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DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI.
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Mihail CREŢU
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Studiul de faţă survolează raza practicilor discriminatorii şi situaţiile de victimizare împotriva imigranţilor moldoveni,
provocate de italieni şi chiar de alte grupuri minoritare, rezidenţi ai oraşelor Brescia, Milano şi Roma. În cadrul studiului
am lucrat cu două categorii de imigranţi: primul grup de imigranţi şi al doilea grup de imigranţi. Primul grup de
imigranţi reprezintă persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă de până la 6 luni; al doilea
grup de imigranţi sunt persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni.
Indiferent de sexul, vârsta, venitul personal şi pe gospodărie, statutul social, tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care
sunt implicaţi, la momentul sosirii în Italia, toţi imigranţii au şanse egale de a fi supuşi atitudinilor discriminatorii. Studiul
a indicat faptul că probabilitatea de a se confrunta cu situaţii discriminatorii este mult mai mare la nivelul imigranţilor
din primul grup decât al celor din al doilea grup, motivul justificator dominant fiind provenienţa etnică a imigranţilor.
Cel mai frecvent aceştia întâmpină reacţii discriminatorii la momentul exerciţiului muncii lor şi atunci când aplică
pentru un loc de muncă. În acelaşi timp, imigranţii se confruntă mai rar cu atitudini discriminatorii în magazine, bănci,
restaurante şi în stradă. Ponderea imigranţilor din primul grup victime ale numeroaselor comportamente discriminatorii în
situaţii multiple prevalează semnificativ asupra ponderii imigranţilor din al doilea grup.
Vârsta şi frecvenţa activităţilor sociale a imigranţilor din primul grup sporesc şansele acestora de a fi discriminaţi.
Fiecare dintre factorii enumeraţi mai sus joacă un rol determinant în creşterea probabilităţii comportamentelor discriminatorii împotriva imigranţilor din al doilea grup. În linii generale, dacă eşti femeie, eşti tânăr, duci un mod de viaţă activ
sau nu ai un venit suficient de mare – eşti pus în pericol de a fi discriminat.
Cuvinte-cheie: imigranţi, discriminare, primul grup de imigranţi, al doilea grup de imigranţi, stereotipizare,
etichetare, apartenenţă etnică, statut social.
THE DISCRIMINATION OF MOLDOVAN IMMIGRANTS IN ITALY.
THE CASE STUDIES OF THE CITIES OF BRESCIA, MILAN AND ROME
The present study builds around the discriminatory behavior and the victimization against Moldovan immigrants
from Italians and other minority groups, residents of the cities of Brescia, Milan and Rome. This study works with two
categories of immigrants: the first group of immigrants and the second group of immigrants. The first group of
immigrants is people who work or live in Italy for the period up to 6 months; the second group of immigrants is people
who work or live in Italy for more than 6 months. Regardless of gender, age, personal and household income, social
status, the type and frequency of social activities Moldovan immigrants are involved in, on their arrival in Italy, all of
them have equal chances of being subjected to discriminatory behavior. The study showed that the probability of
experiencing discrimination is much higher for the first group of immigrants than for the second group, their ethnic
origin being the dominant justifying reason for that. Most frequently Moldovan immigrants are discriminated at the
workplace and when applying for a job. At the same time, immigrants are less discriminated in shops, banks, restaurants
and on the streets. The share of immigrants from the first group, victims of multiple acts of discrimination within
multiple situations significantly prevail over the share of immigrants from the second group.
The age and frequency of social activities of the first group of immigrants increase their chances of being
discriminated against. Each of the factors listed above play a role in increasing the probability of discriminatory
behavior against the second group of immigrants. Overall, if you're a woman, you're young, have an active lifestyle or
don’t have a high enough income – you increase your chances of being discriminated against.
Keywords: immigrants, the first group of immigrants, the second group of immigrants, stereotyping, labeling, ethnic
origin, social status.

În anticiparea unei vieţi mai bune …
Comportamentul discriminatoriu reprezintă atitudinea diferită a unei persoane faţă de altă persoană sau
grup de persoane raportată la trăsăturile fizice, sociale sau economice ale acesteia sau acestora şi prin aceasta
punându-i într-o situaţie de dezavantaj [1]. Legea interzice comportamentul discriminatoriu faţă de o persoană
sau grup de persoane pe bază de rasă, provenienţă naţională sau etnică, culoare, religie, vârstă, sex, apartenenţă
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sexuală, statut social sau familial, dizabilitatea persoanei sau o condamnare pentru care a fost achitată [2].
Aceste valori universale au intrat în vigoare în urmă cu mai mult un deceniu; totuşi, conform Eurobarometrului de Opinie Publică 82, un studiu realizat de Comisia Europeană, în noiembrie 2014, mulţi imigranţi
continuă să se confrunte cu atitudini discriminatorii injuste în cadrul numeroaselor procese sociale în care
sunt implicaţi zi de zi [3].
