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Identitatea naţională a minorităţilor.
Elemente de analiză conceptuală


-

Conceptul de minoritate:
Dimensiunea sociologică
Dimensiunea demografică
Minoritatea clasică vs. minoritatea non-clasică





Viitorul statului naţiune!?
Alte concepte statele: ateritorialitatea,
extrateritorialitatea, etc.
Dubla cetăţenie ca subiect de dispută
intefrnaţională

REVANŞA IDENTITARĂ EUROPEANĂ
- repere teoretice şi metodologice -

Preambul

Metodologie, Premise, Ipoteze, Antagonismul abordărilor








Procesul de construcţie europeană a fost însoţit de un puternic proces
de construcţie identitară europeană.
Stimulată de fenomenul globalizării, de succesul UE, în special de
extinderea europeană spre est şi dispariţia „Cortinei de Fier”,
identitatea europeană a cunoscut o exaltare atât la nivel de discurs
public, cât şi la nivel cotidian.
Ca efect al crizelor devenite sistemice la nivelul UE (economice,
financiare, sociale, instituţionale sau de legitimitate), a noilor realităţi
geopolitice din spaţiul de proximitate (ex. situaţia din Ucraina, Orientul
Apropiat, Nordul Africii), dar şi ca efect al migraţiei masive, constatăm
o reîntoarcere către identităţile locale, regionale sau naţionale.
UE poate fi considerată principala perdantă sau principala beneficiară
în contextul în care toate acestea pot fi asociate unei etape necesare
în consolidarea procesului de construcţie europeană.

Preambul

Metodologie, Premise, Ipoteze, Antagonismul abordărilor








În literatura de specialitate identificăm ca efecte ale globalizării
universalizarea (uniformizarea!?) valorilor , dar şi violenţa etnică,
extremismul, naţionalismul, etc.
Predicţiile liberale optimiste de după anii ‘90 salutau disoluţia
binomului stat-naţiune, în realitate statele nu mai pot exista astăzi
decât dacă se bazează pe un surplus naţional şi etnic foarte puternic.
“globalizarea identitară” s-a dovedit a fi mai puternică în societăţile
urbane şi industrializate, iar acolo unde există zone rurale consistente,
un patrimoniu şi o tradiţie culturală bogată s-a dezvoltat o rezistenţă la
globalizare.
Identitatea locală, naţional-culturală este prezervată mai puternic în
mediul rural-agrar şi în aria proximităţii de referinţă a siturilor culturale

Preambul

Metodologie, Premise, Ipoteze, Antagonismul abordărilor

Perioada de bunăstare şi creştere economică a consolidat identitatea
europeană şi sentimentul apartenenţei europene.
În contextul noilor crize economico-sociale şi geopolitice asistăm la
„revanşa identitară” şi „sentimentul întoarcerii spre identitatea istorică,
naţională şi culturală”
Interesele europene vs. interesele naţionale

Preambul

Metodologie, Premise, Ipoteze, Antagonismul abordărilor
 Disputa

majoritate – minoritate în Europa Centrală şi de Est

Conceptele : grup etnic => minoritate naţională => comunitate naţională
restrictiv-individuală => revendicativ-colectivă
 Dimensiunea

subiectivă şi obiectivă a identităţii

Spre deosebire de conceptul de origine naţională, care se referă la ceva dat,
moştenit prin naştere, identitatea naţională este, înainte de toate, expresia
conştiinţei apartenenţei la o comunitate culturală care se defineşte ca o
comunitate politică. – un “plebiscit cotidian” (Ernest Renan)
 Identitatea

naţională europeană vs. Conştiinţa naţională americană

Identitatea naţională europeană serveste grupul etnic => naţionalismul
Identitatea naţională americană serveste ţara => patriotismul

Imaginea identităţii în Europa











Există o identitate europeană unitară?!
Vechiul clivaj Vest/Est. Identitatea Europei Centrale
Noul clivaj Nord/Sud. Europa Protestantă vs. Europa Catolic-Ortodoxă
Cetăţeni europeni vs. cetăţeni ai statelor naţionale
Autoidentificarea şi heteroidentificarea
Migraţia şi identitatea imigrantului în Europa
În majoritatea ţărilor occidentale identitatea naţională s-a construit în
principal în jurul identităţii de cetăţean, iar teritoriul statutului a devenit
în consecinţă termenul fundamental de referinţă pentru „teritoriul
naţional” – dimensiunea civică a identităţii naţionale
Europa de Est a avut o cale diferită de dezvoltare, în care etnicitatea,
apartenenţa etnică a îndeplinit un rol fundamental în construirea
identităţii naţionale – dimensiunea etnică a identităţii naţionale

Imaginea identităţii în Europa





Modelul Vestic al naţiunii: subliniază poziţia centrală a teritoriului
naţional sau pământului natal al naţiunii
Modelul Estic: preocupat de originea etnică şi legăturile culturale
O caracteristică fundamentală a construcţiilor statale de tip stat
naţional din estul Europei: permanenta lipsă de legitimitate sau, mai
degrabă, legitimitatea incompletă a acestora.
Prin identificarea statului cu o singură identitate naţională, celelalte comunităţi
naţionale s-au găsit inevitabil în afara acestui proces de legitimare, ceea ce a
constituit o sursă fundamentală de tensiune inter-etnică.

=> sacralizarea teritoriului statal considerat teritoriu naţional (proprietatea
de drept a unei singure naţiuni!), iar filozofia cultural-istorică este
aceea de a delegitima pe cât posibil contribuţia celorlalte comunităţi
naţionale

Revanşa identitară





Există o îndreptare aproape obsedantă a lumii contemporane spre
etnicitate, spre specificul naţional
În acest context tendinţa actuală a popoarelor europene nu poate fi
decât păstrarea identităţii culturale/naţionale (sau crearea ei!)
În Europa sporesc revendicările identitare şi există riscul ca mai
multe state să se confrunte în curând cu un separatism etno-teritorial.
- Precedentul Kosovo
- Metoda referendumului
- Cazul Crimeea, importat/exportat în Abhazia şi Osetia de sud, dar şi
Transnistria sau Găgăuzia




Migraţia şi glocalizarea identităţii – imigrantul obţine cetăţenia, nu şi
etnia
Teoria statelor mici (Leopold Kohr)

