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Prefaţă
Acest raport are la bază cercetările realizate în cadrul Programului EuropeAid, DEAR
(Educație pentru dezvoltare și acțiuni de sensibilizare)1 , proiect denumit [Instantanee de la frontiere]
(”Snapshots from the Borders“ – de acum înainte SfB). Obiectivele sale principale sunt îmbunătățirea
înțelegerii critice de către factorii de decizie europeni, naționali și locali și de către opinia publică a
interdependențelor globale care determină fluxurile de migrație către frontierele europene 2, și pentru
a sprijini atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, prioritățile 1, 5, 10, 11 și
163.
Această versiune succintă este un extras din „Raportul Global integral“, un document
de peste o sută de pagini, care este, la rândul său, o prezentare și o analiză a rapoartelor locale.
Într-adevăr, raportul global reunește 20 de anchete participative locale, din: Traiskirchen (Austria
Inferioară), Strass in Steiermark (Styria) – Austria; Mostar – Bosnia și Herțegovina; Burgas – Bulgaria;
Agios Athanasios – Cipru; Grande-Synthe – Franţa; Thuringia Lander – Germania; Insulele din
Marea Egee și Rodos – Grecia; Siklósnagyfalu – Ungaria; Lampedusa (Sicilia), Provincia Autonomă
Bolzano, Regiunea Marche, Regiunea Apulia – Italia; Marsa – Malta; Constanța – România; Maribor
și Črnomelj – Slovenia; Tenerife – Spania; și Suedia.
Scopul final al partenerilor este de a stabili o Rețea a orașelor, insulelor și
regiunilor de frontieră capabilă de a împărtăși experiențe și practici care să își facă auzită vocea în
UE. și instituții internaționale. Proiectul își propune să consolideze o nouă rețea orizontală, activă,
pentru a promova o coerența politică mai eficientă la toate nivelurile (european, național, local).
Acest Raport are un dublu scop: sporirea nivelului de cunoaștere reciprocă a membrilor implicați
în crearea Rețelei orașelor de frontieră și furnizarea de informații pentru a îmbunătăți gradul de
conștientizare și de a oferi un set de instrumente informaționale bazate pe fapte.
Modalitatea cercetării participative din cadrul „SfB“ evidențiază experiențele migratorii la
nivelul comunităților locale. Raportul Global pune la un loc rapoartele locale realizate de către parteneri:
aceștia fiind municipalități, regiuni, provincii și orașe aflate în prima linie a recepției migranților. ONGuri, Institute de Cercetare și Fundații specializate completează parteneriatul. Partenerii au abordat
numeroasele probleme cu care se confruntă imigranții pe teritoriile lor, dar au explorat, de asemenea,
impactul imigrației la nivelul comunităților locale.
Prezenta analiză prezintă rezultatele cercetărilor realizate de parteneri, în care membrii
au proiectat și realizat propria anchetă participativă. Partenerii au putut să identifice principalele
probleme care modelează experiențele de imigrare la nivel local; metodele de colectare a datelor
au fost, de asemenea, o chestiune de strategie de cercetare locală. Pentru a facilita procesul care
a condus la realizarea acestui Raport Global a fost întocmit un ghid de cercetare. Acesta din urmă
se bazează pe Termeni de Referință ai proiectului (ToR) și acoperă ca domenii principale de analiză
următoarele: prezentare generală; impactul politic și social al imigrației; rețele locale;
oportunitățile și limitele acțiunilor locale; opinia publică; probleme de integrare. Ghidul
1
2
3
un.org

Link catre site-ul programului DEAR: https://europa.eu/capacity4dev/dear
A se vedea site-ul web al proiectului: www.snapshotsfromtheborders.eu
O descriere cuprinzătoare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă: www.sustainabledevelopment.
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oferă o mai bună înțelegere a informațiilor necesare pentru a realiza rapoartele locale, dat fiind faptul
că dimensiunile explorate sunt complexe. În acest sens, cercetările locale ajută partenerii să reflecte,
și să-și însușească mai multe instrumente și concepte.
Membrii au analizat aceste probleme legate de domeniul de cercetare și au avut un set
de criterii pe care le-au luat în considerare (ca de exemplu obligația de a efectua cel puțin 20 de
interviuri cu diferiți actori și imigranți). Fără îndoială, Partenerii au putut alege metode de colectare a
datelor, întrucât experții responsabili pentru cercetările realizate la nivelul teritoriilor locale au trebuit
să aleagă cele mai bune instrumente de observație în domeniile lor.
Abordarea participativ-calitativă a fost utilizată pentru a realiza cercetările locale.
Această abordare are scopul de a surprinde complexitatea fenomenului studiat, deoarece ia in
considerare valorile, atitudinile și opiniile participanților. Membrii au folosit, pentru colectarea datelor,
metode precum workshop-uri, interviuri semi-structurate, chestionare și focus-grupuri. Constatările
rapoartelor locale au fost împărtășite cu participanții la workshop-uri. Acest Raport Global este
realizat în comun cu autoritățile locale și actorii societății civile, constatările și procesul de cercetare
fiind utilizate în comun, în mod constant. Această abordare permite diferiților participanți să lucreze
împreună și, totodată, servește ca o bază pentru construcția și dezvoltarea rețelei.
Coordonarea Raportului Global a urmat cinci etape, conform aprobării Comitetului Director al
Proiectului și conform recomandărilor: 1) elaborarea unui ghid al cercetării; 2) feedback-ul individual
al tuturor partenerilor (prin întâlniri Skype); 3) schimburi de idei și lucrul în echipă pe rapoartele
locale în webinar (15 octombrie 2018); 4) prezentarea primele rezultate către toți parteneri și lucrul
în echipă în timpul reuniunii de la Viena (10-12 decembrie 2018); 5) colectarea punctelor de vedere
ale partenerilor cu privire la draft-ul Raportului Global pentru îmbunătățirea lui (14 – 19 martie 2019).
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Introducere
O abordare participativă oferă o înțelegere în profunzime a populației imigrante, a practicilor
actorilor societății civile (CSA) și autorităților locale (LA). Organizarea cercetării a pus un accent
special asupra dinamicii locale, astfel, membrii realizând cel puțin 20 de interviuri cu imigranți,
reprezentanți ai societății civile și autorități locale. Raportul prezintă cazurile și compară informații
privind imigrația pe teritorii locale situate în 13 State Membre UE și are drept obiectiv identificarea
elementelor care determină experiențele de imigrație în diverse zone de frontieră
Acest Raport este împărțit în două capitole care oferă o poveste unică a imigrației din trecut
până în prezent, de la guvernanța europeană până la acțiunile comunităților locale. Raportul reprezintă
o sinteză și o analiză a rezultatelor cercetărilor locale, fiind realizat conform liniilor directoare de
cercetare descrise mai sus.
Capitolul I prezintă situația cercetărilor asupra acestei teme la nivelul UE și explorează
modul în care guvernanța UE în problema imigranților afectează comunitățile locale. Raportul scoate
în evidență interdependența dintre nivelul european, național și cel al comunităților locale dintr-o
perspectivă a administrației pe mai multe niveluri (secțiunea 1). În secțiunea 2, o atenție deosebită
se acordă evoluției imigrației, în explorarea trecutului diferit de imigrare/emigrare. Din experiențele
istorice s-au născut politicile în domeniu, astfel, în secțiunea 3 sunt explorate și analizate dimensiunile
politicilor naționale în domeniul migrației. Capitolul 4 descrie experiențe migratoare și zonale, aducând
în atenție o contextualizare a imigrației în prezent; teritoriile diferite sunt interpretate în rapoartele
locale ca rute de migrație mai vechi sau mai noi, de la destinații până la zone de tranzit.
Capitolul II oferă informații despre opinia publică și reprezentările migrației, în care
partenerii identifică principalele elemente care modelează opinia publică la nivel local (secțiunea 1). O
dimensiune crucială este reprezentată de discursul politic și politicile publice, care sunt în dezbatere
în majoritatea regiunilor membre. Deconstrucția discursurilor apare ca o cerință comună a tuturor
membrilor; urmată de nevoia de contact între cetățeni și imigranți. Secțiunea 2 se concentrează
pe rolul acțiunilor actorilor societății civile și autorităților locale: rapoartele locale explicând modul
în care acești diferiți actori cooperează și se confruntă cu provocări legate de migrație. Raportul
prezintă dinamica politicilor și factorilor cu accent pe provocările și succesele lor. Elementul principal
identificat și împărtășit de membrii este creșterea responsabilităților actorilor societății civile, precum
și interdependența acțiunilor actorilor societății civile și autorităților locale. În cele din urmă, secțiunea
3 abordează problemele ridicate de procesul de integrare: partenerii au explorat principalele practici
locale inovative și domeniile în care este nevoie de îmbunătățiri importante. Rapoartele prezintă
aspectele relevante legate de integrarea la nivel local, cu o atenție sporită pe diversele practici ale
actorilor locali. Informațiile colectate de către membri facilitează înțelegerea unei varietăți de astfel de
„practici“.
În secțiunea Anexe este disponibil un tabel cu bune practici identificate la nivelul teritoriilor locale
analizate. În acesta sunt enumerate și descrise practicile locale incluse în cadrul rapoartelor de
cercetare locale derulate de parteneri in teritoriile locale.
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Capitolul I
1. De la contextul general la provocările locale
În ultimii zece ani, imigrația către UE a devenit o problemă umanitară, plasată în centrul unei
agende globale, acordul de la Marrakesh fiind răspunsul emblematic al comunității internaționale.
Mai mult, necesitatea de a gestiona anumite categorii de imigranți a condus la apariția de politici
publice, structuri de securitate și discursuri politice care transformă frontierele și limitele sociale.
Aceste sisteme de securitate dezvoltate la nivelul UE și la nivel național produc un impact deosebit
asupra comunităților locale. Frontierele UE au fost externalizate4 , dar, de asemenea, internalizate5
(Hansen & Papademetriou 2014, Mejinvar, 2014), ceea ce duce la omniprezența frontierelor (Leerkes
et al. 2013), conducând la hiper-criminalizarea imigranților și intensificarea vulnerabilităților socioeconomice ale imigranților (De Giorgi, 2010). În UE, imigrația reunește o serie de actori, de la nivel
european la comunitățile locale, există o activitate a administrației multi-nivel. În studiile prezentate,
diferite dinamici sunt experimentate, în care caracteristicile de imigrare sunt profund legate de
poziția geografică a teritoriilor. Zonele de frontieră au fost profund transformate în întreaga Uniune
Europeană, în zone de tranzit și de intrare ca „destinații“ preferențiale. Această re-interpretare a
teritoriilor vis-à-vis de imigrare aduce comunităților locale noi provocări economice, sociale și politice
În 2015, conform datelor oferite de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați
(UNHCR) un număr de 1.000.573 persoane au ajuns în Europa traversând Marea Mediterană; 84%
dintre ei au venit din țările aflate în top zece ca sursă de refugiați din lume. Astfel, cele mai multe
dintre persoanele care sosesc în Europa au fugit de război și persecuție6 . În ceea ce privește
această situație, UE solicită Statelor Membre să demonstreze solidaritate, oferind un sistem de
relocare7 care a fost propus ca o soluție pentru a „ușura“ țările cele mai afectate (Grecia și Italia,
la acel moment). În unele insule, responsabilitatea de a salva și de a primi bine imigranții de pe
mare este o problemă fundamentală. Pentru Malta, Marea Mediterană este un factor inevitabil, astfel
încât pentru a înțelege acest context corect, atenția noastră trebuie concentrată asupra sosirilor de
ambarcațiuni, operațiunilor de căutare și salvare de către actorii de stat sau organizații ale societății
civile și impactul acestor sosiri asupra societății malteze. La începutul verii anului 2018 navele de
salvare pe mare Lifeline și Sea-Watch 3 au fost puse sub sechestru în portul din Malta luni de zile
din cauza unor presupuse probleme cu documentele sau cu înregistrarea navei. În timp ce Lifeline
este încă sub sechestru, autoritățile au eliberat Sea-Watch 3 în toamna anului 2018. Lampedusa și
Tenerife, de exemplu, sunt teritorii de trecere pentru imigrația din Africa pe mare, folosind Canalul
Sicilia sau Insulele Canare ca o poartă de acces spre Europa. De asemenea, Tenerife are o imigrație
4
De exemplu, acordul UE – Turcia din martie 2016.
5
Prin aplicarea unor legi mai stricte de către State, cu respectarea diferențierii constante între imigranți europeni și non-europeni.
6
Disponibil la: https://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-areivals-reach-europe-2015.html
7
Deciziile Consiliului (UE) 2015/1523 din 14 septembrie 2015 și 2015/1601 din 22 septembrie
2015 de stabilire a măsurilor provizorii în domeniul protecției internaționale, în beneficiul Italiei și Greciei, JO
2015 L239 / 146 și L248 / 80
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importantă din țările terțe (precum Venezuela).
Fluxurile de migrație spre Marea Egee și Marea
Mediterană centrală sunt cele mai ridicate
înregistrate în ultimii ani, potrivit UNHCR și
Agenției Europene pentru poliția de frontieră și
garda de coastă (Frontex).
În ceea ce privește dimensiunea
politicilor de imigrație și azil, Regulamentul
Dublin II8 produce, totodată, un impact inegal
asupra membrilor, deoarece cererea de azil este
responsabilitatea țării de sosire a imigranților,
sporind astfel presiunea exercitată de migrație
și responsabilitatea gestionării ei către țări.
Regulamentul Dublin nu asigură o protecție
eficientă a solicitanților de azil, în special pentru
că această responsabilitate nu este cu adevărat
împărtășită de toate Statele Membre, deoarece
depinde mai mult de localizarea lor geografică
decât pe capacitatea lor de a primi și de a proteja
solicitanții de azil. De-a lungul ultimilor patru ani
Grecia, care este considerată principala zonă de
intrare în Uniunea Europa, a înregistrat un număr
fără precedent de imigranți sosiți pe coastele sale.
Grecia, datorită poziției sale geografice, suportă
o mare parte din povara primirii imigranților care
încearcă să ajungă în Europa prin Turcia și Africa
de Nord. Acordul UE – Turcia (martie 2016) a
produs, de asemenea, un impact asupra insulei

Rodos, astfel din 2015 până în martie 2016
municipalitatea a oferit servicii la peste 27.000
imigranți, care au fost cazați în Rodos pentru o
durată maximă de 23 de zile. Aderarea la UE a
generat unele îmbunătățiri în Statele Membre:
pentru România, Slovenia, Cipru și Malta a adus
o evoluție în legislația și politicile de migrație,
deoarece aceste țări au trebuit să respecte
standardele Uniunii. În același timp, aderarea
lor, a generat noi fluxuri de imigrație atât din
UE, cât și din țările terțe. Slovenia a adoptat o
Rezoluție privind politica de migrație (2002),
care armonizează mai bine politica în domeniul
migrației cu acquis-ul european și cu principiile
europene fundamentale precum solidaritate,
libertate de mișcare, egalitate, securitate și
menținerea păcii, și a dus la punerea în aplicare
a Sistemului European Comun de Azil. Protecția
individuală a fost limitată prin introducerea Legii
privind protecția internațională din 2016. Noua
Lege îngustează posibilitățile de admisibilitate
a cererilor de azil9 și introduce conceptul de
țări sigure de origine10 . La fel ca în Slovenia,
politica de azil a României este în permanentă
armonizare și încorporare în legislația națională a
Acquis-ului comunitar.
În 2015, Franța s-a angajat să accepte
relocarea a 19.714 de solicitanți de azil în 2

8
Aceasta atribuie responsabilitatea pentru procesul de azil statului din UE în care migrantul sosește
prima oară.
9
Articolul 26 din Legea privind protecția internațională împuternicește poliția să se ocupe de străinii
care intră în mod ilegal sau locuiesc ilegal în Republica Slovenă, înainte de începerea procedurii normale de
azil, chiar dacă aceștia își exprimă intenția de a cere azil. Aceste proceduri ale poliției cu străinii nu constituie
parte a procesului de luare a deciziilor în cadrul procedurii de azil.
10
Conceptul de țară sigură de origine poate duce la încălcări ale dreptului refugiaților (principiul
nereturnării) deoarece refugiatul nu este numai o persoană care a fugit de război, dar și o persoană care
este persecutată în propria sa țară, din cauza situației sale personale (de exemplu: etnie, orientare sexuală,
opinie politică etc.) și propriul său stat nu poate sau nu vrea să-l protejeze. Nici o țară nu poate fi, în general,
desemnată ca „țară sigură de origine“, deoarece în conformitate cu dreptul internațional, orice procedură de
determinare a statutului de refugiat trebuie să se bazeze pe o evaluare individuală a situației sale și a posibilei
persecuții.
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ani. În 2017, doar 4278 dintre aceștia au fost
relocați în Franța (330 din Italia și 3948 din
Grecia11) . Atât Polonia, cât și Ungaria, au refuzat
să accepte vreun solicitant de azil, Spania și-a
îndeplinit doar 13,7% din cota sa, în timp ce
Belgia a ajuns la 25,6%. Malta este singura țară
din U.E. care și-a îndeplinit cota12 . Astfel, doi
ani mai târziu, această politică și-a demonstrat
ineficiența, deoarece UE a propus o politică
bazată pe un fel de „solidaritate umanitară13“
care nu poate fi obligatorie, fiind bazată în mod
esențial pe sensibilitate și inițiative voluntare.
Această tendință se observă în zonele studiate,
unde este raportată o implicare din ce în ce mai
importantă a ONG-urilor și a societății civile
în gestionarea imigrației atât la nivel european
(precum în operațiunile de salvare), cât și la
nivel local, într-o varietate de domenii, cum ar fi
recepția și integrarea.
Cercetările locale din cadrul proiectului
Snapshots from the Borders [Instantanee de
la Frontiere] au permis o mai bună înțelegere
a contextelor locale. În regiunea Marche,
dimensiunea imigrației este departe de cifrele de
urgență descrise de mass-media și televiziunea
italiană. Fluxurile sunt în scădere în ultimii ani,
iar prezența imigranților, care provin din Europa
de Est, China și Maghreb, este în principal
pe termen lung, iar majoritatea migranților
este destul de integrată. Prezența imigranților
este pozitivă în ceea ce privește contribuția
economică la PIB-ul regional, chiar dacă aceștia
sunt angajați în meserii cu profil scăzut sau
desfășoară activități independente, și în pofida

faptului că procentul de elevi proveniți din familii
de imigranți este în creștere (a doua generație).
La fel ca întreaga țară, chiar și o regiune mică și
liniștită ca Marche a fost confruntă cu o creștere
a rasismului și a episoadelor xenofobe în ultimii
2 ani; gestionarea acestei situații trebuie să fie
considerată o prioritate pentru toți acei actori
din sectoarele privat și public, care se ocupă
de informare, educare și acces egal la servicii.
Ca și în regiunea Marche, insulele din nordul
Mării Egee s-au confruntat cu o creștere a
episoadelor de rasism și xenofobie, mai ales
după semnarea Acordului UE – Turcia (18 martie
2016), ca urmare a prezenței pe termen lung a
refugiaților și imigranților pe aceste insule. Este
nevoie urgentă pentru dezvoltarea de noi politici
care să reducă presiunea generată de fluxul
de refugiați asupra insulelor. Din cauza lipsei
capacităților financiare și structurale, insulele
grecești nu pot gestiona fluxurile de refugiați.
În ciuda eforturilor depuse, situația devine este
din ce în ce mai dificilă și consecințele sale
afectează regiunea pe termen lung. În Rodos, ar
fi necesară o mai bună conștientizare cu privire la
activitățile pe care autoritățile locale le efectuează
precum și privind oportunitățile de finanțare
din Uniunea Europeană în ceea ce privește
fenomenul migrației; o comunicare mai strânsă și
colaborare între organizațiile societății civile pare
să fie necesară pentru a se evita suprapunerea
eforturilor; este necesară o coordonare
puternică din partea autorităților municipale și
locale pentru a sprijini refugiații și imigranții în
integrarea acestora în societatea greacă. Nu

11. Raportul Comisiei U.E. disponibil la: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en
12
Pentru mai multe informații, consultați: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/eu-countries-have-fulfilled-less-than-a-third-of-their-asylum-relocation-promises /
13
A se vedea, Marie-Claude Blais (2008), și conceptul ei de „solidaritate umanitară“, disponibilă la
adresa: https://www.cairn.info/revU.E. -le-telemaqU.E. -2008-1-page-9.htm
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există o coordonare pe orizontală a problemelor
și a priorităților de integrare în cadrul diferitelor
politici publice municipale. În timpul cercetării
realizate în insula Lampedusa, s-a identificat un
nivel foarte ridicat de conștientizare printre liderii
comunității locale asupra interdependențelor
largi care cauzează fenomenul migrației și
impactul acestuia asupra insulei.
Situația
insulei
Tenerife
este
caracterizată printr-o imigrație foarte eterogenă,
în special de origine europeană și latinoamericană. În general, atitudinea populației față
de imigrație este pozitivă, în principal, datorită
trecutului migrator al Insulelor Canare, precum
și activității participative intense a numeroase
organizații sociale, dar și susținerii instituționale a
Consiliului local din Tenerife. „Criza refugiaților“
din 2015 nu a avut un impact social semnificativ
asupra insulei, dar a reactivat diversele inițiative
sociale care vizează sensibilizarea și apărarea
drepturilor imigranților. Bulgaria este văzută
de imigranți ca o țară de tranzit pe ruta lor spre
Europa de Vest și de Nord. Ca și în Tenerife,
cetățenii din Bulgaria sunt toleranți și solidari
față de imigranți, dar politicienii și mass-media îi
prezintă ca fiind un pericol și o amenințare pentru
societate și țară. Reprezentanții societății civile
sunt cel mai activ factor în domeniul integrării
refugiaților. În Tirolul de Sud (Bolzano, Italia)
cazarea pentru solicitanții de azil este sub nivelul
optim, însă acest aspect poate fi îmbunătățit.
În ultimul timp numărul de sosiri a scăzut pe
măsură ce cadrul legal național s-a deteriorat.
În prezent, aproximativ 1.300 de solicitanți de
azil sunt găzduiți în Tirolul de Sud. Între timp,
imigrația reglementată este în curs de stabilizare
(9,1 la sută din populație). Ca o tendință de viitor
se poate aștepta o creștere lentă și constantă a
cetățenilor străini angajați în Tirolul de Sud, ca
urmare a unei dezvoltări dinamice a economiei

regiunii. Există un număr tot mai mare de
imigranți care au primit cetățenie italiană. Este
nevoie de eforturi suplimentare în politica de
integrare, dar, începând cu anul 2011, există
un număr tot mai mare de bune practici în ceea
ce privește integrarea familiilor de imigranți.
Atât provincia autonomă cât și municipalitățile
trebuie să lanseze noi inițiative, în cooperare
cu asociațiile de imigranți și ONG-urile locale.
În Ayios Athanasios, se înregistrează o nevoie
pentru o comunicare crescută în vederea
derulării unei campanii de sensibilizare cu privire
la necesitatea integrării active atât a imigranților
cât și a solicitanților de azil în societatea
locală. Această campanie este din ce în ce mai
necesară, mai ales deoarece există necesitatea
de a re-gândi politica națională de imigrare,
luând în considerare punctele de vedere ale
autorităților locale. Condițiile de viață ale
majorității solicitanților de azil se deteriorează din
cauza unei crize a locuințelor, iar politicile publice
nu au fost încă actualizate. Mai mult, este nevoie
de a stabili politici orizontale pentru integrarea
în comunitățile locale a imigranților care stau
pentru perioade mai lungi. Lipsa structurilor
corespunzătoare de primire și de integrare pentru
imigranți și solicitanții de azil este, de asemenea,
o problemă principală în Marsa, ceea ce
amplifică provocările pentru comunitățile locale.
Realizarea de campanii de comunicare publică
poate fi o oportunitate pentru a evidenția soluții
bazate pe comunitate și pe interacțiunile pozitive
existente, creând o identitate pozitivă pentru
Marsa. Lipsa de planificare din partea guvernului
central trebuie să fie abordată, în același timp, prin
acțiuni de advocacy din partea consiliilor locale.
În contextul regiunii Grande-Synthe există
o logistică a taberelor neoficiale de imigranți,
stabilă începând cu 2015, iar solidaritatea
cetățenilor devine parte a pieței nereglementate
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a imigrației. Din august 2018 până în decembrie
2018, mai mult de 1000 de imigranți au trecut
sau au rămas în taberele Grande-Synthe. Există
specificul contextului de „tranzit“: dependența
ridicată de actorii solidari la nivel local a crescut
precaritatea situației populației imigranților,
deoarece instituțiile centrale de stat nu sunt în
măsură să se ocupe cu „logistica taberelor”, iar
municipalitatea nu are resurse pentru a asigura
condiții mai bune de primire.
În Traiskirchen și Strass, numărul
de cereri de azil a scăzut dramatic începând cu
2015. Cu toate acestea, scenarii amenințătoare
sunt încă utilizate în retorica politică, de exemplu,
pentru a justifica reducerile cheltuielilor sociale.
Există încă un drum lung până la o politică
bazată pe fapte și realități în Austria. Voluntarii
și comunitățile au fost implicate în asistarea
refugiaților începând cu 2015. Ca și în Tirolul
de Sud, acțiunile reprezentanților societății
civile constituie o contribuție semnificativă
la integrarea familiilor imigranților. Lipsesc
sprijinul politic și recunoașterea pentru această
activitate valoroasă și importantă, ceea ce
este problematic atât pentru comunități cât și
pentru voluntari. Cazarea solicitanților de azil și
a refugiaților recunoscuți rămâne problematică.
Standardele convenite prin contract nu sunt
respectate de către furnizorii privați. Ca și în
cazul Bulgariei, Ungariei, Italiei și în Slovenia,
migrația este o problemă extrem de politizată. În
politica austriacă imigranții sunt folosiți ca țapi
ispășitori.
În Suedia, în anul 2015, a existat o
creștere a atitudinii pozitive față de imigranți și
refugiați. După un aflux de 163.000 imigranți
într-o jumătate de an, atitudinile politice s-au
schimbat și Suedia a adoptat o viziune mult
mai restrictivă – atât în recepția și returnarea
cât și în aprobarea unei șederi temporare

