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Prefață

În urmă cu șapte ani, cu ocazia Consiliului European de la Salonic, șefii de stat și de guvern 
încurajau intensificarea discuțiilor între statele membre privind integrarea, astfel încât 
fiecare să poată învăța din experiențele celorlalte. Comisia Europeană, în cooperare cu 
Punctele de contact naționale privind integrarea, experți care se reunesc regulat, au decis 
să redacteze un manual al bunelor practici.

Astăzi, vă prezentăm a treia ediție a manualului. Acesta cuprinde teme deosebit de 
importante: „mass-media și integrarea”, „sensibilizarea și emanciparea migranților”, 
„platformele de dialog”, „dobândirea cetățeniei și practica cetățeniei active”, „tinerii 
imigranți, educația și piața muncii”. Aproape 600 de experți din partea guvernelor și 
reprezentând societatea civilă au lucrat mai mult de 18 luni pentru a realiza schimburi de 
idei cu privire la aceste teme esențiale. Rezultatul este o serie amplă de exemple concrete 
de urmat conținute în prezenta ediție a manualului. Însă acest manual nu este numai rodul 
muncii experților. Șapte ani, trei ediții, paisprezece seminare tehnice, mai multe sute de 
persoane implicate: toate acestea au creat o comunitate interconectată și funcțională  
de profesioniști.

Există în continuare provocări în acest domeniu, însă manualul constituie un pas înainte 
către găsirea unor soluții care să răspundă acestor provocări. În edițiile anterioare am 
abordat programele introductive, participarea civică, indicatorii, integrarea, chestiunea 
locuințelor urbane, integrarea economică și guvernanța integrării. Această a treia ediție 
cuprinde aproape toate domeniile relevante care au fost identificate în cadrul Principiilor 
fundamentale comune, convenite de către statele membre în 2004.

Comunitatea care desfășoară activități în domeniul integrării este în creștere. Anul trecut 
a fost creat un forum accesibil tuturor – site-ul european privind integrarea. Pe site au fost 
publicate sute de bune practici care ne pot fi sursă de inspirație și care au dus, adesea, la 
excelente idei și proiecte noi. Unele dintre acestea sunt finanțate din Fondul european de 
integrare.
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Odată cu această a treia ediție și lansarea site-ului internet, încheiem prima etapă a 
Programului comun de integrare 2005. Tratatul de la Lisabona ne invită să instituim măsuri 
care să încurajeze și să sprijine acțiunea statelor membre de promovare a integrării. Cu 
impulsul dat de Programul de la Stockholm, de conferințele ministeriale privind integrarea și 
de dezbaterile Forumului european pentru integrare, intrăm acum într-o perioadă dinamică 
de lucru spre un obiectiv comun – bunăstarea tuturor cetățenilor în sânul unei societăți 
diversificate. Comisia Europeană este în continuare pe deplin angajată în acest proces.

 Jonathan Faull

 Director general

 DG Justiție, Libertate și Securitate

 Comisia Europeană
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Introducere

Manualul privind integrarea cuprinde „lecții învățate” și bune practici, rezultate din 
experiența factorilor de decizie politică și a practicienilor din întreaga Europă. Prin 
colectarea și prezentarea de exemple concrete din diferite domenii ale integrării 
imigranților, manualul contribuie la un proces politic mai amplu în domeniul integrării în 
Uniunea Europeană (UE), și anume dezvoltarea cadrului european privind integrarea.

La fel ca versiunile anterioare ale manualului, ediția a treia îmbină subiectele „metodologice” 
cu cele „de fond”. Aceasta cuprinde trei subiecte tematice și trei abordări de guvernanță. 
Capitolele privind rolul mass-media, dobândirea cetățeniei și practica cetățeniei active, 
experiențele tinerilor imigranți în sistemul de învățământ și pe piața muncii prezintă 
practici și lecții învățate în aceste domenii specifice. Capitolele privind schimbul european 
de informații și bune practici, sensibilizarea și emanciparea și platformele de dialog 
examinează structurile și mecanismele utilizate pentru punerea în aplicare cu succes 
a unor strategii de integrare în toate domeniile politicii. A treia ediție se bazează pe o 
serie de seminare tehnice organizate de ministerele integrării, care au avut loc la Viena 
(noiembrie 2007), Paris (noiembrie 2007), Atena (martie 2008), Dublin (mai 2008), Lisabona 
(noiembrie 2008) și Tallinn (februarie 2009).

O Europă prosperă își propune să garanteze bunăstarea pe termen lung a tuturor  
rezidenților din societățile sale diverse. Diferite grupuri de imigranți vor continua să 
sosească și să se stabilească în societățile europene, care se află și ele în proces de 
transformare sub influența schimbărilor socio-economice și demografice.

Politicile de integrare au drept scop să producă, în timp, o convergență a rezultatelor sociale 
pentru toți. Acest lucru presupune implicarea activă a tuturor cetățenilor și rezidenților,  
chiar dacă sunt imigranți sau nu. Aceștia pot contribui la aspectele sociale, economice, 
culturale și civice ale societății, utilizându-și abilitățile și competențele.

Oamenii își dezvoltă o capacitate de învățare continuă și au posibilitatea de a juca un rol 
de agenți ai schimbării în societățile integratoare. Drepturile și obligațiile comparabile 
înlesnesc participarea, facilitată și de deschiderea instituțiilor consacrate.

Rezidenții care provin din familii de migranți se pot confrunta cu dificultăți legate de 
origine, condiții de ședere sau discriminare. Rezidenții care nu provin din astfel de familii 
se pot confrunta cu dificultăți legate de traiul alături de noii concetățeni, de adaptarea la 
diversitatea crescută din jur și de abordarea noilor concepte de cetățenie și participare.

Noi forme de cetățenie activă sunt create prin înlăturarea obstacolelor și prin utilizarea 
factorilor de facilitare a integrării societale. Autoritățile publice, societatea civilă și sectorul 
privat se ajută pe sine și ajută procesul de integrare devenind „organizații de învățare”. 
Acestea dobândesc cunoștințe interculturale și sunt proactive în abordarea necesităților în 
continuă schimbare, a dinamicii sociale și a bunăstării populației lor din ce în ce mai diverse.
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Capitolul unu diferă de celelalte capitole întrucât prezintă modul în care schimbul de 
informații și bune practici funcționează în prezent prin intermediul cooperării europene 
specifice în materie de integrare. Cele câteva exemple practice se referă la activități la 
nivelul UE, și nu la practici naționale. Capitolul se referă la stabilirea normelor juridice și 
la raportarea în legătură cu punerea în aplicare a acestora. De asemenea, acesta se referă la 
stabilirea priorităților de politică la nivel european și descrie pe scurt elementele principale 
ale Programului comun de integrare precum Site-ul european privind integrarea și Forumul 
european pentru integrare. În special, acesta descrie exercițiul de elaborare a manualului, 
inclusiv cele trei serii de seminare tehnice care au generat cele trei ediții ale manualului 
pentru factorii de decizie politică și practicieni.

Capitolul doi se axează pe rolul mass-media în integrarea imigranților. În democrațiile 
liberale care garantează libertatea presei, rolul mass-media este de a informa, educa și 
recrea. Mass-media funcționează ca o platformă de comunicare deschisă și sinceră cu 
privire la aspectele pozitive și negative ale realităților sociale, inclusiv migrația. Aceasta 
dispune de instrumente puternice pentru a influența atitudinile din cadrul societății 
și pentru a oferi informații publice întregii societăți, inclusiv imigranților. Organizațiile 
mass-media învață să răspundă nevoilor unui public tot mai diversificat, să înlăture 
obstacolele și să deschidă oportunități în cadrul profesiei și organizațiilor lor pentru 
persoanele care provin din familii de imigranți. Profesioniștii din mass-media, guvernele, 
politicienii, publicul, societatea civilă organizată și companiile private joacă cu toții un rol. 
Acest capitol definește strategiile de dezvoltare a competențelor mass-media ale părților 
interesate din domeniul integrării.

Capitolul trei reunește sensibilizarea publicului și emanciparea migranților ca abordări 
complementare. Ambele contribuie la ideea că integrarea societală este un proces 
bidirecțional de acomodare reciprocă între imigranți și publicul general. Prin intermediul 
sensibilizării, factorii de decizie politică și practicienii sporesc cunoștințele publicului 
general cu privire la aspectele integrării și sensibilitatea față de bunăstarea concetățenilor 
lor. Sensibilizarea contribuie la emancipare, întrucât anumite grupuri își formează, în 
cunoștință de cauză, opinii cu privire la diversitate și se emancipează pentru a participa mai 
activ la schimbarea opiniilor. Emanciparea îi ajută pe imigranți să se ajute pe sine. Aceasta 
se bazează pe cunoștințele imigranților cu privire la propriile nevoi și le sporește resursele și 
capacitățile în aceste domenii. Acest fapt permite imigranților și organizațiilor de imigranți 
să facă alegeri în cunoștință de cauză și să se angajeze în vederea luării unor măsuri mai 
solide pentru a modifica situația în ceea ce privește integrarea. Emanciparea contribuie la 
sensibilizare deoarece proiectele încep să recunoască și să se bazeze pe competențele unice 
ale imigranților în calitate de promotori ai sensibilizării. Aceste două concepte generează o 
interacțiune frecventă între toți rezidenții în calitate de voluntari, prin accesul la instituțiile 
consacrate și la noi parteneriate la nivel de organizații, precum și în calitate de cetățeni, prin 
participarea la procesul decizional în materie de integrare și la noi forme de cetățenie locală 
și civică.
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Capitolul patru prezintă platformele de dialog ca pe un instrument unic de abordare 
a integrării. Acestea promovează înțelegerea și încrederea reciproce pe termen lung și 
pot preveni și soluționa conflictele din rândul imigranților și dintre imigranți, rezidenți, 
cetățeni care provin sau nu din familii de imigranți, precum și dintre aceste grupuri 
diferite și guvernare. Capitolul descrie fiecare etapă din procesul creării și gestionării de 
platforme de dialog ad-hoc și permanente. Acesta analizează obstacolele practice pe care 
practicienii trebuie de multe ori să le depășească și rolurile de factori de facilitare care pot 
fi create pentru o autoritate publică importantă sau pentru o organizație-cheie a societății 
civile. O platformă de succes pune în mișcare un schimb deschis și politicos de opinii și, 
atunci când acest lucru funcționează, îi ajută pe participanți găsească o bază comună de 
cooperare pentru a aborda nevoile comunității lor. Preluând activitatea platformei de 
dialog, activitățile subsecvente pot avea ca rezultat crearea unor noi rețele între persoane 
și organizații la fața locului, oferindu-le un sentiment comun de identitate și un interes 
reciproc față de bunăstarea vecinilor lor.

Capitolul cinci examinează dobândirea cetățeniei dintr-o perspectivă a integrării axată pe 
cetățean. Imigranții care își doresc să trăiască pe viitor într-o anumită țară au interesul să 
locuiască acolo cu drepturi, obligații și posibilități de participare egale. Statele membre 
ale UE, devenind țări de imigrare, sunt interesate de integrarea socio-economică și politică 
deplină prin creșterea ratei de naturalizare a rezidenților din prima generație și prin 
asigurarea dobândirii cetățeniei de către copiii acestora care s-au născut în țară. Anumite 
obstacole din legislația convențională privind cetățenia care îi exclud sau care îi descurajează 
în mod neintenționat pe solicitanții de astăzi sunt recunoscute și eliminate. Elementele de 
procedură administrativă care prezintă cea mai mare probabilitate de a întârzia sau de a 
afecta acest proces sunt reduse. Acest lucru conduce la un grad mai ridicat de eficiență 
în punerea în aplicare și la un grad mai înalt de satisfacție în ceea ce privește serviciile în 
rândul viitorilor cetățeni. Creșterea nivelului de participare și interes în rândul publicului 
larg reprezintă o componentă a facilitării procedurilor căreia i s-a acordat o prioritate 
mai mare în mai multe state membre. După dobândirea cetățeniei, încurajarea cetățeniei 
active în rândul cetățenilor vechi și noi le permite acestora să contureze viitorul comun 
al unei societăți diverse. Cetățenia activă stabilește legături între identitățile multiple ale 
membrilor săi și le permite să contribuie pe deplin la viața economică, socială, culturală, 
civică și politică a țării.

Capitolul șase prezintă diferitele strategii de creștere a nivelului de studii și a rezultatelor 
pe piața muncii în rândul tinerilor imigranți. Practicienii învață cum prejudecățile din 
sistemul școlar sau factorii socio-economici și cunoștințele lingvistice individuale pot avea 
un impact semnificativ asupra posibilităților și provocărilor cu care se confruntă persoanele 
provenite din familii de imigranți în fiecare etapă a educației lor, din copilărie până la 
începutul vârstei adulte. Există măsuri care pot consolida capacitățile tinerilor imigranți 
și ale instituțiilor consacrate responsabile de satisfacerea nevoilor de învățare ale tuturor 
elevilor, atât imigranți, cât și nativi. Alături de o educație interculturală robustă, această 
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abordare stimulează forme noi, îmbunătățite de participare în școli cu elevi tot mai diverși 
și în comunitățile acestora. Îmbunătățirea calității și a eficacității educației și formării 
profesionale și facilitarea accesului imigranților la acestea creează posibilități profesionale 
mai numeroase și mai bune, care măresc gradul de competitivitate economică și de 
coeziune socială al unei țări.
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Capitolul 1 
Schimburi europene  
de informații și bune practici
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Schimburi europene de informaţii și bune practici

Subiectul imigrației și al integrării a pornit ca fiind o temă de interes pentru câteva 
părți implicate specializate și a sfârșit prin a fi una dintre prioritățile de pe ordinea 
de zi a mult mai multor organizații de diferite tipuri. Politicile naționale și regionale 
din numeroase domenii de integrare sunt tot mai influențate de deciziile luate la 
nivelul UE. Elaborarea politicilor UE poate fi un proces îndelungat și complicat, cu 
niveluri diferite de implicare a guvernelor naționale, a societății civile și a instituțiilor 
UE. Comisia Europeană joacă un rol esențial, de multe ori în calitate de inițiator și 
de coordonator. Pentru a-și înțelege propria situație, factorii de decizie politică 
și practicienii de la nivel local, regional și național trebuie să cunoască procesul 
de elaborare a politicilor la nivel european și să poată participa la mecanismele 
europene de cooperare.

Prima parte a acestui capitol prezintă pe scurt modul actual de funcționare a cooperării 
europene specifice în materie de integrare. Legislația comunitară prevede norme în 
domenii care au un impact considerabil asupra integrării imigranților. Cooperarea juridică 
în domeniul integrării se dezvoltă alături de noi angajamente politice și de cooperarea 
tehnică. Într-un cadru coordonat de Comisia Europeană, are loc un schimb structurat de 
informații între punctele de contact naționale privind integrarea și Comisie, care sunt 
folosite la reuniunile miniștrilor responsabili de integrare. Concluziile acestora stabilesc 
prioritățile în noi domenii de cooperare europeană, care vor fi puse în aplicare și finanțate 
prin intermediul unor proiecte ale unei serii diverse de părți interesate și autorități locale, 
regionale și naționale din întreaga Europă.

Acest capitol nu își propune să analizeze contextul mai larg al promovării integrării la 
nivelul UE, care a fost abordată în comunicarea Comisiei din 2005 privind un program 
comun de integrare. De exemplu, alte domenii ale cooperării europene au preluat 
integrarea diferitelor categorii de imigranți, inclusiv refugiații, în ceea ce privește cultura, 
educația, încadrarea în muncă, spiritul antreprenorial, egalitatea șanselor, sănătatea, 
multilingvismul, opinia publică, cercetarea, incluziunea socială și politica urbană. În 
plus, activitatea a două agenții independente ale UE este importantă pentru integrarea 
imigranților: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (fostul 
Observator European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe), cu sediul la Viena, și Fundația 
Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), cu sediul 
la Dublin.

A doua parte a acestui capitol descrie cele trei serii de seminare tehnice care au dat 
naștere celor trei ediții ale Manualului european privind integrarea pentru factorii de 
decizie politică și practicieni. Prin strângerea și prezentarea unor exemple concrete din 
diferite domenii de integrare a imigranților, manualul contribuie la procesul mai amplu de 
dezvoltare a cadrului european privind integrarea.
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1.1 Cooperarea europeană specifică în materie de integrare

În ultimul deceniu, guvernele naționale ale statelor membre ale UE și-au luat angajamentul 
de a dezvolta competența și programele de lucru ale instituțiilor UE în ceea ce privește 
integrarea resortisanților țărilor terțe cu statut de rezidenți legali.

Stabilirea normelor

Competența juridică a UE în domeniul libertății, securității și justiției s-a extins în temeiul 
Tratatului de la Amsterdam din 1997. La intrarea în vigoare a acestuia, în 1999, statele 
membre au convenit, în cadrul concluziilor Consiliului European de la Tampere, că 
obiectivul unor politici de integrare mai ambițioase ar fi să asigure tratamentul echitabil 
al imigranților din afara UE care sunt rezidenți legali într-o țară UE. Statele urmau să 
garanteze drepturi și obligații ale acestor resortisanți din țări terțe cât mai apropiate 
de cele ale cetățenilor UE. În plus, acestora urma să li se ofere posibilitatea de a obține 
cetățenia țării respective.

A fost adoptată o legislație comunitară care a generat norme europene în anumite domenii 
care au impact asupra integrării.

Au fost adoptate două acte legislative cu impact asupra integrării imigranților, respectiv:

Directiva 2003/86/CE din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:RO:NOT

Directiva 2003/109/CE din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe 
care sunt rezidenți pe termen lung

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:RO:NOT

În numele Comisiei Europene, Rețeaua de experți academici Odysseus a realizat studii cu 
privire la punerea în aplicare a acestor directive. Rapoartele sunt publicate la adresa:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

În plus, au fost adoptate două acte legislative împotriva discriminării, respectiv:

Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 privind punerea în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică 
(Directiva privind egalitatea rasială)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML

Z

Z

Z

Z

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:RO:NOT
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
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Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 privind crearea unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:06:32000L0078:RO:PDF

Rețeaua Comisiei Europene de experți juridici independenți în domeniul combaterii 
discriminării oferă consultanță și sprijin Comisiei și statelor membre în privința transpunerii 
și punerii în aplicare a acestor două instrumente juridice.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=ro

Stabilirea priorităților

Guvernele naționale au stabilit, de asemenea, angajamente politice, utilizând cooperarea 
europeană pentru a conveni asupra acțiunilor prioritare comune. Statele membre au 
adoptat, în cadrul concluziilor Consiliului din 2004, Principiile fundamentale comune ale 
politicii de integrare a imigranților în UE. Acestea sunt reproduse în anexa I.

Principiile fundamentale comune urmăresc:

să ofere asistență statelor membre în formularea politicilor de integrare, oferindu-le un •	
ghid simplu, cu caracter neobligatoriu, cu ajutorul căruia acestea își pot analiza și evalua 
propriile eforturi;

să servească drept bază pentru statele membre în vederea explorării modului în •	
care autoritățile UE, naționale, regionale și locale pot interacționa în ceea ce privește 
dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor de integrare;

să ofere asistență Consiliului pentru ca acesta să reflecte și, cu timpul, să convină asupra •	
mecanismelor și politicilor necesare la nivelul UE pentru a susține eforturile naționale și 
locale în domeniul politicilor de integrare.

Cu ocazia fiecărei conferințe europene a miniștrilor responsabili de integrare se iau noi 
angajamente politice și se stabilesc noi priorități în domeniul cooperării europene. Trei 
astfel de conferințe au avut loc la Groningen (2004), Potsdam (2007) și Vichy (2008), iar 
următoarele se vor desfășura în cursul Președinției spaniole în 2010.

Cooperarea tehnică

Cooperarea tehnică în domeniul integrării a fost instituită în cadrul „Programului de la 
Haga”, un program de lucru de cinci ani convenit de statele membre ale UE în vederea 
unei cooperări mai strânse pentru consolidarea dezvoltării unei zone comune de libertate, 
securitate și justiție. Acest domeniu va primi un nou impuls în cadrul „Programului de la 
Stockholm” pentru perioada 2010-2014.

Z

Z

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:06:32000L0078:RO:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=ro
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Z

Comunicarea Comisiei din 2005 privind un program comun de integrare a oferit 
primul răspuns al Comisiei în vederea creării un cadru european coerent. Crearea unor 
mecanisme de cooperare comunitară pentru schimbul de experiență și informații între 
părțile interesate din diferite țări ar încuraja statele membre să pună în practică principiile 
fundamentale comune și să își intensifice eforturile de integrare. Mecanismele enumerate 
în această secțiune sunt elementele de bază ale acestui cadru.

În 2002, punctele de contact naționale privind integrarea (PCNI) au format o rețea 
interguvernamentală la nivelul UE pentru schimbul de informații între reprezentanții 
ministerelor naționale responsabile de integrare și Comisia Europeană. Rețeaua urmărește 
să operaționalizeze și să consolideze procesul de punere în aplicare a cooperării tehnice, 
să definească obiective comune, să stabilească ținte sau valori de referință și să intensifice 
coordonarea dintre politicile naționale și cele comunitare.

Comisia a structurat schimbul de informații și a publicat câteva lucrări comparative cu 
privire la politicile și practicile de integrare de pe întreg teritoriul UE. Cele trei rapoarte 
anuale ale acesteia referitoare la migrația și integrarea în Europa au cuprins informații 
furnizate în mare măsură de PCNI cu privire la politicile și statisticile din domeniul 
integrării și la punerea în aplicare a principiilor fundamentale comune privind integrarea. 
Manualele privind integrarea pentru factorii de decizie politică și practicieni au repre  zentat 
principalele mecanisme de declanșare a schimbului de informații și practici promovat 
de PCNI.

Site-ul european privind integrarea intensifică mai mult acest schimb structurat de informații. 
Site-ul se adresează tuturor părților interesate și oferă un portal public pentru schimbul de 
informații și practici din toate statele membre, cuprinzând toate dimensiunile integrării. 
Acesta urmărește să stimuleze politicile și practicile privind integrarea prin împărtășirea 
strategiilor de succes și prin sprijinirea cooperării dintre guverne și organizațiile societății civile 
de pe întreg teritoriul UE. Site-ul este deschis tuturor și permite vizitatorilor să facă schimb de 
bune practici, să descopere posibilități de finanțare și să caute parteneri de proiect, să fie la 
curent cu ultimele evoluții la nivel comunitar, național și local și să țină legătura cu membrii 
comunității din UE interesate de integrare. Funcționând ca punte de legătură între practicienii 
în domeniul integrării și factorii de decizie politică, site-ul european privind integrarea pune 
„Integrarea la îndemâna dumneavoastră” oferind materiale de înaltă calitate primite din 
întreaga Europă și stimulează dezvoltarea comunității de practicieni în domeniul integrării.

Site-ul conține următoarele (www.integration.eu):
o colecție de „bune practici” inovatoare privind integrarea, prezentate într-un mod clar și - 
comparabil. Practicile sunt preluate din proiecte europene și naționale, de la autoritățile 
locale și de la organizațiile societății civile. Acestea sunt colectate prin utilizarea unui 
model comun pentru a putea fi mai ușor de comparat;
evoluții la nivelul UE, precum noi directive CE, concluzii ale Consiliului, comunicări ale - 
Comisiei;

http://www.integration.eu/
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fișe naționale de informare, cuprinzând cele mai recente informații cu privire la legislație - 
și programe politice; 
instrumente precum motorul de căutare a unui partener de proiect, al cărui rol este de - 
a sprijini crearea unor rețele de contacte și dezvoltarea de proiecte comune. Acestea 
cuprind informații de bază despre organizațiile care își desfășoară activitatea în domeniul 
integrării și o listă de persoane înregistrate pe site, care doresc să facă schimb de date 
de contact;
informații privind posibilitățile de finanțare: informațiile actualizate reprezintă o cerință - 
importantă pentru eventualii utilizatori ai site-ului. Site-ul reunește informații legate 
de varietatea posibilităților de finanțare oferite de Comisia Europeană practicienilor și 
promovează programe de finanțare derulate de statele membre și de fundații private;
o bibliotecă vastă pentru documentare care conține rapoarte, documente referitoare la - 
politicile sectoriale, legislație și evaluări ale impactului;
forumuri de discuție: forumul online moderat oferă rezumate ale comentariilor publicate - 
pentru ca abonații să poată parcurge rapid ceea ce s-a adăugat și să decidă prompt dacă 
să răspundă sau nu;
știri și evenimente actualizate periodic: un buletin periodic prin e-mail atrage atenția - 
asupra unor materiale de fond utile și studii de caz pertinente pentru evenimentele 
actuale;
un repertoriu de linkuri către site-uri externe.- 

Site-ul a fost lansat de Comisia Europeană cu ocazia primei reuniuni a Forumului european 
pentru integrare din aprilie 2009. Forumul este organizat în cooperare cu Comitetul 
Economic și Social European, care a elaborat un aviz exploratoriu cu privire la rolul societății 
civile în promovarea politicilor de integrare.

Forumul oferă un mecanism de consultare între societatea civilă și Comisia Europeană. 
Conform Programului comun al UE, o abordare cuprinzătoare a politicii privind integrarea 
necesită un grad mai ridicat de implicare la nivelul UE a părților interesate provenind din 
toate nivelurile de guvernare. Forumul reprezintă un instrument de implicare a actorilor 
societății civile în acest proces.

Un proces similar la nivel urban, Integrating Cities (Integrarea orașelor), a reunit Comisia 
Europeană și Eurocities, rețeaua principalelor orașe europene. Seria de conferințe anuale 
stabilește o punte de legătură între numeroasele niveluri de guvernare și înaintează noi idei 
pentru punerea în practică a principiilor fundamentale comune.

www.inticities.eu/Z

http://www.inticities.eu/
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Forumul european pentru integrare le va oferi reprezentanților societății civile posibilitatea 
de a se exprima în privința aspectelor integrării, în special a celor legate de programul 
UE privind integrarea, iar Comisiei, posibilitatea de a se implica în mod proactiv în aceste 
discuții. Forumul va oferi valoare adăugată în calitate de sursă complementară de informații, 
consultare, schimb de expertiză și în ceea ce privește elaborarea de recomandări. Principiile 
fundamentale comune privind integrarea vor ghida activitățile forumului.

Cu ocazia conferințelor ministeriale de la Potsdam și Vichy, statele membre au convenit 
asupra unor „module europene” ca modalitate nouă de a continua intensificarea schimbului 
de informații și bune practici. Modulele dedicate aspectelor actuale ale integrării sunt 
concepute pentru a fi instrumente practice în sprijinul factorilor de decizie politică și al 
practicienilor. Printre rezultatele obținute s-ar putea număra norme, valori de referință, 
evaluări inter pares și alte instrumente puse la dispoziția acestora, precum și indicații practice 
utile în vederea unei implementări reușite. Acestea reprezintă o modalitate de a promova și 
de a duce mai departe activitățile deja întreprinse în cadrul diferitelor forme de cooperare 
europeană în domeniul integrării, inclusiv cele trei ediții ale manualului.

Una dintre prioritățile fundamentale ale cooperării viitoare în ceea ce privește politica de 
integrare este elaborarea unor instrumente de evaluare și comparare a performanțelor. 
Factorii de decizie politică se pot asigura că politicile lor privind integrarea se bazează pe 
practică și pe date verificate, prin realizarea unor evaluări ale impactului, autoevaluări și 
evaluări inter pares și prin colectarea opiniilor publicului și ale migranților greu accesibili. În 
acest scop se pot utiliza indicatori.

Principiul fundamental comun nr. 11 prevede elaborarea unor indicatori și mecanisme 
de evaluare pentru a adapta politica, pentru a evalua progresele și pentru a face mai 
eficient schimbul de informații. Acest principiu fundamental comun exprimă necesitatea 
creării unor instrumente și etaloane pentru a consolida capacitatea guvernamentală de a 
evalua relevanța, eficiența, eficacitatea, durabilitatea și impactul politicilor și al practicilor. 
Creșterea numărului de solicitări la nivelul UE în privința unor evaluări bazate pe indicatori 
este asociată noilor posibilități de finanțare pentru elaborarea unor indicatori comparativi 
și a unor cadre de evaluare. În ultimii 15 ani, Comisia Europeană a susținut șase proiecte 
de cercetare referitoare la diferitele tipuri de indicatori, precum și studii de fezabilitate 
cu privire la elaborarea unui cadru comun de evaluare comparativă a performanțelor, la 
nivelul UE.
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Instrumente financiare specifice

Prioritățile legate de integrare s-au reflectat în câteva programe financiare principale, 
cum ar fi Fondul social european, precum și în domeniile dezvoltării urbane, educației și 
culturii. În ceea ce privește politicile de integrare dedicate resortisanților țărilor terțe cu 
statut de rezidenți legali, prima rundă de finanțare s-a axat pe activitățile transnaționale 
ale programului INTI (18 milioane de euro au fost alocate pentru 64 de proiecte în perioada 
2003-2006). Aceste proiecte au contribuit la dezvoltarea cooperării tehnice prin promovarea 
dialogului cu societatea civilă, evaluarea practicilor și crearea de rețele la nivelul UE. 
Începând cu anul 2007, Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (825 de 
milioane de euro pentru perioada 2007-2013) finanțează programele anuale ale statelor 
membre (93 % din bugetul total), precum și activități comunitare (7 %).

Obiectivul general al Fondului de integrare este să sprijine eforturile depuse de statele 
membre pentru a le permite resortisanților țărilor terțe să îndeplinească condițiile de 
rezidență și pentru a le facilita integrarea în societățile europene. În acest scop, Fondul 
de integrare contribuie la elaborarea și punerea în aplicare a unor strategii naționale de 
integrare în toate aspectele societății, în special ținând cont de principiul potrivit căruia 
integrarea este un proces dinamic bidirecțional de acomodare reciprocă atât a imigranților, 
cât și a cetățenilor statelor membre.

În conformitate cu articolul 3 din decizie, Fondul de integrare va contribui la următoarele 
obiective specifice:

facilitarea elaborării și aplicării unor proceduri de admitere care să fie relevante pentru •	
procesul de integrare a resortisanților țărilor terțe și să vină în sprijinul acestuia;

dezvoltarea și punerea în aplicare a procesului de integrare a resortisanților țărilor terțe •	
nou-sosiți în statele membre;

creșterea capacității statelor membre de a elabora, pune în aplicare, monitoriza și evalua •	
politicile și măsurile de integrare a resortisanților țărilor terțe;

schimbul de informații, de bune practici și cooperarea în interiorul statelor membre și •	
între acestea în privința elaborării, punerii în aplicare, monitorizării și evaluării politicilor 
și măsurilor de integrare a resortisanților țărilor terțe.
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1.2 Manualul în prim-plan

Ideea unui manual european privind integrarea a apărut în urma Consiliului European de la 
Salonic din iunie 2003, în cadrul căruia șefii de stat sau de guvern au subliniat importanța 
dezvoltării cooperării și a schimbului de informații în cadrul rețelei PCNI nou-înființate 
pentru a învăța unii de la alții. Ca răspuns la acest apel, a fost elaborat un manual în scopul 
de a stimula și structura acest schimb. Demersul elaborării unui manual a fost conceput ca 
un proces continuu și integrator, fiind vorba despre un instrument viu, care urma nu doar 
să se amelioreze treptat, ci și să cuprindă informații actualizate referitoare la noi evoluții, 
soluții și rezultate ale evaluărilor.

Intenția este ca factorii de decizie politică și practicienii să apeleze la practicile și concluziile 
prezentate în manual în momentul stabilirii și promovării unor priorități sau inițiative. În 
general, factorii de decizie politică formulează obiective globale privind integrarea la 
nivelul lor de guvernanță, pun la dispoziție resurse, monitorizează punerea în aplicare și 
evaluează rezultatele. Practicienii transpun obiectivele în programe concrete, stabilesc 
ținte și întreprind activități pentru a le atinge. Demersul care stă la baza manualului nu 
urmărește ca acesta să cuprindă procesul de elaborare a legislației și politicilor globale din 
domeniul integrării, și nici să descrie detaliat programe specifice. În schimb, fiecare capitol 
din cele trei ediții ale manualului se concentrează pe „factori critici de succes” identificați pe 
baza practicii, un catalog neexhaustiv de bune practici din diferite țări ale UE care răspund 
la unul sau la mai mulți dintre acești factori și prezintă o serie de concluzii. Faptul că o 
anumită țară este menționată în raport cu activități specifice nu exclude posibilitatea de a 
regăsi practici similare în alte țări din UE. Anexele la manual explică modul în care politicile 
pot fi transpuse în proiecte și invers, precum și modul în care factorii de decizie politică 
și practicienii se pot implica în învățarea reciprocă pentru a-și ameliora performanțele 
obținute în domeniul integrării.

Capitolele manualului se bazează pe rezultatele a paisprezece seminare tehnice, organizate 
de autoritățile naționale. Fiecare stat membru gazdă a propus un seminar tehnic pe un 
subiect legat de politica de integrare sau de guvernanță, și, ulterior, împreună cu Comisia 
Europeană și PCNI, a ales temele atelierelor și vorbitori din toate țările UE.

Prima ediție a cuprins trei teme, care reflectă prioritățile identificate în comunicarea din 2003 
a Comisiei Europene privind imigrația, integrarea și ocuparea forței de muncă. Seminarele 
de la Copenhaga (februarie 2004), Lisabona (aprilie 2004) și Londra (iunie 2004) au generat 
trei capitole:

Introducerea imigranților nou-sosiți și a refugiaților recunoscuți•	

Participarea civică•	

Indicatorii•	
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A doua ediție a început să abordeze teme din cadrul principiilor fundamentale comune și al 
programului comun al UE. Cinci seminare organizate la Tallinn (mai 2005), Roma (iulie 2005), 
Dublin (octombrie 2005), Berlin (decembrie 2005) și Madrid (aprilie 2006) au dus la crearea 
a patru capitole:

Promovarea integrării imigranților•	

Locuințe într-un mediu urban•	

Integrarea economică•	

Guvernanța integrării•	

Această a treia ediție continuă să îmbine subiectele „metodologice” cu cele „de fond”. În 
urma a șase seminare care au avut loc la Viena (noiembrie 2007), Paris (noiembrie 2007), 
Atena (martie 2008), Dublin (mai 2008), Lisabona (noiembrie 2008) și Tallinn (februarie 2009), 
au fost elaborate următoarele capitole:

Schimburi europene de informații și bune practici•	

Mass-media și integrarea•	

Sensibilizarea și emanciparea migranților•	

Platformele de dialog•	

Dobândirea cetățeniei și practica cetățeniei active•	

Tinerii imigranți, educația și piața muncii•	

Pentru fiecare seminar, PCNI au fost invitate să aleagă o delegație formată din trei persoane, 
pentru a reprezenta experiența și expertiza diversă a țării respective în domeniul discutat 
(respectiv autorități regionale/locale, comunitatea academică, experți, părți interesate 
neguvernamentale). Aceste seminare au beneficiat de participarea tuturor statelor membre 
ale UE, precum și a statelor din afara UE, printre care Australia, Canada, Elveția, Norvegia  
și SUA. La fiecare seminar, și-au adus contribuția aproximativ o sută de participanți din toate 
colțurile UE și din diferite niveluri ale administrației publice și din afara acesteia. Cu toții pot 
fi considerați „autorii” manualului, întrucât contribuțiile scrise și orale ale acestora reprezintă 
surse importante pentru cunoștințele și exemplele prezentate în diferitele capitole.

Comisia, PCNI și consultantul independent, Grupul politic privind migrația (MPG), pot fi 
considerați „redactori”, care au elaborat un cadru conceptual, pe baza informațiilor strânse 
în cadrul fiecărui seminar, au conceput un cadru de evaluare pentru alegerea practicilor  
și au întreprins activități suplimentare de documentare. Consultantul independent a 
redactat o serie de documente tematice pentru a pregăti fiecare seminar și pentru a orienta 
discuțiile, precum și documentul final al seminarelor. Aceste documente au fost discutate 
ulterior de PCNI. Toate aceste elemente constituie componentele de bază ale manualului.
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Prima ediție a fost prezentată cu ocazia conferinței ministeriale privind integrarea, care a 
avut loc la Groningen între 9 și 11 noiembrie 2004, în cursul Președinției olandeze. Cea de 
a doua a constituit o parte importantă a reuniunii neoficiale a miniștrilor integrării din 
UE, care s-a desfășurat la Potsdam între 10 și 11 mai 2007, în cursul Președinției germane. 
În concluziile Consiliului, statele membre ale UE au invitat în mod repetat PCNI și Comisia 
să continue elaborarea manualului, să extindă și să adapteze distribuția acestuia în 
rândul publicului vizat. Din acest motiv, s-a luat decizia de a traduce manualul în limbile 
oficiale ale Uniunii Europene. Toate cele trei ediții sunt disponibile la următoarea adresă:  
www.integration.eu. Z

http://www.integration.eu
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În democrațiile liberale care garantează libertatea presei, rolul mass-media este 
de a informa, de a educa și de a recrea. Aceasta funcționează ca o platformă de 
comunicare deschisă și sinceră cu privire la aspectele pozitive și negative ale 
realităților sociale, inclusiv migrația. Mass-media constituie un instrument puternic 
de influențare a atitudinilor din cadrul societății și de furnizare de informații publice 
către comunitatea de imigranți și restul societății. Societățile europene se diversifică 
din ce în ce mai mult din punct de vedere cultural și lingvistic ca urmare a imigrației, 
însă această schimbare nu se reflectă întotdeauna cu exactitate la nivelul mijloacelor 
de comunicare în masă, în modul în care imigranții sunt portretizați și reprezentați în 
mass-media, și nici în componența profesioniștilor din acest domeniu.

Inițiativele de a crea și menține o mass-media care să deservească și să reflecte mai bine 
diversitatea culturală a societăților europene nu vor avea numai rolul de a promova 
egalitatea, ci vor și ajuta la facilitarea integrării și la susținerea coeziunii din cadrul 
comunităților. Organizațiile și profesioniștii din domeniul mass-media, precum organismele 
de autoreglementare, guvernele, politicienii, publicul, societatea civilă organizată și 
companiile private au cu toții un rol de jucat. Acest capitol înfățișează strategiile de 
dezvoltare a competențelor părților interesate din domeniul integrării.

2.1 Provocări și oportunități în contextul mass-media

Globalizarea

Globalizarea și progresele tehnologice au modificat însăși natura mass-media. Oamenii au  
acces la știri, informații și programe de divertisment produse în toate țările lumii, precum 
și la cele produse la nivel național, regional și local. Accesul la informații se realizează prin 
intermediul unei game variate de mijloace – televiziune, ziare, reviste, radio și internet. Opțiu  -
  nile mai bogate în ceea ce privește mass-media explică parțial dezvoltarea unor spații 
mass-media paralele, în care imigranții din Europa pot urmări televiziunea prin satelit, pot 
asculta transmisiuni radio și pot vizualiza site-uri de știri pe internet și forumuri de discuții din 
țara sau regiunea de origine sau de la organizații mass-media etnice din Europa. De multe ori,  
imigranții consideră că informațiile din țările sau regiunile lor de origine sunt mai fiabile și mai  
de încredere decât cele oferite de mass-media țării gazdă. Acest lucru poate produce probleme 
de comunicare interculturală în societate, ceea ce, la rândul său, ar putea împiedica integrarea.

Concurența

Globalizarea, alături de progresele tehnologice, înseamnă că organizațiile mass-media se 
confruntă cu o concurență tot mai crescută. Pentru a supraviețui pe o piață competitivă, 
organizațiile mass-media trebuie să se asigure că produsele lor sunt adaptate nevoilor și 
dorințelor consumatorilor. Aceasta este din ce în ce mai des situația operatorilor publici de 
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televiziune și radiodifuziune, precum și a companiilor mass-media private. În acest sens, 
concurența reprezintă o posibilitate și o provocare pentru integrare.

Combinația dintre schimbările tehnologice și frământările din acest sector a determinat crește -
   rea gradului de nesiguranță în raport cu ocuparea forței de muncă și scăderea investi țiilor 
în conținutul editorial și în formarea profesională, ceea ce afectează standardele și calitatea 
jurnalistică. Constrângerile bugetare și de timp îngreunează munca de cercetare documen   -
  tară și de dublă verificare a informației a profesioniștilor mass-media. În plus, nume  roși 
furnizori de știri se bazează pe vechea zicală „știrile negative se vând” care încurajează  
relatările senzaționale și alarmiste despre imigrație. Prin urmare, programele și articolele 
au tendința de a acorda mai puțină atenție și credibilitate opiniei imigranților, de a înfățișa 
imigranții în roluri stereotipe, de a include rareori imigranți printre protagoniștii materialelor 
jurnalistice care nu se referă la aceștia, precum și de a se baza pe prezentarea unor cazuri 
(evenimente singulare) în loc de prezentarea tematică, care oferă contextul și descrierea 
necesare pentru a spori înțelegerea și empatia cu privire la aspectele legate de imigranți.

Reversul medaliei este că imigranții și descendenții acestora constituie un grup tot mai mare 
de consumatori în Europa. Imigranții reprezintă, pentru organizațiile mass-media, o potențială 
creștere în ceea ce privește dimensiunea publicului și distribuția. Organizațiile mass-media 
trebuie să se asigure că produsele lor sunt adaptate unei piețe tot mai diverse la nivel cultural 
dacă doresc să rămână viabile. Dacă principalele mijloace de comunicare în masă nu reușesc să 
satisfacă în mod eficient nevoile și dorințele imigranților, atunci va lua amploare mass-media 
etnică, concomitent cu utilizarea televiziunii prin satelit, transmisiilor radio, site-urilor de știri 
de pe internet și forumurilor de discuții din țările și regiunile de origine.

Modul în care mass-media reflectă societatea

Mass-media influențează percepția publică asupra imigranților. Cu toate acestea, ea reflectă 
și opiniile și atitudinile care predomină în societate – unele tolerante, unele intolerante, 
altele fățiș ostile, unele indiferente. În aceeași măsură, modul în care mass-media abordează 
aspectele referitoare la migrație și integrare variază de la compasiune la susținere activă și 
de la prejudecăți ocazionale și neintenționate la xenofobie voită. Organizațiile mass-media 
pot fi încurajate să ofere un portret riguros și just al imigranților în presă. Cu toate acestea, 
nu se poate aștepta ca mass-media să promoveze un program de integrare dacă nu are 
interesul de a face acest lucru.

Reglementarea mass-media

Dezbaterile cu privire la mass-media și integrare abordează problema drepturilor și 
libertăților fundamentale. Libertatea de expresie este un drept fundamental al oricărei 
democrații funcționale și nu ar trebui compromisă. Acest drept, stipulat în articolul 10 
din Convenția europeană a drepturilor omului și în constituțiile multor state, permite 
avansarea unor idei și discuții controversate în mass-media, inclusiv a celor care descriu 
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imigranții într-un mod negativ și care pot pune obstacole în calea integrării. Cu toate 
acestea, orice democrație funcțională are și rolul de a proteja oamenii împotriva discursului 
rasist și xenofob care incită la sentimente de ură. Provocarea cu care se confruntă societățile 
europene este de a proteja oamenii împotriva discursurilor care incită la ură, protejând în 
același timp dreptul la libertatea de expresie.

Autoreglementarea mass-media, în special a presei scrise, este un fenomen prezent, dar 
frecvent criticat, deoarece nu este destul de eficient în reducerea relatărilor inexacte și 
senzaționaliste și în protejarea imigranților împotriva discriminării. În comparație cu presa 
scrisă, televiziunea și radiodifuziunea publice sunt mai reglementate în unele țări, putând fi 
supuse unor cote de conținut multicultural și implementării unor măsuri de acțiune pozitivă. 
Există limite în ceea ce privește reglementarea sectorului audiovizual din Europa, ca urmare 
a unor niveluri diferite de diversitate, a unor concentrări diferite ale populației de imigranți 
în țara respectivă și a poziției ocupate de migrație pe agenda politică.

În general, mass-media consideră că reglementarea existentă încalcă principiul libertății presei  
și al jurnalismului independent. În sens invers, de multe ori guvernele și organizațiile societății 
civile consideră că intensificarea reglementării constituie soluția universală. Potrivit unui număr 
mare de experți, cadrul de reglementare necesar pentru obținerea unei imagini juste și echili -
 brate a imigranților în mass-media a fost în mare parte instituit, iar problemele nu sunt legate  
de lipsa legilor, codurilor și orientărilor, ci de modul deficitar în care acestea sunt aplicate.

Înțelegerea actorilor mass-media

Numeroase persoane consideră că „mass-media” este o entitate singulară. O astfel de 
simplificare este atât incorectă, cât și inutilă. Mediul mass-media este incredibil de divers, 
cuprinzând diferite niveluri (global, național, regional, local), formate (TV, radio, presă scrisă 
și internet), proprietari și publicuri.

Mass-media constituie un univers în sine și, din acest motiv, poate fi dificil pentru factorii 
implicați în integrare să se descurce într-un conglomerat de organizații mass-media, fiecare 
având propria misiune și propriile interese. Actorii din domeniul integrării care doresc 
să influențeze mass-media ar trebui să înțeleagă structurile și mecanismele de lucru ale 
profesioniștilor mass-media, ceea ce se poate realiza prin analizarea structurii mediului 
mass-media la nivel local, regional, național sau european.

Sectorul mass-media este foarte complicat deoarece există numeroși operatori și actori care 
depind unii de alții, se influențează reciproc și colaborează între ei. Printre părțile interesate 
se numără legislatori, proprietari de întreprinderi mass-media, companii de management 
mass-media, companii de producție, furnizori de echipamente, companii de publicitate, institute 
de cercetare și rating al audienței, institute de sondare a opiniei publice, agenții de recrutare, 
institute de formare profesională, organizații ale consumatorilor, organizații ale minorităților, 
sindicate ale angajaților, sindicate ale profesorilor, organizații religioase, partide politice, grupuri 
de presiune, jurnaliști, directori de resurse umane, realizatori de programe și lideri de opinie.
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Actorii care doresc să analizeze structura mediului mass-media trebuie să aibă în vedere 
patru domenii principale:

Organizații mass-media de producție și difuzare

Actorii din domeniul integrării care doresc să sporească diversitatea din mass-media sau 
să încerce să echilibreze imaginea imigranților trebuie mai întâi să stabilească ce tip de 
organizație mass-media este cea mai potrivită pentru colaborare. Una locală, regională, 
națională sau globală? Publică sau comercială? Cum și de unde transmite, care sunt scopurile 
și obiectivele acesteia, care sunt particularitățile acestei organizații mass-media și care 
sunt legăturile pe care le are cu alte organizații? În continuare, aceștia trebuie să înțeleagă 
în ce mediu funcționează compania mass-media și ce părți interesate sunt implicate, de 
exemplu: cine deține compania; care sunt politicile companiei (politicile comerciale, 
jurnalistice, referitoare la programe și la personal, politicile de diversitate, politicile legate 
de sponsorizare și PR și alianțele politice); și ce intermediari produc și difuzează programele 
acesteia? De asemenea, este important să se înțeleagă rolul gamei variate de profesii din 
domeniul mass-media și de departamente ale organizațiilor.

Organismele legislative și de control care stabilesc modul de funcționare a mass-media

Pentru a contrabalansa reprezentarea publică a imigranților și pentru a combate rasismul 
din mass-media, este important să se cunoască tipurile de mecanisme de sesizare existente 
în mass-media, în cadrul sindicatelor de jurnaliști și al legislației împotriva rasismului. În 
cazul unui organism de control, este necesar mai întâi să se identifice statutul instituției. 
Răspunde mass-media în fața unei instituții guvernamentale prin lege sau a unei instituții 
pe baza autoreglementării realizate de însăși mass-media? Când trebuie mass-media să 
dea socoteală și în ce privințe? Sunt aceste informații disponibile publicului? Care sunt 
responsabilitățile organismului de control dacă mass-media nu respectă cerințele?

Utilizatorii mass-media

Rolul pasiv al utilizatorului mass-media în calitate de membru al audienței se extinde, 
devenind mai interactiv. Utilizatorii mass-media participă tot mai mult la programe, își 
creează propriile site-uri și joacă rolul de autorități neoficiale de control al mass-media, de 
exemplu prin ratinguri și plângeri. Actorii din domeniul integrării care doresc să influențeze 
mass-media pot valorifica influența tot mai mare a utilizatorilor mass-media. Acest lucru 
se poate realiza încurajându-i să folosească într-o măsură mai mare structurile prin care 
se depun plângeri, să își creeze propriile platforme mass-media, să participe la discuții 
interactive despre domeniul mass-media, precum și promovând educația mass-media în 
școli pentru a îmbunătăți cunoștințele legate de acest sector.

Piața muncii

Actorii din domeniul integrării care doresc să diversifice pe termen scurt și lung forța de 
muncă din sectorul mass-media ar trebui să identifice părțile interesate și posibilii „agenți 
ai schimbării” responsabili de aspecte generale ale pieței muncii, precum formarea 
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profesională, orientarea profesională, asistența profesională ( job coaching) și politicile în 
domeniul ocupării forței de muncă. Printre acestea se numără sindicatele, patronatele, 
institutele de formare profesională și centrele naționale de orientare profesională în 
domeniul mass-media, care determină contextul în care noii profesioniști mass-media pot 
pătrunde în acest sector și încurajează angajatorii să își formeze angajații pentru ca aceștia 
să dobândească noi competențe și abilități interculturale.

Informații detaliate cu privire la analizarea structurii mediului mass-media se pot găsi în 
lucrarea Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of “Change Agents” 
(Privind către viitor: Diversificarea mass-media și rolul „agenților schimbării”):

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

A se vedea și Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media (Media4Diversity: 
analizarea diversității din mass-media)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes

Analizarea mediului mass-media poate fi o activitate îndelungată. Din cauza resurselor 
limitate, numeroși actori din domeniul integrării pot ajunge la concluzia că o astfel de 
analiză nu se poate realiza. Prin urmare, ar fi utilă sensibilizarea organizațiilor care au analizat 
structura a diferite medii mass-media pentru ca acestea să constituie surse de informații 
pentru alte organizații.

După finalizarea procesului de analizare, actorii vor putea înțelege mult mai bine de ce, 
cum și dacă anumite organizații mass-media ar fi interesate de un parteneriat. Interesele 
actorilor din domeniul integrării și ale organizațiilor mass-media pot fi comune, compatibile 
sau opuse. Procesul de analiză a structurii mass-media îi ajută pe actori să înțeleagă cum să 
își direcționeze mesajul la nivelul potrivit și către persoana potrivită.

Alocarea unei perioade pentru a analiza structura mediului mass-media – în ceea ce privește 
actorii principali, cadrul legislativ, utilizatorii și piața muncii – îi ajută pe actorii din domeniul 
integrării să înțeleagă de ce, cum și ce organizații mass-media sunt interesate să colaboreze 
pentru a se obține o imagine mai exactă și mai echilibrată a imigranților și o forță de muncă 
mai diversă din punct de vedere etnic.