Conform raportului pe dezvoltare al Organizaţiei Naţiunilor Unite, anexa Tendinţele Migraţionale şi
Trăsăturile Imigranţilor din Nord-Vestul Europei [4], realizat în 2011, imigranţii acostează pe noile ţărmuri
cuprinşi de speranţe şi vise pentru o viaţă mai bună. Aceştia sunt de-a dreptul fascinaţi de numeroasele valori
pe care le pot împărtăşi şi ei în ţara primitoare, cum ar fi drepturi, libertăţi, egalităţi, multiculturalism şi societate
liberă, toleranţă şi alte discursuri de acest gen. Este cazul în special al persoanelor ce provin din ţări în curs
de dezvoltare, care sunt atrase de ideea de a fi parte a unei comunităţi într-o ţară dezvoltată şi de a savura
satisfacţiile unui nivel de viaţă mai ridicat, cu un sistem al sănătăţii accesibil şi performant, un mediu social
tolerant şi primitor şi cu un mediu politic stabil şi responsabil. În anticiparea noii vieţi, a unei mai bune, pe
care imigranţii cred cu desăvârşire că o merită, aceştia posedă o concepţie ideală faţă de ţara pe care în curând
speră să o numească noua casă. Idealurile propagate de înalţii demnitari, care se pronunţă pentru anularea
graniţelor, sunt, totodată, încurajate de noile modele economice mondiale şi, cel mai important, promovate de
platformele sociale şi mass media [5]. Însă, odată ajunşi în ţara gazdă aceştia sunt readuşi la realitate şi
treptat încep să realizeze faptul că au ajuns pe un ţărm sceptic, rigid şi neprimitor. Sunt frecvente cazurile
migranţilor care renunţă la ideea imigrării încă din primele faze ale acesteia (perioada de până la 6 luni),
imediat ce contactează cu mediul neprielnic şi, prin urmare, se întorc acasă. Însă, mult mai frecvente sunt
cazurile migranţilor care decid să înfrunte noile realităţi; chiar dacă acestea sunt radical diferite de concepţia
lor iniţială, ei continuă să meargă pe ideea imigrării, mai ales că au decis să rupă orice legătură cu ţara lor de
origine. Cazurile mai puţin frecvente regăsesc migranţii în ipostaza emigrării spre o a treia ţară, unde speră să
dea de nişte condiţii de viaţă mai bune şi oportunităţi de muncă mai numeroase [6].
În linii mari, imigranţii proaspăt sosiţi decid să înfrunte greutăţile şi să supravieţuiască în ţara în care au
decis să se mute iniţial. Aceştia încearcă să se adapteze noului mediu şi să se integreze în modul de viaţă
local. Imigranţii sunt în linii generale nişte persoane ambiţioase, muncitoare şi pline de viaţă, sunt deschişi
noilor concepte de viaţă şi doresc să se asimileze cât mai rapid noii culturi, limbii vorbite şi stilului de viaţă
specific local [7].
Adaptarea la un nou mediu nu este un pas uşor de realizat. Prin urmare, orice serviciu de asistenţă disponibil
în ţara gazdă beneficiază imigranţilor în procesul de integrare şi adaptare în noua societate. Printre factorii
facilitatori în cadrul acestor procese se numără familia extinsă, prietenii şi chiar concetăţenii din ţara de origine
care au imigrat mai devreme [8].
Demersul analitic al cercetării
Această cercetare este un produs al rezultatelor empirice obţinute în urma desfăşurării a 60 de interviuri,
realizate în perioada februarie-august 2016. Interviurile au fost realizate direct, prin telefon şi prin metoda
corespondenţei, cu cetăţeni ai Republicii Moldova care lucrează temporar sau locuiesc pe teritoriul Italiei, în
oraşele Brescia, Milano şi Roma, unde există cele mai largi comunităţi moldoveneşti din regiune. Alegerea
Italiei în calitate de studiu de caz al cercetării a fost determinată de faptul că această ţară, deja de-a lungul
mai multor ani, continuă să fie una dintre destinaţiile preferate (după Federaţia Rusă) ale emigranţilor din
Republica Moldova, ajunsă să găzduiască în 2016, oficial, cifra de aproximativ 200.000 de moldoveni [9].
Studiul de faţă lucrează cu două categorii de imigranţi: primul grup de imigranţi şi al doilea grup de
imigranţi. Acestea au fost identificate în raport cu perioada de şedere a emigranţilor pe teritoriul ţării de destinaţie
şi nemijlocit cu deciziile luate de către aceştia în legătură cu procesul migraţional în care sunt implicaţi, cum
ar fi rămânerea în Italia, emigrarea spre o altă ţară de destinaţie sau întoarcerea în Republica Moldova. Respectiv,
primul grup de imigranţi reprezintă persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă
de până la 6 luni; al doilea grup de imigranţi sunt persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei
pentru o perioadă mai mare de 6 luni. În acest sens, au fost intervievaţi câte 30 de cetăţeni ai Republicii
Moldova care lucrează temporar sau locuiesc pe teritoriul Italiei şi se încadrează în fiecare din aceste două
categorii de emigranţi. Această clasificare a facilitat procesul analitic al cercetării.
Cercetarea de faţă a adus lumină la capitolele răspândirea practicilor discriminatorii şi a situaţiilor de
victimizare a imigranţilor moldoveni, forma şi frecvenţa atitudinilor discriminatorii, procesele sociale în
66

S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2016, nr.8(98)
Seria “{tiin\e sociale”

ISSN 1814-3199,

ISSN online 2345-1017,

p.65-73

cadrul cărora sunt propagate aceste atitudini discriminatorii. Prin metoda analizei este determinat gradul de
influenţă a trăsăturilor socioeconomice ale unei persoane în generarea atitudinilor discriminatorii împotriva
acesteia. Printre altele, este acordată atenţie şi practicilor mijloacelor de informare în masă în calitate de
factor iniţiator şi propagator al discriminării faţă de imigranţi.