Harta-proiect a ,,Europei regiunilor", elaborata in baza materialelor
Mesei Rotunde a LigiiJurnalismului Conservator cu genericul
,,Regiunile unite ale Europei: Kosovo ca inaintas in procesul de
glocalizare europeana”

Proiectul hartii Statelor Unite ale Europei, in viziunea lui
Freddy Heineken, inspirat din tezele lui Leopold Kohr

Imaginea UE – reîntoarcerea la
naţional/regional



Analiza datelor din Eurobarometre /
2007, 2012, 2014
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Scurtă sinteză


În contextul geopolitic şi socio-economic actual sentimentul
apartenentei cunoaşte mutaţii spre spaţiul naţional-regioanal



Lipsa de răspuns a UE la problemele cetăţenilor europeni, crizele
sistemice şi instituţionale europene erodează identitatea europeană



Statul rămâne “refugiul” cetăţeanului în situaţii de criză



Revendicările etno-culturale sporesc în contextul “conflictului” pentru
resurse



Identitatea naţională este tot mai prezentă în spaţiul public prin
asociere cu grupurile extremiste

Minorităţile naţionale
şi educaţia europeană

Perspectivă conceptuală
Pentru o mai bună înţelegere a relaţiilor descrise de
cuplul terminologic majoritate – minoritate, trebuie să
facem distincţie între dimensiunea demografică şi cea
sociologică a acestor tipuri de relaţii.


Sub aspect demografic relaţia majoritate – minoritate descrie o situaţie de
diferenţă de volum dintre două segmente diferenţiate etnic şi religios, ce coexistă într-un cadru administrativ teritorial, de obicei pe teritoriul unui stat.



În sens sociologic, raporturile de minoritate – majoritate descriu o situaţie de
asimetrie dintre grupuri în termeni de putere sau autoritate, în esenţă un
raport de subordonare a comunităţii(comunităţilor) minoritare de către o
majoritate dominantă.

Perspectivă conceptuală
Distincţia între cele două perspective - demografică şi sociologică - se
impune dintr-un motiv foarte simplu: modalităţile instituţionalizate de
gestionare a relaţiilor de putere şi autoritate nu se suprapun neapărat
cu raporturile demografice.
Sau,
Mai simplu formulat: puterea nu aparţine întotdeauna celor mulţi, ci
grupurilor care controlează resursele de putere şi autoritate într-o
societate, care pot fi minoritare în sens demografic.
Exemplul clasic este cel al (fostului) regim apartheid din Africa de Sud, unde
albii (cu toate că reprezentau o minoritate în sens demografic) deţineau
controlul asupra populaţiei de culoare (majoritară în sens demografic).

Perspectivă conceptuală







Majoritatea dominantă este acea configuraţie a relaţiilor interetnice sau inter-religioase în care grupul majoritar reprezintă
segmentul cel mai voluminos din populaţie, şi controlează şi
pârghiile puterii.
Elitele dominante, cu toate că sunt în minoritate în sens
demografic, controlează statul, sau alte pârghii ale exercitării
instituţionalizate a puterii (vezi situaţia mai sus prezentată din Africa
de Sud),
subordonând masele (masa subordonată), adică grupurile aflate în
majoritate demografică, dar în minoritate sociologică
În situaţia „tipică” de minoritate sunt acele grupuri care nici nu sunt
într-o poziţie de autoritate dominantă dar, comparativ cu alte grupuri
etnice din societatea respectivă, sunt şi mai puţini.

Perspectivă conceptuală
În relaţia minoritate-majoritate sociologii folosesc teremenii:
1. minoritate marginală în situaţiile în care între grupurile majoritare şi
minoritate există diferenţe nu numai sub aspectul puterii şi influenţei
dar şi în termeni de clasă, de poziţie în structura socială.


Altfel spus, există o şansă destul de mare ca apartenenţa etnică sau religioasă şi o anumită poziţie de
clasă să coincidă, deci minorităţii.

2. minoritate cu status scăzut (sau grupuri etnice ori religioase
stigmatizate) pentru acele grupuri care, pe lângă faptul că sunt
subordonate în termeni de relaţii de putere, li se mai atribuie anumite
caracteristici negative.
Cei ce fac parte din acest grup sunt consideraţi (sub anumite aspecte) inferiori faţă de majoritate,
existând norme sociale referitoare la evitarea anumitor contacte şi relaţii cu indivizii aparţinând
grupului etnic sau religios respectiv.

Minoritate naţională vs. minoritate etnică






C.-L. Popescu face distincţia între minorităţi naţionale şi minorităţi etnice “după
cum există sau nu un alt stat decât acela în care trăiesc cetăţeni aparţinând
respectivei minorităţi şi în care persoanele de aceeaşi origine naţională constituie
o majoritate. Spre exemplu, în România, maghiarii ori germanii sunt minoritate
naţională, în timp ce ţiganii sunt minoritate etnică”.
În mod obişnuit se consideră că naţionalitatea desemnează apartenenţa la o
comunitate conturată suficient de exact din punct de vedere politic ce are la bază
unitatea de teritoriu, limbă, viaţă economică, socială, culturală şi de factură psihică
şi are conştiinţa originii şi a propiului destin. Apartenenţa etnică desemnează
legătura unei persoane cu o entitate distinctă de indivizi constituită ca formă
istorică de comunitate între oameni şi care are la bază unitatea de teritoriu, limbă,
cultură, tradiţii, etc.
De reţinut este faptul că delimitarea dintre cele două concepte nu capătă nicio
semnificaţie în dreptul internaţional, neexistând un interes vădit spre a se clarifica
distincţia dintre cei doi termeni.