*

http://www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
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2.2 Elaborarea unei strategii mass-media eficiente

Pentru numeroși actori din domeniul integrării, mass-media poate fi un aliat inutil sau un 
inamic. Actorii din domeniul integrării ar trebui să ia în considerare elaborarea unei strategii 
media, adaptarea acesteia la misiunea organizației (organizațiilor) mass-media, contextua-
lizarea mesajului pe care vor să îl transmită și stabilirea unor alianțe strategice.

O strategie media are mai multe șanse să fie eficientă dacă actorul a analizat structura 
mediului mass-media și a identificat și studiat părțile interesate. Ar trebui să se aibă în 
vedere și elaborarea unei strategii media proactive pe termen mai lung, întrucât prezența 
în mass-media este cel mai eficient mod de schimbare a atitudinilor atunci când este un 
proces constant.

How to communicate: Strategic communication on migration and integration (Cum să 
comunicăm: Comunicare strategică cu privire la migrație și integrare), publicată de Fundația 
King Baudouin, Belgia, oferă sfaturi practice organizațiilor societății civile care doresc să 
aibă o relație mai bună cu mass-media.

www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_
sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Actorii din domeniul integrării ar trebui să aibă în vedere modul în care prioritățile lor 
coincid cu misiunea organizațiilor mass-media și a departamentelor acestora și ar trebui 
să își adapteze strategia media în consecință. Printre exemplele de strategii care sprijină 
misiunea organizațiilor mass-media se numără:

furnizarea de informații solide și fiabile jurnaliștilor. Cum aceștia trebuie să facă față •	
unor presiuni din ce în ce mai mari, ei au mult mai puțin timp pentru a se documenta 
în privința subiectelor. Un comunicat de presă bine scris este neprețuit pentru a obține 
atenția mass-media, iar publicarea unor documente faptice ușor accesibile (cu rezumate 
bune) le poate oferi jurnaliștilor informațiile contextuale necesare;

asigurarea actualizării și relevanței informațiilor de pe site, care trebuie să fie ușor •	
accesibil, pentru ca jurnaliștii să poată consulta fără dificultate informații, comunicatele 
de presă și documentele publicate; 

crearea unei baze de date referitoare la diversitate pentru a-i ajuta pe jurnaliști să  •	
găsească purtători de cuvânt, experți și imigranți care să le relateze propriile experiențe.

Actorii din domeniul integrării pot beneficia de o prezență sporită în mass-media locală 
prin includerea relațiilor publice în planificarea strategică și prin adaptarea abordării 
acestora la misiunea globală și la standardele de calitate ale organizațiilor mass-media.

*

www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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Actorii din domeniul integrării trebuie să își definească o strategie media cu scopuri și 
obiective clare, să identifice publicul vizat și să își adapteze mesajul în mod corespunzător. 
Diferitele departamente guvernamentale transmit adeseori mesaje contradictorii cu privire 
la imigrație și la cât de dorită este. Guvernele și alte părți interesate pot corecta mesajele 
contradictorii și percepțiile greșite asupra imigranților, utilizând mass-media drept instru -
  ment de educare a publicului cu privire la aspectele imigrării și integrării și, de asemenea, 
pot finanța cercetarea independentă în privința rolului și a contribuției imigranților în  
cadrul societății-gazdă și pot utiliza mass-media pentru a face cunoscute rezultatele.

Actorii trebuie să analizeze modul în care pot contribui la sensibilizarea publicului în pri    -
 vința aspectelor legate de imigrație. De exemplu, se pot concentra asupra valorilor similare 
și asupra unei abordări din unghiul interesului uman, utilizând poveștile personale și studiile 
de caz. Pot încuraja actorii mass-media să evite declarațiile categorice care pot provoca 
reacții împărțite. De asemenea, trebuie să se țină cont de stilul editorial al organizației  
mass-media țintă. De exemplu, există o probabilitate mai mare ca tabloidele să preia povești  
emoțio  nante, drept care utilizarea relatărilor personale ale imigranților ar putea fi mai efici  -
  entă, în timp ce presa serioasă va căuta probabil date cantitative și informații contextuale.

Printre exemplele de strategii care asigură comunicarea eficientă a mesajului se numără:

formarea de purtători de cuvânt specializați care să poată lua cuvântul în mod legitim în •	
numele comunităților de imigranți și care să poată explica și promova anumite subiecte 
în așa fel încât să fie preluate cu ușurință de mass-media;

extinderea sprijinului de care beneficiază. Numeroase organizații ale societății civile cad •	
în capcana satisfacerii nevoilor susținătorilor existenți, în loc să își extindă mesajele către 
majoritatea publicului;

utilizarea presei locale. Presa locală este foarte influentă datorită numărului semnificativ •	
de cititori ai ziarelor săptămânale ale diferitelor comunități și a faptului că integrarea este 
resimțită de oameni la nivel local, și nu național. De multe ori, relatările care apar în presa 
locală sunt preluate de mass-media națională;

cultivarea unor relații de lucru productive cu redactorii și jurnaliștii, nu doar cu cei care •	
oferă sprijin cauzei imigrației, ci și cu cei care nu fac acest lucru;

educarea publicului astfel încât acesta să privească mai critic conținutul mass-media, •	
explicându-i modul în care contextele culturale și sociale influențează atât prezentarea, 
cât și interpretarea;

monitorizarea conținutului mass-media și discutarea rezultatelor cu organizațiile mass-media, •	
cu jurnaliștii și redactorii, precum și recurgerea la organisme de sesizare (avocați ai poporului, 
organisme care promovează egalitatea, consilii de presă) acolo unde este cazul.

Actorii din domeniul integrării ar trebui să analizeze contextul local și experiențele anterioare 
pentru a extrage idei cu privire la direcționarea și contextualizarea mesajului pe care vor să 
îl transmită unui anumit public-țintă.

*
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În 2004, Biroul Central de Informare (Regatul Unit) a redactat o lucrare care explorează 
factorii sociali, culturali și comportamentali cu impact asupra nevoilor de comunicare 
ale comunităților de minorități etnice și oferă orientări strategice și creative cu privire la 
comunicarea cu aceste comunități.

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf.

Mediul mass-media este pur și simplu prea vast și prea divers pentru ca un actor din 
domeniul integrării să îl poată modifica. Actorii din domeniul integrării ar trebui să aibă în 
vedere colaborarea cu alte părți interesate pentru a transmite un mesaj coerent și puternic 
la nivel local, regional, național sau comunitar.

Organizațiile societății civile pot stabili relații cu oficiali guvernamentali pentru a armoniza 
mesajele pe care le transmit sau, în cazul în care mesajele sunt în contradictoriu, pentru a 
se asigura că guvernul a luat în considerare opiniile societății civile și că răspunsul societății 
civile ține seama de preocupările guvernului.

Actorii din domeniul integrării pot stabili legături între inițiativele existente și părțile 
interesate și pot facilita și susține inițiativele mass-media de la nivelul comunităților. 
Colaborarea dintre guvern, instituțiile academice și institutele de cercetare poate ajuta 
la crearea unei baze de cercetări și date care să fie sursă de informații pentru dezbaterile 
privind integrarea din mass-media.

Alianțele strategice dintre societatea civilă, guvern, institutele de cercetare și organizațiile 
profesioniștilor mass-media pot contribui la influențarea unui domeniu atât de vast și divers 
cum este mass-media.

Proiectul MIGRACE realizat de Clovek v tisni, un ONG afiliat televiziunii cehe, a contracarat 
stereotipizarea promovând subiecte legate de migrație în mass-media (TV, radio, ziare, 
cotidiene, reviste și programe culturale și educaționale) și informând publicul ceh cu privire 
la provocările și oportunitățile pe care le presupune migrația.

http://www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.html

Leicester Mercury, un ziar local din Regatul Unit, este partener al Grupului consultativ 
multicultural din Leicester, care cuprinde personalități de seamă municipale, comunitare, 
religioase, din rândul voluntarilor și al comunității academice. Redactorul ziarului poartă un 
dialog periodic cu grupurile comunitare pentru a obține un grad mai ridicat de înțelegere între 
acestea și mass-media. Parteneriatul a avut ca rezultat publicarea de materiale jurnalistice și 
luarea de decizii editoriale în cunoștință de cauză, o nouă rubrică zilnică redactată de diferiți 
localnici și extinderea comunicării la cititorii din grupuri de imigranți greu accesibile.

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html

*
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Forumul cu privire la migrație și comunicare, organizat de Institutul de tehnologie 
din Dublin, reunește imigranți și neimigranți din rândul producătorilor din domeniul 
mass-media, furnizorilor de servicii pentru ONG-uri/activiștilor din comunități și cercetă-
torilor din domeniul social și politic, pentru a face mai cunoscute vocile și perspectivele 
imigranților, altădată absente, exagerate sau marginalizate în principalele mijloace de 
comunicare în masă, printr-o serie de proiecte media care aduc în prim-plan povești 
personale și colective despre reîntregirea familiei și despre migrația nedeclarată.

www.fomacs.org

Guvernul provinciei austriece Tirol a colaborat cu mass-media pentru a-și pune în aplicare 
obiectivele de integrare. Materialele jurnalistice pe această temă semnate de jurnaliști 
cunoscuți și de jurnaliști provenind din familii de imigranți oferă publicului o perspectivă 
profundă asupra vieții de zi cu zi și a contribuțiilor imigranților în societatea-gazdă. Printre 
subiecte se numără rolul și contribuția imigranților pe piața muncii; viața familială a celor 
care îmbrățișează două culturi; participarea la activități sportive și de divertisment; și 
situația socială a diferite tipuri de imigranți, de exemplu solicitanți de azil, refugiați, rezidenți 
permanenți, lucrători temporari/sezonieri, studenți etc.

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

Dezvoltarea competențelor interculturale ale organizațiilor mass-media

Profesioniștii din mass-media trebuie să își dezvolte competența interculturală de a lucra 
eficient într-un mediu caracterizat de diversitate, putând contribui la creșterea gradului de 
acuratețe, imparțialitate și echidistanță. Competențele interculturale ale jurnaliștilor au fost 
identificate cu ocazia celei de a șasea reuniuni transnaționale EquaMedia care a avut loc  
la Roma în 2004, după cum urmează:

cunoștințele: să cunoască principalii actori ai societății, rolul lor în societate și detalii •	
despre aceștia (religie, obiceiuri culturale și istorie);

abilitățile și experiența: pe lângă aptitudinile legate de comunicarea interculturală, să fie •	
capabili să găsească și să dezvolte surse; să realizeze un produs jurnalistic cu un subiect 
multicultural; și să creeze o rețea interculturală;

atitudinea: să fie deschiși, curioși (consultând direct sursa și nu purtătorul de cuvânt al •	
comunității) și să fie dispuși să ofere un control mai mare persoanelor pe care le intervievează.

Dobândirea unei competențe interculturale poate fi inclusă în programa școlară a școlilor 
de jurnalism. Întrucât numeroase persoane pătrund în această profesie fără a avea calificări 
oficiale în jurnalism sau studii de media, formarea în domeniul interculturalității ar putea fi de 
asemenea integrată în cursurile de dezvoltare profesională și în formarea la locul de muncă 

http://www.fomacs.org/
http://www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration
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oferite de organizațiile mass-media, de organismele profesionale și de sindicate. Formarea 
continuă în domeniul competențelor interculturale este esențială deoarece apar schimbări 
atât în componența societății, cât și în ceea ce privește dezbaterile privind imigrația din cadrul 
societății. Inițiativele de formare ar trebui direcționate către redactori, jurnaliști, cadre didac  -
  tice și organisme de autoreglementare. Actorii din domeniul integrării pot oferi sprijin școlilor 
de mass-media și jurnalism în elaborarea cursurilor privind imigrația și diversitatea culturală.

Furnizarea de materiale, cursuri și platforme de dialog cu privire la competențele intercul-
turale este un mod foarte practic de a lucra direct cu profesioniștii din mass-media pe parcursul 
studiilor acestora și de-a lungul întregii lor evoluții profesionale. Primul pas este asigurarea 
angajamentului din partea formatorilor și administratorilor din domeniul mass-media.

Society of Editors (Asociația redactorilor) și Media Trust din Regatul Unit au elaborat ghidul 
Reporting Diversity (Relatarea diversității) pentru a oferi sprijin jurnaliștilor în vederea 
redactării de materiale corecte referitoare la imigranți. Acesta oferă o perspectivă generală 
asupra comunităților în schimbare, subliniază anumite probleme cu care se confruntă 
jurnaliștii atunci când relatează probleme ale comunităților și prezintă exemple de bune 
practici din diferite contexte mass-media.

www.societyofeditors.co.uk/userfiles/file/Reporting%20Diversity.pdf

Revista tematică trimestrială a Fondului austriac de integrare, Integration im Fokus, este 
o sursă accesibilă de informații care se adresează în special jurnaliștilor și vectorilor de 
comunicare cheie, precum politicienii și formatorii. Reacția extrem de pozitivă a mass-media 
față de publicație și tirajul său de 17 000 de exemplare arată că această revistă umple un gol 
de pe piața mass-media de specialitate.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130

Pentru ca formarea să fie eficientă, toate părțile interesate trebuie să se implice, conducerea 
la nivel înalt trebuie să sprijine obiectivele, iar programul de formare trebuie relaționat 
atent cu conținutul mass-media. Susținerea din partea conducerii poate fi asigurată 
prin stabilirea unei legături între rezultatele formării și aspirațiile sale de recunoaștere 
internațională, necesitatea de a respecta legislația, promisiunea unor ameliorări tangibile 
și vizite de studiu în străinătate. Susținerea din partea jurnaliștilor și a altor profesioniști din 
domeniul mass-media poate fi încurajată oferindu-le acestora competențe și cunoștințe 
îmbunătățite, stimulente precum premii, vizite de studiu și certificate, posibilități de creare 
a unei rețele de contacte și, pur și simplu, o ieșire din rutină și o experiență agreabilă.

Formarea interculturală ar trebui să se axeze în mod practic asupra dobândirii de abilități. 
De exemplu, în cadrul formării ar trebui să se realizeze materiale jurnalistice pe tema migrației. 
De asemenea, ar trebui să se furnizeze sfaturi legate de dezvoltarea unei comunicări mai bune 
cu actorii din domeniul integrării, inclusiv cu agențiile guvernamentale, organizațiile societății 

*
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civile și comunitățile de imigranți. Eficiența formării ar trebui evaluată, ceea ce se poate realiza 
cel mai bine prin monitorizarea conținutului mass-media înainte și după formare.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune, alături de Consiliul suedez al Fondului social european 
și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, a elaborat Diversity Toolkit for 
factual programmes in public service television (Instrumentul de diversitate pentru programele 
informative ale televiziunii publice) pentru a pregăti profesioniștii din televiziune să promo     veze 
principiile diversității culturale în cadrul tuturor serviciilor lor. Instrumentul reunește ele          mente 
de informare practică (liste de verificare, referințe) și sfaturi cu privire la bunele practici care 
pot fi utilizate, aplicate și din care se poate învăța. Acesta cuprinde un DVD cu extrase din 
știri și programe privind evenimentele curente din 12 țări europene, ilustrând câteva dintre 
dificultățile cu care se confruntă jurnaliștii atunci când realizează materiale despre minorități.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf

Observatorul spaniol al fenomenelor rasiste și xenofobe a elaborat, în colaborare cu 
principalele mijloace de comunicare în masă generaliste și adresate imigranților, lucrarea 
Practical Guide for Media Professionals: media treatment of immigration issues (Ghid practic 
pentru profesioniștii mass-media: tratarea aspectelor imigrației de către mass-media). 
Acesta cuprinde recomandări-cheie în privința abordării imigrației, instrumente practice 
și sfaturi legate de modul în care acestea pot fi aplicate în munca de zi cu zi și o listă de 
contacte și site-uri de interes pentru profesioniștii mass-media.

www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf

Redactorii și jurnaliștii își pot dezvolta rețelele pentru a se asigura că înțeleg mai bine 
comunitatea de imigranți și problemele cu care aceștia se confruntă pentru a răspunde mai 
bine nevoilor lor și pentru a putea comunica fie cu persoanele direct implicate în incident/
problemă, fie cu o persoană care poate vorbi cu precizie și în mod legitim în numele acestora.

De asemenea, se pot crea platforme de discuții pentru a înțelege mai bine impactul  
mass-mediei asupra integrării. De asemenea, dialogurile constructive cu anumite părți inte   re    -
  sate din mass-media pot permite o reacție rapidă la modificarea evenimentelor la fața locului.

Perslink (Presslink), o inițiativă a Mira Media, a Radiodifuziunii publice olandeze și a 
Uniunii olandeze a jurnaliștilor, a creat diferite instrumente, inclusiv o bază de date privind 
diversitatea, pentru a îmbunătăți contactele dintre comunitățile de minorități etnice 
și mass-media, în vederea furnizării de informații mai echilibrate legate de societatea 
multiculturală și de migranți. Purtătorii de cuvânt beneficiază de formare în mass-media, iar 
reuniunile rețelei aduc laolaltă purtătorii de cuvânt și jurnaliștii.

www.perslink.nl

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA MEDIOS ELECTRONICANIPO.pdf
http://www.perslink.nl/
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Actorii din domeniul integrării pot valorifica la maximum experiența și autoritatea lor 
recunoscută în integrare prin recunoașterea și premierea bunelor practici în mass-media. 
Aceste acțiuni stimulează redactorii și jurnaliștii să acorde atenție reprezentării și includerii 
migranților în mass-media.

Bunele practici în mass-media pot fi încurajate de organizațiile mass-media, de stat și de 
societatea civilă prin oferirea unor premii de excelență.

Premiile Fundației mass-media CIVIS cuprind premiul european CIVIS de televiziune și 
premiul german CIVIS de televiziune (Categoria informații) și premiile germane CIVIS de 
radio (program scurt și program lung).

www.civismedia.eu/tv/civis

Premiul pentru jurnalism „Pentru diversitate. Împotriva discriminării” este acordat de 
Uniunea Europeană pentru a recompensa jurnaliștii a căror activitate ajută publicul să 
înțeleagă mai bine avantajele diversității și lupta împotriva discriminării în societate.

http://journalistaward.stop-discrimination.info

Premiile mass-media ale săptămânii refugiaților din Scoția (Refugee Week Scottish Media 
Awards), organizate de Asylum Positive Images Network, care cuprinde Oxfam, Uniunea 
Națională a Jurnaliștilor, Amnesty International, Crucea Roșie britanică și Consiliul scoțian 
pentru refugiați, sunt acordate jurnaliștilor care au contribuit la prezentarea în mass-media 
a unor relatări excepționale și echidistante despre azilul în Scoția.

www.refugeeweek.org.uk/scotland

„Trefmedia” a Minderhedenforum (Flandra, Belgia) prezintă anual premiul pentru televiziune 
interculturală. Pot fi nominalizate programele care își propun abordarea diversității 
etno-culturale dintr-o perspectivă lipsită de stereotipuri.

www.trefmedia.be

2.3 Crearea unei mai mari diversități în mass-media

Este mai puțin probabil ca imigranții să urmeze o carieră în mass-media din mai multe  
motive, pe care strategiile de recrutare ar trebui să le abordeze în totalitate. Printre acestea  
se numără lipsa modelelor, atât în cadrul comunității lor, cât și printre cele vizibile în  
mass-media, faptul că, în anumite culturi, o carieră în mass-media nu este de dorit, 

*
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preferându-se o carieră care oferă posibilități de angajare mai stabile și ignoranța comuni -
tăților de imigranți cu  privire la gama variată de posturi disponibile în sectorul mass-media.

Ca urmare a schimbărilor demografice ale societăților europene, tinerii imigranți vor 
reprezenta o parte semnificativă din forța de muncă în viitor. Strategiile de recrutare 
ale organizațiilor mass-media și ale instituțiilor de formare profesională trebuie să le 
demonstreze tinerilor imigranți și părinților acestora că sectorul mass-media îi va lua în 
serios și le va oferi șanse egale (există legi care protejează imigranții împotriva discriminării 
pe motive de rasă, origine etnică sau religie, dar nu și împotriva discriminării pe baza 
statutului de imigrant în sine).

Organizațiile mass-media pot organiza zile ale carierei în mass-media în licee, pot oferi 
programe speciale de stagiu și burse de studiu. Sindicatele, patronatele și organizațiile 
comunitare joacă și ele un rol important în încurajarea tinerilor imigranți să urmeze o carieră 
în mass-media. De exemplu, organizațiile comunitare îi pot implica pe tinerii imigranți în 
proiecte mass-media ale comunităților locale.

Reacțiile din partea grupurilor care nu sunt suficient reprezentate în mass-media pot fi 
utilizate pentru a concepe strategii de recrutare bine direcționate, care să facă din jurnalism 
o opțiune profesională mai atractivă pentru tinerii imigranți.

CREAM este un proiect european care constă în diferite activități de educare în mass-media 
și evenimente de orientare profesională pentru tineri, desfășurate în cooperare cu sectorul 
mass-media. Împreună, aceste activități și evenimente le oferă studenților, în special celor 
din minoritățile etnice, posibilitatea de a experimenta lucrul în mass-media și îi încurajează 
să opteze pentru studii care să îi pregătească pentru o carieră în acest sector.

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Proiectul Mundo din Finlanda este un proiect educativ și de formare profesională în 
domeniul mass-media destinat imigranților și grupurilor de refugiați. Proiectul oferă 
o formare completă în domeniul mass-media, inclusiv stagii în organizații din sector,  
urmărind, de asemenea, să formeze mentori pentru studenții din domeniul mass-media 
imigranți sau minoritari etnici care provin din familii de imigranți.

www.yle.fi/mundo

DigiTales încurajează imigranții să aibă în vedere o carieră în mass-media, implicându-i într-un 
proiect de relatare digitală a unui subiect, în cadrul căruia realizează un scurtmetraj despre viața 
lor. Pe tot parcursul proiectului, aceștia pot învăța cum să scrie un scenariu, cum să înregistreze 
un comentariu din off și cum să editeze imagini, clipuri video și desene într-un film.

www.digi-tales.org

*

http://www.olmcm.org/section.php?SectionID=10
http://www.yle.fi/mundo
http://www.digi-tales.org
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Programele de îndrumare în domeniul diversității și posibilitățile de dezvoltare îi permit 
persoanei participante să își maximizeze potențialul. Acest lucru se poate realiza prin 
programe realiste și viabile de dezvoltare profesională, ajutând oamenii să depășească 
barierele organizaționale care le împiedică promovarea și progresul, precum și prin 
dezvoltarea competențelor și sporirea motivației. Profesioniștii din mass-media care provin 
din familii de imigranți pot fi încurajați, de asemenea, să formeze rețele prin intermediul 
sindicatelor și grupurilor profesionale pentru a-și oferi sprijin profesional reciproc, inclusiv 
consiliere cu privire la formare, posibilități de angajare și dezvoltare profesională.

Organizațiile mass-media etnice pot promova integrarea, păstrând în același timp identita-
   tea etnică și culturală. Această abordare duală ajută la deschiderea posibilităților unui discurs 
alternativ cu principalele mijloace de comunicare în masă, stabilind în același timp o punte 
de legătură cu țara și cultura de origine. Mass-media etnică poate juca un rol important 
în a pune sub semnul întrebării percepțiile publicului larg. Aceasta le oferă grupurilor de 
imigranți posibilitatea de a-și exprima opinia, le permite să se prezinte în mod corect, să 
intre în dialog cu societatea-gazdă și să formuleze doleanțe. Din aceste motive, organizațiile 
mass-media și părțile interesate din domeniul integrării ar trebui să ia în calcul oferirea unor 
posibilități de îndrumare și dezvoltare profesioniștilor care lucrează în mass-media etnică.

Posibilitățile de îndrumare și dezvoltare pentru profesioniștii noi și vechi care provin din 
familii de imigranți sunt instrumente eficiente de consolidare a politicii de diversitate a unei 
organizații mass-media în domeniul recrutării, promovării și fidelizării angajaților.

Mediam'Rad este un program european cu o durată de 3 ani inițiat de Institutul PANOS din Paris 
în scopul creșterii pluralismului opiniilor și al consolidării diversității punctelor de vedere din 
mass-media prin sprijinirea colaborărilor și a parteneriatelor pe termen lung dintre mass-media 
etnică și cea adresată publicului larg. Printre activități se numără ateliere pentru schimbul de 
competențe în domeniul practicilor și experiențelor profesionale, reuniuni ale mass-mediei 
europene, analiza comparativă a conținutului materialelor informative publicate de 
mass-media etnică și de cea adresată publicului larg și un fond de încurajare a parteneriatelor – 
toate acestea oferind posibilități de dezvoltare pentru profesioniștii din mass-media etnică. 

www.mediamrad.org

Având în vedere deficitul de profesioniști din mass-media etnică, profesioniștii mass-media 
cu pregătire în străinătate sunt o resursă care nu este suficient utilizată. De multe ori, 
calificările și experiența acestora nu sunt recunoscute de angajatori sau sindicate. În plus, 
de multe ori ofertele de angajare în mass-media se fac cunoscute pe cale orală, ceea ce îi 
exclude pe profesioniștii mass-media care nu studiază sau nu lucrează în prezent în acest 
sector. Organizațiile mass-media, organizațiile profesionale, sindicatele și patronatele ar 
trebui să aibă în vedere vizarea profesioniștilor mass-media cu pregătire în străinătate în 
cadrul strategiilor de recrutare, precum și organizarea unor cursuri care să le ofere acestor 
profesioniști competențele și cunoștințele necesare pentru a lucra eficient în țara-gazdă.

*

http://www.mediamrad.org/
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Jurnaliștii străini persecutați pentru practicarea acestei profesii pot fi constrânși la exil și,  
din acest motiv, pot fi recunoscuți ca refugiați într-o țară europeană. Acestor profesioniști li 
se pot recunoaște calificările și pot fi susținuți pentru a-și continua profesia în Europa. Acest 
lucru se poate realiza prin intermediul unui program de evaluare a abilităților și de formare, 
al unui program de stagii, prin burse de cercetare sau de studii pentru jurnaliștii exilați și 
prin crearea unor rețele pentru ca jurnaliștii exilați să poată face schimb de informații și să 
promoveze posibilități de formare sau de angajare.

Autoritățile de stat și actorii societății civile joacă un rol esențial în promovarea posibilităților 
de angajare și în recunoașterea abilităților și a calificărilor unei resurse de multe ori ne expl o-
  rate – profesioniștii mass-media cu pregătire în străinătate, în special jurnaliștii aflați în exil.

Rețeaua jurnaliștilor exilați din Regatul Unit, susținută de Uniunea națională a jurnaliștilor 
și de Trustul MediaWise, oferă asistență jurnaliștilor care s-au refugiat în Regatul Unit 
pentru a nu mai fi persecutați din cauza activității lor jurnalistice. Această rețea a avut ca 
punct de pornire proiectul RAM, care a sprijinit jurnaliștii exilați oferindu-le stagii, formare 
profesională și informații cu privire la mediul mass-media din Regatul Unit, creându-și 
propria companie de media, puncte de acces în profesie și formatori. Uniunea națională a 
jurnaliștilor oferă, de asemenea, acces la cursuri specializate de formare. În plus, proiectul 
RAM a creat un Repertoriu al jurnaliștilor exilați, pentru a încuraja redactorii din presa scrisă 
și audiovizuală să ofere locuri de muncă sau atribuții jurnaliștilor exilați.

www.exiledjournalists.net

Punerea în aplicare a strategiilor privind diversitatea

Strategiile eficiente privind diversitatea tind să aibă în comun următoarele caracteristici:

sunt prezentate ca o reacție necesară la schimbările demografice ale publicului și forței •	
de muncă;

sunt integrate în toate aspectele organizației mass-media și sunt vizibile în acțiunile •	
directorilor executivi și ale directorilor generali, în strategiile de recrutare, la locul de 
muncă, în alegerea subiectelor și a programelor, în relațiile cu comunitățile, în marketing 
și în comunicare;

includ angajamente și obiective ferme, iar progresul în raport cu acestea este monitorizat •	
îndeaproape și detaliat în rapoartele anuale;

sunt însoțite de un buget dedicat diversității.•	

*

http://www.exiledjournalists.net
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Guvernul olandez dispune de o politică privind mass-media și diversitatea din 1996, care 
este însoțită de un buget dedicat pentru ONG-uri, presă scrisă și inițiative audiovizuale. 
Radiodifuziunea publică olandeză a semnat cu guvernul un contract care cuprinde și 
obiective în domeniul diversității. De exemplu, ea are obligația legală de a aloca programe-
   lor multiculturale 20 % din timpul de transmisie TV și 25 % din timpul de transmisie radio.

Diversitatea și șansele egale de încadrare în muncă sunt incluse în legea audiovizualului 
din Regatul Unit, existând în același timp și politici guvernamentale specifice în favoarea 
diversității, care vizează diferite aspecte ale mass-media și părți interesate din acest 
domeniu. BBC s-a angajat să reflecte diversitatea existentă în Regatul Unit și să ofere acces 
la serviciile sale tuturor cetățenilor. Centrul său privind diversitatea realizează periodic 
studii de imagine pentru a evalua reprezentarea minorităților în programele din intervalul 
orar de maximă audiență (prime time) de la nivel regional și național.

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml

În 2003, radiodifuziunea belgiană VRT a redactat o Cartă privind diversitatea, care a stat 
la baza unei Celule pentru diversitate. Aceasta formează rețele cu asociațiile minorităților, 
cu organizațiile de tineret și cu mass-media interculturală, având dublul scop de a găsi 
noi talente și de a furniza date de contact ale unor posibili participanți la programe. 
De asemenea, ea promovează sensibilizarea și formarea în domeniul diversității în rândul 
colegilor, face legătura cu experți în domeniul minorităților și oferă consiliere cu privire la 
includerea aspectelor care țin de diversitate în programele principale.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.shtml

În 2004, France Télévisions a lansat un Plan de acțiune pozitivă pentru integrare. În 
cooperare cu Radio France International, ea este responsabilă de proiectul PlurielMedia, 
care efectuează cercetări privind diversitatea în cadrul France Télévisions, oferă cursuri pe 
tema diversității pentru directori, formare interculturală pentru jurnaliști și formare pentru 
tinerii profesioniști din mass-media care lucrează în televiziunea franceză și care aparțin 
grupurilor minorităților etnice.

www.francetelevisions.fr

Organizațiile mass-media pot schimba informații și practici pentru a învăța unele de 
la altele.

Pentru ca strategiile privind diversitatea să aibă succes, organizațiile mass-media trebuie să 
conceapă mecanisme de punere în aplicare și să le monitorizeze eficiența.

*
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Principalele societăți de radiodifuziune din Marea Britanie au creat Rețeaua de diversitate 
culturală pentru a obține o reprezentare corectă a populației etnice din Marea Britanie atât 
pe ecran, cât și în spatele camerei. Membrii acesteia sprijină inițiativele interprofesionale și 
fac schimb de cunoștințe de specialitate, resurse și modele de bună practică.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk

Conținutul mass-media direcționat către grupurile de imigranți

Organizațiile mass-media își pot adapta programele pentru ca acestea să răspundă mai bine 
nevoilor unui public tot mai divers din punct de vedere etnic. Mass-media poate face acest 
lucru utilizând la maximum diversitatea surselor de informații și oferind comunităților de 
imigranți și protagoniștilor știrilor posibilitatea de a se exprima, creând formate cu privire 
la membrii diferitelor comunități și la viețile lor de zi cu zi și prezentând diversitatea drept o 
caracteristică normală a societății în cadrul programelor populare.

Cel de al șaselea principiu fundamental comun privind integrarea subliniază importanța 
accesului imigranților la servicii publice în aceleași condiții ca cetățenii naționali și în 
mod nediscriminatoriu. În calitate de entități finanțate public, societățile publice de 
radiodifuziune au datoria de a răspunde nevoilor publicului divers pe care îl au, inclusiv ale 
imigranților și minorităților etnice, și de a promova coeziunea socială.

Imigranții ar trebui încurajați să participe la programe în calitate de actori, protagoniști, 
participanți, membri ai publicului și experți și să își elaboreze propriile programe de  
comedie și divertisment. Pentru a garanta că imaginea conferită imigranților în telenovele 
(soap opera) și seriale TV este una corectă, în cazul subiectelor interculturale și al 
personajelor care sunt imigranți ar trebui utilizați actori și scenariști imigranți.

În cadrul strategiilor privind diversitatea, deciziile legate de conținut și programe iau în 
considerare nevoile, aspirațiile și reprezentarea imigranților printre alte publicuri-țintă.

Grupul Eurovision Intercultural and Diversity al EBU facilitează un schimb intercultural de 
programe de televiziune, care le permite membrilor să facă schimb de documentare scurte 
care reflectă caracterul multicultural și divers al societăților europene și să le adapteze 
propriilor nevoi de difuzare.

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf

*
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PSB NOS din Țările de Jos utilizează Monitor, care studiază producțiile TV prin intermediul 
unei analize cantitative a reprezentării diferitor grupuri (inclusiv originea etnică), drept 
instrument de elaborare a politicilor. Acesta oferă răspunsuri la următoarele întrebări: Oferă 
televiziunea olandeză o imagine reprezentativă a diversității sociale? Există vreo diferență 
între canalele publice și cele comerciale în privința raportului dintre populația nativă și 
migranți? Ce legături există între obiceiurile de vizionare ale diferitelor grupuri și indivizii 
și personajele care apar în anumite programe de televiziune?

Asigurarea și promovarea unei reglementări eficiente

Printre organismele de control se numără autorități de radiodifuziune independente, 
consilii de jurnalism, structuri de sesizare în presă, avocați ai poporului, parlamente și 
miniștri ai presei. Reglementarea mass-mediei poate fi impusă de stat (așa cum se întâmplă 
adeseori în cazul radiodifuziunii) sau poate fi autoreglementată în mod voluntar de 
sectorul mass-media (așa cum se întâmplă de obicei în cazul presei scrise). Mass-media este 
totodată reglementată indirect prin legi care interzic discursurile care instigă la ură, precum 
și defăimarea și calomnia. Mass-media nu este reglementată numai la nivel național, ci 
și la nivel european și internațional (UNESCO, UE, Consiliul Europei, OSCE). De exemplu, 
decizia-cadru a UE privind rasismul și xenofobia interzice comportamentul intenționat 
care incită în mod public la violență sau ură împotriva unui grup de persoane pe motiv de 
rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională ori etnică. Noua directivă privind 
serviciile mass-media audiovizuale trebuie să fie transpusă în legislația națională până la 
sfârșitul anului 2009. Ca și predecesoarea sa, directiva „Televiziune fără frontiere”, aceasta 
solicită societăților de radiodifuziune să combată orice incitare la ură pe motiv de rasă, sex, 
religie sau naționalitate.

La nivel național, european și internațional există deja reglementări privind combaterea 
discriminării și promovarea diversității, acestea putând fi utilizate mai eficient de părțile 
interesate din domeniul mass-mediei și al integrării.

Principala atribuție a Consiliului german al presei și a comitetelor sale de sesizare este să 
investigheze și să ia hotărâri cu privire la plângerile individuale legate de publicații sau 
evenimente din presă. Întrucât consiliul este un organ instituționalizat de drept privat al 
principalelor asociații ale presei în temeiul dreptului privat, acesta are competențe de organ 
voluntar de automonitorizare, ca urmare a reputației sale de critic privat calificat la care 
poate apela orice individ. Recent, au existat câteva situații în care orientările au fost extinse 
și actualizate: de exemplu, în ceea ce privește interzicerea discriminării, apologia violenței și 
permisiunea de a menționa numele persoanelor în reportajele referitoare la infracțiuni.

www.presserat.info

*
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Dacă statele membre nu au suficiente reglementări în vigoare, ele pot apela la Convenția 
privind diversitatea culturală (2005) a UNESCO și la Declarația Consiliului Europei privind 
competențele serviciilor publice în societatea informațională (2006) și recomandarea 
Comitetului său de miniștri către statele membre privind pluralismul mass-media și 
diver sitatea conținutului (2007).

Autoreglementarea nu împiedică în sine discursul inechitabil și discriminatoriu cu privire la 
imigranți și grupurile de imigranți. Acest lucru se întâmplă în principal din cauză că:

plângerile pe motiv de rasă, origine etnică, naționalitate, religie și convingeri pot fi făcute •	
de cele mai multe ori numai de către persoana/persoanele numite într-o relatare, nu și 
de alte persoane care se simt ofensate. În plus, este posibil să nu existe interdicții cu 
privire la referirile discriminatorii la grupuri de persoane, cum ar fi imigranții și solicitanții 
de azil;

plângerile pe motiv de inexactitate trebuie să demonstreze că inexactitatea este •	
semnificativă. Acest lucru este probabil să fie evaluat în raport cu semnificația în 
contextul relatării în ansamblu, și nu cu semnificația pe care o are pentru reclamant sau 
pentru coeziunea socială;

este posibil ca sancțiunile pentru nerespectarea codului bunelor practici să nu fie severe; •	
de exemplu, redactorul poate fi pur și simplu obligat să publice criticile din partea 
organului de reglementare, care de multe ori survin la multe luni după aceea, prea târziu 
pentru a avea un impact sau pentru a diminua daunele produse.

Pentru a depăși aceste obstacole, codurile bunelor practici din cadrul sectorului și al 
organizațiilor trebuie să abordeze cauzele denaturărilor și informării greșite cu privire la 
aspectele imigrației.

Organizațiile mass-media pot conveni asupra unor noi instrumente de autoreglementare, 
precum un cod de bune practici sau de etică și orientări cu privire la politicile editoriale în 
favoarea toleranței.

Caracteristicile conținutului știrilor care trebuie abordate sunt subliniate într-o analiză din 
2003 cu privire la cercetările despre rasism și diversitate culturală în mass-media europeană. 
Acestea sunt:

utilizarea sursei: Imigranții înșiși sunt rareori folosiți ca sursă, chiar dacă relatarea îi •	
afectează direct; opiniei imigranților i se acordă mai puțină importanță, i se atribuie 
mai puțină credibilitate și de multe ori aceasta este citată selectiv, alături de subiecte 
negative și/sau este reprezentată în roluri stereotipe; mass-media nu reușește să 
reflecte în întregime diversitatea opiniilor, bazându-se pe opiniile unui număr limitat 
de reprezentanți; iar imigranții sunt rareori incluși ca actori ai știrilor în materialele 
jurnalistice care nu au legătură cu ei;

*
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lipsa informațiilor contextuale: Nu se fac prea des reportaje de fond și, prin urmare, •	
informațiile privind aspectele imigrației sunt rareori înfățișate în context. Se acordă 
puțină atenție vieților de zi cu zi și circumstanțelor în care trăiesc imigranții sau motivelor 
care stau la baza acestora. De exemplu, mass-media poate înfățișa solicitanții de azil ca 
trăind pe cheltuiala statului fără a menționa că politicile guvernamentale le interzic prin 
lege să muncească;

accentul pus pe aspecte negative: Știrile pot cuprinde reportaje senzaționaliste și •	
selective, exploatând prejudecățile oamenilor. Subiectele de știri care îi reprezintă în 
mod exagerat pe imigranți în relatări referitoare la infracțiuni pot întări convingerea sau 
percepția potrivit căreia delincvența este implicit legată de anumite grupuri de imigranți. 
Relatările pozitive, în speță despre contribuția economică a migranților la societate, sunt 
de multe ori mai rare;

relațiile dintre mass-media și politică: Agendele politice au o influență puternică asupra •	
modului în care imigranții sunt înfățișați în mass-media. Imigrația poate fi descrisă de 
către extremiști ca fiind o amenințare la adresa modului actual de viață – la adresa 
normelor și valorilor culturale, a identității naționale, a nivelului de trai, a protecției 
sociale și a posibilităților de angajare.

În plus, codurile de conduită ar trebui să urmărească evitarea utilizării terminologiei 
incorecte (și provocatoare), de exemplu „solicitanți ilegali de azil”.

Redactorii îi pot încuraja pe jurnaliști să stimuleze înțelegerea interculturală relatând 
subiecte negative în mod echilibrat și critic. Acest tip de relatare nu conține un limbaj 
instigator și stereotipuri. Prin furnizarea de informații contextuale se garantează că relatările 
se bazează pe fapte, și nu pe ipoteze. De asemenea, jurnaliștii pot combate aceste ipoteze 
luând interviuri imigranților pentru știri care nu sunt legate de imigrație sau prin extinderea 
știrilor despre imigrație către noi subiecte, precum mâncărurile, sportul, cultura, muzica, 
filmele și moda specifice comunității de imigranți.

Pentru a se garanta relevanța și precizia, se pot elabora, de asemenea, orientări în colaborare 
cu organizațiile societății civile și liderii comunităților. Orientările pot cuprinde informații cu 
privire la:

terminologia corectă și adecvată pentru relatarea aspectelor privind imigranții;•	

componența etnică a țării, regiunii sau comunității pe care o reprezintă și practicile •	
culturale și religioase ale acestor comunități de imigranți;

contacte din comunitatea de imigranți și din mass-media etnică.•	

Organizațiile mass-media se pot asigura de remedierea cât mai rapidă a încălcărilor codului 
de conduită, de exemplu făcând imediat rectificări sau desemnând „redactori ai cititorilor” 
care acționează adeseori ca mediatori pentru a evita căile de atac în justiție.
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Consiliile de sesizare și avocații poporului din mass-media pot juca un rol constructiv în 
autoreglementarea sectorului, consolidând normele etice și susținând integrarea, prin:

monitorizarea conținutului mass-media în ceea ce privește aspectele legate de imigrație;•	

sporirea vizibilității autoreglementării pentru public;•	

oferirea de proceduri gratuite și transparente de depunere a plângerilor;•	

asigurarea adoptării și aplicării credibile și rapide a deciziilor;•	

sensibilizarea sporită a jurnaliștilor și redactorilor cu privire la codurile și normele etice •	
existente.

Rezultatele pot fi monitorizate prin intermediul unor observatoare independente, al unor 
consilii de presă puternice și al altor părți interesate din domeniul integrării.

Autoreglementarea poate fi evaluată prin intermediul unor proceduri eficiente de depunere 
a plângerilor cu privire la mass-media și prin monitorizarea efectuată de o serie de părți 
interesate credibile.

Înaltul comitet portughez pentru imigrație și dialog intercultural (ACIDI) monitorizează modul 
în care sunt înfățișați imigranții și imigrația în mass-media. Acesta discută constatările cu  
mass-media pentru a o instrui cu privire la diferențele existente între relatări și realitate și face decla        -
 rații publice cu date oficiale pentru a contracara materialele jurnalistice bazate pe stereotipuri.

www.acidi.gov.pt

Raportul anual de monitorizare al grupului de reflecție leton PROVIDUS, Shrinking citizenship, 
oferă o analiză textuală a modului în care presa scrisă prezintă noii imigranți, refugiații, noii 
cetățeni și alte grupuri etnice și minoritare, cu scopul de a mobiliza sprijinul părților interesate 
în favoarea minorităților și participarea ONG-urilor la dezbaterile politice publice.

www2.providus.lv/public/27124.html

*
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Concluzii

1. Alocarea unei perioade pentru a analiza structura mediului mass-media – în ceea ce 
privește actorii principali, cadrul legislativ, utilizatorii și piața muncii – îi ajută pe actorii 
din domeniul integrării să înțeleagă de ce, cum și ce organizații mass-media sunt 
interesate să colaboreze pentru a se obține o imagine mai exactă și mai echilibrată a 
imigranților și o forță de muncă mai diversă din punct de vedere etnic.

2. Actorii din domeniul integrării pot beneficia de o prezență sporită în mediul 
mass-media local prin includerea relațiilor publice în planificarea strategică și prin 
adaptarea abordării acestora la misiunea globală și la standardele de calitate ale 
organizațiilor mass-media.

3. Actorii din domeniul integrării ar trebui să analizeze contextul local și experiențele 
anterioare pentru a extrage idei cu privire la direcționarea și contextualizarea 
mesajului pe care vor să îl transmită unui anumit public-țintă.

4. Alianțele strategice dintre societatea civilă, guvern, institutele de cercetare și 
organizațiile profesioniștilor din mass-media pot contribui la influențarea unui 
domeniu atât de vast și divers cum este mass-media.

5. Furnizarea de materiale, cursuri și platforme de dialog cu privire la competențele 
interculturale este un mod foarte practic de a lucra direct cu profesioniștii din 
mass-media pe parcursul studiilor acestora și de-a lungul întregii lor evoluții 
profesionale. Primul pas este asigurarea angajamentului din partea formatorilor și 
administratorilor din domeniul mass-media.

6. Bunele practici în mass-media pot fi încurajate de organizațiile mass-media, de stat și 
de societatea civilă prin oferirea unor premii de excelență.

7. Reacțiile din partea grupurilor care nu sunt suficient reprezentate în mass-media pot 
fi utilizate pentru a concepe strategii de recrutare bine direcționate, care să facă din 
jurnalism o opțiune profesională mai atractivă pentru tinerii imigranți.

8. Posibilitățile de îndrumare și dezvoltare pentru profesioniștii noi și vechi care 
provin din familii de imigranți sunt instrumente eficiente de consolidare a politicii 
de diversitate a unei organizații mass-media în domeniul recrutării, promovării și 
fidelizării angajaților.

9. Autoritățile de stat și actorii societății civile joacă un rol esențial în promovarea 
posibilităților de angajare și în recunoașterea abilităților și a calificărilor unei resurse 
de multe ori neexplorate – profesioniștii din mass-media cu pregătire în străinătate, în 
special jurnaliștii aflați în exil.
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10. Pentru ca strategiile privind diversitatea să aibă succes, organizațiile mass-media 
trebuie să conceapă mecanisme de punere în aplicare și să le monitorizeze eficiența.

11. În cadrul strategiilor privind diversitatea, deciziile legate de conținut și programe 
iau în considerare nevoile, aspirațiile și reprezentarea imigranților printre alte 
publicuri-țintă. 

12. La nivel național, european și internațional există deja reglementări privind comba  -
 terea discriminării și promovarea diversității, acestea putând fi utilizate mai eficient  
de părțile interesate din domeniul mass-mediei și al integrării.

13. Organizațiile mass-media pot conveni asupra unor noi instrumente de autoregle-
mentare, precum un cod de bune practici sau de etică și orientări cu privire la politicile 
editoriale în favoarea toleranței.

14. Autoreglementarea poate fi evaluată prin intermediul unor proceduri eficiente de 
depunere a plângerilor cu privire la mass-media și prin monitorizarea efectuată de o 
serie de părți interesate credibile.
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Capitolul 3 
Sensibilizarea 
și emanciparea migranților
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Sensibilizarea sporește cunoștințele despre integrare ale oamenilor și receptivitatea 
lor în legătură cu acest aspect. Ea le permite grupurilor vizate să își creeze opinii în 
cunoștință de cauză cu privire la diversitate și contribuie la asumarea unui rol mai 
important în procesul de integrare. Emanciparea sporește resursele și capacitățile 
imigranților, permițându-le să facă alegeri în cunoștință de cauză și să ia măsuri 
pentru a favoriza integrarea.

Conceptele de sensibilizare și emancipare reunesc Principiile fundamentale comune 1, 6, 
7 și 9, întărind ideea că integrarea este un proces bidirecțional de acomodare reciprocă 
între imigranți și societatea-gazdă. Ambele grupuri se pot implica împreună, în calitate 
de rezidenți, prin intermediul interacțiunii periodice; în calitate de voluntari prin accesul 
la instituțiile consacrate și la parteneriate la nivelul organizațiilor, și în calitate de cetățeni 
locali prin participarea la procesul decizional în materie de integrare.

Acest capitol este împărțit în două secțiuni care explică modul în care practicienii pot 
transpune aceste abordări și obiectivele acestora în diferitele etape ale managementului 
proiectelor bazat pe calitate.

Dinamica dintre sensibilizare și emanciparea migranților

Prima secțiune abordează pas cu pas sensibilizarea. De multe ori sub formă de campanii 
de informare și evenimente, aceste măsuri oferă unui anumit grup-țintă (publicul general, 
factorii de decizie politică, imigranți etc.) informații cu privire la faptele și experiențele 
legate de un anumit subiect din domeniul integrării. Sporirea cunoștințelor și a receptivității 
grupului-țintă îi permite să își formeze opinii în cunoștință de cauză cu privire la diversitate 
și să participe mai activ la procesul de integrare, ceea ce are un impact asupra adaptării 
reciproce a tuturor cetățenilor.

Cea de a doua secțiune abordează emanciparea. De multe ori sub forma unor cursuri de 
formare, parteneriate și stagii profesionale, aceste măsuri le oferă imigranților individuali 
și reprezentaților asociațiilor de imigranți posibilități de a-și exprima nevoile și de a acționa 
în funcție de acestea. Sporirea capacităților și resurselor imigranților le permite acestora 
să ia propriile decizii cu privire la situația lor în ceea ce privește integrarea și să ia măsuri 
pentru a o îmbunătăți, ceea ce conduce la intensificarea participării și a reprezentării în 
viața publică.

Sensibilizarea și emanciparea sunt acțiuni distincte, dar care se susțin reciproc, destinate 
contracarării discriminării și marginalizării. Măsurile de sensibilizare care se bazează 
pe relatări ale unor migranți și pe expertiza asociațiilor de migranți îi autonomizează, la 
rândul lor, pe imigranți, amplificându-le vocea publică, extinzându-le domeniul de acțiune 
și oferind noi posibilități de parteneriate organizaționale. În mod similar, măsurile de 
emancipare cresc vizibilitatea migranților și aduc aspectele legate de integrare în atenția 
publică. Imigranții cu mai multe capacități și resurse constituie factori excelenți în procesul 
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de sensibilizare, ceea ce poate da naștere unor percepții publice mai informate și mai 
echilibrate cu privire la migrație și integrare.

3.1 Sensibilizarea: informarea opiniei publice  
și activarea publicului

Înțelegerea greșită la nivel public a atitudinilor, trăsăturilor și prezenței migranților în țara de 
rezidență (fluxurile migratorii, numărul de lucrători migranți de pe piața muncii etc.) creează 
condiții care încurajează etnocentrismul și discriminarea în rândul populației, segregarea și 
marginalizarea în rândul imigranților, precum și lipsa de măsuri sau regresul la nivel politic. 
De exemplu, lipsa informațiilor precise și a conștientizării din partea societății-gazdă a fost 
identificată ca fiind cea mai importantă provocare la adresa abordării diversității la locul 
de muncă și a luptei împotriva discriminării, potrivit celor aproximativ 800 de întreprinderi 
europene care au răspuns la chestionarul realizat în 2005 de Direcția Generală Ocuparea 
Forței de Muncă și Afaceri Sociale a Comisiei Europene pentru studiul intitulat „Argumente 
în favoarea diversității”. Majoritatea au declarat că activitățile de sensibilizare desfășurate în 
acest domeniu erau insuficiente și au salutat ideea ca organizațiile patronale și guvernele 
naționale, deopotrivă, să furnizeze mai multe informații.