Emigranţii moldoveni pornesc la drum cu mari speranţe şi vise pentru o viaţă mai bună, dar toţi respondenţii
au declarat în cadrul interviurilor că, odată ajunşi la locul de destinaţie, s-au confruntat şi se confruntă cu situaţii
discriminatorii. Situaţiile discriminatorii se manifestă sub diferite forme şi loc de desfăşurare, motivele justificatoare dominante fiind provenienţa etnică şi limba vorbită de imigranţi. Scopul principal al cercetării a fost
să urmărim şi să identificăm multiplele experienţe discriminatorii ale imigranţilor, astfel încât să putem crea
un model al probabilităţii apariţiei situaţiilor discriminatorii provocate de caracteristicile socioeconomice şi
demografice ale acestora.
În prezentul studiu ne-am propus să identificăm şi să analizăm atitudinile discriminatorii faţă de imigranţi.
Studiul survolează raza practicilor discriminatorii şi situaţiile de victimizare a imigranţilor moldoveni provocate
de italieni şi chiar de alte grupuri minoritare. Prin metoda comparaţiei sunt înregistrate experienţele imigranţilor
în confruntarea atitudinilor discriminatorii. În continuare, în încercarea de a obţine un set de invariabile în
procesul de discriminare a imigranţilor, sunt puse pe balanţă o serie de trăsături socioeconomice specifice, pe
de o parte, ale imigranţilor şi, pe de altă parte, ale italienilor, astfel încât să putem determina gradul de influenţă
a fiecărei din aceste trăsături în generarea atitudinilor discriminatorii.
Experienţele discriminatorii ale imigranţilor
În urma analizei datelor conţinute în interviuri am dedus, printre altele, şi faptul că probabilitatea de a se
confrunta cu situaţii discriminatorii este mult mai mare la nivelul imigranţilor din primul grup decât al celor din
al doilea grup. Imigranţii activi social şi persoanele tinere sunt mai expuşi pericolului de discriminare,
exprimată în varii forme, în comparaţie cu imigranţii mai puţin activi social şi persoanele în vârstă. Indiferent
de sexul imigranţilor, venitul personal sau al familiilor acestora, numărul activităţilor sociale, toţi imigranţii
proaspăt sosiţi au aceleaşi şanse de a fi expuşi atitudinilor discriminatorii din partea italienilor şi chiar din
partea altor grupuri minoritare.
Experienţele discriminatorii trăite de imigranţi în cadrul diferitelor procese ale vieţii sociale, de asemenea,
acţionează în calitate de bariere în calea unei integrări şi adaptări mai uşoare. Rezultatele interviurilor denotă
că 52 din cei 60 de imigranţi participanţi la studiu se confruntă cu situaţii discriminatorii în prima fază a
procesului migraţional (traversarea graniţei). Mulţi sunt expuşi în mod repetat situaţiilor discriminatorii, care
se manifestă în cadrul unor procese sociale multiple. De cele mai multe ori, provenienţa etnică şi limba vorbită
de imigranţi servesc drept motive justificatoare ale atitudinilor discriminatorii.
Imigranţii moldoveni sunt nişte persoane care nu ezită să-şi asume riscuri, ceea ce putem deduce şi din faptul
că aceştia sunt dispuşi să părăsească mediile sociale, economice şi politice cunoscute lor, în care au trăit atâţia
ani, pentru a se aventura într-un nou sistem, total necunoscut lor.
Participarea familiei extinse, a prietenilor şi concetăţenilor din ţara de origine care au imigrat mai devreme
este considerată de respondenţi foarte utilă în integrarea şi adaptarea imigranţilor, în special în ceea ce ţine
de căutarea unei locuinţe, accesul la serviciile de îngrijire a sănătăţii, găsirea unui loc de muncă, precum şi
accesarea altor servicii de imediată necesitate. Aceste reţele informale de migranţi, de asemenea, protejează
imigranţii din primul grup de pericolele exploatării, atragerea, expunerea şi implicarea în varii activităţi
criminale etc. şi, per total, contribuie la o tranziţie mai uşoară asociată demersului migraţional.
De-a lungul anilor, oficialii italieni au dezvoltat o serie de legi şi programe la nivel regional şi naţional în
vederea facilitării integrării şi adaptării imigranţilor în Italia. Predecesorul legal de agest gen este Legea
nr.943/1986 [10], care a fost adoptată cu intenţia de a preveni şi combate imigraţia ilegală, a legifera şi reglementa
imigraţia legală şi a facilita integrarea imigranţilor pe teritoriul Italiei. Ulterior, această lege a fost modificată
şi completată sistematic: în 1990 cu Legea nr.39 Mertelli [11], în 1998 cu Legea nr.40 Turco-Napolitano [12]
şi în 2002 cu Legea nr.189 Bossi-Fini [13], toate acestea având drept scop lupta împotriva imigraţiei ilegale,
reglementarea statutului imigranţilor pe teritoriul Italiei, asigurarea permisului de şedere şi protecţia imigranţilor
împotriva exploatării şi tuturor formelor de discriminare. La acest capitol, în rezultatul discuţiilor cu reprezentanţii diasporei moldoveneşti în Italia, ţinem să precizăm că aceste programe fie nu le sunt cunoscute lor
sau, din diferite motive, aceştia nu le pot accesa. În schimb, imigranţii recurg la alte resurse pentru a-şi uşura
integrarea, cu precădere – la reţelele informale de migranţi.