Ce anume face diferenţa între minorităţile
naţionale/etnice şi popoare?
teritorial. El reprezintă un element esenţial în procesul constituirii
popoarelor. De cealaltă parte, deşi adeseori minorităţile naţionale/etnice sunt
concentrate într-o anumită regiune, de multe ori ele se găsesc dispersate.
Gradul de organizare politică este mult mai redus în cazul minorităţilor,
chiar dacă şi acestea îşi constituie o serie de structuri reprezentative.
 Dinamica grupului este una distinctă. Dacă în cazul poporului aspiraţia
spre o existenţă individuală este esenţială pentru definirea şi devenirea sa ca
atare, în cazul minorităţilor, scopul principal este menţinerea identităţii
culturale, lingvistice şi religioase în cadrul organizării politice existente sau prin
optimizarea acesteia.
S-ar putea spune că elementul „subversiv" este mai redus în cazul
minorităţilor, iar, în momentul în care el apare, poate întrebarea corectă nu ar
fi dacă minorităţile pretind un drept (nejustificat) la autodeterminare, ci dacă
presiunile exterioare (ameninţarea la adresa identităţii sale) nu declanşează,
de fapt, procesul constituirii unei conştiinţe naţionale distincte.
Factorul

Etnicitatea între dimensiunile obiective şi cele
subiective
Dimensiuni obiective sunt considerate a fi:










limba,
religia,
specificităţi în organizarea politică,
ocuparea unui anumit teritoriu,
artefacte ale culturii respective,
mentalitate distinctă a comunităţii,
aspecte specifice ale modului de viaţă,
diferenţe antropologico-fizice, rasiale

Dimensiuni subiective sunt considerate a fi:




Credinţa într-un strămoş comun, discursul mitic sau ştiinţific al etnogenezei
Discursul despre comunitatea soartei în istorie
Reprezentări subiective despre principalele trăsături caracteristice ale
grupului etnic respectiv (autostereotipii) – o sumă de virtuţi şi defecte

Etnicitatea între dimensiunile obiective şi cele
subiective




Heteroidentificarea etnică – este actul prin care un individ este
încadrat de alţii ca aparţinând unei anumite etnii. În general,
conferirea unui etnonim unui individ are la baza criterii asupra
cărora există un consens cvasiunanim.
Autoidentificarea etnică – este situaţia în care un individ se
decide singur asupra apartenenţei lui etnice. Desigur, în
majoritatea cazurilor, autoidentificarea ţine cont de criteriile
hetereoidentificării
Operarea cu cele două concepte este utilă atunci când sunt
analizate grupuri etnice asupra cărora se răsfrâng o serie de
stereotipii negatice. Ex. ţiganii din România: 3,2% în 2011 (aprox.
621.000 persoane), faţă de aprox. 1 milion în realitate

Etnicitatea între dimensiunile obiective şi cele
subiective
Hetero- sau autoidentificarea nu se poate face la fel în toate
situaţiile.
În cazul Bosniei nu limba constituie elementul principal al delimitării
etnice. Aici religia este mult mai importantă: ortodocşii sunt sârbi,
musulmanii, bosniaci, catolicii croaţi. Astfel, graniţele etnice
corespund celor confesionale. Religia constituie criteriul de includere
sau excludere dintr-un grup.
În Catalonia 56,5% din populaţie consideră că cei care trăiesc şi
lucrează aici (indiferent de originea lor) pot să se considere catalani,
faţă de 33,3% care consideră că doar aceia care vorbesc catalana se
pot considera catalani.

Stereotipuri, prejudecăţi, discriminare


Stereotipuri şi prejudecăţi

Imagini “mitice” ---- cunoştinţele, clişeele despre grupul etnic respectiv
“X este fiul unui pantofar sărac. X, mai tot timpul, trândăvea şi prefera să se joace în
loc să muncească. Ce etnie avea copilul X ?”
-

-

Clişeele generalizate despre aspectul fizic, trăsăturile morale şi de caracter cu
ajutorul cărora descriem un grup – stereotipuri
Atitudinea – un complex de aşteptări şi judecăţi anterioare oricărei experienţe
individuale
Prejudecata - complex de aşteptări şi judecăţi care preced şi marchează acţiunea

ATITUDINE: Nu-i pot suporta pe ţigani.
STEREOTIPIE: Pentru că toţi sunt hoţi.
- Crearea de ţapi ispăşitori

–
–

Raportare afectivă. Evaluare
Argumentarea unei atitudini
defavorabile

Stereotipuri, prejudecăţi, discriminare
Apelul la anumite sensibilizări, la amănunte şi excepţii nesemnificative ce sunt
legate apoi, printr-un mecanism propriu de interpretare, de stereotipii
necesare raţionalizării, este calea ce duce spre prejudecăţi şi discriminare.
X: Problema evreilor este că se interesează numai de grupul lor
Y: Conform evidenţelor unor companii organizate în scopuri caritabile rezultă că evreii,
raportat la proporţia lor din populaţie, donează mai mult decât cei care nu sunt evrei.
X: Asta este dovada că întotdeauna s-au străduit să cumpere bunăvoinţa altora şi întotdeauna
se amestecă în treburile creştinilor. Numai la bani se gândesc, de aceea sunt atâţia
bancheri evrei.
Y: O altă investigaţie făcută nu de mult, arată că proporţia evreilor în afaceri bancare este
mică. Sunt mult mai mulţi bancheri neevrei decât evrei.
X: Păi, tocmai despre asta este vorba; nu au curajul să intre în afacerile cinstite. În schimb,
mulţi dintre ei investesc în industria filmului, în localuri de noapte şi în alte afaceri
dubioase.

O asemenea dinamică a raţionalizării prejudecăţilor face posibilă incriminarea
unor grupuri etnice în situaţii de criză sau în contextul unor probleme sociale.

Stereotipuri, prejudecăţi, discriminare
“Scala discriminării”
-

-

-

Verbalizarea – condamnarea, blamarea
Evitarea – limitarea şi chiar evitarea contactelor
Discriminarea – trecerea de la evitarea pasivă la
acţiuni îndreptate împotriva indivizilor grupului
(excluderea, respingerea, izolarea)
Acţiuni violente – agresarea, distrugerea bunurilor
Exterminarea fizică – stadiul avansat de
respingere şi ură

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva demografică

-

Permite analiza şi vizualizarea dimensiunii cantitative
şi structurate a populaţiei pe grupuri naţional-etnice
sau religioase
Ponderea grupului etnic poate fi legată de statusul
acesteia
Mobilitatea naturală, teritorială, dar şi socială a
minorităţilor
Familia, starea civilă şi “valorile” familiale

-

-

-

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva administrativ-politică

-

Permite analize cu privire la gradul de implicare
administrativ-politică a minorităţilor
Prezenţa minorităţilor în spaţiul administrativ-politic versus
cadru legislativ
Analiza discursului leaderilor politici ai minorităţilor
prezenţi în spaţiul public local sau naţional
Activism sau pasivism politic
Naţionalism, fundamentalism şi extremism în spaţiul public
Autonomia teritorială pe criterii etnice