pentru imigranți. Funcționarii publici de cel mai
înalt nivel politic cât și cei de la nivel local au
conștinentizat foarte clar că Suedia nu dorește
și nu poate gestiona provocările migrației fără
sprijinul masiv al societății civile. Există dificultăți
în ceea ce privește opinia publică asupra
imigranților, dar este mai mult o criză politică
decât orice altceva. Sondajele recente arată că
62% din populație are o atitudine pozitivă față
de refugiați/imigranți. În Turingia, districtele
care au dezvoltat un concept de integrare sau un
plan de integrare înainte de 2015 ar putea face
față bine creșterii numărului de imigranți. Însă
în zonele rurale, unde contactul localnicilor cu
imigranții a fost redus, mulți cetățeni au rezerve
cu privire la imigranți. O bună comunicare între
autorități, asociații și cetățeni este importantă
pentru a îmbunătăți colaborarea și pentru a evita
xenofobia și rasismul.
Controlul imigrației afectează zona
Siklósnagyfalu (Ungaria), care se confruntă cu
închiderea frontierelor, atât fizic, cât și din punct
de vedere legislativ. Considerarea Serbiei o țară
terță sigură a făcut imposibil pentru solicitanții
de azil să intre în Ungaria legal. Suportul pentru
integrare a fost eliminat în 2016, taberele de
refugiați au fost închise, autoritățile resping
cererile de azil fără un proces corect de evaluare.
Xenofobia este în mod tradițional ridicată în
Ungaria. Campania guvernului de stârnire a
fricii alimentează sentimente anti-imigranți,
creând astfel o atmosferă ostilă față de aceștia.
Ungaria a fost întotdeauna o țară de tranzit, nu
o țară de destinație, pentru solicitanții de azil și
pentru imigranți; lipsa unei experiențe anterioare
cu alte grupuri etnice (cu excepția romilor)
provoacă teamă față de aceștia. Îmbunătățiri
importante în ceea ce privește problemele de
integrare trebuie realizate în zonele Črnomelj
și Maribor (Slovenia). Statul ar trebui să
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își asume un rol mai pro-activ în integrarea
imigranților în societate și să implice activ
comunitățile locale în aceste procese (puncte
de informare pentru imigranți/ofițeri pentru
problemele imigranților): completarea sistemului
de învățământ de la grădinițe la universități cu
teme privind educația globală/multiculturalismul
(prioritate pentru educația cadrelor didactice,
mediatori multiculturali sau pentru aspecte
privind imigranți); introducerea unei perioade
speciale de integrare (de exemplu: 3 – 6 luni),
când se va intensifica învățarea limbii slovene și
a caracteristicilor culturale de bază ale mediului
local pentru copiii imigranți.
Imigrația în România este un fenomen
destul de recent14 , deoarece România rămâne
o țară preponderent de emigrare15 . Numărul
de cereri de azil înregistrate ajunge la o medie
de 2.000 de cereri în fiecare an (doar în 2017,
s-au ridicat la 4820 de cereri de azil). Cu toate
acestea, România este în principal o țară de
tranzit, mai mult decât o țară de destinație pentru
imigranți. Începând cu 2013, Constanța s-a
confruntat cu un nou tip de flux migrator care
vine pe Marea Neagră din Turcia. Această rută
de migrare este atipică: în 2017, un număr total
de 537 imigranți din Irak, Iran, Pakistan, Siria și
Afganistan au fost înregistrați într-o perioadă
de trei luni; în anul precedent, nu a existat nici
un caz de migrație pe mare și, de asemenea,
nici un caz în 2018. În ceea ce privește opinia
publică și gestionarea imigrației și integrarea
imigranților la nivel local, cercetarea a arătat că
actorii locali relevanți (autorități locale, ONGuri, parteneri sociali și comunitățile locale) se
implică în rezolvarea situațiilor de migrație și au
raportat o atitudine primitoare față de imigranți
în general. Astfel, similar situației din Tenerife,
14
15

în Constanța există câteva exemple de atitudini
pozitive ale cetățenilor. Totuși, în ambele cazuri,
imigrarea unor persoane care sosesc pe mare (în
mod nereglementat) nu reprezintă un fenomen
important.

Reprezentând 0,6% din populația totală.
Mai mult de 3,5 milioane de români au părăsit țara pentru a lucra în străinătate.
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2. Imigrare și emigrare – istoric și evoluție

Emigrația și imigrația sunt încorporate în istoria europeană. Deoarece migrația este un
fenomen social, fluxurile migratoare se schimbă în timp și sunt modelate de mai mulți factori. Emigrarea
este un element de bază al istoriei italiene, realizându-se către o varietate de destinații, cu intensitate
variabilă, din zone de emigrație predominante, și care au avut un impact crucial asupra culturii și
dezvoltării țării de origine. Italienii au fost întotdeauna emigranți economici cu foarte puține excepții.
Ei s-au stabilit în străinătate creând de rețele de emigranți care au facilitat mobilitatea italienilor de-a
lungul timpului. Ei au fost mai mult sau mai puțin acceptați în societățile gazdă, ca de exemplu italienii
care au emigrat în S.U.A. între 1921-1930, când 250.000 de italienii s-au alăturat conaționalilor lor
ajunși mai devreme acol, dar pe care America nu i-a mai primit la fel de bine ca și în trecut. Totuși,
regiunile italiene au cunoscut și situații diferite cu imigrație redusă. Mica insulă Lampedusa este
o zonă de intrare în UE începând cu anii 1990, dar este o insulă de debarcare și de tranzit prin
excelență, ea însăși dezvoltându-se din fluxurile migratoare pe care le-a primit de-a lungul istoriei
sale. Încă din anii ‘80 insula devine destinația unui flux mic, dar constant de imigranți provenind în
principal din Tunisia. În 1998 a fost construit în Lampedusa centrul de tranzit pentru triere si primă
identificare a imigranților. În 2003, un număr de 8800 imigranți au ajuns în Lampedusa16 , iar în timp
fluxul continuu de imigrare a plasat cu certitudine insula pe o rută principală de migrație. Provincia
Autonomă Bolzano, mai ales în secolul trecut, a avut o perioadă importantă de emigrare (până
în 1990), când balanța migratorie a devenit pozitivă ca o consecință a extinderii Uniunii Europene
(1995, 2004 și 2007). Încă există o pondere importantă a emigranților cu înaltă calificare din Tirolul
de Sud care trăiesc în străinătate și numărul acestora este în continuă creștere. Marche este o
regiune de emigrare, această tendință devenind semnificativă după 1880. Estimările arată că între
1876 și 1965 au existat aproximativ 660.000 de expatriați (în principal către America Latină și Statele
Unite). Din perioada interbelică și până în anii ‘70, cetățenii regiunii Marche au emigrat în principal
în Franța, Elveția, Germania, Austria și Belgia. Cu toate acestea, Marche are o experiența relativ
recentă privind imigrația, care necesită elaborarea unei noi politici locale. Istoria imigrației în Puglia
este legată faptic și simbolic de primele fluxuri mari de imigranți care au sosit în Italia din Albania.
În timpul secolului XX, Puglia a fost o regiune cu un nivel de emigrare mai mare decât media Italiei,
cetățenii din Puglia emigrând în Argentina, Statele Unite ale Americii, Brazilia și Venezuela, precum
și în Europa, în Germania, Elveția, Franța și Belgia.
În Malta, emigrarea a devenit populară la începutul secolului al XIX-lea, atingând apogeul
după al doilea război mondial. A fost o soluție la provocările din Malta legate de suprapopulare și rata
ridicată a șomajului care a urmat devastărilor produse de al doilea război mondial, această situație
impulsionând dezvoltarea unei politici de încurajare a diasporei malteze. În Malta, ca și în Grecia,
instabilitatea politică și economică (inclusiv din țările vecine) sunt în legătură directă cu deplasarea
populației (imigrație și emigrație).
În Grecia, începând cu secolul XX, imigrația este limitată în principal la deplasarea internă
16
OMS, Biroul Regional pentru Europa misiunea din 28-29 martie 2011, Aflux crescut de imigranți
în Lampedusa, Italia. Disponibil la: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/182137/e96761.
pdf?ua=1
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și forțată dinspre Balcani și la refugiații din
Asia Mică și din Egipt (în special cei de origine
greacă). Relativa subdezvoltare economică a țării
a determinat grecii să emigreze (în Germania,
Belgia, S.U.A. și Australia, printre altele). După
schimbările geopolitice din 1989, Grecia a
devenit o țară-gazdă pentru imigranții fără acte
din Europa de Est și Centrală, din fosta Uniune
Sovietică și din țările subdezvoltate.
Tenerife a fost, din punct de vedere
istoric, o zonă de emigrare (în special către cele
două Americi) și de imigrare (dinspre Europa și,
în ultimele trei decenii, dinspre America și Africa).
Între timp, Tenerife a devenit o insulă de trecere
(pentru imigrația pe mare), Insulele Canare fiind
o poartă de acces spre Europa (acest flux de
imigrare nu mai este relevant astăzi). Cu toate
acestea, imigrația din America Latină este
încă foarte importantă, ceea ce contribuie la
diversitatea culturală a insulei.
Cipru a avut diverse experiențe privind
imigrația. Acestea sunt legate de trecutul său
colonial (până în anul 1954 a fost o colonie
britanică), precum și de ocuparea unei părți a
teritoriului său de către Turcia (în 1974) care a
dus la un număr mare de oameni dislocați, atât
ciprioți – greci cât și ciprioți – turci. Fondul istoric
marcat de schimbări contribuie la definirea unei
identități culturale a poporului cipriot care a fost
influențată de diferite populații și civilizații, ce
au determinat evoluția țării din punct de vedere
economic, cultural și social
În Slovenia emigrarea în secolul al XIXlea a fost legată de războaie, dar industrializarea
nu doar a stabilizat emigrarea slovenă, dar a și
atras imigranți care au jucat un rol important în
dezvoltarea țării. Cu toate acestea, imigranții
au fost în principal din țări europene. Istoria
localităților Maribor și Črnomelj este
determinată de diferite etape ale imigrației care

au contribuit la construirea identității. De-a lungul
secolelor, grupuri de imigranți au participat la
dezvoltarea locală sau la apărarea teritoriului,
contribuind astfel la diversitatea etnică.
Cu mai mult de 17% din populație
în afara granițelor sale, România se numără
printre țările Uniunii Europene cu cea mai mare
pondere de emigranți sau cetățeni mobil. Există
o importantă diaspora românească în Italia,
Spania, Germania și Marea Britanie. Instabilitatea
politică din Balcani a fost un vector pentru
deplasare forțată a populației din Bulgaria,
deoarece războaiele au generat cel mai mare val
de refugiați (350.000 de refugiați). După cel de
al doilea război mondial, mii de bulgari s-au mutat
din regatul bulgar. Pe de altă parte, Bulgaria a
primit, de asemenea, refugiați armeni (în 1896),
mii de ruși au fugit în Bulgaria după primul război
mondial, și, în aceeași perioadă, imigranți politici
din Grecia s-au stabilit în Bulgaria.
În Bosnia și Herțegovina emigrarea
se caracterizează prin migrație voluntară,
determinată economic și migrația forțată din
timpul și de după războiul din 1992 – 1995.
Fluxurile de migrație cele mai semnificative au avut
loc în ultimele două decenii, ca urmare a războiului
din 1992 – 1995, care a determinat deplasarea
a 2 milioane de oameni. Migrația forțată, atât în
interiorul țării cât și către exterior, a schimbat
în mod semnificativ structura demografică. Al
doilea val de imigrație, după conflict, a însemnat
un număr masiv de refugiați care s-au întors din
străinătate (returnare) și un număr semnificativ de
persoane strămutate intern care se întorc (IDP).
Refugiații din Bosnia și Herțegovina au emigrat
din țările lor gazdă în țări terțe (Statele Unite ale
Americii, Canada și Australia). Anii 2000 au fost
caracterizați de migrație voluntară (predominant
determinată de căutarea unui loc de muncă), în
țări vecine ca Slovenia, Croația și Muntenegru.
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Începând cu anul 2000, o medie între 15.000 și
20.000 de cetățeni ai Bosnia și Herțegovina au
emigrat în fiecare an în UE În ceea ce privește
migrația internă, migrația rural-urban determinată
economic, s-a limitat la mai puțin de 1% pe an
din populația țării17 .
În Suedia, începând cu mijlocul
secolului al XIX-lea, 1,3 milioane de oameni au
emigrat in SUA, Canada, America de Sud și
Australia. Principalele motive care au determinat
migrația au fost sărăcia, persecuția religioasă,
lipsa de libertate politică. Pe parcursul anilor
1950 a sosit un mare aflux de refugiați în
urma războaielor și numeroși lucrători (cei mai
mulți dintre ei au rămas), iar în anii ‘70 a fost
implementată „imigrația reglementată“ ca o
modalitate de a controla imigrația. Indemnizație
de ședere pentru lucrători imigranți era gestionată
de către autoritățile naționale de ocupare a forței
de muncă.
Experiențele Ungariei în imigrare/
emigrare sunt mai degrabă limitate, neavând nici
experiențe istorice colonialiste și nici imigrație în
număr mare a diferitelor grupuri etnice. Posibil ca
o consecință a acestor circumstanțe, imigrația
este abordată rasial iar xenofobia relativ ridicată
în societatea ungară. Cea mai veche experiență
de migrație pentru societatea maghiară este
evenimentul de emigrație în masă în urma
revoltei nereușite din Ungaria împotriva ocupației
sovietice în 1956 care încă mai joacă un rol
central în sentimentul național maghiar. Ungaria
nu a fost o țară de destinație pentru imigranți și
refugiați. Totuși, din cauza locației sale pe ruta
cea mai rapidă dinspre Balcani spre Europa de

Vest și de Nord, Ungaria a jucat un rol important
în migrație ca o țară de tranzit.
Austria a fost în trecut o țară de
destinație pentru refugiați din cauza conflictele
europene (ca „Primăvara de la Praga“), dar și la
momentul actual reprezintă o țară de destinație
pentru refugiați. Fluxurile sunt, în esență, din
țările din afara UE, ceea ce face ca aspectele
de recepție și integrare să fie cruciale. Legile
privind admiterea imigranților și refugiaților
au devenit mai stricte începând cu anul 2002.
Austria, Germania și Franța18 prezintă unele
similitudini în ceea ce privește experiențele lor
privind imigrația: pentru aceste țări recrutarea
lucrătorilor imigranți a fost un factor determinant
în dezvoltarea industrială. Imigrația rămâne încă
strâns legată de competitivitate și dezvoltare.
Pe de altă parte, recunoașterea caracterului
permanent al imigrației a determinat țările
precum Franța și Austria să adopte o politică de
imigrare mai restrictivă după încheierea etapei
lucrătorilor imigranți.
Cu toate acestea, imigrația și emigrația
sunt parte din memoria europeană, ele fiind, de
asemenea, încorporate în construcția Uniunii
Europene și crearea Spațiului Schengen.
Emigrarea a fost recunoscută în trecut ca o
oportunitate de țări precum Italia sau România,
sau ca răspuns la instabilitatea politică și
economică, precum în Grecia, Bulgaria și
Malta, și a dat naștere la diaspore de populații
în toate părțile globului. Populațiile acestor țări
au avut posibilitatea de a dezvolta rețele de
migrație, dar trebuie să fie luat în considerare
un efort în ceea ce privește elaborarea unor

17
Conform datelor oficiale ale agențiilor statistice, diaspora din Bosnia și Herțegovina este de cel puțin
2 milioane de persoane, fiind astfel estimată la 56,6% raportată la 3.531.159 totalul populației din Bosnia și
Herțegovina.
18
Câteva exemple de acorduri de recrutare imigranți: Acordul franco-spaniol din 1961, acordul franco-portughez din 1963 care a permis dezvoltarea imigrației marocane.
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politici pentru diaspora. Totodată, imigrația atât
din Europa cât și din țările terțe, a contribuit în
trecut, la diversitatea culturală, care este acum
experimentată în viața cotidiană. Experiențele
împărtășite de țările europene, de societățile
lor și de comunitățile mai mici, ne pot ajuta să
înțelegem mai bine imigrația de astăzi către UE.
Deseori motivațiile pentru imigrare par similare
celor care au dus la emigrarea și deportarea
populațiilor europene în trecutul apropiat când
emigrarea era văzută ca o soluție pentru a
ameliora inegalități sociale, economice și politice
și ca un mod de supraviețuire în contextul unor
războaie și tulburări.
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3. Politicile în domeniul imigrației

Politicile de imigrație sunt împărțite în două mari categorii: politica de control al imigrării
(reglementare, norme și proceduri care guvernează selecția și admiterea străinilor), precum și
selectarea și controlul imigranților permanenți în calitate de lucrători și refugiați, dar și controlul
migrației ilegale; și politicile de recepție, care corespund condițiilor de primire pe care Statul le pune
la dispoziția imigranților. Politica în domeniul migrației depinde foarte mult de poziția statului față de
categoriile de imigranți, precum și de nevoile specifice ale statului; aceasta tinde să se schimbe în
timp și să fie mai restrictivă sau mai „deschisă“ în funcție de nevoile Statului respectiv.
În ceea ce privește politica românească, aceasta are ca scop atragerea imigrației cu înaltă
calificare. Strategia Națională a României privind imigrația pentru perioada 2015-2018 prevede
gestionarea imigrației și include: acoperirea domeniilor deficitare sau cu competențe specifice și
atragerea lucrătorilor cu înaltă calificare, o abordare fermă a imigrației ilegale și a readmisiei (inclusiv
o mai bună cooperare cu țările terțe), precum și în acordarea protecției umanitare solicitanților
de azil. Cu toate acestea, în România controlul imigrației rămâne o prioritate. Cazul Bosniei
și Herțegovina este similar, Legea cu privire la Controlul de frontieră prevede că Serviciul de
Grăniceri are obligația de a „asigura inviolabilitatea frontierei de stat, protejarea vieții și a sănătății (...)
prevenirea migrației ilegale transfrontaliere19“ . Pentru a-și exercita dreptul la azil, un străin trebuie să
depună o cerere de azil la unul dintre punctele de trecere a frontierei20 . Politica de migrație a Bosniei
și Herțegovina se caracterizează prin absența unei strategii naționale coerente și cuprinzătoare, care
să încorporeze incluziunea socială. Acest cadru ar trebui să includă reforme orientate către drepturile
extinse ale omului care vizează în mod adecvat bunăstarea și incluziunea socială. Adoptarea și
punerea în aplicare integrală a unei astfel de strategii ar facilita creșterea socio-economică favorabilă
incluziunii în societatea gazdă. Instituțiile și politicile pentru imigranți ar trebui dezvoltate cu accent
pe potențialul de dezvoltare al comunităților din diaspora, și să ofere stimulente pentru a se întoarce
în țară pentru cetățeni din Bosnia și Herțegovina cu o înaltă calificare. Politicile de cooperare cu UE
și alte destinații sunt, de asemenea necesare pentru a promova migrația legală și circulară, pentru a
îmbunătăți bunăstarea socială a imigranților și transferabilitatea prestațiilor sociale21.
Între 1958 și 1974, în Franța, Germania și Austria, industrializarea rapidă a necesitat forță de
muncă suplimentară, în acest sens făcându-se apel la „lucrători imigranți“. În Franța au fost semnate
acorduri bilaterale22 . Această perioadă este marcată de imigrația europeană, urmată de o perioadă de
absență a politicilor de imigrare și de recunoașterea caracterului permanent al acestei imigrații (Sayad,
19
Articolul 2 alineatul 1 literele: a, b, c, d, e. Legea cu privire la Serviciul Grăniceri al Bosniei și Herțegovina
20
Articolul 31 din Legea privind azilul: Serviciul de Grăniceri din Bosnia și Herțegovina, la punctul de
trecere a frontierei sau unități de organizare ale Serviciului pentru Afaceri Externe.
21
Kačapor-Dzihic Z și Oruc N (2012): Impactul social al emigrației și migrația rural-urban în Europa
Centrală și de Est, Raport de țară final Bosnia și Herțegovina: Sumar executiv 2. Comisia Europeană, 3,
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8840&langId=en
22
Acordul franco-spaniol din 1961, acordul franco-portughez din 1963, care a permis dezvoltarea
imigrației marocane.
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1999). Acest lucru este, de asemenea, legat de
procesul de dezindustrializare și este reflectat
în legi tot mai restrictive. Legea Collomb din 10
septembrie 2018 „pentru o imigrație controlată,
drept de azil eficient și integrare cu succes“
este o lege care vizează reformarea Ceseda23 și
a dat naștere la îngrijorări din cauza termenelor
stricte ale procedurii de azil. Comisarul pentru
Drepturile Omului al Consiliului Europei, a
susținut că propunerea de a reduce la 90 de
zile termenul limită pentru depunerea cererilor
de azil, având în vedere obstacolele cu care se
confruntă solicitanții de azil atunci când ajung în
țară, poate fi dificil de îndeplinit. Se consideră, că
în cadrul procedurii accelerate, după expirarea
termenului propus, vulnerabilitatea solicitanților
de azil și complexitatea cazurilor lor nu sunt
luate în considerare. În Franța, sistemul național
(de imigrare și integrare) grupează o serie de
structuri capabile de a primi, întâmpina și asista
solicitanții de azil (garantându-le accesului la
educație, sănătate, justiție, etc.). În orice caz,
acest sistem nu ia în considerare imigranții care
nu solicită azil sau care au avut cererea de azil
respinsă, așa cum este cazul imigranților care
trăiesc în taberele din Grande-Synthe. Acești
imigranți care sunt cunoscuți sub denumirea de
„migranți în tranzit“, trăiesc în tabere pentru a
încerca să treacă frontiera. Majoritatea dintre ei
nu au solicitat azil sau cererea lor a fost respinsă.
O mică parte a imigranților care stau în tabere
sunt aplicanți în cadrul procedurii de azil. În
ciuda sistemului de primire și integrare, imigranții
trăiesc în tabere, deoarece acest spațiu este
perceput ca un pas în traseul lor de migrație,
destinația lor finală fiind Marea Britanie. Se pot
observa eforturile statului de a elimina acest tip
de imigrație, cu politici restrictive și distrugerea
23

taberelor, în timp ce municipalitatea și actorii din
societatea civilă încearcă să dezvolte practicile
locale pentru a sprijini această populație.
Germania, de-a lungul timpului, a
adaptat politicile sale de migrație în raport cu
necesitățile sale economice și sociale. Noua
lege a imigrației (2018) reprezintă un fel de
„ușă deschisă“ pentru imigranții calificați de
care are nevoie de Germania. Totuși, pentru a
păstra acești imigranți ei trebuie să fie integrați
în societate. În Turingia pot fi raportate unele
inovații în acest sens, în legătură cu „conceptul
de integrare“, care este axat pe: deschiderea
interculturală, o cultură a primirii și recunoașterii,
reducerea excluziunii, discriminării, rasismului
și adversității de grup, asigurarea cursurilor de
învățare a limbii, acces la educație, ocuparea
forței de muncă și piața muncii, sănătate și
politicile pentru refugiați și integrare bazate pe
respectarea drepturilor omului.
În Austria politicile referitoare la primirea
solicitanților de azil au devenit o problemă
importantă. În principiu, un Consilier regional
este responsabil de relocarea refugiaților,
indiferent de vârsta lor. Legea prevederilor din
Austria Inferioară (municipalitatea Traiskirchen se
află în această jurisdicție) stipulează că nu există
dreptul la o locuință individuală sau specifică. Ca
răspuns la o anchetă parlamentară, Consilierul
regional a declarat că statul este liber, în orice
moment și fără a indica motivele, să relocheze
minorii neînsoțiți. Într-o ședință a guvernului
central, serviciul constituțional a precizat că
aspectele legate de coordonarea refugiaților
minori neînsoțiți intră în responsabilitatea
consilierului provincial și nu în responsabilitatea
serviciilor pentru copii și tineret unde au fost
găzduiți anterior. În orice caz, Austria nu este o