Campaniile și evenimentele de sensibilizare le permit tuturor cetățenilor să cunoască mai 
multe despre migrație și integrare și să afle cum pot participa la procesul de integrare. 
De asemenea, acestea creează un spațiu de interacțiune frecventă între migranți și cetățenii 
naționali, ceea ce dezvoltă competențele interculturale ale tuturor.

Migration and Public Perception (Migrația și percepția publică), un raport elaborat de Biroul 
Consultanților pentru Politică Europeană al Comisiei Europene, descrie măsurile reușite de 
sensibilizare ca fiind adaptate și bine direcționate, ținând cont de factorii sociali specifici, 
de realitățile istorice și de identitățile locale, regionale și naționale. Măsurile pot fi totodată  
asociate cu o mai bună colectare a datelor și cu proiecte aprofundate de cercetare socială. Rezul  -
tatele unor acțiuni de sensibilizare reușite sunt o mai bună înțelegere a procesului de inte grare în 
rândul publicului și mai multe posibilități pentru acesta de a contribui la acest proces.

O abordare bazată pe dovezi în vederea modificării percepțiilor

Informațiile comparabile cu privire la grupurile de imigranți și populația generală pot 
scoate la iveală lacune informative divergente în privința aspectelor integrării. Anchetele 
și sondajele pot, de asemenea, să detecteze efectele practicilor naționale asupra formării 
percepțiilor publice (și invers). Anchetele longitudinale și sondajele pot ajuta factorii de 
decizie politică și cercetătorii în evaluarea impactului strategiilor destinate sensibilizării 
publicului și ameliorării percepției publice.

*
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Dacă acțiunile de sensibilizare au drept scop combaterea neînțelegerilor, atunci aceste 
neînțelegeri trebuie identificate, măsurate și analizate cu ajutorul unei serii variate de 
instrumente de strângere a informațiilor. Cei care realizează sondaje de opinie publică 
nu pot să nu adreseze o întrebare de teama răspunsului. Sondajele pot fi utilizate ulterior 
pentru a înfrunta adevăratele temeri, neînțelegeri și prejudecăți ale opiniei publice.

Realizatorii proiectelor au la dispoziție o serie de metodologii de anchetă. Anchetele 
cantitative la nivel european reprezintă o modalitate de a situa experiența fiecărei țări 
într-o perspectivă mai largă. Eurobarometrul, Eurostat, Ancheta europeană privind forța 
de muncă și Ancheta socială europeană furnizează date comparative privind imigrația și 
integrarea la nivel european. Anchetele cantitative reprezentative la nivelul statelor membre 
pot fi adaptate în mod eficient pentru a aborda o anumită serie de aspecte demografice 
și probleme care le permit factorilor de decizie politică și părților interesate să ia decizii 
în cunoștință de cauză la diferite niveluri de guvernanță. Pot fi utilizate, de asemenea, 
instrumente calitative ca punct de plecare pentru sensibilizare și propagandă.

EU-MIDIS este prima anchetă realizată la nivelul UE cu privire la experiențele imigranților și 
minorităților etnice legate de discriminare și victimizare în viața de zi cu zi. Această anchetă, 
solicitată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, adresează întreba-
   rea dacă anumite grupuri de imigranți și minorități etnice au fost victime ale discriminării și 
violenței rasiste; din ce motive au denunțat sau nu aceste infracțiuni; dacă cunosc organiza-
 țiile și oficialii a căror datorie este să îi ajute și dacă au încredere în aceștia. EU-MIDIS a cuprins 
interviuri față în față cu 23 500 de persoane din anumite grupuri de imigranți și minorități 
etnice din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, au fost 
intervievate și 5 000 de persoane din populația majoritară pentru a compara rezultatele.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm

Biroul de analiză danez Catinét Research realizează interviuri periodice cu aproximativ 1 000 
de imigranți și descendenții acestora pentru a le monitoriza experiențele în ceea ce privește 
discriminarea, sentimentele subiective legate de integrare și opiniile despre propunerile politi -
    ce și dezbaterile publice. Catinét Research consideră că sondarea opiniei imigranților a devenit 
o parte a obiectului său principal de activitate deoarece opiniile și experiențele acestora sunt 
esențiale, însă de multe ori necunoscute, pentru cei implicați în dezbaterile privind integrarea.

www.catinet.dk/

În țări precum Portugalia și Țările de Jos se realizează periodic anchete privind integrarea 
în rândul principalelor grupuri de imigranți. Pentru mai multe detalii legate de anchetele 
disponibile, a se vedea

www.prominstat.eu

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm
http://www.catinet.dk/
http://www.prominstat.eu
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O abordare bazată pe dovezi poate reprezenta o soluție pentru unul dintre cele mai 
importante domenii de îmbunătățire a campaniilor de sensibilizare: evaluarea. Colectarea 
și actualizarea datelor de bază le permit proiectelor să urmărească modificările de opinie 
și acțiuni ale grupului-țintă pe termen scurt, mediu și lung. Astfel se poate identifica 
orice cauzalitate între știrile privind integrarea, relatările mass-media și orice modificări 
subsecvente ale percepțiilor. Aceste informații sunt utilizate pentru a readapta în 
permanență sarcinile, limbajul, mesajele și grupul-țintă ale unei campanii.

Înainte și după anul 2007, Anul European al Egalității de Șanse pentru Toți, au fost solicitate 
Eurobarometre speciale pe tema discriminării în UE (Discrimination in the EU). Analiza 
comparată a Eurobarometrelor speciale 263 și 296 le permite factorilor europeni de decizie 
politică să urmărească modul în care s-au modificat percepțiile și opiniile pe parcursul 
anului în care au avut loc 430 de activități naționale și 600 de campanii de sensibilizare cu 
privire la discriminare.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf

Din anul 2002, campania pe termen lung a executivului scoțian One Scotland, Many Cultures 
(O singură Scoție, multe culturi), a încercat să sporească gradul de conștientizare în privința 
impactului negativ al atitudinilor rasiste și în privința contribuțiilor pozitive ale persoanelor 
din diferite culturi la societatea scoțiană. Periodic sunt derulate proiecte de cercetare pentru 
a monitoriza atitudinile rasiste și experiențele legate de rasism și pentru a evalua impactul și 
eficiența campaniei în rândul publicului-țintă. Aceste evaluări permit, în timp, comparații în 
ceea ce privește sensibilizarea spontană și cea stimulată, reținerea mesajelor și schimbările de 
atitudine. Evaluările anuale publice evaluează campania din punctul de vedere al bugetului, 
prezenței în mass-media, vizibilității și impactului asupra nivelurilor de conștientizare.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250

În Spania, se realizează periodic anchete pentru a identifica tendințele de bază ale opiniei 
publice în ceea ce privește imigrația și pentru a monitoriza evoluția tendințelor xenofobe 
și rasiste. Pentru primul tip de anchetă, a se vedea ancheta națională privind imigrația 
realizată de Institutul Național de Statistică, iar pentru al doilea tip, ultimul document 
disponibil este ancheta privind evoluția rasismului și xenofobiei în Spania din 2008. Există 
anchete de opinie mai specifice care monitorizează situația „Comunității de migranți de 
origine musulmană din Spania” și opinia tinerilor spanioli cu privire la migrație.

www.oberaxe.es

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250
http://www.oberaxe.es/
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Proiectele care se axează pe grupuri mici și pe indivizi ar trebui să realizeze că este improbabil 
să schimbe atitudinile globale. Impactul lor poate fi măsurat prin intermediul unor interviuri 
aprofundate și al unor anchete bine direcționate realizate în rândul participanților pe termen 
scurt, precum și prin monitorizarea schimbărilor înregistrate de programe și parteneriate 
pe termen mediu și lung.

O abordare bazată pe dovezi a sensibilizării începe cu o etapă detaliată de examinare 
specifică, în care anchetele și sondajele furnizează date de referință solide cu privire la 
percepțiile migranților și ale publicului general care pot fi evaluate periodic.

După etapa de examinare, este necesară o etapă distinctă de analiză pentru a aborda 
rezultatele complementare, dar contradictorii (de exemplu, diferențele dintre percepțiile 
migranților și cele ale publicului), pentru a include rezultatele în dezbaterile naționale, 
pentru a identifica grupurile-țintă și pentru a selecta cele mai potrivite măsuri. Anchetele și 
sondajele ca atare nu pot explica opinia publică.

Cercetările efectuate la nivelul relevant de guvernanță pot explica ce factori influențează 
atitudinile unui individ sau ale unui grup cu privire la migranți și la integrarea acestora.

Un raport din 2005, Majority populations’ attitudes towards migrants and minorities 
(Atitudinile populațiilor majoritare față de migranți și minorități), realizat de predecesorul 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, oferă o privire de ansamblu 
asupra tendințelor opiniei publice în ceea ce privește imigrația și minoritățile și prezintă 
factorii care ajută la explicarea acestora.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf

Există numeroși factori neexplicați în spatele motivelor care stau la baza modului în care 
oamenii judecă sau percep imigrația. Chiar și așa, practicienii mai pot utiliza rezultatele 
examinării realizate de ei la identificarea factorilor-cheie și la stabilirea grupului-țintă 
potrivit pentru măsurile lor de sensibilizare. De exemplu, o serie de studii de cercetare 
concluzionează că cele mai multe atitudini pozitive și tolerante sunt asociate cu:

tineretul;•	

un statut socio-economic mai înalt;•	

un nivel mai înalt de studii;•	

angajații salariați;•	

contactele mai strânse cu imigranții.•	

Factorii sociali, geografici și istorici au, de asemenea, influență în măsura în care percepția 
publică asupra imigranților variază considerabil între statele membre. În afara funcției 
de examinare și analiză, anchetele pregătitoare au rol de sensibilizare și de comunicare. 

*

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
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De exemplu, analiza Barometrului special 263 privind Discriminarea în UE arată că este mai 
probabil ca țările cu legi ferme împotriva discriminării să aibă populații care sunt informate 
cu privire la drepturile pe care le au ca potențiale victime și care consideră că discriminarea 
este răspândită.

Anchetele de opinie efectuate la momentul oportun pot atrage atenția publică și a 
mass-media asupra unor aspecte-cheie și pot stabili condițiile dezbaterilor cu privire 
la inițiativele viitoare. Prin urmare, data publicării acestor studii este esențială pentru 
proiectele de sensibilizare și pentru procesul decizional. Sensibilizarea publică în privința 
aspectelor integrării înseamnă totodată creșterea așteptărilor publicului în ceea ce privește 
reacțiile politice.

Analiza rezultatelor anchetelor evidențiază factorii din spatele percepțiilor, care ajută la 
stabilirea grupului-țintă potrivit. Aceste rezultate pot fi utilizate, de asemenea, pentru a 
atrage atenția publică și a mass-media asupra lansării unei campanii de sensibilizare.

Influența discursului public

Forma și conținutul discursului public pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra conturării 
opiniei publice în privința migranților și a integrării acestora. Dezbaterile politice și mass-media 
se pot concentra asupra unor aspecte mai puțin stringente ale integrării și uneori pot stabili 
legături nefondate între imigrație și alte probleme sociale. De exemplu, imigranții sunt de multe 
ori asociați cu sentimente de nesiguranță din cauza preocupării publice referitoare la concurența 
pe care aceștia o reprezintă în domeniile locurilor de muncă și locuințelor, cu presiuni mai mari 
asupra sistemului de protecție socială și cu o anxietate generală legată de securitatea națională.

Nu trebuie omis faptul că percepția publică a imigranților este ameliorată indirect 
prin măsuri politice care conduc la gestionarea migrației, la un control mai eficient al 
frontierelor externe, la regimuri credibile de azil, la măsuri împotriva discriminării și la o 
integrare eficientă. De asemenea, disponibilitatea unor date statistice comparabile mai 
fiabile cu privire la fenomenele migrației și integrării oferă o bază utilă de informații pentru 
dezbaterile publice și deciziile politice. În această privință, măsurile de sensibilizare joacă 
un rol important în obținerea unui feedback politic, mărind baza de sprijin pentru diferite 
îmbunătățiri ale politicilor din domeniile migrației și integrării.

Coerența politicilor și a mesajelor guvernamentale privind integrarea poate avea un impact 
semnificativ asupra credibilității și eficienței acțiunilor de sensibilizare, în special în cazul 
campaniilor derulate sau finanțate de guvern.

O abordare la nivel local poate fi mai eficientă pentru formarea de parteneriate și poate avea 
mai multă rezonanță în ceea ce privește sensibilizarea în legătură cu problemele specifice 
care apar în orașe și cartiere.

*
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Campania de informare a parteneriatului de dezvoltare privind viața și munca împreună din 
orașul Linz, Austria, a suscitat cu succes interesul angajatorilor-țintă, în special al IMM-urilor 
și al factorilor locali de decizie politică, în ceea ce privește explorarea avantajelor unei piețe 
transfrontaliere a muncii și elaborarea de cursuri de formare interculturale pentru delegații 
sindicatelor și pentru lucrătorii care provin din familii imigrante.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Pe parcursul alegerilor locale din ianuarie 2008 din Graz, Austria, experții antidiscriminare 
au înființat un sistem de monitorizare a alegerilor, în scopul sensibilizării cu privire la 
discriminare și al îmbunătățirii mesajelor-cheie ale partidelor candidate. Au fost evaluate 
650 de texte cu ajutorul unui „mecanism de tip semafor” (roșu/galben/verde), care a fost 
ulterior prezentat în cadrul a patru conferințe de presă și într-o dezbatere politică finală. 
Această monitorizare s-a bucurat de reacții pozitive din partea majorității partidelor și 
poate fi ușor adaptată la alte orașe și regiuni.

http://wahlkampfbarometer-graz.at

În aceeași măsură, actori precum profesorii, poliția și doctorii – „suspecții de serviciu” care 
vorbesc despre integrare – pot avea mai multă autoritate în a sensibiliza pe teme specifice 
domeniului lor.

Sectorul sănătății desfășoară în mod periodic campanii publice legate de donațiile de sânge. 
Timp de zece ani, Asociația voluntară pentru donații de sânge din Italia (AVIS) a derulat 
campanii bine direcționate pentru a crește participarea imigranților la donațiile de sânge, 
sporind astfel aprecierea publicului față de contribuția acestora, precum și posibilitățile de 
dialog intercultural. Aceste experiențe au fost utilizate pentru a crea Observatorul culturii 
donării de sânge, care a semnat protocoale de cooperare cu alte organizații medicale din 
țările de origine ale imigranților.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0

Strânsa cooperare cu cei „de pe teren” oferă un sprijin însemnat activităților de sensibilizare 
pentru a atrage atenția publică. Altfel, campaniile care nu au o dimensiune locală pot fi 
percepute ca fiind într-o prea mare măsură conduse de la un nivel înalt și bazate pe slogane 
politice-cheie. De asemenea, acești parteneri pot oferi campaniei informații cu privire la 
schimbările pe care le observă în percepțiile locale. Prin urmare, ei furnizează un sistem de 
avertizare rapidă pentru a identifica respectivele schimbări și pentru a răspunde la acestea.

Atunci când lipsește coerența politică sau când se înregistrează o serie de mesaje ambigue 
și contradictorii, sensibilizarea publică poate fi utilizată și pentru a îmbunătăți agenda 
politică.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf
http://wahlkampfbarometer-graz.at/
http://www.avis.it/usr_view.php/ID=0
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Întrucât politicile și mesajele guvernamentale au un impact semnificativ asupra credibilității 
și eficienței unei campanii, factorii de decizie politică și formatorii de opinie se pot număra 
printre principalele grupuri-țintă ale acesteia.

Proiectul Ľudia ako my (Oameni ca noi) din Republica Slovacă a avut ca obiectiv sporirea 
cunoștințelor și a toleranței în rândul publicului, precum și în rândul profesioniștilor care pun 
în aplicare politica privind migrația. Cetățenii din noile țări de destinație cu o comunitate 
mică de imigranți trebuie expuși la relatări despre imigranți și despre contribuțiile reale, de 
zi cu zi, ale acestora. Campania a fost difuzată prin intermediul televiziunii și în cadrul unor 
ședințe cu școlile, autoritățile și ofițerii vamali.

www.ludiaakomy.sk

Pe baza unor noi informații colectate cu privire la nou-veniții din departamentul Haut-Rhin 
din Alsacia, Observatorul regional pentru integrare și politici urbane (ORIV) a organizat 
întâlniri cu 160 de oficiali și părți interesate de la nivel local în vederea sensibilizării 
acestora și pentru a discuta recomandările cu privire la modul și condițiile de primire din 
fiecare oraș.

www.oriv-alsace.org

Unul dintre principalele motive pentru care Fondul austriac de integrare a publicat cel de 
al doilea Anuar statistic privind migrația și integrarea este de a oferi informații faptice și 
de a tempera unele dintre sentimentele stârnite de dezbaterea politicii privind integrarea. 
Anuarul se tipărește în 10 000 de exemplare, care se trimit principalilor vectori de comunicare 
de pe întreg teritoriul Austriei, precum jurnaliștii, politicienii și primarii.

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009

Stabilirea grupului-țintă potrivit, informarea opiniilor

Cei care au așteptări mari în privința informării publicului general și a ameliorării opiniei 
publice trebuie să își dea seama că această campanie de sensibilizare va fi un angajament pe 
termen lung. Ea va necesita numeroase strategii și activități de-a lungul timpului: campanii 
mass-media, evenimente, proiecte de punere în aplicare, modificări ale politicilor etc.

Cei care dispun de mai puține mijloace ar putea lua în considerare, în schimb, vizarea 
anumitor grupuri-țintă, în special a factorilor de decizie politică sau a formatorilor de 
opinie. S-ar putea ca angajatorii, proprietarii, băncile, funcționarii publici și diverșii furnizori 
de servicii să nu fie familiarizați cu statutul și drepturile diferitelor categorii de imigranți, 
precum refugiații, ezitând astfel să ofere sprijinul necesar ca urmare a lipsei de informații.

*

http://www.ludiaakomy.sk/
http://www.oriv-alsace.org
http://www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009
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Stabilirea unui grup-țintă adecvat (respectiv modificarea opiniei publicului general, a 
imigranților sau a anumitor părți interesate ori grupuri din cadrul populației) este în mod 
clar definitorie pentru succesul campaniei.

Campania de informare din Berlin din anul 2006, Berlin braucht dich! (Berlinul are nevoie 
de tine!) a abordat simultan ratele scăzute de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor 
imigranți și atitudinile refractare din sectorul public. Prin urmare, și-a fixat drept indicator 
al reușitei procentul de stagiari care provin din familii imigrante angajați în sectorul 
public. Între 2006 și 2008, acest procent a crescut de la 8 la 14,5 %. Anchetele de evaluare 
au consemnat un interes crescut în rândul tinerilor imigranți vizați și o deschidere mai 
mare față de preocupările interculturale în dezbaterile publice și în rândul angajaților din 
sectorul public.

www.berlin-braucht-dich.de

OXLO – Oslo Extra Large este o campanie pe termen lung demarată de primăria orașului 
în 2001 ca reacție la o crimă rasistă. Obiectivele acesteia, de a spori sensibilizarea și de a 
spori gradul de incluziune al serviciilor publice, s-au axat în principal pe școli, cămine de 
copii și clinici medicale. Până în 2005, numărul angajaților cu diverse origini crescuse cu 
aproximativ 30 %.

www.oslo.kommune.no

Într-o țară precum Grecia, de exemplu, Institutul elen responsabil de politica privind 
migrația a direcționat măsurile către elevi în cadrul proiectului „Inside Out” și către 
organizații ale societății civile, precum Asociația panelenă a atletelor.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html

Găsirea mijloacelor potrivite pentru atingerea obiectivelor vizate

Printre diferitele strategii disponibile, arta și cultura se disting ca fiind un mijloc util de 
dezvoltare a capacității grupului-țintă de a face alegeri în cunoștință de cauză și de a lua 
măsuri de sensibilizare. Oferindu-le celor neauziți posibilitatea de a se exprima și prezentând 
imagini care altfel ar rămâne nevăzute, arta poate crea condiții pentru dezbateri pe tema 
identităților multiple și pentru abordarea diferențelor.

*

http://www.berlin-braucht-dich.de
http://www.oslo.kommune.no
http://www.imepo.gr/imepo-mission-en.html
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O imagine realistă a imigranților și a comunităților caracterizate  
de diversitate

Diferența dintre percepție și realitate în ceea ce privește sensibilizarea la integrare este 
considerabilă. Percepțiile, de exemplu, sunt denaturate de faptul că dezbaterile publice sau 
mass-media se concentrează pe anumite grupuri, precum solicitanții de azil, migranții fără 
forme legale sau migranții care sunt în mod vizibil diferiți sau care provin din medii culturale, 
lingvistice sau religioase vizibil diferite. Procentul populației de origine străină al unei țări 
este mult exagerat de opinia publică în țările europene incluse în sondaje, de la o exagerare 
de 60-70 % (în Danemarca, Norvegia, Germania și Suedia) până la 150-200 % în Franța și 
Regatul Unit. Anchetele din Marea Britanie au scos la iveală că, în medie, oamenii estimează 
că populația de imigranți din Marea Britanie este de patru ori mai mare decât cifrele reale. 
Mai mult, peste un sfert din populație a estimat că imigranții constituie peste jumătate din 
populația Regatului Unit. De exemplu, anchete derulate în Marea Britanie au evidențiat că 
oamenii supraestimează considerabil asistența financiară disponibilă pentru solicitanții de 
azil prin intermediul sistemului de ajutoare și consideră că Regatul Unit suportă o parte 
mult mai mare din povara mondială legată de refugiați (de zece ori mai mare).

Campaniile de sensibilizare pot pune în evidență experiențele reale privind migrația și 
condițiile de trai ale migranților, precum și schimbările sociale și avantajele aduse orașului, 
regiunii sau țării de reședință. Se poate pune accentul pe circumstanțele specifice unei 
localități, deoarece publicul poate contextualiza mai bine fenomenele abstracte precum 
imigrația și integrarea atunci când își poate compara presupunerile cu date și fapte legate 
de comunitatea pe care o cunoaște cel mai bine.

Proiectul guvernului scoțian Fresh Talent Initiative (Inițiativa tinere talente) pornește în parte 
de la premisa că Scoția poate deveni un loc mai atractiv pentru a locui, munci și studia 
dacă potențialilor viitori migranți li se oferă informații exacte cu privire la posibilitățile și 
condițiile de instalare. Acest proiect a făcut obiectul unor evaluări publice la fiecare șase luni 
(2005-2007) pe baza unor chestionare voluntare care identifică posibilitățile și provocările 
cu care s-au confruntat rezidenții migranți recrutați prin intermediul inițiativei.

www.scotlandistheplace.com

În 2007, guvernul spaniol a lansat o amplă campanie de sensibilizare prin intermediul 
spoturilor TV și radio și al anunțurilor publicitare în presa scrisă și spații publice, bazată pe 
numeroasele nevoi sociale ale imigranților, cu mesajul „Prin integrarea imigranților avem cu 
toții de câștigat” și cu subtitlul „Cu toții diferiți, cu toții necesari”.

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm

http://www.scotlandistheplace.com/
http://www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm
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Inițiativele pot combate stereotipurile, victimizarea sau stigmatizarea migranților ca grup 
social și pot aduce în prim-plan poveștile lor de viață, ale familiilor lor și ale comunităților în 
care trăiesc. Pentru a influența opinia publică, abordarea „realistă” presupune:

conceperea și definirea unor obiective clare, precise și realiste;•	

identificarea publicurilor-țintă și elaborarea metodelor adecvate;•	

fondarea obiectivelor și a metodelor pe dovezi rezultate din cercetări și pe teorii despre •	
modificarea atitudinilor;

analizarea atentă a calendarului și localizării geografice potrivite pentru inițiativă;•	

dezvoltarea unor relații profesionale bune cu mass-media;•	

elaborarea unor strategii și alocarea resurselor adecvate pentru a evalua impactul inițiativei.•	

Inițiativele de „distrugere a miturilor” îmbunătățesc opinia publică oferind o imagine 
realistă asupra imigrației, bazată pe fapte și relatări personale. Acestea sensibilizează 
societatea cu privire la caracteristicile și nevoile speciale ale diferitelor grupuri de migranți, 
în special ale celor mai vulnerabile și mai stereotipizate, precum cei fără forme legale, 
solicitanții de azil și femeile imigrante.

Săptămâna irlandeză interculturală și antirasistă, finanțată prin Planul național de acțiune 
împotriva rasismului, a stabilit o legătură între publicația sa, Challenging Myths and 
Misinformation on Migrant Workers & their Families (Contestarea miturilor și a informării greșite 
cu privire la lucrătorii migranți și familiile acestora), și evenimentele sale de sensibilizare privind 
îmbunătățirea serviciilor pentru grupurile minorităților etnice din numeroase domenii.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf

Campania Am I a migrant? (Sunt migrant?) derulată în 2008 de Centrul belgian pentru 
egalitatea șanselor a urmărit promovarea sensibilizării cu privire la propria origine. 
Campania a prezentat persoane celebre despre care puțini știu că sunt „migranți”, pentru a 
pune telespectatorii față în față cu prejudecățile lor privind migrația și integrarea.

www.journeedesmigrants.be / www.dagvandemigrant.be

În 2002, Fundația federală pentru cultură din Germania a lansat Projekt Migration, (Proiectul 
privind migrația), care a servit ca centru de informare pentru mai mult de 120 de evenimente 
și proiecte pe tema schimbărilor sociale produse de migrație. Informațiile au fost generate în 
mod transdisciplinar, evidențiind legăturile dintre constatările social-științifice, documentare 
și artistice și dintre diferitele tipuri de parteneri din Germania și din întreaga Europă. Proiectul 
a încurajat mai ales „Proiectele privind migrația” ale celor care provin din familii de imigranți.

www.projektmigration.de

*

http://www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf
http://www.journeedesmigrants.be
http://www.dagvandemigrant.be
http://www.projektmigration.de/
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Muzeele publice, în special cele dedicate diversității și istoriei emigrației sau imigrației, 
reprezintă locații foarte potrivite pentru expoziții, evenimente, programe educative, 
cercetări, dezbateri și schimburi internaționale. Integrarea relatărilor, adeseori marginalizate, 
despre imigrație în contextul istoric național mai larg este o sarcină complexă și de multe ori 
controversată pentru personalul muzeelor. Conferința „Migrația în muzee: relatări privind 
diversitatea în Europa”, organizată în 2008, a evidențiat necesitatea de a extinde capacitatea 
de cercetare a muzeelor în privința istoriei mondiale, de a găsi tehnici inovatoare pentru a 
reprezenta schimbările culturale și de a colecta și documenta dimensiunea subiectivă și 
foarte personală a imigranților și a diversității din cadrul comunităților acestora. Utilizarea 
arhivelor evolutive, a expozițiilor și o abordare multidisciplinară ameliorează legăturile unui 
muzeu cu diferitele părți interesate din domeniul integrării și cu țările de origine.

Cité nationale de l'histoire de l'immigration din Paris prezintă istoria Franței ca țară cu o tradiție 
a imigrației, construită și modelată prin integrarea diferitor valuri de imigrație. Colecția este 
formată în mare parte din mărturii individuale și artefacte. Începând cu luna iunie 2007, Cité 
se bucură de o prezență în mass-media, de un număr de vizitatori și de legături cu școlile, 
cercetătorii și ONG-urile relativ bune.

www.histoire-immigration.fr

În cazul în care nu există spații dedicate precum muzeele pe tema migrației, expozițiile pot 
servi aceluiași scop.

Întrucât Capitala Europeană a Culturii din 2007 din Luxemburg s-a bazat pe o cooperare 
transfrontalieră unică cu Belgia, Franța și Germania, tema fundamentală a anului a devenit 
migrația. Aceasta a fost singura dintre cele cinci teme care s-a bucurat de popularitate 
în rândul companiilor interesate de sponsorizare. Exponatele pe tema migrației au fost 
apreciate ca fiind interesante de 80 % din populația din Luxemburg și au crescut consumul 
cultural mai ales în rândul a două noi tipuri de public: tinerii și grupuri de foști imigranți. În 
2007, 43 % din cetățenii portughezi care locuiesc în Marele Ducat au participat la mai multe 
evenimente culturale decât în mod obișnuit.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/ 
Rapport_final_anglais.pdf

În 2005, Muzeul de istorie locală din cartierul berlinez Friedrichshain-Kreuzberg a 
introdus o nouă secțiune în expoziția sa permanentă, „Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre 
Migrationsgeschichte in Kreuzberg”. Abordarea locală a acestuia sporește interesul și 
acceptarea temei în rândul vizitatorilor, iar abordarea cronologică arată legătura dintre 
migrație și înființarea și dezvoltarea cartierului Kreuzberg.

www.kreuzbergmuseum.de

http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
http://www.kreuzbergmuseum.de
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Bibliotecile joacă, de asemenea, un rol esențial ca furnizor de informații despre diversitatea 
culturală și ca spațiu local de reuniune pentru o populație diversă.

Începând cu anul 2002, prin proiectul Diversity in libraries (Diversitate în biblioteci), au fost 
distribuite colecții de cărți despre istoria, tradițiile și situația grupurilor locale de minorități 
etnice și imigranți către 500 de biblioteci din Republica Cehă, Danemarca, Germania și Țările 
de Jos. Prin intermediul unor ateliere interactive au fost oferite directorilor de biblioteci 
cursuri de formare în domeniul competențelor interculturale. Într-o a doua etapă, proiectul 
Libraries as gateways (Bibliotecile ca porți de intrare), finanțat de INTI, se axează pe extinderea 
strategiilor de punere în aplicare și pe elaborarea unor orientări și activități promoționale 
suplimentare.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html

Solicitanții de azil

Oamenii au adeseori impresia că azilul nu este ținut sub control, în pofida faptului că numărul solici-
tărilor de azil este în scădere, fiind în prezent la nivelul cel mai scăzut din ultimii ani. De aseme nea, 
cei care solicită azil sunt confundați cu imigranții ilegali în căutare de locuri de muncă. O modalitate 
de îmbunătățire a percepției publice în privința solicitanților de azil este de a finanța proiecte prin 
intermediul cărora se elaborează și se diseminează relatări care dau o față umană solicitanților de 
azil și care asociază în mod direct refugiații cu conflictele de care doresc să se îndepărteze.

Understanding the Stranger: Building bridges community handbook (Înțelegerea străinilor: 
Manual pentru stabilirea unor punți de legătură în comunitate), publicat de Centrul de 
informare privind azilul și refugiații din Regatul Unit, examinează 21 de proiecte care au 
încercat să medieze tensiunile și să construiască punți de legătură între comunitățile-gazdă 
locale și solicitanții de azil și refugiați. Proiectele demonstrează că o planificare atentă, 
accesul periodic la informații și ocaziile de a întâlni solicitanți de azil pot determina 
comunitatea locală să îi accepte și să îi primească pe nou-veniții care altfel ar fi întâmpinați 
cu ostilitate, prejudecăți și teamă.

www.icar.org.uk/uts

Proiectul Refugee Stories Project (Proiectul privind relatările refugiaților) al Consiliului european 
pentru refugiați și exilați (ECRE) a colectat relatările personale a 120 de persoane aflate în diferite 
etape ale procedurii de azil în 12 țări ale UE. Relatările pot fi căutate în funcție de regiunea de  
ori      gine, țara de destinație și temă. Relatările își propun să „revină la origini”, mutând accentul dezba    -
terilor politice pe așteptările, nevoile și experiențele celor care solicită azil și care locuiesc în Europa.

www.ecre.org/refugeestories

http://www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html
http://www.icar.org.uk/uts
http://www.ecre.org/refugeestories/
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Pe parcursul proiectului de sensibilizare privind refugiații care s-a desfășurat la Bristol, 
Nottingham și Liverpool în perioada 2005-2008, 4 772 de membri ai publicului au participat 
la 192 de ateliere interactive și personalizate. Peste jumătate dintre aceștia au afirmat că în 
urma participării înțeleg mult mai bine situația refugiaților și a solicitanților de azil. Multe 
dintre grupurile participante au luat parte la activități subsecvente, cu scopul de a-i face pe 
refugiați să se simtă ca acasă în comunitatea lor.

www.refugee-action.org.uk

Proiectul Best Refugee Story (Cea mai bună relatare despre refugiați), realizat prin cooperarea 
între UNHCR Slovacia și Facultatea de jurnalism a Universității Comenius, a încurajat creșterea 
numărului și a gradului de detaliere al materialelor jurnalistice legate de preocupările 
refugiaților, într-un moment în care aceste probleme erau destul de necunoscute în această 
țară de destinație relativ nouă. S-au acordat premii pentru contribuțiile cele mai remarcabile 
care au prezentat povești de viață, procesul de integrare și condițiile de trai. Aceste reportaje 
radio-TV și articole scrise au ajuns nu doar în mod direct la publicul general, ci au vizat și 
sensibilizarea funcționarilor de stat, care le-au citit și le-au discutat în calitate de membri 
ai juriului.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf

O serie de organizații internaționale și ale societății civile au conceput instrumente 
educative, cărți, jocuri și pamflete special pentru instituțiile de învățământ. Acestea cuprind 
jocuri de rol care simulează experiența solicitanților de azil, a refugiaților și a altor grupuri 
de imigranți.

Proiectul Passages al UNHCR este un joc de simulare al cărui scop este obținerea unei mai 
bune înțelegeri a problemelor cu care se confruntă refugiații. Participanții parcurg o serie 
de etape care simulează experiența refugiaților, de la plecarea din țara de origine până la 
sosirea în tabăra de refugiați, precum și dificultățile de integrare și de repatriere a acestora.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/ 
Passages.pdf

În 2005, Enséñame, Africa, o campanie de sensibilizare desfășurată timp de un an în Insulele 
Canare, și-a atins obiectivul de a implica 1 000 de studenți în ateliere pe tema motivelor 
și cauzelor profunde ale migrației din Senegal, pentru ca studenții să conceapă propriile 
materiale de sensibilizare care urmau să fie utilizate de alți profesori din Spania și pentru a 
dona materiale didactice școlilor din Senegal situate în zonele rurale.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359

http://www.refugee-action.org.uk
http://www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf
http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
http://www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359
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Femeile imigrante

Stereotipul femeii imigrante – gospodină dependentă și oprimată – nu este doar o 
percepție care nu corespunde feminizării actuale a fluxurilor de imigranți, ci poate crea, în 
sine, obstacole în calea implicării acestor femei pe piața muncii și în viața socială.

Se pot obține și disemina informații cu privire la situațiile și profilurile diverse ale femeilor 
imigrante și la relațiile dintre sexe, aflate în schimbare, din cadrul comunităților de migranți. 
Prima etapă constă în furnizarea unor date statistice mai detaliate, care să țină cont de 
aspectele legate de relațiile dintre sexe. Următoarea etapă constă în a oferi vizibilitate și 
posibilitatea de a-și exprima opinia atât femeilor emancipate din grupurile de migranți, cât 
și celor care sunt victime ale exploatării.

Campania din 2001 a Lobby-ului european al femeilor referitoare la solicitantele de azil a 
produs 20 000 de cărți poștale și un site destinat îmbunătățirii înțelegerii publice în privința 
situației solicitanților de azil de sex feminin, în special a celor care au fost victimele unor 
violențe extreme pe baza apartenenței la acest sex, precum violul și exploatarea. Din 2001, 
aceasta a susținut crearea Rețelei europene a femeilor migrante, al cărei obiectiv pe termen 
lung este, printre altele, expunerea problemelor care afectează integrarea femeilor și 
aducerea acestora în atenția factorilor de decizie politică de la nivel național și european.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html

Sensibilizarea prin intensificarea participării societății-gazdă

Practicienii ar trebui să aibă în vedere limitele utilizării abordării „realiste” ca mecanism 
principal de sensibilizare. Furnizarea de informații corecte pentru a contracara informarea 
greșită a oamenilor nu conduce întotdeauna la o schimbare a atitudinilor. Faptele pot 
modifica atitudinile persoanelor care sunt relativ indiferente față de aceste aspecte, însă 
nu ameliorează, în general, opiniile persoanelor celor mai ostile (dimpotrivă, le pot chiar 
exacerba). De exemplu, în cazul proiectului One Scotland Initiative s-a constatat că, după 
șase ani de funcționare, publicul este mai informat, însă procentul persoanelor care au 
opinii rasiste a rămas același.

Cetățenii informați pot avea în continuare un rol pasiv în procesul de integrare dacă nu 
cunosc posibilitățile de participare la măsurile de integrare și la dialogul intercultural care 
există în numeroase aspecte ale vieții lor: la locul de muncă, în cartier, prin asociații sau 
grupuri religioase etc.

Campaniile de sensibilizare pot încuraja participarea la acțiuni care stabilesc legături 
semnificative între imigranți și comunitățile-gazdă. Evenimentele și festivalurile speciale 
sunt ocazii de a arăta contribuțiile migranților la viața și cultura țării de reședință. De 
asemenea, acestea constituie o „piață” pentru organizațiile care oferă posibilități de formare 

http://www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html
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și de voluntariat. Aceste evenimente pot îmbunătăți percepția publică asupra imigranților și 
pot încuraja dezvoltarea de competențe interculturale.

În 2009, cu ocazia celui de al 26-lea Festival anual al migrațiilor, culturilor și cetățeniei 
desfășurat la Luxemburg, au fost prezente cu standuri aproximativ 250 de organizații care 
lucrează în domeniul integrării.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html

„Festivalul curcubeului” din Cipru este un festival multicultural destinat sensibilizării 
societății cipriote față de bogăția altor culturi și civilizații, precum și promovării diversității 
și a respectului pentru drepturile migranților, refugiaților, solicitanților de azil și ale tuturor 
persoanelor care nu sunt de origine cipriotă.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html

Pentru a spori vizibilitatea publică a sărbătorilor culturale pot fi invitați artiști și interpreți 
imigranți. Aceștia pot alege să reprezinte culturile tradiționale de origine sau noi forme 
interculturale de expresie dezvoltate în țara de reședință.

În Spania, proiectul multianual Entre Dos Orillas (E2O) al Fundației Directa este conceput ca un 
spațiu de schimb intercultural și cuprinde un catalog al artiștilor din familii de migranți, care 
acoperă domeniile muzicii, teatrului, picturii, filmului, dansului, sculpturii, fotografiei etc., 
ajutând astfel la obținerea unei mai mari vizibilități a contribuției artiștilor migranți.

www.entredosorillas.org

Kassandra, o asociație multiculturală de artă din Helsinki, organizează ateliere de artă și 
teatru pentru a spori gradul de conștientizare publică, pentru a oferi un spațiu de colaborare 
și relaționare între actori nativi și imigranți și pentru a face public talentul acestora din urmă 
în mass-media.

www.kassand.net/english

Zakk – Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation a fost creat pentru a deveni o platformă 
pentru evenimentele în favoarea integrării din Düsseldorf. Numărul activităților sale 
interculturale a crescut, la fel și numărul participanților și interesul rezidenților de origine 
străină față de acestea.

www.zakk.de

http://www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html
http://www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html
http://www.entredosorillas.org
http://www.kassandra.fi/english
http://www.zakk.de
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Sărbătorile naționale și evenimentele sportive pot include imigranții și diversitatea culturală 
într-o mai mare măsură. ONU a creat zile internaționale precum Ziua Mondială a Refugiaților 
și Ziua Internațională a Migranților pentru a încuraja și coordona platformele și acțiunile 
naționale.

Sărbătorile publice și evenimentele culturale sporesc vizibilitatea publică a contribuției 
imigranților și a avantajelor diversității, oferind în același timp o piață de pe care organizațiile 
active în domeniul integrării pot recruta voluntari.

Numeroase astfel de evenimente au fost inițiate la nivel european și la nivelul statelor 
membre în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural (2008):

www.interculturaldialogue2008.eu

Portalul web al Consiliului Europei dedicat dialogului intercultural furnizează, de asemenea, 
linkuri către mai multe baze de date care prezintă practici similare:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp

„Pentru diversitate, împotriva discriminării” a fost o campanie paneuropeană de informare, 
derulată pe o perioadă de cinci ani și finalizată în 2007. Aceasta a oferit publicului general 
informații despre legislația din domeniul combaterii discriminării și mesaje pozitive legate 
de diversitate. Au fost utilizate grupuri tematice specifice fiecărei țări pentru a elabora 
măsuri la nivel național și regional, care au fost dezvoltate în continuare în strânsă cooperare 
cu guvernele naționale, partenerii sociali și ONG-uri.

www.stop-discrimination.info

În 2008, cea de a doua Zi anuală a Integrării din comunitatea flamandă din Belgia a onorat 
imigranții care au absolvit un program de integrare. Evenimentul special și ampla campanie 
mass-media la nivel național și regional au urmărit să arate aprecierea societății față de 
angajamentele și eforturile noilor săi cetățeni.

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm

În cadrul proiectului INTI Integration at Sports (Integrarea prin sport), s-a distribuit un manual 
de bune practici în mii de cluburi sportive, cluburi de tineret și școli din Austria, Germania, 
Regatul Unit, Slovenia și Țările de Jos.

www.united-by-sports.net/en

*

http://www.interculturaldialogue2008.eu/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp
http://www.stop-discrimination.info/
http://www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm
http://www.united-by-sports.net/en/
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Acțiunile colective: o abordare din perspectiva emancipării publice

Cele mai eficiente măsuri de sensibilizare creează spații pentru un contact semnificativ și 
susținut între oameni și organizații. Aici, legătura cu emanciparea este cea mai puternică. 
Raportul Challenging attitudes, perceptions and myths (Contestarea atitudinilor, percepțiilor și 
miturilor), elaborat pentru Comisia de integrare și coeziune din Regatul Unit, concluzio nează 
că un contact de scurtă durată sau superficial, fără o implicare reală, nu este suficient pentru 
a încuraja respectul, putând chiar să exacerbeze prejudecățile.

Acțiunile colective pot îmbunătăți percepțiile publice și procesul de integrare dacă:

întăresc sentimentul de identitate al tuturor;•	

identifică și contestă anumite atitudini și comportamente preconcepute;•	

promovează înțelegerea experiențelor celorlalți și empatia față de acestea;•	

permit înțelegerea diferențelor;•	

stabilesc o bază comună și valori și interese comune;•	

încurajează și formează prietenii în ciuda dezacordurilor, ceea ce creează obligații •	
reciproce pe termen lung.

Aceste spații pot fi virtuale, de exemplu forumuri internet publice, sau practice, precum 
inițiativele cetățenilor. Proiectele bazate pe scopuri comune, practice, sunt considerate a fi 
un mijloc mai eficient de înlăturare a stereotipurilor și de încurajare a unei perspective mai 
constructive asupra procesului de integrare.

O abordare a sensibilizării prin emanciparea publică înseamnă că furnizarea de informații 
este direct legată de spațiile care permit o interacțiune semnificativă și susținută între 
imigranți și membrii publicului.

Proiectul Tourist at Home (Turist acasă) desfășurat la Torino în 2000-2002 a îndrumat 600 de 
localnici să descopere diversitatea magazinelor și a restaurantelor din orașul lor. Prin ziarul 
local au fost distribuite 200 000 de exemplare de hărți cu atracțiile multiculturale din 
zonă. Acest lucru a stimulat dezvoltarea unei zone cu o densitate mare de imigranți prin 
participarea numeroasă a antreprenorilor imigranți din respectiva zonă care au putut să își 
diversifice baza de clienți.

Instrument library (Biblioteca instrumentelor) din Leicester, Regatul Unit, este o acțiune 
comunitară unică de stimulare a dezvoltării unei noi rețele interculturale de muzicieni. 
BBC organizează apeluri publice de donații de instrumente muzicale de ocazie. Biblioteca 
locală le împrumută apoi muzicienilor solicitanți de azil și refugiați nou-veniți în regiune. 

*
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Proiectul oferă un spațiu de interpretare și finanțare pentru ca aceștia să pătrundă pe 
scena muzicală locală.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20
CASE%20STUDY_INFO.pdf

3.2 Consolidarea capacităților și alegerea măsurilor

Măsurile personale și organizaționale de emancipare au drept scop consolidarea  
capacităților migranților și a asociațiilor acestora de a forma parteneriate cu organizațiile 
consacrate și de a lua parte la viața socială și publică.

Nou-veniții au capacități diferite și mulți dintre ei speră să își valorifice capitalul, cunoștințele 
și resursele existente, dobândind aptitudini suplimentare pe parcursul procesului de 
integrare. Rezidenții migranți pot dori, de asemenea, să își amelioreze situația depășind 
obstacolele personale sau instituționale care le împiedică accesul la resursele și drepturile 
disponibile, participarea la viața publică sau capacitatea de a duce o viață autonomă, 
demnă, pe baza propriilor alegeri.

O participare activă și echitabilă de la procesul decizional  
la punerea în aplicare

Dacă migranților sau reprezentaților asociațiilor de migranți li se permite să ia propriile 
decizii referitoare la modul în care își pot schimba situația sau pot participa la viața publică, 
se contribuie la înlăturarea tiparelor de dependență și a atitudinilor paternaliste.

Proiectele care au o abordare bazată pe emancipare contează pe faptul că migranții pot 
contribui la dezbaterile politice. Obiectivul explicit al multor măsuri de emancipare este 
adeseori acela de a sprijini migranții să își facă opiniile cunoscute și să joace un rol activ în 
elaborarea politicilor. Informarea, crearea unor rețele de contacte și platformele sunt de 
multe ori instrumente-cheie pentru emanciparea migranților. Participanții din grupul-țintă 
sunt informați cu privire la aspectele esențiale și procesele decizionale, la fel cum factorii 
de decizie politică sunt informați despre cum să învețe din experiențele migranților și să 
acționeze în raport cu acestea. Astfel, măsurile de emancipare pot aborda nevoile și aspirațiile 
utilizatorilor finali și pot avea un impact direct asupra situației acestora. Aspectele juridice 
legate de contracte, distincția dintre munca voluntară și cea plătită și natura voluntară a 
acestor activități vor trebui abordate pentru a garanta rezultatele pozitive ale activității de 
voluntariat, ca mecanism de facilitare a integrării sociale.

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument Library CASE STUDY_INFO.pdf
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Principiul „Nimic care să ne vizeze fără participarea noastră” este esențial pentru succesul 
oricărei măsuri de emancipare. Acesta necesită ca utilizatorii finali să servească drept actori 
principali în etapele de planificare, punere în aplicare și monitorizare.

Evaluarea și analiza nevoilor migranților, efectuate de migranți

Emanciparea începe în etapa de cercetare și evaluare a nevoilor, în care proiectele confirmă 
dacă imigranții soluționează problemele specifice situației lor și modul în care fac acest 
lucru. Cercetarea sporește măsura în care persoanele sau organizațiile sunt conștiente 
de problemele-cheie și le orientează să reflecteze asupra modului în care evaluările pot fi 
transpuse în practică.

Proiectul olandez al EQUAL intitulat Vrijbaan a creat o serie de instrumente de diagnostic 
cu privire la „Gestionarea propriei integrări”. Autoevaluările le permit persoanelor să își dea 
seama în ce măsură cred că își stabilesc propria direcție în mediul în care trăiesc.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf

Centrul pentru drepturi ale migranților din Irlanda consideră că modul său de abordare a 
muncii comunitare înregistrează cel mai mare succes atunci când cei implicați se pot detașa 
de cazurile individuale pentru a analiza inegalitățile structurale, dinamica puterii și cauzele 
subiacente. Aceasta creează condițiile propice pentru obținerea unor rezultate colective 
de pe urma cărora pot beneficia toți membrii societății și încurajează solidaritatea dintre 
grupuri (de exemplu, personalul casnic, culegătorii de ciuperci și femeile migrante).

www.mrci.ie/activities/index.htm

Proiectul cu privire la „Emanciparea comunității” al Forumului comunităților de migranți și 
refugiați din Regatul Unit realizează evaluări ale nevoilor organizațiilor de migranți. Ulterior, 
își adaptează oferta de servicii permanente pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii 
și sprijinul oferite de organizație membrilor.

www.mrcf.org.uk/#cep

Programul de parteneriat pentru emanciparea tinerilor (Youth Empowerment Partnership 
Programme – YEPP) derulat în Mannheim (Neckarstadt-West), Germania, utilizează o 
abordare similară pentru a spori gradul de conștientizare în raport cu problemele structurale 
locale care împiedică integrarea, concepând apoi un sprijin orientat către nevoi pentru 
tinerii defavorizați.

www.yepp-community.org/yepp/cms

*

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf
http://www.mrci.ie/activities/index.htm
http://www.mrcf.org.uk/#cep
http://www.yepp-community.org/yepp/cms/
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Patruzeci și șapte de grupuri ale minorităților de culoare și etnice au beneficiat de cursuri de 
formare și apoi au derulat, în 2003, „Proiectul de evaluare a nevoilor minorității de culoare 
și etnice legate de abuzul de droguri” al Ministerului sănătății din Regatul Unit. Cercetarea 
realizată de aceștia a scos la iveală niveluri scăzute de conștientizare în privința abuzului 
de droguri în toate comunitățile (în special de la o generație la alta), ceea ce a determinat 
grupurile să facă propriile propuneri concrete pentru promovarea integrării și ameliorarea 
calității serviciilor. Proiectul a sporit implicarea acestor grupuri în procesul decizional local, 
iar recomandările acestora au generat îmbunătățiri concrete în prestarea de servicii.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf

Ca metodă inovatoare de cercetare participativă, evaluările nevoilor reprezintă o modalitate 
de a implica cercetătorii în proiecte împreună cu practicienii și imigranții înșiși.

O evaluare și o analiză a nevoilor, realizată de beneficiarii direcți ai unei măsuri de emancipare, 
asigură cadrul de evaluare a propriei lor situații personale sau a comunității/organizației.

În cadrul proiectului de cercetare POLITIS, 76 de absolvenți de facultăți din afara UE au 
intervievat 176 de militanți imigranți activi la nivel civic. S-a constatat că unul dintre cei 
mai importanți factori determinanți ai participării civice este simplul fapt de a fi invitat de 
o organizație, ceea ce a condus la o continuare a proiectului, WinAct: Winning immigrants 
as active members (Imigranții câștigători în calitate de membri activi). Profesioniștii din 
domeniul educației persoanelor adulte, mulți dintre ei provenind din familii de imigranți, au 
beneficiat de cursuri de formare pentru a susține, în fața partidelor politice și a sindicatelor, 
ateliere locale despre cum să gestioneze strategii reușite de comunicare cu comunitățile de 
imigranți și de recrutare a acestora.