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În 1998, Guvernul Italiei a creat Fondul Naţional pentru Imigranţi, în care erau alocaţi anual 40 mil. dolari
americani dedicaţi facilitării integrării imigranţilor aflaţi pe teritoriul Italiei, asigurării accesului imigranţilor
la serviciile sociale speciale şi dezvoltării unor programe sociale de integrare care să ofere imigranţilor oportunitatea de a participa la piaţa muncii, tinerilor posibilitatea de a primi burse la instituţiile de învăţământ etc.
În 2006 a fost întocmit Memorandumul Ministerial cu privire la Statutul Imigranţilor în Italia, o versiune
îmbunătăţită a memorandumului din 1994 [14]. Astfel, era încurajat dialogul intercultural, diversitatea culturală,
dreptul la apartenenţă etnică şi culturală personală; tinerii erau ajutaţi să acceadă la studii. În 2008, alegerea
unui guvern de dreapta a îngreunat accesul imigranţilor la aceste servicii şi programe. Însă, politicile de imigrare
în Italia au fost recent revizuite. În 2009 a fost dezvoltat Pachetul de Asigurări dedicat imigranţilor, nr.94 [15],
care asigura şi facilita accesul imigranţilor la beneficii şi sprijin social în domeniul sănătăţii, educaţiei etc. La
20 aprilie 2012, Guvernul Italiei a stabilit cifra de 35.000, cota anuală a imigranţilor cu drept de muncă pe
teritoriul ţării. Au fost deschise centre interculturale pe întreg teritoriul ţării, care promovau multiculturalismul,
pluralismul şi incluziunea multietnică, facilitau integrarea imigranţilor etc. La Roma a fost instituit Consiliul
pentru Reprezentarea Cetăţenilor Străini, în cadrul căruia 4 consilieri erau aleşi de imigranţi. Aceste politici
au drept scop să elimine practicile discriminatorii şi prejudecăţile în abordarea imigranţilor şi, în schimb, să
promoveze un proces corect, în care să prevaleze trăsăturile reprezentative ale persoanelor, aptitudinile lor
lingvistice şi abilităţile profesionale. Conform noilor politici, potenţialii imigranţi din întreaga lume au oportunităţi legale să concureze în condiţii egale pentru intrarea în Italia şi apoi să aplice pentru acte şi pentru
membrii familiei lor. Drept consecinţă, numărul imigranţilor din ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană a
început să crească.
În ultima perioadă, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, ponderea imigranţilor ce sosesc în
Italia din Republica Moldova este în creştere [16]. Acest lucru condiţionează şi numărul ridicat al cazurilor
de discriminare a imigranţilor înregistrate de organele oficiale locale şi naţionale italieneşti. De apreciat este
şi faptul că ultimele rapoarte ale Oficiului Naţional pentru eliminarea discriminării rasiale în Italia [17], instituţie
creată în 2003, prezintă o uşoară reducere a numărului de sesizări, dat fiind că contribuţiile noilor politici
pentru imigrare încep să-şi lase amprenta asupra atitudinilor societăţii italiene faţă de imigranţi; totodată,
creşte numărul imigranţilor moldoveni înrolaţi oficial în câmpul muncii şi numărul de tineri înregistraţi în
instituţiile de învăţământ din Italia.
Odată cu schimbarea modelelor de imigrare, diversitatea culturală a devenit una dintre invariabilele procesului.
În prezent, populaţia Italiei întruneşte peste 20 de etnii. Reprezentanţii a 5 dintre aceste etnii au depăşit borna
de 300.000 de membri [18]. Aproximativ 200.000 aparţin grupului minoritar alcătuit din cetăţeni ai Republicii
Moldova, grup minoritar considerat vizibil din punctul de vedere al participării reprezentanţilor acestuia la
procesele sociale comune. Italia a adoptat legile cu privire la multiculturalism pentru a încuraja implicarea
deplină şi participarea egală a acestor grupuri în toate aspectele societăţii. Multiculturalismul încurajează
armonia interrasială, etnică şi comuniunea interculturală într-o societate, prin promovarea şi inocularea unor
principii de valorificare a diversităţii culturale şi nu prin condamnarea acesteia, asigurându-se faptul că toţi
cetăţenii nu sunt forţaţi să renunţe la identitatea lor, la strămoşii lor şi, în schimb, să deţină un sentiment de
apartenenţă de rasă şi etnie. Astfel, a fost recunoscută necesitatea de a spori şi îmbunătăţi participarea reprezentanţilor minorităţilor etnice în toate procesele sociale cotidiene din Italia, fiind încurajată o abordare mai
largă în activităţile de luare a deciziilor şi de alocare a resurselor.