Codul de intrare și de rezidență pentru străini și azilanți.
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țară cu tradiție în imigrare, iar politicile de imigrare
reflectă această ambivalență: aderarea la UE a
determinat o politică a „frontierelor deschise”,
dar politica pentru azil a devenit după anii 90 din
ce în ce mai restrictivă24 .
În Spania, politica în domeniul migrației
a fost caracterizată, în special în anii înainte de
ultima criză a producției și pieței muncii (2008),
printr-o abordare funcționalistă axată pe muncă
și un anumit grad de flexibilitate în ceea ce
privește imigrația ilegală. Controlul migrației
este realizat de către statul spaniol, în timp
ce politicile de integrare au fost dezvoltate în
principal la nivel local, comunitățile autonome
și organismele municipale fiind actorii principali
în acest domeniu (Alonso, 2011). Politica de
migrație între 2000 și 2008 a fost caracterizată
prin permiterea intrărilor ilegale într-un context de
creștere a nevoii de forță de muncă necalificată.
A fost o politică axată pe combaterea (parțială)
a imigrației ilegale și pe reglementarea pieței
locurilor de muncă. S-a manifestat uneori prin
regularizarea extraordinară și normalizarea
situației străinilor (în mod similar cu ceea ce s-a
întâmplat în Italia, în aceeași perioadă), reflectând
paradoxul unei politici care a fost în mod formal
restrictivă, dar, în practică, permisivă (Godenau,
2010). Acest lucru a contribuit, împreună cu
extinderea economiei subterane, la o creștere a
imigrației ilegale (Lopez-Sala, 2013). Începând
cu anul 2008, a prevalat abordarea restrictivă și
de securizare (Izquierdo, 2008).
Atitudinea publică și comportamentul
guvernamental în Ungaria în ceea ce privește
migrația, a lăsat foarte puțin spațiu pentru o
acțiune pozitivă. Din cauza impactului crizei
refugiaților din 2015, această țară care nu a
fost niciodată o țintă pentru fluxurile migratorii,
24
25

a trecut printr-o transformare globală bazată pe
lupta împotriva migrației în masă. Până în 2018,
întregul cadru juridic de protecție a refugiaților a
fost profund afectat, iar numărul de solicitanți de
azil acceptați în Ungaria a fost redus dramatic.
Politicile maghiare se concentrează în principal
asupra securității frontierelor. În Ungaria, frontiera
este închisă în mod concret. În plus, guvernul a
declarat infracțiune penală acțiunea de trecere
a gardului de frontieră. Între septembrie 2015
și septembrie 2016, un număr de 2.894 de
persoane a fost adus în instanță pentru „trecerea
ilegală a frontierei“. Închiderea centrelor și
facilităților de primire merg mână în mână cu un
control mai strict la frontieră și o legislație mai
strictă, ceea ce presupune chiar deplasarea
refugiaților din zonele urbane în zonele rurale.
Politicile de migrație se întrepătrund,
totodată, cu procesul de integrare europeană. În
unele cazuri, aderarea la UE a dus la progrese
considerabile în politicile de imigrație și azil,
ca de exemplu în Cipru, Malta, România și
Slovenia. Astfel, politicile de imigrație au fost
armonizate cu acquis-ul european și respectă
principiile fundamentale europene precum
solidaritatea, drepturile omului, libertatea
de mișcare, egalitate și securitate. În 1999,
Slovenia a adoptat Rezoluția privind politica de
imigrare a Republicii Slovenia25 care a definit trei
piloni principali ai politicii de imigrare în Slovenia:
protecția și asistența refugiaților și solicitanților
de azil, integrarea imigranților în societatea
slovenă și prevenirea migrației ilegale. Rezoluția
oferă structura normativă și organizațională
necesară pentru implementarea cu succes și
coerență a politicii de imigrare. Pentru Cipru,
aderarea la UE a avut ca rezultat un val de
politici anti-discriminare, care par a juca un rol

Informații disponibile la: https://www.migrationpolicy.org/article/austria-country-immigration
A se vedea Monitorul Oficial RS nr. 40/99.
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crucial și care au ca rezultat adoptarea unui
cadru legislativ larg și o protecție împotriva
discriminării. S-a observat un impact important
în ceea ce privește protecția internațională,
care este standardizată și în conformitate cu
prevederile UE. Cu toate acestea, pentru că
aceste țări au dezvoltat politica de migrație mai
târziu, mai multe domenii sunt încă raportate ca
fiind problematice. Este chiar și mai dramatic în
cazul zonelor de frontieră unde un cadru relativ
„nou“ de politici se confruntă (în unele cazuri) cu
sosirea unor fluxuri mari de solicitanți de azil.
În Italia, doar în anii 1990 a început să
fie dezvoltată o politică de imigrație în ceea ce
privește managementul și condițiile de recepție
pentru imigranți. De la sfârșitul anilor 1990 până
în 2011, aceasta s-a axat pe limitarea imigrației
prin stabilirea unor proceduri pentru obținerea
permisului de muncă și a unor cote anuale
de imigrație pentru fiecare țară de origine. În
2002, Italia a început să abordeze imigrația prin
paradigma securității, concentrându-se mai mult
pe securitatea internă și controlul frontierelor
externe. Politica de integrare a început să fie
discutată în 2009, axată pe integrarea familiilor
migrante în societatea italiană. Cu toate acestea,
primirea și relocarea solicitanților de azil în Italia
implică mai multe structuri, cum sunt: centre
și facilități coordonate la nivel local, național și
european (ca Hot-spot-uri, centre regionale,
sistemul SPRAR, etc.). Sistemul SPRAR va fi
exclus, fiind înlocuit de noul SIPROIMI26 , întrun context în care o abordare de securizare

predomină și o nouă lege privind securitatea
națională a introdus norme mai restrictive pentru
acordarea protecției internaționale și imigrație27.
Acordul Italia – Libia din 2017 a oficializat o
politică a controalelor la frontierele externe și
patrulare care vizează reducerea drastică a
debarcărilor de imigranți.
Legile privind migrația și integrarea în
Suedia sunt mai noi decât în Italia. Deoarece
din 2001 Suedia a devenit parte din spațiul
Schengen, o lege temporară a fost adoptată în
2005, în care migranții fără documente care nu
au părăsit țara, au dreptul la o a doua șansă de a
primi permisiunea de a rămâne. Suedia prezintă
un nivel de flexibilitate în ceea ce privește
imigranții nereglementați (legea din 2005). Cu
toate acestea, „accesul la drepturi“ al imigranților
și refugiaților reprezintă un subiect relativ nou,
așa cum este cazul și Bulgariei și României.
De la începutul anilor 2000 este raportată o
dificultate tot mai mare generată de persoane
care sosesc fără identitate stabilită sau fără acte
de călătorie; acest lucru face ca procesul de azil
să devină mai complex și cronofag. Pe măsură ce
numărul de persoane cărora nu le-a fost acordat
azil era în creștere, acest lucru se transforma
într-o problemă, deoarece, neavând documente
migranții nu au putut fi obligați să se întoarcă țara
lor. În 2010 au fost introduse unele modificări
pentru a acorda solicitanților de azil mai multe
șanse de a lucra sau de a urma o universitate.
Aproape în același timp atât imigranții, cât și
persoanele fără documente au primit dreptul la

26
Sistemul de protecție pentru titulari de protecție internațională și pentru minori străini neînsoțiți. Odată cu punerea în aplicare va fi posibil să se evalueze eficacitatea programului SIPROIMI și să fie comparat cu
SPRAR. În orice caz, se pare că acesta va avea un efect restrictiv în ceea ce privește accesul la programe de
integrare, deoarece solicitanții de azil nu sunt eligibili. În prezent, 72% dintre beneficiari SPRAR sunt eligibili
ca solicitanți de azil sau persoane sub protecție internațională.
27
Decretul Lege nr. 113 din 4 octombrie 2018 – reglementări de urgență privind protecția internațională și imigrația, ordinea publică.
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asistență medicală subvenționată. În 2013, s-a
acordat permis de rezidență permanentă tuturor
imigranților care proveneau din Siria.
În ceea ce privește dreptul de azil
în Bulgaria, instrumentele legislative sunt
elaborate din 2002 și au cunoscut mai multe
modificări în timp. Legislația bulgară oferă o
serie de posibilități pentru integrare și incluziune
socială refugiaților și imigranților cărora le-a
fost acordată protecție28. Aceste drepturi nu
sunt ușor de exercitat. Motivul principal pentru
aceasta este politica diferitelor partide politice,
care, de multe ori, profită de temerile societății.
O altă dovadă a faptului că clasa politică nu
depune eforturile necesare pentru a implementa
o politică de integrare eficientă pentru imigranți
este faptul că Planul național de azil, migrație și
integrare, care ar trebui să respecte Strategia
națională în materie, nu este încă aplicat.
Politica Greciei în domeniu ia în
considerare legislația și rapoartele UE, precum și
pe cele ale UNHCR, și, chiar dacă municipalitățile
nu au competențe privind politicile de integrare
și imigrare, ele modelează puternic mediul
local, promovând sau, dimpotrivă, subminând
perspectivele de integrare. Odată cu lansarea
reformei „Kallikratis“ (2010), a crescut implicarea
municipalităților în politicile legate de integrare,
precum și competențele acestora. Aceasta a
luat formă instituțională prin înființarea Consiliilor
de integrare pentru imigranți (MIC) în fiecare
municipiu. În Grecia, similar Italiei, condițiile
de recepție a imigranților depind de mai multe
structuri și facilități: în Grecia sunt în principal
tabere, acestea integrându-se politicii UE și
beneficiind de contribuția unei multitudini de
actori locali și internaționali (ca de exemplu
ONG-urile sau organizațiile internaționale.

Considerând gestionarea imigrației la
nivel local, este posibil să se observe un anumit
grad de autonomie care este transferat de la
nivel național la cel local. De exemplu, Consiliile
de integrare ale imigranților (MIC) au acordat o
mai mare autonomie municipalităților din Grecia.
Politica de imigrație românească este dezvoltată,
de asemenea, la nivel regional, dar se află sub
coordonarea centralizată a Inspectoratului
General pentru Imigrări. România, cunoscută
mai degrabă drept o țară de emigrare începe
din 2017 să înregistreze schimbări în fluxul de
imigrație deoarece România a atras muncitori
imigranți și o creștere considerabilă a cotei
de permise de muncă a fost promovată de
guvern. Armonizarea cu acquis-ul comunitar
a stimulat, în același timp, politicile de migrație
și a condus la o modernizare a politicilor de
azil și concentrarea pe combaterea imigrației
ilegale. Pentru a suplimenta asistența socială
oferită în sistemul public, inclusiv cazare pentru
refugiați, Inspectoratul General pentru Imigrări
cooperează, pe baza unor protocoale, cu
organizații non-guvernamentale și internaționale.
Activități legate de integrare, sunt derulate și
în Centrele Regionale de Integrare împreună
cu ONG-urile care activează în mai multe
orașe. Aceste centre de integrare regională
sunt finanțate prin FAMI – Fondul pentru Azil.
Migrație și Integrare, și sunt concepute pentru a
oferi imigranților și refugiaților consiliere socială,
informații, colaborare cu autoritățile locale,
servicii de acompaniere, cursuri de limba română
și alte tipuri de sprijin.

28
Printre altele: dreptul la educație preșcolară și școlară în școlile publice și universități; dreptul la
ore suplimentare de limba bulgară; dreptul la recunoașterea diplomei lor de studii universitare dobândite în
străinătate; dreptul de acces liber la piața muncii; dreptul de acces la servicii medicale.
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4. Frontiere și experiențe migratorii: insule, destinații noi și
vechi, zone de tranzit
În diversele zone, experiențele de imigrare sunt cauzate în mare măsură de categoria de
imigranți care ajunge în teritoriul respectiv, de exemplu: solicitanții de azil nu generează aceleași
probleme ca studenții imigranți, ceea ce influențează punerea în aplicare a politicilor și mobilizarea
actorilor specifici29. În plus, riscul implicat de ruta migratoare va determina implicarea diferiților actori,
orientați pe considerente legate de umanitarism. Temele legate de riscul presupus de rutele de
migrație sunt mai prezente în insule și în orașele de coastă, deoarece numărul de decese în Marea
Mediterană a condus la elaborarea de politici (naționale, europene și misiuni de salvare ale ONGurilor).
Insulele sunt redefinite, prin politicile naționale și ale UE, ca zone de intrare și de tranzit.
Acest lucru a fost interpretat ca rezultat al controlului imigrației de către Statele Membre UE, care a
condus la intensificarea rețelelor de imigrare ilegale, după cum s-a menționat în cazul Lampedusa,
a insulelor grecești, Malta, Cipru și Tenerife. Printre aceste insule, în Tenerife migrația ilegală
pe mare nu este un fenomen important în zilele noastre. Malta servește mai ales ca zonă de tranzit,
imigranții fiind transferați rapid către alte locații (eventual pe Lampedusa). Lampedusa a fost situată
pe rutele de migrație cel puțin din 2003, și reprezintă încă una dintre principalele porți de intrare ale
migranților în Uniunea Europeană. Nici Malta, nici Tenerife nu au fost afectate de fluxul de imigrație
din 2015; cele mai importante fluxuri au fost în 2013 pentru Malta și în 2008 pentru Tenerife.
Până în prezent, în 2018, un total de 19.459 de refugiați și imigranți au sosit în Grecia pe mare
(similar ultimilor ani). Din 2015 până la Acordul UE – Turcia (martie 2016), aproximativ 800.000 de
refugiați au ajuns în insulele din Marea Egee de Nord30 . Grecia nu este considerată o țară de
destinație, ci o zonă de tranzit sau ca un punct de staționare în călătoria spre țările mai dezvoltate ale
UE. Cea mai mare parte a imigranților dorește să se îndrepte către Germania, Suedia și Danemarca,
unde aceștia caută condiții de viață mai bune, siguranță și mai multe oportunități de integrare.
Majoritatea imigranților nu doresc să rămână în Grecia, din cauza condițiilor aspre de viață, a ratei
ridicate a șomajului (chiar și printre localnici) și a unei economii foarte puțin prospere. În Rodos,
până la Acordul UE – Turcia (din 2015 până în martie 2016), municipalitatea a oferit servicii către
un număr de peste 27.000 imigranți, care au stat în Rodos pentru o durată maximă de 23 de zile.
Suprapopularea în insula grecească a condus la vulnerabilitatea imigranților. Din cauza capacității
limitate de a primi noii-sosiți, cei mai mulți dintre solicitanții de azil nu beneficiază de serviciile de
recepție în conformitate cu legea. Imigranții sunt ținuți în centre de identificare sau în secțiile de poliție.
Aceste locații sunt, în mod frecvent, suprapopulate și nu îndeplinesc cerințele necesare; adesea nu
există o separare între femei, copii și bărbați. Nu există nici o infrastructură pentru a solicita azil sau
29
Scopurile imigranților au un rol determinant asupra migrației. Deoarece rețelele sociale sunt recunoscute ca o sursă cheie de informare privind scopul imigranților, facilitarea migrației și așezarea, rețelele etnice
pot crea, de asemenea comunități de rezistență (D’Angelo, 2015). Caracteristicile demografice și clinice ale
refugiaților care solicită servicii de asistență medicală primară în Grecia în perioada 2015-2016: un studiu
descriptiv al E Kakalou E Riza M Chalikias N Voudouri A Vetsika C Tsiamis S ChoursoglouA Terzidis E Karamagioli T Antypas.E Pikoulis, Health International, Volumul 10, ediția 6, noiembrie 2018, paginile 421 – 429,
https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy042
30
Un număr de 16.536, aproximativ 85% din numărul total de sosiri din Grecia a debarcat pe cele mai
mari trei insule din regiunea Mării Egee de Nord: Lesbos (10.275 persoane - 53%), Samos (3732 persoane 19%) și Chios (2529 persoane - 13%).
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pentru a identifica și trata nevoile speciale ale
solicitanților de azil. Problema imediată care
rezultă din fluxurile de imigranți este costul
extrem de ridicat de gestionare a acestora.
În Cipru, mai multe zone sunt considerate
în continuare problematice, mai ales pentru
că Cipru nu a elaborat și nu a implementat un
cadru de politici în ceea ce privește incluziunea
solicitanților de azil. Cadrul legal privind condițiile
de recepție reprezintă o combinație de diverse
instrumente juridice internaționale, europene și
naționale31 . În structurile de primire, solicitanții
de zil nu au mijloace suficiente care să le
asigure sănătatea și subzistența. Solicitanții de
azil sunt plasați într-un Centru de Primire, dar
centrele au o capacitate limitată, iar majoritatea
solicitanților de azil locuiesc în case comune32 .
Solicitanții de azil trăiesc în condiții precare. Mai
mult decât atât, nevoile de bază ale solicitanților
de azil nefiind asigurate se creează condiții
sociale care cultivă frustrare, furie, discriminare
și tensiuni inter-etnice. Mai mult, barierele
lingvistice constituie aspecte importante care
trebuie luate în considerare atunci când se
analizează integrarea imigranților în Cipru. Cu
toate acestea, pentru insule, migrația individuală
(folosind metode foarte riscante) ridică o
întrebare privind responsabilitatea de a proteja
și de a salva oameni pe mare, ceea ce implică
intervenții ale mai multor actori. Situația s-a
schimbat în ultimii trei ani (de la sfârșitul anului

2015), atunci când numeroși imigranți debarcați,
aveau această țară ca destinație finală și nu doar
ca punct de intrare pentru alte țări europene.
Sunt observate, de asemenea, modificări
privind naționalitățile, motivele de migrație și
vulnerabilitatea imigranților.
Situația Maltei, ar putea fi privită din
perspectiva unei zone de intrare și de tranzit,
solicitanții de azil debarcând în Malta din anul
2002. De multe ori, după cum s-a observat și în
cazul insulelor grecești, Malta nu este destinația

O sub-categorie de debarcări pe malurile sudice ale
țărilor UE este din ce în ce mai des raportată începând
din 2015 și până în prezent cunoscute sub denumirea
de „debarcări fantomă“. Grupuri mici de imigranți (de
obicei între 5 și 15 persoane) debarcă pe timp de
noapte pe coastele Siciliei și în Puglia – printre altele
– pentru a trece neobservați și a continua călătoria
pentru a ajunge în țările central și nord europene.
Acest lucru poate fi privit ca o modalitate de a evita
structurile de securitate prezente pe rutele de intrare
deja stabilite.
lor, imigranții încearcă să se deplaseze spre țările
Europei de Nord, în timp ce unii rămân pe insulă.

31
„Statele membre trebuie să se asigure că oferă un nivel de trai adecvat pentru solicitanți (...) care
garantează solicitanților de azil condiții de subzistență și le protejează sănătatea fizică și mentală” (Articolul
17 alineatul (2) 1) Directiva Consiliului 2003/9/CE din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime
pentru primirea solicitanților de azil, disponibilă la: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018 :0025:EN:PDF
32
Suma maximă acordată solicitanților de azil este de 735 € pentru o familie de 4 sau mai mulți
membri; pentru o persoană este de 320 €. Alocația de închiriere este de 100 € pentru persoane singure sau
cupluri, și 150 € pentru o familie de trei persoane și poate ajunge până la un maxim de 200 € pentru familii de
patru persoane și mai numeroase. O sumă suplimentară este plătită în bonuri pentru alimente și îmbrăcăminte
care pot fi utilizate la anumite magazine situate în diferite orașe. În cele din urmă, o sumă mică este dată prin
plată directă.
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Centrele de identificare și primire, precum și facilitățile de primire deschisă din regiunea Mării Egee de Nord sunt supra-aglomerate deoarece numărul găzduit de refugiați și de imigranți
depășește de trei ori capacitatea lor nominală. Peste 17.000 de
persoane rămân înghesuite în centrele de primire din insulele
grecești care au o capacitate totală de doar 6.000 de persoane,
iar aceștia trăiesc în condiții disperate care nu respectă standardele umanitare. Politicile UE și naționale privind migrația ar trebui
să ia în considerare în mod serios că, în toate aceste cazuri,
capacitățile de găzduire a insulelor pentru refugiați sunt limitate,
și faptul că nu este posibil să se creeze tabere pe lângă sate
mici, unde capacitatea taberei să depășească de mai multe ori
populația locală. Toate condițiile de infrastructură locală nu asigură capacitatea, în ciuda bunăvoinței populației locale pentru a
găzdui și a integra astfel de fluxuri uriașe de migrație.
Cu toate acestea, Malta aproape nu a fost
afectată în 2015 de așa-numita „criză“; în acel
an, cele mai multe dintre cele 1.781 persoane
care au solicitat azil au sosit prin mijloace
obișnuite, în timp ce doar 104 de persoane au
sosit ilegal cu ambarcațiuni. Prin urmare, atunci
când se analizează contextul imigrației în Malta,
trebuie să fie luate în considerare dimensiunea
extrem de mică a țării și densitatea foarte mare a
populației. Sosirea imigranților a ridicat problema
coexistenței cetățenilor și imigranților (în special
nou-veniți).
Similitudinile
între
mica
insulă
Lampedusa și Malta, constau în faptul că ambele
sunt zone de intrare și de tranzit. Oricum,
numărul de imigranți debarcați care rămân pe
insulă este neglijabil: Lampedusa este doar o
zonă de intrare și de tranzit. Expunerea celei
mai sudice zone a teritoriului italian și al UE la
fluxurile migratoare contemporane este ceea ce

