură soţul şi să ducă o viaţă independentă poate fi, desigur, o
refugiată.
În 1984, Parlamentul Europei a stabilit că, pentru determinarea
statutului de refugiat, femeile supuse tratamentului crud şi inuman
deoarece par a fi încălcat morala socială, trebuie considerate ca grup
social distinct. Statele Unite şi Canada au linii directoare exhaustive
cu privire la persecuţia care are ca temei sexul, iar în Germania,
Olanda şi Elveţia a fost făcut un progres similar. ICNUR încurajează
şi alte ţări să adopte oficial această poziţie.

Poate fi refugiat un militar?
Un refugiat este un civil. O persoană care continuă să
desfăşoare acţiuni armate împotriva ţării sale de origine, din ţara de
azil, nu poate fi considerată refugiat.

O femeie care se teme că ea, sau fiica ei minoră, va suferi o
mutilare a organelor genitale dacă se întoarce în tara de
origine, poate cere un statut de refugiat?
In Franţa, Canada şi Statele Unite a fost recunoscut oficial că
mutilarea organelor genitale constituie o formă de persecuţie şi că
femeile care se tem, în ţara lor, de mutilarea organelor genitale, au un
temei real pentru statutul de refugiat. Într-un caz recent, o femeie care
se temea de persecuţie în ţara ei, deoarece refuză să accepte
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mutilarea organelor genitale ale fiicei sale minore a fost recunoscută
ca refugiat. ICNUR încurajează şi alte state să ia această atitudine.

Este eligibilă pentru statutul de refugiat o persoană care se
teme de persecuţie din cauza orientării sexuale?
Homosexualii pot fi eligibili pentru statutul de refugiat pe baza
persecuţiei din cauza apartenenţei la un grup social distinct. Strategia
ICNUR este aceea că persoanele care pot fi supuse atacului,
tratamentului inuman sau a unei discriminări severe din cauza
homosexualităţii şi ale căror guverne nu pot sau nu doresc să îi
protejeze, trebuie să fie recunoscute ca refugiaţi.

Ce este protecţia temporară?
Protecţia temporară a fost propusă pentru a face faţă, în multe
ţări, influxurilor de refugiaţi în stare de urgenţă. Este o formă
intermediară de protecţie, care trebuie să facă loc soluţiilor durabile.
Prin utilizarea ei, guvernele pot evita în faza iniţială, derularea
procedurilor individuale (atât consumatoare de timp, cât şi
costisitoare) pentru persoanele deplasate din cauza războaielor civile
şi a altor forme de violenţă generalizată.
Cea mai mare parte a sistemelor de protecţie temporară oferă
refugiu tuturor celor care fug dintr-o zonă de conflict generalizat sau
de încălcări ale drepturilor omului. Între cei protejaţi se află
persoanele considerate ca refugiaţi în conformitate cu Convenţia din
1951. Forma temporară de protecţie nu trebuie prelungită. Pentru cei
care fug de persecuţia generalizată, protecţia trebuie ridicată, cu
acceptul ICNUR, atunci când reîntoarcerea este sigură.
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Beneficiarilor protecţiei temporale nu le sunt acordate, uneori,
toate drepturile sociale ale refugiaţilor (cum sunt: ajutorul social,
educaţia sau dreptul de muncă). Aceste standarde ale tratamentului ar
trebui, în timp, să se îmbunătăţească.
În Europa de Vest, unele persoane care au fugit de conflictul din
fosta Iugoslavie − mulţi dintre ei cu multiple temeiuri de a solicita
statutul de refugiat, în concordanţă cu prevederile Convenţiei din 1951
− au găsit mult-dorita protecţie sub diferite sisteme temporare. Aceste
sisteme, însă, i-au şi lăsat, pe mulţi dintre ei, într-o stare de provizorat,
pentru trei ani şi chiar mai mult – o durată mai mare decât ar fi durat
procesarea oricărei solicitări obişnuite de azil. ICNUR sugerează ca,
după scurgerea unei perioade rezonabile de timp, persoanelor care
beneficiază de protecţie temporară să le fie permis dreptul de a-şi
prezenta solicitarea pentru statutul de refugiat. Celor respinşi trebuie,
în orice caz, să li se permită să rămână în ţara de azil până când
reîntoarcerea devine sigură.