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Ministerul finlandez al afacerilor sociale și sănătății a finanțat două serii de proiecte de cerce  -
  tare privind comunitatea de migranți ale Universității din Tampere (University of Tampere 
migrant community research projects) în 2003 și 2005. Cercetătorii în domeniul asistenței 
sociale pentru migranți au stabilit cadrul conceptual al studiului și obiectivul cercetării. 
Aceștia au ales să își axeze rapoartele pe aspecte precum opiniile consumatorilor cu privire 
la serviciile din domeniul sănătății mentale, percepțiile comunității legate de serviciile de 
asistență medicală primară și aspirațiile profesionale ale celei de a doua generații.

www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf

*

http://www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf
http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de
http://www.uta.fi/laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf
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Stabilirea grupului-țintă adecvat, îmbunătățirea situației acestuia

Stabilirea unui dialog cu migranții și organizațiile prin intermediul cercetării participanților 
și al evaluării nevoilor lor poate revela nevoi foarte diferite, pe baza unei varietăți de factori: 
vârstă, sex, educație, statut juridic, statut pe piața muncii, aptitudini și calificări, motivație etc. 
De exemplu, structurile consultative responsabile de primirea refugiaților le permit 
solicitanților de azil și refugiaților să ofere un feedback în legătură cu diferite aspecte ale 
primirii și integrării acestora și să se implice în funcționarea acestor structuri. Măsurile reușite 
de emancipare trebuie de cele mai multe ori să desemneze un grup-țintă foarte specific.

Kommit – Empowerment of migrant organisations (Emanciparea organizațiilor de migranți) 
din Brandenburg, Germania, s-a axat pe formarea de competențe și capacități selectate 
de organizațiile de migranți participante. Treizeci de lideri ai organizațiilor de migranți 
au beneficiat de 80 de ore de cursuri de formare tematice directe, în timp ce 1 000 de 
participanți au luat parte la ateliere comunitare și au beneficiat de ocazia de a-și crea o rețea 
de contacte. Indicatorul de succes al proiectului a fost satisfacția participanților cu privire 
la teme, metode și calitate. Manualul proiectului a publicat rezultate extrem de pozitive ale 
evaluării, precum și standarde de calitate pentru programele viitoare de educare a adulților 
destinate organizațiilor de migranți.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de

Emanciparea unor grupuri-țintă specifice poate fi o strategie de succes în raport cu grupurile 
greu accesibile, precum femeile imigrante. Proiectele ar trebui să aprecieze că acestea pot 
alege să participe în moduri diferite sau mai puțin active. Un rol potențial al autorităților 
publice și al altor finanțatori este de a compensa costurile sau de a reduce barierele din 
calea participării.

Măsurile care sunt flexibile și adaptate nevoilor specifice exprimate de beneficiari se ridică 
la așteptările participanților și ating obiectivul ultim al emancipării, acela de a îmbunătăți 
situația acestora.

Centrul pentru femei din Rotterdam, Delfshaven, este condus în întregime de femei 
imigrante, ceea ce creează o atmosferă în care femeile de diferite vârste și naționalități 
(inclusiv olandeze) se simt în largul lor. Misiunea sa este de a scoate multe femei din starea 
de izolare într-un mod neoficial și de a oferi cursuri de formare pentru sute de persoane în 
domeniul limbilor și activităților creative, evaluând întâi fezabilitatea pătrunderii acestora 
pe piața muncii.

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/
Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html

*

http://www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
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Ori de câte ori Clientenbelang Utrecht (grupul de interes pentru pacienți și clienți) are 
o întrebare politică legată de mamele imigrante, acesta se adresează direct rețelei de 
mame imigrante cu copii de vârstă școlară Immigrant Wmo Watchers. Aceste femei strâng 
informațiile necesare din rețeaua lor socială extinsă și formulează un răspuns neoficial în 
scopul îmbunătățirii elaborării de politici.

www.senia.nl

Programul E.L.S.A. a utilizat cercetarea prin acțiunea participativă pentru a influența politicile 
locale de protecție socială în anumite zone ale provinciei italiene Forlì-Cesena. Proiectul a 
oferit femeilor imigrante care lucrau ca îngrijitoare informațiile, cursurile și consilierea pe 
care acestea le-au solicitat. Acesta a înlesnit contactele cu autoritățile locale și cu un sindicat 
partener. Totodată, proiectul a promovat inițiative de sprijinire a beneficiarilor serviciilor de 
îngrijire și a familiilor lor, care facilitează participarea și regularizarea îngrijitorilor acestora.

www.palliative.lv/45/70

Găsirea mijloacelor potrivite de emancipare atunci când se cunosc 
obiectivele

Diferitele tipuri de măsuri de emancipare a migranților și organizațiilor abordează egalitatea 
șanselor într-un mod dinamic, orientat spre rezultate. Inițiatorii trebuie să stabilească 
mijloacele potrivite pentru a atinge obiectivele dorite pentru grupul-țintă specific, lăsând 
suficient spațiu de manevră pentru diferite forme de acțiuni eficiente. Astfel, măsurile 
de emancipare sporesc capacitatea de schimbare a unui migrant sau a unei organizații, 
oferindu-le un spațiu în care să își exercite această capacitate. Un astfel de spațiu poate 
fi oferit în interiorul organizațiilor/autorităților administrative, prin stagii profesionale sau 
prin participarea la procesul decizional ori prin noi programe bine direcționate.

Spațiile destinate schimbului și luării de decizii dintre imigranți și organizațiile consacrate 
sunt concepte-cheie care se regăsesc în toate aceste măsuri. Un exemplu ar fi programele 
de stagii profesionale în domeniul artelor și culturii.

Distincția dintre o măsură de emancipare și numeroasele programe educative adoptate în 
domeniul integrării imigranților constă în combinarea educației cu acțiunea, oferindu-le 
grupurilor-țintă ocazia unică de a acționa pe baza cunoștințelor dobândite.

*

http://www.senia.nl
http://www.palliative.lv/45/70/
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Ideea de bază a proiectului Inclusion and Diversity in Education (Incluziunea și diversitatea 
în educație) derulat de British Council este de a le permite elevilor din școli caracterizate 
de diversitate etnică și culturală să dirijeze stabilirea priorităților, negocierea acordurilor 
și crearea unei carte a elevilor pentru școlile cu o politică bazată pe incluziune. Grupuri de 
lideri ai elevilor conduc proiecte de punere în aplicare pentru a emancipa grupuri mai mari 
de elevi, părinți și întreaga comunitate.

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm

Programul de stagii profesionale în domeniul cultural intitulat Jump in! urmărește ca tinerii 
artiști și studenți din minoritățile etnice să fie mai bine reprezentați în organizațiile culturale 
olandeze. Cu ajutorul acestui instrument local de dialog intercultural, organizațiile-gazdă 
stabilesc canale directe de comunicare cu artiști din diferite comunități, în timp ce artiștii 
dobândesc experiență pe cont propriu pentru a-și continua dezvoltarea profesională. 
Programul se bazează pe proiecte-pilot precum comitetul intercultural al teatrului Zuidplein 
din Rotterdam, care din 1998 exercită o influență considerabilă asupra diversității publicului 
pe care îl poate atrage teatrul.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in

Sensibilizarea reprezintă un spațiu ideal de schimb și acțiune pentru imigranți și organizațiile 
acestora.

Commedia.Net, un proiect radio finanțat de EQUAL, le-a permis migranților, refugiaților și 
solicitanților de azil din Grecia care sunt interesați de mass-media să aleagă programele, 
să înțeleagă mai bine propria comunitate și alte comunități și să își disemineze, la radio, 
cunoștințele dobândite. Formarea profesională și stagiile de muncă le-au conferit un 
rol-cheie în procesul de sensibilizare și de modificare a modului în care informațiile despre 
migrație sunt transmise publicului.

www.commedia.net.gr/default.en.asp

Între 2003 și 2008, MiMi – With Migrants For Migrants (Cu migranți pentru migranți) a oferit 
cursuri de formare pentru 600 de „mediatori interculturali” imigranți din 35 de orașe din 
Germania. Aceștia au organizat 900 de evenimente în 32 de limbi, în cadrul cărora au 
prezentat sistemul medical german și alte subiecte conexe unui număr estimat la 10 000 de 
persoane provenite din familii de imigranți, mesajul ajungând și la alte 100 000 de persoane 
cu ajutorul broșurilor și al unui ghid medical.

www.aids-migration.de

http://www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm
http://www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in/
http://www.commedia.net.gr/default.en.asp
http://www.aids-migration.de


76 Manual privind integrarea

Sensibilizarea și emanciparea migranților

Z

SEIS-Finland Forward Without Discrimination (STOP) (Progresând fără discriminare în Finlanda) 
a oferit cursuri de formare pentru imigranți și persoane aparținând minorităților etnice și 
a organizat ateliere de sensibilizare împreună cu școlile și autoritățile publice naționale. 
Participarea imigranților a avut un rol esențial în comitetul director, în etapa de planificare, 
în implementare și în evaluarea proiectului. Reacțiile pozitive și publicitatea au determinat 
o extindere către cursuri în domeniul combaterii discriminării pentru potențialii profesori și 
ofițeri de poliție.

www.stop-discrimination.info/134.0.html

Integrarea migranților și a asociațiilor acestora în organizațiile  
consacrate: o situație avantajoasă pentru ambele părți

Măsurile de emancipare sunt uneori inițiate la nivel de bază de migranții înșiși și ulterior 
sunt finanțate de organizațiile consacrate, fie ele autorități publice, parteneri sociali, 
sectorul privat ori societatea civilă. Altminteri, organizațiile consacrate inițiază aceste 
măsuri și apoi formează parteneriate cu migranții (pe principiul „Nu lucrați pentru noi, ci 
lucrați împreună cu noi”). Acestea pot căuta să emancipeze migranții prin furnizarea de 
servicii, diversificându-și baza de membri prin programe de comunicare la nivel local sau 
prin oferirea unei platforme pentru participarea migranților la viața publică.

Nu trebuie uitat că atât migranții, cât și organizațiile consacrate sunt beneficiarii 
complementari ai măsurilor de emancipare, care vizează atât adaptarea societății-gazdă, 
cât și participarea migranților. Organizațiile consacrate se așteaptă ca aceste parteneriate 
să soluționeze o anumită provocare a integrării sau să amelioreze guvernanța acestora 
în domeniul integrării. Având în vedere aceste avantaje potențiale, organizațiile au un 
puternic interes de a emancipa migranții și de a întreprinde pașii necesari pentru a obține 
aceste beneficii. Pot fi elaborate standarde de calitate pentru a evalua dacă organizațiile 
consacrate aplică proceduri de emancipare a beneficiarilor și personalului migrant și dacă 
aceste proceduri au modificat considerabil politicile și misiunea organizației.

Organizațiile consacrate pot fi, de asemenea, emancipate prin măsurile de emancipare a 
imigranților pe care le adoptă. Capacitățile, resursele și competențele interculturale 
consolidate ale acestora îmbunătățesc calitatea și capacitatea de incluziune a procesului 
decizional și a serviciilor acestora.

*

http://www.stop-discrimination.info/134.0.html
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Stranger Festival (Festivalul străinilor), organizat de Fundația culturală europeană, 
urmărește să creeze o situație avantajoasă pentru ambele părți, pe baza ideii că sporirea 
capacității tinerilor din diferite medii de a utiliza noile mijloace de informare (internetul) va 
conduce ulterior la sporirea capacităților publicului acestora (ONG-uri europene, instituții 
culturale, mass-media și autorități publice) de a lucra cu tinerii la proiecte privind dialogul 
intercultural.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival

„INVOLVE” a fost un proiect de cercetare participativă finanțat de INTI referitor la modul de 
facilitare a voluntariatului în procesul bidirecțional al integrării. Factorii de decizie politică 
din diferite niveluri de guvernanță și practicienii din organizațiile consacrate și cele ale 
migranților au formulat 16 recomandări concrete.

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf

Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement (Orientare privind monitorizarea etnicității: 
implicarea), publicată în 2005 de Ministerul britanic pentru comunități și autorități locale, 
urmărește să promoveze implicarea comunităților de culoare și a comunităților minorităților 
etnice în activități de reînnoire a cartierelor prin încurajarea parteneriatelor locale cu 
asociațiile comunităților.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771

Parteneriatul de dezvoltare Pangea din regiunea spaniolă Castilla-La Mancha cuprinde 
asociații ale migranților, ONG-uri și autorități publice locale și regionale. „Legăturile 
interculturale” sau mediatorii au reușit să intre în contact cu peste jumătate din numărul 
total al imigranților care locuiesc în această zonă rurală. Aceștia i-au pus în legătură cu 
servicii specializate și integrate de formare și consiliere și cu programe de sprijin profesional 
continuu. Măsurile de sensibilizare sunt asociate cu cercetarea de tip „barometru 
intercultural” pe subiecte precum contribuția socio-economică și culturală a populației de 
imigranți dintr-un anumit municipiu.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-
pangea_en.cfm

http://www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival/
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-pangea_en.cfm
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Concluzii

1. Campaniile și evenimentele de sensibilizare le permit tuturor cetățenilor să cunoască 
mai multe despre migrație și integrare și să afle cum pot participa la procesul de 
integrare. De asemenea, acestea creează un spațiu de interacțiune frecventă între 
migranți și cetățenii naționali, ceea ce dezvoltă competențele interculturale ale 
tuturor.

2. O abordare bazată pe dovezi a sensibilizării începe cu o etapă detaliată de examinare 
specifică, în care anchetele și sondajele furnizează date de referință solide cu privire la 
percepțiile migranților și ale publicului general care pot fi evaluate periodic.

3. Analiza rezultatelor anchetelor evidențiază factorii din spatele percepțiilor, care ajută 
la stabilirea grupului-țintă potrivit. Aceste rezultate pot fi utilizate, de asemenea, 
pentru a atrage atenția publică și a mass-media asupra lansării unei campanii de 
sensibilizare.

4. Întrucât politicile și mesajele guvernamentale au un impact semnificativ asupra 
credibilității și eficienței unei campanii, factorii de decizie politică și formatorii de 
opinie se pot număra printre principalele grupuri-țintă ale acesteia.

5. Stabilirea unui grup-țintă adecvat (respectiv modificarea opiniei publicului general, a 
imigranților sau a anumitor părți interesate ori grupuri din cadrul populației) este în 
mod clar definitorie pentru succesul campaniei.

6. Inițiativele de „distrugere a miturilor” îmbunătățesc opinia publică oferind o imagine 
realistă asupra imigrației, bazată pe fapte și relatări personale. Acestea sensibilizează 
societatea cu privire la caracteristicile și nevoile speciale ale diferitelor grupuri de 
migranți, în special ale celor mai vulnerabile și mai stereotipizate, precum cei fără 
forme legale, solicitanții de azil și femeile imigrante.

7. Sărbătorile publice și evenimentele culturale sporesc vizibilitatea publică a contribuției 
imigranților și a avantajelor diversității, oferind în același timp o piață de pe care 
organizațiile active în domeniul integrării pot recruta voluntari.

8. O abordare a sensibilizării prin emanciparea publică înseamnă că furnizarea de 
informații este direct legată de spațiile care permit o interacțiune semnificativă și 
susținută între imigranți și membrii publicului.

9. Principiul „Nimic care să ne vizeze fără participarea noastră” este esențial pentru 
succesul oricărei măsuri de emancipare. Acesta necesită ca utilizatorii finali să servească 
drept actori principali în etapele de planificare, punere în aplicare și monitorizare.

10. O evaluare și o analiză a nevoilor, realizată de beneficiarii direcți ai unei măsuri 
de emancipare, asigură cadrul de evaluare a propriei lor situații personale sau a 
comunității/organizației.
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11. Măsurile care sunt flexibile și adaptate nevoilor specifice exprimate de beneficiari se 
ridică la așteptările participanților și ating obiectivul ultim al emancipării, acela de a 
îmbunătăți situația acestora.

12. Distincția dintre o măsură de emancipare și numeroasele programe educative 
adoptate în domeniul integrării imigranților constă în combinarea educației cu 
acțiunea, oferindu-le grupurilor-țintă ocazia unică de a acționa pe baza cunoștințelor 
dobândite.

13. Organizațiile consacrate pot fi, de asemenea, emancipate prin măsurile de emancipare 
a imigranților pe care le adoptă. Capacitățile, resursele și competențele interculturale 
consolidate ale acestora îmbunătățesc calitatea și capacitatea de incluziune a 
procesului decizional și a serviciilor acestora.
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Capitolul 4
Platformele de dialog
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Dialogul între tradițiile culturale se utilizează pentru a promova înțelegerea și 
încrederea reciprocă și pentru a preveni și soluționa conflicte. Se pot folosi platforme 
de dialog ad-hoc și permanente pentru a aborda integrarea prin remedierea unei 
lipse de înțelegere și încredere reciprocă care poate exista în rândul migranților și 
între aceștia, rezidenți și cetățeni proveniți sau nu din familii de imigranți, precum 
și între aceste grupuri diverse și autoritățile publice la toate nivelurile.

O platformă de succes generează un schimb deschis și politicos de opinii și, atunci când 
este bine realizată, îi ajută pe participanți să găsească o bază comună de cooperare. Aceasta 
reprezintă un spațiu de negociere a intereselor opuse și de găsire a unor soluții comune. 
Ulterior, activitățile subsecvente preiau ștafeta din punctul în care s-a oprit platforma de 
dialog, ceea ce poate avea ca efect consolidarea rețelelor sociale și asociative din cadrul 
comunității și un sentiment comun al identității într-o societate diversă.

Acest capitol are la bază primul principiu fundamental comun, care definește integrarea 
drept un proces bidirecțional de acomodare reciprocă a tuturor imigranților și rezidenților 
statelor membre. Guvernele sunt încurajate să se implice în politica de integrare și să 
comunice clar drepturile și obligațiile reciproce ale acestora. Un mecanism fundamental, 
potrivit celui de al șaptelea principiu fundamental comun, este interacțiunea frecventă și 
semnificativă la nivel local între rezidenții locali, care provin sau nu din familii de imigranți.

Capitolul descrie fiecare etapă din procesul creării și funcționării unei platforme de dialog 
și obstacolele practice care trebuie adeseori depășite. Acesta examinează întâi care 
este cadrul juridic corespunzător, cui îi aparțin problemele și nevoile pe care le vizează 
o platformă, cine sunt participanții, ce competențe de bază sunt necesare și care sunt 
regulile jocului. Apoi, explorează modul în care înțelegerea și încrederea reciprocă în 
cadrul dialogului se pot transpune într-o cooperare sporită într-o comunitate. O autoritate 
publică importantă sau un actor-cheie al societății civile poate stimula activitatea unei 
platforme de dialog, asumându-și diferite roluri pentru a oferi platformelor metode 
de lucru mai eficiente, măsuri subsecvente mai eficiente și un impact mai mare asupra 
comunității. Acest capitol explică ce roluri poate juca o autoritate publică sau un actor 
al societății civile în fiecare fază a platformei de dialog. Aceste lecții învățate pot servi 
drept sursă de inspirație pentru platforme stabilite la nivelul cartierelor, la nivel municipal, 
regional și național – chiar la nivel european, unde a fost lansat Forumul european pentru 
integrare în aprilie 2009.

Migrația internațională a sporit diversitatea etnică, culturală, religioasă și lingvistică 
existentă în Europa și va continua să facă acest lucru. Majoritatea cetățenilor UE au 
declarat că au avut un contact recent pozitiv cu persoane de diferite origini etnice, religii 
și naționalități, potrivit Eurobarometrului Flash 217 din 2007. Deși participanții la sondaj 
au considerat că este dificil să definească „dialogul intercultural”, aceștia au asociat multe 
semnificații pozitive cu acesta, de la comunicarea între diferite comunități la mobilitatea 
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transnațională, accesul la cultură și diversitatea lingvistică. Pe termen lung, Europa poate 
observa avantajele depline ale acestei diversități pentru creșterea economică, competiti-
vitate, creativitate și poziția sa în lume.

Diversitatea tot mai mare a populației necesită ca serviciile publice și alte dispozitive sociale 
să se adapteze la această nouă realitate diversă. Modul în care un loc – de la o națiune 
până la un cartier – se adaptează la această diversitate pe termen scurt și mediu poate 
cauza creșteri și scăderi ale nivelurilor globale de încredere și înțelegere reciprocă din 
societate. De exemplu, cercetări recente au sugerat că nivelurile ridicate de diversitate 
(respectiv diferite tipuri de oameni care trăiesc împreună într-o comunitate) pot declanșa 
„autoizolarea” și „distanța socială” în rândul oamenilor. Comparativ cu o persoană obișnuită, 
oamenii care trăiesc în cartiere foarte eterogene au tendința:

să își cunoască mai puțin vecinii și să aibă mai puțină încredere în aceștia, indiferent dacă •	
cunoștințele lor provin din același mediu sau nu;

să aibă mai puțină încredere (deși nu neapărat mai puține cunoștințe) în politicile locale, •	
în lideri și în mass-media;

să participe la viața politică în moduri diferite, precum proteste stradale și grupuri de •	
reformă socială;

să aibă un sentiment diminuat al bunăstării;•	

să considere că au mai puțină influență asupra deciziilor politice și că este mai puțin pro ba -•	
   bil ca între comunitățile lor să existe o cooperare pentru a soluționa o problemă comună.

Aceste constatări atrag atenția asupra faptului că, atunci când sunt lăsate să se descurce 
singure, comunitățile aflate în tranziție pot înregistra temporar niveluri scăzute de înțele -
  gere și încredere reciprocă în sânul grupurilor majoritare și minoritare, între grupurile 
majoritare și cele minoritare, precum și în raport cu autoritățile locale.

Nivelurile scăzute de înțelegere și încredere reciprocă sunt deseori cauzate de nivelurile 
scăzute ale capitalului social (respectiv mai puține rețele sociale și organizaționale). 
Prieteniile și societatea civilă le oferă persoanelor posibilități de a stabili interacțiuni și relații 
semnificative la nivel local. Forța pe care o au rețelele sociale și asociative influențează 
nivelul de încredere și de solidaritate din cadrul comunității și bunăstarea personală și 
economică a rezidenților acesteia. Diversitatea din ce în ce mai mare este numai unul dintre 
factorii declinului general al capitalului social din numeroase societăți occidentale, în care 
oamenii nu mai sunt atât de activi la nivel social și civic ca înainte.

Integrarea societală este afectată negativ de slăbirea rețelelor sociale și asociative, ceea 
ce poate conduce la un individualism extrem și la indiferență față de bunăstarea celorlalți, 
la stereotipizare și învinuire reciprocă, la incapacitatea grupurilor vulnerabile de a-și face 
cunoscute opiniile, la lipsă de acțiune în privința problemelor reale ale comunității, la 
conflicte privind distribuția resurselor și la forme multiple de discriminare și extremism în 
ceea ce privește toate părțile implicate.
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Această slăbire are, de asemenea, un impact asupra integrării nou-veniților, care sunt cei 
mai afectați. Pe parcursul procesului de instalare, nou-veniții au tendința de a se baza pe 
rețelele sociale și asociative existente mai mult decât nativii sau grupurile stabilite, pentru 
a-și compensa lipsa de capital social în țara respectivă.

Interacțiunile interculturale susținute și semnificative îi ajută pe rezidenții locali să înțeleagă 
modul în care persoanele ca ei sau cu origini diferite se schimbă în cadrul unei societăți 
tot mai diverse. Aceștia se înțeleg mai bine unii pe alții și au mai multă încredere reciprocă 
pe măsură ce încep să se considere membri deplini ai unei comunități, având o identitate 
comună și aceleași interese în ceea ce privește bunăstarea reciprocă.

4.1 Crearea și gestionarea unei platforme:  
depășirea obstacolelor

Factorii de decizie politică apelează de multe ori la dialog pentru a liniști populația ca urmare 
a unor materiale jurnalistice de amploare cu privire la conflicte sociale. Aceste conflicte 
pot să denote probleme mai mari legate de inegalitate și dezavantaje într-o societate 
diversificată (și anume excluderea de pe piața muncii, zonele urbane defavorizate, rasism). 
În această situație, astfel de tensiuni vor necesita în cele din urmă negocierea răspunsului 
politic potrivit în domeniul integrării pentru a rezolva problema respectivă.

O platformă de dialog poate fi considerată drept punct de plecare pentru negocierea 
acestui răspuns politic potrivit. Poate fi un prim punct de contact pentru depășirea lipsei 
de înțelegere și de încredere. Ea inițiază conversații despre o anumită problemă, oferind un 
spațiu civic pentru un schimb deschis și politicos de opinii. În funcție de domeniul în care 
există lipsa de încredere și de înțelegere, acest schimb poate avea loc între imigranți, cu 
ceilalți rezidenți și cu autoritățile publice. Participanții se implică într-un proces de învățare 
reciprocă. Perspectivele diferite ale acestora se integrează într-o înțelegere comună a 
problemei, iar ei dezvoltă o încredere elementară și găsesc o bază comună de colaborare 
pentru soluționarea respectivei probleme.

O platformă de dialog este un spațiu civic de inițiere a unui schimb deschis și politicos de 
opinii între imigranți, cu ceilalți rezidenți sau cu autoritățile publice. Obiectivul este ca 
participanții să dezvolte o înțelegere și încredere comune cu privire la o anumită problemă 
și să găsească o bază comună de colaborare pentru soluționarea acesteia.

Rezultate dorite și impactul unei platforme de dialog

Platformele de dialog reușite conduc la formarea de relații de lucru între participanți, 
care creează activități publice comune, parteneriate și noi mecanisme de consultare 
permanentă. Această continuare a activității platformelor oferă noi spații de interacțiune 

*
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semnificativă, de data aceasta cu un public mai larg. Pe termen mediu, ea stimulează rețele 
sociale și asociative noi și mai solide și consultarea guvernamentală. Partenerii formează o 
nouă organizație sau integrează cooperarea în cadrul domeniului principal de activitate al 
organizației lor. În oricare dintre cazuri, această cooperare ar trebui să fie de sine stătătoare, 
fără a fi necesar sprijinul unei platforme de dialog.

Pe termen lung, procesul inițiat de o platformă de dialog poate reduce distanța socială 
și poate consolida reciproc capitalul social și bunăstarea tuturor rezidenților. Poate ajuta 
la reunirea și schimbarea identităților la nivelul cartierelor, la nivel urban și poate chiar 
regional, național sau european. Liderii politici și ai societății civile pot utiliza aceste spații 
civice pentru a integra diversitatea într-un sentiment mai puternic, mai extins al identității și 
pentru a dezvolta un limbaj mai axat pe incluziune pentru a discuta problemele comune.

Imigrația poate ridica întrebări în cadrul politicii interne și externe cu privire la valorile 
comune ale unei Europe tot mai diverse. UE răspunde la aceste întrebări prin mottoul 
„unitate în diversitate”, definit în preambulul Tratatului UE după cum urmează: „dorind să 
întărească solidaritatea între popoarele lor, respectând istoria, cultura și tradițiile acestora”. 
Cartea albă privind dialogul intercultural a Consiliului Europei reia această idee, făcând-o 
la fel de relevantă pentru integrarea imigranților pe cât este pentru integrarea europeană; 
„lipsa dialogului nu ține cont de lecțiile oferite de patrimoniul cultural și politic al Europei. 
Istoria europeană a fost pașnică și productivă ori de câte ori a predominat o voință reală de 
comunicare cu vecinii și de cooperare în afara liniilor de demarcație […] Numai dialogul le 
permite oamenilor să trăiască în unitate în diversitate.”

Mai multe idei și exemple de dialog intercultural și practici în domeniul platformelor se pot 
găsi în:

Activitățile desfășurate în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural, 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu

Documentul The Rainbow Paper—Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back 
(The Rainbow Paper – Dialogul intercultural: de la practică la politică și înapoi), realizat de 
Platforma pentru o Europă interculturală:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity (Cartea albă privind 
dialogul intercultural: Să trăim împreună cu egală demnitate) elaborată de Consiliul Europei:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

Z

Z

http://www.interculturaldialogue2008.eu
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Cadrul juridic ca factor de facilitare a dialogului

O platformă de dialog se poate situa într-un anumit context: la locul de muncă, în școală, 
în domeniul cultural, în serviciile publice, în viața religioasă, în relațiile de vecinătate, în 
afacerile externe etc. Fiecare dispune de propriile posibilități de a schimba opinii și de a 
lua decizii împreună. Factorii de decizie politică ar trebui să se asigure că cetățenilor și 
resortisanților țărilor terțe li se oferă posibilități similare de participare în aceste contexte. 
În funcție de politicile disponibile în favoarea participării politice, printre acestea se numără 
dreptul de a forma asociații, partide politice sau organisme profesionale, de a primi finanțare 
pentru consolidarea capacităților, de a vota la alegeri sau de a fi consultați permanent de 
către autoritățile guvernamentale.

Aceste politici permit apariția unor reprezentanți aleși și a altor actori, care vor participa 
ulterior la platforme. Prezența acestei comunități civice poate fi considerată drept 
infrastructura care face posibilă existența platformelor de dialog într-o anumită societate.

În 2006, Ministerul de interne ceh a adoptat o interpretare a legii 83/1990 mai axată pe 
incluziune, astfel încât orice persoană fizică – nu do ar cetățenii – să poată forma o asociație. 
Înainte, neresortisanții puteau face acest lucru numai dacă printre ei se aflau cel puțin 
trei cetățeni cehi. În Spania, Curtea Constituțională a declarat, în decizia nr. 236/2007, că 
există anumite drepturi fundamentale care aparțin fiecărei persoane, indiferent de statutul 
administrativ, printre care se numără dreptul la asociere, la reuniune, la demonstrație și la 
educație. În Austria, legea Camerei de Muncă din 2006 și legea structurilor instituționale la 
locul de muncă au extins la toți muncitorii resortisanți ai țărilor terțe dreptul de a candida 
pentru a fi aleși ca delegați sindicali (un membru de sindicat care își reprezintă colegii de 
lucru în discuțiile cu conducerea) și ca delegați la Camera de Muncă (o platformă care 
reprezintă toți angajații din sectorul privat).

Programele naționale ale Fondului european de integrare a resortisanților țărilor terțe pot 
fi utilizate pentru a finanța crearea de organisme consultative naționale, regionale și locale 
și programe de consolidare a capacităților pentru ca resortisanții țărilor terțe și asociațiile 
acestora să participe la procesul democratic.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

O autoritate națională sau locală care a dat dovadă de deschidere față de consultarea structurală 
permanentă și a consolidat încrederea și înțelegerea poate utiliza aceste competențe pentru 
a modera o nouă platformă de dialog și pentru a se îndrepta către subiecte mai sensibile.

Înlăturarea barierelor legislative din calea participării civice a imigranților dă naștere unor 
posibilități de creare a unor organisme consultative și ale societății civile, care mai târziu vor 
fi participanți-cheie la o platformă de dialog.

*

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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Consiliul minorităților etnice din Danemarca este organismul consultativ național, format  
din consilii de integrare alese la nivel local. Atunci când într-o anchetă televizată s-a arătat că 
membrii consiliilor locale nu erau mulțumiți de activitatea respectivelor consilii, iar politicienii  
locali aveau foarte puțină încredere în ele, Consiliul și-a folosit structura existentă pentru a 
promova cinci platforme regionale de dialog cu privire la modalitatea cea mai bună de a desfășura  
dialogul în viitor. Membrii consiliilor locale au avut rolul de animatori-cheie capabili să mobilizeze 
rețele transetnice și să implice participanți din cadrul autorităților locale și mass-media.

www.rem.dk

Forumul Minderheden este o organizație-umbrelă independentă formată din 15 federații 
a peste 1 000 de organizații locale ale migranților din Flandra și Bruxelles. Grație finanțării 
și recunoașterii oficiale din partea comunității flamande, forumul are capacitatea de a 
participa la nivel extern la noi dialoguri guvernamentale și de a stabili punctele de pe 
ordinea de zi. La nivel intern, forumul găzduiește grupuri de lucru și platforme pentru 
membrii săi. Autoritățile guvernamentale au la dispoziție o „scurtătură” către diferitele 
grupuri minoritare fără a risca să aleagă unul în calitate de „purtător de cuvânt arbitrar”. 
Membrii se pot exprima prin intermediul forumului și pot utiliza structurile acestuia pentru 
a consolida capacitățile organizației.

www.minderhedenforum.be

Concentrarea asupra unei probleme specifice  
pe baza nevoilor unei comunități

Platformele ar trebui să evite un domeniu de activitate larg care să acopere întregul concept 
de integrare și să opteze, în schimb, pentru concentrarea asupra nevoilor și problemelor 
specifice, de exemplu sănătatea, ocuparea forței de muncă, educația, hărțuirea etc. O 
platformă bazată pe nevoi se axează pe problemele cele mai relevante pentru o anumită 
zonă – atât pentru imigranți, cât și pentru nativi. Prin mutarea accentului asupra nevoilor și 
problemelor ca punct comun de referință, se pot evita distincțiile, uneori inutile, care se fac 
de exemplu pe baza faptului că este vorba despre comunități diferite. Pentru ca o platformă 
bazată pe nevoi să aibă succes într-o problemă specifică a integrării, este esențial să se 
asculte opiniile comunității-gazdă și ale celei de migranți. Procesul de ascultare are loc nu 
doar în etapa de proiectare, ci și pe întreg parcursul punerii în aplicare. Acest lucru necesită 
o perioadă însemnată de timp care să fie dedicată consultării, răspunsului și feedbackului.

Pentru a evalua necesitatea existenței unei platforme, comunității afectate i se solicită să identi -
  fice problemele-cheie cu care se confruntă, să indice dacă este de părere că alții cunosc aceste 
probleme și dacă are încredere să coopereze cu alte părți în vederea soluționării acestora.

*

http://www.rem.dk
http://www.minderhedenforum.be
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Forumul pentru refugiați și migranți din Manchester își propune să emancipeze refugiații 
și solicitanții de azil pentru ca aceștia să își exprime nevoile și aspirațiile specifice în 
vederea informării factorilor de decizie locali și naționali. Acesta contribuie la consolidarea 
respectului și cooperării în rândul populației de refugiați și migranți din Manchester și oferă 
un spațiu pentru schimbul de competențe, informații și resurse. Forumul a fost lansat în 
2006 pe baza Cartei refugiaților din Manchester, o declarație a drepturilor și obligațiilor 
redactată de refugiați și de solicitanții de azil și aprobată de 100 de factori de decizie politică 
și formatori de opinie din Manchester, inclusiv de consiliul municipal.

www.mrsn.org.uk/forum

Desfășurarea unui proces de consultare înainte de crearea unei platforme scoate în evidență 
ce aspecte-cheie generează diferențele de opinie și suspiciunea care afectează cooperarea 
la nivelul comunității. Acest proces implică extinderea la rețelele transetnice, recurgerea 
la factori de facilitare independenți și utilizarea noilor tehnologii pentru a sprijini dialogul 
permanent în afara platformei.

New Neighbours Framework Programme (Programul-cadru privind noii vecini) este o 
platformă municipală din Barcelona ce reunește furnizori de servicii, autorități publice și 
ONG-uri care cooperează pentru a facilita reîntregirea familiei. În etapa de planificare s-au 
identificat nevoile specifice și s-a adaptat domeniul vizat de platformă prin intermediul unei 
anchete telefonice, adresată persoanelor care solicitau reîntregirea familiei, prin grupuri 
tematice formate din foști solicitanți și din familiile acestora și prin întâlniri cu biroul de 
înscrieri școlare pe tema dificultăților întâlnite în sistemul de învățământ.

Proiectul INTI Integration Exchange (Schimbul pe tema integrării), derulat de European 
Regeneration Areas Network - Quartiers en Crise, a înființat opt grupuri de acțiune locală 
formate din părți interesate locale și a creat platforme online multilingve în scopul de a 
colecta expertiză locală și regională pentru evaluări inter pares transnaționale privind 
implementarea și cunoașterea la nivel local a principiilor fundamentale comune. Învățarea 
și schimbul reciproc în cadrul grupurilor urmează să consolideze capacitățile și relațiile de 
muncă dintre agențiile publice participante, organizațiile comunităților, organizațiile locale 
de luptă împotriva discriminării, angajatori, sindicate și cercetători.

www.qec-eran.org

Nevoile ar trebui explicate în termeni ușor de înțeles care au potențialul să întrunească 
sprijinul larg al tuturor părților. Este mai ușor să se găsească puncte comune atunci 
când problemele sunt formulate în sensul combaterii excluziunii sociale a diverselor 
grupuri minoritare sau al ameliorării condițiilor de muncă ori a relațiilor părinte-profesor. 

http://www.mrsn.org.uk/forum/
http://www.qec-eran.org
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De asemenea, nevoile ar trebui adaptate pentru a răspunde schimbărilor de pe teren, ceea 
ce permite o deschidere a modului actual de gândire politică.

Odată ce s-a stabilit pe ce pune accentul o anumită platformă, pentru participanți va fi mai 
ușor să găsească o bază comună dacă problema a fost formulată din perspectiva incluziunii, 
aplicându-se tuturor resortisanților.

În ceea ce privește stabilirea membrilor unei platforme de dialog, organizatorii ar trebui 
să utilizeze fie o abordare democratică pentru a alege „reprezentanți”, fie o abordare mai 
tehnică pentru a alege „participanți”. Provocarea constă în alegerea metodei potrivite 
pentru problema în cauză, care să fie credibilă pentru părțile interesate și care să țină seama 
de dinamica asimetrică a puterii dintre autoritățile de stat, resortisanți și neresortisanții cu 
posibilități politice limitate – în special nou-veniții.

O platformă de dialog poate deveni reprezentativă cu ajutorul unui proces democratic. 
Aceasta este o procedură aplicată, de asemenea, de organismele consultative oficiale. 
Organismele consultative locale din țări precum Austria, Danemarca, Germania, Luxemburg, 
Portugalia și Suedia care urmează această recomandare pot susține că membrii lor sunt 
reprezentanți ai populației de resortisanți din țările terțe, în toată diversitatea sa.

Articolul 5.2 din Convenția privind participarea străinilor la viața publică la nivel local a 
Consiliului Europei din 1992 recomandă ca organismele consultative structurale să se 
asigure „că reprezentanții rezidenților străini […] sunt aleși de rezidenții străini din zona 
autorității locale sau sunt numiți de asociații individuale de rezidenți străini”.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm

Majoritatea platformelor de dialog cu imigranți din Europa optează pentru o abordare 
mai tehnică. Organizatorii doresc ca platforma să se axeze pe incluziunea participanților 
celor mai relevanți și mai eficienți. Relevanța este determinată de expertiza participanților 
în privința problemei discutate, de deschiderea lor generală față de dialog și de legătura 
acestora cu respectiva problemă. Eficiența este determinată de capacitatea participanților 
de a acționa ca potențiali agenți ai schimbării. În cadrul acestei abordări, întrebarea corectă 
nu este dacă platforma care rezultă va fi reprezentativă, ci mai degrabă dacă va include cele 
mai relevante și mai eficiente persoane și organizații.

Un forum poate avea și o componență mixtă. Reprezentanții aleși direct fac cunoscute 
opiniile alegătorilor lor și conduc dialogul și procesul decizional, în timp ce participanții 
ad-hoc contribuie cu expertiza și capacitatea lor de a promova acțiuni subsecvente.

*

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm
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Membrii unei platforme sunt „reprezentanți” atunci când sunt aleși în mod liber și 
„participanți” atunci când sunt selectați pe baza legăturii lor cu problema respectivă și a 
eficienței în această privință. Organizatorii trebuie să evalueze dacă va fi necesară o abordare 
democratică sau tehnică pentru ca platforma lor să fie un spațiu civic credibil pentru 
comunitate.

Criteriile de participare ar trebui să fie obiective, transparente și universal aplicate oricărui 
participant interesat. Principiile dialogului impun ca participarea să fie voluntară și nu 
coercitivă. Numirile speciale sau intervențiile din partea organizatorilor (în special în 
cazul autorităților) pot submina credibilitatea și eficiența platformei, rezultatele acesteia 
fiind considerate distorsionate sau falsificate pentru a răspunde anumitor interese.

Se poate să pară logic ca platforma să rămână deschisă, renunțându-se la criteriile de 
eligibilitate și la o procedură de selecție. Numeroase platforme sunt limitate la spații și 
sectoare foarte specifice (cum ar fi administratorii de spitale dintr-un anumit oraș) sau sunt 
limitate în timp (respectiv unice, pe termen scurt, ad-hoc). Participanții cei mai relevanți 
se vor autoselecta pe baza domeniului de activitate și a obiectivelor platformei.

Platforma ONG privind politica UE în domeniul azilului și migrației este deschisă tuturor 
ONG-urilor cu sediul la Bruxelles, cu o rețea europeană activă în dezbaterea pe tema 
dezvoltării politicii europene în domeniul azilului, refugiaților și migrației. Aceasta a fost 
creată la inițiativa UNHCR, Amnesty International și a Comisiei Bisericilor pentru Migranți 
în Europa și constituie un spațiu deschis, neoficial și neutru politic destinat schimbului de 
informații în diverse domenii de expertiză, precum și coordonării strategiilor de propagandă 
și cooperării cu organizațiile naționale membre axate pe refugiați, solicitanți de azil sau 
comunități de migranți ori cu cele din țările de origine.

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

Forumul pentru dezvoltare al diasporei (DFD) din Țările de Jos reunește 21 de organizații 
naționale ale diasporei, care reprezintă migranți și refugiați din 16 țări de origine. Acesta 
servește drept organism de coordonare, extinzând domeniile de acțiune ale acestor 
organizații, formând alianțe orizontale strategice și sporind influența acestora în elaborarea 
de politici cu privire la migrație și dezvoltare. Liderii migranților au fost considerați ca fiind 
relevanți pentru a participa, pe baza abilității lor de a transpune experiențele practice în 
modele de instrumente politice. Reuniunile au fost organizate astfel încât să promoveze 
discuții neinhibate între persoane de diferite origini.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf

*

http://www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf
http://www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf
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O serie de platforme adoptă criterii de eligibilitate legate de componență. Majoritatea 
doresc să atingă un echilibru între grupurile de imigranți și cele din societatea-gazdă. Altele 
includ chiar o diversitate de perspective din cadrul grupurilor de imigranți și al celor din 
societatea-gazdă. Echilibrul dintre sexe este menționat frecvent în țările cu obligații legale 
sau cu o cultură solidă în domeniul egalității dintre sexe în cadrul procesului decizional. 
Pentru societatea-gazdă, vârsta este un factor important pentru a lua în considerare o 
diversitate de opinii. Pentru imigranți, generația (prima, a doua, a treia) poate fi un criteriu 
important. În funcție de aspectul discutat, organizatorii ar putea avea în vedere un număr 
echilibrat de organizații religioase, culturale sau etnice. Acest lucru garantează că grupurile 
mai noi, mai mici sau mai fragmentate nu vor fi trecute cu vederea.

Începând cu anul 1997, Structura națională de dialog pentru grupurile minorităților etnice îi 
oferă guvernului olandez o bază juridică și financiară solidă pentru consultarea minorităților 
etnice, care completează principiile democratice existente. Orice dispută dintre participanții 
la dialog și guvern este soluționată de parlamentul olandez. Unul dintre cele patru obiective 
oficiale ale structurii este să fie un instrument de canalizare în perioade de tensiune socială. 
Criteriile de finanțare și participare sunt stabilite prin lege. Organizațiile minorităților trebuie 
să aibă acoperire națională, să aibă femei și persoane din a doua generație în poziții de 
conducere și un comitet cu competențe și expertiză în diferite domenii esențiale de politică, 
precum locuințele, piața muncii și educația. Reprezentativitatea organizațiilor minorităților 
a fost evaluată în 2004 și 2005 în funcție de fiecare criteriu, ceea ce a dus la excluderea unei 
organizații care nu le respecta.

www.minderheden.org/lom.html

Programele naționale ale Fondului european de integrare pot fi utilizate, de asemenea, 
pentru a spori participarea civică a anumitor grupuri greu accesibile sau excluse în mod 
tradițional, cum ar fi persoanele dependente de cele selectate pentru programe de 
admitere, copiii, femeile, persoanele în vârstă, persoanele analfabete sau cu dizabilități.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

Aceste diferite criterii presupun că o platformă nu neglijează contradicțiile și conflictele 
interne din cadrul populației de imigranți și din societatea-gazdă. Ea le oferă acestor 
comunități posibilitatea de a se reuni, ceea ce conduce la sporirea gradului de socializare și 
de colaborare.

Platformele pe termen scurt, orientate către un anumit sector, pot avea o componență 
deschisă și diferențiată. Altele pot adopta criterii de eligibilitate în ceea ce privește relevanța, 
eficiența și componența echilibrată. Scopul criteriilor este de a include părțile interesate cu 
cel mai ridicat nivel de expertiză și impact asupra diverselor sectoare ale comunității.

*

http://www.minderheden.org/lom.html
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
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Reguli de participare: egalitate și respect reciproc  
în rândul participanților

Toți participanții trebuie să fie de acord cu principiile egalității și respectului și trebuie 
să respecte drepturile universale ale omului și statul de drept. Niciun participant, fie din 
societatea-gazdă, fie imigranți sau autorități, nu poate pretinde că este titularul sau gardianul 
exclusiv al acestor valori de bază. Acest angajament este demonstrat prin deschiderea cu 
care participanții relaționează unii cu alții.

În practică, principiul tratamentului egal presupune că toți participanții au dreptul să 
influențeze ordinea de zi a platformei și să își exprime opiniile în mod egal. Participanții nu 
pot spera să domine dialogul sau să îl câștige ca într-o dezbatere, întrucât scopul este de a 
dezvolta o bază de înțelegere și încredere reciprocă care să faciliteze formarea de coaliții și 
cooperarea practică.

Un proces care respectă tratamentul egal al participanților trebuie să abordeze inegalitățile 
inerente din parteneriatele public/privat/cu ONG-urile și din dinamica puterii dintre 
majoritate/minoritate. ONG-urile din societatea-gazdă pot avea funcții oficiale de stat 
și un acces privilegiat la resurse, ceea ce le conferă o capacitate mai mare de a participa 
decât ONG-urilor mai mici ale imigranților. Într-adevăr, accesul la resurse și recunoașterea 
religioasă și culturală pot constitui chiar tensiunea pe care dialogul speră să o rezolve. 
Dacă nu abordează posibilele dezechilibre de putere, platformele de dialog pot deveni 
un simptom al problemei pe care urmăresc să o soluționeze. Participanții pot da dovadă 
de sensibilitate față de această dinamică, dacă se au în vedere măsuri care permit 
reprezentanților imigranților să aibă contribuții la fel de valoroase și apreciate.

Inițiativa Minderheiten, cunoscută și sub denumirea de „Platforma pentru minorități 
din Austria”, apără tratamentul egal și drepturile minorităților, definite drept persoane 
discriminate pe motiv de afiliere etnică, socială sau religioasă, orientare sexuală sau 
dizabilitate. Această definiție nu se bazează pe mărimea unui grup, ci pe imposibilitatea 
acestuia de a trăi conform stilului său de viață în mod echitabil și egal. Scopul organizației 
neguvernamentale este de a forma alianțe între asociații, organizații și persoane din aceste 
grupuri variate pentru a sprijini acțiuni socio-politice specifice.

www.initiative.minderheiten.at

Finanțarea: o abordare a egalității și a respectului  
bazată pe parteneriat

Având în vedere că numeroase ONG-uri și asociații de imigranți sunt conduse de voluntari 
și lucrează cu comunități diverse, greu accesibile, platformele pot avea în vedere ideea 
unui „parteneriat” pentru a depăși obstacole operaționale importante precum finanțarea. 

http://www.initiative.minderheiten.at/
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Parteneriatul se poate aplica mai bine în cazul organizațiilor societății civile și ale minori-
tăților, care urmează modele diferite de participare și care se confruntă cu alte realități 
financiare decât actorii de stat, partenerii sociali sau alte părți interesate cu vechime. Atunci 
când este descentralizat, bazat pe dovezi și pe deplin transparent, procesul decizional cu 
privire la alocarea resurselor nu intervine în procesul de dialog. Astfel, organizațiile pot primi 
mijloacele tehnice pentru a participa ca parteneri de dialog fără să își compromită sau fără 
să pară că și-ar compromite responsabilitățile fundamentale de reprezentanți democratici 
ai circumscripțiilor sau membrilor lor.

Respectând principiile unei abordări bazate pe parteneriat, organizatorii finanțează 
participarea ONG-urilor și a organizațiilor voluntare în schimbul expertizei și contactelor 
acestora.

Biroul de sprijin tehnic pentru asociațiile de imigranți (GATAI) din Portugalia colaborează 
cu Consiliul consultativ pentru probleme privind imigrația pentru a lua decizii legate 
de recunoașterea asociațiilor de imigranți și pentru a oferi sprijin tehnic unei rețele de 
comunități de imigranți. Ideea de la baza acestei acțiuni este că asociațiile cu statut de 
asociație de imigranți sunt reprezentanții legitimi cei mai bine plasați pentru a fi parteneri 
la activități culturale. GATAI oferă spațiu, facilități și expertiză tehnică, participă, evaluează și 
monitorizează proiectele și organizează întâlniri periodice cu asociațiile de imigranți. Între 
iulie 2002 și februarie 2005 au fost aprobate 88 de cereri de sprijin financiar în valoare de 
aproximativ 962 000 de euro.

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674

CAISA este un Centru cultural internațional înființat în 1996 și sprijinit de Biroul cultural 
al orașului Helsinki. Acesta sprijină activitățile culturale ale grupurilor etnice din oraș ca 
modalitate de a facilita interacțiunea dintre imigranți și restul populației din Helsinki. O 
evaluare recentă a concluzionat că asociațiile de imigranți au beneficiat într-o mare măsură 
de sprijin financiar și în natură, întrucât nu puteau genera suficiente resurse pentru a-și 
organiza activitățile și pentru a viza publicul finlandez.

www.caisa.fi

Casa minorităților naționale din Praga, Republica Cehă, asigură spațiu de birouri și furnizează 
subvenții asociațiilor civice ale minorităților. Casa servește drept punct de contact pentru 
cooperarea și reuniunile dintre minoritățile naționale și membrii interesați ai publicului.

www.dnm-praha.cz

*

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=2674
http://www.caisa.fi
http://www.dnm-praha.cz/
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Formarea unor cunoștințe și competențe de bază

Cursurile de formare și instructajele pot fi utilizate pentru a prezenta regulile jocului tuturor 
partenerilor, pentru a-i pregăti, oferindu-le cunoștințe de bază și competențe intercul-
turale, și pentru a furniza un ansamblu de competențe și strategii. Cursurile de formare 
în domeniul aptitudinilor de conducere și mediere pot, de asemenea, spori capacitatea 
organizatorului de a conduce o platformă de dialog. Astfel, platformele de dialog pot face 
parte din strategia de învățare interculturală a organizațiilor.