Alte rezultate obţinute în urma analizei datelor prezentate de interviuri sugerează faptul că 100% din
imigranţii intervievaţi au trăit experienţa a cel puţin unei forme de discriminare la etapa când se încadrau în
rândul imigranţilor din primul grup, în comparaţie cu cele 87% din imigranţi care s-au confruntat cu atitudini
discriminatorii la etapa când se încadrau în rândul imigranţilor din al doilea grup. Cu toate că atât în rândul
imigranţilor din primul grup, cât şi în rândul imigranţilor din al doilea grup datele sunt aparent mult
asemănătoare la capitolul experienţei a cel puţin unei forme de discriminare, cifrele devin semnificativ
diferite când punem pe balanţă experienţa unei persoane care a cunoscut mai multe forme de discriminare. 95%
din imigranţii din primul grup au trăit experienţa confruntării cu mai multe forme de discriminare, pe când, în
comparaţie, mai puţin de 50% din imigranţii din al doilea grup s-au confruntat cu aceeaşi situaţie. Per total,
numărul mediu de incidente discriminatorii care au vizat imigranţi moldoveni la etapa când se încadrau în
rândul imigranţilor din primul grup este de 2,6 ori şi, respectiv, de 1,6 ori la etapa când se încadrau în rândul
imigranţilor din al doilea grup.
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Comportamentul discriminatoriu faţă de o persoană sau grup de persoane pe bază de apartenenţă etnică
sau culturală a acesteia sau acestora (91%), urmat de statutul social al persoanei sau persoanelor respective
(66%), sunt motivele dominante ce justifică atitudinile discriminatori faţă de imigranţii din primul grup.
Printre motivele fruntaşe la acest capitol se mai numără şi limba vorbită (60%) de imigranţi. Imigranţii din al
doilea grup au denunţat factori precum venitul personal şi pe gospodărie (35%) şi, respectiv, participarea la
multiple activităţi sociale (25%) ca fiind alte motive frecvente în spatele atitudinilor discriminatorii cu care sau confruntat pe durata şederii lor în Italia.
Aproximativ 60% din imigranţii din al doilea grup s-au confruntat cu atitudini discriminatorii ce au
atentat la provenienţa lor etnică şi cam în aceeaşi măsură au atins statutul lor social. Aceste cifre ne prezintă
o imagine cât posibil de clară, şi anume: că cele mai mari diferenţe în trăirea experienţelor discriminatorii între
imigranţii din primul grup şi imigranţii din al doilea grup se referă la apartenenţa lor etnică sau culturală, în
proporţii mai mici la statutul social al acestora şi într-o oarecare măsură vizează limba vorbită de aceştia.
În linii generale, în situaţiile când o persoană consideră că se află în pericol imediat, aceasta apelează la
autorităţile de drept locale sau naţionale. În aceste condiţii, orice persoană speră la un tratament egal din partea
autorităţilor (de exemplu, în relaţia cu organele de poliţie, justiţie, educaţie etc.). Imigranţii nu sunt o excepţie.
40% din imigranţii din primul grup susţin că au fost discriminaţi de o autoritate publică. În aceeaşi ordine de
idei, 27% din imigranţii din al doilea grup declară cu au suferit acelaşi tratament. În situaţiile când
comportamentul discriminatoriu este încurajat şi practicat de persoanele cu funcţie de răspundere, oamenii
treptat îşi pierd încrederea în sistem. Prin urmare, ei tot mai mult conştientizează situaţia precară a lucrurilor;
respectiv, creşte şi riscul apariţiei unor conflicte cu autoritatea, prin care este condamnat sistemul.
Atunci când o persoană apelează la un serviciu (de exemplu, merge la un magazin sau la un restaurant, fie
călătoreşte cu un taxi), ea achită pentru serviciul respectiv preţul solicitat şi în mod normal se aşteaptă la un
tratament identic din partea furnizorului. O parte importantă a imigranţilor din primul grup, precum şi din al
doilea grup susţin că nu au primit în schimb un tratament corect din partea prestatorilor de servicii. 55% din
imigranţii din primul grup şi 30% din imigranţii din al doilea grup victime ale tratamentului discriminatoriu
au declarat că s-au confruntat cu atitudini discriminatorii din partea prestatorilor de servicii. Cu puţin peste
35% din cei supuşi comportamentului discriminatoriu (47% din imigranţii din primul grup şi 29% din
imigranţii din al doilea grup) au menţionat că au suferit un tratament inadecvat atât din partea autorităţilor,
cât şi din partea prestatorilor de servicii.
Ponderea imigranţilor din primul grup este în mod considerabil mai mare (55%) în raport cu ponderea
imigranţilor din al doilea grup (22%) la capitolul experienţe discriminatorii trăite, altele decât cele survenite în
urma relaţiei cu autorităţile sau cu prestatorii de servicii. De asemenea, cu ajutorul interviurilor am reuşit să
identificăm şi să înregistrăm procesele sociale în care imigranţii sunt implicaţi zi de zi şi în cadrul cărora s-au
confruntat cu atitudini discriminatorii din partea italienilor şi chiar a altor grupuri minoritare.
În acest context, am reuşit să obţinem informaţii importante referitoare la experienţele discriminatorii trăite
de ambele categorii de imigranţi identificate în acest articol, raportate proceselor sociale în care sunt implicaţi
imigranţii în viaţa de zi cu zi. Adiţional, am dedus că imigranţii din ambele grupuri întâmpină reacţii discriminatorii la momentul exercitării muncii lor şi atunci când aplică pentru un loc de muncă sau încearcă să
obţină o promovare. Mai exact, 66% din imigranţii din primul grup şi 24% din imigranţii din al doilea grup
au fost victime ale unui tratament inadecvat la locul de muncă.
