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Rezumat
În contextul unui proces accelerat de globalizare, migranţii contemporani pot, deopotrivă,

să păstreze legături puternice cu țara de origine și să-și clădească o nouă viață la destinație

(Glick-Schiller, Basch, & Szanton Blanc, 1995). Astfel, este conturat un portret al migrantului

situat între două lumi, parte a unor rețele transnaționale ce depășesc granițele statelor naționale.

O viață trăită între două țări pune însă sub semnul întrebării apartenența atât la societatea de

origine, cât și la cea de destinație. Migrații trăiesc atât înăuntrul, cât și în afara celor două

societăți, între aici și acolo, prinși adesea între visul întoarcerii la origine și reevaluarea continuă

a șederii la destinație.

Pornind de la un studiu de caz într-o comunitate rurală, satul Vulturu din județul Vrancea,

mi-am propus în cercetarea doctorală să explorez legăturile afective pe care migranții români le

au cu țara de origine. În acest sens, lucrarea urmărește să răspundă următoarelor întrebări:

 Cum pot fi conceptualizate legăturile migranților cu țara de origine pornind de la

conceptul de „transnaționalism afectiv”?

 Care sunt reperele acestor atașamente transnaționale?

 Ce forme specifice ia atașamentul față de țara de origine în cazul migranților români spre

Italia din comunitatea studiată?

În vederea explorării acestor aspecte, lucrarea de față apelează în principal la literatura

transnaționalismului și propune conceptualizarea conexiunilor transfrontaliere nu doar ca practici

și relații, ci și ca legături afective.

Importanța studierii legăturilor afective derivă din centralitatea emoțiilor pentru

persistența și stimularea conexiunilor transnaționale. Intensitatea atașamentului față de țara de

origine ar putea fi chiar răspunsul la întrebarea de ce anumiți migranți se implică în activități

transnaționale și alții nu, sau chiar forța constitutivă a diasporelor, prin alimentarea unei

conștiințe diasporice (Dahinden, 2010; Faist, 2010; Vertovec, 2009).

Totodată, relația între afectivitate și practicile transnaționale are un dublu sens: practicile

pot fi conceptualizate la rândul lor ca sursă a atașamentelor multiple. Totuși, sensurile pe care

migranții le atribuie legăturilor transnaționale nu se referă doar la dimensiunea afectivă, din

moment ce angajarea în diverse activități transfrontaliere poate fi rezultatul unor norme
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comunitare sau obligații familiale (Levitt & Waters, 2001). De asemenea, studierea legăturilor

transnaționale este cu atât mai relevantă din prisma implicațiilor pe care aceste conexiuni le au

asupra întreținerii visului de întoarcere la origine (Carling & Erdal, 2014), integrării la

destinație (Erdal & Oeppen, 2013) și construcției identitare a migranților (Vertovec, 2001). Nu

în ultimul rând, afectivitatea este o parte importantă a vieții indivizilor, astfel încât înțelegerea

dimensiunii emoționale a legăturilor migranților cu țara de origine este importantă per se.

Contextul cercetării

Deși România are o istorie scurtă de emigrație, migrația spre statele vestice a devenit un

fenomen de amploare în ultimele două decenii. Estimările cu privire la numărul migranților

români ajung până la trei milioane, din care peste un milion se află în Italia (OECD, 2014).

Creșterea spectaculoasă a fluxului de migranți spre Italia s-a produs pe fondul dezvoltării

rețelelor de migranți și schimbărilor politice de la nivel internațional, cu implicații asupra

reglementărilor referitoare la mobilitatea cetățenilor români în cadrul UE. În acest sens, două

momente cheie merită menționate: ianuarie 2002, când s-a petrecut eliminarea vizelor pentru

spațiul Schengen și ianuarie 2007, momentul aderării României la Uniunea Europeană.

Aceste schimbări politice nu numai că au redus riscurile și costurile mobilității între cele

două țări, facilitând intensificarea fluxurilor transnaționale, ci au condus și la reconfigurarea

proiectelor de migrație și renegocierea relației migranților cu cele două societăți. Mulți români

plecați la muncă în Italia au străbătut un drum anevois de la migrația clandestină din anii '90

până la reîntregirea familială la destinație. Pe măsura regularizării statutului și obținerii unei

stabilități economice la destinație, tot mai mulți migranți români au ales să-și reunească familia

la destinație și să-și planifice o ședere pe termen lung în țara gazdă.