Platforma Generation din Amadora, în apropiere de Lisabona, Portugalia, a urmărit să 
dezvolte o înțelegere mai bună a dinamicii din spatele sentimentelor de excluziune 
socială, absenteism și abandon școlar din rândul tinerilor imigranți din acest cartier urban 
defavorizat. Autoritățile locale, organizațiile voluntare, școlile de stat și un consiliu parohial 
local au organizat un congres și ateliere cu tinerii. Cinci tineri rezidenți au beneficiat de un 
curs de formare pentru a deveni factori de facilitare și pentru a acționa ca punți de legătură 
între cartier și comunitățile din afara acestuia.

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf

Confederația sindicatelor europene (ETUC) le oferă membrilor săi un raport de cercetare 
și un plan de acțiune privind negocierea colectivă în domenii de interes pentru lucrătorii 
migranți și din minorități etnice, care pot fi utilizate drept instrument de dialog pe tema 
integrării la locul de muncă. Aceste documente prezintă principalele aspecte pe care trebuie 
să le atingă politicile de negociere colectivă și subliniază diferitele reușite ale confederațiilor 
naționale sau ale organizațiilor membre.

www.etuc.org/r/113

Asociația Migration Solidarité et Échanges pour le Développement (AMSEAD) din Strasbourg, 
Franța, a organizat un schimb de două săptămâni numit „O întâlnire a culturilor” pentru 
36 de tineri din trei țări europene de destinație (Germania, Suedia și Franța) și trei țări 
mediteraneene de origine (Turcia, Liban, Algeria). Seminarele de o jumătate de zi, atelierele 
culturale și vizitele au abordat migrația și inegalitățile dintre nord și sud, identitatea 
și diversitatea culturală în rândul minorităților, rolul religiei în integrare și modul în care 
Europa ar trebui să trateze drepturile imigranților.

http://amsed.fr/echanges.php

http://www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf
http://www.etuc.org/r/113
http://amsed.fr/echanges.php
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O abordare practică

Deciziile cu privire la implementarea și gestionarea unei platforme (respectiv structura, 
locul și calendarul acesteia) pot fi abordate în mod practic pe baza principiului incluziunii 
active. Această abordare presupune soluții creative și flexibile, cum ar fi consultări serale 
pentru lucrători, servicii de îngrijire a copiilor pentru părinți și suportarea costurilor de 
transport pentru cei nevoiași. Având în vedere că nivelurile reale de cunoștințe lingvistice 
și confort ale oamenilor pot fi, în practică, mai scăzute decât susțin aceștia, punerea la 
dispoziție a unor interpreți poate asigura că abilitățile lingvistice nu devin un obstacol 
în calea dezvoltării încrederii și înțelegerii reciproce prin intermediul dialogului. În final, 
programele și calendarele ar trebui să lase loc pentru a aborda noile probleme care vor 
apărea inevitabil după reunirea partenerilor și pe parcursul desfășurării procesului.

Atunci când deciziile cu privire la modul de implementare a platformei (respectiv structura, 
locul, calendarul, interpretarea) se bazează pe principiile incluziunii active, fiecare mică 
etapă practică ajută la crearea unei culturi a dialogului deschis și politicos.

O prioritate-cheie a Strategiei naționale interculturale privind sănătatea, elaborată de 
Serviciul executiv de sănătate din Irlanda, este implementarea unui sistem de monitorizare 
a egalității etnice. Pentru ca planificarea și evaluarea să fie mai adaptabile și bazate într-o 
măsură mai mare pe dovezi, este necesar să se cunoască nevoile medicale și rezultatele 
utilizatorilor de servicii care sunt de diferite origini. Procesul de consultare al strategiei a 
utilizat numeroase reacții flexibile și creative pentru a implica în mod activ grupuri „greu 
accesibile”, precum muncitorii migranți, persoanele fără forme legale și femeile din medii 
conservatoare care nu se simt în largul lor în sesiunile publice. Coordonatorii au organizat 
consultări serale, au utilizat formate diferite – de la ateliere și anchete de amploare la grupuri 
tematice restrânse și interviuri individuale –, au oferit ajutoare pentru transport și îngrijirea 
copiilor și au asigurat prezența interpreților atunci când a fost necesar.

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf

Asigurarea coerenței între sectoarele și nivelurile de guvernanță 

În întreaga Europă, au apărut platforme de dialog în mod neplanificat și neuniform în 
numeroase sectoare. În Europa nord-vestică există organisme consultative guvernamentale 
sau orientări de negociere colectivă în domeniul integrării încă din perioada postbelică, 
în timp ce dialogurile interreligioase naționale au apărut mai recent. În ultimul deceniu, 
s-au derulat numeroase proiecte în sectorul cultural și educațional, într-un ritm chiar mai 
accelerat în timpul Anului European al Dialogului Intercultural, sărbătorit în 2008.

Platformele de dialog pot fi nevoite să abordeze subiecte care se întrepătrund, de exemplu 
accesul la locuințe, asistență medicală și educație. Prin preluarea rolului de organizator al 

*

http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf
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unei platforme de dialog, o autoritate publică se angajează să asigure coerența politicilor 
și a dialogului.

Equalities Partnerships (Parteneriatele privind egalitatea) din Regatul Unit reunesc consiliile 
locale și organisme publice-cheie precum poliția, trusturile de asistență medicală primară 
și serviciile de voluntariat pentru a discuta și a-și coordona activitatea de promovare a 
egalității și diversității în domeniul furnizării de servicii în cadrul comunității. Un astfel de 
exemplu este parteneriatul Sefton Equalities Partnership.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357

De la dialogul și acțiunile ad-hoc la cele permanente

Lansarea unei platforme creează așteptări din partea publicului și a părților interesate în 
ceea ce privește soluționarea cu succes a problemelor în cauză. Prin urmare, trebuie să 
se acorde o atenție deosebită planificării în vederea atingerii rezultatelor. Organizatorii 
vor petrece mult timp pentru a păstra platforma concentrată asupra obiectivelor vizate 
și pentru a gestiona interesele multiple ale participanților. Ei nu ar trebui să renunțe la 
posibilitatea de a avea drept participanți părți interesate care au capacitatea de a asigura 
atingerea obiectivelor platformei. Altminteri, platformele sfârșesc prin a deveni „ateliere de 
discuții”. Acest lucru poate conduce la o stare de saturație în procesul de consultare, părțile 
interesate pierzându-și interesul de a participa la următoarea platformă dacă nu s-a realizat 
nimic din ceea ce s-a discutat în cadrul celei precedente.

Nu ne putem aștepta ca platformele de dialog să funcționeze ca un remediu rapid. 
Concretizarea dialogului în acțiuni necesită ca, încă de la început, participanții să nu 
considere platforma drept un eveniment unic, ci ca parte a unui proces în care se pot implica 
critic. Organizatorilor le revine cea mai mare obligație de a continua activitățile platformei, 
în special dacă aceasta a fost inițiată de o autoritate publică.

În funcție de gradul de înțelegere și încredere reciprocă la care au ajuns participanții, se 
poate aștepta ca o platformă să aibă rezultate și efecte diferite asupra participanților și a 
comunității.

De exemplu, dialogul ia forma unui schimb reciproc de informații. Participanții își prezintă 
interpretarea și pozițiile cu privire la o anumită situație. Faptul că diferitele părți s-au reunit 
pentru a avea un schimb deschis și politicos de opinii poate servi la liniștirea publicului, 
chiar dacă numai în mod simbolic și temporar.

În urma dialogului, participanții își descoperă o nouă sensibilitate față de opinii diferite. Ca 
semn de încredere, ei se adaptează acestor diferențe la nivel retoric. Aceste mici adaptări se 
infiltrează în modul de gândire și de exprimare al oamenilor în raport cu problema în cauză. 
În acest scenariu, participanții ajung, prin concesii, la discursuri publice mai puțin radicale 
și mai axate pe incluziune.

http://www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357
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Trecând la următoarea etapă, participanții convin asupra unei înțelegeri comune, mai 
complexă, a problemei și identifică puncte comune și avantaje ale diversității. Partenerii 
sfârșesc prin a-și exprima încrederea reciprocă și prin a face apel în mod deschis la acțiuni 
sociale, în scopul de a inspira activități subsecvente din partea altor actori din societatea 
publică și civilă. Aceste rezultate ar putea avea un impact mai mare asupra modului în 
care oamenii gândesc și se exprimă. Apelurile lansate pot conduce la acțiuni ad-hoc ale 
comunităților, care consolidează, cel puțin temporar, rețelele sociale și asociative ale unei 
comunități.

Deutsche Islam Konferenz – DIK (Conferința islamică germană) reprezintă un proces continuu 
de dialog susținut de Ministerul de interne cu rezidenții și cetățenii Germaniei de origine 
musulmană pe subiecte precum integrarea, extremismul și principiile politicii sociale și 
religioase. Ca urmare a sesiunilor plenare din 2007/2008, cei 15 participanți din diferite 
niveluri de guvernanță și 15 din comunitățile de musulmani din Germania au convenit 
asupra unei sinteze provizorii a concluziilor celor patru grupuri de lucru ale DIK, definind o 
înțelegere comună a integrării, finanțând cercetări pentru a colecta mai multe date empirice 
despre situația musulmanilor în Germania, descriind modalități de accelerare a introducerii 
educației religioase musulmane în școlile publice, sensibilizând mass-media într-o măsură 
mai mare și oferind un spațiu pentru continuarea cooperării. Un nou site își propune să 
sporească transparența în privința consultărilor și a recomandărilor, să consolideze 
acceptarea dialogului creând posibilități mai mari de participare și să accentueze gradul de 
obiectivitate al dezbaterilor germane cu privire la practicile religioase islamice.

www.deutsche-islam-konferenz.de

Pe parcursul dialogului, participanții ajung, de asemenea, la cadre concrete pentru acțiuni 
ulterioare.

Aceștia pot hotărî să facă dialogul durabil prin instituționalizarea platformei. Dacă 
organizatorul este o autoritate publică, platforma se poate integra în infrastructura de 
consultare a departamentului/departamentelor guvernamental(e) relevant(e). Printre 
rezultatele acestei schimbări instituționale se numără rețele asociative mai puternice și un 
sentiment comun al scopului în rândul organizațiilor care lucrează pe aceeași temă.

„Masa rotundă a musulmanilor” și Consiliul musulmanilor au fost create pentru a stabili 
legături între reprezentanții organizațiilor musulmane și biroul viceprimarului din München. 
Platformele au devenit rețele consacrate, ceea ce a determinat consiliul municipal să adopte 
o propunere privind serviciile funerare musulmane și introducerea de cursuri de religie 
musulmană în strânsă cooperare cu școlile din München și cu masa rotundă.

www.muenchen.de/interkult

http://www.deutsche-islam-konferenz.de
http://www.muenchen.de/interkult
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Comitetul consultativ național privind rasismul și interculturalitatea (NCCRI) din Irlanda a 
acționat drept platformă pentru dialogul intercultural, cu scopul de a crea un consens și de 
a furniza informații pentru procesul de elaborare a politicilor, din 1997 până în 2008, când a 
fost integrată în activitatea guvernamentală.

www.nccri.ie

Participanții pot totodată hotărî să creeze noi platforme în privința altor probleme. Procesul 
de adeziune poate fi redeschis și readaptat, în timp ce rolul de organizator este schimbat 
prin rotație. Rezultatul este că participanții valorifică înțelegerea și încrederea reciprocă 
obținute într-un domeniu pentru a aborda altul, în speranța obținerii unor efecte colaterale 
pozitive.

În fiecare program de lucru, participanții își iau angajamentul pe termen scurt de a desfășura 
activități comune. Aceste acțiuni publice utilizează înțelegerea și încrederea reciprocă 
nou descoperite ale participanților drept punct de plecare pentru a spori înțelegerea și 
încrederea în rândul participanților și al publicului general. Rezultatele sunt rețele asociative 
și sociale mai puternice temporar. Sunt introduse mecanisme de coordonare și control al 
aplicării pentru a asigura implementarea colectivă a activităților într-un anumit termen și 
într-o manieră structurată.

Pentru concretiza dialogul în acțiuni după primul Summit privind integrarea din Germania, 
care a avut loc în iulie 2006, „Planul național de integrare” a definit obiective clare, precum 
și peste 400 de măsuri și angajamente voluntare ale actorilor statali și nestatali la diferite 
niveluri de guvernanță. Un prim raport cu privire la progresele înregistrate a fost prezentat 
în noiembrie 2008.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/
Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Organizatorii ar trebui să evite o abordare prea prescriptivă atunci când discută acțiuni 
posibile. Platformele au mai multe șanse de a obține adeziunea la continuarea activităților 
lor dacă aceasta vine din proprie inițiativă. De exemplu, printre „participările critice” se 
numără dreptul la protest, la petiții, la propagandă și la reprezentarea diferitelor interese. 
Participanții și publicul se așteaptă, de asemenea, ca guvernul să integreze răspunsurile lor 
în viitorul său program de lucru.

http://www.nccri.ie
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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Programul de acțiune pentru coeziune socială în cartiere derulat de statul federal Berlin a 
alocat jumătate de milion de euro în 2007 și un milion în 2008/2009 „Proiectelor tandem” 
pentru a pune bazele unei cooperări durabile între organizațiile de imigranți și societa-
tea-gazdă/instituțiile publice. Sunt în curs de implementare proiecte comune în domeniul 
educației tinerilor, combaterii discriminării și formării profesionale a adulților, având ca 
obiectiv pe termen scurt transferul de cunoștințe și consolidarea capacităților asociațiilor 
de imigranți.

www.berlin.de/lb/intmig/index.html

Consiliul religiilor din Genova a organizat reuniuni periodice de dialog între 16 comunități 
religioase și două asociații ecumenice, cu scopul de a încuraja îmbunătățirea transferului 
de cunoștințe și a comunicării cu administrația publică. În fiecare an, consiliul își propune 
să redacteze cel puțin o publicație comună și să realizeze o activitate comună care să 
regrupeze cetățeni de diferite culturi și religii.

www.comune.genova.it

Participanții își iau angajamente de cooperare pe termen mai lung, în speranța că 
beneficiile pe termen scurt sunt durabile, chiar dacă platforma de dialog nu mai există, iar 
atenția publică și agenda politică se îndreaptă spre alte aspecte. Pentru aceasta, ei includ 
mecanisme de evaluare publică și de feedback cu privire la desfășurarea și rezultatele 
activităților lor comune.

„Ziua Dialogului” din Rotterdam este organizată în prezent de o platformă formată din 
reprezentanți a 74 de organizații diferite. Membrii formează moderatorii dialogurilor din 
această zi, care au sarcina de a crea un mediu sigur pentru ca participanții din Rotterdam 
să învețe unii de la alții pe teme-cheie, precum conviețuirea într-un oraș multicultural, 
sentimentul apartenenței și identitatea. Membrii se folosesc totodată de rețelele lor pentru 
ca ecourile evenimentului să ajungă la o amplă diversitate de cetățeni ai orașului fără a 
avea un buget de PR considerabil. Membrii susțin că lucrul comun în cadrul platformei a 
devenit un scop în sine pentru organizațiile lor. În 2007, 1 700 de cetățeni din Rotterdam 
au participat la Ziua Dialogului. Evaluările arată că participanții sunt foarte entuziasmați în 
legătură cu acest proces. Organizatorii observă că ideea a fost preluată de 20 de orașe din 
Țările de Jos, precum și de Berlin și Bruxelles.

www.dagvandedialoog.nl

„Grupul pentru pace al femeilor din Birmingham” (1993-2006) a fost un mic grup de  
rugăciune format în cadrul unui lanț de rugăciune al femeilor ca reacție la războaiele 
din Bosnia. Acesta a evoluat de la un grup ecumenic de legătură la un grup de legătură 

http://www.berlin.de/lb/intmig/index.html
http://www.comune.genova.it
http://www.dagvandedialoog.nl
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interconfesional, ajungând să numere per reuniune până la 80-100 de femei participante, 
reprezentând 30 de naționalități și diferite credințe, rase, vârste și medii sociale. Prin 
intermediul discuțiilor deschise, participantele au înțeles mai bine credința celorlalte, 
precum și experiențele lor profesionale și de viață. Dialogul dintre ele a condus la creșterea 
numărului de proiecte de servicii comunitare, de excursii în grup, a socializării cu alți actori 
din domeniul integrării și a eforturilor de strângere de fonduri pentru ajutor în caz de 
calamități, pentru femei refugiate și pentru organizațiile de servicii pentru migranți. Unul 
dintre principalele rezultate a fost angajarea unor femei de religie musulmană, Sikh și 
hindusă în calitate de capelan în spitalele din Birmingham.

„Tații imigranți sporesc siguranța comunității” a început în 1997 în cartierul Nørrebro din 
Copenhaga, Danemarca. Pentru a soluționa confruntările violente dintre poliție și tinerii 
din a doua generație, un grup de 70 de tați și imamul local au organizat un dialog despre 
responsabilitatea personală și comunitară cu un grup de băieți. Ulterior, consiliul local și 
voluntari de la Crucea Roșie au sprijinit activitățile lor, care s-au extins, vizând fetele din a 
doua generație și oferind lecții de limbă daneză și arabă. Conform evaluărilor, proiectul a 
crescut încrederea între tați, tineri și consiliul local.

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.
asp?ProsjektID=256

4.2 Rolurile unei autorități publice sau organizații-cheie  
a societății civile

Figurile publice recunoscute trebuie să sprijine o platformă pentru a o integra în procesul de 
elaborare a politicilor din domeniul integrării și al competențelor interculturale ale tuturor. 
Politica creează cadrul în care societatea civilă desfășoară dialogul. Autoritățile publice pot 
integra dialogul în activitatea lor și îi pot amplifica impactul legându-l de diferite niveluri și 
sectoare. Cu toate acestea, actorii cei mai în măsură să sprijine o platformă pot să nu aibă 
capacitatea de a o conduce sau organiza.

Principiile subsidiarității și proximității promovează autoritățile de la niveluri mai joase de 
guvernanță, aflate cel mai aproape de rezidenți, ca fiind foarte credibile și bine poziționate 
pentru a organiza și conduce platformele. Activitățile urbane care implică grupuri individuale 
de imigranți, comunitatea de imigranți, cartierele locale și întreaga municipalitate sunt mai 
bine coordonate prin intermediul unei platforme, care devine în sine un semn vizibil de 
angajament comunitar multiplu.

Platformele pot apărea, de asemenea, ca inițiative ale societății civile, între organizații 
culturale, educaționale și religioase analoage. În spatele apariției lor pot sta fundațiile, 
partenerii sociali sau alți actori din sectorul privat.

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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În orice platformă de dialog se pot identifica patru etape, respectiv acordul și pregătirea, 
dialogul și schimburile, reflecția și raportarea, evaluarea și acțiunile. Autoritățile publice și 
liderii societății civile preiau diferite roluri pe parcursul acestor etape.

Acordul și pregătirea

Autoritățile de la nivel local, regional, național și european pot acționa ca finanțatori și 
pot încuraja dezvoltarea platformelor de dialog prin prioritățile și termenii de referință 
ai cererilor lor de propuneri. În acest scop, poate fi creat, de asemenea, un fond specific. 
Altminteri, autoritățile pot sprijini obținerea de fonduri prin stabilirea de legături cu alți 
posibili donatori și prin gestionarea așteptărilor acestora.

Dialogul care se produce în urma platformelor este rezultatul unor pregătiri și discuții 
extinse între parteneri și alegătorii lor. Pentru ca acordul asupra obiectivelor să se bazeze 
pe cât mai multe informații, autoritățile publice pot susține o misiune de explorare care 
să evalueze situația actuală, așteptările diferitor părți și metodele necesare de dialog. 
Acestea pot finanța sau asigura cursuri de formare, cercetări și instructaje cu privire la 
situația rezidenților migranți și la politicile socio-economice, de integrare și de combatere 
a discriminării relevante. De asemenea, ele pot sprijini organizarea de întâlniri între 
partenerii de dialog și organizațiile, membrii sau rezidenții pe care îi reprezintă. S-ar 
putea să fie necesar ca autoritățile să aibă în vedere măsuri sau politici de finanțare care să 
abordeze eventualele percepții privind cooptarea, în special ale organizațiilor comunității 
de migranți.

Autoritățile publice sau liderii societății civile fac posibilă existența unei platforme de dialog 
finanțând evaluarea pregătitoare a nevoilor și a consultării comunității, a activităților de 
secretariat, precum și a participării și formării membrilor săi.

De exemplu, în Spania, Fundația Luis Vives joacă rolul de a consolida capacitatea ONG-urilor, 
în special a ONG-urilor migranților, furnizându-le asistență tehnică specializată și finanțare.

www.fundacionluisvives.org

Dialogul și schimburile

Rolul cel mai puțin activ pe care îl pot juca autoritățile publice este cel de observator 
care ascultă și învață din schimbul care se face prin intermediul platformei. Acestora li 
se mai poate solicita să vorbească în calitate de experți într-un anumit domeniu politic. 
Autorităților publice li se poate atribui rolul mai oficial de organizator. Ele pot împărți acest 
rol cu actorii societății civile, cu fundațiile și partenerii sociali care se află adeseori în spatele 
platformei de dialog. Acest rol presupune o activitate de amfitrion al platformei, precum și 
închiderea și deschiderea lucrărilor prin observații introductive sau concluzii. Autoritățile 

*

http://www.fundacionluisvives.org/
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publice pot fi invitate să joace rolul mai activ de moderator, având responsabilitatea de a 
prezida întâlnirea și de a coordona punctele de pe ordinea de zi împreună cu partenerii. 
Angajamentul lor poate crește dacă, din cauza nivelurilor ridicate de neîncredere din rândul 
partenerilor, trebuie să acționeze ca mediatori. În final, autoritățile publice pot participa 
direct la dialog, ele fiind partenerii cei mai relevanți și mai reprezentativi pentru a aborda o 
problemă care ține de stabilirea unor punți de legătură, în special ca răspuns la evenimente 
politice sau sociale dramatice.

Autoritățile sau actorii societății civile pot juca mai multe roluri: „curtierul onest”, care 
facilitează un schimb deschis și politicos de opinii, organizatorul sau moderatorul, 
participantul obișnuit, expertul consultat sau observatorul interesat.

Prin intermediul „proiectului alegătorilor migranți”, consiliul municipal din Dublin 
promovează integrarea prin participare politică. Liderilor imigranți tineri de încredere, în 
special din grupurile nou-venite, li se oferă pregătire, materiale promoționale multilingve și 
resurse pentru a organiza sesiuni prin care îndeamnă la vot oamenii din comunitățile lor.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm

În Spania, fundația publică Pluralismo y Convivencia (Pluralism și conviețuire) funcționează 
ca o platformă de dialog cu reprezentanți din diferite comunități religioase minoritare 
și apoi sprijină proiectele pe care le dezvoltă în domeniile cultural, educațional și al 
integrării sociale. O altă acțiune a sa este aceea de a răspândi informații cu privire la aceste 
comunități religioase din cadrul societății spaniole, cu scopul combaterii stereotipurilor și 
prejudecăților publice.

www.pluralismoyconvivencia.es

Reflecția și raportarea

Dialogul nu se încheie odată cu schimburile efective. Acesta reprezintă mai degrabă un 
proces permanent de răspuns și reconsiderare, acord și dezacord, asemănări și diferențe, 
protocol și experiment. Procesul este continuat prin discuții suplimentare, întâlniri bilaterale, 
cercetare, întâlniri de consultare etc.

Rolul de organizator sau de moderator poate fi însoțit de atribuții de secretariat. Această 
responsabilitate facilitează comunicarea și funcționarea adecvată în cadrul platformei. 
Înregistrarea și păstrarea rezultatelor platformei poate avea, de asemenea, o funcție de 
centru de informare. Printre aceste rezultate se numără texte interne precum proce   se                                                        -
le-verb     ale, regulamentele de ordine interioară, evidențele și rapoartele de evaluare. Există 
o gamă de posibile rezultate externe, de la acorduri-cadru privind standardele minime de 
dialog până la cadre de acțiuni comune, orientări și coduri de conduită pentru organizații, 

*

http://www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
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priorități politice comune, avize comune, declarații, instrumente etc. Aceste rezultate 
sunt puse la dispoziția publicului larg, care poate să le valorifice pentru a purta dialoguri 
suplimentare și pentru exerciții de construcție.

Asistența din partea autorităților publice în ceea ce privește diseminarea poate fi, de 
asemenea, o componentă esențială pentru strategia unei platforme de dialog de a ajunge 
la un număr cât mai mare de persoane. Sprijinirea dezvoltării unei strategii de comunicare 
poate spori capacitatea unei platforme de dialog de a genera interes din partea presei și de 
a stabili contacte cu instituțiile de învățământ, cu societatea civilă și cu actorii politici din 
alte state membre și la nivel european. Aceștia pot monitoriza procesul pentru a garanta că 
informațiile ajung la numeroase elemente ale societății, inclusiv la grupurile vulnerabile. Ei 
pot face și declarații care să contextualizeze dialogul și să gestioneze așteptările diferiților 
actori și ale publicului.

În 2008, Comitetul de dezvoltare al consiliului municipal Dublin a lansat Towards Integration— 
A City Framework (Către integrare: un cadru municipal), un nou cadru de cooperare între 
stat, autorități locale, întreprinderi și parteneri sociali. Părțile implicate în platformă sunt 
încurajate să promoveze parteneriate pentru punerea în aplicare a politicii privind integrarea. 
De exemplu, acestea își revizuiesc și își adaptează politicile și prioritățile pe baza unei Carte 
comune de angajament formate din 10 puncte. Platforma își propune să fie un punct de 
plecare pentru consultarea cu comunitățile de imigranți în vederea identificării domeniilor 
problematice-cheie, un punct focal pentru rețele și cercetare și un factor de facilitare a unui 
Dialog anual privind integrarea și a forumurilor de integrare de la nivel local.

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf

Evaluarea și acțiunile

În rolul de organizator, moderator, și de multe ori finanțator, autoritățile publice pot 
fi invitate să realizeze evaluarea. Evaluarea platformelor de dialog este un domeniu 
problematic, despre care practicienii au menționat că ar mai trebui discutat. În pofida unei 
evaluări pozitive a dialogului de către parteneri, fiecare poate extrage lecții diferite și poate 
avea perspective contradictorii în urma acestor schimburi, în timp ce problemele sociale 
subiacente pot persista. În rolul lor de evaluatori, autoritățile publice vor trebui să găsească 
diferite modalități de a măsura rezultatele platformelor de dialog. Acestea vor trebui să 
reprezinte interesele și opiniile partenerilor implicați prin diferite metode calitative și 
cantitative, precum anchetele și interviurile. O a doua etapă poate consta în deliberări 
înainte de a ajunge la concluziile finale.

http://www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards Integration Final.pdf
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În 2007-2008, Ministerul federal de interne din Austria și Fondul austriac de integrare au 
organizat „Platforma de integrare”, la care au fost invitați membri ai guvernării ai statelor 
federale, ai comunităților religioase, ai organizațiilor de migranți și ai ONG-urilor experte. 
Planul național de acțiune al Ministerului de interne a servit drept bază pentru o discuție 
la nivel național, care a stabilit legături între constatările experților, ideile cetățenilor și 
inițiativele comunității. Site-ul dedicat a fost vizitat de 40 000 de persoane, iar 6 000 de 
persoane au participat la o campanie de informare itinerantă în 20 de orașe, în urma 
căreia s-au obținut peste o mie de sugestii. Rezultatele „Platformei de integrare”, inclusiv 
rapoartele experților, au stat la baza dezvoltării unui plan național de acțiune privind 
integrarea în Austria.

www.integration.at

În cele din urmă, autoritățile publice pot alege să concretizeze rezultatele dialogului în acți   -
   uni realizate de diferiții parteneri implicați. Platformele pot genera noi platforme de dialog, 
campanii de informare, petiții, referendumuri, cursuri, servicii publice, manuale, festivaluri, 
proiecte de voluntariat, broșuri, lucrări de cercetare, manuale școlare, site-uri, proiecte 
artistice etc. Autoritățile publice sau alte părți terțe pot finanța sau supraveghea punerea în 
aplicare a oricăror acorduri referitoare la acțiuni comune rezultate din platformele de dia    -
   log. De asemenea, ele pot asigura continuitatea pe termen lung prin crearea de mecanisme 
de feedback cu alte dialoguri sau prin integrarea platformei în procedurile lor de consultare. 
Astfel, autoritățile publice ajută la cimentarea cooperării și încrederii generate de dialog.

Consiliile locale din Regatul Unit pot utiliza indicatori naționali de performanță (Best Value 
Performance Indicators) pentru nivelul Standardului de egalitate pentru autoritățile locale, 
în vederea evaluării calității și evoluției activității lor în domeniul egalității și diversității. 
Nivelul 2 analizează dacă autoritățile locale au creat platforme de evaluare și consultare, 
care să reunească diferitele părți guvernamentale.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/
bestvalue/bestvalueperformance

Institutul pentru valoarea serviciilor publice al Accenture a derulat opt „Forumuri globale” 
(inclusiv la Londra, Berlin, Paris și Madrid), care au reunit grupuri tematice formate din 60-85 
de localnici, reprezentanți pentru demografia orașului. Feedbackul acestora a fost utilizat 
pentru a crea un „Cadru de guvernare a valorii serviciilor publice”, ca model de guvernare 
mai implicat la nivel public, pentru ca cetățenii să colaboreze cu reprezentanții aleși în 
vederea modelării și direcționării serviciilor publice.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/
ExecutiveOverview_051508.pdf

http://www.integration.at
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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Concluzii

1. O platformă de dialog este un spațiu civic de inițiere a unui schimb deschis și politicos 
de opinii între imigranți, cu ceilalți rezidenți sau cu autoritățile publice. Obiectivul este 
ca participanții să dezvolte o înțelegere și încredere comune cu privire la o anumită 
problemă și să găsească o bază comună de colaborare pentru soluționarea acesteia.

2. Înlăturarea barierelor legislative din calea participării civice a imigranților dă naștere 
unor posibilități de creare a unor organisme consultative și ale societății civile, care 
mai târziu vor fi participanți-cheie la o platformă de dialog.

3. Pentru a evalua necesitatea existenței unei platforme, comunității afectate i se solicită 
să identifice problemele-cheie cu care se confruntă, să indice dacă este de părere că 
alții cunosc aceste probleme și dacă are încredere să coopereze cu alte părți în vederea 
soluționării acestora.

4. Odată ce s-a stabilit pe ce pune accentul o anumită platformă, pentru participanți va fi 
mai ușor să găsească o bază comună dacă problema a fost formulată din perspectiva 
incluziunii, aplicându-se tuturor resortisanților.

5. Membrii unei platforme sunt „reprezentanți” atunci când sunt aleși în mod liber și 
„participanți” atunci când sunt selectați pe baza legăturii lor cu problema respectivă și 
a eficienței în această privință. Organizatorii trebuie să evalueze dacă va fi necesară o 
abordare democratică sau tehnică pentru ca platforma lor să fie un spațiu civic credibil 
pentru comunitate.

6. Platformele pe termen scurt, orientate către un anumit sector, pot avea o componență 
deschisă și diferențiată. Altele pot adopta criterii de eligibilitate în ceea ce privește 
relevanța, eficiența și componența echilibrată. Scopul criteriilor este de a include 
părțile interesate cu cel mai ridicat nivel de expertiză și impact asupra diverselor 
sectoare ale comunității.

7. Respectând principiile unei abordări bazate pe parteneriat, organizatorii finanțează 
participarea ONG-urilor și a organizațiilor voluntare în schimbul expertizei și 
contactelor acestora.

8. Atunci când deciziile cu privire la modul de implementare a platformei (respectiv 
structura, locul, calendarul, interpretarea) se bazează pe principiile incluziunii active, 
fiecare mică etapă practică ajută la crearea unei culturi a dialogului deschis și politicos.

9. Autoritățile publice sau liderii societății civile fac posibilă existența unei platforme 
de dialog finanțând evaluarea pregătitoare a nevoilor și a consultării comunității, a 
activităților de secretariat, precum și a participării și formării membrilor săi.

10. Autoritățile sau actorii societății civile pot juca mai multe roluri: „curtierul onest”, care 
facilitează un schimb deschis și politicos de opinii, organizatorul sau moderatorul, 
participantul obișnuit, expertul consultat sau observatorul interesat.
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Dobândirea cetățeniei și practica cetățeniei active

 

Cetățenia indică legăturile juridice ale oamenilor cu statele. Cetățenii și statul au 
anumite datorii și anumite drepturi unii față de alții. Cetățenia se obține prin multiple 
procese juridice, printre care se numără naturalizarea și sistemul ius soli (dobândirea 
cetățeniei teritoriului în care se naște persoana respectivă). Deși există numeroase 
tipuri de cetățenie în ziua de astăzi, conceptul de bază se referă la exercitarea 
drepturilor și obligațiilor care derivă din calitatea de membru al unei comunități 
democratice și liberale (în calitate de cetățean, cetățean al UE, rezident local, actor 
economic, social și cultural etc.). Cetățenia activă unește identitățile multiple ale 
membrilor acestei comunități și le permite să contribuie la viața economică, socială, 
culturală, civică și politică a societății.

Acest capitol se axează pe strategiile duale de promovare a integrării imigranților prin 
dobândirea cetățeniei. O abordare a integrării axată pe cetățeni implică crearea unor 
multiple mecanisme cetățenești care să conducă la dobândirea cetățeniei. Se pot înlătura 
anumite bariere juridice și politice care exclud sau descurajează în mod neintenționat 
imigranții de la a solicita cetățenia, ceea ce ar conduce la o deschidere mai mare în rândul 
publicului general și la rate mai ridicate de obținere a cetățeniei în rândul imigranților. Se 
pot consolida acele elemente ale unei proceduri administrative care pot accelera acest 
proces, ceea ce ar avea ca rezultat un grad mai ridicat de satisfacție în raport cu serviciile în 
rândul noilor cetățeni și o eficiență mai mare în implementarea de măsuri precum evaluările 
lingvistice. O componentă a procedurilor de facilitare considerată prioritară în mai multe 
state membre este o implicare mai mare a publicului general, de exemplu prin ceremonii 
de naturalizare. Încurajarea cetățeniei active în rândul noilor și vechilor cetățeni le permite 
acestora să modeleze viitorul comun al unei societăți diverse.

Dobândirea cetățeniei unui stat membru și, prin urmare, a cetățeniei UE, sunt reglementate 
exclusiv de legislația și politicile naționale. Cu toate acestea, cetățenia a fost adusă în 
discuție în cadrul mai multor întâlniri ministeriale și reuniuni ale Consiliului European, 
precum și în comunicările Comisiei Europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a avut, 
de asemenea, în repetate rânduri cauze care privesc legislația în materie de cetățenie a 
statelor membre.

În 1999, Consiliul European de la Tampere a aprobat obiectivul ca resortisanților țărilor 
terțe care locuiesc pe termen lung și în mod legal într-un stat membru să li se dea 
posibilitatea de a obține cetățenia respectivului stat în care își au reședința. Potrivit 
Programului comun de integrare din 2005, punerea în aplicare a principiului fundamental 
comun nr. 9 (participarea imigranților la procesul democratic) este consolidată la nivel 
național prin elaborarea de programe naționale de pregătire pentru cetățenie și de 
naturalizare. În 2007, reuniunea neoficială a miniștrilor UE ai integrării, care a avut loc la 
Potsdam, a invitat cooperarea europeană să analizeze și să clarifice diferitele accepțiuni 
și abordări ale ideii de participare și diferitele accepțiuni ale cetățeniei aflate în discuție, 
ținând cont de acquis-ul UE relevant privind integrarea imigranților și sistemele juridice 
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și constituționale ale statelor membre, precum și de schimbul de opinii și experiențe 
privind sistemele de naturalizare aplicate de statele membre.

5.1 Concepte și interese multiple privind viitorul comun  
al unei societăți diverse

Termenii nationality (naționalitate) și citizenship (cetățenie) sunt utilizați ca sinonime în limbajul 
de zi cu zi. Cele două concepte sunt chiar dificil de diferențiat în mai multe limbi europene.

Convenția europeană asupra cetățeniei a fost semnată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997 și 
a intrat în vigoare la 1 martie 2000. Această convenție cuprinzătoare a Consiliului Europei 
cuprinde principiile și regulile fundamentale care se aplică tuturor aspectelor cetățeniei, 
precum prevenirea statutului de apatrid, nediscriminarea și respectarea drepturilor 
persoanelor rezidente în mod obișnuit pe teritoriile în cauză. Până în prezent, Convenția a 
fost semnată de 18 state membre ale UE și ratificată de 11.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&D 
F=7/5/2007&CL=ENG

Termenul „cetățenie” (nationality) este definit în Convenția europeană asupra cetățeniei ca 
„legătura juridică dintre o persoană și un stat, care nu indică originea etnică a persoanei”. 
Această legătură stabilește drepturile (politice, economice, sociale, culturale etc.) și 
obligațiile care sunt rezervate resortisanților unui stat. Cetățenia multiplă este definită ca 
deținerea simultană a două sau mai multe cetățenii de către același individ. Articolul 15 din 
Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) prevede că fiecare individ are dreptul la 
o cetățenie, de care statul nu îl poate lipsi în mod arbitrar. În aceeași măsură, un individ 
are dreptul să își schimbe cetățenia prin renunțarea la una și/sau dobândirea alteia. 
Naturalizarea este un proces legal prin care străinii pot obține cetățenia unui stat.

„Cetățenia” (citizenship) se referă la exercitarea drepturilor și obligațiilor care derivă din 
faptul de a fi sau a deveni membru al unei anumite entități (stat, regiune, oraș, organizație 
profesională, partid politic, mișcare socială, organizație religioasă). Este mai puțin un 
concept juridic și mai mult unul de filosofie politică. Entitatea se angajează să accepte 
membri prin adaptarea regulilor de adeziune pentru a încuraja potențiali noi membri și 
pentru a le asigura condiții care să le permită participarea ca membri activi. Noii membri, 
provenind din diferite comunități, se angajează, de asemenea, să aibă un rol în viitorul 
acestei comunități și să profite de posibilitățile de a deveni membri și participanți activi. 
Membrii existenți se angajează să invite noi membri să adere, tratându-i drept egali și 
împărtășind cu aceștia viitorul entității.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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„Cetățenia națională”, legătura clasică dintre conceptul juridic și cel al filosofiei politice, 
poate fi definită ca asimilarea și exercitarea drepturilor și obligațiilor rezervate naționalilor.

Cu toate acestea, ca și concepte, citizenship și nationality au fost, de asemenea, disociate, 
iar înțelesurile lor au devenit multiple în politica contemporană. Au fost create noi 
forme juridice de cetățenie supranațională și subnațională prin cooperarea europeană și 
internațională. Posibilitățile și condițiile de participare la aceste forme de cetățenie sunt 
monitorizate periodic la nivel internațional.

„Cetățenia civică” a apărut din cooperarea europeană în domeniul integrării ca un concept 
care consolidează solidaritatea și un sentiment comun al apartenenței în rândul cetățenilor, 
cetățenilor UE și resortisanților țărilor terțe cu statut de rezidenți legali. Statul se angajează 
să acorde resortisanților țărilor terțe cu statut de rezidenți legali mai multe drepturi și 
obligații, pe baza duratei rezidenței acestora. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML

„Cetățenia Uniunii Europene” se bazează pe cetățenia statelor membre ale UE. Cetățenilor 
statelor UE, indiferent de locul în care trăiesc în uniune, trebuie să li se acorde aceleași 
drepturi și obligații fundamentale. De exemplu, ei au dreptul de a circula liber și de a locui 
în alt stat membru al UE, de a locui împreună cu familia și de a vota și a candida la alegerile 
municipale și pentru Parlamentul European. Începând cu anul 1974, partea subiectivă a 
cetățeniei UE a fost monitorizată în mod periodic prin Eurobarometrul Standard în ceea 
ce privește sentimentul de apartenență al cetățenilor UE, modul în care sunt percepute 
principalele preocupări politice, sprijinul pentru aderarea unor noi membri, imaginea 
Uniunii Europene și încrederea în instituțiile acesteia. Există, de asemenea, date disponibile 
cu privire la exercitarea drepturilor de cetățean al UE.

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

În plus, s-au dezvoltat noi forme de cetățenie, nejuridice, în jurul exercitării active a 
drepturilor și asimilării obligațiilor în comunități care funcționează deasupra și sub nivelul 
național.

Comisia Europeană a măsurat cetățenia activă în funcție de participarea la viața politică, 
societatea civilă, viața comunității și valorile comune necesare pentru o cetățenie activă 
(respectiv drepturile omului, democrația, înțelegerea interculturală).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20
Citizenship%20across%20Europe.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active citizenship/Measuring Active Citizenship across Europe.pdf
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Crearea de mecanisme cetățenești

Pe măsură ce imigranții din prima generație prind rădăcini în țara de reședință, aceștia aleg 
să ia parte la diferite forme de cetățenie. Statele, regiunile, autoritățile locale, angajatorii 
și instituțiile de învățământ au cu toții un interes în crearea și stimularea mecanismelor 
cetățenești care conduc la dobândirea cetățeniei. Această abordare a integrării axată pe 
cetățeni poate fi descrisă ca având forma unor măsuri de eliminare a impedimentelor din 
calea participării și de susținere a organizațiilor care creează noi forme de cetățenie pentru 
rezidenții imigranți și nativi. Aceste măsuri variază de la educația civică în școli la ore de 
educație comunitară, drepturi de a vota în alegeri locale, programe de întrajutorare la 
nivel local și programe de codezvoltare cu țările de origine. Mecanismele care stimulează 
participarea activă, voluntară pot fi concepute să fie:

viabile (bariere mici în calea admiterii și participării);•	

variate (luarea în considerare a propriilor abilități și aspirații ale imigranților);•	

deschise tuturor rezidenților (stimulând interacțiunea frecventă și tratamentul egal);•	

bine organizate (aliniate la standardele de calitate pentru cetățenia activă și învățarea •	
continuă).

Interesul cetățenilor și al viitorilor cetățeni

Imigranții care intenționează să se stabilească în țara lor de reședință au interesul de a 
obține cetățenia și tot ansamblul de drepturi și obligații, inclusiv dreptul de a avea acces 
la locuri de muncă în multe segmente ale sectorului public, dreptul la liberă circulație și 
drepturi democratice formale depline. O anchetă transnațională în rândul ONG-urilor 
care oferă sprijin solicitanților de naturalizare a identificat alte stimulente în funcție de 
contextul național: asigurarea drepturilor de reședință, drepturi sociale egale și eliminarea 
dificultăților administrative.

Un solicitant poate sau nu să perceapă naturalizarea drept ultim obiectiv de integrare. 
Obținerea statutului legal de cetățean nu oferă garanții împotriva excluderii sau discri-
minării bazate pe originea etnică, religioasă sau națională, ceea ce poate fi remediat prin 
participarea politică și prin combaterea discriminării.

Imigranții care își doresc să trăiască pe viitor într-o anumită țară au interesul de a locui în ea 
permanent ca membri cu drepturi depline ai comunității naționale.

Cetățenia reprezintă o prioritate tot mai mare în cercurile politice și în societatea civilă. 
Migrația și integrarea pot fi elementele de legătură între diferite niveluri de identitate. 
Aspectele locale par mai internaționale, istoriile naționale par mai universale și mai 
rele     vante într-o lume interconectată. Diferitele niveluri de identitate devin mai comple                                                                                                        -
mentare, astfel încât un rezident din Cardiff se poate simți în același timp galez, britanic, 
european, cetățean al Commonwealth și cetățean al lumii.

*
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Deși cetățenia se modifică prin lege, identitățile evoluează și devin mai dinamice prin 
intermediul cetățeniei active. Societățile care primesc imigranți au interesul de a-i încuraja 
să obțină cetățenia, permițându-le noilor și vechilor cetățeni să contureze un viitor comun 
într-o societate diversă.

Interesele cetățenilor și ale viitorilor cetățeni converg în mod repetat în ceea ce privește 
noua generație. Copiii și nepoții imigranților, care s-au născut și au trăit în țară în același fel 
precum copiii cetățenilor, constituie o parte însemnată a populației în numeroase țări cu o 
istorie de imigrație. Așa-numitele generații a doua și a treia își consideră de multe ori țara în 
care s-au născut drept o parte importantă a identității lor, aceasta fiind singura țară de care 
simt că aparțin.

Interesul țării de imigrație

Statul are un interes democratic, social și economic de a înlesni dobândirea cetățeniei 
de către populația străină care locuiește în țară de mult timp, în special de către copiii 
născuți aici.

Dobândirea cetățeniei previne apariția deficitelor democratice pe termen lung atunci când 
resortisanții țărilor terțe se află în afara procedurilor democratice în țara lor de origine și în 
numeroase state membre ale UE. Țara de origine nu se poate amesteca în problemele țării 
de reședință în numele cetățenilor care sunt de mult timp rezidenți în străinătate sau al 
generațiilor expulzate. Aici intervine principiul acordării dreptului de vot, prin care cei care 
trăiesc după legile unei țări au drepturi egale de a participa la formularea acestora.

Deficitele pe termen lung de integrare socială și economică pot fi contracarate prin 
dobândirea cetățeniei și exercitarea unui rol cetățenesc activ. În afara numeroaselor 
beneficii tangibile care sunt asociate cetățeniei, în studiile comparative s-a observat un 
„bonus intangibil al cetățeniei”. Angajatorii au tendința de a prefera să angajeze rezidenți 
care dețin cetățenia țării în defavoarea celor care nu o au. Sectorul public își exprimă o 
preferință similară pentru cetățeni în cerințele sale de angajare. Ideea existenței unui 
bonus al cetățeniei se explică, prin urmare, printr-un profit mai considerabil asociat unor 
posibilități mai mari de participare și unei mai mari deschideri a societății-gazdă față de 
cetățenii naturalizați.

Înlăturarea acestor bariere la angajare este unul dintre efectele majore observate ale 
statutului de cetățean. Anchetele longitudinale arată că, în anii ulteriori naturalizării, noii 
cetățeni, în special foștii resortisanți din țările terțe, se bucură de o mobilitate ocupațională 
mai ridicată și de o creștere rapidă a salariilor, „ajungând din urmă” media națională. 
Amploarea avantajelor naturalizării diferă în funcție de factorii structurali (bonusul pe care 
îl oferă statul și societatea-gazdă cetățenilor naționali) și factorii personali (precum vârsta). 
Dobândirea cetățeniei se prezintă în sine ca un instrument suplimentar de promovare 
a șanselor egale, incluzând resortisanții țărilor terțe care sunt rezidenți permanenți în 
domeniul de aplicare al legislației naționale și comunitare împotriva discriminării.

*
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Țările de imigrație au interesul de a asigura incluziunea socio-economică și politică deplină, 
prin recunoașterea cetățeniei cu drepturi depline a rezidenților lor stabiliți.

Remedierea ratelor scăzute de naturalizare

Faptul că populația europeană de imigranți stabiliți într-o țară a fost în continuă creștere 
în ultimul sfert de secol înseamnă că mai mulți candidați sunt eligibili pentru dobândirea 
cetățeniilor din UE. Ratele de dobândire a cetățeniei au avut tendința de a crește în 
majoritatea țărilor, însă diferă și fluctuează la nivelul UE. Între 1996-2005, aceste rate au 
rămas relativ neschimbate în țări precum Italia și Spania, variind considerabil de la an la an 
în Danemarca și Ungaria. Unele au crescut în timp, ca în Finlanda și în Regatul Unit. Altele au 
atins un nivel maxim și apoi au descrescut, ca în Austria și Belgia, iar altele au scăzut, uneori 
brusc, ca în Țările de Jos.

În pofida creșterii generale a numărului de cetățeni noi, aceste rate rămân scăzute la nivelul 
întregului teritoriu al UE, în special comparativ cu țările cu o tradiție de imigrație precum 
Australia și Canada, care subliniază importanța dobândirii cetățeniei pentru grupurile 
de imigranți. De exemplu, în 2006, în UE-27 se acordau numai 25 de cetățenii la 1 000 
de rezidenți străini. Numai un mic procent din persoanele eligibile pentru cetățenie fac 
demersuri în acest sens. Restul rămân „cetățeni civici” toată viața, din proprie alegere ori ca 
urmare a circumstanțelor sau a complicațiilor din procesul de naturalizare.

Există numeroase explicații pentru ratele constant scăzute și divergente de dobândire a 
cetățeniei în UE. Una dintre acestea este că rezidenții pe termen lung și cetățenii UE care 
locuiesc în alt stat membru al UE sunt mai puțin stimulați să dobândească cetățenia. De 
exemplu, rezidenții pe termen lung și-au asigurat o siguranță relativă a reședinței și deja 
se bucură de tratament egal cu cetățenii naționali în ceea ce privește angajarea, educația, 
sănătatea și alegerile locale. Numeroase alte aspecte ale politicilor și procedurilor din 
domeniul cetățeniei le afectează posibilitățile de a se integra și participarea lor ulterioară 
ca cetățeni naționali.

Ratele constant scăzute de dobândire a cetățeniei pot fi mărite prin îndepărtarea anumitor 
elemente din legislația privind cetățenia care creează în mod neintenționat obstacole 
majore, descurajând demersurile de obținere a cetățeniei din partea populației străine 
stabilite într-o țară.

Analize la nivelul UE ale politicilor naționale privind dobândirea cetățeniei și legăturile 
acesteia cu migrația se pot găsi în:

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries (Dobândirea și 
pierderea cetățeniei: politici și tendințe în 15 țări europene), elaborată de proiectul NATAC

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498

*

*

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
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Citizenship policies in the new Europe (Politici privind cetățenia în noua Europă), elaborată de 
proiectul CPNEU

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

5.2 Dobândirea cetățeniei

Cerințe privind rezidența la îndemâna nou-veniților

Două cerințe majore care stabilesc eligibilitatea pentru naturalizare sunt domiciliul legal 
permanent și un anumit număr de ani de rezidență. Convenția europeană asupra cetățeniei 
stabilește o perioadă maximă de rezidență de zece ani. Acest lucru nu ține cont de prioritățile 
statului în ceea ce privește facilitarea integrării imigranților. În contextul naturalizării, 
facilitarea, potrivit raportului explicativ al Convenției europene asupra cetățeniei, poate 
cuprinde o reducere a duratei rezidenței necesare, cerințe lingvistice mai puțin stricte, o 
procedură mai simplă și taxe de procedură mai scăzute.