singularizează Lampedusa, în acest
context: poziția centrală a insulei în
rutele de migrare a pus acest mic
teritoriu (20 de kilometri pătrați),
comunitatea locală și autoritățile sub
presiune atunci când au avut loc
evenimente excepționale; între timp,
supraexpunerea sa pe mass-media
a transformat insula într-un simbol al
fenomenului migrației de astăzi.
În prezent, 177.000 de
persoane de origine străină locuiesc
pe insula Tenerife: 19,8% din
populație. Este o populație eterogenă
(170 naționalități diferite). Distribuția
teritorială a populației imigrante
reflectă importanța circumstanțelor
economice, prezența lor fiind
răspândită în jurul zonelor urbane
și în zonele turistice. Cu privire la
imigrația ilegală, este important să
se diferențieze între punctele de trecere ilegală
a frontierei (sosire pe mare cu plute și cayucos)
și simpla ședere ilegală pe insulă. Cei care trec
ilegal frontiera nu rămân în mod necesar, sau
în cazul în care sunt interceptați, aceștia pot fi
trimiși în alte locuri de către autorități. Ca un
punct de referință pe Ruta atlantică de migrare,
Insulele Canare sunt locul de sosire pentru cei
care se îmbarcă de pe coasta de vest a țărilor
vecine. Din 2002 până în 2008, aceste sosiri au
fost mult mai numeroase decât în anii anteriori
atingând un nivel maxim semnificativ de 31.678
imigranți în anul 2006. În prezent, fluxurile sunt
la un nivel inferior și reactivarea acestui traseu
va depinde de evenimentele de pe Rutele
mediteraneene estice și occidentale, care sunt
acum relativ mai permeabile. În 2017, un număr
de 418 persoane au sosit de pe coastele Africii
în 16 ambarcațiuni. Pentru acești imigranți
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Insulele Canare reprezintă o zonă de tranzit, o
primă etapă în călătoria lor spre UE, respectiv
Franța și Germania.
În insule, experiențele de imigrație
sunt diferite, dar în toate aceste cazuri insulele
fac parte dintr-un proces de migrație. Insulele
sunt o zonă de intrare și de tranzit pentru
imigranții care doresc să ajungă la alte țări din
UE. Lucrătorii imigranți și migrația permanentă
sunt, de asemenea, o categorie importantă în
cazurile din Malta și Tenerife. Problemele
legate de imigrație nu sunt similare în insule: sunt
identificate categorii diferite de imigranți, ca de
exemplu imigranții în tranzit, imigranții ilegali sau
lucrătorii imigranți, iar acestea nu ridică aceleași
probleme legate de chestiunile de politică publică
și de integrare; originile imigranților constituie,
în același timp, un factor important atunci când
luăm în considerare atitudinile cetățenilor.
Pentru insulele grecești, numărul semnificativ de
imigranți reprezintă o problemă majoră, ducând
la saturarea structurilor de primire și contribuie la
creșterea precarității situație în care se regăsesc
imigranții și solicintanții de azil. Cazarea, accesul
la piața muncii, precum și accesul la asistență
socială reprezintă aspecte principale privind
integrarea imigranților în Cipru. Totodată,
Malta este preocupată de ceea ce se întâmplă
cu imigranții pe piața forței de muncă, dar o
preocupare mai relevantă este lupta împotriva
pieței muncii ilegale.
Zonele de coastă ca de exemplu,
Constanța sau Puglia sunt vizate de intervențiile
de salvare ale ONG-urilor internaționale sau
naționale. Nu este cazul pentru Grande-Synthe,
unde operațiunile de salvare de pe Canalul
Mânecii nu reprezintă un fenomen important.
În general, pentru Constanța, pe ruta Marea
Neagră, fenomenul migrației este încă nou și nu
a devenit o situație care să genereze preocupări

majore sau dificultăți, deoarece în prezent nu
este o rută convențională. Problema principală
este mai degrabă de a lupta împotriva migrației
ilegale și contrabandiștilor. În Puglia, misiunile
UE și operațiunile de salvare (promovate de
diferiți actori) sunt aspecte foarte importante,
chiar și în formarea opiniei publice. În Constanța
și Puglia, la fel ca în Malta și Tenerife lucrătorii
migranții sosesc căutând oportunități de muncă
în industria turismului sau în alte sectoare.
Imigranții sunt considerați ca fiind „în
tranzit“ la nivel național și european (în ceea
ce privește elaborarea de politici) așa cum
s-a observat în: Rodos, Bulgaria, Slovenia,
Grande-Synthe,
Lampedusa,
Malta,
Ungaria, Tenerife, Mostar (Bosnia și
Herțegovina) și în Constanța. Totuși, acest
lucru produce un efect special în GrandeSynthe, pentru că Franța este o destinație
tradițională. Cei care sosesc în Grande-Synthe
sunt percepuți ca imigranți care nu vor rămâne
pe teritoriu, ceea ce conduce la o intensificare a
vulnerabilității lor, deoarece aceștia nu constituie
subiectul politicilor de imigrare și integrare. Ei
depind aproape exclusiv de cetățeni, ONG-uri și
de sprijinul municipalității.
Imigranții din Grande-Synthe nu fac
obiectul al politicilor de primire și integrare, ceea
ce a adus în acest orașul fenomenul taberelor
(mai vizibil începând cu 2015). Grande-Synthe
este o rută veche de migrație, ceea ce a cauzat
formarea taberelor în cadrul structurilor de
securitate. Dificultatea de a traversa Canalul
contribuie la apariția unor tabere oficiale
pe termen lung, în care imigranții trăiesc în
condiții de precaritate extremă, în așteptarea
unei oportunități de a trece frontiera. Cu toate
acestea, prin consolidarea structurilor de
securitate, în tunel și în Calais a devenit din ce în
ce mai dificil să se treacă frontiera după acordul
Touquet (2003). Din noiembrie 2018, există
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aproximativ 1500 de imigranți33 care trăiesc în
tabere (în corturi), în condiții de mizerie.
Ruta de migrație balcanică inițială,
care se întinde din Turcia, Grecia, trecând prin
Macedonia de Nord și Serbia spre Croația, a
fost închisă în 2016. Atunci, călăuzele au apelat
la rute alternative prin regiunea Balcanilor, prin
locuri unde granițele erau mai puțin bine păzite.
Imigranții din Orientul Mijlociu și Africa de Nord
utilizează din ce în ce mai mult noua rută din
Grecia, prin Albania, Muntenegru și Bosnia și
Herțegovina către Croația care este stat UE. În
2015 și 2016, Bosnia și Herțegovina nu a
primit aproape deloc imigranți. Acest lucru s-a
schimbat în 2018, când Bosnia și Herțegovina
a înregistrat o creștere bruscă a sosirilor ce a
coincis cu o criză umanitară legată de Cantonul
Nord-Vestic Una-Sana (USC), unde s-a adunat
un număr semnificativ de refugiați în așteptarea
unei oportunități de a trece granița croată și
de a intra în UE. Orașul Mostar este situat în
cantonul Herzegovina-Neretva (HNC), în partea
de sud-vest. Datorită poziției sale geografice, în
contextul migrației, orașul Mostar nu este atractiv
pentru majoritatea imigranților care în general
doresc să plece din Bosnia și Herțegovina peste
granița din nord-vest și să se deplaseze către
țările Europei occidentale tranzitând prin Croația.
După 2015, în țările de destinație ca
Germania, Austria și Suedia, s-a înregistrat o
importantă creștere a numărului de cereri de azil,
astfel apărând o preocupare principală privind
primirea și incluziunea socială a solicitanților
de azil. În Traiskirchen (Austria Inferioară)
și Strass in Steiermark (Styria), sosirea
acestor imigranți a condus, inclusiv, la crearea

unor tabere temporare, dar ulterior solicitanții
de azil au fost transferați către centre și structuri
de recepție. În prezent, preocuparea este legată
de integrarea acestor imigranți, proces în care
reprezentanții societății civile și autoritățile locale
joacă un rol important
Ungaria (în 2015 în special), Slovenia
(după 2015) și Bulgaria (în 2014) sunt
situate între noi zone de tranzit și destinații.
Particularitatea acestor teritorii este că, în ciuda
numărului de intrări și a cererilor de azil, imigranții
continuă să meargă, în general, în alte țări ale
UE. Astfel, acestea sunt definite ca zonele de
intrare și/sau de tranzit. În vara anului 2015,
un număr de 50.000 de solicitanți de azil din
Kosovo au trecut granița în Ungaria și au plecat
spre Germania și Europa de Vest34 . În această
perioadă, a avut loc atacul terorist de la Paris
și Prim-Ministrul Ungariei a susținut primul său
discurs în care a realizat o legătură între refugiați
și terorism35 , ceea ce a întărit atitudinile ostile
față de imigranți. În martie-aprilie 2015, numărul
solicitanților de azil a început să crească, și până
la sfârșitul lunii mai/începutul lunii iunie, a fost
mai mare decât oricând. Situația de criză reală,
așa-numita pătrundere, s-a întâmplat în iulie
2015, când numărul de persoane care au sosit
a depășit 1.000 persoane/ pe zi (Lilla Menedék,
asistent social, Budapesta 20.08.18). În lunile
iulie – septembrie 2015, numărul solicitanților
de azil a ajuns la 109.175. Această experiență
a impulsionat în Ungaria, o abordare a imigrației
prin prisma securității, evidențiată de discursurile
și campania anti-imigrație, închiderea completă a
frontierei și criminalizarea trecerii neautorizate a
frontierei. Bulgaria a devenit o destinație pentru

33
Majoritatea imigranților din taberele din Grande-Synthe sunt de origine etnică kurdă.
34
Aceste persoane au fost ulterior respinse de către autoritățile germane și au revenit în Kosovo.
35
„Cât timp ce eu sunt Prim-Ministru, Ungaria nu va deveni cu siguranță o destinație de imigrare. Nu
dorim să vedem minorități de dimensiuni semnificative cu caracteristici culturale și un trecut diferit printre noi.
Noi
dorim să păstrăm Ungaria ca Ungaria” (Rettmann, 2015: 01)..
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imigranții UE, ruși și ucraineni, atrași de politicile
sale fiscale, dar a fost, de asemenea, „zonă de
tranzit“ pentru imigranții care doresc să ajungă
în alte țări din UE.
Rețelele de imigrație sunt un factor de
luat în considerare în Marche, unde România,
Albania, Maroc și China sunt primele patru țări
de origine și reprezintă aproximativ jumătate
din populația străină rezidentă. Este clar modul
în care rolul rețelelor este crucial în alegerea
concentrării imigranților: așa-numitele „lanțuri
migratoare“ înseamnă că nou-veniții aleg locuri
în care comunitatea de origine este deja larg
reprezentată36 . Aceste comunități au un rol
important în sprijinirea noilor veniți în parcurgerea
procesului de integrare. O tendință similară este
observată în Slovenia. Aceasta din urmă este
considerată o destinație pentru persoanele care
vin din Balcani și caută noi oportunități. Cu toate
acestea, Slovenia s-a confruntat cu o creștere
importantă a imigrației în 201537: aproximativ
450.000 imigranți au trecut prin Slovenia în
2015 – 2016 (majoritatea din Siria, Afganistan,
Eritreea și țările din Balcani). Guvernul sloven a
organizat transportul cu autobuzul și cu trenul
pentru imigranții de la granița de sud a Sloveniei
la granița de nord. În acel moment, oamenii au
reacționat foarte pozitiv, deși unele inițiative civice
38
au organizat proteste împotriva imigranților

și a centrelor de cazare. După închiderea așanumitei rute balcanice în 2016 (închiderea
frontierelor din Ungaria), s-a deschis o nouă așa
numită rută a Balcanilor de Vest (din Grecia prin
Albania, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina,
Croația către Slovenia și mai departe în Europa
de Vest). Astăzi, intrarea în UE este mult mai
dificilă în comparație cu 2015 39 și Črnomelj a
devenit o nouă zonă de intrare pentru migranți.
În perioada ianuarie – septembrie 2018, un total
de 6.667 imigranți au trecut frontiera slovenă:
o creștere cu mai mult de 400% comparativ cu
aceeași perioadă din 2017. Există un risc implicat
pe această rută, deoarece imigranții trebuie să
traverseze râul de frontieră Kolpa. În mod similar
cu Ungaria, începând cu 2015, guvernul sloven
a construit mai mult de 200 km de garduri la
granița sloveno-croată.
Din 1991 până în 2018 ponderea
cetățenilor străini care locuiesc în Provincia
Autonomă Bolzano a crescut de la 1,1 la sută
la 9,5 la sută dintr-o populație totală de 531.000
(31.12.2018). Partea cea mai mare a forței
de muncă cu cetățenie străină este ocupată
în domeniul serviciilor, mai ales în turism, în
agricultură și în industria construcțiilor. Autonomia
provinciei Bolzano nu îi conferă competențe
privind controlul imigrației și sistemul de azil.
Competențele sale sunt în mare parte limitate

36
Bettin, G., Dottori D., „Muncitori străini în economia Marche“, Marche Economics Journal of Applied
Economics (Vol. XXXV, Nr. 1, iunie 2016).
37
Slovenia a fost una dintre țările de tranzit pe ruta balcanică. Un loc important este Maribor, din cauza
poziției sale vecine cu Austria. Nu departe de Maribor, în satul Šentilj a fost creat un punct de ieșire pentru
imigranții care traversează Slovenia în Austria, care a inclus o tabără de cazare pentru imigranți.
38
În mai multe cazuri, inițiativele civice care protestau împotriva imigranților au fost susținute și/sau
create de către politicieni, majoritatea de la Partidul Democrat Sloven (de exemplu: la protestul de la Šenčur
din 2016 au participat membri importanți ai Parlamentului de la Inițiativa Civică a Sloveniei împotriva Centrului
pentru imigranți din Bela Krajina)
39
Disponibil la: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WB_ARA_2018.pdf; (recuperat
în 16 octombrie 2018) și/sau Salvați Copiii din Nord-Vest Balcani, Hubul Balcani migrație și mobilitate, Salvați
Copiii 2018; https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/sc_bmdh_data_regional_overview_april-june_2018_web.pdf
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la îmbunătățirea și modalitățile de integrare
a familiilor de imigranți, cum ar fi educația,
asistența medicală, servicii culturale, locuințe,
politica socială și piața muncii. Autonomia
teritorială a provinciei Bolzano permite furnizarea
unei game mari de măsuri și facilități la nivel de
provincie și local pentru a facilita cu adevărat
integrarea migranților în societate. Integrarea
este, de asemenea, o problemă în Provincia
Autonomă Bolzano; fiind o regiune de graniță,
în 2015 – 2017, a fost afectată de un aflux tot
mai mare de solicitanți de azil. În a doua jumătate
a anului 2018, caracterul de urgență al sosirilor
solicitanților de azil s-a redus și problemele de
integrare pe termen lung și incluziune câștigă
teren și necesită atenție.
Datorită poziției sale geografice
Provincia Autonomă Bolzano nu este doar o
destinație pentru imigranți care caută oportunități
de locuri de muncă, dar, este totodată, o zonă
de tranzit atât pentru imigranți care au sosit în
sudul Italiei și care doresc să ajungă în Austria,
Germania sau alte țări europene nordice cât și
pentru solicitanții de azil care încearcă să intre
în Italia fiind respinși de autoritățile austriece
sau germane. La sfârșitul anului 2018, mai mult
de 1.500 de solicitanți de azil au fost cazați
în facilitățile de cazare situate în provincia
Bolzano. Pentru solicitanții de azil, mai ales între
2016 și 2017, autoritățile provinciale și de stat
responsabile au înființat diverse tipuri de centre
de primire (de exemplu, așa-numitele „Centri
di accoglienza straordinaria CAS“ – Centre de
primire extraordinară), cu scopul de a furniza
servicii de bază și de urgență; dar și un număr
considerabil de facilități de cazare pentru
perioade mai lungi pentru solicitanții de azil care
așteaptă rezultatul procedurii de azil, așa-numitul
SPRAR (Sistem de protecție pentru solicitanții
de azil și refugiați) care, începând cu octombrie
2018, a fost reformat și redenumit SIPROIMI

(Sistem de protecție pentru deținătorii statutului
de protecție internațională și pentru minori străini
neînsoțiți), gestionate de către autoritățile locale,
în colaborare cu Ministerul de Interne.
În cele din urmă, sosirile semnificative
de solicitanți de azil afectează teritoriile în
diferite perioade de timp și implică diferite
dimensiuni de primire și integrare. Numărul
mare de imigranți sosiți în 2015 au afectat mai
mult Grecia, Ungaria, Slovenia, Austria și
Suedia. Astfel, vârful afluxului de imigrație din
2015 nu a constituit o problemă pentru toate
regiunile prezentate. Rutele de migrare utilizate
de către rețelele de imigranți sunt influențate
în mod constant de politicile și structurile de
securitate de la frontiere. Atunci când traseele
tradiționale devin impracticabile (cum a fost
cazul Ungariei), apar noi rute migratorii sau noi
forme de mobilitate. Cu toate acestea, în timp
ce noile traseele au fost utilizate pe scară largă
în 2015 (Ungaria, Suedia, Austria, provincia
Bolzano și Slovenia), s-au menținut anumite rute
migratorii vechi (Grande-Synthe, Lampedusa,
insulele grecești) iar alte rute de migrație au
fost abandonate sau mai puțin utilizate în 2015
(Tenerife și Malta), și reactivate mai târziu, așa
cum s-a observat în Bosnia și Herțegovina.
Controlul imigrației conduce la elaborarea unor
politici, structurând astfel modele de mobilitate,
la fel ca în cazul închiderii frontierei din Ungaria,
care a dat un impuls pentru noi strategii de
mobilitate. Pe de altă parte, în Suedia în 2015,
din cauza unei neașteptate creșteri a cererilor
de azil, reacția guvernului a fost introducerea
controalelor temporare la frontieră, determinând
o reducere a cererilor de azil însoțită și de o
reducere a deciziilor favorabile cu privire la
cereri. Cazurile evidențiază logica securizării
frontierelor: controlul migrației (prin structuri și
legislație), generează migrația ilegală.
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Capitolul II
1. Reprezentarea imigrației și opinia publică
În ultimii ani, sprijinul în favoarea unor politici de imigrație mai restrictive câștigă suport în
țările Uniunii Europene. (Anaya, Aguilar și Bautista, 2018), mai ales începând cu așa-numita „criză
a refugiaților“, din 2015, când a apărut un sentiment mai mare de respingere față de imigranți și o
percepție mai negativă a fenomenului imigrației. Această tendință nu este evidentă în Spania, unde
un discurs „mai calm“ privind imigrația tinde să fie mai dominant (RINKEN, 2015). Trecutul de migrație
al Insulelor Canare și relația
intensă pe care insulele
o au cu America Latină, După 2015, în Ungaria, din cauza propagandei masive din partea guvernului, a
contribuie la a explica
atitudinea pozitivă pe care vorbi despre migrație a devenit o „jignire“. În timpul crizei de la gara Keleti mulți foști
populația o are față de refugiați –s-au alăturat pentru a ajuta la munca voluntarilor „(Ágnes, asistent social la
imigrație. În plus, trebuie Kalunba, Budapesta 12.10.18). Tensiunile au crescut în gările (Keleti, Nyugati, Deli
să subliniem numeroasele
inițiative
ale
societății - est, vest, sud), unde mii de solicitanți de azil așteptau să se deplaseze în Germania
civile, precum și inițiativele și Europa de Vest.
promovate de guvernele
locale pentru promovarea
conviețuirii interculturale a populației care au contribuit la atitudine pozitivă a publicului larg. Aceste
inițiative se bazează pe diferite metodologii participative. De fapt, participarea și coordonarea între
ONG-uri, societatea civilă și guvernele locale sunt, probabil, principalele puncte forte ale inițiativelor
întreprinse pe insulă.
Cetățenii Insulelor din Marea Egee de Nord și din Rodos au avut atitudini pozitive: chiar
dacă aceștia sunt, pe de o parte, dezamăgiți de răspunsul UE și de cel al statului, pe de altă parte.
Cetățenii privesc favorabil practicile de recepție a imigranților si nu solicită o politică de tip frontieră
închisă. Totuși, a apărut o opinie publică mai puțin pozitivă atunci când este vorba de integrarea
refugiaților, în special cei care provin din regiunile musulmane și se aplică logica „nu la mine acasă”
Pe de altă parte, în Austria reprezentarea imigranților în mass-media s-a schimbat drastic
din 2015; acest lucru fiind cuplat cu popularitatea crescută a partidelor de dreapta și cu o agendă
anti-imigrație corespunzătoare. Studiile realizate la nivel de țară arată că atitudinile negative față
de refugiați sunt predominante, în timp ce cele pozitive sunt prezente în localitățile mai mici, direct
afectate de imigrație. Acesta este și cazul în Traiskirchen, în timp ce în Strass se observă o opinie
publică mai polarizată, o ciocnire între atitudinea de primire și cea de respingere a imigranților.
Austria și Italia au cerut UE să se implice mai puternic în gestionarea imigrației. În cadrul
cercetării locale desfășurate în cele patru teritorii italiene, s-a observat o situație eterogenă variind
de la ostilitate la acceptare. În ceea ce privește opinia publică, au fost observate unele caracteristici,
prima fiind lipsa de informație. Există o diferență uriașă între imigrația reală în cifre și cea percepută
de opinia publică, explozia opiniilor negative privind contribuția imigranților la societatea gazdă,
creșterea raportată a discriminării și popularitatea agendelor politice anti-imigrație și anti-integrare,
toate arată o opinie publică mult mai polarizată în Italia. Un studiu în cadrul cercetării locale din
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Lampedusa a arătat că, în opinia localnicilor,
UE ar trebui să fie actorul proeminent atât în
salvarea imigranților care sosesc pe mare cât
și în organizarea și coordonarea procesului de
recepție.
În Malta, cercetarea locală a
identificat procesul de etichetare a imigrației și
transformarea sa într-un subiect legat securitate
ceea ce a produs un impact important asupra
opiniei publice. Pe de altă parte, Malta este o
insulă mică unde prezența imigranților este în
parte conectată cu piața informală de locuri
de muncă. În Marsa au fost raportate unele
incidente între cetățeni și imigranți, precum
și semne de ostilitate tot mai mare. Un factor
important este, de asemenea, schimbarea
modului în care societatea malteză percepe
refugiații și solicitanții de azil, aceasta având un
rol activ în discursul curent
În Cipru, opinia publică este legată
de prezentarea imigranților, aceștia fiind
reprezentați și percepuți ca imigranți temporari.
Cu toate acestea, aspectele principale care se
află în dezbatere publică sunt responsabilitatea
de a accepta fluxurile crescânde ale imigrației,
precum și condițiile de primire și de participare
a imigranților în societate. Integrarea socială
a imigranților afectează relațiile sociale (între
imigranți și populația nativă) la nivel individual și
în comunitate (Kasimatis, 2006). Ungaria este
singurul dintre teritoriile analizate unde guvernul
însuși a lansat și derulat o campanie totală antiimigrație, inclusiv cu studii la nivel național și un
referendum cu privire la politica de imigrație. După
cum arată Tarki în sondajul opiniei publice din
Siklósnagyfalu, despre momentele de vârf ale
xenofobiei și cazurile din Őcsény și Ásotthalom,
opinia publică și informațiile privind migrația sunt

profund distorsionate de agresiune bazată pe
frică. Țintele sunt în special musulmanii dintr-o
perspectivă religioasă și arabii și africanii dintr-o
perspectivă rasistă. În mediul rural, milioane de
oameni nu au avut niciodată o experiență directă
cu imigranții, dar resimt o frică puternică în ceea
ce îi privește. Prin urmare, mai multe eforturi și
proiecte de conștientizare trebuie să fie puse în
aplicare în Ungaria pentru a dezvolta o imagine
de ansamblu de sensibilizare și înțelegere;
acestea ar trebui să se concentreze în primul
rând pe mediul rural, unde mass-media este
foarte părtinitoare. În consecință, activitățile ar
trebui să fie evenimente ale comunității reale
- de exemplu expoziții de artă, piese de teatru
și discuții – unde localnicii se pot întâlni cu
imigranți sau refugiați în persoană sau prezentări
ale unui artist și să înțeleagă poveștile lor, fără
a fi manipulate în mod continuu de propagandă
În Slovenia, situația este în unele
privințe similară cu cea din Ungaria, unde opinia
publică a fost modelată de mass-media, dar
se pare că percepția s-a schimbat de-a lungul
timpului în ceea ce privește diferitele categoriile
de imigranți. Cu toate acestea, puternica
propagandă politică anti-imigrație din Ungaria nu
este comparabilă cu cea din Slovenia. Această
propagandă influențează toate aspectele de
recepție și integrare a imigranților. În Slovenia40, în
momentul în care imigranții au început să solicite
protecție internațională, atitudinea s-a schimbat
la toate nivelurile: de la guvern, la partidele
politice, mass-media și societatea civilă. Dacă
opinia predominantă în 2015 a fost că Slovenia
trebuie să ajute „refugiații“ care traversează
teritoriul sloven, în 2018, discursul general este
că Slovenia ar trebui să își protejeze frontierele
de imigranții economici. Mass-media are un