-

-

-

-

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva legislativă

-

Analiza cadrului legislativ ce face trimitere la minorităţi
Drepturile minorităţilor în spaţiul public
Statutul minorităţilor
Drepturile şi libertăţile colective
Discriminarea negativă sau pozitivă la nivel instituţional şi legislativ
Trimiterile legislative cu privire la posibilitatea conservării şi
prezervării identităţii minorităţilor
Promovarea principiilor de egalitate şi de nediscriminare în
raport cu majoritatea

-

-

-

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva cultural-educaţională

-

Specificitatea culturală a minorităţilor în educaţie
Promovarea şi prezervarea identităţii culturale
Cultura minorităţilor în spaţiul public
Dialogul intercultural
Amestecul cultural
Culturi de contact
Multiculturalitate vs. interculturalitate
Educaţia interculturală
De la etnocentrism la alteritate

-

-

-

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva socio-economică

-

Statusul socio-economic al minorităţilor
Integrarea socio-economică a minorităţilor, inclusiv a
imigranţilor



Perspectiva asocierii: etnie - confesiune

-

Asocierea identitară etno-confesională şi relaţia cu
majoritatea
Ecumensimul contemporan vs. violenţa conflictelor interreligioase

-

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva dezbaterii naţional vs. european

-

Europenism vs. Naţionalism – frontiera etno-culturală
Intensitatea sentimentului de apartenenţă la valorile
naţionale, respectiv europene
Euroscepticism şi naţionalism extrem
Interesul naţional vs. intersul european
Diversitatea europeană vs. unitatea naţională
Locul patriotismului în contextul integrării europene
Cooperarea transfrontalieră şi identitatea spaţiului
euroregional

-

-

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva lingvistică

-

-

Promovarea şi prezervarea limbii materne
Comunicarea în limba maternă în spaţiul public
Multilingvismul
Oficializarea limbilor minorităţilor



Perspectiva vieţii cotidiene

-

Habitatul şi formele de exprimare cotidiană a minorităţilor
Obiceiuri, tradiţii şi specificităţi ale minorităţilor

-

-

Minorităţile naţionale:
nivele de analiză educaţională


Perspectiva valorilor europene

-

Respectarea demnităţii umane
Respectarea şi promovarea libertăţii
Democraţia
Egalitatea
Respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale

-

-

Protecţia comunităţilor minoritare
Aceasta se bazează pe:
a)principiul respectului diversităţii, într-o mare măsură diferit de principiul toleranţei care
presupunea aroganţa raportului ierarhic între tolerant şi tolerat;
b)principiul convieţuirii parteneriale (al parteneriatului) care presupune asocierea
minorităţilor la actul de conducere general (de guvernământ, în special);
c)principiul discriminării pozitive care presupune acordarea, în favoarea minorităţilor, a
unor privilegii, atunci când acestea sunt necesare spre a compensa inegalitatea numerică
dintre ele şi majoritate;
d)principiul conservării identităţii culturale care priveşte crearea condiţiilor pentru
păstrarea elementelor de identificare ale comunităţii în cauză (limbă, religie, tradiţii etc.);
e)principiul integrării multiculturale (multiculturalismul) care depăşeşte simpla coexistenţă
şi, refuzând, în egală măsură, atât asimilarea minorităţilor, cât şi izolarea (insularizarea,
ghetoizarea) lor, urmăreşte ca membrii fiecărei entităţi, fie ea majoritară sau minoritară,
să-şi însuşească, să înţeleagă, să respecte şi să se exprime conform valorilor specifice
culturii celorlalte comunităţi culturale conlocuitoare. Societatea multiculturală nu numai că
respectă diversitatea dar, în acelaşi timp, păstrează şi sintetizează valorile culturale ale
tuturor grupurilor cu identitate proprie care coexistă pe teritoriul unui stat dat.

Modele
care răspund diversităţii etnice
Modelul

asimilării (cazul Statelor Unite şi al Franţei) presupune încorporarea în
întregime a minorităţilor etnice într-o societate. Acestea îşi abandonează
caracteristicile lingvistice, culturale şi sociale distincte şi adoptă particularităţile
grupului dominant. Rolul statului este limitat, deoarece responsabilitatea revine
individului care a optat pentru schimbare.
Modelul diferenţierii presupune evitarea unui conflict prin intermediul unui
proces care elimină sau minimalizează contactul cu minorităţile. O viziune
extremă a modelului diferenţierii include expulzarea minorităţilor etnice sau
împiedică participarea minorităţilor la viaţa socială a ţării în care trăiesc.
Modelul multiculturalismului recunoaşte legitimitatea şi nevoia de egalitate între
grupurile etnice în ceea ce priveşte exprimarea diversităţii culturale.
Multiculturalismul include minorităţile ca parte a societăţii întregi şi acceptă
caracteristicile lor culturale, distincte. Acest model a fost adoptat de ţări precum
Australia, Canada şi Suedia. Şi statul român a îmbrăţişat, prin constituţie, politici
şi practică, abordarea multiculturală

Transformările etno-religioase
din spaţiul românesc
- 100 de ani de la Primului Război Mondial -

Mircea Brie

Realităţi etno-demografice
(România, 1930 vs. 2011)
2011
1930

ROMANIA
Romani
Maghiari
Romi
Ucraineni
Germani
Turci
Rusi-Lipoveni
Tatari
Sarbi
Slovaci
Bulgari
Croati
Greci
Italieni
Evrei
Cehi
Polonezi
Chinezi
Armeni
Ceangai
Macedoneni
Alta etnie

20121641
16792868
1227623
621573
50920
36042
27698
23487
20282
18076
13654
7336
5408
3668
3203
3271
2477
2543
2017
1361
1536
1264
18524

100
88,9
6,5
3,4
0,25
0,18

Cronologia geopolitică şi impactul asupra etnicităţii
din spaţiul transilvănean (sec. al XX-lea)

Regiunea aparţie Ungariei.
Tendinţe: maghiarizarea
Limba maghiară este vorbită de
celelalte naţionalităţi