Ce face INCUR pentru a proteja refugiaţii de agresiunea
fizică?
Lipsiţi de protecţia statului lor, separaţi de familiile şi
comunităţile de origine, refugiaţii sunt deseori vulnerabili la violenţă.
Femeile refugiate şi copiii acestora sunt extrem de vulnerabili,
ca şi bătrânii. Violul, în particular, reprezintă un element comun
oripilant în modelul persecuţiei, terorii sau al „purificării etnice” care
alungă refugiaţii din căminele lor, pe măsură ce civilii devin, din ce în
ce mai mult, ţinte − mai mult decât victime incidentale − ale
războiului sectar. Din Myanmar până în Somalia şi Bosnia, familiile
refugiate menţionează violul sau teama de viol ca pe un factor
principal al deciziei de a fugi. Refugiaţii mai pot fi agresaţi sexual şi
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în timpul fugii, sau la sosirea în ţara de azil, de către funcţionari,
localnici sau alţi refugiaţi.
Membrii personalului ICNUR au ca sarcină să răspundă la
agresiunea fizică asupra refugiaţilor prin încercări de a corecta
condiţiile care pot favoriza asemenea agresiuni; oferind victimelor cea
mai bună îngrijire posibilă; asigurând urmărirea juridică adecvată.
Aceasta poate să însemne că personalul ICNUR va cere cu tărie
judecarea şi pedepsirea localnicilor, a altor refugiaţi şi chiar a
funcţionarilor guvernamentali. Măsurile preventive pot să includă
regândirea planului taberei sau perfecţionarea facilităţilor de bază,
cum ar fi iluminarea şi împrejmuirea, sau încurajarea refugiaţilor să
instituie patrule de noapte.

Ce face ICNUR pentru a ajuta
găsească familiile?

copiii neînsoţiţi

să-şi

Pentru ICNUR, un minor neînsoţit este acela „care este separat
de ambii părinţi şi pentru îngrijirea căruia nu este găsită nici o
persoană care are, prin lege sau prin tradiţie, responsabilitatea
principală”. Numărul copiilor neînsoţiţi variază în limite largi, în
funcţie de cauzele şi condiţiile exodului. Oricum, ca o primă regulă,
specialiştii au estimat că numărul copiilor neînsoţiţi reprezintă 2 până
la 5 la sută dintr-o populaţie refugiată. (Deşi aceste numere par a se
verifica în cazul exodului din Rwanda, ele nu se potrivesc, de
exemplul, refugiaţilor din Bhutan în Nepal).
De obicei, ICNUR cooperează strâns cu alte agenţii pentru a se
asigura identificarea şi înregistrarea copiilor neînsoţiţi, ca şi pentru
găsirea familiilor acestora. În zona de criză din Rwanda/Burundi, de
exemplu, ICNUR a lucrat împreună cu UNICEF, ICRC, Food for the
Hungry (Hrană pentru cei flămânzi) şi Save the Children (Salvaţi
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Copiii) (Marea Britanie), ca şi cu alte multe organizaţii
neguvernamentale, pentru a lua urma acestor copii în toate ţările. A
fost realizată o bază de date centralizată, pentru a înregistra, identifica
şi pune în legătură membrii familiilor separate: baze de date locale
sprijină programele locale şi naţionale. În primul an care a urmat
exodului din Rwanda, mai mult de 21000 de copii neînsoţiţi s-au
întors la familiile lor din regiunea Marilor Lacuri.
În general, ICNUR se opune promovării adopţiunii minorilor
neînsoţiţi în afara regiunii lor de origine, deoarece deseori, în cele din
urmă, este posibil să se descopere membrii familiilor acestor copii.