În acelaşi timp, imigranţii din al doilea grup s-au confruntat cu atitudini discriminatorii în magazine,
bănci, restaurante, în instituţiile de învăţământ sau pe durata orelor de curs în proporţii mai mari decât imigranţii
din primul grup. Pe de altă parte, cei din urmă s-au confruntat mai frecvent cu atitudini discriminatori la
etapa trecerii graniţei în Italia sau atunci când se deplasează cu mijloacele de transport public. Pe durata altor
procese cotidiene, ambele grupuri de imigranţi identificate în acest articol s-au ciocnit cu comportamente
discriminatorii în proporţii relativ egale.
Datele acestui studiu atestă cu claritate că imigranţii din primul grup sunt expuşi în Italia unui nivel de
discriminare mai ridicat decât imigranţii din al doilea grup. Mai mult, pe lângă faptul că au suferit în număr mai
mare tratamentul injust din partea italienilor şi chiar din partea altor grupuri minoritare, majoritatea sunt
victime ale multiplelor forme de discriminare trăite de imigranţi în cadrul diferitelor procese ale vieţii sociale.
Pentru a obţine o imagine completă a acţiunilor discriminatorii faţă de imigranţi ce au avut loc în Italia, în
sensul identificării şi denunţării făptuitorilor şi victimelor, locului şi frecvenţei desfăşurării acţiunilor discrimi69
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natorii, formelor acestora etc., ambele grupuri de imigranţi identificate şi analizate în studiul de faţă şi care
au participat la interviuri au fost selectate pe bază de: sex, vârstă, venit personal şi pe gospodărie, statut social,
fiind luate în considerare tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care sunt implicaţi.
Răspunsurile respondenţilor sugerează că toate aceste variabile, în cazul imigranţilor din primul grup,
influenţează semnificativ asupra experienţelor discriminatorii trăite de aceştia. Imigranţii mai tineri (sub 45
de ani) sunt categoria mai expusă atitudinilor discriminatorii decât imigranţii mai în vârstă (peste 45 de ani).
Imigranţii care duc un mod de viaţă activ şi sunt implicaţi în activităţi sociale frecvente şi multiple riscă să
fie supuşi comportamentelor discriminatorii mai frecvent decât imigranţii cu o implicare mai redusă. Indiferent
de sexul, vârsta, venitul personal şi pe gospodărie, statutul social, tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care
sunt implicaţi, la momentul sosirii în Italia toţi imigranţii din primul grup au şanse egale de a fi supuşi
atitudinilor discriminatorii; cu toate acestea, vârsta şi frecvenţa activităţilor sociale ale imigranţilor sporeşte
pericolul de a fi discriminaţi.
În ceea ce priveşte imigranţii din al doilea grup, femeile sunt mai expuse tratamentului discriminatoriu
decât bărbaţii, precum sunt şi persoanele mai tinere în raport cu persoanele mai în vârstă. Imigranţii din al
doilea grup care încasează un venit de 300 de euro sau mai puţin riscă mai mult de a fi expuşi unui tratament
discriminatoriu decât persoanele cu un venit lunar de 1000 de euro sau mai mult. Persoanele care aleg să înveţe
limba italiană şi să o utilizeze pe durata proceselor sociale în care sunt implicate zi de zi au şanse mai bune
să evite atitudinile discriminatorii decât acele persoane care în aceste situaţii utilizează alte limbi decât limba
italiană. Ţinem să accentuăm că în anul 1990 Guvernul Italiei a stabilit ca obligatorie învăţarea limbii italiene
de către toţi imigranţii ajunşi în ţară. Ca şi în cazul imigranţilor din primul grup, imigranţii din al doilea grup
cu un mod de viaţă activ şi care sunt implicaţi în activităţi sociale frecvente şi multiple riscă să fie supuşi mai
des comportamentelor discriminatorii decât imigranţii cu o implicare mai redusă. Tipul şi frecvenţa activităţilor
sociale în care sunt implicaţi imigranţii la fel influenţează cantitatea experienţelor discriminatorii trăite de
aceştia. În alţi termeni, cu cât mai mult o persoană alege să participe în activităţi sociale multiple şi diverse,
cu atât mai mult aceasta îşi sporeşte riscul de a se confrunta cu atitudini discriminatorii din partea italienilor
şi chiar din partea altor grupuri minoritare.
Analizele succesive ale informaţiilor prezentate de interviuri, de asemenea, ne-a sugerat că în rândul
imigranţilor din al doilea grup persoanele cu un mod de viaţă activ şi care sunt implicate în activităţi sociale
frecvente riscă dublu sau chiar mai mult de a se confrunta cu atitudini discriminatorii, în comparaţie cu imigranţii
cu o implicare mai redusă.
Să reflectăm acum puţin asupra istoricului tratării tematicii imigraţiei de către mijloacele de informare în
masă, nu din alt motiv decât să denunţăm practicile mass-media de a conferi o imagine negativă grupurilor
minoritare, în special celor care au încercat şi încearcă să se facă auziţi. Media etichetează şi creează stereotipuri
despre imigranţi, considerându-i nucleul problemelor sociale şi economice, care seacă resursele financiare
ale ţării, prin faptul că atentează la locurile de muncă ale italienilor şi solicită beneficii. Beneficiind de
ospitalitatea ţării gazdă, se presupune că imigranţii sunt implicaţi în activităţi ilegale, fiind consideraţi o
ameninţare la modul de viaţă italian. Atunci când mijloacele de informare în masă se angajează să creeze o
imagine negativă unui anumit grup de oameni, nu poate fi surprinzător faptul ca aceşti oameni, mai târziu,
în cadrul multiplelor procese ale vieţii sociale în care sunt implicaţi, să experimenteze un nivel mai ridicat
de discriminare în raport cu alţi oameni sau alte grupuri specifice de oameni.