1900-1918



1918-1940

NV Transilvaniei
aparţine Ungariei.
Tendinţe: exterminarea
evreilor; maghiarizarea



Regiunea aparţine Românei.
Tendinţe: românizarea
Minorităţile încep să înveţe
limba română. Românii nu mai
învaţă limba maghiară

1940-1944



1945-1989

Democratizarea politică,
culturală, educaţională şi etno-religioasă.
Tendinţe/fenomene: polarizarea politică şi
votul etnic; identitatea, discriminarea şi
“emanciparea” romilor; migraţia şi criza
demografică; dubla cetăţenie a
maghiarilor; regionalizarea şi
autonomia etnică


Regiunea aparţine Românei
comuniste.
Tendinţe: românizarea
(în special a oraşelor);
migraţia germanilor şi evreilor

1989-2015

Realităţi etnice la 1900 în Bihor şi Satu Mare

Realităţi etnice în Crişana şi Maramureş (1930)

Realităţi etnice la 1992 în Bihor şi Satu Mare

Evoluţia structurii etnice în Bihor
1900

1992

Evoluţia structurii etnice în Oradea

1900

1930

1992

Evoluţia numerică a principalelor grupuri
etnice din judeţele Bihor şi Satu Mare

2011

2011

549.752

367.221

138.441

33.697

329.079

189.991

113.541

17.513

Realităţi etnice în Bihor şi Satu Mare (2011)
Bihor

Germană
0.13%
Romă
6.13%

Maghiară
25.18%

RusUcrainiană
lipoveană
0.02%
0.01%
Turcă
Alte etnii
0.01%
1.25%
Etnie
nedeclarată
0.48%

Satu Mare

Germană Ucrainiană
1.52%
0.42%

Romă
5.32%

Română
66.80%

Turcă
0.00%
RusEtnie
lipoveană
nedeclarată
0.00%
0.37%

Maghiară
34.50%

Alte etnii
0.12%

Română
57.73%

Judete

Populaţie stabilă total

Română

Maghiară

Romă

Germană

Ucrainiană

Turcă

Bihor

549752
%
329079
%

367221
66,80
189991
34,56

138441
25,18
113541
20,65

33697
6,13
17513
3,19

710
0,13
4986
0,91

105
0,02
1397
0,25

47
0,01
7
0,00

Satu Mare

Tătară

0,00
0,00

Ruslipoveană

Alte etnii

Etnie
nedeclarată

29
0,01
7
0,00

6862
1,25
405
0,07

2638
0,48
1232
0,22

Tendinţe şi schimbări majore
- dimensiunea etnică 



Dispariţia evreilor şi germanilor
Pierderea identităţii slovacilor
1900 => 2015. Limba maghiară vs. Limba română

1900: Limba maghiară era cunoscută de majoritatea românilor; O mică pondere a maghiarilor cunosc limba română
2015: Limba română este cunoscută de majoritatea maghiarilor; O mică pondere a românilor cunosc limba maghiară








Românizarea, în special a oraşelor
Continuarea maghiarizării svabilor, slovacilor şi a romilor
Educaţia şi religia exponente ale identităţii etnice maghiare/ prin
reformati si mai nou tot prin Biserica romano-catolică
Discriminarea, identitatea, emanciparea creşterea numărului romilor
Votul etnic şi regionalizarea
Cooperarea tranfrontalieră # dialogul intercultural în UE

Structura religioasă a populaţiei
României 1930 vs. 2011
2011
ROMANIA (2011)
Ortodoxa
Romano-catolica
Reformata
Penticostala
Greco-catolica
Baptista
Adventista de ziua a saptea
Musulmana
Unitariana
Martorii lui Iehova
Crestina dupa Evanghelie
Crestina de rit vechi
Evanghelica lutherana
Ortodoxa sarba
Evanghelica
Evanghelica de confesiune
augustana
Mozaica
Armeana
Alta religie
Fara religie
Atei

20121641 100
16307004 86,5
870774 4,6
600932 3,2
362314 1,9
150593 0,8
112850 0,4
80944
64337
57686
49820
42495
32558
20168
14385
15514
5399
3519
393
30557
18917
20743

Tendinţe şi schimbări majore
- dimensiunea religioasă 





Consolidarea comunităţii ortodoxe
Desfinţarea şi reînfinţarea Bisericii Greco-Catolice
=> reducerea semnificativă a comunităţii
Reducerea comunităţilor religioase specifice
minorităţilor, în special ale germanilor
Reducerea până la dispariţie a comunităţii mozaice
Dezvoltarea comunităţilor religioase neoprotestante,
în special a comunităţii penticostale

Modelul românesc de gestionare a
relaţiilor inter-etnice. Cadru legislativ








garantează egala protectie pentru toţi cetăţenii şi
sancţionează discriminarea
garantează o egalitate deplină şi efectivă în faţa legii pentru
toţi cetăţenii României
include prevederi menite să lupte împotriva discriminării şi
xenofobiei
garantează respectarea drepturilor lingvistice, a
învăţământului în limba maternă, dar şi oficialitatea limitată
- în unităţile administrative în care procentul unei minorităţi
lingvistice atinge sau depăşeşte 20%
Reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlament este
prevăzută de Constituţie

Sistemul de învăţământ preuniversitar
din România, pe limbi de predare

Sistemul de învăţământ preuniversitar
din România, pe limbi de predare

Situaţia privind elevii aparţinând unor minorităţi
naţionale care frecventează şcoli cu limba de predare
română şi învaţă la cerere limba maternă

Dincolo de cadrul legislativ “ideal”…
Gândindu-vă la părerea dvs. generală despre minorităţile naţionale din ţara
noastră aţi spune că acestea reprezintă...
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%
33%

33%

32%

19%

15%13%

13%14%
4%

1% 2%

6%

15%
5%

3% 2%

Maghiarii

Romii

14%
11%

10%
5%

O ameninţare pentru O problemă, dar nu
Nu reprezintă o
Au o contribuţie
ţara noastră
o ameninţare
problemă, dar nici un
folositoare în
avantaj
anumite regiuni şi
ocupaţii
Evreii