Numeroși imigranți din prima generație stabilesc legături autentice și efective și dobândesc 
cunoștințe practice în raport cu țara respectivă după o rezidență de numai câțiva ani. Aceștia 
pot îndeplini condițiile pentru a fi acceptați și doresc să își asume drepturile și obligațiile 
de cetățean național. Imigranții din mai multe țări devin eligibili pentru naturalizare 
cam în aceeași perioadă în care devin eligibili pentru rezidența pe termen lung conform 
prevederilor din directiva CE. Aceștia pot alege apoi între a deveni cetățeni naționali cu 
drepturi depline sau „cetățeni civici”.

Criteriile de eligibilitate pentru naturalizare pot reflecta faptul că nou-veniții obișnuiți pot fi 
calificați și dornici să devină cetățeni naționali după o rezidență de câțiva ani.

Astfel cum se intenționase, reformele Codului belgian privind cetățenia din 1984, 1991 și 
2000 au fost factorii-cheie pentru facilitarea integrării străinilor prin creșterea gradului de 
dobândire a cetățeniei. Reforma din 2000 a redus cerința privind domiciliul legal pentru 
procedura parlamentară discreționară de la cinci la trei ani pentru imigranții obișnuiți din 
prima generație. Această reformă a facilitat, de asemenea, dreptul necondiționat la cetățenie 
prin declarație după șapte ani. În decurs de zece ani, procentul populației imigrante fără 
cetățenie belgiană a scăzut de la două treimi în 1995 la aproximativ jumătate. Începând cu 
anul 2003, ratele de dobândire a cetățeniei au scăzut și au rămas stabile la nivelul din 1997.

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519

*

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
http://www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519
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În cadrul noii strategii cuprinzătoare privind migrația, reforma din 1999-2000 a legislației 
germane din domeniul cetățeniei a recunoscut că dobândirea cetățeniei era un obiectiv 
vizat ca urmare a statutului de țară de imigrație al Germaniei. Reducerea cerinței de rezidență 
de la 15 la opt ani a crescut semnificativ disponibilitatea străinilor de a deveni germani. 
Numărul de naturalizări continuă să fie mai mare față de situația de dinainte de 1998.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/ 
BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html

Mai multe facilități pentru anumite grupuri

Cea mai scurtă perioadă de rezidență solicitată este rezervată grupurilor din prima 
generație, care au anumite legături autentice și efective, subliniate în Convenția europeană 
asupra cetățeniei. De exemplu, există diferite instrumente juridice internaționale care 
specifică legături bazate pe nevoile individuale de protecție, cum ar fi în cazul refugiaților 
recunoscuți, persoanelor apatride și copiilor apatrizi născuți pe teritoriul respectiv. 
Articolul 34 din Convenția privind statutul refugiaților prevede că statele trebuie să 
faciliteze cât mai mult naturalizarea refugiaților prin urgentarea cât mai mare a procedurilor 
de naturalizare și prin reducerea taxelor și costurilor.

Numeroase state membre ale UE facilitează naturalizarea refugiaților și persoanelor apatride. 
După reforma din Belgia din 2000, cerința de rezidență pentru aceste grupuri a scăzut la 
doi ani. În Luxemburg și în Irlanda, de exemplu, procedurile de naturalizare răspund nevoii 
de protecție internațională prin scutirea în continuare a refugiaților de la îndeplinirea mai 
multor condiții materiale, precum cunoștințele lingvistice.

În legea din 2002 de modificare a legii privind cetățenia, Slovenia a răspuns standardelor 
legale internaționale de a facilita naturalizarea refugiaților recunoscuți și a persoanelor 
apatride, printre altele. Această reformă a condus la scăderea dependenței de procedura 
excepțională și la o creștere semnificativă a utilizării metodei facilitate.

Țările oferă de multe ori soților sau partenerilor cetățenilor lor un statut independent în 
legile privind cetățenia. Această abordare, care ține cont de apartenența la un anumit sex, 
asigură egalitatea bărbaților și femeilor și unitatea familiei în ceea ce privește cetățenia.

Soții cetățenilor pot solicita cetățenia după un an de rezidență și căsătorie în Spania sau 
după șase luni în Italia dacă soțul sau soția era deja rezident. Partenerii cetățenilor sunt 
incluși în țări precum Belgia și Portugalia.

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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Câteva țări încă facilitează naturalizarea unor grupuri etnice sau naționale „preferențiale”, 
pe baza legăturilor istorice cu țara lor. Naționalitatea sau originea etnică a unui imigrant pot 
indica anumite legături autentice și efective (respectiv cunoștințele lingvistice și legăturile 
familiale). Însă întrucât fluxurile de imigranți dobândesc un caracter global, populațiile 
de imigranți din multe țări europene devin tot mai diverse în privința originii etnice și 
naționale. Integrarea acestor noi populații poate fi facilitată prin deschiderea procedurii 
preferențiale către imigranții de toate naționalitățile și originile etnice care îndeplinesc 
condițiile de bază.

În perioada 1996-2005, rata de naturalizare din Portugalia a fost una dintre cele mai scăzute 
din OCDE, aproximativ 0,5 % din populația de origine străină. Un mare număr de moldoveni, 
români și chinezi i-au diversificat fluxurile tradiționale postcoloniale de imigranți. Ucrainenii 
reprezintă acum unul dintre cele mai mari grupuri de imigranți ale țării. La 17 aprilie 2006, 
noua lege privind cetățenia în Portugalia a urmărit să combată factorii care conduc la 
excluziunea socială, să diminueze complexitatea procedurilor de dobândire a cetățeniei 
și să promoveze integrarea în calitate de țară nouă de imigrație. Noua lege a deschis 
perioada mai scurtă de rezidență (șase ani) rezervată în trecut numai cetățenilor din țări 
vorbitoare de portugheză către toți imigranții din prima generație care dețin cunoștințe de 
bază de portugheză și nu au cazier. Succesul legii s-a datorat în mare parte unui acord între 
principalele partide politice de a nu politiza problema cetățeniei. Acest consens a condus la 
aprobarea unanimă a legii în parlament.

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 
cionalidade

Abordarea noii generații

Numeroase state membre au adoptat o abordare bazată pe generații pentru a-și îndeplini 
obiectivele de integrare din legislația privind cetățenia.

Introducerea ius soli pentru descendenții imigranților înseamnă că locul nașterii este 
criteriul de bază suficient de eligibilitate pentru dobândirea cetățeniei. „Bonusul cetățeniei” 
sugerează că cei mai avantajați de dobândirea cetățeniei sunt cei mai tineri. Cu cât un 
cetățean nou este mai tânăr, cu atât randamentul investiției este mai ridicat, întrucât va 
acumula avantaje pe întreg parcursul vieții în ceea ce privește dezvoltarea personală 
și profesională. Pe de altă parte, cu cât un copil așteaptă mai mult să devină cetățean cu 
drepturi depline, cu atât este mai probabil ca statutul de străin să îi aducă dezavantaje 
într-o etapă a dezvoltării în care se formează, ceea ce va fi dificil de contracarat într-o etapă 
ulterioară a vieții.

Cea de a doua generație are dreptul automat la cetățenie, obținut la naștere în țări de 
imigrație tradiționale precum Canada sau Statele Unite. Printre practicile identificate în 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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statele membre ale UE, un drept similar poate fi revendicat de a treia generație, de a doua 
generație numai după o anumită perioadă de la naștere și/sau numai de cei ai căror părinți 
sunt rezidenți legali.

Prin introducerea ius soli pentru descendenții primei generații, legislația poate contribui la 
asigurarea unor drepturi egale copiilor născuți în țară și o poziție de plecare mai bună în 
ceea ce privește educația și cariera profesională a acestora.

Irlanda le permite copiilor imigranților născuți în țară să devină cetățeni irlandezi la naștere 
dacă părinții acestora au fost rezidenți legali timp de trei ani în decursul ultimilor patru 
ani. Există prevederi similare bazate pe statutul parental în țări precum Belgia, Portugalia și 
Regatul Unit. Toți copiii din a treia generație devin cetățeni automat la naștere în Belgia, în 
Irlanda, în Țările de Jos, în Portugalia și, de la 1 ianuarie 2009, în Luxemburg.

Mai multe reforme ale legislației privind cetățenia abordează de asemenea condițiile de 
integrare ale „Generației 1,5”. Această generație este formată din copiii naturali sau adoptați 
ai imigranților care sosesc cu ajutorul autorizațiilor de reîntregire a familiei. Un motiv de a 
avea dreptul la cetățenie este unitatea familiei; acești copii devin automat cetățeni atunci 
când părinții lor sunt acceptați pentru naturalizare. Un alt motiv este socializarea; aceștia 
pot deveni cetățeni cu drepturi depline după câțiva ani petrecuți în sistemul de învățământ. 
În cele mai multe cazuri, părinții solicită cetățenia în numele lor, dar ei au, de asemenea, 
dreptul de a-și exprima opinia în decizii privind cetățenia care îi privesc, pe baza interpretării 
articolului 12 din Convenția cu privire la drepturile copilului.

În Suedia, după o rezidență de cinci ani, copiii minori ai imigranților devin suedezi printr-o 
simplă notificare efectuată de părinți. De la vârsta de 12 ani în țările nordice și 14 ani în 
Austria, copiii imigranți au dreptul de a-și exprima opiniile sau de a depune ei înșiși o cerere 
de naturalizare.

Venitul ca prag pentru cetățenia națională

Având în vedere că străinii care solicită cetățenia nu se bucură de bonusul cetățeniei 
care le-ar majora salariile, condițiile de venit sau taxele ridicate pot avea consecința 
neintenționată de a întări dezavantajele în ceea ce privește integrarea pe piața muncii, 
în loc să stimuleze intrarea în câmpul muncii. Este demn de avut în vedere faptul că, în 
trecut, venitul a fost eliminat ca prag bazat pe clasă pentru cetățenia națională cu drepturi 
depline și dreptul de vot. Întrucât numeroși solicitanți sunt rezidenți pe termen lung care 
au deja același acces ca și cetățenii la asistență și protecție socială, dobândirea cetățeniei 
poate fi mai mult o problemă care ține de accesul la participarea democratică decât de 
accesul la beneficiile sistemului de protecție socială sau la ajutorul de șomaj.

Testarea mijloacelor de trai și taxele pot fi evaluate din punctul de vedere al eficienței lor 
pentru integrarea economică și al implicațiilor pentru guvernarea democratică.

*

*
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Testele privind „mijloacele de trai” au fost înlăturate din procedurile de naturalizare în 
Suedia în 1976, în Țările de Jos în 1977, în Belgia în 2000 și în Portugalia în 2006. În plus, 
în Portugalia, orice înregistrare sau declarație privind cetățenia, precum și orice certificate 
necesare se fac gratuit pentru cei care au un venit mai mic sau egal cu salariul minim la nivel 
național.

Procedura de naturalizare nu presupune costuri în Belgia, Franța, Luxemburg și Spania. 
Un decret al guvernului estonian din 6 februarie 2006 a majorat rambursarea costurilor 
cursurilor de limbă în scopul naturalizării la 100 % din costurile totale.

Obligația de a renunța la cetățenia anterioară

Ideea cetățeniei multiple tinde să provoace două serii de preocupări ale statului. Prima se 
referă la relațiile statului cu alte state. Se presupune că a le permite candidaților la naturalizare 
să își păstreze cetățenia anterioară ar crea conflicte între state în domenii precum serviciul 
militar, mobilizare și impozitare. Cea de a doua se referă la relațiile statului cu cetățenii săi. 
Există întrebări deschise cu privire la loialitate (În ce mod își exprimă cetățenii loialitatea față 
de stat?), rezidența în străinătate (Cetățenii care pleacă din țară păstrează legături efective 
și merită să se bucure de aceleași drepturi, de exemplu la protecție consulară?) și influențele 
culturale (Se așteaptă ca cei care obțin cetățenia țării de rezidență să adopte o anumită 
cultură definită de stat, excluzându-și cultura de origine?).

În pofida acestor preocupări de lungă durată, cetățenia multiplă a devenit o realitate juridică. 
La începutul secolului XX, în numeroase țări europene a existat o tendință de a îndepărta 
barierele juridice din calea cetățeniei multiple introduse la începutul și la mijlocul secolului. 
Schimbarea de atitudine în privința dublei cetățenii în anumite state membre a fost cauzată 
de faptul că propriii lor cetățeni au devenit mai mobili și au început să aibă legături la nivel 
mondial, că populațiile de imigranți au crescut și au devenit mai stabile și că legislațiile 
privind cetățenia au prevăzut principiul ius soli. Multe țări tolerează cetățenia multiplă 
de iure sau de facto pentru propriii cetățeni, pentru noii cetățeni și pentru copiii acestora. 
Altele fac acest lucru numai pentru anumite grupuri sau în anumite situații. Se ridică apoi 
întrebări la nivel național în ceea ce privește aplicarea coerentă a cetățeniei multiple.

Cetățenia multiplă a devenit, de asemenea, o realitate demografică pe măsură ce toleranța 
cetățeniei multiple a crescut numărul așa-numiților cetățeni dubli. Cetățenii statelor 
membre migrează și se căsătoresc cu cetățeni ai altor țări. În plus, eliminarea obligației 
de a renunța la cetățenia anterioară a sporit ratele de naturalizare a persoanelor străine în 
perioada 1996-2005 în majoritatea țărilor UE.

Motivele pentru care există o posibilitate mai mare ca nou-veniții să se naturalizeze în țări 
care tolerează cetățenia multiplă sunt adesea legate mai mult de relațiile personale sau 
pragmatice cu țara lor de origine decât de situația integrării în țara de reședință. Imigranții 
care locuiesc într-o țară care tolerează cetățenia multiplă se pot naturaliza fără efecte 
secundare asupra familiei sau relațiilor sociale din afara țării. Cei care își pot păstra cetățenia 
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anterioară au în continuare drepturi importante în privința mobilității și nu se confruntă 
cu restricții noi, uneori costisitoare, legate de vize și de călătorii. Într-adevăr, un grup care 
prezintă o probabilitate mai mare de a alege cetățenia multiplă atunci când aceasta este 
tolerată îl reprezintă persoanele cu un capital uman mai ridicat, de exemplu antreprenori 
și oameni de afaceri imigranți care lucrează în domeniul codezvoltării. Dorința de a păstra 
cetățenia anterioară poate să depindă și de țara de origine. De exemplu, în numeroase țări 
din Balcani, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, renunțarea la aceasta este fie ilegală, fie 
implică taxe ridicate și pierderea drepturilor de moștenire și de proprietate.

Având în vedere aceste tendințe de toleranță, statele încearcă să își soluționeze preocupările 
tradiționale prin alte instrumente de politică. Orientările juridice internaționale elaborate 
recent au pus capăt preocupărilor legate de posibilitatea conflictelor interstatale, acordând 
prioritate țării de reședință. La întrebările deschise privind loialitatea într-o democrație 
liberală, drepturile noilor și vechilor cetățeni care aleg să emigreze și influențele culturale se 
poate răspunde prin educație cetățenească și printr-o interacțiune sporită dintre cetățeni, 
care au sau nu au cetățenie multiplă.

Unul dintre avantajele tendinței juridice și demografice de a accepta cetățenia multiplă îl 
constituie ratele crescute de naturalizare în numeroase state membre ale UE. În aceste țări, 
alegerea unui imigrant de a se naturaliza nu are efecte secundare negative asupra familiei 
sau asupra relațiilor sociale și economice.

Un număr mare de țări, de la Cipru și Franța până la Ungaria și Slovacia, nu le solicită cetățe     nilor  
în curs de naturalizare să renunțe la cetățenia anterioară. În Belgia, Franța, Irlanda, Portugalia  
și Regatul Unit, copiii din prima generație născuți în țară au dreptul la dublă cetățenie.

În 2003, partidele politice din Finlanda au ajuns la un acord general potrivit căruia acceptarea 
cetățeniei multiple ar păstra caracterul competitiv al țării și bunele legături de la nivel 
internațional, având efecte pozitive asupra noilor comunități de imigranți din Finlanda. 
De asemenea, ar urma tendințele din alte țări membre ale UE (inclusiv acceptarea de către 
Suedia în 2001). Această reformă a dublat interesul de a deveni finlandez, ceea ce a condus 
obținerea celei mai mari rate de naturalizare dintre țările UE: 6,4 % în 2004.

www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652

Obiectivul declarat al Luxemburgului din legea din 28 octombrie 2008 a fost să adapteze 
legislația privind cetățenia la realitatea în schimbare a societății sale și să consolideze 
integrarea străinilor care au hotărât să se stabilească definitiv aici. Faptul că un solicitant ar 
dobândi cetățenie multiplă denotă atașamentul față de Luxemburg, dorința de integrare și 
legăturile cu țara și cultura de origine.

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html

*

http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?path=8,2477,2652
http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html
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5.3 Proceduri administrative care încurajează  
viitorii cetățeni

În cazul în care naturalizarea presupune diferite criterii și condiții de eligibilitate, problema 
devine discreția administrativă considerabilă. Atât solicitările imigranților, cât și administrația 
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege. Existența unor linii directoare clare, 
detaliate și obligatorii de bună guvernanță garantează că criteriile publice de naturalizare 
sunt criteriile reale aplicate în proceduri transparente, rapide, gestionabile și rezonabile ca 
preț. De exemplu, legislația împotriva discriminării poate garanta în mod explicit că toți 
solicitanții de cetățenie sunt tratați în mod egal.

Statele își pot interpreta și pune în aplicare politicile prin facilitarea unor proceduri care 
încurajează solicitările de cetățenie din partea imigranților.

Toate statele membre ale UE, în calitate de semnatare ale Convenției internaționale privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1965), convin la articolul 1 punctul 3 că, 
indiferent care ar fi legislația și politica lor privind cetățenia, prevederile acesteia nu se vor 
aplica în mod discriminatoriu față de anumite naționalități.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm

Recunoașterea, în cadrul culturii administrației, a faptului că solicitanții sunt viitori cetățeni 
naționali face parte dintr-o abordare de bună guvernanță. Codurile de conduită privind 
practica administrativă, monitorizarea conformității, mecanismele de evaluare, precum și 
programele de evaluare comparativă a performanțelor și de evaluare inter pares sunt câteva 
instrumente care ar putea fi puse în comun pe mai multe niveluri de guvernanță.

Eliminarea discreției administrative considerabile și furnizarea unor linii directoare adecvate 
și a unei supravegheri corespunzătoare sporesc respectul pentru statul de drept și eficiența 
procedurilor de naturalizare.

În majoritatea țărilor, naturalizarea este o procedură discreționară. Reforma din 2000 din 
Germania a înlocuit practicile discreționare cu dreptul de a dobândi cetățenia, recunos-
cându-se că naturalizarea este în interesul public. Autoritățile federale și cele ale landurilor 
au convenit asupra unor orientări administrative comune și au purtat negocieri repetate 
pentru a soluționa interpretările și practicile regionale inconsecvente. Și în Austria criteriile 
juridice vagi au fost corectate cu ajutorul unor întâlniri periodice între reprezentanții federali 
și cei ai provinciilor și cu ajutorul unor hotărâri ale Curții administrative.

În Ungaria, creșterea ratelor de naturalizare începând cu anul 1990 se explică parțial prin 
reformele constituționale care controlează puterile discreționare ale Ministerului de interne 
în chestiuni privind cetățenia. Ministerul trebuie să se asigure că hotărârile președintelui 
în privința naturalizării sunt în favoarea solicitanților care îndeplinesc condițiile prevăzute 
de lege.

*

*

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm
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Documentația

Procedurile administrative pot să ia în considerare situația din țara de origine și să reducă 
documentația necesară. De exemplu, obținerea documentelor din țara de origine poate fi 
un proces greoi, costisitor, care implică drumuri repetate, precum și traduceri și certificarea 
de către funcționarii consulari. Din motive de securitate, acest lucru poate fi imposibil pentru 
persoanele din anumite țări sau pentru persoanele apatride. Prin flexibilitate și prin orientări 
clare privind scutirile se pot evita solicitările multiple de documente și erorile de comunicare 
între agenții, care pot întârzia procedurile și pot conduce la expirarea documentelor cu o 
perioadă de valabilitate limitată înainte de luarea unei decizii.

Atunci când anumite documente sunt imposibil de obținut, Direcția pentru imigrație din 
Finlanda acceptă o declarație din partea solicitantului cu condiția ca aceasta să fie fiabilă 
și coerentă. Această abordare flexibilă a documentației, împreună cu reducerea nivelului 
de luare a deciziilor, a permis începerea imediată a prelucrării datelor și luarea deciziilor în 
termen de câteva luni. În cazul în care sunt necesare clarificări, perioada medie de prelucrare 
a scăzut de la trei ani în 2003 la doi ani în 2009.

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalai 
suus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}

În Țările de Jos, eventualele probleme legate de furnizarea documentelor, în special 
certificate de naștere și de căsătorie, sunt abordate de timpuriu, în momentul în care 
imigranții se înregistrează pentru prima dată la administrația locală. În numeroase situații, 
pașaportul și permisul de ședere sunt suficiente pentru a solicita cetățenia.

Serviciul de verificare a cetățeniei (Nationality Checking Service – NCS) este un parteneriat 
între grupul pentru cetățenie al Ministerului de Interne din Regatul Unit și diferite consilii 
locale din Anglia și Țara Galilor. Acesta contribuie la reducerea întârzierilor din procesul de 
solicitare a cetățeniei britanice. În schimbul unei taxe de recuperare a costurilor mai scăzute 
decât onorariul avocaților privați, consiliile locale verifică corectitudinea completării 
cererilor și includerea documentelor justificative necesare.

www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1

Termene maxime de prelucrare a solicitărilor

Convenția europeană asupra cetățeniei prevede că prelucrarea trebuie finalizată într-un 
termen rezonabil. Una dintre tendințe este de a stabili termene maxime pentru prelucrare 
ca valoare de referință pentru practica administrativă și ca garanție pentru solicitanți. 
Administrațiile pot astfel aloca resurse umane și financiare mai mari provocărilor din  

http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1
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etapele următoare, precum soluționarea restanțelor, informarea periodică a solicitanților cu 
privire la stadiul cererii lor și furnizarea de explicații scrise pentru orice decizie negativă.

Începând cu 2003, comisarul irlandez pentru informare a solicitat ca procedura de 
naturalizare să fie în conformitate cu legea privind libertatea informațiilor prin furnizarea 
unei decizii motivate în cazul unei respingeri.

www.foi.gov.ie

În 2006, orientările Comitetului suedez pentru migrație au limitat procedura de naturalizare 
la opt luni. Perioada actuală de așteptare a unei decizii este în medie de 1-6 luni. Austria, 
Belgia și Țările de Jos au stabilit și ele termene procedurale maxime de până la un an.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp

Perioade de calificare pentru redresarea situației solicitanților 
reabilitați

Statul are un interes legitim de a se asigura că procedurile de naturalizare îi identifică pe 
candidații care au fost condamnați pentru infracțiuni grave. Cu toate acestea, în cazul a 
numeroase proceduri de naturalizare, o condamnare anterioară pentru o infracțiune gravă 
este un motiv automat de respingere, fără a se ține cont de principiile reabilitării. O soluție 
este stabilirea unei „perioade de admitere”, prin care se acordă o a doua șansă persoanelor 
condamnate pentru anumite infracțiuni. Acestea își execută sentința ca orice alt infractor și 
apoi, dacă îndeplinesc condițiile, li se permite să solicite cetățenia după o anumită perioadă. 
Discreția administrativă poate fi redusă prin criterii echitabile, transparente și neambigue 
prevăzute de lege și prin metode de calcul legate de anumite infracțiuni și sentințe.

Persoanele care solicită naturalizarea în Suedia și care au comis o infracțiune sunt eligibile 
după o perioadă de așteptare. Durata acesteia este determinată de gravitatea infracțiunii 
și de sentință. Calculul începe de la data infracțiunii sau, în cazul unei sentințe îndelungate, 
de la data eliberării. Această perioadă le permite autorităților să analizeze comportamentul 
prezent al unui solicitant. În Danemarca, Finlanda și Norvegia se respectă un sistem 
progresiv pentru perioada de așteptare.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp

http://www.foi.gov.ie/
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp
http://www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp
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Condiții lingvistice și de integrare care încurajează  
și permit efectiv reușita solicitanților

Majoritatea procedurilor de naturalizare consideră normal să se aștepte ca majoritatea 
solicitanților din prima generație, eligibili numai după câțiva ani de rezidență, să fi dobândit 
un nivel de bază într-una dintre limbile uzuale de comunicare ale țării. Standardele și 
efectele unei serii de condiții recent adoptate în ceea ce privește limba sau integrarea/
cetățenia, inclusiv cursuri și teste, ar trebui să fie totuși evaluate extern din punctul de  
ve dere al eficienței și al eficacității ultime înainte de a fi confirmate ca stimulente ale  
integrării. Unele state membre au adoptat aceste condiții, motivând că populația de 
imigranți pe termen lung va fi încurajată să își îmbunătățească competențele lingvistice și 
cunoștințele despre instituțiile publice și sistemul politic. În același timp, altele au eliminat 
sau au redus la minimum aceleași condiții, considerând că descurajează naturalizarea, 
servind altor obiective politice și având un impact disproporționat asupra anumitor gru    -
  puri, precum persoanele mai puțin educate sau cu un statut socio-economic mai scăzut.

Într-o primă etapă, condițiile sau testele lingvistice ori de integrare pot fi implementate 
eficient în moduri care au impact asupra reducerii discreției administrative. Participarea la 
un curs, prezentarea unor certificate sau a altor dovezi privind trecerea unui examen sunt 
modalități mai standardizate și comparabile, mai independente de intervenția adminis-
trativă și mai eficiente în a stimula un număr mare de cereri. Acestea prezintă un risc mai 
redus ca legea să fie aplicată arbitrar, inconsecvent sau potențial discriminatoriu decât 
alte forme mai personale sau subiective de evaluare administrativă. Astfel, criteriile vagi 
pot fi eliminate sau înlocuite cu modalități mai clare de evaluare care trebuie analizate și 
dezbătute.

Legea adoptată de Luxemburg la 24 iulie 2001 a înlocuit formularea din 1940 potrivit căreia 
străinii trebuie să „justifice o asimilare suficientă” cu „să demonstreze o integrare suficientă”. 
Testele de limbă și cursurile civice au fost formalizate și există numeroase instrumente care 
facilitează accesul public la aceste informații, cum ar fi o linie directă de asistență.

Pe parcursul discuțiilor legate de reforma din 2000 a Codului belgian privind cetățenia, s-a 
considerat că precedentul test de integrare nu avea o utilitate practică pentru naturalizare. 
„Disponibilitatea de a se integra” a unui solicitant se stabilea prin anchetele poliției locale, 
ceea ce conducea la evaluări foarte subiective și inconsecvente. În prezent, imigranții își 
dovedesc disponibilitatea de a se integra solicitând naturalizarea și declarându-și dorința 
de a deveni belgieni și de a respecta constituția și legislația belgiană și Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
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 Evaluările lingvistice nu au constituit niciodată o cerință juridică în legile suedeze privind 
cetățenia și, în practică, evaluările arbitrare au fost interzise de la sfârșitul anilor '70. Ideea de 
a introduce această practică a fost refuzată în repetate rânduri pe motivul unor preocupări 
mai largi privind integrarea și justiția, precum și al dezacordurilor legate de scopul și 
standardele unei evaluări.

Într-o a doua etapă, condițiile privind limba sau cetățenia pot fi structurate într-un mod 
care conduce la creșterea sau menținerea în timp a numărului de cereri și la asigurarea unei 
rate foarte ridicate de trecere, ceea ce implică rate de acceptare similare sau mai mari. Prin 
axarea pe ratele de solicitare, de trecere și de acceptare, procedurile devin mai eficiente 
și se stimulează credibilitatea politicii. Acestea pot servi drept valoare de referință pentru 
interesul susținut, investițiile și atitudinile pozitive în rândul imigranților în ceea ce privește 
naturalizarea drept cale de integrare.

Există o posibilitate mai mare ca imigranții să solicite sau să continue să solicite cetățenia în 
același procent dacă există cursuri de pregătire gratuite, de o calitate certificată, care sunt 
suficient de flexibile pentru a se adapta nevoilor de învățare și practice ale solicitanților. Rolul 
statului poate fi de a garanta calitatea, prin oferirea de cursuri sau prin autorizarea oficială a 
unor ONG-uri și organizații educaționale certificate profesional. De asemenea, statul poate 
furniza informații și cupoane individuale sau deduceri fiscale astfel încât serviciile să fie 
gratuite sau să aibă doar un preț simbolic. În unele cazuri, certificatele profesionale sunt 
mai ieftine și mai eficiente atât pentru solicitanți, cât și pentru autorități.

De asemenea, se poate obține o rată de reușită foarte ridicată cu ajutorul unor proceduri 
gratuite și ușor accesibile și al unor materiale pregătitoare autodidactice, cum ar fi ghiduri 
de studiu și exemple de subiecte de examen. În plus, persoanele care concep testele sau 
cursurile se pot baza pe standarde general aprobate precum Cadrul european comun de 
referință pentru studiul limbilor (CECRL). Divizia pentru politică lingvistică a Consiliului 
Europei a elaborat orientări, standarde de referință și studii de caz conexe.

Observatorul european privind cetățenia (EUCITAC) este finanțat de Fondul european de 
integrare. Pe lângă furnizarea de informații privind normele, legile, politicile și analizele 
din domeniul cetățeniei, site-ul va afișa statistici oficiale disponibile și actualizate despre 
dobândirea și pierderea cetățeniei în cele 27 de state membre ale UE și în țările învecinate. 
Acesta va extinde statisticile deja disponibile din proiectul NATAC, identificând tendințele 
naționale prin cifre și comparații.
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În Ungaria sunt disponibile o listă de întrebări de testare și un ghid de studiu pentru un 
examen oral al cunoștințelor politice și istorice de bază. Versiunile pot fi tipărite cu un cost 
minim sau descărcate gratuit de pe internet. Ghiduri de studiu oferite de guvern sunt, de 
asemenea, disponibile în țări precum Austria, Danemarca, Estonia, Letonia și Regatul Unit.

www.bmbah.hu

Persoanele care solicită naturalizarea în Portugalia trebuie să furnizeze o documentație prin 
care să își dovedească cunoștințele de bază ale limbii portugheze care poate fi obținută 
printr-un examen de certificare. Orice instituție oficială de învățământ portugheză poate 
elibera acest certificat. De asemenea, sunt disponibile public modele gratuite de teste 
pentru examenele lingvistice.

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Na 
cionalidade

Legea finlandeză privind integrarea imigranților și primirea solicitanților de azil prevede 
că orice imigrant care este șomer sau care primește beneficii sociale are dreptul la un 
plan personal de integrare, care poate cuprinde cursuri de limbă, cursuri multiculturale, o 
prezentare a vieții finlandeze și studii vocaționale. Persoanele care solicită naturalizarea fac 
dovada competențelor lingvistice printr-o varietate de mijloace, printre care un certificat de 
absolvire a școlii primare finlandeze.

www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_
integration/index.html

În privința testelor, se poate asigura o rată ridicată de reușită prin testarea într-o etapă de 
concepere sau în cadrul unui proiect-pilot. Marjele de eroare sunt inerente în toate exercițiile 
de testare, astfel încât orice întrebare dificilă sau incorectă trebuie eliminată înainte de a fi 
pusă la dispoziția publicului. Într-o etapă ulterioară, revizia publică frecventă și politizarea 
accentuată care urmează ar demonstra publicului dificultatea și subiectivitatea pe care o 
prezintă propunea și justificarea unui standard pentru ceea ce este de bază sau suficient.

Există totodată posibilitatea de a lua în considerare circumstanțele personale ale unui imi    -
 grant. Testele la scară largă, de multe ori pe calculator, pot subestima adevăratele abilități. 
Unele țări oferă scutiri pentru persoanele defavorizate și vulnerabile cum ar fi minorii și vârstni-
   cii, analfabeții, cei care nu au absolvit o formă de învățământ de bază sau cei cu probleme 
mentale. Numeroase persoane pot să nu aibă abilități suficiente pentru a avea rezultate  
bune la un test, indiferent de disponibilitatea lor de a învăța și de a obține cetățenia națională. 

http://www.bmbah.hu/
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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Persoanele care solicită naturalizarea în Țările de Jos nu trebuie să dea examenul de 
naturalizare dacă au fost rezidenți timp de opt ani la vârsta școlară obligatorie, dacă au 
absolvit universități din Țările de Jos sau dacă sunt vorbitori de limba olandeză provenind 
din Suriname sau Belgia. Alții sunt scutiți cel puțin parțial dacă au probleme de sănătate 
sau de limbă/analfabetism. O țară precum Estonia oferă și ea scutiri inerente de la testele 
de cetățenie pentru persoanele cu o capacitate legală activă restrânsă și cu circumstanțe 
medicale atenuante. În Austria, se pot acorda de asemenea scutiri pentru supraviețuitorii 
Holocaustului, pentru copiii minori care frecventează școala primară, pentru persoane în 
vârstă sau din motive medicale.

Dincolo de granițele UE, guvernul australian a înlocuit formatul anterior subiectiv de 
interviu cu o primă încercare de test de cetățenie în octombrie 2007. Scăderea semnificativă 
a numărului de cereri și rata ridicată de eșec, în special în rândul imigranților din motive 
umanitare, au obligat guvernul să lanseze o revizuire a testului de cetățenie în ianuarie 2008 
și o consultare publică. Guvernul și organizațiile de imigranți au aprobat recomandările 
revizuirii, potrivit cărora obiectivul testului de cetățenie este să stabilească dacă o persoană 
a îndeplinit cerințele legislative. Acesta nu evaluează cunoștințe legate de fapte diverse 
despre Australia, ci de ceea ce înseamnă a fi cetățean – pe scurt, „Declarația de angajament” 
pe care și-o asumă solicitanții atunci când devin australieni. Întrebările testului și materialele 
de studiu vor fi redactate într-o engleză mai simplă, mai clară. Un proces simplificat va pune la 
dispoziție o serie de metode de testare și scutiri adaptate nevoilor persoanelor defavorizate 
și vulnerabile. De asemenea, în școlile primare se va pune în aplicare un program coerent la 
nivel național în ceea ce privește cetățenia.

www.citizenshiptestreview.gov.au

Odată ce măsurile privind eficiența au stabilit că orice condiție lingvistică sau de cetățenie 
a continuat să încurajeze și să permită ca populația imigrantă să solicite cu succes 
naționalitatea în același procent, se poate lua o măsură finală privind eficacitatea. În etapa 
de concepere, se poate efectua o anchetă longitudinală cu grupuri de control. Rezultatele 
vor demonstra dacă grupul care a îndeplinit această condiție a înregistrat sau nu ameliorări 
măsurabile în ceea ce privește ratele sale de participare (socială, economică, politică etc.) 
și autoevaluarea bunăstării și sentimentului de apartenență. Aceste rezultate pot apoi 
orienta dezbaterile publice privind intersectarea dintre cetățenia națională și integrarea 
pe termen lung.

O condiție lingvistică sau de cetățenie eficientă în ceea ce privește naturalizarea se introduce 
astfel încât să continue să încurajeze cererile și se pune în aplicare astfel încât să le permită 
solicitanților să reușească. Aceasta se dovedește a fi eficientă atunci când cei care îndeplinesc 
condiția participă mai mult la viața socială, economică și politică și declară că au un 
sentiment al apartenenței mai puternic decât înainte.

*

http://www.citizenshiptestreview.gov.au
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Citizenship Review, o broșură din 2007 lansată de Lord Goldsmith, QC, din Regatul Unit, a 
recomandat evaluarea longitudinală a impactului noilor teste și cerințe pentru naturalizare 
asupra drumului parcurs de migranți pentru dobândirea cetățeniei. În 2005, Comisia 
pentru egalitate rasială a publicat Citizenship and Belonging: what is Britishness? (Cetățenii și 
apartenența: Ce înseamnă a fi britanic?), un raport în care britanicilor de diferite origini li s-a 
cerut să se exprime în privința unei definiții comune a ceea ce înseamnă să fii britanic.

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf

5.4 De la dobândirea cetățeniei la cetățenia activă  
în rândul noilor și vechilor cetățeni

O politică de informare publică activă

Toți cetățenii beneficiază de informații despre avantajele cetățeniei și condițiile și dispozițiile 
legate de eligibilitate. Imigranții și publicul dau de multe ori dovadă de lipsă de cunoștințe 
cu privire la procesul de naturalizare, declarând că îl consideră destul de simplu în țări în care 
este de fapt destul de dificil și viceversa. Primirea unor informații neadecvate stă la baza a 
numeroase plângeri depuse de solicitanți la ONG-urile care îi susțin. În schimb, autoritățile 
se plâng atunci când primesc cereri neeligibile sau incomplete, care se adaugă restanțelor. 
Neînțelegerile publice legate de politica de naturalizare și obiectivele acesteia pentru o țară 
de imigrație stau, de asemenea, la baza unui sentiment de ostilitate față de imigranți, ceea 
ce poate reprezenta o constrângere pentru procesul de elaborare a politicilor.

O strategie activă de comunicare sprijină și încurajează solicitanții imigranți, informând în 
același timp opinia publică cu privire la avantajele naturalizării pentru o țară de imigrație.

Campania în curs Passt mir! realizată de comisarul pentru integrare din Berlin și-a atins 
deja încă din primul an, 2006, obiectivul principal: creșterea ratei de naturalizare din Berlin 
pentru prima dată în șase ani. Principalul rezultat este o broșură, care seamănă cu un 
pașaport german, în care „personalități” berlineze cum ar fi campionul de box Oktay Urkal 
explică avantajele integrării sociale și politice ale naturalizării, precum și procesul. Broșura 
este susținută de o campanie de sensibilizare publică, care cuprinde discuții în direct și 
publicitate în instituțiile publice, școlile și mass-media minorităților etnice.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html

*

http://www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm
http://www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf
http://www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html
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Autoritățile sau ONG-urile pot crea site-uri de autoevaluare, a căror calitate să fie verificată. 
Răspunzând la întrebări simple, un potențial solicitant parcurge legislația pas cu pas și află 
dacă respectă cerințele și la ce să se aștepte și ce să urmărească în acest proces.

www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494

Centrele naționale de sprijin al imigrației (CNAI) din Portugalia sunt de tip „ghișeu unic”, 
cu servicii care evoluează permanent pentru a răspunde schimbărilor politice, nevoilor 
populației de imigranți care se stabilește tot mai mult în țară, precum și celor ale cetățenilor 
săi. Într-adevăr, un număr din ce în ce mai mare de cetățeni portughezi au început să 
utilizeze acest serviciu, care nu se limitează la un anumit statut juridic. Odată cu noua lege 
privind cetățenia din 2006, în cadrul acestor centre s-a deschis câte o sucursală a Biroului 
central de înregistrare pentru a trata cererile imigranților și ale descendenților lor născuți 
în Portugalia. Birourile de sprijin juridic ale avocaților asigură un serviciu juridic de calitate 
bazat pe nevoi.

www.oss.inti.acidi.gov.pt

Evoluțiile înregistrate în modul în care imigranții și cetățenii percep cetățenia pot face parte 
din monitorizarea integrării. În 2000, monitorizarea integrării în Estonia a demonstrat că 
persoanele străine se orientează în principal către dobândirea cetățeniei și o apreciază 
cel mai mult pentru copiii, soții și părinții lor. Monitorizarea din 2005 a arătat că nivelurile 
crescute de toleranță au dus la ameliorarea opiniei publice estoniene, 54 % dintre persoane 
pronunțându-se în favoarea unei proceduri simplificate de obținere a cetățeniei pentru 
rusofonii născuți în Estonia.

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search

Ceremoniile ca punct de raliere

În trecut, actul efectiv de acordare a cetățeniei era mai degrabă o acțiune necunoscută, 
birocratică, care presupunea înmânarea documentelor de cetățenie națională. Ceremoniile 
publice de acordare a cetățeniei pot stabili legătura între multiple niveluri de identitate: 
local, regional, național, internațional. Deși aceste ceremonii sunt de multe ori introduse în 
contextul dezbaterilor pe tema identităților naționale în continuă evoluție, ele se efectuează 
în spații municipale locale, ceea ce le conferă diferite nuanțe și semnificații, mai apropiate de 
realitățile zilnice ale imigranților și ale publicului. Acestea se bazează pe experiențe legate 
de evoluția democrației în țara respectivă sau stabilesc paralele cu alte ceremonii civice, 
cum ar fi cele prin care tinerii obțin dreptul de vot.

http://www.migri.fi/kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html
http://www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494
http://www.oss.inti.acidi.gov.pt
http://www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search
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Ceremoniile trebuie să reunească membrii publicului, politicienii și mass-media. Participarea 
acestora transformă ceremoniile într-o platformă de sensibilizare și, mai ales, le oferă noilor 
cetățeni posibilitatea de a se exprima. Toți actorii care colaborează în domeniul cetățeniei 
active și al diversității pot avea în vedere utilizarea acestor ceremonii ca puncte de raliere 
pentru recrutarea de noi voluntari sau înregistrarea de noi alegători.

Jurămintele și ceremoniile publice, încă rare în Uniunea Europeană, reprezintă un element 
dinamic al politicilor actuale privind cetățenia. Țările cu o tradiție a ceremoniilor publice 
au reactivat acest obicei (Norvegia după o întrerupere de 30 de ani). Altele au început 
de la zero, inspirate de modelele nord-americane care sunt și ele în curs de dezbatere și 
reelaborare. În prezent, se organizează ceremonii în Estonia, Franța, Regatul Unit, în unele 
provincii din Austria, în Țările de Jos de „Ziua Naturalizării” (24 august) și în Danemarca (în 
parlamentul național).

Principala problemă de soluționat este orice cerință care ar putea exclude solicitanții 
eligibili de la participare sau de la dobândirea cetățeniei naționale. Organizatorii vor dori, 
de asemenea, să acorde atenție creșterii ratelor de participare, răspunsurilor la invitații și 
dimensiunii publicului atins, precum și alocării unor resurse publice suficiente.

Utilizarea ceremoniilor de acordare a cetățeniei oferă o platformă pentru sensibilizare și 
cetățenie activă în rândul noilor și vechilor cetățeni.

Începând cu anul 2006, prefecturile franceze au fost obligate să organizeze ceremonii 
voluntare de „acordare a cetățeniei franceze” pentru imigranții care au obținut cetățenia 
franceză. Documentele necesare sunt înmânate independent de ceremonie. Evenimentul 
urmărește să fie un moment solemn și festiv, cu participarea reprezentanților oficiali și a 
politicienilor. Potrivit unui chestionar de evaluare din 2008, aproape toate prefecturile au 
considerat că ceremoniile se desfășoară în condiții bune și că sunt bine primite de publicul 
invitat.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml

În Regatul Unit, o procedură de consultare din 2002 a inițiat organizarea unor ceremonii 
de acordare a cetățeniei în spațiul civic comun. Autoritățile locale au libertate de acțiune 
în privința stabilirii stilului ceremoniilor locale, care cuprind simboluri naționale și 
locale, un jurământ/o declarație solemnă față de regină și o promisiune de respectare a 
valorilor democratice și a responsabilităților de cetățean. Începând cu 1 iunie 2007, noii 
cetățeni britanici din Țara Galilor pot face jurământul și promisiunea în galeză. În perioada 
februarie 2004-iulie 2005, 77 900 de adulți au participat la ceremonii de acordare a 
cetățeniei.

http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony

*

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml
http://ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony/
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Serviciul de imigrație și naturalizare al Ministerului de Justiție olandez a îndrumat autoritățile 
municipale să își bazeze discursul ceremonial pe teme precum drepturile fundamentale 
proaspăt dobândite ale noilor cetățeni, dreptul de vot și de a candida la alegeri pentru 
Camera deputaților, Consiliul provincial și Parlamentul European, precum și eligibilitatea de 
a fi numiți în toate funcțiile din administrația publică: ministru, judecător, ambasador sau 
ofițer de poliție.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie

Analizând evoluțiile din țările din afara UE cu o experiență îndelungată în a organiza 
ceremonii, precum Statele Unite, se poate afirma că astfel de ceremonii au fost esențiale 
pentru „Proiectul de democrație al noilor americani”, coordonat de Coaliția din Illinois 
pentru drepturile imigranților și refugiaților. În perioada 2004-2006, au fost înregistrați 
pentru votare 42 000 de noi alegători imigranți. Numai în 2008, 20 de organizatori pe 
teren din întregul Chicago au înregistrat aproximativ 20 000 de persoane și au mobilizat 
aproximativ 50 000 pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2008.

http://icirr.org/en/nadp

Proiectele din domeniul cetățeniei și educația noilor și vechilor cetățeni

Cetățenia activă se referă la modul în care oamenii participă la societatea civilă, la viața 
politică și la viața comunității la diferite niveluri de guvernanță pentru a contribui la  
formarea capitalului social colectiv. Regulile care reglementează exercitarea cetățeniei 
active sunt definite de normele politice contemporane și de statul de drept: valori comune 
precum drepturile omului, democrația și înțelegerea interculturală.

Organizațiile cetățenilor și voluntarilor adulți implică noii și vechii cetățeni în calitate de  
egali în situații concrete de zi cu zi care ajută la conturarea politicilor viitoare privind 
cetățenia și a dezbaterilor pe tema identității.

Inițiativele de cetățenie activă și educația din învățământul obligatoriu încurajează 
exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din cetățenie, ceea ce creează un 
sentiment comun al apartenenței la o societate diversă.

*

http://www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie/
http://icirr.org/en/nadp
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Centrul olandez pentru participare politică este o organizație independentă, nepartizană, 
care a elaborat mai multe cursuri speciale, reuniuni de discuții, proiecte de cercetare și 
activități în rețea pentru a consolida participarea politică în rândul cetățenilor care provin din 
familii de imigranți și pentru a crește procentul acestora în consiliile municipale și locale.

www.publiek-politiek.nl/English

New Citizens Voice (Vocea noilor cetățeni) este o organizație non-profit care activează 
din 2003 pentru a îmbunătăți statutul și vizibilitatea cetățenilor britanici naturalizați și a 
cetățenilor din Commonwealth care sunt eligibili să voteze. Scopul este de a le permite 
acestora să contribuie în mod egal la dezvoltarea Regatului Unit. Printre activități se numără 
grupuri tematice ale migranților, ateliere, tururi ale cetățeniei și un radio al noilor cetățeni 
(New Citizens Radio). Organizația declară că mândria și încrederea în sine au crescut în rândul 
participanților, la fel ca și gradul de implicare în comunitatea locală și în roluri civice precum 
membri ai consiliilor școlare, consilieri, chiar deputați.

www.newcitizensvoice.com

„Carta valorilor cetățeniei și integrării” a fost adoptată în Italia în 2006 pentru a explica 
valorile și principiile aplicabile tuturor membrilor societății italiene. Aceasta cuprinde 
demnitatea umană, drepturile sociale, viața de familie, aspectele seculare și libertatea 
religioasă, precum și angajamentul internațional al Italiei. Carta și primele 44 de articole 
din constituția italiană sunt disponibile pe internet în multe dintre limbile materne ale 
rezidenților imigranți din Italia.

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_
values_of_citizenship_and_integration.pdf

Educația cetățenească din învățământul obligatoriu poate fi considerată punctul de plecare 
al cetățeniei active într-o societate diversă.

Ancheta privind educația civică efectuată în 1999 de Asociația internațională pentru 
evaluarea performanțelor școlare a luat interviuri unui număr de 90 000 de elevi cu vârsta 
de 14 ani din 28 de țări, inclusiv Anglia, Suedia, Germania, Elveția și comunitatea francofonă 
din Belgia. Cu preponderență minoritățile etnice defavorizate social au susținut că au învățat 
ceva din educația cetățenească din școala obligatorie. S-a constatat că acestea susțineau la 
fel de mult valorile civice (precum patriotismul, încrederea și egalitatea între sexe) ca tinerii 
nativi din același mediu social, considerând aceste valori universale și nu specifice unei 
culturi sau identități. Ei și-au exprimat chiar niveluri mai ridicate de solidaritate și toleranță 
față de imigranți, precum și de implicare școlară și politică.

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd

http://www.publiek-politiek.nl/English
http://www.newcitizensvoice.com
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
http://nces.ed.gov/surveys/CivEd/
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Dobândirea cetățeniei și practica cetățeniei active

Z

În Austria, și mai ales la Viena, au fost introduse în 1997 cursuri de etică, parțial ca răspuns la 
diversitatea religioasă tot mai crescută. Programa școlară îi ajută pe elevi să dobândească 
cunoștințe comune despre drepturile omului, valori cetățenești elementare și să facă studii 
religioase comparative. O evaluare a demonstrat o cunoaștere și un dialog sporite pe tema 
convingerilor religioase și culturale comparative în rândul elevilor. Profesorii în schimb s-au 
pronunțat în favoarea unei programe școlare ca o completare a educației religioase și ca 
element de legătură care facilitează dialogul.

Colaborarea în rețea pentru educația cetățenească din Europa, o inițiativă transnațională 
a Agenției federale germane pentru educație civică, stimulează transferul de competențe 
și o nouă dimensiune europeană pentru inițiativele naționale existente. Conferințele din 
cadrul acestei inițiative au analizat regândirea educației cetățenești în societățile europene 
de migrație.

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_ 
(NECE).html

Concluzii

1. Imigranții care își doresc să trăiască pe viitor într-o anumită țară au interesul de a locui 
în ea permanent ca membri cu drepturi depline ai comunității naționale.

2. Deși cetățenia se modifică prin lege, identitățile evoluează și devin mai dinamice prin 
intermediul cetățeniei active. Societățile care primesc imigranți au interesul de a-i 
încuraja să obțină cetățenia, permițându-le noilor și vechilor cetățeni să contureze un 
viitor comun într-o societate diversă.

3. Țările de imigrație au interesul de a asigura incluziunea socio-economică și politică 
deplină, prin recunoașterea cetățeniei cu drepturi depline a rezidenților lor stabiliți.

4. Ratele constant scăzute de dobândire a cetățeniei pot fi mărite prin îndepărtarea 
anumitor elemente din legislația privind cetățenia care creează în mod neintenționat 
obstacole majore, descurajând demersurile de obținere a cetățeniei din partea 
populației străine stabilite într-o țară.

5. Criteriile de eligibilitate pentru naturalizare pot reflecta faptul că nou-veniții obișnuiți 
pot fi calificați și dornici să devină cetățeni naționali după o rezidență de câțiva ani.

http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
http://www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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6. Prin introducerea ius soli pentru descendenții primei generații, legislația poate 
contribui la asigurarea unor drepturi egale copiilor născuți în țară și o poziție de 
plecare mai bună în ceea ce privește educația și cariera profesională a acestora.

7. Testarea mijloacelor de trai și taxele pot fi evaluate din punctul de vedere al eficienței 
lor pentru integrarea economică și al implicațiilor pentru guvernarea democratică.

8. Unul dintre avantajele tendinței juridice și demografice de a accepta cetățenia multiplă 
îl constituie ratele crescute de naturalizare în numeroase state membre ale UE. În 
aceste țări, alegerea unui imigrant de a se naturaliza nu are efecte secundare negative 
asupra familiei sau asupra relațiilor sociale și economice.