În acest context, alte rezultate reprezentative obţinute în urma analizei răspunsurilor respondenţilor arată
că mai mult de jumătate din aceştia, mai exact – 66% din respondenţi, experimentează un nivel sporit de
discriminare în timpul exercitării muncii lor şi atunci când aplică pentru un loc de muncă sau încearcă să
obţină o promovare. În Italia, certificatele aprobatorii şi experienţa profesională obţinută peste hotarele ţării
nu se bucură de o credibilitate conform meritelor stipulate de acestea, ceea ce reprezintă un obstacol important
în procesul de angajare a imigranţilor în câmpul muncii. În plus, atunci când le sunt puse la îndoială calităţile
şi capacităţile profesionale, imigranţii întâmpină greutăţi în procesul de recalificare pe teritoriul Italiei. Un alt
obstacol denunţat de imigranţi atunci când aplică pentru un loc de muncă sau încearcă să obţină o promovare
este tratamentul preferenţial în favoarea forţei de muncă italiene.
24% din imigranţii din al doilea grup au răspuns că au fost trataţi în mod discriminatoriu la locurile lor de
muncă. Precum am menţionat mai sus, imigranţii activi social sunt cei mai expuşi comportamentului
discriminatoriu. Alte date conexe sugerează existenţa unui fenomen invers, şi anume: că italienii se simt
discriminaţi din cauza politicilor de egalitate susţinute de Guvernul Italiei. Italienii simt că aceste politici îi
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defavorizează pe piaţa forţei de muncă. Acelaşi Eurobarometru de Opinie Publică 82 [19] a stabilit că 75%
din italieni au o opinie negativă despre imigranţii sosiţi din afara ţărilor membre ale Uniunii Europene. Doar
3% din italieni au o poziţie foarte pozitivă faţă de această categorie de imigranţi, pe când 33% şi-au exprimat
poziţia foarte negativă faţă de imigranţii sosiţi din afara ţărilor membre ale Uniunii Europene. Anunţurile de
angajare la muncă care susţin accentuat faptul că respectă dreptul fiecărei persoane, dacă corespunde calificărilor solicitate de angajator, să pretindă la un anumit post, indiferent de sexul, vârsta, limba vorbită sau
statutul social al acesteia, sunt percepute ca fiind în detrimentul italienilor.
Alte situaţii denunţate de respondenţi cu risc mărit pentru imigranţi de a fi expuşi unui tratament discriminatoriu sunt atunci când aceştia îşi fac cumpărăturile la magazine, când doresc să ia nişte împrumuturi de la
bănci, când doresc să rezerve o masă sau să petreacă timpul la restaurante şi atunci când se deplasează pe
străzi. Atât imigranţii din primul grup, cât şi imigranţii din al doilea grup s-au confruntat cel puţin o dată cu
atitudini discriminatorii în toate situaţiile enunţate mai sus. Un număr mult mai mare de imigranţi din primul
grup (50%) s-au găsit discriminaţi la momentul traversării repetate a graniţei Italiei în comparaţie cu
experienţele mai moderate (15%) ale imigranţilor din al doilea grup. Atitudinile discriminatorii la acest nivel
sunt asociate provenienţei lor etnice şi limbii vorbite de ei. Aceste stereotipuri au devenit atât de adânc
consolidate în societatea şi gândirea italiană, încât alţi imigranţi cu aceleaşi origini, care continuă să sosească
în această ţară, sunt întâmpinaţi cu scepticism şi precauţie.
În încheiere
Concluziile finale ale analizei răspunsurilor participanţilor la interviuri denotă că, indiferent de sexul
imigranţilor, venitul personal sau al familiilor acestora, numărul activităţilor sociale, majoritatea imigranţilor
proaspăt sosiţi în Italia pot fi expuşi aceloraşi atitudini discriminatorii din partea italienilor şi chiar din partea
altor grupuri minoritare. Factori precum vârsta şi statutul social al imigranţilor influenţează frecvenţa atitudinilor
discriminatorii cu care se confruntă aceştia. Pe de altă parte, în linii generale, imigranţii din al doilea grup
sunt mai puţin discriminaţi decât imigranţii din primul grup. Cu toate acestea, în anumite situaţii, imigranţii din
al doilea grup se confruntă cu un nivel mai mare de discriminare. Femeile din grupul imigranţilor din al
doilea grup sunt discriminate în mod constant, ceea ce nu e şi cazul bărbaţilor, indiferent de grupul de
imigranţi identificat în acest articol, din care fac parte. Femeile sunt discriminate în mod continuu în cadrul
multiplelor procese sociale în care sunt implicate zilnic.