Mai mult, în ultimii ani, pe măsura creșterii numărului migraților români și concentrării

acestora în anumite regiuni ale țării de destinație, precum și pe fondul dobândirii unor noi

drepturi politice și sociale odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, asistăm la un

proces de consolidare a comunității românești la destinație. Acest proces este vizibil, printre altele,

prin prezența activă a diferitelor instituții românești, apariția unor forme de organizare civică

(asociații ale migranților), religioasă (parohii românești) sau politică (partide ale migranților

români sau filiale ale partidelor naționale) ale migranților. De asemenea, procesul de reunificare
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familială a contribuit la consolidarea comunității românești la destinație , creând premisele pentru

o stabilire la destinație de lungă durată.

În același timp, se remarcă la origine o importanță crescută acordată diasporei provenită

din migrație. Despre românii plecați la muncă în străinătate se vorbește tot mai mult în spațiul

public (de exemplu, în discursurile politice sau în presă) ca formând noua diasporă românească

și ca reprezentând o forță care ar putea să contribuie la modernizarea statului român. Pe fondul

acestor discuții, interesul instituțional față de migranții români începe să prindă contur și să fie

tot mai vizibil. Dacă în perioada premergătoare aderării la Uniunea Europeană statul român și-a

asumat un rol activ mai degrabă în combaterea migrației nereglementate spre statele vestice a

propriilor cetățeni (Lăzăroiu & Alexandru, 2005) decât în relaționarea cu noii migranți, după

2007 această situație s-a schimbat. Inițiative precum înființarea a unui fond pentru diasporă

menit să asigure finanţarea proiectelor adresate românilor din afara granițelor (2007), crearea

unei circumscripţii extrateritoriale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în

străinătate (2008) și elaborarea primei strategii pentru relația cu românii din afara granițelor,

anume Strategia 2013-2016 pentru relaţia cu românii de pretutindeni (2013), se înscriu, fără îndoială, într-o

politică transnațională sau de angajament față de diasporă a statului român (en. diaspora

engagement policy) (Gamlen, 2006).

Toate aceste evoluții au creat premisele diversificării proiectelor de migrație dincolo de

tiparul migrației individuale ghidată de obiective economice, un tip intens explorat în studiile

românești. Odată cu emergența unor noi moduri de a face migrație sunt configurate și noi moduri

de raportare la societatea de origine și cea de destinație.

Structura lucrării

Lucrarea este structurată în șapte capitole, incluzând primul capitol dedicat introducerii.

Capitolul al doilea introduce cadrul teoretic în care este plasată cercetarea, respectiv prezentarea

transnaționalismului ca paradigmă în studiul migrației și a principalelor direcții de

conceptualizare a legăturilor transnaționale afective.

În cel de al treilea capitol am urmărit conturarea contextului de analiză. Prima secțiune a

capitolului constă în prezentarea unui scurt istoric al migrației românești spre Italia; apoi discut

despre procesul de reunificare familială și situația copiilor migranților români la destinație, ca

temei al reconfigurării proiectelor de migrație și al modelelor de stabilire la destinație. În
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continuare analizez procesul de consolidare a comunității românești la destinație, prin trecerea în

revistă a diferitelor forme de organizare civică, religioasă și politică ale migranților români în

Italia, ca parte a unui transnaționalism instituționalizat (Itzigsohn, Cabral, Medina, & Vazquez,

1999; Smith & Guarnizo, 1998). Voi aduce în discuție, pe lângă participarea migranților la viața

socială și politică a celor două țări de referință, și rolul statului român ca potențial agent

transnațional, prin intermediul politicilor și instituțiilor adresate migranților români afla ți în

Italia.

În capitolul al patrulea, Metode și date, ofer informații cu privire la metoda de cercetare,

alegerea studiului de caz, selecția și profilul respondenților, experiența de cercetare în

comunitatea rurală studiată și abordarea utilizată pentru analiza datelor de interviu.