29%
26%24%

27%

27%27%
25%
23%

1%

Sunt o resursă
Nu ştiu/ nu răspunde
valoroasă pentru ţara
noastră

Germanii

Alte minorităţi

Doar o mică parte dintre români percep unele minorităţi ca reprezentând o ameninţare: romii (14%) şi maghiarii (13%)
sunt minorităţile care înregistrează scorurile cele mai mari. Aceste două minorităţi sunt menţionate ca reprezentând o
problemă pentru România (33% - romii şi 19% - maghiarii), dar fără a fi o ameninţare.
• Evreii sunt percepuţi mai curând neutru de cca. 1/3 din respondenţii de etnie română, nici ca o problemă, dar nici ca
generând vreun avantaj pentru România. Această minoritate beneficiază şi de aprecieri pozitive, 15% dintre respondenţi
apreciind că are o contribuţie folositoare în anumite regiuni şi ocupaţii, iar 10% declarând că este o resursă valoroasă
pentru ţara noastră.
•

Sursă:

S.O. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel“

Unii oameni sunt trataţi mai bine sau mai rău în diferite locuri.
Gândindu-vă la următoarele categorii de oameni, cine credeţi că
sunt trataţi mai rău la...?
La locul de muncă
9%

Femeile
Femeile însărcinate

6%
12%

Homosexualii
Persoanele în vârstă

11%

Românii 1%
Maghiarii

2%
21%

Romii
Săracii

12%
11%

Persoanele cu handicap
Membrii unei secte religioase

3%
17%

Bolnavii de SIDA
Toţi sunt trataţi la fel

24%
Sursă:

S.O. Metrou Media Transilvania

Unii oameni sunt trataţi mai bine sau mai rău în
diferite locuri. Gândindu-vă la următoarele categorii
de oameni, cine credeţi că sunt trataţi mai rău la...?
La Poliţie
Femeile 1%
Femeile însărcinate 1%
8%

Homosexualii
Persoanele în vârstă

2%

Românii 1%
Maghiarii 1%
30%

Romii
Săracii
Persoanele cu handicap
Membrii unei secte religioase
Bolnavii de SIDA

13%
2%
3%
2%

Toţi sunt trataţi la fel

36%
Sursă:

S.O. Metrou Media Transilvania

Unii oameni sunt trataţi mai bine sau mai rău în
diferite locuri. Gândindu-vă la următoarele categorii
de oameni, cine credeţi că sunt trataţi mai rău la...?
În instituţiile publice
Femeile

2%

Femeile însărcinate 1%
4%

Homosexualii
Persoanele în vârstă

6%

Românii 0%
Maghiarii

3%
22%

Romii
Săracii
Persoanele cu handicap
Membrii unei secte religioase
Bolnavii de SIDA

20%
4%
2%
3%

Toţi sunt trataţi la fel

37%
Sursă:

S.O. Metrou Media Transilvania

Lista din faţa dvs. enumeră câteva însuşiri. Vă rugăm să
alegeţi trei dintre acestea care îi caracterizează cel mai bine
pe ROMI / ŢIGANI (trei alegeri posibile):
Cumsecade
Egoisti
Primitori
Ostili
Inteligenti
Prosti
Harnici
Lenesi
Intreprinzatori
Delasatori
Demni de incredere
Ipocriti
Modesti
Mandri
Cinstiti
Hoti
Uniti
Dezbinati
Religiosi
Superstitiosi
Curati
Inapoiati
Civilizati
Murdari

7,3

4

7,1
4

9,2

8,9
5,6

37,1

4,8
1,7
3,5

17,1
9
8,7

2,7
6
4,8
1,3

7,3
20

1

47,3

Procente din eşantion, fără subiecţii romi
Sursă:

53,2

26

Climat interetnic în România…, Fundaţia pentru Cercetări Sociale “Max Weber”

Perspective şi provocări în relaţiile
inter-etnice din România








Reducerea discriminării romilor – o provocare europeană
nu doar românească
Găsirea unor soluţii de compromis în ceea ce priveşte
chestiunea autonomiei locale vs. autonomie teritorială pe
criterii etnice. Ex. Ţinutul Secuiesc
Autonomia culturală – o posibilă soluţie!?
Disputa referitoare la “dubla cetăţenie” în contextul actual
european
Mai este integrarea o soluţie actuală?
Care este locul dialogului sau al cooperării?

FRONTIERELE EUROPENE
- EXPRESII ALE IDENTITĂŢII -

The

Iron Curtain (NATO vs. Warsaw Pact Nations)

Source:

Personal adaptation after

http://mrparana.weebly.com/section-114.html, viewed

on 07.01.14

NATO

Source:

members and partners (2014)

Personal adaptation after http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:NATO_affiliations_in_Europe.svg, viewed on 07.01.14

Extinderea

Source:

Uniunii Europene (1995-2013)

BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24367705,
viewed on 06.01.14

Shengen

area 2004 vs. 2014

Souce: http://www.sussexineurope.org/
eurotopics.htm, viewed on 07.01.14

Souce: http://www.mediavisa.net/schengenarea.php, viewed on 07.01.14

Eurozone

2004 vs. 2014

Source:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Eurozone_map-1999.svg, viewed on 06.01.14

Source:
http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddle-east-24367705, viewed on 06.01.14

European

Sursă:

Union (2014)

BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world- middle-east-24367705, viewed on 06.01.14

Ce este frontiera?








„limită ce separă două zone, două state” (S. Bourgeat )
o ruptură „între două moduri de organizare a spaţiului,
între reţele de comunicaţii, între societăţi adesea
diferite şi câteodată antagonice” (G. Wackermann)
„interfaţa discontinuităţilor teritoriale” (G. Wackermann)
Frontierele marchează limitele jurisprudenţei,
suveranităţii şi sistemului politic
„la frontière comme limite du politique” şi „le politique
comme limite de la frontière”(J.B. Haurguindéguy)

Frontierele externe ale
Uniunii Europene





reprezintă limitele geografice fixate prin acordurile şi
tratatele comunitare
Din perspectiva Acordului Schengen, frontiere externe
sunt: „frontierele terestre şi maritime, precum şi
aeroporturile şi porturile maritime ale Părţilor
Contractante, dacă nu sunt frontiere interne”
Uniunea constituie “un spaţiu al libertăţii, al securităţii şi
justiţiei” - s-a instituit obligativitatea protejării şi strictul
control al frontierelor exterioare - Tratatului asupra funcţionării Uniunii
Europene, reglementat după reforma de la Lisabona a vechii „constituţii europene”



Vechiul conflict vest-est/noua “cortina de fier”

Concepte ale frontierei


conceptul „open-close”; „soft-hard”; „inclusiveexclusive”



„frontières barrières” (caracterizate de restricţii şi
impunerea vizei de trecere) pentru a desemna
opusul tipului „frontières ouvertes”, a căror trecere
este autorizată fără restricţii



Din perspectiva procesului construncţiei europene,
frontierele interne devin tot mai inclusive, tot mai
puţin vizibile. Securizarea şi controlul traficului
frontalier se transferă asupra frontierei externe, care,
dacă ar fi să respectăm logica de mai sus, devin tot
mai exclusive, tot mai restrictive.