Care este strategia ICNUR cu privire la reinstalare?
Reinstalarea într-o terţă ţară poate fi unica modalitate pentru a
se garanta protecţia internaţională unui refugiat căruia i se refuză
protecţia adecvată în ţara de azil şi care nu se poate repatria.
Atunci când au loc influxuri masive de refugiaţi, reinstalarea nu
constituie, în general, o opţiune realistă, cu excepţia unui număr foarte
mic de persoane. Adesea nici nu este cu adevărat de dorit. Mulţi
refugiaţi doresc să trăiască în apropiere de ţările lor de origine, atât
pentru că preferă un mediu cultural şi social familiar lor, cât şi din
cauză că ţelul lor final este acela de a se întoarce acasă. Totuşi, deşi
repatrierea voluntară este aproape întotdeauna cea mai bună soluţie
durabilă pentru cei mai mulţi refugiaţi, unii dintre refugiaţi, aflaţi în
pericol, vor solicita întotdeauna reinstalarea, din motive politice şi de
securitate, sau din cauza vulnerabilităţii. În unele cazuri par a fi
speranţe reduse de repatriere şi nici o posibilitate de integrare locală în
ţara de azil. În asemenea cazuri, reinstalarea în terţe ţări poate fi
singura opţiune fezabilă.
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Ce ţări menţin o cotă de reinstalare?
Dintre cele 185 de ţări ale Naţiunilor Unite, numai zece îşi
stabilesc cote anuale de restabilire, suplimentar numărului de persoane
acceptate, care ajung în mod spontan la frontierele lor. Aceste zece
state sunt: SUA, Canada, Australia, Noua Zelandă, Norvegia,
Finlanda, Suedia, Danemarca, Elveţia şi Olanda. Alte ţări pot lua în
considerare propunerile ICNUR în temeiul analizei fiecărui caz, având
în general la bază reunificarea familiei şi legăturile culturale puternice.

De ce nu sunt întotdeauna completate aceste cote de către
ICNUR?
Guvernele nu sunt întotdeauna gata să îşi adapteze cotele la
necesităţile în rapidă schimbare şi îşi stabilesc deseori cotele ca
răspuns la grupurile interne de interese. Astfel, ele pot avea în vedere
anumite naţionalităţi, la care ICNUR nu a identificat nici o necesitate
presantă de reinstalare.
Ţările de reinstalare pot, de asemenea, să refuze unele cazuri,
cum ar fi familiile cu probleme presante de sănătate, sau cu alte nevoi
acute, care ar fi mult mai costisitoare sub aspectul ajutorului social,
sau care ar putea să dispună de posibilităţi limitate de integrare rapidă
în ţara de reinstalare. În general, deşi unele ţări acceptă cazuri grele,
„dificil de plasat”, cele mai multe dintre ţările de reinstalare preferă
refugiaţi calificaţi, cu legături familiale şi culturale puternice, cu o
structură familială intactă şi cu un grad înalt de probabilitate a unei
integrări rapide. Asemenea familii pot să nu corespundă cu cazurile
presante de protecţie pe care ICNUR se aşteaptă să se reinstaleze.