Următoarele două capitole prezintă rezultatele cercetării calitative de teren. Capitolul

Rețele de migrație și legături transnaționale. Viețile transnaționale ale migranților din satul

Vulturu, Vrancea își propune explorarea semnificațiilor afective atribuite relațiilor, legăturilor și

practicilor transnaționale de către migranții adulți din comunitatea studiată.

Capitolul Atașamentele transnaționale ale copiilor migranților români din Vulturu

urmărește explorarea modurilor în care copiii migranților români care au plecat în Italia înainte

de adolescență pentru a se alătura părinților la destinație, sau așa-numita „Generație 1.5”

(Rumbaut, 2002; 2012), se raportează la țara de origine, la proiectul familial de migrație și la

statutul de imigrant.

În ultimul capitol prezint principalele concluzii ale analizei calitative și discut

implicațiile rezultatelor mele pentru teoretizarea conceptului de transnaționalism afectiv.

Metode și date

Metoda de cercetare pe care am ales-o este cea a studiului de caz, iar tehnicile utilizate

sunt interviul semi-structurat și observația nestructurată. Consider că studiul de caz într-o

comunitate rurală este adecvat pentru studiul aprofundat al legăturilor transnaționale, dându-mi

ocazia să observ îndeaproape și în contextul cunoașterii vieții sociale locale ce repere ale vieții

de la origine sunt invocate – sau, dimpotrivă, sunt absente – în discursurile migranților. Migrația

este un fenomen cu impact social major la nivelul satului, iar dimensiunea redusă a comunității

permite studierea holistică și îndeaproape a rețelelor și conexiunilor transnaționale , înțelegând
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procesele sociale în concretețea și materialitatea lor – cu referire la anumite persoane,

evenimente, obiceiuri, locuri, amintiri etc.

Alegerea satului Vulturu pentru studiul de caz nu este doar o opțiune rezultată din

conveniență (apropierea de orașul meu natal, Focșani și găsirea unei gazde în sat). Rata ridicată

de migrație la nivelul județului (conform Recensământului din 2002, Vrancea era judeţul cu cea

mai mare rată de emigrare temporară din ţară) (Sandu, 2006) și importanța rețelelor în amploarea

migrației sătenilor spre Italia - bine documentată de studiile anterioare desfășurate în aceeași

comunitate (Călin & Umbres, 2006; Vlase, 2006, 2011, 2013) m-au convins să optez pentru

Vulturu.

Migrația din Vulturu nu reprezintă un caz unic în peisajul ruralului românesc, putând fi

plasată în contextul socio-economic național mai larg. Apariția migrației românești este strâns

legată de schimbările socio-economice majore care au avut loc după căderea regimului comunist,

precum restructurarea industriei naționale (Anghel, 2008; Sandu, 2010; Vlase, 2013). În

contextul declinului economic care a însoțit tranziția de la economia planificată la cea de piață,

mulți români au ales calea migrației în Italia ca o „strategie de viață” (Sandu, 2000, 2010b) cu

scopul de a-și sprijini financiar gospodăria. Acesta este și cazul multor vultureni care, confruntați

cu aceste schimbări, au ales calea Italiei ca strategie de supraviețuire economică.

Pe lângă plasarea în contextul socio-economic mai larg, migrația din Vulturu se înscrie și

într-un profil regional al zonei de sud-est a țării, caracterizată printr-o migrație de amploare spre

Italia, dezvoltată pe bază de rețele, rezultat al relațiilor de rudenie și prietenie (Sandu, 2006). Așa

cum au arătat și celelalte studii derulate în aceeași comunitate, dezvoltarea rețelelor constituie

principalul factor care explică amploarea migrației vulturenilor spre Italia (Călin & Umbres,

2006; Vlase, 2006, 2011, 2013).

Cercetarea de teren

Ancheta pe bază de interviu. În vara anului 2013 și 2014 am realizat 42 de interviuri

semi-structurate: 32 cu migranți (migrație economică pentru muncă, pe o perioadă de minim un

an) sau migranți reveniți în țară (întorși în ultimii 5 ani) cu diferite perioade de ședere în

străinătate și 10 interviuri cu fii/fiice ai/ale migranților care au părăsit România în timpul

copilăriei sau adolescenței pentru a se alătura părinților la destinație. Prin urmare, lotul de



6

respondenți a cuprins două categorii principale: migranți adulți și copii ai migranților care pot fi