40
În Slovenia se înregistrează un decalaj mare între populația de imigranți reală și nivelul percepției
(8% real vs. 20% la nivel de percepție a opiniei publice).
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rol esențial în formarea opiniei publice. Lipsa
sprijinului publicului larg și a elitelor politice pentru
eforturile depuse de ONG-uri este principalul
motiv pentru care, în ciuda eforturilor depuse de
ONG-uri, vocabularul populist și discursurile de
ură sunt încă predominante în sfera publică. Ca
și în Slovenia, în Suedia opinia publică privind
imigrația s-a schimbat. Suedezii obișnuiau să
aibă o atitudine pozitivă față de imigranți, dar în
2015, odată cu creșterea numărului de solicitanți
de azil, controlul imigrației a început să fie o temă
importantă, oamenii dezvoltând o atitudine ostilă
față de imigranți.
Situația din timpul „crizei refugiaților“
a reaprins disputele dintre partidele politice pe
scena politică din România și, în unele cazuri,
acestea au fost folosite chiar și la nivel politic
declarativ pentru a obține sprijin electoral în
alegerile parlamentare din 2016. Merită să fie
remarcat faptul că, la nivel local, autoritățile,
ONG-uri, mass-media, antreprenori și societatea
civilă implicați în
gestionarea migrației au
arătat o atitudine responsabilă și și-au exprimat
angajamentul de a răspunde nevoilor imigranților.
Tendința locală este similară cu cea națională,
ținând cont de faptul că, în ceea ce privește
opinia publică, atitudinea față de imigranții de
la granița de la Marea Neagră este, în general,
neutră sau pozitivă. Cazurile de discriminare sau
atitudinile negative față de refugiați sau imigranți
sunt incidente izolate sau mai degrabă reacții
punctuale
În Bulgaria, multe dintre tendințele
generale sunt confirmate. Opinia publică este
caracterizată printr-o serie de discursuri politice
care prezintă imigranții drept o amenințare
existențială, conferind spațiu pentru elaborarea
unor politici care legitimează absența drepturilor

imigranților. Discursurile politice sunt strâns legate
de atitudinile ostile și creșterea vulnerabilizării
imigranților. Această tendință este mai mult sau
mai puțin prezentă în cazurile prezentate, dar
ostilitatea nu este doar o problemă de discursuri.
În Grande-Synthe, cetățenii nu au o
atitudine negativă față de imigranți. Aceștia mai
degrabă sunt nemulțumiți în ceea ce privește
condițiile de viață ale imigranților din taberele
neoficiale (și pentru că tabăra este situată într-o
arie naturală protejată). În ciuda precarității
implicate de viața în tabere, solidaritatea
societății civile, a cetățenilor (care de multe
ori acționează singuri) și a municipalității se
poate vedea în tabere zi de zi, asigurându-se în
acest mod nevoile de bază ale imigranților (apă,
produse alimentare, asistență medicală de bază,
etc.). Pe de altă parte, municipalitatea s-a pus
ea însăși într-o anumită „izolare politică“, datorită
poziției sale (în favoarea primirii imigranților); o
izolare pe care orașul încearcă să o atenueze
prin crearea unei rețele de orașe primitoare.
În Malta, opinia publică este legată de
condițiile de viață precare ale imigranților care
depind de piață ilegală a muncii într-o insulă atât
de mică. În Marsa, până în prezent, există doar
puține măsuri de integrare luate de societatea
civilă malteză și, în același timp, o separare clară
între rezidenții maltezi și comunitățile de imigranți.
Această situație este parțial alimentată de massmedia, precum și de mișcările naționaliste,
nativiste și populiste și de către politicieni, care
contracarează orice experiențe pozitive de a-i
întâlni pe „alții“.
În Germania, cetățenii au exprimat un
anumit grad de solidaritate în 2015. Cu toate
acestea, cetățenii au așteptări destul de mari
în ceea ce privește adaptarea imigranților. În
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sate, oamenii trăiesc într-o structură coerentă
conform tradiției 41 ceea ce face ca unii cetățeni
să privească sosirea imigranților cu un sentiment
de frică. Dar acest lucru nu este doar un fenomen
în zonele rurale, ci își face apariția și în orașe.
Ca urmare, pot apărea xenofobia și rasismul.
Gestionarea la nivel local a anumitor categorii
de imigranți (migrația nereglementată, solicitanții
de azil, refugiații) joacă, de asemenea, un rol
important în formarea opiniei publice la nivel
local.
În Bosnia și Herțegovina, imigranții
și refugiații sunt prezentați, încă de la început,
în mod exclusiv, ca o amenințare la adresa
securității42. Imigranții și refugiații din țările din
Orientul Mijlociu sunt prezentați ca teroriști
sub acoperire, violatori, criminali, și „purtători
de boli infecțioase“. Astfel de atitudini pot
fi auzite la numeroși funcționari publici din
majoritatea partidelor politice și din ambele
entități ale Bosniei și Herțegovinei. O astfel de
retorică a fost preluată rapid de către mass-

media internă43 . Utilizarea termenilor xenofobi
și rasiști, și de multe ori răspândirea țintită
a sentimentelor de teamă și ură în rândul
populației locale și dezumanizarea imigranților44
sunt aspecte comune45. La momentul la care au
fost publicate articolele menționate în notele de
subsol, „rapoarte“ similare despre imigranți nu
au fost încă destul de frecvente; această situație
s-a schimbat în curând, iar spațiul mediatic din
Bosnia și Herțegovina a devenit literalmente
copleșit de dezinformare și de știri false, care au
portretizat imigranții ca teroriști46 , hoți47 , violatori,
dependenți de droguri, și așa mai departe. În
unele cazuri, violența împotriva imigranților din
reportajele mass-media a fost raportată ca
violențe comise de imigranți48. În luna mai 2018,
Asociația Jurnaliștilor din Bosnia și Herțegovina,
Consiliul de Presă și Coaliția pentru combaterea
discursului urii și a infracțiunilor motivate de ură
au reacționat în unanimitate, la reportajele massmedia lipsite de etică și neprofesioniste privind
imigranții.49
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Putem menționa câțiva factori generali
care joacă un rol decisiv în atitudinea de
acceptare versus atitudinea de respingere;
factori care au apărut în multe cercetări locale
și pot fi extinși și la alte contexte. Opinia publică
este modelată de discursuri politice, care
prezintă imigranții ca o amenințare existențială
pentru societate; această amenințare poate
fi economică (atunci când imigranții sunt
portretizați ca o povară) sau culturală (atunci
când cultura lor este prezentată ca o amenințare
la adresa omogenității culturii naționale) printre
altele. Astfel, prezența imigranților nu este în sine
o condiție pentru a genera ostilitate. Pe de altă
parte, s-a observat că gestionarea imigrației la
nivel local, constituie, în același timp, un factor
determinant pentru opinia publică. Gestionarea
imigranților în taberele sau în centrele de primire
din orașe poate provoca răspunsuri complexe de
la comunități, respectiv cazuri în care condițiile
de viață ale imigranților pot provoca fie ostilitatea,
fie compasiunea cetățenilor, polarizându-se,
astfel, societatea.
Trecutul unei comunități care a
experimentat migrația, prezența unei emigrații
înrădăcinate și a unui istoric de imigrație,
contribuie ambele la acceptarea imigranților.
Pe de altă parte, istoria și amintirile unui proces
de integrare eșuat într-o comunitate sau la
nivel de țară, conduc cu ușurință la atitudini
de respingere – din cauza fricii că integrarea
ar eșua, de asemenea, cu alți nou-veniți. Un alt
factor este contactul între localnici și imigranți;
acest lucru este valabil atât în zonele de intrare/
de tranzit, unde de obicei contactele sunt
limitate la operatorii de primire a imigranților și (în
cazul în care structurile de securitate o permit)
la voluntari, precum și în locurile de destinație,

unde este necesar un efort de integrare:
creșterea posibilităților de contact, îmbunătățirea
cunoașterii reciproce și acestea au ca rezultat o
rată de acceptare mai mare.
Ni se oferă în acest mod și o altă
perspectivă care se constituie într-o punte
ideală între analiza opiniei publice și următorul
capitol despre implicarea actorilor în gestionarea
imigrației la nivel local. În acest sens, se observă
cum opiniile orientate spre primire sau respingere
sunt corelate cu modul în care sunt gestionate
activitățile de recepție și integrare, atât în ceea
ce privește capacitatea statului de a implementa
politici și mijloace adecvate (rezultatele mai bune
îmbunătățesc percepția pozitivă a imigrației) cât,
mai ales, în ceea ce privește implicarea actorilor
locali (atât autorități locale cât și organizații
ale societății civile) din „industria“ de recepție
și integrare a imigranților. Atunci când are loc
o implicare structurată, aceasta conduce la o
opinie publică neostilă, mulțumită de beneficiile
oferite de contactele sporite între grupuri
cu efecte pozitive asupra comunității locale
(oportunități de locuri de muncă în special);
dimpotrivă, lipsa de implicare care apare atunci
când actorii responsabili sunt fie autoritățile
naționale sau ONG-urile non-locale, produce
cu ușurință un sentiment de expropriere – având
ca rezultat o opinie publică mai puțin orientată
spre acceptare (acest lucru este atenuat în
cazul când actorii externi sunt văzuți ca singurii
capabili să gestioneze fluxurile de imigrație, așa
cum a apărut în insulele grecești și, într-o măsură
mai mică, în Lampedusa).

zI9PT
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2. Autoritățile locale și societatea civilă: limitări și succes
Acțiunile actorilor societății civile devin din ce în ce mai importante în ceea ce privește
gestionarea imigrației, în special la nivel local, deoarece „integrarea“ imigranților are loc în principal
la acest nivel. Acestea sunt astfel capabile să susțină imigranți în diverse domenii și să facă vizibile
problemele cheie ale minorităților atunci când migranții nu reușesc să-și revendice drepturile. Studiul
„Snapshots from the Borders” [Instantanee de la Frontieră] se concentrează pe analiza modalităților,
procesului și a momentelor în care actorii societății civile cooperează cu autoritățile locale, și în
identificarea constrângerilor pe care ei le întâlnesc pe teren.
Municipalitățile din Grecia au o gamă largă de competențe în domeniul social în timp
ce competențele lor în domeniile piața muncii și ocuparea forței de muncă sunt mult mai limitate.
Acestea oferă imigranților o rețea extinsă de servicii sociale în domeniul securității sociale, asistență
medicală, hrană și adăpost, precum și alte tipuri de ajutor. Într-adevăr, chiar dacă departamentele
sociale ale municipalităților furnizează servicii pentru numeroși imigranți, aspectele privind integrarea
nu reprezintă neapărat o prioritate și nici nu fac obiectul serviciilor pe care ei le pot furniza
imigranților. Nu există nici o tendință principală a problemelor și a priorităților de integrare în diferite
politici municipale. Principalii actori în gestionarea crizelor imigranților în Regiunea Mării Egee de
Nord sunt autoritățile publice, organizațiile non-guvernamentale voluntare, instituțiile naționale și
internaționale. Printre cele mai proeminente sunt Poliția/Paza de coasta, Municipalitățile, Fondul
Portuar. 123 organizații non-guvernamentale ce lucrează în diverse sectoare, de la recepție până
la integrarea imigranților; ceea ce este evident este dependența accentuată de serviciile oferite de
acești actori. În Rodos, s-au identificat trei etape de dezvoltare a actorilor implicați în gestionarea
migrației: apariția implicării voluntare în 2015; apoi se trece la o profesionalizare și apariția ONGurilor profesioniste în 2016; și transferul de responsabilitate pentru aproape întreaga gestionare
către ONG-urile internaționale (după acordul UE – Turcia). Provocarea principală pare a fi realizarea
unei mai bune coordonări a acestor diferiți actori.
Contextul italian arată diferite nuanțe care emerg în teritoriile investigate în ceea ce privește
categoriile de imigranți și proiectele de migrare. În cazul Lampedusa, actorii locali trebuie să se
ocupe mai mult cu gestionarea situațiilor de urgență și de prim ajutor decât cu integrarea. Ceea ce
individualizează cu adevărat Lampedusa este prezența actorilor societății civile provenind din alte
părți. Aceștia constituie inițiative de bază prezente în Lampedusa, împreună cu o rețea locală, mixtă și
informală: Forumul Lampedusa Solidale (Forumul Solidarității). În Provincia Ancona, și, în general, în
întreaga regiune Marche, întotdeauna s-a lucrat și colaborat în domeniul social, iar criza imigranților
nu a fost o excepție: Prefectura a creat imediat tabele de coordonare, în care au participat toți
actorii implicați (municipalități, Direcțiile de Sănătate Publică, autoritățile regionale). Inițial, politicile
regionale au implicat diferiți actori: autorități locale, organisme din sectorul terțiar, asociații. Astăzi,
cooperarea are loc în principal în contextul proiectelor finanțate prin Fondul Azil, Migrație și Integrare
(AMIF) și alte fonduri europene.
Asociațiile de imigranți din Tirolul de Sud pot fi împărțite în două: asociații fondate și
conduse de comunitățile imigrante și ONG-urile locale care au activități pentru imigranți. Principalele
activități ale acestor asociații vizează sprijinirea imigranților pentru accesul și medierea pe piața
muncii precum și identificarea de apartamente pentru închiriere și asistența în vederea derulării
de cursuri de limbă și orientare culturală. Pe de altă parte, unele organizații, cum ar fi Caritas și
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Voluntarias oferă servicii pentru toate categoriile
de imigranți și refugiați. În unele municipalități,
așa-numite „consilii ale rezidenților străini“ au
fost create cu statut consultativ. Regiunea
Puglia a intenționat să încurajeze un proces
de participare comună încă de la început, care
viza elaborarea noului plan de trei ani pentru
politica de migrație 2016 - 2018. Acest proces
numit MICS - Migrație solidară și sustenabilă, a
fost articulat prin întâlniri pe patru macro-teme,
referitoare la politicile de locuire, de ocupare
a forței de muncă, de sănătate și de integrare,
implicând aproximativ 60 de organizații locale.
Unul dintre cele mai importante exemple, în ceea
ce privește colaborarea fructuoasă între instituții
și sectorul terțiar din Puglia, este reprezentat de
Rețeaua regională a asociațiilor care iau parte
la proiectul „Puglia non tratta - Insieme per le
vittime“, care vizează combaterea traficului de
ființe umane.
Există o mare diversitate a actorilor
angajați în sprijinirea imigranților în Malta
(același lucru este raportat și în Grecia) și
inter-dependența acestor actori pare a fi tot
mai importantă. Cu toate acestea, lipsa de
colaborare între diferitele părți interesate (ONGuri, instituții guvernamentale, sectorul privat și
cetățeni) rămâne un obstacol major. Instituții
guvernamentale, cum ar fi AWAS, care conduce
IRC și alte centre deschise, sunt de multe ori în
imposibilitatea de a promova un mediu favorabil
pentru incluziunea socială, deoarece acestea nu
sunt suficient de flexibile, nu sunt abilitate politic
să facă acest lucru sau nu au capacitățile interne
necesare. Prin urmare, părțile interesate trebuie
să-și intensifice eforturile de colaborare.
În Tenerife „criza refugiaților“ din 2015
nu a avut un impact social semnificativ asupra
insulei; cu toate acestea, ea a revitalizat diferite
inițiative sociale al căror scop a fost de a crește

gradul de conștientizare și de a milita pentru
drepturile imigranților. Există unele proiecte
participative, care de obicei lucrează în strânsă
colaborare cu instituțiile locale. Există diferite
linii de intervenție socială cu imigranți și cetățeni,
atât ca voluntari în proiecte cât și în calitate
de participanți la activități: însoțire pentru
serviciile de prim contact; servicii de consiliere
și acompaniere; activități menite să sensibilizeze
opinia publică și să promoveze sprijinul social
sau pentru a promova conviețuirea interculturală.
Lipsește o politică comună, coordonată privind
incluziunea imigranților, astfel încât să se
coordoneze diferitele servicii la nivel regional
și, prin urmare, să se asigure durabilitatea
proiectelor. Alte domenii în care este necesară o
îmbunătățire: politicile de gestionare a migrației
și refugiaților reprezintă un factor cheie pentru
asigurarea drepturilor omului; activarea rutelor
diferite de legalizare; simplificarea procedurilor,
asigurarea unor canale de sprijin, promovarea
coexistenței (generală și incluzivă) și acțiuni de
prevenire a atitudinilor xenofobe și rasiste.
Imigrația este o temă extrem de politizată
în Ungaria. Relația dintre guvern și ONG-uri
este oarecum tensionată. Cei implicați în acțiuni
de solidaritate sunt în prezent portretizați ca
simboluri ale intervenționismului liberal și sunt
supuși unui control de stat și, de asemenea, sunt
ținte ale discursurilor privind asigurarea securității
naționale. Ca rezultat, în rândul cetățenilor au
apărut mai multe sentimente de ostilitate față
de ONG-uri și reprezentanții lor. Organizațiile
care lucrează pe probleme legate de migrație
au fost calomniate, iar fondurile pentru integrare
au fost tăiate, în timp ce percepția populației
locale a fost puternic manipulată și distorsionată
de o campanie de propagandă profesionistă
alimentată de mass-media publică și privată.
ONG-urile din Slovenia lucrează direct
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cu imigranți, proiectele lor fiind axate pe aspecte
specifice de integrare, de exemplu: învățarea
limbii slovene, informare și responsabilizare
pentru un acces mai bun la piața muncii, etc., și
indirect, prin proiecte pentru o mai bună coeziune
socială, proiecte pentru grupurile vulnerabile:
vârstnici, romi, copii etc. în care imigranții iau
parte. ONG-urile încearcă să implice imigranții
pentru a contribui ca voluntari la activitățile/
proiectele/programele acestora, ajutându-le să
depășească barierele dintre imigranți și publicul
general. Cea mai mare limitare a prezentelor
acțiuni este faptul că toate/o mare majoritate
a activităților desfășurate de ONG-uri sunt
finanțate pe bază de proiect. Finanțarea pe bază
de proiect oferă flexibilitate și adaptare rapidă la
nevoile imigranților, dar, de asemenea, împiedică
impactul pe termen lung al acțiunilor realizate.
Atunci când se lucrează direct cu problemele
de migrație și integrare, ONG-urile trebuie să
aibă o anumită stabilitate în ceea ce privește
finanțarea, să nu fie dependente de finanțarea pe
bază de proiect, pentru că acest tip de finanțare
nu are cele mai bune rezultate în perspectivă
pe termen lung. ONG-urile folosesc în principal
sursele europene pentru integrarea imigranților
în societatea slovenă deoarece statul nu oferă
suficiente resurse financiare.
În Austria, punerea în aplicare a
politicilor în domeniul imigrației și azilului implică
instituții de stat, parteneri sociali, ONG-uri
precum și asociații ale imigranților și cercetătorilor.
Există o mare diversitate de actori care oferă
diverse seturi de servicii. Social media susține
potențialul de acțiune auto-dirijată și deschide
noi căi de participare ale societății civile. În acest
mod s-au organizat donații non-financiare, cum
ar fi cele de produse alimentare, medicamente,
articole de igienă, îmbrăcăminte, echipamente
(PC-uri sau camere de locuit), precum și donații

bănești. În plus, actorii societății civile au făcut
muncă de traducere, au intermediat posibilitatea
ca imigranții să locuiască în apartamente private
sau comune, de predare a limbii germane, au
oferit alte măsuri educaționale și au încurajat
întâlniri între refugiați și localnici prin furnizarea
de activități recreative (SIMSA 2016: 17-18).
Cu toate acestea, există încă necesitatea de a
continua implementarea de proiecte axate pe
aspecte de integrare.
În Turingia este creată, încă din anii ‘90,
o rețea de sprijin pentru refugiați cu o multitudine
de actori implicați, variind de la ONG-uri naționale
și internaționale până la universități, activi în
diferitele dimensiuni ale procesului de integrare.
Pentru Turingia, dezvoltarea și implementarea
unui concept de „integrare“ reprezintă o evoluție
importantă care permite identificarea de acțiuni și
competențe clare ale actorilor implicați. O limitare
a implementării este coordonarea și includerea
tuturor actorilor implicați în proiectarea acestui
concept. În ciuda acțiunilor importante în ceea
ce privește integrarea, există dovezi că imigranții
nu participă activ la discuții și nu-și împărtășesc
punctul de vedere, deoarece, de multe ori, sunt
temători să-și exprime opinia.
În România există un cadru legislativ
favorabil pentru integrare, iar actorii societății
civile sunt foarte activi. Există probleme legate
de practicile și de cooperarea inter-instituțională,
în special pentru operațiunile de salvare. De
asemenea, rolurile fiecărui actor implicat trebuie
să fie mai bine definite. Cea mai mare limitare
este în continuare dată de problema fondurilor:
lipsa de sprijin financiar de la/pentru autoritățile
locale sau a bugetelor locale, care să vizeze
integrarea imigranților și a refugiaților, împreună
cu dezvoltarea procedurilor și a capacităților
la nivel local. Actorii societății civile au mari
responsabilități (în mai multe domenii legate de
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integrare) fără a avea resurse. ONG-urile sunt
din ce în ce mai dependenți de finanțarea de la
UE, iar multinaționalele din zonă au acționat, de
asemenea, ca donatori valoroși. Există o atitudine
de sprijin și solidaritate, iar populația locală este
angajată în diferite acțiuni. ONG-urile, foarte
active pe plan local, au oferit sprijin pe aspecte
legate de recepția și integrarea imigranților.
În afară de aceste proiecte ocazionale, există
puține canale care favorizează cooperarea între
diferiții actori. Îmbunătățirea colectării de date
este, de asemenea, o nevoie crucială.
În ciuda multitudinii de actori și proiecte,
actorii se confruntă cu mai multe limite pentru
punerea în aplicare a acțiunilor și sprijinirea
imigranților. ONG-urile internaționale și locale
au fost principalii furnizori de asistență umanitară
directă pentru imigranți și refugiați din întreaga
Bosnie și Herțegovina. ONG-urile sunt,
în prezent, principalii furnizori de asistență
umanitară directă pentru imigranții și refugiații
din întreaga țară, acestea sunt implicate la nivel
național, în centrele de recepție și în locațiile
cu cel mai mare număr de imigranți. Lipsa unor
protocoale clare sau a unor proceduri standard
de operare care să stabilească roluri clare,
responsabilități și acțiuni ar putea avea un impact
negativ asupra persoanelor vulnerabile. În plus,
slaba înțelegere a legislației și a procedurilor
este un motiv de îngrijorare, mai ales în ceea ce
privește potențialele cazuri de violență pe criterii
de gen și a copiilor neînsoțiți sau separați. O
lipsă de coordonare cu alte niveluri de guvernare,
precum și în cadrul administrațiilor locale, este
principala provocare pentru a asigura un răspuns
local eficient. Forțele de poliție locale nu au
primit instrumentele adecvate, linii directoare
și de formare, cu scopul de a rezolva în mod
eficient cazurile care implică imigranți, și, în

special, cazurile de trafic de ființe umane. La
Parchete și instanțe se înregistrează o lipsă de
coordonare între organismele cheie de aplicare
a legii și parchete, precum și o lipsă de date
adecvate în cadrul acestor instituții în ceea ce
privește victimele sau autorii infracțiunilor din
rândul imigranților. Deși grupuri informale de
voluntari oferă asistență semnificativă și rapidă
imigranților și refugiaților, prezența lor în domeniu
este limitată și nu dispun de fonduri. Distribuția
necoordonată și inopinată a produselor
alimentare și a altor consumabile are potențialul
de a crea tensiuni în rândul imigranților.
În Grande-Synthe există o mare
diversitate de actori care acționează în taberele
de imigranți încă din 2006. În anul 2016,
mediatizarea imigranților din tabăra Basroch a
schimbat dinamica actorilor, fie prin încorporarea
unor noi practici (au sosit noi actori naționali
și internaționali), sau prin creșterea resurselor
(donații). Lumea asociativă din Grande-Synthe
este complexă, aceasta reunește actori noi și
alți actori bine cunoscuți (ONG-uri naționale,
transnaționale și internaționale). Părțile interesate
răspund nevoilor de bază, în principal. Se pare
că înțelegerea contextului ca zonă de tranzit este
condiționată de tipul de răspuns sau de acțiune.
Astfel, percepția generală este aceea că imigranții
nu au o „vocație de a se integra“. În consecință
acțiunile se concentrează pe aspectele de bază
ale vieții; este raportată o mare dependență de
donații și voluntari; lipsa resurselor este limita
principală, a doua este rețeaua de migrație
ilegală, prezentă mult în tabere. Municipalitatea
este foarte activă și susține actorii societății
civile prin organizarea de întâlniri regulate.
În Bulgaria procesele de integrare și
incluziune socială a refugiaților sunt lăsate în
întregime în responsabilitatea actorilor societății
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civile50. Deși fac o treabă excelentă, actorii
societății civile nu sunt în măsură să furnizeze
nicio acoperire completă și nicio durabilitate a
serviciilor, din cauza dependenței de sursele de
finanțare externe. Actorii societății civile sunt cei
care susțin refugiații pas cu pas în timpul și după
procedura de solicitare a protecției. Aceștia
furnizează traducători și lecții de limbă bulgară,
precum și consiliere juridică și psihologică,
învățământ preșcolar și școlar pentru copii,
activități de adaptare culturală, etc. La Forumul
„Integrarea locală a refugiaților: o șansă pentru
dezvoltare“ reprezentanți din diferite organizații
au prezentat ceea ce fac.
Responsabilitatea imigrației revine
autorităților naționale în Suedia, cu sprijinul
practic al autorităților locale. Odată cu „criza
refugiaților“, a devenit foarte clar că acestea
nu ar putea face față situației. Întreaga muncă
practică cotidiană, soluțiile pentru a oferi
adăpost imigranților și gestionarea pe termen
lung a procesului de asistență au revenit în
sarcina organizațiilor societății civile - în timp, în
cooperare cu autoritățile locale. Voluntarii oferiți
de organizații mici sau mari se ocupă de totul,
24 de ore pe zi. Există numeroase rapoarte de la
toate nivelurile societății care atestă foarte clar
că Suedia nu ar fi fost în măsură să se ocupe de
această situație fără societatea civilă. Voluntarii
au primit refugiații care sosesc în cele mai mari

trei orașe (locurile în care au sosit cei mai mulți
imigranți) și au furnizat ajutor de urgență, hrană,
adăpost, medicamente etc. În Suedia există
253.000 de organizații din cadrul societății
civile și acestea sunt organizate la nivel național
și internațional. Cele mai mari și mai vechi
organizații (cum ar fi Biserica suedeză, Crucea
Roșie, etc.) sunt organizate la nivel național,
dar organizațiile mai noi sau cele locale nu sunt
organizate astfel. Organizațiile societății civile au
fost, de asemenea, actori care au militat și au
protestat împotriva, printre altele, a legilor privind
limitele pentru reîntregirea familiei. Societatea
civilă continuă să fie foarte influentă în furnizarea
de îngrijire și adăpost, accesul la educație, etc.
Forumul a dezvoltat un model de cooperare
între autoritățile locale și organizațiile societății
civile de mai mulți ani, acesta este un parteneriat
între societatea civilă și autoritățile publice
(numit IOP). Într-o mare măsură, acest model
se propune într-un model de cooperare pentru a
conlucra la nivel local pentru ca împreună să se
identifice și să se implementeze soluții locale la
provocările apărute.
În toate regiunile care au fost prezentate,
o multitudine de părți interesate sunt angajate în
sprijinirea imigranților. Tipul de actori și domeniul
de acțiune al acestora depinde în mare măsură de
categoriile de migrație reale și de cele percepute.
Au fost identificate câteva modele: 1) cu cât