236

Există linii directoare cu privire la pasagerii clandestini, sau a
celor salvaţi pe mare, care solicită azil?
Căpitanii navelor au ca obligaţie fundamentală, stipulată în
legislaţia internaţională, salvarea oricăror persoane aflate în pericol pe
mare. În unele cazuri, cum a fost exodul pescarilor vietnamezi,
asemenea persoane erau solicitanţi de azil. Navele pot descoperi, de
asemenea, că transportă pasageri clandestini, care pot fi şi ei solicitanţi
de azil.
Practica internaţională este că persoanele salvate pe mare să fie
debarcate în primul port de pe rută, unde acestea vor fi întotdeauna
acceptate, cel puţin temporar, până la reinstalare. Unele state de
înregistrare ale navelor salvatoare (deşi nu toate) au asigurat garanţii
de reinstalare pentru persoanele salvate pe mare.
Nu există nici o convenţie internaţională obligatorie cu privire
la pasagerii clandestini solicitanţi de azil, iar practicile cu privire la
aceştia variază foarte mult. ICNUR recomandă ca, de câte ori este
posibil, pasagerilor clandestini să li se permită să debarce în primul
port de pe rută, unde statutul lor de refugiat va putea fi determinat de
autorităţile locale. Dacă statul unui port nu permite debarcarea
pasagerilor clandestini, iar următorul port de pe ruta navei este într-un
stat în care viaţa pasagerului clandestin este ameninţată, atunci
acţiunea este echivalentă cu returnarea. În astfel de cazuri, personalul
INCUR este instruit să încerce să obţină un interviu la bord, iar dacă
solicitantul de azil este considerat refugiat, să sprijine găsirea unei
soluţii durabile – de obicei reinstalarea într-o terţă ţară.

Ce face ICNUR pentru a preveni apatrida?
Dreptul de a avea o naţionalitate este recunoscut pe scară largă
în legislaţia internaţională şi se constituie într-un statut din care pot
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deriva alte drepturi. Problema apatridei este acută cu precădere în
fostul bloc Estic, din cauza schimbărilor recente, neaşteptate, petrecute
acolo. Totuşi, problema este larg răspândită pretutindeni şi poate fi
acută, cu precădere în rândul copiilor cu părinţi de origine mixtă, sau
care s-au născut într-o altă ţară decât cea de origine a părinţilor,
deoarece ei nu primesc în mod necesar cetăţenia statului în care s-au
născut. Ca şi refugiaţii, apatrizii pot fi forţaţi să se mute, deoarece nu
pot primi protecţia adecvată.
Convenţia din 1961 cu privire la reducerea apatridei prevede că
o persoană nu poate fi privată de naţionalitatea sa pe temeiuri rasiale,
etnice, religioase sau politice; schiţează măsuri pentru prevenirea
apatridei rezultate din transferul de teritorii; stabileşte reguli pentru
garantarea naţionalităţii persoanelor născute pe teritoriul unei ţări,
persoane care ar fi, altfel, apatride. Convenţia din 1961, la care sunt
parte numai 19 state, stipulează că un organism ONU trebuie să
supravegheze solicitările în baza prevederilor Convenţiei. Acel
organism nu a fost niciodată înfiinţat ca atare, dar ICNUR a fost
însărcinat cu funcţiile sale de către Adunarea Generală ONU
(REZOLUŢIA 3274 XXIX).
În 1994, Comitetul Executiv al ICNUR a îndemnat să îşi
intensifice eforturile cu privire la apatridă, inclusiv pentru promovarea
aderării la Convenţia din 1961 cu privire la reducerea apatridei şi la
Convenţia din 1954 cu privire la statutul persoanelor apatride;
perfecţionare; colectarea sistematică de informaţii cu privire la
dimensiunile problemei. Studiul rezultat, care este în continuă
derulare, sugerează că pot exista sute de mii de persoane apatride în
lume.
ICNUR a iniţiat o serie de activităţi cu privire la problema
apatrizilor din Fosta URSS, inclusiv workshop-uri, promovarea atât a
legislaţiei preventive, cât şi a aderării la instrumentele internaţionale şi
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prin pregătirea Conferinţei Internaţionale din 1996 cu privire la
refugiaţi şi deplasarea forţată în ţările Comunităţii Statelor
Independente (CSI) şi Statele Baltice.

Au refugiaţii dreptul să ceară reinstalarea într-o ţară bogată?
Refugiaţii au dreptul de a fi protejaţi, dar nu este specificat
unde, în interesul reunificării familiilor, totuşi, refugiaţii pot solicita
reinstalarea în ţările în care trăiesc membrii de familie apropiaţi.
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