încadrați ca fiind membri ai Generației 1.5 (Rumbaut, 2004, 2012)

Observația nestructurată. În cadrul unei cercetări de teren, chiar și fără a fi echipat cu o

fișă de observații, cercetătorul este inevitabil implicat și într-un proces de observație. Chiar dacă

observația directă nu a fost metoda principală de cercetare, consider că observațiile de pe teren

au jucat un rol important în înțelegerea profilului social al comunității rurale. Pe tot parcursul

șederii mele în sat (trei săptămâni în vara anului 2013, două în 2014) am încercat pe cât posibil

să observ viața socială a satului, să identific prilejurile și locurile de întâlnire ale sătenilor și să

fiu atentă la normele locale. Totodată, am încercat să stabilesc și să mențin relații cordiale cu

vecinii gazdei sau diferiți vânzători din sat care s-au dovedit a fi informatori cheie. Diferitele

impresii de pe teren au fost consemnate în notițe de cercetare despre viața socială a satului,

comentarii legate de profilul respondenților sau idei pentru structurarea analizei.

Interpretarea datelor

În analiza mea am pornit de la premisa că atașamentul față de țară poate fi observat în

interviuri atât prin discursuri explicite despre țara de origine, cât și prin povestiri care aduc în

prim plan pe însuși intervievatorul sau alți migranți români.

Astfel, prin examinarea repertoriilor narative ale celor intervievați, mi-am propus să

explorez:

(1) modurile în care intervievații acordă înțelesuri experiențelor și lumilor în care trăiesc,

examinând modul în care aceștia atribuie semnificații practicilor și legăturilor transnaționale;

(2) resursele culturale disponibile migranților pentru a-și formula stările afective referitoare

la legăturile cu țara de origine;

Discursurile intervievaților dezvăluie diferite repere (Boccagni, 2011) ca instanțe

evocative ale atașamentului față de țara de origine: practicile transnaționale (de exemplu: prin

consumul de produse românești), relația cu cei rămași acasă, comunitatea rurală de origine sau

comunitatea etnică la destinație (care poate contribui la reproducerea unui mediu similar celui de

la origine) ș.a.m.d. Atribuirea de semnificații acestor repere este însoțită de invocarea unor

emoții sau poziționări variate în discursurile construite.

Mai mult, diferitele discursuri despre țara de origine și identitatea etnică sunt susținute de

diferite povestiri care aduc în prim plan însuși intervievatorul sau alți migranți români. Aceste
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povestiri permit surprinderea interacțiunii complexe dintre modurile de raportare la țara de

origine, la proiectul migrației, la comunitatea de origine și la comunitatea migranților români din

Italia.

Intervievații conturează un univers populat de migranți români, personaje tipice cu

povești tipice, care dezvăluie diferite tipuri de raportare la țara de origine sau identitatea etnică

(de exemplu: migranți români care își ascund apartenența etnică), la proiectul migrației (de

exemplu: migranți români care „muncesc din greu”, care „nu au realizat nimic” sau care „au în

cap doar bani”), la comunitatea migranților români din Italia (de exemplu: „românii care nu se

mai ajută între ei”) sau la comunitatea de origine (de exemplu: migranți care afișează un fals

succes financiar). Aceste portretizări, fie că sunt sau nu bazate pe experiențe proprii concrete, își

au originea în repertorii împărtășite cu privire la ce înseamnă să fii migrant român în Italia sau să

fii „italian” în Vulturu, reliefând diverse reprezentări despre migranții români la origine și

destinație . Mai mult, respondenții se poziționează în raport cu aceste persona je „românești”

pentru a se auto-descrie (de exemplu: ca fiind mai bine integrate la origine sau ca fiind persoane

care „nu au uitat de unde au plecat”).

Rezultate
Discursurile celor intervievați au dezvăluit o serie de repere în jurul cărora este invocat

atașamentul față de origine. Acestea diferă în primul rând în funcție de cele două categorii de

respondenți, respectiv migranți adulți și copii ai acestora.