Totodată, femeile sunt mai prost remunerate decât bărbaţii pentru aceleaşi munci, cu toate că au aceleaşi
abilităţi şi deţin aceleaşi calificări profesionale. Imigranţii din al doilea grup, în raport cu cei din primul grup
se confruntă cu un nivel mai scăzut de discriminare. În acest sens a influenţat perioada de asimilare, în timpul
căreia imigranţii au avut timp să se adapteze modului de viaţă italian, să obţină referinţe şi o oarecare
experienţă profesională pe teritoriul Italiei, să înveţe limba italiană, să cunoască aspecte ale culturii locale şi
chiar să deprindă un accent specific italian. Cu toate că imigranţii din al doilea grup se bucură de aceste
scutiri, ei continuă să fie discriminaţi pe baza apartenenţei lor etnice.
Persoanele imigrante tinere sunt mai expuse pericolului de discriminare în comparaţie cu persoanele în
vârstă. Printre altele, această stare de lucruri poate fi condiţionată de faptul că tinerii sunt mai activi social
decât vârstnicii, fiind implicaţi zilnic în diverse şi multiple evenimente: fie în domeniul educaţiei, în procesul
de angajare în câmpul muncii, în activităţi recreative sportive sau în alte activităţi sociale comune. Totodată,
e de menţionat şi faptul că tinerii sunt mai ambiţioşi decât vârstnicii şi îşi reclamă respectarea drepturilor lor
într-o manieră mult mai curajoasă. Tinerii au un nivel de toleranţă mai scăzut la atacurile împotriva lor, neacceptând să fie discriminaţi. Astfel, tinerii devin mai vocali, în încercarea de a denunţa şi critica tratamentul
injust aplicat lor, ceea ce vârstnicii o fac cu glas mai slab. La rândul lor, cei din urmă sunt mai toleranţi,
obedienţi, nu se implică activ în cele mai importante evenimente sociale ale comunităţii din care fac parte şi
ezită să denunţe comportamentul discriminatoriu la care sunt expuşi.
Imigranţii care încasează un venit mai mic riscă mai mult să fie expuşi tratamentului discriminatoriu decât
persoanele cu un venit mai mare. Persoanele cu un venit mic şi care, condiţionat sau necondiţionat, aplică
pentru diverse forme de asistenţă socială sunt adesea percepute ca fiind leneşe, lipsite de dorinţa de a munci
şi, la general, lipsite de motivaţie, nu doresc să înveţe limba italiană, obişnuiesc să facă abuz de alcool. Lipsa
unor trăsături sociale şi culturale general acceptate le poziţionează pe acestea să se confrunte cu un tratament
discriminatoriu la momentul angajării în muncă şi, prin urmare, rămân izolate în sărăcie şi neputinţă.
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Imigranţii din primul grup, precum şi imigranţii activi social din cadrul ambelor grupuri de imigranţi
identificate în acest articol nu sunt apreciaţi în egală măsură în comparaţie cu imigranţii din al doilea grup la
capitolul calificări profesionale şi educaţie. Imigranţii din al doilea grup care învaţă limba italiană şi o
utilizează în cadrul proceselor sociale în care sunt implicaţi zi de zi au şanse mai bune să evite tratamentul
discriminatoriu decât persoanele care utilizează în aceste situaţii alte limbi decât limba italiană. Pe lângă aceasta,
la aplicarea pentru majoritatea muncilor angajatorul solicită cunoştinţe bilingve, cunoaşterea limbii italiene
(cel puţin la nivel de comunicare) fiind obligatorie. În această ordine de idei, anume motivele enunţate mai
sus sunt acelea ce deviază din atitudinile discriminatorii în direcţia imigranţilor din primul grup, precum şi a
imigranţilor activi social din cadrul ambelor grupuri de imigranţi.
Ducerea unui mod de viaţă activ şi implicarea în activităţi sociale frecvente şi multiple produce o expunere
mai mare a imigranţilor la discriminare, aceştia manifestându-şi valorile sociale şi culturale într-o manieră
mult mai deschisă. Probabilitatea de a întâmpina atitudini discriminatorii este proporţională nivelului de
expunere socială: cu cât mai mare este expunerea, cu atât mai mare este riscul de a fi discriminat.
Efectele etichetării şi stereotipizării pot fi sesizate atunci când etichetele şi stereotipurile ţin să accentueze
(promoveze) calităţile şi trăsăturile negative ale unei persoane sau grup de persoane, fapt ce creşte încărcătura
psihologică a acestora şi le reduce capacitatea de efort, afectează negativ prestanţa lor în cadrul proceselor
sociale în care sunt implicate zi de zi.
Obţinerea succesului în ţara gazdă poziţionează imigranţii într-o poziţie favorabilă să reziste ameninţărilor
din partea atitudinilor discriminatorii, stereotipurilor şi etichetărilor, dat fiind faptul că devin mult mai independenţi. Cu toate acestea, atitudinile discriminatorii, stereotipurile şi etichetările constant afectează performanţele lor.
Identitatea imigranţilor este un produs al atitudinilor şi percepţiilor membrilor altor grupuri de oameni.
Această cercetare, la nivelul grupurilor de imigranţi identificate în acest articol, susţine faptul că reţelele
sociale formate de imigranţii din primul grup creează un teren mai favorabil imigranţilor din al doilea grup,
prin încadrarea acestora în piaţa de muncă locală, prin adaptarea la noul mediu şi asimilarea modului de viaţă
italian. Imigranţii din primul grup insuflă imigranţilor din al doilea grup comportamente sociale puternice şi
un sentiment nou de apartenenţă culturală, etnică, socială.
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