50
Potrivit raportului: Abordările bazate pe comunitate pentru incluziunea imigranților și a refugiaților în
Bulgaria. Conform Strategiei Naționale privind Migrația, Azilul Și Integrarea (2011-2020), cadrul instituțional
pentru abordarea problemelor migrației, azilului și integrării include: 1. Președintele Republicii Bulgaria, 2. Ministerul de Interne cu (i) Direcția Generală „Poliția de Frontieră“, (ii) Direcția Migrație (iii) Unitățile de migrație
sunt constituite în cadrul direcțiilor regionale, 3. Ministerul Afacerilor Externe cu Direcția Afaceri Consulare, 4.
Ministerul Muncii și Politicii Sociale cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, 5. Ministerul Justiției cu (i)
Consiliul pentru cetățenie (ii) Direcția cetățenie bulgară, 6. Agenția bulgară de Stat pentru Securitate Națională, 7. Agenția Națională de stat pentru Refugiați din cadrul Consiliului de Miniștri, 8. Agenția de Stat pentru
Bulgarii din străinătate din cadrul Consiliului de Miniștri, 9. Comisia Bulgară Națională Anti-trafic din cadrul
Consiliului de Miniștri.
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contextul a implicat un „risc“ mai mare pentru
viețile imigranților, cu atât mai mult organizațiile
internaționale (ca de exemplu: operațiuni
ale OIM, UNHCR sau UE) sunt prezente în
gestionarea locală a imigrației. În aceste situații
migrația reprezintă o problemă globală, care
necesită o gestionare umanitară (în Malta,
Grecia, Lampedusa și Puglia); 2) în afara acestor
„zone de risc“, cu cât contextul este înțeles mai
mult ca o „zonă de tranzit“, cei mai mulți actori
vor fi concentrați pe nevoile de bază și mai puțin
pe probleme de integrare (chiar și atunci când
prezența imigranților este constantă în anumite
zone). Astfel, imigranții vor fi mai dependenți de
actorii societății civile, și de sprijinul bazat pe
solidaritate. În cazul Ungariei și Grande-Synthe
actorii sunt, în plus, incriminați de către stat; 3) O
multitudine de părți interesate care lucrează pe
diferite aspecte ale integrării fiind responsabile
pentru o serie de domenii, de la asistență juridică
pentru promovarea multiculturalismului și până la
combaterea xenofobiei. Acest lucru se observă în
cazurile percepute în timp ca o destinație pentru
cel puțin o categorie de imigranți (ca Austria,
Tenerife și Germania).
Coordonarea între diferitele părți
interesate (actori ai societății civile, ofițerii de
imigrare și municipalități) reprezintă o limitare
importantă pentru dezvoltarea unor instrumente
și proiecte legate de integrarea imigranților. Ca și
în cazul Suediei, în care este clar - de la cel mai
înalt nivel politic până la funcționarii publici de la
nivel local - că există o conștientizare că Suedia
nu ar fi putut și nu poate gestiona provocările
migrației fără sprijinul masiv al societății civile. A
fost nevoie de cooperare, și este necesară o mai
bună planificare. Chiar și când a fost raportat un
nivel semnificativ de coordonare (ca în Turingia,
Traiskirchen, Grande-Synthe și Tenerife), ar
fi necesară o abordare mai cuprinzătoare și

coordonată, în special datorită faptului că
responsabilitatea de recepție și/sau integrare
este transferată în mod constant de la instituțiile
de stat către actorii societății civile. O altă limită
o constituie finanțarea: în cazurile prezentate
mai multe acțiuni cruciale pentru subzistența
imigranților (cum ar fi hrănire, materiale, adăpost,
asistență medicală) și pentru integrare (de
exemplu: educația, protecția socială, participarea
culturală și accesul la justiție), sunt transferate
către actorii societății civile, fie că aceștia sunt
naționali, transnaționali sau locali. Cu toate
acestea, statul nu le-a formalizat sarcinile și/sau
nu asigură condițiile necesare pentru ca aceștia
să-și desfășoare munca, în timp ce acțiunea lor
este o necesitate din ce în ce mai crucială (cum
este cazul în Mostar). În unele cazuri extreme,
aceștia fac obiectul atacurilor politice, sunt
exploatați și incriminați de către autoritățile de
stat (ca de exemplu în Ungaria, Franța și, mai
recent, în Italia).
Marea dependență de „fondurile
naționale și comunitare“, precum și de
solidaritate (voluntari și donații) este o limită
majoră împărtășită de toate zonele studiate, și
imprevizibilitatea acestor resurse va conduce
la vulnerabilizarea imigranților dacă actorii devin
incapabili de a răspunde nevoilor de bază ale
imigranților. În plus, există dovezi că anumite
categorii de imigranți sunt complet excluse
din societate, astfel că, ei pot conta numai pe
solidaritate.
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3. Problemele integrării și imigrării: provocări și bune practici
Nu există un consens cu privire la o definiție unică pentru integrare.51 OIM definește
integrarea ca: Procesul prin care imigranții devin acceptați în societate, atât ca indivizi cât și ca
grupuri. [Integrarea] se referă la un proces în două sensuri de adaptare a imigranților și a societăților
gazdă [și implică] luarea în considerare a drepturilor și obligațiilor imigranților și ale societățilorgazdă, de acces la diferite servicii și la piața muncii, precum și de identificare și respect pentru un set
de valori de bază care conectează imigranții și comunitățile gazdă într-un scop comun (OIM, 2011).
Statele se confruntă cu multe provocări în dezvoltarea de politici de integrare eficiente.
Conform datelor MIPEX52 , în UE imigranții sunt de obicei sub-reprezentați în domeniile legate de
angajare și educație. Acestea includ formarea, recunoașterea calificărilor, cursuri de limbi străine
specifice locului de muncă, sau diplome naționale, în ciuda costului pe termen lung pentru integrarea
lor pe piața muncii. În al doilea rând, nu există politici coerente, bazate pe dovezi materiale (bazate
pe programe pilot, pe experimente sau evaluări solide). Aceste politici de integrare par a fi extrem
de politizate, astfel fiind expuse schimbării în cadrul agendei politice și corelate cu opinia publică.
Țările de imigrație investesc din ce în ce mai mult în programe generale și specifice mai eficiente,
de asemenea, bazate pe o susținere personalizată mai generală și direcționată țintit. Dar multe
programe ar putea fi prea noi sau prea reduse, pentru a ajunge la numărul mare de cetățenii terțe
țări, care rareori au acces la cursuri de formare sau la ajutoarele de șomaj. Pe de altă parte, noile
țări de imigrare au nevoie să elaboreze politici de integrare. Politicile determină în mare măsură dacă
imigranții se stabilesc în mod permanent, drepturile lor sociale și politice și cetățenia lor. Așa cum
subliniază raportul MIPEX: restricționarea dreptului de rezidență permanentă și cetățenie conduce la
un număr mare de străini care vor fi „temporari în mod permanent “, care sunt într-o situație precară
din punct de vedere legal și excluși social. Accesul imigranților la servicii nu depinde numai de
statutul lor juridic, ci, și de percepția statului asupra unor anumite categorii de imigranți care pare
a fi determinantă în ceea ce privește integrarea. Abordarea problemelor de integrare, incluzând,
totodată actorii care oferă asistență și suport pentru integrare, este foarte dependentă de categoria
de migrație: s-a observat că în zonele de tranzit sau de intrare în care populația imigranților este
percepută ca „mobilă“ nu se implementează în mod consecvent politici de integrare, sau pentru
asigurarea drepturilor, serviciilor sau oportunităților în ceea ce privește această categorie. Acest
lucru se observă chiar și în țările cu tradiție de imigrare (ca de exemplu: Franța), în care politicile de
integrare sunt considerate ca fiind dezvoltate. Pe de altă parte, aceasta depinde, în același timp, de
poziția politică guvernamentală: în cazurile în care o țara este poziționată împotriva imigrației și prin
utilizarea unei abordări centrate pe securitate, imigrația și chiar actorii societății civile sunt incriminați,
crescând astfel vulnerabilități imigranților.
În cazul „imigranților de tranzit“, actorii societății civile, ONG-urile naționale și transnaționale
sunt mult mai prezente în furnizarea de servicii de bază imigranților. Acest lucru se întâmplă mai mult
în cazul Greciei, Maltei, Sloveniei, Ungariei, României și Grande-Synthe. Aceste cazuri ridică
întrebarea cum ar fi posibil să se pună în aplicare politici eficiente de integrare într-un context în care
51
A se vedea, de asemenea, MIPEX: http://www.mipex.eu/
52
Huddleston și Sánchez-Montijano, E. (2015). Politicile de integrare: Cine beneficiază? O scurtă prezentare a politicii este disponibilă la: http://mipex.eu/sites/default/files/downloads/files/mipex_integration-policy_policy-brief.pdf
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imigranții sunt prezentați în mod continuu ca
neavând „vocație“ să rămână în țara respectivă.
Problemele de integrare acoperă dimensiunile
sociale, economice și culturale; acestea
implică o multitudine de părți interesate care
se confruntă cu provocări și dezvoltă proiecte
pentru sprijinirea imigranților care sunt excluși
din societate.
În Malta, ONG-urile promovează
contactul între diferite grupuri sociale. Proiectul
Right2Smile, de exemplu, este orientat către
imigranții tineri și către cetățenii maltezi,
asigurând participarea tuturor grupurilor care pot
alege și propune activități. Succesul proiectului
poate fi explicat prin abordarea reală pe care o
are organizația în ceea ce privește comunitatea,
care lucrează pentru crearea unui spațiu deschis
și incluziv pentru toată lumea. Acest proiect este
nou și nu există nici o informație privind impactul
pe termen lung. În ceea ce privește politicile de
integrare, principala categorie amenințată sunt
solicitanții de azil. Deoarece fluxurile de refugiați
sunt o realitate relativ nouă pentru Malta, până
în prezent, măsurile legislative sunt puține. De
obicei, orice reglementare este justificată prin
facilitatea investiților străine și, prin urmare, vor
beneficia cetățenii bogați din țările terțe pentru
ei fiind un lucru relativ ușor să obțină dreptul la
rezidență sau chiar cetățenia. Pe de altă parte,
reglementările sau politicile care afectează
refugiații și solicitanții de azil sunt în majoritate
mai degrabă restrictive, fără să permită
incluziunea lor socială și dobândirea de drepturi.
Pentru aceștia din urmă, obținerea cetățeniei se
dovedește aproape imposibilă și ca urmare, deși
este posibil ca refugiații și solicitanții de azil să
găsească de lucru în mod legal în Malta, accesul
la piața muncii este dificil, iar șansele pentru o
mobilitate socială și economică sunt scăzute. În
toate cazurile prezentate, incluziunea imigranților
este dependentă de mai multe „cerințe“, ca de

exemplu juridice (obținerea vizei) și culturale
(limbă și posibilitatea de a comunica și de a
interacționa în cadrul societății gazdă). În cazul
Maltei, imigranții și solicitanții de azil sunt mai
vulnerabili și mai probabil victime ale exploatării
pe piața ilegală a muncii.
Procedura de azil din Grecia este
un proces pe termen lung, în cadrul căruia
solicitanții de azil trebuie să aștepte mai mult de
un an pentru a primi o decizie. Guvernul central
este responsabil pentru dezvoltarea și punerea în
aplicare a programelor de integrare a imigranților
în cooperare cu autoritățile municipale.
Municipalitățile și-au asumat un rol din ce în ce
mai pro-activ în privința primirii de nou veniți,
precum și în ceea ce privește provocările cu care
se confruntă pentru integrarea pe termen lung a
imigranților care locuiesc în mod legal. Autoritățile
locale și municipale, în mod independent sau în
cooperare cu alte agenții publice și organizații
non-guvernamentale, sunt furnizorii unei game
largi de servicii sociale în domeniul sănătății,
educației și îngrijirii copiilor. În prezent, procesul
de integrare a solicitanților de azil și refugiaților
recunoscuți în regiunea Mării Egee de nord
este sprijinit de programul de cazare și asistență
cu numerar „ESTIA“. Accesul la educație al
copiilor și al adulților refugiați și accesul la locuri
de muncă este posibil în cea mai mare parte,
prin inițiativa ONG-urilor și a societății civile.
Până în prezent, mai mult de 1.163 de persoane
au beneficiat de asistență pentru integrare.
Municipalitățile din Rodos și alte entități locale
și-au asumat un rol din ce în ce mai pro-activ în
privința primirii de nou veniți, precum și în ceea
ce privește provocările cu care se confruntă în
integrarea pe termen lung a imigranților care
locuiesc în mod legal. Municipalitățile sunt
responsabile pentru menținerea infrastructurii
sociale a orașelor în care trăiesc multe comunități
etnice și de imigranți. Astfel, municipalitatea
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din Rodos a creat, utilizând resursele proprii,
un spațiu municipal pentru șederea temporară
a imigranților și a refugiaților până la plecarea
acestora în Grecia continentală. Scopul este
de a oferi toate serviciile umanitare necesare
refugiaților și imigranților care sosesc pe insulă
într-un mod organizat și sigur, precum și pentru
a proteja imaginea insulei ca destinație turistică
de renume la nivel mondial în cadrul unei situații
care are potențialul de a deveni incontrolabilă.
Cu toate acestea, peste 17.000 de oameni
rămân înghesuiți în centrele de primire ale insulei
grecești, care au o capacitate totală de doar
6.000 de persoane, și care trăiesc în condiții
disperate care nu îndeplinesc standardele
umanitare de bază. Astfel, pentru aceste persoane
nu este posibil să se asigure, securitatea,
asistență medicală, ocuparea forței de muncă,
educație, etc., în perioada în care aceștia stau în
centrele de pe insule. Măsurile propuse pentru
îmbunătățirea serviciilor furnizate de către părțile
interesate de gestionarea solicitanților de azil
și refugiaților se referă la următoarele aspecte:
protecție, alimentație, asistență medicală și
hrănire, transport, locuințe, igienă și materiale
consumabile, sprijin pentru comunitățile locale.
În insulele grecești, sunt necesare îmbunătățiri
financiare și instituționale, la toate nivelurile.
Chiar dacă au fost făcute îmbunătățiri
majore în procesul de incluziune socială a
solicitanților de azil, Cipru nu a reușit să
stabilească un sistem eficient de sprijinire a
solicitanților de azil în timp ce așteaptă deciziile
cu privire la statutul lor juridic. Sistemul poate
fi descris ca fiind lent și birocratic, din care
apar mai multe consecințe, cum ar fi frustrarea,
sărăcia și sentimentele negative. Regulamentele
de recepție stipulează că toți copiii solicitanți de
azil au acces la educație în aceleași condiții care
se aplică cetățenilor, imediat după depunerea

cererii de azil și nu mai târziu de trei luni de la
data depunerii cererii de azil. În cazul serviciilor
de sănătate pentru solicitanții de azil au fost
identificate unele bariere: informații inadecvate
și sprijin insuficient în interpretare și traducere.
Mai mult decât atât, profesioniștii din domeniul
sănătății nu înțeleg și nu cunosc situațiile de
tortură, traume și violență culturală, prin urmare,
aceștia nu oferă asistență de specialitate.
Sănătatea solicitanților de azil se poate deteriora
în mod semnificativ din cauza izolării sociale,
pierderii statutului și a familiei, incertitudinii,
ostilității, dificultăților de cazare, sărăciei și
pierderii autonomiei. Un obstacol major pentru
solicitanții de azil este incapacitatea de a
comunica. Solicitanții de azil din Cipru au
permisiunea și sunt chiar încurajați să lucreze la
o lună după depunerea cererii de azil. Cu toate
acestea, accesul acestora la locuri de muncă
este limitat la anumite sectoare considerate
neatractive și slab remunerate. Solicitanții de azil
sunt considerați muncitori necalificați; majoritatea
sectoarelor în care aceștia pot fi angajați sunt
situate în zone rurale îndepărtate; incapacitatea
lor de a comunica în limba greacă sau engleză
împiedică comunicarea eficientă cu aceștia.
Angajatorii din sectorul agricol demonstrează
adesea o lipsă de interes și refuză să angajeze
solicitanți de azil. De fapt, mulți angajatori din
aceste sectoare de multe ori preferă să angajeze
resortisanți ai unor țări terțe care sosesc în țară
cu un permis de muncă și dețin permis de muncă
pentru o perioadă de până la 4 ani (Drousiotou
și Mathioudakis, 2015). Incluziunea socială a
imigranților, prin urmare, depinde de statutul
juridic din țara gazdă și de integrarea pe piața
muncii pentru a asigura o protecție socială
(Kasimatis, 2006). Lipsa de protecție juridică
și civilă a imigranților perpetuează încălcări ale
drepturilor omului și are ca urmare faptul că
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imigranții trăiesc într-un mediu ostil, fără drepturi,
în care entitatea lor este determinată de statutul
lor de „forță de muncă ieftină“ pentru piața ilegală
a forței de muncă.
În Spania, legea care reglementează
intrarea și șederea cetățenilor unor terțe țări,
drepturile și integrarea socială este cunoscută
sub numele de „Legea de imigrare“53 . Există o
diferență semnificativă între drepturile imigranților
dintr-o țară UE și cetățeni ai unor terțe țări cu
ședere legală, sau imigranții ilegali: primele două
categorii au drepturi sociale și politice (aproape
aceleași ca și cetățenii spanioli). În schimb,
imigranții ilegali au drepturi foarte limitate, mai
ales din cauza unor practici administrative
la nivel național și local care conduc la un
acces complicat la serviciile de bază și la
recunoașterea drepturilor fundamentale. În plus,
apar vulnerabilități generate de „lipsa actelor“:
exploatarea la locul de muncă în economia
subterană, supraaglomerarea în locuințe care
sunt adesea improprii și - în unele cazuri - fără
electricitate și apă curentă. Una dintre principalele
probleme constatate de imigranți, în special cei
de origine latino-americană, este recunoașterea
diplomelor universitare. Această procedură
de recunoaștere este costisitoare și de lungă
durată (în multe cazuri durează mai mult de patru
ani), deoarece implică traducerea și legalizarea
tuturor documentelor (diplome, foi matricole,
etc.). Recunoașterea diplomelor reprezintă un
obstacol important pentru căutarea cu succes a
unui loc de muncă de către imigranți. Cu toate
acestea, unul dintre principalele puncte forte în
acest domeniu este faptul că multe centre de
învățământ au programe interculturale cu o vastă
experiență în gestionarea diversității. În Tenerife
au fost identificate provocări diferite în ceea ce

privește integrarea, toate acestea fiind legate de
necesitatea unei politici de imigrare bazată pe
drepturile omului și cu participare egală. Acest
din urmă aspect face referire la necesitatea
de a defini o politică națională și europeană
de anvergură pentru a acoperi teritoriile de la
marginea ultra-periferică de frontieră până la
centru. Adică, o politică europeană care să ia
în considerare experiențele, nevoile și inițiativele
care sunt derulate în teritoriile de frontieră.
Exploatarea pe piața muncii este, de
asemenea, o problemă importantă în Puglia.
Pentru a rezolva această problemă s-au dezvoltat
proiecte inovatoare care au influențat elaborarea
politicilor. Integrarea în Italia are o funcție
complementară pentru reglementările naționale
și europene. Competențele locale sunt limitate
la anumite domenii clasice ale politicilor de
integrare, cum ar fi politica socială, reglementările
privind locuințele sociale, afaceri culturale,
sistemul de educație, servicii de sănătate publică,
formare profesională și stimulente pentru piața
muncii. În același timp, este important să se ia
în considerare particularitatea sistemul SPRAR,
care permite o adaptare integrată descentralizată
locală care implică autorități locale și actori, cu
scopul de a oferi locuințe, servicii de acoperire a
nevoilor de bază, mâncare, servicii de sănătate,
servicii de învățământ, cursuri de limbă, asistență
juridică și un sprijin pentru imigranții în căutare
de locuri de muncă și medierea forței de muncă
migrante în întreprinderile locale. Programul a
fost întrerupt în 2018. Așa cum s-a menționat
anterior, politicile de integrare sunt dependente
de categoriile de imigranți, și/sau cu privire la
modul în care imigranții sunt percepuți de către
guverne.
În cazul Lampedusa nu se oferă sprijin

53
Legea organică 4/2000 cu modificări succesive, Legile organice nr. 8/2000, 14/2003 și 2/2009 ale
căror regulamente pentru implementare sunt incluse în Decretul Regal nr. 557/2011.
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sau se oferă doar puțin sprijin pentru integrarea
imigranților în tranzit. Aici imigranții sunt așteptați
pentru relocare. Chiar dacă ei nu petrec
mult timp pe insulă, sunt implicate persoane
fizice și rețele (atâta timp cât structurile de
securitate au făcut posibil acest lucru) pentru a
găzdui imigranții în case și care joacă rolul de
mentori pentru ei învățându-i limba și dândule sfaturi practice. Regiunea Marche pare să
fie mai preocupată de minorii neînsoțiți și este
implicată în găzduirea imigranților. Nu există
nici Hotspoturi nici CPA. Pentru Marche lupta
împotriva discriminării reprezintă o temă majoră.
În 2014, s-a alăturat proiectului No.Di – No
Discrimination, cu scopul de a conlucra pentru
incluziune și pentru depășirea discriminării
rasiale. Din punct de vedere politic, unul dintre
cele mai mari obstacole în calea integrării este
crearea unei dihotomii între intervenția pentru
solicitanții de azil și intervenția pentru integrare.
Debarcările de urgență au mutat toată atenția
politică și instituțională și a opiniei publice
către fenomenul solicitanților de azil, în acest
mod oarecum abandonându-se procesele de
integrare a imigranților deja prezenți pe teritoriu.
În Tirolul de Sud, legea provincială pentru
integrare a fost adoptată abia în 2011, creând
cadrul legal pentru integrare. Legea prevede
stimulente pentru integrarea lingvistică și
culturală, instaurează drepturi egale și de echitate
pentru imigranți în ceea ce privește asistența
socială, serviciile de sănătate, locuințele
sociale, educația și mediatorii interculturali. Rata
șomajului în rândul imigranților din Tirolul de Sud
este mai mică decât în restul țării. Totuși există
o provocare suplimentară pentru integrarea
imigranților din cauza bilingvismului italiană –
germană precum și din cauza cerințelor legate
de regula de proporționalitate în ceea ce privește
locurile de muncă din sectorul public.