Interviurile cu migranți adulți au adus în prim plan:

 Țara de origine: cei intervievați au invocat atât repertorii despre patrie (emoții invocate:

dor de casă), cât și repertorii despre realitățile (precum contactele cu diverse instituții)

țării de origine (emoții invocate: dezamăgire);

 Comunitatea rurală: prezentată atât ca un spațiu idilic (emoții invocate: dor de casă,
nostalgie), cât și ca un spațiu în care „lumea e rea” sau ca o sursă de control social
(emoții invocate: constrângere, respingere, dezamăgire);

 Calitatea de membru în reţeaua de migrație: cei intervievați au denunțat, de cele mai
multe ori, lipsa reciprocității și neîncrederea în relațiile cu alți săteni care au migrat în
Italia.

 Grupul migranților români la destinație: existența unei comunități românești extinse în
Italia este prezentată de unii intervievați o sursă de familiaritate într-un mediu străin, în
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timp ce pentru alții interacțiunile din cadrul grupului etnic sunt de evitat ca urmare a
comportamentului (deviant sau ostentativ) al anumitor migranți români;

 Practicile transnaționale: practicile de tip socio-cutural sunt prezentate în principal ca
sursă de semnificații pozitive în plan afectiv (de exemplu: nostalgie);

 Familia rămasă acasă: reper însoțit de invocarea dorului, dar și a obligaţiei morale de
furnizare a grijii și sprijinului;

 Gospodăria rurală sau casa: reprezentând concretizarea muncii în străinătate, casa este
mai mult decât simbolul reușitei financiare, este o adevărată „investiție emoțională”
(Cingolani, 2009);

În cazul Generației 1.5, interviurile includ referințe multiple la:

 Țara de origine ca patrie ancestrală;

 Comunitatea rurală: prezentată în strânsă legătură cu noțiunea de „acasă”;

 Grupul migranților români la destinație: reper dezbătut în relație cu statutul de imigrant și
cu dezideratul integrării la destinație;

 Apartenența etnică (ca reper în construcția identitară): prezentată ca sursă de mândrie, dar
și de prejudecăți;

 Practicile transnaționale referitoare la atât la relația cu cei rămași acasă (de exemplu:
vizitele, conversațiile telefonice), cât și la cultura ţării de origine, fie materiala sau
imateriala (de exemplu: muzica, gastronomia). Aceste activități sunt însoțite de
semnificații pozitive în plan afectiv, precum nostalgie.

Diferența esențială între atașamentul față de țara de origine invocat de către membrii

primei generații și cei ai Generației 1.5 nu constă însă în reperele enumerate, ci în natura

legăturilor invocate. În cazul celor din urmă, legăturile invocate sunt mai degrabă unele virtuale,

alimentate de ideologii ale apartenenţei la o națiune (Hintzen, Glick-Schiller, & Fouron, 2002),

la un spațiu ancestral, la satul natal sau la casa bătrânească. Astfel, țara apare ca un construct

imaginat (Anderson, 1991) sau un obiect simbolic (Gans, 1979) al adorației.  În cazul primei

generații discursurile despre țara de origine reunesc atât repertorii despre România în calitate de

patrie, construct abstract care nu este legat de anumite experiențe specifice, cât și repertorii

despre realitățile țării de origine, care fac apel la contacte directe și legături concrete.
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Dincolo de acestă diferență, discursurile intervievaților sunt caracterizate și de anumite

elemente comune. Natura ambivalentă a atașamentelor constituie o astfel de caracteristică

comună. Ambivalența se referă la faptul că aceleași repere pot fi surse de emoții contradictorii.

Un alt element comun vizează distincția public – privat, asupra căreia atrage atenția și

Boccagni (2010, 2011) în studiile sale. Discursurile care evocă emoții pozitive sunt grupate în

jurul practicilor socio-culturale (Saucedo & Itzigsohn, 2002) care întrețin identitatea etnică și

sunt performate în spațiul privat al gospodăriei familiale (de exemplu: celebrarea sărbătorilor

românești, consumul de produse românești, urmărirea mass -mediei din țara de origine ș.a.m.d).

În schimb, viața publică a comunității românești la destinație sau a celei rurale la origine nu sunt ,

în general, invocate ca o sursă de astfel de emoții.

Implicații teoretice
Rezultatele cercetării subliniează potențialul pe care conceptul de atașament față de

țara de origine (en. home attachment) îl are pentru studierea conexiunilor transfrontaliere.