Concepte ale frontierei


Devin în acest context frontierele externe ale UE
expresii ale frontierei statului naţional?



Moştenirile istorice, chiar şi cele recente, de după
războiul rece, impun nu doar frontiere, ci şi bariere
reale peste care, din perspectiva deciziilor politice, nu
se poate trece.



frontiera comunitară separă (fizic!) „europenii” de „noneuropeni” (viitori europeni dacă UE se extinde!)



Frontiera europeană este prin urmare deschisă sau
închisă, funcţie de interesele politice exclusiviste.

De la frontiera exclusive la cea
inclusive







Diluarea frontierelor interne –acordurile comunitare, libera
circulaţie, euroregiunile, fondurile europene destinate
cooperării transfrontaliere, etc.
Europa văzută ca şi „fortăreaţă” este aşadar tot mai
deschisă, mai „ospitalieră”, din perspectiva membrilor săi, şi
tot mai închisă, mai securizată frontalier şi mai puţin
permisivă, din perspectiva restului lumii
Vechile frontiere devin cu trecerea timpului doar nişte
„simboluri ale singularităţii, ale independenţei”
Într-o asemenea construcţie putem identifica, nu doar
avantajele nivelului înalt al democraţiei şi bunăstării de care
se pot bucura cetăţenii comunitari, ci şi exclusivismul impus
celorlalţi prin închiderea fortăreţei.

De la frontiera exclusive la cea
inclusive







Europa începe, în urma înlăturării barierelor interne, să
devină aşadar un suprastat, care reinventează
frontiera „hard” ce protejează state şi oameni asociaţi
politic, excluzându-i ce ceilalţi care nu au beneficiat de
asemenea decizii politice.
În acelaşi timp frontierele culturale, de exemplu, capătă
o funcţionalitate tot mai vizibilă
O asemenea frontieră culturală face clar distincţia între
Europa şi non-Europa » unde este Europa creştină,
Europa moştenitoare a civilizaţiei romane şi greceşti?
Cultural state şi popoare europene azi nu sunt membre
ale UE

De la frontiera exclusive la cea
inclusive


Frontierele rămân închise, indiferent de moştenirea
culturală.



Pe de altă parte, procesul de conturare al frontierelor
externe nu pare a fi finalizat. Plecând de la o astfel de
remarcă, în prezent în afara frontierelor sunt popoare şi
state care în viitor vor face parte din „interior”.



Frontiera exclusive/hard a cărei construcţie este tot mai
clară exclude aşadar europeni, nu doar non-europeni.



Decizia este una politică, iar clubul unul exclusivist



Comunitatea europeană divine astfel un teritoriu închis
pe baze politice, dar cu motivaţii de natură identitare.

De la frontiera exclusive la cea
inclusive


Pe de altă parte, frontierele interne nu devin pur şi
simplu mai deschise, mai inclusive, există un proces
integrator ce se desfăşoară în etape.



Nu putem pune în totalitate semnul de egalitate între
bun şi inclusive/open sau rău şi exclusive/close.



Apoi, frontiera europeană nu poate fi doar una
geografică - distanţele culturale dintre oameni pot
creşte chiar şi în interiorul comunităţii, asta cu atât mai
mult cu cât numărul imigranţilor, a refugiaţilor, a
comunităţilor transnaţionale este într-o continuă
creştere.



integrarea imigranţilor constituie în esenţă trecerea
unei frontiere comunitare de tip inclusive

De la frontiera exclusive la cea
inclusive




Dincolo de perspectiva culturală şi politică, realitatea
constatată în ultimii ani evidenţiază un nou tip de frontieră
inclusive născută în urma intereselor economice ale statelor
Politica europeană de vecinătate (PEV)



În interiorul comunităţii însă au intrat însă şi susţinători ai
altor state europene: Polonia susţine intens Ucraina,
România susţine Republica Moldova şi Serbia, Ungaria sau
Slovenia susţin Croaţia, şi exemplele pot continua. În ciuda
restricţiilor comunitare, aceste state încearcă a dezvolta
relaţii şi construcţii frontaliere de tip inclusive cu partenerii
lor din afara comunităţii.



Se poate identifica un proces de transformarea comunitară
ce se desfăşoară în paralel cu trecerea dinspre frontiera
exclusive spre cea inclusive

Frontierele simbolice şi ideologice.
Între frontierele externe şi cele interne








Multă vreme conceptul de frontieră s-a dezvoltat ca şi „o axă a
intoleranţei”, a naţionalismului şi a rasismului, a respingerii
vecinilor
Dincolo de frontiera fizică, oricare ar fi abordarea conceptuală din
perspectiva căreia este analizată, în interiorul sau la graniţa
Uniunii Europene, identificăm şi alte tipuri de „frontiere”.
Frontiera fizică de la limita externă a Uniunii Europene se poate
„deschide” cu timpul, între oameni şi comunităţi pot apărea însă
alte tipuri de frontiere.
Imigranţii prin păstrarea propriei identităţi ei îşi pot crea o lume
care „refuză integrarea” astfel că identificăm între acest gen de
comunităţi şi majoritate un clivaj ce poate îmbrăca forma unei
frontiere culturale simbolice

Frontierele simbolice şi ideologice.
Între frontierele externe şi cele interne
a. Politica europeană de vecinătate şi „noua
frontieră externă”