În Puglia, cu ocazia reuniunilor MiCS,
a apărut necesitatea de a promova, în legătură
cu un plan de formare și de consolidare
a capacității pentru operatorii publici (de
asemenea, cu privire la problemele de trafic
de ființe umane și exploatare sexuală și pentru
muncă), o campanie de comunicare instituțională
care vizează sensibilizarea opiniei publice și
înlăturarea temerilor nejustificate și culturii
discriminatorii împotriva imigranților. Pentru a
promova integrarea, se consideră important să
se investească în formare, și să se acorde o
atenție deosebită minorilor neînsoțiți care ajung
la vârsta majoratului. În ceea ce privește cazarea,
experimentarea formelor de primire în familie
devine de dorit, concentrându-se pe modele pe
scară largă, cum ar fi promovarea unui sistem
public-privat pentru imigranți, solicitanți de azil
și refugiați. Intervențiile împotriva traficului de
persoane și a exploatării sexuale și pentru muncă
a imigranților (bărbați, femei și copii) reprezintă o
prioritate majoră pentru Puglia unde se observă
o persistență a acestui fenomen.
Slovenia are o experiență considerabilă
de integrare a imigranților care au venit din
republicile fostei Iugoslavii, având experiențe
istorice, lingvistice și culturale similare. În schimb,
are puține experiențe practice cu integrarea
imigranților care provin din afara zonei apropiate
(de exemplu din Africa, Orientul Mijlociu, Asia,
comunitatea albaneză, etc.). Slovenia trebuie
să investească mai multe resurse umane și
instituționale pentru a compensa lipsa de
experiență și cunoștințe. Cel mai bun mod este
de a transfera și de a adapta cele mai bune
practici din alte țări ale UE cu circumstanțe
similare, dar chiar și acest lucru nu este suficient,
dacă organismele interesate ale statului nu se
comportă în mod pro-activ. Activitatea curentă
a statului este oarecum pasivă și doar urmărește
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și monitorizează situația și reacționează, doar
dacă este necesar. Din experiența anterioară a
imigrației a unui număr foarte mare de albanezi
(din Kosovo, Albania, Macedonia de Nord),
problemele de integrare au fost neglijate. Acest
lucru are ca urmare un rezultat „slab“ al integrării
comunității albaneze în multe orașe slovene.
Există dovezi că organisme interesate ale statului
mai pro-active ar conduce și la implicarea altor
actori interesați (în special la nivelul comunităților
locale) pentru a contribui mai mult la integrarea
efectivă a imigranților în societatea slovenă.
Integrarea încă pare să depindă în mare măsură
de ONG-uri.
În districtul Nordhausen din Turingia
sunt mai multe oportunități și proiecte de
integrare a imigranților și pentru a-i abilita să
participe la viața socială. Cu toate acestea, cele
mai multe oferte sunt proiectate de cetățeni
locali, fără participarea imigranților în procesul
de dezvoltare. Uneori este dificil pentru refugiați
și imigranți să obțină informațiile de care au
nevoie la sosire. S-a raportat o lipsă de structuri
și rapoartele finale lipsesc. Ar fi important ca
imigranții și cetățenii să se întâlnească pe
același nivel pentru a asigura participarea socială
a imigranților. În acest mod, ideile imigranților
ar fi auzite și integrate în procesele de luare a
deciziilor.
Bulgaria nu are un program
guvernamental de integrare a refugiaților.
Toate măsurile și serviciile de integrare sunt
furnizate de actori ai societății civile și voluntari.
Inițiativele majore ale actorilor societății civile
pentru integrarea refugiaților sunt: servicii de
integrare (inclusiv cazare, mediere socială și
asistență psihologică); cursuri de limbă pentru
copii, facilitarea accesului la serviciile sociale și
de sănătate, de formare profesională; inițiative
de responsabilizare socială, ca programe

de mentorat, mediatori sociali, evenimente
culturale, sportive. Există un aspect important
legat de elaborarea politicilor de integrare.
SAR a implementat un program național pentru
integrarea refugiaților între 2005 și 2013 care nu
a fost continuat și după 2014. Conform acestui
program „refugiatul beneficiază de un plan de
integrare individual, inclusiv măsuri de integrare
temporare“. Există mai multe obstacole în calea
integrării refugiaților în societatea bulgară.
Unul dintre obstacolele majore este percepția
solicitanților de azil că Bulgaria este o țară de
tranzit, o oprire inevitabilă pe traseul lor spre
Europa de Vest și de Nord. Ca urmare, mulți dintre
solicitanții de azil, fie intră și traversează ilegal
țara, sau părăsesc Centrul de primire la prima
ocazie. O provocare serioasă este reprezentată
de dimensiunea politică a integrării, în cadrul
căreia partidele politice încearcă să primească
beneficii sprijinind discursul anti-imigrație.
Provocarea pentru România în ceea
ce privește relația dintre cetățenie – imigrație
și integrare este echilibrul dintre securitate,
libertate, drepturile omului, interese economice
și demografice, de control a imigrației și
respectarea demnității umane. Printre dificultățile
întâmpinate de imigranți și refugiați în procesul de
integrare în România și în Constanța, se disting
cele legate de cunoașterea limbii române și de
accesul la protecție socială. Această tendință
este mai vizibilă în rândul femeilor. În Constanța,
se organizează cursuri de limba română de
către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.
Fără aceste cursuri, ar fi necesar ca imigranții
să se bazeze pe sprijinul ONG-urilor pentru
cursuri de limbă. Există o nevoie de mai mult
sprijin din partea statului român în organizarea
de cursuri de limbă. Un alt domeniu prioritar
este necunoașterea drepturilor imigranților. În
această problemă, societatea civilă joacă un
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rol important. Legile din România acordă multe
drepturi imigranților (ca de exemplu: dreptul la
muncă, la asistență medicală, alocații sociale și la
educație), dar nu asigură o reprezentare politică.
Aceste zone sunt responsabilitatea autorităților
publice, guvernului și societății civile, care ar
trebui să lucreze împreună. Accesul la sănătate
implică o serie de dificultăți privind: informații
despre drepturi și proceduri (plata de asigurări
de sănătate și înregistrarea la un medic de
familie), reglementarea, armonizarea sectorială,
și mediere culturală.
Drepturile imigranților nu sunt în nici un
fel aliniate cu cele ale cetățenilor din Bosnia
și Herțegovina. Orașul Mostar este într-o
poziție foarte dificilă de ani de zile și drepturile
cetățenilor săi sunt încălcate, iar criza migrației
face situația și mai complexă. Jurisdicția asupra
problemelor de migrație este la nivelul de
stat și entitate (cu excepția componentei de
învățământ, care face parte din nivelul cantonal).
Totodată, este dificil să existe un impact major
sau să se genereze schimbări în ceea ce privește
anumite aspecte esențiale, la nivel cantonal
și local, din punct de vedere operațional. Abia
dacă există câteva practici legate de integrare
la nivel local, în timp ce imigranții sunt total
separați de cetățeni. În Bosnia și Herțegovina o
persoană trebuie mai întâi să-și exprime intenția
de a solicita azil. Procedura este complicată 54,
lungă și implică diferiți factori de decizie. Mai

mulți factori împiedică un acces echitabil și
eficient la azil. Instituțiile au o capacitate limitată
de a înregistra și de a procesa cererile de azil
și s-au dovedit destul de lente în implementarea
procedurilor de înregistrare a programărilor.
Mai mult decât atât, în timp ce s-au înregistrat
îmbunătățiri semnificative în ultimele luni, rămân
câteva provocări în ceea ce privește identificarea
în timp util a minorilor neacompaniați și numirea
ulterioară a unui tutore legal: un prim pas
necesar pentru a intra în procesul de azil55 . Fără
aprobarea statutului de azil, este imposibil pentru
imigranți și refugiați să devină angajați în mod
legal. Mai mult decât atât, cetățenii au fost din
ce în ce mai frustrați de prezența refugiaților care
trăiesc în condiții precare în cartierele lor și au
fost exercitate presiuni asupra autorităților locale
pentru a remedia situația56.
Integrarea a fost o zonă a politicii
austriece care a fost neglijată timp îndelungat.
Pentru o lungă perioadă de timp, a fost stabilită
ideea unei imigrații temporare a „lucrătorilor
imigranți“. La nivel de politică de integrare
federală, eforturile au început cu așa-numitul
„acord de integrare“, în Legea pentru stabilirea
pe teritoriu și rezidență din 2002. Noii imigranți
din țări terțe sunt, astfel, obligați să participe
la cursuri de limbă germană și de integrare.
În 2010, a fost adoptat Planul Național de
Acțiune pentru Integrare, care a subliniat liniile
directoare pentru o politică de integrare. Acesta

54
De exemplu, de la 31 martie 2019, un număr de 25352 și-au exprimat în mod oficial intenția de a
solicita azil, dar numai 1641 au ales și au putut depune în mod oficial o cerere de azil, efectuându-se cam 5
interviuri pe lună de determinare a statutului de refugiat.
55
UNHCR în Bosnia și Herțegovina (2019): Actualizări operaționale lunare privind refugiații / Situația
Imigranților, martie 2019 / Raport privind situația Imigranților, 10-11. https://www.undp.org/content/dam/unct/
Bosnia și Herțegovina/PDFs/UNCTBosnia și HerțegovinaSitReps/Inter-agency%20refugee%20and%20migrant%20operational%20update-%20March%202019.pdf
56
C și Minca Umek D
(2019): Fața nouă a crizei refugiaților din Balcani. 14/02/2019, https://
societyandspace.org/2019/02/14/the-new-front-of-the-refugee-crisis-in-the-balkans/
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reprezintă un document detaliat al aspectelor
prioritare pentru politicile generale de integrare,
provocările și obiectivele, iar punerea sa în
aplicare este susținută de un grup de experți.
Austria a recuperat politica de integrare57 , având
în vedere conținutul și ideea, și a încadrat-o
instituțional. Ministrul de externe este, în același
timp, Ministrul Integrării; diferite autorități locale
cooperează într-un Consiliu Consultativ de
Integrare.
În iunie 2016, Parlamentul Ungar a
întrerupt întreg sprijinul pentru integrare finanțat
de stat. Servicii disponibile anterior, cum ar fi
cursuri de limbă, sprijin pentru cazare și asistență
pentru căutarea de locuri de muncă nu mai sunt
disponibile. Solicitanții de azil au fost lăsați să
stea în tabere de recepție timp de o lună după
care le-a fost acordată numai statutul de refugiat
sau beneficiar de protecție internaționalp. În
această perioadă ar fi trebuit să le fie emise
documentele, dar, în loc de aceasta, de multe
ori au trebuit să aștepte mai multe luni. Conform
noilor reglementări, imigranții care nu mai puteau
rămâne în tabere nu aveau nici un alt drept de
a primi alte tipuri de sprijin. Înainte de aceste
schimbări, solicitanții de azil puteau sta două luni
în centre de recepție și apoi să meargă la tabăra
de pre-integrare Bicske pentru o perioadă
suplimentară de șase luni unde puteau participa
la cursuri de limbă și de integrare socială. In
prezent, imigranții trebuie să părăsească tabăra
după o lună și nu primesc nici un sprijin din
partea organismelor publice, bazându-se pe
cele câteva organizații civile rămase și biserici
(Deutsche Welle, 2017). Acest lucru se întâmplă
chiar și în cazul în care există un deficit mare de
muncă în Ungaria. Copiilor cu vârsta de peste 16

ani care solicită azil, nu li se oferă posibilitatea de
a participa la școală până când nu primesc statut
de beneficiar de protecție. Protecția umanitară
poate fi acordată între timp, pe o perioadă de
maximum un an, dar drepturile și serviciile sunt
destul de limitate. Există puține instituții care
acceptă copiii refugiați și care să fie în măsură
să ofere programe în funcție de nevoile lor
specifice. Multe școli locale sunt reticente în
a accepta copii străini, deoarece acestea nu
dispun de expertiza necesară pentru a oferi
meditații suplimentare solicitanților de azil; în
plus, familiile maghiare exprima sentimente ostile
față de copiii solicitanți de azil.
În ciuda faptului că Suedia a primit
un număr important de cereri de azil, obținerea
azilului și integrarea nu reprezintă teme simple.
Așa cum s-a menționat deja, politica în ceea
ce privește aspectele vizând integrare a fost
armonizată cu acquis-ul comunitar în ultimul timp,
dar nu este bine dezvoltată încă. Actorii societății
civile sunt, astfel, principalii actori responsabili
pentru problemele de integrare. Refugiații privesc
societatea civilă ca pe un aliat și ca oferindu-le
serviciile necesare pentru a parcurge eficient
procesul de integrare în Suedia. Majoritatea
este de acord că organizațiile societății civile
și voluntarii individuali sunt absolut vitali pentru
sprijinirea imigranților de a trăi în Suedia. Mulți
dintre ei sunt, de asemenea, clari asupra faptului
că imigranții se adresează societății civile
pentru a obține explicații cu privire la aspecte
administrative și decizii luate de autorități.
Legea franceză a azilului prevede
măsuri privind politica în domeniul imigrației și
azilului. Integrarea populațiilor de imigranți în
Franța urmează modelul republican58 . Procesul

57
În Austria, în 2014, responsabilitatea pentru politica de integrare a fost transferată de la Ministerul
Federal de Interne la Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe (BMEIA).
58
Conform modelului republican Hollifield susține că «poți fi naționalist sau imperialist și în același
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de integrarea și obținerea cetățeniei trec mai
întâi prin accesul la drepturi. Cu toate acestea
imigranții care locuiesc în „tabere informale“ în
nu au acces la drepturi sau servicii asigurate de
către stat. O problemă importantă în GrandeSynthe este convingerea imigranților să meargă
la centrele de recepție și orientare (CAO),
pentru că, odată ce ajung în aceste centre, ei
au 30 de zile pentru a solicita azil (nu toți dintre
ei pot/doresc să aplice). Din martie 2017 până
în august 2018, Oficiul francez al Imigrației și
Integrării (OFII) a efectuat transferul a 7997
imigranți din tabere către centrele de recepție și
orientare. Cu toate acestea, în Grande-Synthe,
este mai potrivit să vorbim despre „transfer
circular“, deoarece imigranții rămân între două
zile și trei săptămâni, în aceste centre de recepție
și orientare și apoi se întorc în tabără. Ca atare,
actorii societății civile consideră această metodă
ca ineficientă. O altă problemă fundamentală
este informarea. Operațiunile de transfer nu sunt
realizate prin consultarea actorilor prezenți în
tabere. Deci, ei nu sunt în măsură să informeze
și să reasigure imigranții, și pentru că aceștia
nu se simt în siguranță, o parte a populației
de migranți se dispersează înainte și în timpul
acestor operațiuni. Imigranții care trăiesc în
tabere nu fac parte dintr-o categorie juridică
omogenă. Cu toate acestea, ei sunt adesea
definiți ca „imigranții care doresc să meargă în
Marea Britanie“, astfel încât aceștia sunt asociați
cu ideea de imigranți care nu au dorința de a
se integra în societate. Această imagine de
„imigrant în tranzit“ este importantă, deoarece
acesta servește drept bază pentru a justifica
absența unor drepturi și a politicilor de integrare

elaborate pentru ei. Provocarea identificată
în Grande-Synthe este de a elimina logica
taberelor, o întrebare complexă, care depinde la
fel de mult de poziția geografică a orașului, cât
și de proiectele pentru migrație și de rețelele
de migrație ilegală. Dacă taberele sunt distruse,
acestea sunt reconstruite în altă parte, deoarece
Grande-Synthe face parte dintr-un traseu de
migrație. Aceasta se referă la dinamica complexă
care leagă taberele, rețeaua de imigrație ilegală
și lipsa oportunităților de la nivel național și
local. Pentru actorii societății civile, elementul
de bază care le limitează acțiunile o reprezintă
epuizarea resurselor (materiale și umane).
Totodată, oboseala profundă este evidentă;
evoluțiile din tabere (construcție, deconstrucție
și reconstrucție) provoacă frustrarea profundă a
imigranților și actorilor societății civile. De altfel,
responsabilitatea pentru sprijinirea imigranților
care trăiesc în tabere rămâne pe umerii societății
civile care este implicată în distribuția de
materiale, de sănătate, de informații și asistență
juridică fără a avea resursele necesare pentru a
face acest lucru.
În cele din urmă, probleme de integrare
în toate cercetările locale prezentate se corelează
foarte mult atât cu modul în care statul percepe
imigrația și fluxurile migratorii cât și tipurile și
categoria de imigranți. Atunci când imigrația este
percepută ca nepermanentă, ca fiind tranzitorie,
de exemplu, actorii societății civile par a fi mult
mai implicați în furnizarea de sprijin, deoarece
imigranții nu sunt considerați o categorie care se
va „integra în societate”.

timp, subliniezi valori politice universale, cum ar fi o protecție egală pentru toate persoanele în fața legii» (Hollifield, 2006: 59). Din 1990 până în 2013, integrarea este gestionată de Consiliul Superior pentru Integrare
(HCI) „acest model francez de integrare își are sursele într-un mod de gândire care respinge determinismul
legat de etnie, clasă, religie, bazându-se pe voința colectivă care să asigure un trecut, dar mai ales pentru a
pretinde ambiții și obiective comune bazate pe un principiu al egalității, și care se opune logicii minorităților»(HCI, 1993: 08).
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Recomandări
Principalele nevoi identificate pe parcursul studiului și cercetărilor locale:

● Activarea diferitelor moduri de regularizare în toate teritoriile; simplificarea procedurilor.
● Asigurarea de canale participative și consultare între reprezentanții societății civile și
autoritățile locale.

● Furnizarea unor informații bazate pe onestitate, fapte și pe cunoaștere, de la nivel local la
nivel național și european.

● Definirea și adoptarea unui program eficient de integrare a refugiaților.
● Elaborarea unui plan orizontal al activităților de sensibilizare a comunităților locale care
găzduiesc imigranți și refugiați.

● Consolidarea colaborării și implementarea activităților de integrare între societatea civilă
locală și autoritățile locale, cu accent pe grupurile vulnerabile (de exemplu: copii, femei,
bătrâni).

● Facilitarea factorilor de integrare (învățarea limbii, educația, protecția socială, piața muncii),
la nivel național la nivel local.

● Nevoia de resurse umane și materiale. Mai multe resurse financiare ar trebui să se acorde

autorităților locale și actorilor societății civile pentru a sprijini eforturile acestora în integrarea
refugiaților pe teritoriul lor.

● Monitorizarea integrării de către un actor independent. O organizație independentă este
necesară pentru a evalua diferite aspecte ale integrării, de exemplu, conștientizarea
refugiaților în ceea ce privește posibilitatea de a participa la programe de integrare.

● Îmbunătățirea comunicării între organizațiile interesate și comunităților interesate, astfel încât

să se coordoneze mai bine serviciile sociale oferite și pentru a favoriza legături puternice
între ele.

● Îmbunătățirea comunicării între imigranți și instituțiile statului.
● O evaluare/analiză a cunoștințelor și competențelor persoanelor care lucrează pentru
integrarea refugiaților, inclusiv funcționari, autorități locale, membri ai ONG-urilor, etc.

● Incluziunea socială a imigranților trebuie să fie elaborată de la bază, cu respectarea

comunităților locale și din perspectiva unei abordări multiculturale și participative pentru
toate părțile interesate (inclusiv organizațiile societății civile, autorități locale, cetățeni și
imigranți)

● Dezvoltarea unei politici locale cu accent pe mobilitatea socială și economică pentru a
sprijini integrarea cu succes a imigranților.

● Elaborarea de programe de formare a personalului care lucrează direct cu imigranți și
refugiați.

● Ar trebui realizată o evaluare a eficienței, eficacității și impactului activităților finanțate care
vizează integrarea refugiaților.
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Practici multidisciplinare
identificate la nivel local
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LOCAȚIE și actor(i)

Practică

Dimensiune

Realizări

Asistență pentru cazare (închirierea
spațiilor și acoperirea costurilor de
chirie si utilităților pentru 6 luni).
Accesul la servicii de integrare (cursuri
de limba bulgară; locuri de muncă;
înscrierea copiilor la grădiniță, școală,
etc.)

SOFIA, BULGARIA
Caritas Sofia

Locuințe sociale
pentru refugiați

BULGARIA
Crucea Roșie Bulgaria

Transport, suport social și educațional
(sprijin pentru înscrierea la grădiniță și
școală, plata asigurărilor obligatorii de
Integrare individuală sănătate, cursuri de limbă, de formare
profesională în meserii cu o cerere
mare pe piața forței de muncă limitată
la 5 persoane/an)

Accesul la piața forței de muncă.
Intermedierea între angajatori și
refugiați care oferă spațiul ca ambele
părți să se întâlnească reciproc.
100 refugiați întâlnesc 6
Fiecare participant a primit un dosar
angajatori și agenții de
cu informații în limba lui maternă cu
resurse umane.
privire la drepturile lui/ei de bază privind
munca și obligațiile și un program
pentru interviuri individuale

SOFIA, BULGARIA
Caritas Sofia, Crucea
Roșie Bulgaria,
Consiliul pentru
Femeile Refugiate
Bulgaria, cooperare
OIM pentru servicii de
voluntariat (CVS)

Sprijin privind piața
muncii

SOFIA, BULGARIA
Caritas Sofia,
MultiKulti Colective,
alte organizații ale
societății civile

Promovarea multiculturalismului. Pentru
a sărbători solidaritatea, empatia,
înțelegerea și toleranța în sensul lor
larg, printr-o serie de evenimente, cum
Festivalul de
ar fi proiecții de film, concerte, discuții,
solidaritate din Sofia workshop-uri, povești, experiențe
culinare și multe altele. Theatre of
Crumbs - un eveniment în care
comunitățile de migranți și populația
nativă participă împreună.

GRANDE-SYNTHE,
FRANȚA
Municipalitatea
Grande-Synthe

GGRANDE-SYNTHE,
FRANȚA
Municipalitate
Grande-Synthe

40 de persoane pe an au
beneficiat de sprijin.

Crearea de acțiuni bazate
pe schimburi culturale
(festival culinar, atelier de
henna, expoziții de costume
populare). Promovarea
contactului dintre grupuri.

Reuniuni de
consultare

Coordonarea orizontală. Practica este
realizabilă, reproductibilă, durabilă și
asigură participarea. Întâlniri periodice
planificate de către Primărie care
au asigurat reprezentarea actorilor
implicați în gestionarea taberelor.

Se obține o mai mare
coordonare și se
construiește încrederea între
părțile interesate.

Accesul la educație
pentru copiii care
trăiesc în tabere

Educaţie. În tabăra Liniere, acțiunea
realizată de primărie și Ministerul
Educației (prin școală publică), care
vizează facilitarea accesului la sistemul
de educație franceză pentru imigranții
care locuiesc în tabără. S-au furnizat
informații și transport pentru părinți.

Participă aproximativ 10
de copii în timpul șederii în
tabără.
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LOCAȚIE și actor(i)

GRANDE-SYNTHE,
FRANȚA
Suport mobil pentru
refugiați

TRAISKIRCHEN,
AUSTRIA
Asociatia
Kinderfreunde

TRAISKIRCHEN,
AUSTRIA
Municipalitatea
Traiskirchen

TRAISKIRCHEN,
AUSTRIA
Inițiativa privată
alături de
comunitatea locală

Practică

Dimensiune

Realizări

„Pachete
alimentare“

Autonomie în viața de zi cu zi. Imigranții din
tabere pot alege produsele de care au nevoie
pentru a găti, pot comanda ei și asociația
revine din nou în tabără pentru a le aduce
alimentele comandate. Această acțiune de
bază pentru a alege produse și pentru a găti
individual are o valoare socială reală pentru
persoanele care trăiesc în tabere

Produce o valoare socială
pentru persoanele care
trăiesc în tabere și contribuie
la reducerea tensiunilor
dintre imigranți și reducerea
deșeurilor

Connect.
Traiskirchen

Focus pe minorii neînsoțiți. Timp liber și de
studiu pentru refugiații tineri, pentru un număr
estimat de 1.600 minori neînsoțiți, în vârstă
de 14 – 17 ani, cazați în centrul de primire.
Activitatea principală o reprezintă sprijinul
săptămânal pentru minorii refugiați(fotbal,
cursuri de limbă, asistență socială, coaching
care a fost realizat de către voluntari). O
condiție prealabilă a fost o bună colaborare
între Municipalitate și Asociația Kinderfreunde
(camere și transport). Un aspect provocator al
proiectului a fost infrastructura. Un altul a fost
formarea personalului și rotația voluntarilor.