Deși toţi cei intervievați, atât adulți, cât tineri, erau cel puțin expuși la diverse practici

transnaționale în gospodărie, dacă nu chiar implicați în unele dintre aceste practici (de exemplu:

comunicarea cu rudele rămase acasă, utilizarea limbii materne, vizitele la origine, celebrarea

tradițiilor românești), discursurile despre ceea ce aceste practici și țara de origine înseamnă

pentru ei variază considerabil. De exemplu, remiterea poate fi înțeleasă atât ca o expresie a grijii

pentru cei dragi, cât și ca o obligație morală. Similar, vacanța petrecută în satul de origine poate

fi înțeleasă ca o „întoarcere acasă” sau doar ca o tradiție de familie.

Această multiplicitate a discursurilor despre conexiunile transnaționale și țara de origine

ne conduce la concluzia că practicile transnaționale nu sunt întotdeauna expresia

comportamentală a unor legături puternice cu țara de origine. În aceste condiții, noțiunea de

atașament ar putea fi cheia de interpretare a semnificațiilor pe care migranții le atribuie

practicilor transnaționale și legăturilor cu patria. Așa cum argumentează Glick-Schiller și Levitt

(2004), propunând distincția între moduri de a fi și moduri de apartenență, migranții se

angajează diferit în spații transnaționale (Glick Shiller & Levitt, 2004).

În același timp, rezultatele cercetării indică, așa cum arătat și alte studii anterioare (de

exemplu: Carling & Erdal, 2014), că legăturile afective sunt esențiale pentru înțelegerea

planurilor de revenire la origine sau de ședere îndelungată la destinație și a proiectelor care
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însoțesc aceste planuri . Astfel, în interviurile cu migranți adulți, atașamentul apare în strânsă

legătură cu intențiile de revenire și modul în care este înțeles proiectul de migrație. Pe de o

parte, pentru cei pentru care șederea la destinație este înțeleasă ca temporară și puternic orientată

spre economisire, timpul petrecut la destinație este descris ca o perioadă de sacrificiu, iar

România ca principalul spațiu de referință. Întoarcerea la origine este veșnic amânată până la

atingerea unor obiecte economice majore. În timp ce atașamentul acestora față de origine este

unul puternic, angajamentul cu țara de destinație este unul de intensitate scăzută, chiar

dezinteres. Pe de altă parte, pentru cei pentru care șederea la destinație este înţeleasă ca un

proiect pe termen lung, caracterizat de o relaxare a strategiei de economisire și experimentarea

stilului de viață de la destinație, se observă o angajare mai puternică cu societatea gazdă. Mai

mult decât atât, este de remarcat că modul diferit în care este înțeles proiectul de migrație pare să

fie și una din principalele surse ale tensiunilor și divergențelor dintre migranți la origine.

De asemenea, rezultatele sugerează că există o legătură strânsă între conexiunile

transfrontaliere de tip afectiv și modul de raportare la identitatea etnică, la statutul de migrant

(atât la origine, cât și la destinație) și la procesul de încoporare în societatea gazdă. Astfel, în

interviurile cu membrii Generației 1.5 , diferitele forme de atașament sunt mediate de modul în

care sunt înțelese experiența de încorporare în societatea gazdă și statutul de imigrant la

destinație. Respondenții al căror discurs indică un atașament scăzut față de țara de origine se

poziționează ca fiind bine integrați în societatea gazdă și ca fiind diferiți de migrantul român

„tipic” din Italia. În cazul celor cu o orientare puternică către țara de origine am observat o

evaluare subiectivă negativă a integrării la destinație, înțeleasă ca o lipsă a sentimentului de

apartenență și familiaritate, dar și ca o respingere din partea societății mai largi.

Dacă relația dintre atașamentele transnaționale și migrația de revenire beneficiază de o

atenție relativ ridicată în dezbaterea academică actuală, cea de a doua – relația dintre diferitele

forme de atașament și experiența de încorporare în societatea gazdă și statutul de imigrant la

destinație - este prea puțin dezbătută. Prin urmare, consider că, pe lângă oferirea de noi evidențe

empirice prin studiul unui grup de migranți români în Italia dintr -o comunitate rurală, lucrarea

contribuie la dezbaterea academică referitoare la legăturile transnaționale afective, furnizând noi

piste pentru explorarea aprofundată a acestei relații conceptuale.
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