9. Statele își pot interpreta și pune în aplicare politicile prin facilitarea unor proceduri 
care încurajează solicitările de cetățenie din partea imigranților.

10. Eliminarea discreției administrative considerabile și furnizarea unor linii directoare 
adecvate și a unei supravegheri corespunzătoare sporesc respectul pentru statul de 
drept și eficiența procedurilor de naturalizare.

11. O condiție lingvistică sau de cetățenie eficientă în ceea ce privește naturalizarea se 
introduce astfel încât să continue să încurajeze cererile și se pune în aplicare astfel 
încât să le permită solicitanților să reușească. Aceasta se dovedește a fi eficientă atunci 
când cei care îndeplinesc condiția participă mai mult la viața socială, economică și 
politică și declară că au un sentiment al apartenenței mai puternic decât înainte.

12. O strategie activă de comunicare sprijină și încurajează solicitanții imigranți, informând 
în același timp opinia publică cu privire la avantajele naturalizării pentru o țară de 
imigrație.

13. Utilizarea ceremoniilor de acordare a cetățeniei oferă o platformă pentru sensibilizare 
și cetățenie activă în rândul noilor și vechilor cetățeni.

14. Inițiativele de cetățenie activă și educația din învățământul obligatoriu încurajează 
exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din cetățenie, ceea ce creează un 
sentiment comun al apartenenței la o societate diversă.
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Tinerii imigranți, 
educația și piața muncii
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Tinerii imigranți, educația și piața muncii

 

Sporirea calității și a eficacității educației și formării, precum și accesibilitatea 
aces tora pentru imigranți creează oportunități profesionale mai numeroase și de mai 
bună calitate. Acest lucru le facilitează tranziția către piața muncii, ceea ce contribuie 
la coeziunea socială.

Factorii socio-economici și cunoștințele lingvistice au un impact semnificativ asupra 
posibilităților și provocărilor cu care se confruntă imigranții în fiecare etapă a educației, 
din copilărie până la începutul vârstei adulte. Măsurile luate pot contribui la consolidarea 
capacităților tinerilor imigranți, dar și ale instituțiilor consacrate responsabile de 
îndeplinirea nevoilor lor de învățare.

Acest capitol prezintă strategii de creștere a nivelului de educație al elevilor imigranți, prin 
ameliorarea sistemului școlar, prin consolidarea capacităților profesorilor și ale administra-
torilor și prin implicarea activă a tinerilor imigranți și a părinților acestora.

Acest capitol se bazează pe principiul fundamental comun nr. 5, care subliniază că „sistemele 
de învățământ și de formare din statele membre joacă un rol foarte important în integrarea 
noilor tineri imigranți și continuă să facă acest lucru și cu a doua și a treia generație, în 
special în ceea ce privește învățarea limbilor”.

6.1 Îmbunătățirea sistemului școlar

Influența competențelor lingvistice ale familiei și a condițiilor de migrație și de stabilire (sau 
a altor factori) asupra performanțelor școlare mai scăzute ale primei și ale celei de a doua 
generații variază în funcție de sistemul școlar și de trecerea timpului. Rezultatele copiilor 
imigranți la școală sunt în general corelate cu statutul socio-economic al acestora, dar nu 
explică în întregime situația lor defavorizată. În unele țări, aceștia pot să aibă rezultate 
școlare mai scăzute – sau mai bune – decât alți copii cu un statut socio-economic similar. 
Diferitele etape ale sistemului de învățământ le oferă elevilor imigranți șanse și obstacole 
diferite. Obstacolele care nu sunt înlăturate într-o etapă timpurie pot constitui dificultăți 
ulterior, în timp ce șansele valorificate din timp pot conduce la posibilități noi și mai bune 
de învățare și de muncă.

Ponderea acestor diferiți factori de defavorizare în etape diferite și în sisteme școlare diferite 
determină combinația adecvată de acțiuni la nivel politic. Cercetările demonstrează că, în 
unele țări sau în unele zone ale sistemului școlar, performanța unui elev este influențată 
cel mai mult de statutul său socio-economic. În aceste cazuri, politicile vor fi mai eficace 
dacă utilizează măsuri generale adresate unui grup-țintă extins, care cuprinde atât elevi 
imigranți, cât și pe cei nativi. Acest grup-țintă poate fi constituit din elevi cu performanțe 
slabe, elevi cu anumite evoluții sau aflați în anumite faze de tranziție ori elevi din familii cu un 
statut socio-economic scăzut. În mod alternativ, cercetările pot descoperi că performanța 
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unui elev este influențată cel mai mult de competențele sale lingvistice sau de proveniența 
dintr-o familie de migranți. În aceste țări și în aceste zone ale sistemului școlar, politicile vor 
fi mai eficace dacă utilizează măsuri direcționate care avantajează în mod specific anumite 
categorii de imigranți și descendenții acestora. Grupul-țintă poate fi format din nou-veniți, 
din a doua și a treia generație sau din elevi proveniți din familii în care nu sunt vorbitori 
nativi. Astfel, în cadrul sistemului școlar se utilizează atât o abordare direcționată, cât și 
una generală, în funcție de care dintre acestea este cea mai eficace pentru îmbunătățirea 
performanțelor, conform cercetărilor.

În 2008, Direcția Generală Educație și Cultură a Comisiei Europene a lansat o dezbatere la 
nivelul UE cu privire la aceste aspecte prin cartea sa verde intitulată „Migrație și mobilitate: 
provocările și oportunitățile sistemelor educaționale din UE”.

Alte analize și exemple de practici se găsesc în:

Studiul care însoțește cartea verde, Education and the Integration of Migrants (Educația și 
integrarea migranților):

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf

Integrating immigrant children into schools in Europe (Integrarea copiilor imigranți în școlile 
din Europa), elaborată de rețeaua de informare Eurydice a DG Educație și Cultură cu privire 
la educația în Europa:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options (Ce funcționează 
în educația migranților? O analiză a faptelor și opțiunilor politice), elaborată pentru Analiza 
tematică a OCDE privind educația migranților:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement in 
PISA 2003 (Unde reușesc elevii imigranți: o analiză comparativă a performanței și implicării 
în PISA 2003), elaborată de OCDE:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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Rolul factorilor de decizie politică în educație, în integrare  
și în alte domenii politice

Ameliorarea nivelului de educație al primei și al celei de a doua generații este un obiectiv 
în numeroase ministere și niveluri de guvernanță. Majoritatea factorilor defavorizanți cu 
care se confruntă elevii imigranți în sistemul școlar și la tranziția către piața muncii țin de 
domeniul politicii educaționale.

Ministerele educației sunt cele care aleg între obiectivele generale și cele specifice. Ulterior, 
acestea pot facilita coordonarea orizontală și proiectele interdepartamentale cu alte 
ministere, inclusiv pe cele din domeniul integrării. Programele dedicate tineretului adoptate 
de ministerele imigrației sau integrării se pot baza pe expertiza, principiile și standardele 
stabilite de politica educațională. Pe probleme specifice, pot fi cooptate alte ministere: 
ministerele locuințelor și dezvoltării urbane pentru segregarea școlară, ministerele familiei 
și afacerilor sociale pentru învățământul preșcolar sau ministerele muncii și egalității de 
șanse care derulează programe de integrare pe piața muncii. Organismele de coordonare 
verticală sunt la fel de importante pentru formarea de parteneriate operaționale în vederea 
punerii în aplicare a acestor obiective politice la nivelul relevant de guvernanță. Aceste 
organisme pot fi utilizate, de asemenea, pentru a crea parteneriate strategice, de exemplu 
pentru ca inițiativele locale să câștige influență și atenție din partea părților interesate sau a 
finanțatorilor de la un nivel mai înalt.

Condițiile sociale într-un sens mai larg reglementate prin diferite politici, precum imigrația, 
locuințele, afacerile sociale și ocuparea forței de muncă, pot favoriza sau împiedica o politică 
eficientă în domeniul educației.

Acces la învățământul primar și gimnazial pentru toți

Majoritatea statelor membre au extins dreptul la educație la toți copiii de vârstă școlară 
primară sau gimnazială indiferent de statutul lor juridic sau durata rezidenței. Acest drept 
este exprimat în Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU și în Convenția ONU cu 
privire la drepturile copiilor. Doar un număr mic de state membre nu dispun de măsuri de 
control care să oblige școlile să înscrie copiii fără forme legale ori pe cei care au stat sau se 
presupune doar că vor sta în țară o perioadă scurtă de timp. De exemplu, procedurile de 
primire a solicitanților de azil pot fi revizuite pentru a asigura o evaluare corespunzătoare 
a nevoilor și înscrierea cât mai rapidă a copiilor solicitanților de azil imediat după sosirea în 
țară sau după depunerea unei cereri.

Posibila segregare școlară este parțial rezultatul segregării rezidențiale. Este posibil ca 
imigranții cu un statut socio-economic scăzut să nu își permită (sau, în cazul discriminării, 
să nu aibă acces) să locuiască în cartiere cu școli de calitate, în timp ce familiile de nativi 
se pot muta din cartierele cu populații din ce în ce mai mari de imigranți (așa-numitul 
„exod al populației albe”). Unii elevi au putut să dobândească acces la școli de calitate din 
afara cartierului lor prin programe de „alegere a școlii”, care le oferă părinților mai multe 

*
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posibilități de a alege școala la care se vor înscrie copiii lor. Cu toate acestea, multe dintre 
aceste programe de „alegere a școlii” nu avantajează familiile cu origine imigrantă sau cu 
un statut socio-economic scăzut. S-a constatat că există o posibilitate mai mare ca familiile 
de nativi să utilizeze posibilitatea de alegere a școlii și să nu opteze pentru școlile cu o 
densitate mare de imigranți. OCDE sugerează că programele de „alegere a școlii” pot utiliza 
mecanisme simple de tragere la sorți pentru a reduce la minimum dezavantajele cu care se 
confruntă imigranții.

O strategie posibilă pentru a rupe legătura dintre concentrarea imigranților și performan-
  țele școlare slabe este de a se axa pe îmbunătățirea calității școlilor și a predării în școlile cu 
un procent mare de imigranți.

Proiectul Qualität in Multikulturellen Schulen (QUIMS) (Calitate în școlile multietnice) din 
Elveția ridică standardele educaționale și garantează calitatea în școlile în care cel puțin 
40 % din elevi provin din familii de imigranți, în vederea atragerii mai multor elevi din rândul 
elvețienilor nativi și al clasei de mijloc. Aceste școli beneficiază de resurse suplimentare și 
de sprijin profesional în domenii specifice precum instruirea lingvistică, evaluarea nevoilor 
pentru sprijinul continuu și un etos nediscriminatoriu, bazat pe incluziune, la nivelul 
întregii școli.

www.quims.ch

O altă strategie este de a amesteca școlile predominant native cu cele ale imigranților. De 
exemplu, școlile în care predomină elevii nativi oferă stimulente financiare pentru a atrage 
migranții. S-ar putea obține unele avantaje prin stabilirea unor parteneriate curriculare și 
extracurriculare între școli învecinate cu procente ridicate de nativi, respectiv de imigranți.

O opțiune este reducerea segregării școlare dintre imigranți și nativi, așa cum a propus 
în 2006 Modelul de integrare de la Copenhaga. Școlile cu elevi predominant imigranți urmau 
să utilizeze diferite strategii de comunicare în afara comunității lor pentru a atrage familiile 
daneze, în timp ce școlile predominant native angajează asistenți de integrare și traducători 
nativi pentru a atrage familiile de imigranți. Trebuie precizat că 15 % din decalajul dintre 
performanțele elevilor imigranți și ale celor nativi se explică prin concentrarea imigranților 
și prin nivelul de educație al părinților.

www.kk.dk

http://www.quims.ch
http://www.kk.dk/
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Eliminarea prejudecăților din procesele de selectare și grupare  
din sistemul școlar

Concentrarea imigranților poate fi, de asemenea, rezultatul prejudecăților inerente din 
sistemul de învățământ. O practică educațională obișnuită este gruparea și repartizarea 
elevilor în funcție de capacitățile „mai scăzute” sau „mai ridicate”. Cu toate acestea, dacă 
un copil are un statut socio-economic mai scăzut sau provine dintr-o familie de imigranți, 
cercetările sugerează că acesta are mai multe șanse să fie repartizat într-un grup cu abilități 
mai scăzute față de un coleg care obține rezultate similare la testare. Prejudecățile care 
explică această dezavantajare sunt utilizarea recomandărilor subiective ale profesorilor, 
repartizarea timpurie în funcție de abilități, o varietate de tipuri de școli și posibila catalogare 
greșită a elevilor imigranți sau din minorități etnice drept elevi „cu nevoi speciale”.

În numeroase state membre ale UE au fost lansate reforme ale învățământului. Selectarea în 
vederea repartizării în funcție de abilități se poate realiza relativ târziu, pentru ca tinerii să 
aibă suficient timp pentru a depăși pozițiile inegale de pornire. Se pot combina diferite tipuri 
de școli într-unul singur, pentru ca elevii de aceeași vârstă să poată beneficia de o programă 
școlară exigentă, de calitate. Evaluările se pot apoi baza pe criterii mai obiective, pentru 
ca influența stereotipurilor și a percepțiilor greșite să fie redusă la minimum. Specialiștii 
care realizează evaluări ale „nevoilor speciale” pot beneficia de cursuri de formare pentru a 
recunoaște dificultățile lingvistice, comportamentul diferit la nivel cultural și stereotipurile 
negative ale elevilor imigranți. Conceptul de „școală primară de top” permite copiilor 
motivați care au potențial să facă un an suplimentar de școală primară pentru a putea să 
dea un examen de admitere la o școală mai prestigioasă. Este prea devreme de stabilit dacă 
aceste eforturi promițătoare diferite vor contribui la asigurarea unor evaluări mai exacte și 
a unor trasee educaționale mai potrivite.

Elevii imigranți au tendința de a reuși în cadrul sistemelor școlare care au mai puține tipuri 
de școli, care fac mai târziu selecția în vederea grupării în funcție de abilități și care dispun 
de mecanisme obiective de evaluare, inclusiv pentru cazurile cu nevoi speciale.

Evaluarea exactă a cunoștințelor acumulate de nou-veniții  
care au studiat în altă țară

Instituțiile de învățământ trebuie să evalueze corespunzător nivelul anterior de școlarizare 
al nou-veniților din țara lor de origine. De la caz la caz, autoritățile pot lăsa evaluarea la 
latitudinea personalului școlii. De multe ori, școlilor le lipsesc competența sau resursele pentru 
a determina volumul de școlarizare și echivalența sistemului școlar din țara de origine cu cel 
din țara-gazdă. În plus, dacă evaluarea nu se realizează integral sau parțial în limba maternă 
a elevului, există o posibilitate mai mare ca acesta să fie repartizat într-o clasă sub nivelul 
grupei sale de vârstă, ceea ce are o influență negativă asupra dezvoltării sale educaționale și  
sociale. Lipsa unor criterii uniforme poate conduce la o aplicare inconsecventă la nivelul țării. 
O repartizare incorectă într-un nivel sau o clasă și neconcordanța inerentă a sprijinului oferit  
elevilor nou-sosiți pot trece neobservate dacă nu se realizează o revizuire a repartizării elevilor.

*
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Pentru evaluarea cunoștințelor anterioare, autoritățile ar trebui să stabilească criterii aplicate 
în mod uniform pe baza informațiilor actualizate din țara de origine. În același timp, pot 
fi utilizate instrumente de evaluare a competenței în limba de predare pentru a concepe 
programe de sprijin lingvistic adecvate. Măsurile de evaluare a cunoștințelor anterioare, 
recent introduse într-o serie de țări, sunt de multe ori prea puțin utilizate din cauza faptului 
că acestea nu sunt cunoscute în rândul imigranților și al administrațiilor care le propun.

Evaluările nivelului anterior de educație în străinătate pentru înscrierea în sistemul de 
învățământ obligatoriu de zi se realizează pe baza unor criterii externe în țări precum Belgia, 
Luxemburg, Malta, Portugalia, România și Ungaria.

În Belgia, solicitanții de azil sau refugiații care nu pot furniza documentele necesare pentru 
procedurile de recunoaștere a diplomelor sau certificatelor străine de învățământ primar 
sau secundar pot face o declarație pe proprie răspundere.

În Franța, evaluarea nivelului de școlarizare și al competențelor lingvistice se realizează la 
sosire de către un serviciu specializat al Ministerului Educației Naționale într-o limbă pe care 
elevul o înțelege.

Elevii nou-veniți, mai ales cei care nu vorbesc limba, beneficiază de programe de orientare 
pentru a depăși barierele inițiale legate de întreruperea studiilor și de condițiile de stabilire 
de care se bucură familiile lor. Obiectivul ultim este ca fiecare copil să treacă printr-o tranziție 
cât mai ușoară și mai rapidă. Aceste programe sunt intensive, de multe ori limitate la câteva 
luni, și ghidate de o programă explicită cu privire la țară și sistemul școlar al acesteia. Consiliul 
Europei recomandă ca autoritățile educaționale să ia în considerare predarea parțială în 
limba maternă pentru nou-veniți în etapa preliminară a orientării școlare. Astfel copiii care 
fac tranziția între sisteme școlare nu vor fi cu mult în urma colegilor nativi, continuând să își 
dezvolte competențele cognitive și de învățare necesare pentru a-și urma cu succes studiile 
în limba de predare.

Standardele înalte, uniforme de evaluare a programelor anterioare de învățare și orientare 
garantează că elevii nou-veniți se înscriu în sistemul școlar la nivelul potrivit.

Proiectul Starting Point (Punct de plecare) din cadrul programului Gateway Refugee Project din 
Bolton (Regatul Unit) oferă nou-veniților care nu vorbesc engleza o introducere în sistemul 
de învățământ britanic. În medie, copiii rămân la Starting Point timp de șase săptămâni. 
Obiectivul acestui proiect este de a oferi elevilor un mediu sigur, protejat. Sporirea încrederii 
în sine, a comunicării și a competențelor în cadrul unei varietăți de experiențe educaționale 
le permite să aibă o evoluție mai bună în școlile convenționale.

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx

*
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Sprijinul continuu sistematic în funcție de nevoi pentru elevii imigranți

Fluența în limba de predare a școlii este esențială pentru performanțele elevilor imigranți și 
a devenit o prioritate fundamentală pentru factorii de decizie politică în domeniul educației 
din țările de imigrație. După perioada inițială de instalare, finanțarea pentru acordarea unui 
sprijin continuu sistematic se limitează în general la așa-numiții „elevi vulnerabili”. Studiile 
privind impactul experienței migratorii asupra performanțelor școlare arată că unul dintre 
cele mai mari obstacole în calea învățării eficiente a limbii este disponibilitatea sprijinului 
la toate nivelurile școlare. Aceste măsuri suplimentare de sprijin ar trebui să fie disponibile 
pentru diferite vârste și niveluri de competență și să se extindă dincolo de sprijinul lingvistic, 
întrucât imigranții care vorbesc aceeași limbă ca elevii nativi vor beneficia, de asemenea, de 
asistență pentru a recupera decalajul la nivel de conținut.

Metodele, calitatea și gradul de implementare a sprijinului suplimentar diferă semnificativ 
de la un stat membru la altul și câteodată chiar în interiorul acestora. Unele școli optează 
pentru „modelul integrat”. După ce nou-veniții sunt repartizați în anul școlar corespunzător și 
finalizează programul de orientare, aceștia intră direct în învățământul obișnuit. Imersiunea 
lingvistică într-o clasă obișnuită este completată de un sprijin lingvistic suplimentar după 
orele de școală sau în timpul acestora. Cel de al doilea caz implică „programe de scoatere 
de la ore”, prin care elevii sunt scoși de la orele obișnuite pentru câteva ore de instruire. Alte 
școli aderă la „modelul separat”. După etapa de orientare, copiii nou-veniți sunt repartizați 
în clase separate, adaptate nevoilor lor specifice. Aceștia trebuie să atingă un anumit nivel 
de competență lingvistică înainte de a fi transferați în învățământul obișnuit. Obiectivul final 
al ambelor modele este educația integrată ca mijloc de facilitare a stabilirii unor legături 
sociale și de consolidare a performanței tuturor elevilor din clasele obișnuite.

Sprijinul continuu îi ajută pe elevii imigranți să recupereze cât mai rapid și ușor. Aceste 
cursuri beneficiază de standarde de calitate bine stabilite și evaluate periodic în ceea ce 
privește învățarea celei de a doua limbi și de o strânsă colaborare între profesori în privința 
învățării integrate a conținutului.

Caracterul corespunzător și structurarea celor două modele necesită o evaluare și discuții 
suplimentare. De exemplu, OCDE observă că nu este nici necesar, nici avantajos pentru 
copiii imigranți să stăpânească perfect limba de predare înainte de a putea intra într-o clasă 
obișnuită. Dezvoltarea lingvistică și cognitivă merg mână în mână, ceea ce înseamnă că 
elevii imigranți vor învăța mai bine limba într-un mediu semnificativ, practic și interactiv.

Prin urmare, învățarea celei de a doua limbi ar trebui să integreze învățarea conținutului 
conform lecțiilor programei școlare obișnuite. Cele mai reușite programe cuprind:

standarde și cerințe în mod sistematic înalte în ceea ce privește învățarea celei de a doua •	
limbi;

o cooperare strânsă între profesorii de cultură generală și cei de limbi;•	

materiale didactice elaborate la nivel central;•	

*
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proceduri care conduc la mai multe – nu mai puține – ore de predare directă pentru •	
nou-veniți;

acțiuni de contracarare a eventualelor efecte de stigmatizare pentru participanți.•	

Țările în care există programe bine stabilite și clar definite de sprijin lingvistic înregistrează 
decalaje de performanță relativ mai mici între elevii imigranți și cei nativi sau între elevii 
imigranți din prima și cei din a doua generație.

Elevii imigranți din Suedia urmează un curs de suedeză ca a doua limbă (SSL) până când 
pot exprima și scrie idei complexe. Profesorii de SSL trebuie să aibă diplomă de predare a 
unei a doua limbi și să urmeze o programă școlară specifică. Aceste cursuri suplimentare 
de limbă într-un model integrat presupun aceeași încărcare și aceleași cerințe de 
competență ca și orele obișnuite de suedeză și conduc la obținerea aceleiași calificări 
pentru învățământul postliceal.

www.sweden.gov.se/sb/d/2063

Fundația pentru integrare din Estonia oferă un program sistematic și multilingv de 
imersiune lingvistică dintr-o fază timpurie, bazat pe programe similare din Canada și 
Finlanda. Absolvenții săi au avut un nivel mai înalt de competență lingvistică decât 
colegii care nu au beneficiat de acest program, continuând să aibă rezultate comparabile 
la matematică și științe, precum și fluență în limba maternă. Aceste realizări și nivelurile 
ridicate de satisfacție parentală au fost legate de natura voluntară a programului, de 
cooperarea strânsă dintre părinți și inițiatorii programului și de sprijinul continuu pentru 
cursurile de limbă și cultură maternă.

www.meis.ee/eng/immersion

Mecanisme de alocare a resurselor

Resursele suplimentare la nivel individual sau școlar urmăresc schimbările de la nivelul popu   -
lației pentru a asigura un sprijin adecvat pentru tranziția nou-veniților către sistemul școlar și 
pentru susținerea unui mediu școlar primitor. Finanțarea suplimentară nu trebuie considerată 
a fi un cost, ci mai degrabă o investiție pentru un oraș, o regiune sau o țară în care există o 
populație școlară care învață limba națională ca o a doua limbă. Școlile nu doar obțin finanțare, 
ci pot să și investească în dezvoltarea cunoștințelor de specialitate de care dispun în domeniul 
integrării și al predării unei a doua limbi, care pot fi ulterior recunoscute și pot face obiectul unor 
schimburi cu școli mai puțin experimentate de la nivel municipal, regional sau național.

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2063
http://www.meis.ee/eng/immersion
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Pentru a identifica școlile cu nevoile cele mai mari, factorii de decizie politică trebuie să stabilească 
grupul-țintă al mecanismului de alocare a resurselor (respectiv străini, vorbitori nenativi, statut 
socio-economic scăzut, zone defavorizate), repartizarea fondurilor între diferite niveluri de 
educație (respectiv preșcolar, primar, liceal) și nivelul de guvernanță pentru repartizarea acestor 
fonduri în cadrul sistemului de învățământ al unei țări (respectiv municipal, regional, național).

Mecanismul Ethnic Minority Achievement Grant – EMAG (Subvenția pentru performanțele 
minorităților etnice) din Regatul Unit alocă fonduri de sprijin suplimentar pe bază de nevoi 
în funcție de numărul de elevi ai școlii care fac parte din grupuri de minorități etnice cu 
performanțe slabe la nivel național și de persoane care învață limba țării ca o a doua limbă. 
O evaluare recentă a demonstrat că accentul s-a mutat de pe sprijinul lingvistic pe rezultatele 
slabe prin stabilirea unor ținte clare de restrângere a decalajelor la nivelul performanțelor și 
prin cooptarea autorităților locale în vederea oferirii unor strategii de susținere.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx

Zonele prioritare de educație (ZEP) din Franța, create în 1981, combină criteriile geografice 
și de origine la alocarea resurselor publice în scopul promovării egalității șanselor. De 
exemplu, unul dintre criteriile utilizate este procentul de copii cu cel puțin un părinte născut 
în străinătate.

www.educationprioritaire.education.fr/

Formarea și recrutarea profesorilor pentru o clasă diversă

Experții în educație sunt de acord că profesorii sunt resursa cea mai importantă a sistemelor 
de învățământ pentru ameliorarea performanțelor școlare ale elevilor, în special ale celor 
care provin dintr-un mediu defavorizat sau din familii de imigranți. Totuși, acestea sunt 
grupurile cu cele mai puține șanse de a primi o educație de foarte bună calitate. Cercetările 
demonstrează că instrumentele obișnuite de ameliorare a calității profesorilor – reducerea 
numărului de elevi dintr-o clasă și angajarea mai multor profesori și asistenți de calitate – 
sunt mai eficiente pentru sensibilizarea elevilor imigranți și defavorizați decât a masei de 
elevi obișnuiți. Cu cât elevii sunt mai tineri când beneficiază de un învățământ de foarte 
bună calitate, cu atât impactul asupra parcursului lor școlar global va fi mai mare.

Școlile cu elevi de diverse origini care angajează profesori și asistenți de mai bună calitate 
pot adopta inițiative de încurajare a solicitărilor din partea celor care provin din familii 
de imigranți sau minoritari. Unele materiale documentare indică un efect pozitiv asupra 
rezultatelor elevilor imigranți deoarece profesorii care provin din familii de imigranți sau 
minoritari tind să aibă o imagine pozitivă despre elevii imigranți, o mai bună interacțiune cu 
aceștia și așteptări pozitive. Pentru a fi un profesor de calitate într-o clasă cu elevi imigranți 
este necesar să se întrunească o gamă largă de caracteristici, ceea ce înseamnă că originea 

http://www.qca.org.uk/qca_7278.aspx
http://www.educationprioritaire.education.fr/
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persoanei este importantă, dar nu singurul criteriu de recrutare. Creșterea procentului de 
cadre didactice de origine imigrantă este un mijloc eficient, deși subutilizat, de sporire a 
competenței interculturale a școlii și de stabilire de legături cu comunitățile locale.

Printre măsurile pozitive pe care le pot adopta școlile se numără facilitarea recunoașterii 
diplomelor de predare străine, de exemplu prin oferirea unor cursuri de recalificare și prin 
derularea unor campanii extinse de comunicare în cooperare cu autoritățile de învățământ 
și casele corpului didactic.

Agenția de formare și dezvoltare pentru școli din Anglia și Țara Galilor atrage noi profesori 
din grupuri minoritare vizibile prin publicitate bine direcționată, programe de mentorat, 
subvenții pentru formare și obiective de recrutare pentru casele corpului didactic.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic

O altă strategie bine direcționată de îmbunătățire a calității predării este introducerea unei 
cerințe pentru toți profesorii de a dobândi competențele de bază necesare pentru a preda 
unei clase de elevi caracterizate de diversitate culturală și lingvistică.

Angajarea unui număr mai mare de profesori de calitate este unul dintre cele mai eficiente 
instrumente de ameliorare a nivelurilor de educație, în special în cazul elevilor care provin 
din familii de imigranți sau dintr-un mediu defavorizat. Creșterea numărului de profesori 
care provin din familii de imigranți și/sau care au participat la cursuri de educație intercul-
turală ameliorează nivelul de educație al elevilor, așteptările profesorilor și calitatea globală 
a mediului de învățare.

Învățarea limbii are loc în fiecare clasă obișnuită, indiferent dacă este vorba de un curs 
de literatură, algebră sau chimie. Clasa necesită competență interculturală, gestionarea 
diferențelor culturale din clasă, aptitudini de soluționare a conflictelor, aptitudini de 
diagnoză pentru a face distincția între problemele lingvistice și deficiențele de învățare, 
precum și competențe de elaborare a unor instrumente didactice și strategii de învățare. 
Profesorii care nu sunt bine pregătiți sau formați pentru a ști să se comporte cu o clasă de 
elevi cu diverse origini pot avea o percepție mai puțin favorabilă și așteptări mai scăzute în 
raport cu copiii care provin dintr-un mediu rasial, etnic, religios sau social diferit, ceea ce le 
afectează performanțele școlare și încrederea lor în sine.

De exemplu, Belgia, Finlanda, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit și Țările de Jos au specificat 
competențele interculturale pe care trebuie să le dobândească profesorii până la sfârșitul 
formării profesionale. Printre acestea se numără cunoașterea situației elevilor cu origini 
culturale diferite, percepția lor cu privire la acești elevi și capacitatea de a gestiona relațiile 
dintre elevi cu origini culturale diferite.

*
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Casele corpului didactic și formarea profesională la locul de muncă bazată pe stimulente 
sunt esențiale pentru a pune la dispoziția profesorilor actuali și viitori diferite instrumente 
de dezvoltare profesională, precum orientări de bune practici cu privire la sprijinul lingvistic 
și educarea persoanelor într-o a doua limbă. Universitățile și centrele de excelență pentru 
educația interculturală și învățarea celei de a doua limbi pot concepe programe școlare 
comune de foarte bună calitate, module de formare și orientări de implementare pentru 
formatori și factorii de decizie politică. Aceste cursuri de formare pot avea efectul secundar 
pozitiv de a face profesorii mai conștienți cu privire la faptul că potențialele lor așteptări 
scăzute, chiar dacă neintenționate, produc schimbări ale comportamentului.

Un program-pilot britanic intitulat Raising the Achievement of Bilingual Learners in Primary 
Schools (Creșterea performanțelor elevilor bilingvi în școlile primare) a furnizat materiale 
de dezvoltare profesională și bune practici pentru a îmbunătăți expertiza și încrederea 
profesorilor din învățământul primar. Acesta s-a transformat în strategie națională în 
2006, după ce evaluările au arătat că în școlile incluse în program au crescut așteptările 
elevilor, participarea la ore și competențele de limba engleză, ajungând chiar să depășească 
rezultatele școlilor similare neincluse în program.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RR758.pdf

Educația interculturală, o prioritate

Dacă nu se fac schimbări la nivelul instituției, nu este posibilă îmbunătățirea calității 
profesorilor și a școlilor prin intermediul abordării competențelor interculturale. 
Capacitatea unui profesor de a utiliza competențele și materialele dobândite la cursurile de 
formare depinde de nivelul de angajament al întregii școli față de educația interculturală. 
De exemplu, elevii din casele corpului didactic din Catalonia (Spania), Suedia și Țările de 
Jos care au participat la o anchetă au declarat că trebuie să se acorde prioritate mai mare 
educației interculturale nu doar în cadrul cursurilor, ci și al experienței de pe teren.

Discursul public larg răspândit despre importanța educației interculturale trebuie să 
fie transpus în practică de administratorii școlilor. Printre practici se numără module sau 
materii dedicate educației și cetățeniei, reprezentări multietnice în materialele didactice 
și activități extrașcolare mai diverse. „Conferința europeană privind participarea activă în 
societate a tinerilor din minoritățile etnice” organizată în 2006 de guvernul danez a propus 
înființarea unor centre specializate pentru a oferi cursuri de formare în domeniile soluționării 
conflictelor, competențelor de comunicare și programelor de mentorat intercultural pentru 
a emancipa tinerii și pentru a crește aspirațiile și performanțele.

Implementarea în întregime a educației interculturale în programele școlare, în materialele 
didactice și în activitățile extrașcolare sporește gradul de conștientizare al elevilor nativi și 
încrederea elevilor imigranți.

*
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Începând cu anul 2004, pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani din școlile britanice, 
„Diversitate și multiculturalism” este o materie obligatorie, la care se dă examen. Materia 
cuprinde aspecte legate de o societate diversă, inclusiv de comunitățile etnice și religioase 
și culturile acestora, tiparele în schimbare ale migrației interne și externe și cauzele politice 
și economice ale migrației, existente în țara de origine și în străinătate.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx

În Republica Cehă, implementarea abordării interculturale este monitorizată în fiecare 
școală. Inspectorii verifică dacă directorul școlii, profesorii și alți membri ai personalului pun 
în aplicare orientările din directiva Ministerului Educației, Tineretului și Sportului privind 
combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în școli.

www.msmt.cz

6.2 Investiția în elevi

Factorii de decizie din domeniul educației au interesul de a spori acoperirea și rigoarea 
învățământului preșcolar și a serviciilor de creșă pentru toți rezidenții. Educația timpurie 
oferă cele mai bune posibilități de dezvoltare pentru copiii mici. Copiii care frecventează 
grădinițe și creșe de calitate dezvoltă competențe mai bune de raționament și de soluționare 
a problemelor, sunt mai cooperanți și mai atenți cu ceilalți, au mai multă încredere în sine 
și sunt mai bine dotați pentru ca tranziția către școala primară să fie eficientă. Avantajele 
educației timpurii continuă să crească în învățământul primar și secundar, făcând mai 
armonioasă tranziția către continuarea educației și către piața muncii. Totodată, grădinițele 
și creșele lasă timp mamelor să fie mai active în societate și pe piața muncii.

Cercetările internaționale confirmă că învățământul preșcolar îi ajută pe copiii care provin 
din familii defavorizate la nivel socio-economic să își continue studiile. În aceeași măsură, 
cei care provin din familii în care se comunică într-o limbă străină pot stabili un contact 
timpuriu și frecvent cu limba de predare a țării-gazdă, tocmai la vârsta la care sunt cel mai 
receptivi pentru a învăța o limbă.

Familiile cu venituri scăzute, printre care se numără multe familii de imigranți, au mai puține 
șanse să își dea copii la creșă și grădiniță. Toți părinții se pot confrunta cu dificultăți în 
accesarea educației timpurii a copiilor dacă locurile sunt limitate sau costurile sunt ridicate. 
Părinții imigranți și cei cu venituri mici pot, de asemenea, să nu fie suficient de informați în 
privința opțiunilor existente, pot să aibă mai puțină încredere în a lăsa îngrijirea copiilor 
pe seama unor străini și pot să prefere avantajele educației informale de acasă, oferită 
de membrii familiei. Părinții imigranți care utilizează serviciile preșcolare și de creșă pot 
constata că există o lipsă de dialog, înțelegere și empatie între aceștia și personal, atunci 

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx
http://www.msmt.cz
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când personalul nu are experiență interculturală și, mai important, competențele de a 
preda limba țării-gazdă ca o a doua limbă. În plus, numeroase grădinițe nu pot evalua în 
mod corespunzător competențele lingvistice ale copiilor imigranți pentru a se asigura că 
aceștia beneficiază de programe adecvate de sprijin și de însușire a unei limbi străine (în 
cazul în care acestea există).

Grădinițele și creșele de calitate trebuie să răspundă nevoilor acestor familii diverse din 
punct de vedere lingvistic și defavorizate la nivel socio-economic. Autoritățile pot asigura în 
mod eficient participarea familiilor cu venituri mici oferindu-le sprijin financiar specific sau 
acces gratuit la serviciile preșcolare. Se poate impune formarea profesională a educatorilor 
din grădinițe în predarea într-o a doua limbă, concomitent cu aplicarea unor noi proceduri 
de recrutare care să ofere prioritate profesorilor și educatorilor într-o a doua limbă născuți 
în străinătate și temeinic pregătiți profesional. Pentru a fi eficiente, metodele și programele 
lor de predare trebuie să fie direct comparabile cu cele utilizate în școala primară. Pot fi 
utilizate strategii de comunicare extinse pentru ca educatorii și părinții imigranți să se 
informeze unii pe alții pe de o parte cu privire la avantajele educației timpurii și pe de altă 
parte cu privire la nevoile și așteptările specifice ale familiilor.

Danemarca, Finlanda și Suedia au asigurat o rată ridicată de participare a imigranților prin 
abordarea bazată pe integrarea vârstelor care combină diferite programe de educare și 
îngrijire a copiilor în același centru local pentru copii cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani.

Raportul din 2006 al Eurydice, Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social 
and Cultural Inequalities (Educația și îngrijirea timpurie a copiilor în Europa: abordarea 
inegalităților sociale și culturale), recomandă crearea unui sistem unitar care să ofere un 
cadru tuturor grupelor de vârstă între 0 și 6 ani, în care întregul personal beneficiază de 
cursuri de calitate în domeniul învățării și abordărilor culturale și stabilește parteneriate 
active cu părinții din medii defavorizate și diverse:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf

Extinderea comunicării și parteneriatul cu părinții din medii defavorizate

Părinții joacă un rol esențial în educația copiilor lor – în ceea ce privește însușirea limbii, 
ajutorul oferit la teme și studiu, orientarea profesională și așteptările, precum și în calitate 
de modele. Cu toate acestea, părinții cu un statut socio-economic scăzut, inclusiv imigranții, 
tind să participe mai puțin la activitățile școlare. Anchetele internaționale confirmă că părinții 
imigranți au mari speranțe pentru educația copiilor lor, însă se confruntă cu numeroase 
obstacole în calea participării. Printre acestea se numără resursele financiare limitate și 
necunoașterea „din interior” a sistemului de învățământ, sentimentul de a nu fi bineveniți 
într-un mediu școlar necunoscut, barierele lingvistice și așteptările culturale diferite în 
privința rolului familiei în procesul educațional. Școlile pot facilita relația dintre părinți și  

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf
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copii nu doar prin strategii de dezvoltare a competențelor părinților, ci și de sprijinire a 
copiilor, care se pot afla în situația de a fi interpreți sau intermediari între părinți și profesori.

Un instrument eficient de extindere a comunicării este furnizarea de informații ușor de 
accesat în pachetele informative de instalare oferite nou-veniților referitoare la sistemul de 
învățământ al țării și la disponibilitatea unor posibilități suplimentare de învățare și servicii 
lingvistice, precum materiale traduse și interpreți. De asemenea, școlile pot investi consi de     -
ra bil în programe de orientare pentru părinții imigranți în ceea ce privește înscrierea, insta           la   rea, 
implicarea activă și accesarea informațiilor despre opțiunile viitoare din sistemul școlar. Acest 
sprijin se poate extinde de la sprijin administrativ, inclusiv informații traduse privind sistemul 
școlar pentru părinți și elevi, accesul la interpreți, personal dedicat satisfacerii nevoilor elevilor 
imigranți și ale familiilor acestora și întâlniri organizate special pentru familiile imigrante,  
până la sprijin psihosocial. Sunt utilizate în mod frecvent vizitele la domiciliu, acestea reprezen-
  tând instrumente benefice pentru a intra în contact cu familiile din medii defavorizate.

Strategiile active de comunicare extinsă care vizează părinții imigranți și defavorizați, 
precum și programele voluntare de educare continuă a adulților destinate tuturor determină 
îmbunătățirea frecventării și a rezultatelor școlare, sporind participarea părinților la 
evenimentele și activitățile școlare.

În Irlanda, informațiile despre sistemul școlar sunt disponibile pe site-ul Ministerului 
Educației și Științei în șase limbi. De asemenea, Agenția de primire și integrare publică o 
broșură informativă în principalele limbi ale populației de imigranți, care poate fi utilizată 
de părinții solicitanților de azil și ai refugiaților și de minorii neînsoțiți.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

Începând cu anul 1997, proiectul AOE (Ausbildungsorientierte Elternarbeit) din Frankfurt pe 
Main a oferit cursuri de formare pentru 60 de „mediatori” din organizații și școli ale migranților. 
Numai în 2006, aceștia au organizat ateliere de orientare în 17 limbi diferite pentru 3 450 de 
persoane, pe tema sistemului educațional și de formare german, precum și pe subiecte 
precum dislexia, hiperactivitatea, servicii de consiliere profesională și multilingvism.

www.stadt-frankfurt.de/amka

În Suedia, dacă este necesar, trebuie furnizate servicii de interpretariat cu ocazia 
întâlnirilor introductive speciale care se desfășoară cu familiile nou-venite pentru a le 
explica drepturile și valorile de bază legate de învățământul preșcolar și școlar. Părinții au 
de asemenea dreptul la interpretare pentru a urmări „dialogul dezvoltării personale” care 
are loc de două ori pe an.

Inițiativa internațională Home Instruction Programme for Preschool Youngsters (Programul 
de instruire la domiciliu pentru copiii preșcolari) își propune sensibilizarea și sporirea 

*

http://www.education.ie
http://www.ria.gov.ie
http://www.stadt-frankfurt.de/amka
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capacităților părinților din medii defavorizate, inclusiv a imigranților și minorităților etnice, 
punând la dispoziție instructori din cadrul comunităților acestora. Capacitățile cognitive 
ale copiilor participanți s-au ameliorat semnificativ comparativ cu ale altor copii, potrivit 
evaluărilor periodice din țări precum Germania și Țările de Jos.

www.hippy.org.il

Mai multe țări au încercat să aplice programe voluntare de educare continuă a adulților 
pentru a afla dacă acestea răspund nevoilor părinților imigranți și dacă ajută la transfor-
 marea școlii într-un centru al comunității care reunește mediile native și imigrante. 
Cunoscute și ca „școală extinsă”, „școală comunitară” sau „școală cu servicii complete”, 
aceste programe se bazează pe ideea încurajării participării părinților. Prin furnizarea unor 
cursuri gratuite în limba nativă sau în cea a țării-gazdă pentru părinți, precum și a unor 
servicii ca sportul și accesul la internet se poate obține efectul de a spori încrederea acestora 
în școală, precum și așteptările și sprijinul față de performanțele școlare ale copiilor lor.

Proiectul „Rucksack” al RAA Essen (Germania), care combină cursurile de limbă cu alte 
activități educaționale în grădinițe și învățământul primar, instruiește mamele migrante să 
gestioneze grupuri locale formate de alte mame migrante care își îmbunătățesc capacitatea 
de a susține studiul copiilor lor. Evaluarea calitativă realizată de participanții la proiect 
demonstrează că acesta a realizat și susținut schimbări pozitive în relațiile părinte-profesor.

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas

Proiectul de educare a mamelor și copiilor (Mother Child Education Project) informează 
părinții de origine turcă din Belgia, Elveția, Franța, Germania și Țările de Jos cu privire la 
sistemul educațional din țara de rezidență și îi sprijină, mai ales pe femei, pentru obținerea 
competențelor și a mijloacelor de participare la activitățile sociale și educaționale locale. 
Fundația neguvernamentală cu același nume (AÇEV) colaborează cu asociațiile locale ale 
migranților și femeilor, cu organisme consultative reprezentative și cu asociații consacrate 
ale societății civile. AÇEV supraveghează și pregătește instructori din țară care elaborează 
programe și cursuri de sprijin în limba turcă și în limba țării de reședință. Evaluarea 
academică externă care compară familiile care au beneficiat de cursuri AÇEV cu cele care nu 
au participat la acest proiect a arătat că proiectul a îmbunătățit încrederea în sine a mamelor 
și interesul pentru școală. Proiectul a fost evaluat favorabil și în ceea ce privește eficacitatea 
și eficiența aplicării și a diseminării.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en

În Franța, noua activitate experimentală „Ouvrir l’École aux parents pour réussir l’intégration” 
a fost lansată în noiembrie 2008 în 61 de școli și licee și va fi evaluată în 2009. Scopul acestei 
inițiative voluntare este să familiarizeze părinții copiilor din prima sau a doua generație cu 

http://www.hippy.org.il
http://www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas
http://www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en
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sistemul școlar, cu obiectivele și mecanismele acestuia, pentru ca aceștia să poată participa 
într-o măsură mai mare și să își poată ajuta mai mult copiii la teme. Programul oferă, de 
asemenea, cursuri voluntare de limbă.

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm

Predarea limbii materne

Majoritatea țărilor oferă sprijin pentru învățarea limbii și culturii materne, la diferite niveluri 
de angajament. Acest sprijin se bazează în mod tradițional pe „ipoteza interdependenței”, 
conform căreia elevii imigranți nu pot stăpâni o nouă limbă până când nu o însușesc în 
mod formal pe cea pe care au învățat-o prima și o pot utiliza acasă și până când nu gândesc 
critic în raport cu aceasta. Trecerea în revistă a literaturii de specialitate realizată de OCDE 
nu a descoperit un consens clar al cercetărilor care să susțină sau să respingă ipoteza 
interdependenței, ceea ce ajută la explicarea confuziei și politizării care pot apărea cu 
privire la rolul predării limbii materne.

Multilingvismul a devenit o prioritate pentru țările dezvoltate care se consideră societăți 
bazate pe cunoaștere, inovatoare și interconectate la nivel mondial. Când elevii pătrund pe 
piața muncii fiind fluenți în limba maternă și într-o a doua limbă, acest capital uman aduce 
țării de destinație avantaje economice și socio-culturale vizibile, mai ales când cunoașterea 
limbii materne este dublată de cunoștințe și de rețele din țările de origine.

Predarea limbii materne poate fi elementul esențial al educației interculturale și al pro   gra-
   mei de studiu al limbilor străine în școli. Elevii care provin din familii de imigranți vor putea 
să păstreze și să dezvolte această formă de capital uman, pe care o pot împărtăși ulterior 
cu elevii interesați care nu provin din familii de imigranți. Elevii nativi din aceste școli vor 
avea posibilități mai numeroase și mai bune de învățare a limbilor străine și competențe 
interculturale de a lucra și trăi în societatea lor diversă și în străinătate. Poate necesita prea 
multe resurse ca fiecare școală să ofere opțiuni de învățământ bilingv de înaltă calitate 
pentru diferitele grupuri lingvistice din care fac parte elevii săi. Cu toate acestea, există o 
varietate de opțiuni curriculare rentabile, care sunt disponibile tuturor elevilor interesați, 
indiferent dacă provin sau nu din familii de imigranți. O programă școlară variată, care să 
cuprindă cursuri avansate, poate fi integrată în oferta de limbi străine din învățământul 
primar și secundar. O altă opțiune este folosirea, pentru lecții ocazionale, a unor asistenți 
bilingvi în clasele obișnuite. O astfel de aplicare concretă a abordărilor pe care le poate 
avea o școală în privința educației interculturale permite o învățare mai bună și posibilități 
de creare a unor legături sociale.

Cunoașterea limbilor și culturilor materne contribuie la capitalul uman al unei țări de 
imigrație, pe care factorii de decizie politică îl pot valorifica la maximum, ca funcție a 
obiectivelor lor legate de învățământul la nivel mondial și competitivitatea pe piața muncii.

*
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„Diversitate lingvistică în școala portugheză” promovează competența interculturală și 
multilingvă și combate segregarea, oferind școli-pilot bilingve în creolă capverdiană și  
chineză mandarină, deschise atât imigranților vorbitori nativi, cât și elevilor portughezi nativi.

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html

Cursurile de limbă maternă (și mai ales profesorul de limba maternă) pot juca, de asemenea, 
un rol important de mediere între familii și școli. Organizarea acestor cursuri poate face 
parte din extinderea proactivă a serviciilor școlii către părinți pentru a mobiliza familiile 
imigrante și membrii comunității. Școlile pot pune la dispoziție resurse educaționale și 
spațiu sau pot subvenționa programe oferite în afara clasei.

Forumul școlilor suplimentare (Supplementary Schools Forum) din Bristol, Regatul Unit, este 
format din 25 de școli comunitare voluntare care oferă lecții suplimentare de limbă și cultură 
maternă, precum și materii din programa școlară normală, precum engleza. O evaluare 
efectuată în 2005 a arătat că impactul pozitiv pe care îl au aceste școli asupra performanței 
școlare, încrederii în sine și identității poate fi sporit printr-o platformă municipală de bune 
practici. Forumul a încurajat schimbul și parteneriatele mai extinse între comunitățile 
stabilite și cele nou-venite, precum și cu școlile obișnuite.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity

În Suedia, un elev care frecventează învățământul obligatoriu și învățământul secundar 
superior are dreptul la lecții de limbă maternă în următoarele condiții: unul sau ambii 
părinți/tutori au o altă limbă maternă decât suedeza, limba constituie o formă zilnică de 
comunicare pentru elev, elevul are deja cunoștințe de bază ale limbii și este dispus să 
primească lecții de limbă maternă. Aceste lecții se organizează atunci când există cel puțin 
cinci elevi și un profesor, devenind o practică comună în școlile cu procente ridicate de elevi 
imigranți și în școlile independente cu profil filologic. Cercetările recente au observat că 
un curs de limbă maternă poate avea un efect pozitiv asupra notelor și a sentimentului de 
identitate și apartenență al unui copil, sporind totodată implicarea părinților în activitatea 
școlară, chiar având în vedere nivelul veniturilor și al educației acestora.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Oferirea de modele și mentori elevilor imigranți

Mentorii pot juca un rol prețios în instruirea și orientarea tinerilor pe tot parcursul educației 
acestora. Ar putea fi angajați ca asistenți ai profesorilor (în calitate de salariați sau voluntari) 
tineri profesioniști proveniți din familii de imigranți pentru a furniza sprijin suplimentar 

http://www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html
http://www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf
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elevilor imigranți. Acest lucru nu le va oferi elevilor imigranți numai un sprijin în activitatea 
școlară, ci și modele pozitive. Acest lucru poate fi deosebit de valoros atunci când 
comunitățile etnice se împart în două grupe distincte – clasa inferioară și elita emergentă 
a clasei de mijloc. Mentorii care cunosc o ascensiune socială pot oferi inspirație și orientare 
elevilor cu performanțe școlare mai scăzute.

Mentorii sporesc încrederea elevilor imigranți și creează punți de legătură cu modelele din 
elitele de imigranți emergente.