Organizatoric oamenii au
avut succes în abordarea
cetățenilor obișnuiți din
Traiskirchen, (chiar sceptici).
Aceștia au fost invitați să
vină și să urmărească sau
să contribuie cu anumite
abilități sau cu ideile lor.
Capitalizare: a inspirat
alte proiecte similare,
participarea a 900 de
imigranți.

Garten der
Begegnung/
Grădina
Întâlnirii

Promovarea contactului prin agricultură. Un
lot de teren agricol a fost alocat proiectului
de către municipalitate. Grădinăritul și munca
de fermă au început în primăvara anului 2016.
Există festivaluri regulate: ca Anul Nou kurd
Newroz, și se petrece de fiecare dată când
cineva primește statutul de refugiat. Refugiații
au plantat pomi fructiferi din soiuri vechi, pe
cale de dispariție. În acest mod, refugiații dau
ceva înapoi comunității gazdă.

Solicitanții de azil și
cetățenii lucrează împreună.
Produsele agricole sunt
vândute pentru donații.
Ceea ce nu se vinde merge
la piața locală de cooperare
„magazin social“, pentru
cetățenii defavorizați.

Timpul de
cafea al mamei

În fiecare săptămână, familiile de refugiați se
întâlnesc cu un sponsor austriac într-o cramă
deținută de primarul Traiskirchen. Proiectul
a fost fondat de un pedagog conștient de
faptul că mamele erau cazate fără copiii lor în
Traiskirchen, în 2015. A început cu o „stație
mobilă“. Două luni mai târziu, primarul a
deschis „Heurigen“ (o cramă tavernă) pentru
femeile însărcinate și copii. Susținătorii au
început să participe.

20 de familii se întâlnesc
o dată pe săptămână.
Aceasta funcționează ca un
punct de întâlnire socială în
care refugiații obțin sprijin
în aspectele birocratice,
consultanță cu privire la
diverse probleme cu care se
confruntă și devin membrii ai
comunității.
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Practică

Dimensiune

Realizări

Suport pe probleme de integrare. În 2015,
un grup de oameni s-au adunat împreună,
cu scopul de a sprijini refugiații atunci când
ajung la frontieră sau când au trecut frontiera.
Acest grup este încă activ. Ei ajută refugiații
în orice mod posibil: sprijin în aspectele
birocratice, de îngrijire medicală, organizarea
de cursuri de limba germană sau schimb
lingvistic, de ajutor în căutarea de locuri de
muncă, consultanță juridică și sensibilizare
în rândul cetățenilor austrieci și promovarea
schimburilor culturale.

Ei sunt foarte
eficienți în a
ajuta refugiații
de exemplu, cu
asistență juridică
sau cursuri de
limbă, dovedind
susținere,
reducerea
costurilor de
integrare, și totul
într-un mod nonbirocratic.

Focus pe nevoile vulnerabile și speciale,
oferindu-le servicii complementare serviciilor
oferite de stat. Serviciile includ: informare,
consiliere, suport material, juridic, medical,
psihologic, precum și activități sociale,
culturale, educative, recreative și cursuri de
limba română și orientare.

Joacă un rol
foarte important
în stabilirea unui
nivel de bază de
încredere între
imigranți, refugiați
și comunitatea
gazdă

CONSTANTA,
ROMÂNIA
Campanii de informare
Serviciul Teritorial de locale
Imigrări Constanța

Activități de conștientizare în rândul
studenților străini din Constanța și angajatori
la nivel local cu privire la drepturile și
obligațiile lucrătorilor străini.

Cetățenii sunt mai
bine informați

GALATI ROMÂNIA
Camere pentru copii
Salvați Copiii
România

ONG-urile locale
Centrul de proceduri
și de cazare pentru
solicitanții de azil

Îmbunătățirea
condițiilor din
Îmbunătățirea recepției și integrării.
Centrul de primire.
Condițiile din centrele de primire sunt extrem
Promovare
de sărace și există un risc permanent,
consiliere,
din cauza problemelor de salubritate și
educațională,
supraaglomerare, cel mai adesea copiii sunt
recreativă, sprijin
neglijați. În scopul de a îmbunătăți condițiile
material și financiar,
de primire din centre, au fost create facilități
psihologic și
prietenoase dedicate activităților pentru copii.
drepturile de
consiliere

Proiectele Right2Smile

ONG-ul oferă diferite activități pentru tineri.
Activitățile sunt dezvoltate pe baza interesului
tinerilor și/sau cererile părinților. Right2Smile
este axat pe integrarea și incluziunea socială
a tuturor comunităților, cu scopul de a
normaliza percepția și coexistența diferitelor
comunități din Marsa. Proiectul are succes
în ceea ce privește numărul de participanți și
activitățile sunt cerute în rândul studenților.
Cu această abordare Right2Smile a reușit să
creeze un spațiu în care pot interacționa elevii
maltezi și studenții cu un trecut migrant..

STRASS, AUSTRIA
ARGE
Flüchtlingspatenschaften
Südsteiermark (grup de
lucru pentru mentorat
refugiați)

CONSTANTA,
ROMÂNIA
Centrele de
Integrare Regionale
(Constanța)

MARSA, MALTA
Right2Smile

ARGE
Flüchtlingspatenschaften/
grup delucru sponsori
pentru refugiați

Finanțate prin Fondul
Azil, Migrație și Integrare

Îmbunătățirea
condițiilor de
viață, prevenirea
excluziunii sociale,
oferind oportunități
pentru ca oamenii
să se adune
împreună
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Practică

Dimensiune

Realizări

INSULELE DIN
MAREA EGEE DE
NORD și RODOS,
GRECIA
Programul ESTIA

Procesul de
integrare a
solicitanților de
azil și refugiaților
recunoscuți
sprijinit de
„ESTIA“

„ESTIA“ cazare și program de asistență financiară
privind accesul la educație al copiilor și a adulților
refugiați și accesul la locuri de muncă mai ales prin
inițiativa ONG-urilor și a societății civile. Până în
prezent, mai mult de 1.163 de persoane beneficiază
de asistență pentru integrare. Unele dintre cele
mai bune practici obținute în gestionarea fluxurilor
de imigranți sunt: Îmbunătățirea și standardizarea
procesului de salvare și de transport la centrele
de primire. Standardizarea procedurilor privind
înregistrarea și examinarea cererilor de azil, care nu
există în insule. Traducerea instrucțiunilor pentru
procesul de solicitare de azil în limbile materne.
Participarea la conferințe pan-europene pentru
rețelele de solidaritate. Adaptarea tratamentului
medical, sprijin psihologic pentru refugiați și
imigranți. Distribuirea ajutoarelor umanitare din
donații. Sprijin individual pentru grupuri vulnerabile.
Ocuparea creativă a copiilor neînsoțiți.

Implicarea
diferitelor grupuri
sociale, reducerea
prejudecăților și
abilitarea migranților

UNGARIA
Asociația Kalunba

Sprijinirea
integrării
refugiaților și
imigranților

Asigurarea unei abordări mai cuprinzătoare pe
probleme de integrare. Kalunba oferă sprijin pentru
Un sprijin pentru
locuințe, cursuri de limbă, suport juridic, căutarea de
mai mult de 150 de
locuri de muncă și de sprijinire a ocupării forței de
persoane
muncă, mediere culturală și educație a adulților și
educația după școală a copiilor imigranți.

UNGARIA
ONG-urile locale
Lilla Zentai

Creșterea
gradului de
conștientizare
prin intermediul
filmului „Primire“

Conștientizare publică. Filmul „Primire“ de Lilla
Zentai prezintă poveștile personale ale imigranților
care trăiesc în Ungaria și persoanele care le-au
acceptat în casele lor . Este o bună modalitate de
a arăta cetățenilor maghiari că foștii refugiați sunt
capabili să se integreze în societate, precum și
pentru a arăta că un comportament de susținere și
receptiv poate contribui în mod eficient la procesul
de integrare.

TENERIFE, SPANIA
Rețeaua formată din
aproximativ 100 de
entități coordonate
de Consiliul
insulei Tenerife și
Universitatea
La Laguna

Promovarea dialogului și conviețuirea interculturală
prin asumarea diferitelor procese participative.
Aceste activități includ: crearea unui set de grupuri
de lucru tematice (ca violența pe motive de gen,
„Juntos en la
copilărie, dialogul religios, anti-rasism, etc.), acestea
Misma Dirección“
sunt organizate în mod autonom, având propria
agendă, obiectivele, strategiile de intervenție,
precum și coordonarea și cooperarea cu celelalte
grupuri prin spații și canale participative.

Rețeaua de 100
de actori diferiți
și mai mult de
2.000 de persoane
participă in fiecare
an la activitățile
proiectului.
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TACO ZONA
METROPOLITANA,
SPANIA
Guvernul, resurse
tehnice
/ profesionale, și
cetățenii joacă un
rol comun condus de
„La Caixa Asistență
Socială“

Practică

Proyecto de
Intervención
comunitaria
interculturală

Dimensiune

Realizări

Focus pe coexistența și coeziunea socială
bazată pe consolidarea unui proces
comunitar. Este o inițiativă inovatoare
pentru intervenția comunitară și pentru
gestionarea diversității sociale și culturale,
validate de rezultatele acestora și
impactul acestora asupra îmbunătățirii
coexistenței. Promovarea conviețuirea
interculturală printr-un proces de capacitare
a comunității, care include reevaluarea
vecinilor și re-identificarea zonei lor/
vecinătății, inclusiv acțiuni cetățenești
cuprinzătoare.

Durabilitate. Acesta este un
proiect care a fost realizat
cu succes și în mod eficient
în patruzeci de teritorii din
Spania începând cu anul
2010.

TENERIFE, SPANIA
incluziune
Crucea Roșie Spaniolă socială

Incluziune prin promovarea serviciilor de
consiliere cuprinzătoare. Aceasta implică:
informare, consiliere socială, și utilizarea
de resursele interne și externe; acoperire
prin subvenții de urgență sociale; însoțire și
sprijin în relația cu instituțiile administrative
și financiare; consultanță juridică privind
Acoperă mai multe domenii
legislația în domeniul imigrației; prelucrarea legate de incluziune și
documentației, însoțire la biroul pentru
inovare socială.
străini; precum și servicii de intervenție de
îngrijire personală, cuplu, familie; servicii de
formare, cursuri de limbă spaniolă, orientare
profesională; managementul grupurilor de
auto-ajutor, „căutare de familie, mesaje, și
de restabilire a contactului“.

BARCELONA și
TENERIFE, SPANIA
Rețeaua de Orașe
interculturale (RECI)
sprijinite și de
Consiliul Europei

Împotriva
Zvonurilor Strategia de
combatere a
rasismului și a
xenofobiei

Ideea inovatoare în jurul căreia se
construiește Strategia anti-zvonuri
Barcelona, ce a constituit sursă de
inspirație pentru Tenerife, este că orice
persoană, în orice context, poate fi un
agent de comunicare pentru schimbare.
Strategia din Tenerife pune un accent
deosebit pe dimensiunea participativă și de
dialog, precum și pe luarea în considerare
a metodologiilor alternative, și mai puțin pe
metodologia „logica contra-exemplului“,
care a fost caracteristică modelului inițial
(Zapata și Ramallo, 2015).

O întâlnire fructuoasă între
activism, instituțiile locale, și
cercetare științifică.
Rezultate capitalizate:
Experiența Tenerife a inspirat
strategia și este în prezent
în expansiune pe diferite
teritorii europene

„Programul de
migrare“

Însoțire pentru imigranți în situații de
vulnerabilitate socială, prin activitatea
voluntarilor și a personalului tehnic al
entității; și, sensibilizarea și implicare cu
scopul de a face realitatea migrației mai
vizibilă.

Mobilizează 900 de voluntari
pentru a crea o rețea de
însoțire vastă și eterogenă.

TENERIFE, SPANIA
Cáritas Eparhia de
Tenerife
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Practică

PROVINCIA
AUTONOMĂ
BOLZANO, ITALIA
Provincia Autonomă
Bolzano / Bozen,
Tirolul de Sud.
Consiliul
Consiliul Consultativ
Consultativ
Provincial de Integrare Provincial pentru
Integrare

Dimensiune

Realizări

Un centru de referință pentru
administratorii locali, factorii de decizie,
companii private și alte părți active în
integrarea imigranților

Printre alte activități pe care
le-a lansat: manuale privind
integrarea pentru întreprinderi
și administrațiile locale.

http://www.provincia.bz.it/
famiglia-sociale-comunita/
integrazione/lavoro-in-rete/
consulta-provinciale-per-lintegrazione.asp

PROVINCIA
AUTONOMĂ
BOLZANO, ITALIA
Tirolul de Sud.
Autoritățile locale

REGIUNEA PUGLIA,
ITALIA
Regiunea Puglia,
împreună cu
Prefectura Foggia,
asociații, agenții,
instituții, sindicate,
companii, organizații
patronale

REGIUNEA PUGLIA,
ITALIA
Regiunea Puglia.
Asociația imigranților
„Ghetto Out-Home
Shankara“

Rețeaua de
comisari
municipali pentru
Integrare

Coordonarea activităților locale de
integrare a imigranților în general la nivel
municipal

Capo gratuit,
Ghetto off, o
acțiune împotriva
exploatării
lucrătorilor în
agricultură

Strategie împotriva exploatării. Până în
martie 2017, așezarea principală existentă
în provincia Foggia era cunoscută sub
numele de „Ghetto mare“, construit
în anii 1990 (aici se regăseau până
la 2.500 de persoane în timpul verii).
Regiunea a pus în aplicare o strategie
globală împotriva exploatării lucrătorilor
angajați în agricultură. Un grup de lucru
a fost stabilit, coordonat de regiunea
Puglia. Acesta a decis desființarea
„Ghetto Mare“, în vara anului 2014 pe
care să-l înlocuiască cu „un plan pentru
o recepție pe scară largă a lucrătorilor
imigranți rezidenți și o rețea de zone
echipate pentru cazarea pe scară largă a
imigranților sezonieri “.

Fermă regională
„Fortore“

Promovarea unei agriculturi
cu un impact redus asupra
Testarea noilor practici de incluziune
mediului, dar mai mare social
socială și de muncă și pentru a face față (ca agricultura ecologică).
situației de urgență privind locuirea în
Compania agricolă „Fortore“
ceea ce privește lucrătorii imigranți în
cazează aproximativ 200 de
provincia Foggia. Ferma „Fortore“ este un persoane, inclusiv unele familii
proiect născut pe baza sinergiei existente cu copii (care frecventează
între instituții și sectorul terțiar.
școala), care provin din
experiența de viață dificilă din
„Ghetto Mare“.

2016 – semnarea
Protocolului experimental
împotriva „Caporalato“ și
exploatarea forței de muncă în
agricultură „Grijă - Legalitate
- Ieșirea din ghetou“. În martie
2017: „evacuarea umanitară“
a „Ghetto Mare“ și elaborarea
unui plan de acțiune. Un
număr de 150 de muncitori
imigranți au fost primiți la
ferma regională „Fortore“
din San Severo, care este
în prezent administrată de
Asociația „Ghetto Out-Home
Shankara“ (80 de lucrători
imigranți locuiesc acolo)
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LOCAȚIE și actor(i)

LANDUL THURINGIA,
GERMANIA
Asociația Caritas
Thüringen

LANDUL THURINGIA,
GERMANIA
Iberoamerica
Thüringen

LANDUL THURINGIA,
GERMANIA
Thuringia Lander

LANDUL THURINGIA,
GERMANIA
Centrul pentru
Integrare și Migrație

NORDHAUSEN,
GERMANY
Jugend Sozialwerk
Nordhausen

Practică

Dimensiune

Realizări

Sprijin pentru
integrarea
refugiaților

Integrarea refugiaților. Dioceza Erfurt este un
actor important, care se ocupă cu coordonarea
voluntarilor și ajutorul pentru refugiați, care
sprijină imigranții în diferite domenii ca de
exemplu: să îi însoțească la diferite autorități,
activități de petrecere a timpului liber, să învețe
limba, etc. Mai mult, Caritas oferă consiliere
vizând legislația în domeniu, consiliere privind
repatrierea, și consiliere psiho-socială.

Imigranții ca
actori în procesul
de integrare și
educație politică.

Abilitarea imigranților. Aceștia susțin
evenimente de educație continuă, care
sunt oferite pentru a îmbunătăți activitatea
organizațiilor de imigranți. Ei promovează,
de asemenea, colaborarea organizațiilor
de imigranți, inițiativelor pentru refugiați, și
agențiile sociale gratuite prin intermediul
unor reuniuni periodice în cadrul MigraNetz
Thüringen.

Gândiți în culori

Promovarea diversității. Se pune accentul pe
aspectele de gestionare a extremismului de
dreapta și a comportamentului și limbajului
urii față de anumite grupuri, consolidarea
democrației și toleranță, comemorare/aducere
aminte, deschiderea interculturală și învățarea
interculturală și internațională.

Website-ul
Integrarea și
migrația în
Turingia

Site-ul este disponibil în limbile germană,
engleză și rusă. Scopul este de a sprijini
procesul de integrare arătând diferitele
oferte și posibilități pentru imigranți, refugiați,
cetățeni, și actorii implicați. Oamenii pot găsi
persoane de contact, adresele birourilor și
autorităților, și pot obține informații cu privire la
diferite proiecte.

Îmbunătățirea
informațiilor, prezintă
diferiți actori și activități.

Nordhausen
ajută! website

Site-ul oferă informații pentru cetățeni locali,
imigranți și refugiați în limba engleză și
germană. Diferitele oferte includ: cursuri de
limbi străine, ateliere, săli de întâlnire, puncte
de contact, etc. Mai mult, persoanele care
doresc să ofere ajutor obțin informații despre
activitățile existente. În plus, sunt prezentate o
varietate de activități de petrecere a timpului
liber, oferte de muncă și ocuparea forței
de muncă. Pentru a asigura orientarea în
Nordhausen, se adaugă o hartă interactivă a
orașului pe site, pe care oamenii pot alege între
diferite categorii.

Îmbunătățirea
informațiilor, sunt
implicați diferiți actori
care realizează activități
de integrare diverse.
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LOCAȚIE și actor(i)

Practică

Dimensiune

Realizări

LANDUL THURINGIA, GERMANIA
Societatea civilă și autoritățile
locale Berufsbildungszentrum
Nordhausen GmbH;
Universitatea Științelor Aplicate;
BVU GmbH Nordhausen;
Să susținem
Institut für Bildung und
integrarea
Sicherheit; Computer-Schulung
& Consulting, Deutsche
Angestellten-Akademie GmbH;
Kreisvolkshochschule
Nordhausen

O multitudine de actori furnizează
cursuri de integrare. Acești furnizori
oferă cursuri de integrare cu orientări
diferite, de exemplu, alfabetizare sau
formare la locul de muncă. Cursurile
asigură orientarea participanților și
îi sprijină în procesul de învățare a
limbii, educație, instruire, consultarea,
educația adulților. Mai mult decât atât,
sunt oferite informații privind regimul
de imigrație pentru imigranții adulți.
Scopul este de a gestiona și de a ajuta
persoanelor imigrate pentru integrare.
Migranții cu vârste sub 27 de ani
sunt îndrumați către serviciile pentru
migrația tinerilor. Scopul lor este de a
sprijini imigranții în integrarea socială,
educațională și ocupațională. În plus,
mai multe proiecte și alte activități care
au în vedere integrarea imigranților au
fost susținute de Guvernul Federal.

Inițiativa
Turingiană pentru
THURINGIA LANDER, GERMANIA
Managementul
Districte ale statului și orașe din
Integrării
Turingia
Locale în cadrul
Primăriilor

Acesta susține cartierele și orașele
din Turingia, în implementarea unui
management al integrării. Guvernul
statal finanțează managerii de integrare
la nivel municipal, care analizează
structurile locale existente și necesare
pentru identificarea problemelor locale,
pentru a realiza o integrare de succes.

Dezvoltarea unor
concepte de
integrare locală și
rețele regionale de
sprijin

MOSTAR, BOSNIA și
HERȚEGOVINA
Sprijinit de UNICEF și operat de
ONG ZenesaUne (ZSU), StC, SOS
Satele Copiilor, și World Vision

Spatii
prietenoase
pentru copii
(CFS)

Proiect derulat la Salakovac RRC. În
martie 2019, un număr de 82 de copii
au beneficiat de servicii de CFS la
Salakovac RRC (48 fete, 34 băieți)

Beneficiari: 82 de
copii

MOSTAR, BOSNIA și
HERȚEGOVINA
Consiliul Danez pentru Refugiați
(DRC) și ECHO

Asistență
medicală pentru
refugiați și
imigranți
Stari Grad
Mostar AMP
în cantonul
HerzegovinaNeretva

Oferă asistență medicală pentru
refugiați și imigranți, care sunt
înregistrați în Salakovac RRC
(începând cu o martie 2019), asistența
medicală primară este asigurată la
fața locului prin implicarea echipelor
medicale de la furnizorii de servicii
medicale locale (PHC). Servicii
specializate la nivelul de asistență
primară (inclusiv analize de laborator,
ginecologie, pediatrie și alte servicii).
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LOCAȚIE și actor(i)
MOSTAR, BOSNIA și
HERȚEGOVINA
UNICEF și derulat de ZsU,
StC, SOS Satele Copiilor, și
World Vision

MOSTAR, BOSNIA și
HERȚEGOVINA
Salakovac RRC, BHWI,
susținută de UNHCR

Practică

Dimensiune

Realizări

Colțul Mamă și
copil (MBC)
Salakovac RRC

La Salakovac RRC, se asigură
părinților consiliere IYCF, informare/
conștientizare privind alăptarea și
igiena, consiliere psiho-socială, și
sprijin prin furnizarea de produse
alimentare și de igienă pentru sugari.

În martie 2019, un număr
de 11 mame și 13 copii
de la Salakovac RRC
(8 fete, 5 băieți) au
beneficiat de MBC

Sport, educație
și activități
educaționale
„Școala mea”

O serie de activități, inclusiv lecții
separate de bosniacă/ croată/sârbă și
engleză pentru femei și bărbați, de trei
ori pe săptămână (la care au participat
cinci femei și zece bărbați), serviciile
de îngrijire a copiilor sunt furnizate în
timpul activităților menționate mai sus
după cum este necesar. Așteptând
aprobarea de la Ministerul cantonal
al Educației pentru ca copiii refugiați
și imigranți să meargă la școală, My
School („Școala mea“), un program de
educație personalizată, a continuat în
martie 2019 în Salakovac RRC.

Ateliere de tricotat de trei
ori pe săptămână (la care
au participat 13 femei),
ateliere de cusut de trei
ori pe săptămână (la care
au participat 10 femei),
aerobic pentru femei de
trei ori pe săptămână
(la care au participat
10 de femei), precum și
activități sportive și de
agrement de două ori pe
săptămână (la care au
participat 17 adulți), și
30 de copii, la programul
„Școala mea“.
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Snapshots From The Borders [Instantanee de la frontiere] este un proiect de 3 ani co-finanțat de
Uniunea Europeană (linia bugetară EuropeAid DEAR), în care sunt implicați 35 de parteneri, autorități
locale din zonele de frontieră și organizații ale societății civile. Proiectul [Instantanee de la frontiere]
își propune să îmbunătățească înțelegerea critică de către factorii de decizie europeni, naționali
și locali și de către opinia publică a interdependențelor globale care determină fluxurile
de migrație către frontierele europene, în perspectiva atingerii obiectivelor de dezvoltare
durabilă (ODD), în special ODD 1, 5, 10 11 și 16. Mai exact, proiectul își propune să consolideze
o rețea orizontală activă nouă între orașele de la frontierele UE care se confruntă în mod
direct cu fluxurile migratorii, ca o modalitate de a promova mai eficient politici publice coerente la
toate nivelurile (european, național, local).Vocea adevăratului protagonist călătorește din cele 20
de teritorii ale proiectului în întreaga Europă în rândul cetățenilor europeni, de la periferie până la
centru, la nivel național și european, pentru a arăta cum migrația este un fenomen complex
și multidimensional și o problemă politică care necesită eforturi și acțiuni concrete
întreprinse de oameni și organizații / rețele la toate nivelurile societății.

www.snapshotsfromtheborders.eu

Fotografiile utilizate în această publicație sunt preluate din baza de date a activității proiectului.
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