-

-

Perspectiva comunitară asupra relaţiilor externe are în vedere drept suport şi
punct de plecare politica europeană de vecinătate
Uniunii Europene mai susţine direct alte două instrumente generale cu impact
asupra frontierei externe: politica de şi politica de dezvoltare pentru terţe ţări
Un rol aparte căpătând în această ecuaţie promovarea educaţiei şi a
capitalului uman
conceptul de frontieră externă a Uniunii Europene tinde să capete noi forme
de exprimare:
constatăm o flexibilizare a contactelor dintre cele două părţi ale frontierei
Uniunea îşi consolidează frontierele externe actuale, încetinind sau oprind
procesul extinderii spre est
aderarea Turciei - între noii parteneri ai UE ar putea fi Siria, Irak şi Iran

Frontierele simbolice şi ideologice. Între
frontierele externe şi cele interne
b. Diaspora islamică şi frontiera nevăzută







Integrarea nu este o soluţie propusă şi susţinută de întreaga
societate.
Apoi, şi dacă ar fi dorită de majoritate, ea nu este acceptată de către
comunitatea islamică.
În jurul comunităţii islamice se identifică o formă de clivaj în raport cu
restul comunităţii.
Numeroasele stereotipii conduc nu doar la o imagine şablonată ce sa generalizat, ci şi la o solidarizare în jurul valorilor islamice.
Fenomenul poate să fie şi invers: plecând de la solidaritatea islamică
se poate ajunge la o solidaritate etnică.
Fundamentalismul şi extremismul pot să îmbrace în aceste condiţii
forme dintre cele mai radicale.

Frontierele simbolice şi ideologice.
Între frontierele externe şi cele interne
c. Europenism vs. Naţionalism – frontiera etno-culturală





Eurobarometrul standard - contrar unor aşteptări, intensitatea
sentimentului de apartenenţă la valorile europene nu este
proporţional cu vechimea în Uniune: în multe state recent aderate la
UE se poate constata un nivel ridicat al europenismului comparativ cu
naţionalismul exclusiv.
În Turcia, pe fondul tergiversării negocierilor cu UE, opinia publică a
cunoscut o cotitură spre un euroscepticism şi un naţionalism extrem.
Atitudinea faţă de ţigani în Europa Centrală şi de Est.
Stereotipii (toţi sunt hoţi) – atitudinea (nu-i pot suporta!) - prejudecăţi (nu
vreau să am de-a face cu ei!) – discriminare (nu-i angajez!).
Scala discriminării: verbalizarea – evitarea – discriminarea propriuzisă – acţiuni violente - exterminarea fizică.

Frontierele simbolice şi ideologice.
Între frontierele externe şi cele interne
d. Clivajul social şi frontierele inter-umane





Clivajele sociale există, iar odată cu aceste se conturează şi barierele
inter-comunitare şi inter-umane.
Preriferiile marilor oraşe occidentale sunt medii ale „frustrărilor”
imigranţilor, a copiilor acestora. Tinerii din familiile imigranţilor,
neintegraţi social şi cultural, cu origini diferite se asociază în grupuri
ale căror coeziune o asigură nemulţumirea şi clivajul social faţă de
majoritatea care îi „exploatează”.
Fenomenul este vizibil şi atunci când în discuţie sunt introduse
cartierele exclusiviste ale celor bogaţi. Cei săraci nu au acces în
spaţiile exclusiviste protejate, iar cei bogaţi nu se aventurează în
periferiile nesigure.

Frontierele simbolice şi ideologice.
Între frontierele externe şi cele interne
e. Ameninţarea teroristă şi frontiera securităţii
instituţionale






Evenimentele de la 11 septembrie 2001. Măsurile luate de către
guverne au condus la crearea unor cordoane de securitate în
interiorul marilor oraşe.
Bariere de securitate, zone interzise pentru maşini, clădiri
rezistente la explozii, bagaje verificate în gări şi aeroporturi sunt
numai câteva dintre măsurile de securitate.
Toate acestea, dar şi numeroase alte măsuri ce s-au dorit a fi
implementate pentru siguranţa cetăţenilor, dar şi a diverselor
instituţii, au condus către îngrădirea libertăţii individuale, inclusiv a
celei de liberă circulaţie.

Identitatea culturală europeană: frontiere
culturale interne sau areal cultural unitar
diversitatea culturală/multiculturalismul vs. omogenizarea/unitatea culturală

1. Europa - un spaţiu al frontierelor culturale




Europa: cultură a culturilor
Frontieră culturală versus frontieră politică/identitate culturală
Frontierele culturale fundamentul geopoliticii actuale

2. Europa – un arhipelag geo-cultural




Europa culturală: între valorile şi interesele comune
Revoluţia numerică şi societatea comunicaţiei: între diversitate şi
omogenizare
Cultura în reţea – un nou tip de frontieră culturală

Identificăm aşadar cel puţin două construcţii identitar culturale la nivel european: o cultură a
culturilor, respectiv un spaţiu cultural cu o identitate puternică la nivel particular, local, regional,
naţionale, sau un arhipelag cultural, respectiv un spaţiu cultural comun întrerupt de discontinuităţi.

Dincolo de aceste concepte se
desprind câteva concluzii:






Fie că au suport politic sau economic, social, cultural, mental,
religios sau etnic frontiera este un spaţiu ce separă oameni şi
teritorii.
Dintr-o altă perspectivă, „frontiera se identifică ca un areal de
contact, de întrepătrundere a particularităţilor sociale, economice,
culturale a două state”
O concluzie principală care se desprinde în urma unei investigaţii
asupra conceptelor de frontieră externă este aceea că Uniunea
Europeană are o frontieră externă ce poate fi atât rigidă, cât şi
flexibilă, funcţie de realităţile şi provocările momentului, de
tensiunile sau deschiderea socio-economică, politico-juridică, dar
şi de complexa realitate internă a statelor membre ale Uniunii.

Dincolo de aceste concepte se
desprind câteva concluzii:


În “Europa fără frontiere” apar şi se consolidează tot mai multe
tipuri de frontiere inter-uman



Frontierele europene, interne şi extere, reflectă imaginea
identităţii şi a realităţilor europene, locale, regionale sau de
ansamblu (politice, culturale şi socio-politice)



Analizând frontierele putem concluziona că ele sunt expresia
identităţii noastre ca oameni, ca sistem politic sau cultural
» asa cum sunt frontierele noastre aşa suntem şi noi!