Institutul de dezvoltare multiculturală (FORUM) și de Baak (Institutul educațional al 
patronatului VNO-NCW) facilitează instruirea personală a tinerilor cu o educație înaltă care 
provin din familii de imigranți în ultima etapă a studiilor acestora. Un mentor oferă asistență 
în formarea competențelor personale și a calităților de lider.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html

Asistență după ore pentru ameliorarea performanțelor  
și pentru stabilirea de legături

Activitățile de recreere, de exemplu evenimente sportive și tabere de vară, pot facilita 
comunicarea dintre copiii imigranți și cei nativi. Părinții copiilor pot fi încurajați să participe 
la aceste activități și, dacă este posibil, să ajute la organizarea lor. De asemenea, se pot 
organiza evenimente în cooperare cu organizațiile imigranților. 

Activitățile de după orele de școală stabilesc legături între elevii imigranți și cei nativi 
participanți și între școlile organizatoare, părinți și asociațiile de imigranți. 

Fundația Jacobs din Elveția sprijină taberele de vară ale elevilor care învață a doua limbă 
și care provin din familii de imigranți. Sunt testate diferite metodologii, cum ar fi educația 
prin teatru, iar rezultatele participanților și ale grupurilor de control sunt evaluate în timp, în 
scopul îmbunătățirii cunoștințelor și diseminării demersurilor de succes.

www.jacobsfoundation.org

Începând cu anul 1991, „École ouverte” din Franța deschide școlile din învățământul primar 
și secundar miercurea și sâmbăta și în timpul vacanțelor școlare, precum cea de vară și de 
iarnă, pentru o gamă largă de activități culturale, de recreere, de învățare a limbilor străine 
și pentru alte activități de studiu. La acest program pot participa toți elevii care locuiesc 
în zone urbane cu probleme și care provin din medii economice și culturale defavorizate, 

*

*
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inclusiv elevii imigranți nou-veniți. Evaluările calitative arată că programul este un mijloc 
eficient de a combate conflictele din cartiere și de a ameliora integrarea socială, mediul 
școlar și relațiile dintre profesori, părinți și comunitățile locale.

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm

Tot în Franța, din luna septembrie 2008, Ministerul Educației Naționale a creat o opțiune 
voluntară de „orientare școlară” în învățământul primar și în primii patru ani de învățământ 
secundar. În timpul a două ore de supraveghere după cursuri, profesorii îi pot ajuta pe elevi 
la teme și pot oferi lecții suplimentare sau activități sportive, culturale sau artistice.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html

6.3 Facilitarea tranziției către învățământul superior  
și piața muncii

În cadrul UE, învățământul terțiar este recunoscut ca fiind o strategie crucială de stimulare 
a inovației, productivității și creșterii într-o societate bazată pe cunoaștere. Procentul de 
tineri imigranți care finalizează o formă de învățământ terțiar variază considerabil la nivelul 
comunităților de imigranți. Aceste diferențe pot apărea atunci când tinerii s-au confruntat 
cu o întrerupere a studiilor (așa cum se întâmplă cu numeroși solicitanți de azil și refugiați) 
și/sau provin din țări unde puțini oameni au acces la învățământ și, prin urmare, nu au 
calificările academice pentru a pătrunde în învățământul terțiar. Diferențele reflectă, de 
asemenea, valoarea pe care o conferă părinții învățământului superior.

Guvernul, instituțiile educaționale, organizațiile societății civile, fundațiile și companiile 
private pot spori numărul de burse și programe oferite tinerilor talentați care provin din 
familii de imigranți (și părinților acestora).

În Franța, au fost create diferite programe de promovare a diversității în centrele de 
excelență pentru învățământul superior. Institutul de studii politice „Sciences Po” a admis 
sute de studenți (din care două treimi au un părinte născut în străinătate) printr-o procedură 
de selecție adaptată. Programul de instrucție cu o durată de trei ani „Une Grande École? 
Pourquoi pas moi?” inițiat de ESSEC, o școală de afaceri și management, a fost adoptat 
de 30 de școli de elită, ajungând la un număr de 3 000 de studenți. Un sprijin similar la nivel 
individual a fost acordat în cadrul programelor de inginerie și management de către marile 
companii franceze de telecomunicații prin „Cercle Passeport Telecoms”.

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html
http://www.sciences-po.fr
http://www.pourquoipasmoi.essec.fr
http://www.passeport-telecoms.com
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Școlarizarea alternativă

Tinerii care au respins formele tradiționale de școlarizare au nevoie de o alternativă pentru 
a-și dezvolta competențele, pe care să o considere atrăgătoare și relevantă. Educația care 
cuprinde module bazate pe nevoi, care este practică și se axează pe tehnologiile moderne 
prezintă un interes mult mai mare pentru tineri. De exemplu, școlile de tipul a doua șansă 
urmăresc să furnizeze noi posibilități de învățare și formare tinerilor excluși care nu au 
competențele și calificările de a beneficia de formare profesională suplimentară sau de a 
pătrunde pe piața muncii.

Educația și formarea vocațională

Creșterea numărului de tineri absolvenți de liceu face parte din obiectivele Agendei de 
la Lisabona 2000-2010 de a transforma UE în cea mai dinamică și competitivă economie 
bazată pe cunoaștere din lume. Învățământul superior este cea mai de dorit cale de a obține 
competențele necesare pentru o societate a cunoașterii. Se pot face toate eforturile pentru 
a asigura că tinerii imigranți dobândesc competențele necesare pentru a absolvi cu succes 
învățământul secundar, însă educația și formarea vocațională reprezintă o a doua opțiune 
pentru cei care, în pofida sprijinului oferit, riscă să nu termine liceul și să părăsească școala 
având perspective foarte limitate.

Imigranții nu sunt bine reprezentați în învățământul și formarea suplimentară și prezintă o 
rată ridicată de renunțare la studii. Programele extinse de comunicare care oferă informații 
imigranților cu privire la cursurile disponibile pot fi ineficiente sau inexistente, cursurile 
pot să nu fie bine adaptate diferitelor medii educaționale, culturale și/sau lingvistice ale 
imigranților. Cursurile pot să nu fie structurate în mod flexibil pentru a asigura că elevii 
sunt capabili să stabilească un echilibru între angajamentele față de familie și cele față 
de muncă. Activitățile în vederea depășirii acestor obstacole vor contribui la încurajarea 
tinerilor imigranți să își continue educația și la încurajarea întoarcerii la școală a celor care 
s-au retras de la studii sau le-au abandonat.

Campania ministerului danez al integrării, Brug for alle unge (Avem nevoie de toți tinerii), 
își propune să încurajeze mai mulți tineri imigranți să înceapă și să finalizeze formarea 
vocațională. Campania cuprinde un grup de lucru care sprijină școlile vocaționale în ceea ce 
privește stimularea inițiativelor de diminuare a ratei de abandon școlar în rândul imigranților 
și care promovează bunele practici.

www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/ 
English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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În plus, politica daneză „O nouă șansă pentru toți” urmărește să integreze persoanele 
șomere din minoritățile etnice pe piața muncii. Aceasta cuprinde participarea obligatorie 
la învățământul general sau vocațional pentru toți tinerii beneficiari de ajutoare în bani. 
Există programe speciale care oferă asistență tinerilor sub 25 de ani care nu au finalizat un 
program de învățământ pentru tineri. Programele le asigură totodată tinerilor calificările 
necesare pentru a finaliza formarea vocațională.

www.nychance.dk

Proiectul PALMS a creat o rețea de 250 de persoane, formată din experți și asistenți 
sociali din municipiile Italiei, pentru a dezvolta modalități de integrare și de inserție 
pe piața muncii pentru minorii neînsoțiți, care le vor acorda dreptul de a solicita un 
permis de ședere la vârsta de 18 ani. Au fost concepute astfel de mecanisme individuale 
pentru 260 de minori neînsoțiți, dintre care 179 au obținut un stagiu, 157 o bursă și 110 un 
loc de muncă la finalizarea formării.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm

Elevii din prima și din a doua generație se pot confrunta cu dezavantaje mai mari decât 
colegii nativi în obținerea primului loc de muncă, din cauza statutului socio-economic al 
familiei, rețelelor sociale mai slabe și cunoașterii insuficiente a modului în care funcționează 
piața muncii. În plus, nu pot fi trecute cu vederea practicile discriminatorii de recrutare.

Încurajarea pătrunderii timpurii pe piața muncii

În procedurile de recrutare, angajatorii tind să acorde importanță mai mare experienței 
profesionale obținute de un imigrant în țara respectivă decât experienței profesionale/
educaționale anterioare din străinătate sau certificatelor de participare la cursurile de limbă 
a țării-gazdă. Contractele care combină munca și oportunitățile de învățare le permit elevilor 
să obțină diferite competențe profesionale, lingvistice și alte deprinderi interpersonale și îi 
ajută să își descopere propriul potențial și valoarea muncii pe care o desfășoară. Cursurile 
de limbă specializate în funcție de domeniul profesional și oferite la locul de muncă sunt 
recomandate pentru a asigura că predarea limbii din țara-gazdă pentru tinerii imigranți 
nu devine excesivă și ineficientă. Programele la locul de muncă pot fi, de asemenea, 
utile pentru cei cu experiență profesională/educațională în străinătate care au nevoie de 
certificare suplimentară.

Creșterea numărului de tineri imigranți în sistemele de ucenicie și de pregătire profesională 
reprezintă o strategie posibilă de reducere a numărului de șomeri în rândul tinerilor. În 
afara măsurilor care vizează oferta, sunt necesare și strategii de încurajare a unui număr 
mai mare de imigranți să urmeze cursuri de formare vocațională. Succesul programelor de 
ucenicie depinde de calitatea cooperării cu firmele care oferă posturile. Autoritățile pot 

http://www.nychance.dk
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm
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analiza posibilitățile de angajare sau de stagiu și pot certifica nivelul lingvistic de bază și 
competențele necesare pentru a exercita respectiva funcție. De asemenea, acestea pot 
interveni pentru a asigura furnizarea constantă a unor stagii de calitate convenite între școli, 
organizațiile societății civile și diferite tipuri de angajatori. Întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) în special reprezintă un grup de angajatori foarte greu accesibil.

Experiența profesională timpurie prin intermediul unor ucenicii și programe de muncă/de 
învățare a căror calitate este garantată se dovedește a fi semnificativă în special pentru 
succesul tinerilor imigranți pe piața muncii.

Austria și Germania au sisteme consacrate de ucenicie timpurie cu durate semnificative, 
care conduc la obținerea unei diplome și a unei cărți de muncă individuale. Proiectul 
de cercetare TIES a descoperit că imigranții turci din a doua generație din aceste țări 
sunt mai bine dotați pentru a pătrunde pe piața muncii, mai puțin afectați de practicile 
discriminatorii la angajare și că au perspective de angajare mai bune decât în țările în care 
nu există un sistem de ucenicie.

www.tiesproject.eu

Orașul Viena a reușit să crească numărul ucenicilor care provin din familii de imigranți 
cu ajutorul broșurilor multilingve și al anunțurilor publicitare de pe internet. Toți cei 
care participă la formarea practică primesc informații despre diversitate și urmează 
un modul de educație interculturală. Programul Step2Work din Țările de Jos îi ajută 
pe cei care părăsesc școala fără a avea o specializare să pătrundă pe piața muncii 
prin asigurarea și finanțarea unui stagiu de un an, după care angajatorul ar trebui să 
negocieze un contract obișnuit de muncă. Pe parcursul acestui stagiu, proiectul le oferă 
participanților un curs de pregătire și formare continuă. Proiectul și-a atins obiectivele 
din primul an prin faptul că 102 din cei 120 de participanți au obținut un contract de 
muncă și prin înființarea unui grup specializat de consilieri și elaborarea unei programe 
testate de cursuri.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf

Proiectul „Rețea pentru formarea vocațională – formarea de către întreprinzătorii străini” 
din Mannheim, Germania, abordează dubla problemă a imigranților care părăsesc școala 
și care nu își pot găsi un stagiu de practică, precum și a capacității limitate a întreprin-
zătorilor migranți de a le oferi astfel de posibilități. Proiectul facilitează crearea de noi 
ucenicii în sectorul comercial și al gastronomiei și oferă cursuri suplimentare pe tema 
competențelor interculturale și a multilingvismului. La acesta participă 120 de întreprin-
zători migranți, numărul acestora crescând cu 12-15 pe an. 80 % dintre participanți au fost 
angajați permanent de companie, în timp ce restul și-au găsit un loc de muncă sau s-au 
înscris la o formă de învățământ superior.

*

http://www.tiesproject.eu
http://www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag Step2Work_tcm164-66002.pdf
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Discriminarea pozitivă

Guvernul și companiile private pot adera la coduri de conduită pentru îndeplinirea anumitor 
criterii cu privire la respectarea diversității în practicile de recrutare. Se pot impune obligații 
juridice de promovare a egalității și diversității atât sectorului public, cât și companiilor 
care obțin contracte de achiziții publice, împrumuturi, granturi sau alte beneficii guverna-
mentale. În cazul întreprinderilor mici și mijlocii care sunt greu accesibile, sprijinul salarial 
sau avantajele fiscale directe din partea guvernului s-au dovedit foarte eficiente în a încuraja 
recrutarea persoanelor care sunt de obicei defavorizate pe piața muncii (tinerii imigranți, 
șomerii pe termen lung, persoanele cu dizabilități etc.).

În cadrul „Planului Rosetta” din Belgia, angajatorii primesc o rambursare a contribuției la 
asigurările sociale dacă se angajează ca cel puțin 3 % din forța lor de muncă să cuprindă 
tineri, copiii imigranților beneficiind de o pondere dublă.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf

Adaptarea politicilor la nevoile tinerilor imigranți

Liniile directoare europene privind ocuparea forței de muncă, care sunt priorități comune 
în politicile naționale de ocupare a forței de muncă, recomandă ca statele membre 
să pună în aplicare o serie de măsuri care să garanteze că niciun tânăr nu este exclus 
din programele de formare sau de pe piața muncii. Strategiile sunt adaptate pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale anumitor grupuri de tineri imigranți cu rezultate slabe pe 
piața muncii.

Factorii de decizie politică din domeniile educației și integrării au elaborat programe de 
sprijinire a elevilor în ceea ce privește pregătirea pentru primul loc de muncă, asigurarea 
sau chiar crearea acestor locuri de muncă într-o carieră care coincide cu aptitudinile 
și aspirațiile lor. Rezultatele propuse participanților la aceste programe variază de la 
dobândirea încrederii în sine, a competențelor interpersonale pentru piața muncii, rețele 
de sprijin profesional și certificări, până la stagii și locuri de muncă. Aceste programe sunt 
menite să aibă un impact asupra integrării socio-economice și asupra vizibilității modului în 
care imigranții pot contribui și au contribuit la viața economică.

Numeroși tineri imigranți care nu sunt angajați sau nu studiază beneficiază de activități de 
emancipare care le oferă impulsul și resursele de a se schimba, încrederea că acest lucru 
este posibil și competențele pentru a-l realiza. Se pot crea „centrele pentru cetățeni” care să 
ofere tinerilor acces la informații, internet, cursuri de limbă și de formare a competențelor 
interpersonale.

*

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf
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Programele pot spori „competențele interpersonale” ale elevilor, ceea ce ameliorează 
perspectivele găsirii unui loc de muncă ca începător, oferind mai multe posibilități de 
învățare informală, precum centre de resurse, cursuri de formare, mentori și acces 
la rețele.

„Jugendmigrationsdienste” (JMD) din Germania este un serviciu specializat de integrare 
pentru tinerii din familii de migranți. În total, există 360 de JMD care urmăresc să 
îmbunătățească șansele tinerilor de a se integra cu succes la nivel lingvistic, școlar și 
educațional, precum și tranziția către viața profesională, prin oferirea de consiliere 
individuală și gestionare a cazurilor concrete, ședințe de grup, consultanță socială și 
posibilități de creare a unei rețele de contacte sociale.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie

Metode creative de implicare a tinerilor imigranți și a familiilor acestora

Asigurarea autonomiei înseamnă că elevii și partenerii sunt cei care aleg proiectul, iar nu că 
proiectul își alege elevii și partenerii. Aceste programe fac tot posibilul pentru a valorifica 
contextul local. Acestea îi ajută pe elevii imigranți să își evalueze propria educație formală 
și informală și posibilitățile profesionale din jur. Platformele de dialog cu organizațiile și 
comunitățile de imigranți, și mai ales cu reprezentanții tinerilor, pot fi utile pentru a identifica 
barierele de pe piața muncii și strategiile de depășire a acestora.

Serviciile de orientare profesională ar trebui adaptate la nivel cultural. Pot fi puse la 
dispoziție informații ușor de accesat prin intermediul unor materiale traduse și site-uri, 
precum și prin accesul la interpreți sau personal bilingv. La tinerii imigranți se poate ajunge 
prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicare, precum site-urile interactive și 
mass-media electronică. Există numeroase exemple care variază de la vizite la domiciliu 
și linii telefonice directe până la târguri de locuri de muncă, campanii de recrutare, chiar 
publicitate senzațională.

Parteneriatul austriac de dezvoltare Join In din cadrul EQUAL a efectuat un tur în Tirol, 
oferind o campanie de informare, ministagii, târguri de studii și locuri de muncă și ateliere 
la fața locului. Membrii grupului-țintă au fost formați pentru a fi mentorii interculturali ai 
proiectului și s-au dovedit mai eficienți la recrutare decât personalul austriac nativ. Agenția 
regională de ocupare a forței de muncă a primit directive de a-și revizui informațiile despre 
utilizatori pentru a surprinde „proveniența din familii de migranți”, a reevaluat eficacitatea 
ofertelor actuale pentru aceste grupuri, iar în prezent desfășoară proiecte de comunicare 
mai extinse în rândul acestora și în afara zonelor urbane.

www.join-in.at

*

http://www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie
http://www.join-in.at
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Agenda X – Youth in a Multicultural Society (Tinerii într-o societate multiculturală) este 
conceput și derulat de tineri pentru tineri. Printre diferitele activități care reunesc tinerii 
nativi și minoritari care pătrund pe piața muncii, cea mai semnificativă activitate individuală 
este cursul profesional Jobb X. La acesta au participat câteva sute de tineri cu vârste cuprinse 
între 15 și 26 de ani, iar rata succesului în găsirea unui loc de muncă la scurt timp după 
terminarea programului este de 80 % – mult mai ridicată decât pentru cei care au participat 
la cursurile standard oferite de Serviciul norvegian al forței de muncă și protecției sociale. 
Motivul care stă la baza avantajului comparativ al Jobb X este accentul pe competențele 
reale, punctele forte individuale și un raport mai mare profesor/elev.

www.agendax.no

Instrumentele TIC (tehnologiile informației și comunicațiilor) sunt utilizate de inițiativele 
la scară redusă din întreaga Europă pentru a forma tinerii imigranți prin promovarea 
posibilităților de învățare interculturale și personalizate, a alfabetizării și a dobândirii 
competențelor lingvistice, specifice unui domeniu, digitale și mass-media care pot 
deschide porțile către angajare. Trăsăturile dinamice și multimedia ale TIC sunt atrăgătoare 
pentru tineri și îi (re)implică într-un mediu de învățare mai interactiv și mai adaptat nevoilor 
lor specifice. De exemplu, studenții se pot antrena fără a apela la limbă, utilizând imagini 
sau traduceri în limba maternă. Accesul la computere și deprinderile digitale elementare 
reprezintă două condiții preliminare pentru a profita de aceste posibilități.

Programul Escolhas (Alegeri) din Portugalia este un program ascendent, care, începând cu 
anul 2001, a finanțat și susținut 121 de proiecte. Acestea se bazează pe propriile analize 
ale asociațiilor locale cu privire la modalitatea de ameliorare a rezultatelor educaționale și 
de pe piața muncii ale tinerilor în situație de risc de toate vârstele care locuiesc în cartiere 
defavorizate, în special ale copiilor imigranți. Începând cu anul 2006, 110 centre locale de 
„integrare digitală” (CID@NET) au furnizat acces gratuit la internet unui număr de 27 000 
de utilizatori pentru căutarea unui loc de muncă și pentru activități diversificate de sprijin. 
De exemplu, a fost elaborată o programă de formare dedicată „capacității de inserție 
profesională” (employability) împreună cu Digital Literacy din cadrul Microsoft.

www.programaescolhas.pt

Proiectul LIFT din Hamburg a urmărit formarea și extinderea competențelor lingvistice 
și interculturale ale copiilor migranților, pregătindu-i în același timp în privința utilizării 
eficiente a noilor mijloace de informare în masă. Având drept grup-țintă tinerii fără drept 
de vot cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani proveniți din familii de migranți, LIFT a oferit un 
mediu de învățare online, cu acces la unități de învățare și jocuri online.

http://www.agendax.no/
http://www.programaescolhas.pt/
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Mai multe informații despre practici se pot găsi în Overview of Digital Support Initiatives for/
by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU27 (Prezentare generală a inițiativelor de sprijin 
digital realizate pentru/de către imigranți și minoritățile etnice din UE-27), Raport al IPTS 
din 2008:

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888

Mentorii și modelele

Modelele le dovedesc altor tineri că este posibil să ai succes prin educație și pe piața muncii. 
Mentorii individuali pot să le ofere tinerilor imigranți nu numai inspirație, ci și consiliere și 
orientări specifice. Programele pot asocia elevii din medii defavorizate cu voluntari (angajați 
sau pensionari) dintr-o anumită profesie sau cu instructori certificați la nivel profesional. 
Mai ales modelele dintr-un mediu similar s-au dovedit a fi mentori, angajatori și manageri 
de proiect de succes pentru aceste programe. Oferirea de posturi de mentori participanților 
câștigători ajută aceste programe să îndeplinească obiectivul global de a-i ajuta pe tinerii 
imigranți să obțină cariere care să corespundă competențelor și experiențelor lor unice.

În proiectul Work-Up din Belgia, consultanți de teren care provin din familii de imigranți 
oferă orientare individuală tinerilor imigranți șomeri. Aceștia asigură o punte de legătură 
între persoanele care caută un loc de muncă și agențiile publice de recrutare, identificând 
problemele specifice cu care se confruntă imigranții și propunând îmbunătățiri ale serviciilor. 
Asociațiile participante ale imigranților asigură consiliere complementară și cursuri de 
formare pe care agențiile publice nu le oferă.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf

Proiectul german SpraKuM din cadrul EQUAL a implementat „calificarea de mediator 
lingvistic și cultural” pentru a oferi cursuri de formare și pentru a deschide această carieră 
tinerilor imigranți, refugiaților și solicitanților de azil care doresc să aibă rolul de intermediari 
în ameliorarea serviciilor de bază și a sănătății și situației sociale ale imigranților mai 
vulnerabili.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de- 
transkom_en.cfm

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-transkom_en.cfm
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Tinerii imigranți, educația și piața muncii
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Extinderea rețelelor

Numeroase persoane găsesc locuri de muncă prin rețelele lor sociale. În general, tinerii 
imigranți au rețele mai puțin dezvoltate decât nativii, acest lucru defavorizându-i. Guvernul, 
societatea civilă, instituțiile educaționale și companiile private pot juca toți un rol în 
formarea rețelelor. De exemplu, angajatorii care își desfășoară activitatea în domenii în care 
se obișnuiește recrutarea prin rețele informale ar putea oferi programe de orientare la locul 
de muncă destinate acestui grup-țintă. National Talent Pools (bazele naționale de talente) 
oferă o platformă prin care persoanele care caută un loc de muncă sunt puse în legătură cu 
potențialii angajatori și prin care se oferă posibilități de voluntariat pentru îmbunătățirea 
CV-urilor acestor tineri.

From Bench to Pitch (De pe banca de rezerve pe teren) este un proiect creat de unul dintre 
cele mai mari cluburi de fotbal din Danemarca, Brøndby IF, în cooperare cu primăria din 
Brøndby și cu Ministerul Integrării. Acesta urmărește stabilirea de contacte între tinerii 
care provin din familii de migranți și rețeaua clubului, de aproximativ 350 de sponsori. 
Din 2003, peste 130 de tineri din familii de migranți au beneficiat de stagii sau au fost 
angajați.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211

Voluntariatul și participarea la rețelele tinerilor pot îmbunătăți competențele tinerilor 
imigranți, dezvoltându-le în același timp relațiile și încrederea. Tinerii imigranți din 
învățământul secundar pot fi încurajați, de asemenea, să se angajeze temporar în vacanțele 
școlare sau în timpul liber, întrucât acest lucru poate constitui o experiență valoroasă pe 
piața muncii, poate contribui la ameliorarea competențelor lingvistice și poate dezvolta 
aptitudini sociale și interpersonale.

Proiectul olandez Catch the coach-to-be din cadrul EQUAL abordează problemele sociale 
ale tinerilor imigranți, încurajându-i să se angajeze de tineri. Proiectul implică dezvoltarea 
și aplicarea unor programe de predare, instruirea practică, consolidarea caracterului 
multicultural al muncii tinerilor, mărirea numărului de locuri de studiu/muncă prin stabilirea 
contactului cu angajatorii, precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a unei metode de 
învățare multimedia.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88

http://brondby.com/article.asp?aid=51211
http://www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88
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Eliminarea discriminării indirecte pe motiv de origine  
și condiție socială

În funcție de situația locală, tinerii imigranți pot fi concentrați în mod disproporționat 
în zone defavorizate economic, unde oamenii au mai multe șanse să stea în locuințe 
sociale, să fie șomeri, să aibă un nivel scăzut de educație, să fie implicați în infracțiuni sau 
să aibă probleme de sănătate mintală precum depresia. În aceste cazuri, există puține 
șanse ca zona să aibă legături comerciale și de transport înfloritoare, iar posibilitățile 
de angajare pot fi slabe. Pentru tinerii care cresc în zone defavorizate la nivel economic 
și social posibilitățile sunt mult mai limitate. Autoritățile locale ar trebui să încurajeze 
angajatorii din afara zonelor segregate și defavorizate să angajeze tineri din aceste zone 
și, acolo unde este cazul, să aibă în vedere un număr de stagii de practică rezervate 
special pentru aceștia.

Proiectul suedez Lugna Gatan (Stradă liniștită) urmărește reintegrarea tinerilor care se 
confruntă cu excluziunea socială în zonele defavorizate din mai multe orașe. După un curs 
de formare de trei luni, tinerii sunt angajați ca modele pentru a stabili legături cu alți tineri 
din zona lor. Câteva sute de tineri șomeri au fost ajutați să înceapă cursuri de formare 
și să obțină un loc de muncă și alți câteva mii au lucrat ca voluntari. Marea majoritate a 
celor care lucrează sau au lucrat la proiect sunt angajați acum cu normă întreagă sau sunt 
înscriși într-un program de studiu.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/
dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf

Programul Zones Franches Urbaines (Zone urbane defavorizate) din Franța urmărește 
intensificarea activității economice, reducerea șomajului și facilitarea regenerării fizice 
și sociale în zone cu procente ridicate de abandon școlar prin ameliorarea stimulentelor 
economice pentru companiile private.

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf
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Concluzii

1. Condițiile sociale într-un sens mai larg reglementate prin diferite politici, precum 
imigrația, locuințele, afacerile sociale și ocuparea forței de muncă pot favoriza sau 
împiedica o politică eficientă în domeniul educației.

2. Elevii imigranți au tendința de a reuși în cadrul sistemelor școlare care au mai puține 
tipuri de școli, fac mai târziu selecția în vederea grupării în funcție de abilități și dispun 
de mecanisme obiective de evaluare, inclusiv pentru cazurile cu nevoi speciale.

3. Standardele înalte și uniforme de evaluare a programelor anterioare de învățare 
și orientare garantează că elevii nou-veniți se înscriu în sistemul școlar la nivelul 
potrivit.

4. Sprijinul continuu îi ajută pe elevii imigranți să recupereze cât mai rapid și ușor. Aceste 
cursuri beneficiază de standarde de calitate bine stabilite și evaluate periodic în ceea 
ce privește învățarea celei de a doua limbi și de o strânsă colaborare între profesori în 
privința învățării integrate a conținutului.

5. Angajarea unui număr mai mare de profesori de calitate este unul dintre cele mai 
eficiente instrumente de ameliorare a nivelurilor de educație, în special în cazul 
elevilor care provin din familii de imigranți sau dintr-un mediu defavorizat. Creșterea 
numărului de profesori care provin din familii de imigranți și/sau care au participat 
la cursuri de educație interculturală ameliorează nivelul de educație al elevilor, 
așteptările profesorilor și calitatea globală a mediului de învățare.

6. Implementarea în întregime a educației interculturale în programele școlare, în 
materialele didactice și în activitățile extrașcolare sporește gradul de conștientizare  
al elevilor nativi și încrederea elevilor imigranți.

7. Strategiile active de comunicare extinsă care vizează părinții imigranți și defavorizați, 
precum și programele voluntare de educare continuă a adulților destinate tuturor 
determină îmbunătățirea frecventării și a rezultatelor școlare, sporind participarea 
părinților la evenimentele și activitățile școlare.

8. Cunoașterea limbilor și culturilor materne contribuie la capitalul uman al unei țări de 
imigrație, pe care factorii de decizie politică îl pot valorifica la maximum, ca funcție a 
obiectivelor lor legate de învățământul la nivel mondial și competitivitatea pe piața 
muncii.

9. Mentorii sporesc încrederea elevilor imigranți și creează punți de legătură cu modelele 
din elitele de imigranți emergente.

10. Activitățile de după orele de școală stabilesc legături între elevii imigranți și cei nativi 
participanți și între școlile organizatoare, părinți și asociațiile de imigranți.
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11. Experiența profesională timpurie prin intermediul unor stagii de calitate și programe 
profesionale/de învățare se dovedește a fi semnificativă în special pentru rezultatele 
integrării tinerilor imigranți pe piața muncii.

12. Programele pot spori „competențele interpersonale” ale elevilor, care ameliorează 
perspectivele găsirii unui loc de muncă de nivel preliminar, oferind mai multe 
oportunități de învățare informală, precum centre de resurse, cursuri de formare, 
mentori și rețele de acces.
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Anexa I 
Principii fundamentale comune 
pentru politica de integrare 
a imigranților în Uniunea Europeană
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1. Integrarea este un proces dinamic bidirecțional de acomodare reciprocă a tuturor 
imigranților și rezidenților statelor membre.

2. Integrarea presupune respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

3. Angajarea are un rol-cheie în procesul de integrare și este esențială pentru participarea 
imigranților, pentru contribuțiile imigranților la societatea-gazdă, precum și pentru 
transformarea acestora în contribuții vizibile.

4. Cunoașterea elementară a limbii, istoriei și instituțiilor societății-gazdă este indispen-
sabilă pentru integrare; facilitarea obținerii acestor cunoștințe de către imigranți este 
esențială pentru o integrare reușită. 

5. Eforturile în domeniul educației sunt fundamentale pentru a pregăti imigranții, și în 
special pe descendenții acestora, să devină participanți mai activi și mai de succes 
în cadrul societății.

6. Accesul imigranților la instituții, precum și la bunurile și serviciile publice și private, în 
mod egal cu cetățenii naționali și în mod nediscriminatoriu este o condiție esențială a 
unei mai bune integrări.

7. Interacțiunea frecventă între imigranți și cetățenii statelor membre este un mecanism 
fundamental al integrării. Forumurile comune, dialogul intercultural, educația cu 
privire la imigranți și la culturile imigranților, precum și îmbunătățirea condițiilor de 
trai din mediile urbane sporesc interacțiunile dintre imigranți și cetățenii statelor 
membre.

8. Practica diferitelor culturi și religii este garantată în temeiul Cartei drepturilor 
fundamentale și trebuie protejată, cu excepția cazului în care practicile intră în conflict 
cu alte drepturi europene inviolabile sau cu legislația națională.

9. Participarea imigranților la procesul democratic și la formularea politicilor și a măsurilor 
de integrare, în special la nivel local, sprijină integrarea acestora.

10. Includerea politicilor și a măsurilor de integrare în toate portofoliile politice relevante și 
la toate nivelurile de guvernare și servicii publice constituie un considerent important 
în formarea și punerea în aplicare a politicilor publice.

11. Definirea unor obiective clare și stabilirea unor indicatori și mecanisme de evaluare 
sunt necesare pentru adaptarea politicii, pentru evaluarea progreselor din domeniul 
integrării și pentru a face mai eficient schimbul de informații.
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Anexa II 
Instrument de evaluare comparativă  
în materie de integrare
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Anexele la prima și la a doua ediție a manualului prezintă metode de transpunere a 
politicilor în proiecte și a rezultatelor activităților desfășurate de practicieni în noi 
inițiative de către factorii de decizie politică. Prezenta anexă oferă un instrument 
factorilor de decizie politică și practicienilor care doresc să învețe unii de la alții și 
unii cu alții în scopul îmbunătățirii sistematice și continue a metodelor lor de lucru, a 
standardelor și serviciilor furnizate de aceștia.

Orice tip de parte interesată care se consideră un actor în domeniul integrării (factori de 
decizie politică, furnizori de servicii, actori ai societății civile) poate să facă o evaluare 
comparativă a performanțelor activității sale, pe baza unui mandat, a unei serii de obiective 
și a unor activități comune.

Metoda pe care se bazează evaluarea comparativă a performanțelor este analiza 
comparativă a practicienilor, efectuată de practicieni. Disponibilitatea participanților de 
a învăța împreună și unii de la alții este fundamentală pentru succesul metodei. În acest 
proces, participanții identifică:

domenii-cheie de îmbunătățit;•	

norme juridice și profesionale relevante la nivel internațional;•	

bune practici care respectă aceste norme și factori esențiali pentru respectarea acestora;•	

lecții care pot fi transferate de la o situație la alta, conducând la adaptări ale propriilor •	
politici și practici.

În continuare este prezentat un instrument de evaluare comparativă pe care un actor 
în domeniul integrării îl poate utiliza în cadrul unui exercițiu de evaluare comparativă a 
performanțelor pentru a trage învățăminte și pentru a-și ameliora politicile și practicile. 
Împreună, participanții parcurg această listă în fiecare dintre cele patru etape distincte și 
pași diferiți ai procesului de evaluare comparativă:

1. Planificarea

Subiect:•	  Integrarea este un proces multidimensional. Ce domeniu specific abordează 
activitatea dumneavoastră?

Găsirea unei definiții de lucru a procesului:•	  Conceptele sau modelele divergente de 
integrare pot împiedica cooperarea și analiza comparativă. Cum consideră organizația 
dumneavoastră că activitatea sa va contribui la bunăstarea pe termen lung și la 
convergența rezultatelor societale în favoarea tuturor membrilor unei societăți diverse? 
Activitatea dumneavoastră promovează o participare activă, dobândirea de aptitudini și 
competențe ori deschiderea instituțională și schimbarea culturală?
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Căutarea potențialilor participanți:•	  Cu cine și de la cine aveți interes comun să învățați? 
Ați încheia parteneriate cu organizații care desfășoară activități similare, dar care sunt 
situate în alte orașe sau țări? Sau ați prefera să învățați de la organizații cu obiective 
similare, dar care își desfășoară activitatea în sectoare diferite? 

Crearea structurii de evaluare comparativă:•	  Conducerea organizației își arată disponi-Conducerea organizației își arată disponi-
bilitatea de face o evaluare comparativă și alocă resurse suficiente. Ce metodologie, 
acord de cooperare și cod de conduită se vor utiliza în rândul participanților?

2. Cercetarea

Definirea beneficiarilor direcți:•	  Diversitatea actuală a Europei este sporită prin sosirea 
imigranților, care sunt ei înșiși diverși. Ce membri ai unei societăți diverse beneficiază 
direct de activitatea dumneavoastră în domeniul integrării? Sunt aceștia categorii 
specifice de imigranți, generații diferite, publicul larg, instituții publice etc.?

Identificarea surselor de informații demne de încredere:•	  Întrucât decalajele 
naționale și transnaționale în ceea ce privește culegerea datelor pot îngreuna căutarea 
datelor comparabile, evaluatorii pot reprezenta cea mai bună resursă. Ce surse sunt 
disponibile pentru obținerea de date dezagregate, comparabile despre beneficiarii 
dumneavoastră?

Culegerea datelor și analizarea impedimentelor cu care se confruntă beneficiarii:•	  În 
domeniul dumneavoastră de activitate, ce probleme indică beneficiarii dumneavoastră 
direcți ca fiind cele mai frustrante pentru bunăstarea pe termen lung? Dacă nu aveți 
informații despre experiențele acestora, ce probleme observă sau despre ce probleme 
aud practicienii vorbindu-se?

Transpunerea impedimentelor în domenii de ameliorare:•	  Care ar fi obiectivele 
bine precizate și orientate spre acțiuni pe care organizația dumneavoastră le-ar putea 
adopta pentru a elimina aceste impedimente și pentru a valorifica factorii de facilitare 
a integrării?

Analizarea politicilor:•	  Ce bunuri, servicii și politici oferă organizațiile pentru a aborda 
aceste domenii de ameliorare?

3. Analiza

Desfășurarea unor evaluări retrospective și prospective ale impactului:•	  Ce impact 
a avut activitatea dumneavoastră anterioară asupra acestor domenii de ameliorare 
în situația dumneavoastră? Ce alternative de lucru ar putea îmbunătăți acest impact 
pe viitor?
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Stabilirea standardelor:•	  Ce norme juridice internaționale sau standarde profesionale 
se aplică direct domeniului dumneavoastră de activitate?

Căutarea și studierea celei mai bune practici:•	  Ce practici pot fi găsite care să 
îndeplinească în mod optim diferitele criterii prevăzute de aceste standarde?

Investigarea acestor practici și organizații:•	  Tehnicile variază de la simpla studiere a 
informațiilor disponibile public la vizite în echipă, seminare și metode mai sofisticate 
precum evaluarea inter pares, schimburile și parteneriatele de învățare. Cum a utilizat o 
altă organizație aceste standarde pentru a-și concepe practicile? Care sunt „următoarele 
etape” care trebuie avute în vedere în cadrul implementării? Ce factori explică succesul 
acestora?

4. Punerea în aplicare

Îmbunătățirea politicilor și practicilor:•	  Adoptarea de noi măsuri pentru a elimina 
sau a reduce decalajul dintre practicile actuale și cele mai bune practici. Cum ar putea 
practicile dumneavoastră să respecte și chiar să depășească aceste standarde?

Convenirea asupra unor indicatori, obiective și valori de referință comune:•	  
Cum ar putea domeniile dumneavoastră de ameliorare să fie transpuse în etaloane și 
măsurători comune care să evalueze contribuția activităților dumneavoastră la integrare 
în general?

Raportarea, revizuirea și adaptarea procesului de evaluare comparativă:•	  Cum ar 
putea fi acest proces ameliorat în timp pentru a îmbunătăți în mod continuu performanța 
dumneavoastră în acest domeniu sau pentru a aborda teme noi?



Manual privind integrarea 173

Anexa III 
Puncte de contact naționale  
privind integrarea
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Austria
Fondul de integrare austriac (Österreichischer Integrationsfonds)
Schlachthausgasse 30, 1030 Vienna, Austria, Fax: +43 171 01 20 35 91

Belgia
Cabinetul viceprim-ministrului, al ministrului Muncii și Egalității de Șanse (Vice-Première 
ministre, ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances/Vice Eerste minister, minister van 
Werk en van Gelijke Kansen)
Kunstlaan 7 Avenue des Arts, 1210 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, Fax: +32 22 20 20 67

Centrul pentru egalitatea de șanse și combaterea rasismului (Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme/Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding)
Koningsstraat 138 Rue Royale, 1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, Fax: +32 22 12 30 30

Bulgaria
Ministerul Muncii și Politicii Sociale (Министерство на труда и социалната политика)
Direcția pentru libera circulație a persoanelor, migrație și integrare
2, Triaditza Street, 1051 Sofia, Bulgaria, Fax: +359 29 87 39 80

Cipru
Ministerul de Interne (Υπουργείο Εσωτερικών) – UE și Sectorul relațiilor internaționale
Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, Cyprus, Fax: +357 228 67 83 83

Republica Cehă
Ministerul de Interne al Republicii Cehe (Ministerstvo vnitra České republiky) – 
Departamentul pentru azil și politica privind migrația
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, Czech Republic, Fax: +420 974 83 35 12

Danemarca
Ministerul pentru Refugiați, Imigrare și Afaceri de integrare (Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration) – Direcția Politica în materie de integrare
Holbergsgade 6, DK-1057 Copenhagen K, Denmark, Fax: +45 33 11 12 39

Estonia
Ministerul Culturii (Kultuuriministeerium)
Suur-Karja 23, 15076, Tallinn, Estonia, Fax: +372 628 22 00

Finlanda
Ministerul de Interne (Sisäasiainministeriö)
Departamentul Migrație, unitatea Integrare
Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023, fax: +358 916 04 29 40
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Franța
Ministerul Imigrării, Integrării, Identității Naționale și Dezvoltării Solidare (Ministère de 
l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) – 
Departamentul Primire, Integrare și Cetățenie – 
101, rue de Grenelle – 75323 PARIS Cedex 07, France, Fax: +33 172 71 68 25

Germania
Ministerul Federal de Interne (Bundesministerium des Innern) – Unitatea MI2 Politici în 
materie de Integrare
Alt-Moabit 101, D 10559 Berlin, Germany, Fax: +49 301 86 81 29 26

Grecia
Ministerul de Interne, al Descentralizării și E-Guvernării (Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – Direcția Generală pentru Politica în 
materie de Migrație și Integrare Socială, Direcția Integrare Socială
2 Evangelistrias St., 105 63 Athens, Greece, Fax: +30 21 03 74 12 39

Ungaria
Ministerul Justiției și al Aplicării legii (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) – 
Departamentul de Coordonare în domeniul Justiției, Afacerilor Interne și Migrației
Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, Hungary, Fax: +36 14 41 35 99

Irlanda
Cabinetul ministrului pentru Integrare (Office of the Minister for Integration)
Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 16 47 31 19

Italia
Ministerul de Interne (Ministero dell’Interno) – Departamentul pentru libertăți civile și
imigrare – Direcția centrală pentru imigrare și politici de azil

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, Italy, Fax: +39 06 46 54 97 51
Ministerul Muncii, Sănătății și Politicilor Sociale (Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali) – Direcția generală pentru imigrare
Via Fornovo 8, 00192 Roma, Italy, Fax: +39 06 36 75 47 69

Letonia
Ministerul de Justiție al Republicii Letonia (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)
Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, Fax: +371 67 28 55 75

Lituania
Ministerul Securității Sociale și al Muncii (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) – 
Departamentul Afaceri internaționale
A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, Lithuania, Fax: +370 52 66 42 09
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Luxemburg
Ministerul Familiei și Integrării (Ministère de la Famille et de l'Intégration) – 
Biroul luxemburghez de primire și integrare (Office luxembourgeois de l'accueil et de 
l'intégration – OLAI)
7-9, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Fax: +352 24 78 57 20

Malta
Ministerul Familiei și Solidarității Sociale (Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali)
Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, Malta, Fax: +356 25 90 31 21

Țările de Jos
Ministerul pentru Locuințe, Amenajarea Teritoriului și Mediu (ministerie van VROM)
Direcția generală pentru Locuințe, Comunități și Integrare
Departamentul pentru cetățenie civică și integrare
Rijnstraat 8, Postbus 30941, 2500 GX Den Haag, the Netherlands, Fax: +31 703 39 06 18

Polonia
Ministerul Muncii și Politicii Sociale (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) –
Departamentul de Asistență Socială și de Integrare
1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warsaw, Poland, Fax: +48 226 61 11 40

Portugalia
Președinția Consiliului de Miniștri (Presidência do Conselho de Ministros)
Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, Portugal, Fax: +351 213 92 78 60

România
Ministerul Administrației și Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări – Serviciul Integrare 
socială
Str. Tudor Gociu nr. 24 A, sectorul 4, București, România, Fax: +40 214 50 04 79

Slovacia
Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovacia
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
Departamentul pentru migrație și integrarea străinilor
Špitálska 4, 816 43 Bratislava, Slovak Republic Fax: +421 220 46 16 23

Ministerul de Interne al Republicii Slovacia, (Ministerstvo vnútra SR)
Biroul Migrație
Pivonková 6, 812 72 Bratislava, Slovak Republic, Fax: +421 243 41 47 59
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Slovenia
Ministerul de Interne (Ministrstvo za notranje zadeve) – Direcția Migrație și Integrare
Beethovnova 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Fax: +386 14 28 46 95

Spania
Ministerul Muncii și Imigrării (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –
Secretariatul de stat pentru imigrare și migrație
Direcția generală pentru Integrarea imigranților
C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, 28003 Madrid, Spain, Fax: +34 913 63 70 57

Suedia
Ministerul Integrării și Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet) – Direcția pentru Integrare și Dezvoltare Urbană
S-103 33 Stockholm, Sweden, Fax: +46 84 05 35 78

Regatul Unit
Agenția britanică de frontieră – Politica în materie de imigrare
Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 
Fax: +44 20 86 04 68 94

Observatori

Norvegia
Ministerul Muncii și Incluziunii Sociale (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) –
Departamentul Integrare și Diversitate
P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, Norway, Fax: +47 22 24 02 65

Pentru site-urile naționale, a se vedea site-ul european privind integrarea la adresa 
www.integration.eu (secțiunea: profiluri de țară)

http://www.integration.eu
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Acest document se bazează pe cercetare documentară, pe documentele de 
prezentare a punctelor-cheie, documentele finale și prezentările scrise și orale din 
cadrul seminarelor tehnice. Principalele lucrări consultate și citate sunt enumerate 
în cele ce urmează.

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries (Dobândirea 
și pierderea cetățeniei: politici și tendințe în 15 țări europene), proiectul NATAC,  
www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498

Citizenship policies in the new Europe (Politici privind cetățenia în noua Europă), proiectul 
CPNEU, www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

Discrimination in the European Union (Discriminarea în Uniunea Europeană), 
Eurobarometrul special 263, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_263_en.pdf

A Diversity Toolkit for factual programmes in public service television (Instrumentul de 
diversitate pentru programele informative ale televiziunii publice), Uniunea Europeană de 
Radiodifuziune, Consiliul ESF suedez, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf

Education and the Integration of Migrants (Educația și integrarea migranților), Direcția 
Generală Educație și Cultură a Comisiei Europene, www.efms.uni-bamberg.de/pdf/
NESEducationIntegrationMigrants.pdf

European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society (Conferința 
europeană privind participarea activă a tinerilor minorităților etnice în societate), 
Copenhaga, Danemarca, www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-
8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, www.nyidanmark.dk/resources.ashx/
Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf

For Diversity. Against Discrimination (Pentru diversitate. Împotriva discriminării), document 
al campaniei, Anul European al Egalității de Șanse pentru Toți 2007, www.stop-discrimi-
nation.info/4895.0.html

Good Practice Database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe (Baza de date cu 
bune practici: Compendiu: politici și tendințe culturale în Europa), www.culturalpolicies.
net/web/intercultural-dialogue-database.php

Handbook for local consultative bodies for foreign residents (Manual pentru organismele 
consultative locale pentru rezidenții străini), Consiliul Europei, http://book.coe.int/EN/
ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
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http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
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http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
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http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
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http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
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How to communicate: Strategic communication on migration and integration (Cum să 
comunicăm: Comunicare strategică cu privire la migrație și integrare), Fundația King 
Baudouin, www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_
external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe (Integrarea copiilor imigranți în școlile 
din Europa), Rețeaua Eurydice privind educația în Europa a Direcției Generale Educație și 
cultură, http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

Intercultural dialogue in Europe (Dialogul intercultural în Europa), Eurobarometrul Flash 217, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf

INVOLVE - Integration of migrants through volunteering (INVOLVE – Integrarea 
migranților prin voluntariat), Centrul de voluntariat european, www.cev.be/data/File/
INVOLVEreportEN.pdf

Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the Netherlands, 
and Portugal (Locuri de muncă pentru imigranți, vol. 2: Integrarea pe piața muncii în 
Belgia, Franța, Țările de Jos și Portugalia), OCDE, www.oecd.org/els/migration/integration/
jobs2

Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 
Commission (Identificarea măsurilor politice în materie de integrare a imigranților în 
mecanismul Comisiei Europene), Grupul politic privind migrația, www.migpolgroup.com/
projects_detail.php?id=21

Majority populations’ attitudes towards migrants and minorities (Atitudinile populațiilor 
majoritare față de migranți și minorități), Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și 
Xenofobe, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf

Media4Diversity - Taking the pulse of diversity in the media (Media4Diversity – Analizarea 
diversității din mass-media), Internews Europe, Institutul de diversitate mass-media, IFJ, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes

Migration and Integration – Europe’s big challenge: What role do the media play? (Migrația și 
integrarea – marea provocare a Europei: Ce rol joacă mass-media?), www.miramedia.nl/
media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf

Migration and Public Perception (Migrația și percepția publică), Biroul Consultanților 
pentru Politică Europeană al Comisiei Europene, http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/
publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf

Moving Europe: EU research on migration and policy needs (Europa în mișcare: studiu UE 
privind migrația și nevoile politice), Direcția Generală Cercetare a Comisiei Europene,  
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
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ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
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Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU27 
(Prezentare generală a inițiativelor de sprijin digital realizate pentru/de către imigranți și 
minoritățile etnice din UE-27), Raport al IPTS, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.
cfm?id=1888

POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of 
Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries (POLITIS: Construirea Europei cu 
cetățeni noi? O anchetă privind participarea civică a cetățenilor naturalizați și a rezidenților 
străini din 25 de țări), www.politis-europe.uni-oldenburg.de/

Racism and cultural diversity in European media: a review of research (Rasismul și diversitatea 
culturală în mass-media europeană: o analiză a cercetării) de Jessika ter Wal, www.ekr.admin.
ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t

Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all religions 
and cultures: conference report (Rasismul, xenofobia și mass-media: către respectarea și 
înțelegerea tuturor religiilor și culturilor: raport de conferință), Președinția austriacă a 
UE și Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe, http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf

Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe (Împărtășirea 
diversității: abordări naționale ale dialogului intercultural în Europa), www.interculturaldi-
alogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf

The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back (Rainbow Paper: 
Dialogul intercultural: de la practică la politică și înapoi), Platforma pentru o Europă 
interculturală, www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf

Thinking forward – Making the Media more Diverse – A Guide for Change Agents (Privind 
către viitor: Diversificarea mass-media și rolul „agenților schimbării”), www.miramedia.nl/
media/files/guide_for_change_agents.pdf

TIES: The integration of the European second generation (TIES: Integrarea celei de a doua 
generații europene), www.tiesproject.eu

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options (Ce funcționează 
în educația migranților? O analiză a faptelor și opțiunilor politice), Analiza tematică a 
OCDE privind educația migranților, www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/
NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement 
in PISA 2003 (Unde reușesc elevii imigranți: o analiză comparativă a performanței și 
implicării în PISA 2003), OCDE, www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity (Cartea albă 
privind dialogul intercultural: Să trăim împreună cu egală demnitate), Consiliul Europei, 
www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp
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