Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: “Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate”
Beneficiar: Academia Română
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/136077

Raport ştiinţific
de cercetare doctorală
Tutore îndrumător:
Titlu ştiinţific Ilie BĂDESCU
Doctorand:
Călin ROŞU

Bucureşti, 2015

Perspective sociologice
asupra identităţii culturale
ale imigranţilor români
din Austria

Tutore îndrumător:
Titlu ştiinţific Ilie BĂDESCU
Doctorand:
Călin ROŞU

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului “Cultura română şi modele culturale europene:
cercetare, sincronizare, durabilitate”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contractul
de finanţare nr. POSDRU/159/1.5/S/136077.

Bucureşti, 2015

CUPRINS

1. Schema tezei de doctorat……………………………….….pag 1-6
2. Cercetare -obiective generale si specifice…………………pag 6-7
3. Metode si surse de informare ……………......................…pag.7-9
4. Ipoteze de lucru………....................................................…pag 9-11
5. Imigratia ca fenomen international ...................................pag 11-18
6. Imigratia ca fenomen international ...................................pag 18-22
7. Imigratia recenta in Europa si probleme de actualitate...pag 22-31
8. Bibliografie si alte surse………...........................…………pag 31-33
9. Anexe……………………………………………………….pag 33-44

2

REZUMAT

Acest raport reprezintă esenţa activităţilor întreprinse în demersul de concepţie a tezei de
doctorat, în cadrul cercetării prin bursa doctorală derulată între 2014 şi 2015.
De un real suport logistic şi financiar, bursa doctorală a reprezentat o oportunitate de
concretizare înt-o manieră coerentă a direcţiilor de cercetare individuală impuse de specificul
studiului doctoral.
Am tratat cu precădere cadrul general al migraţiei internaţionale în contextul
contemporan precum şi impactul socio-cultural asupra societăţilor europene.
Procesul de industrializare al Occidentului şi mirajul unei vieţi mai bune promovat de toate
societăţile Vest – Europene, au determinat începutul unui flux amplu de mişcare a populaţiilor
din alte părţi ale globului. Fluxurile de migraţie au fost ,din secolul al XV lea determinate de
raporturile internaţionale cu precadere cele dintre mările puteri europene, de frământările socioeconomice şi de aspiraţiile universale către o viaţă mai bună, dar şi dorinţa de bogaţie, glorie şi
putere.
Secolul al XX lea a modificat aceste realităţi iar colonizarea a fost oprită de cele două
conflagraţii mondiale şi de communism. Un nou proces mult mai accelerat a modificat în
aproximativ douăzeci de ani realitatea creată în 400. Decolonizarea a fost un proces violent,
sângeros şi dramatic prin care europenii au fost forţaţi să îşi abandoneze coloniile, mulţi dintre ei
au fost alungaţi sau ucişi în conflicte, cum s-a întâmplat în Africa.
Mai multe fluxuri migratorii au marcat lumea contemporană, fiecare în felul său.
a)

Europa Occidentală a atras în număr mare imigranţii din fostele colonii, din China,
Orientul Mijlociu, Balcani, Rusia, etc.

b)

SUA şi Canada au atras un număr masiv de imigranţi din America de Sud, Europa şi
Asia-Pacific. Aproximativ 26 de milioane de imigranţi au intrat in SUA până în anul
2000.

c)

Orientul Mijlociu şi Peninsula Arabă au atras un număr mare de imigranţi, în special,
lucrători în industria petrolieră şi în turism. La începutul secolului XXI lea majoritatea
imigranţilor provin din alte state arabe şi din Europa de Est.

Statele din Orientul îndepărtat (Japonia, Hong-Kong, Singapore, Taiwan) au atras migraţie din
zona Chinei şi a Europei de Vest, dar şi din America de Nord
Sfârşitul secolului 20 a adus cu sine o amplificare a fenomenului de migraţie în toată
emisfera vestică. Odată cu desfiinţarea URSS, n nou val de imigranţi va părăsi Estul Europei în
direcţia Vestului dezvoltat economic. Dar toate acestea vor impune statelor capitaliste dezvoltate
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luarea unor măsuri drastice în privinţa imigraţiei. Noi politici au fost implementate pentru
controlul fenomenului care părea scăpat de sub control.
Aceste politici doresc să reglementeze atât emigraţia cât şi imigtaţia, deoarece efectele au
fost polarizate în întreaga societate capitalistă nepregătită pentru a primi un asemenea flux
nestăvilit de imigranţi.
Secolul XXI a adus noi provocări în destinul statelor europene şi noi schimbari în geopolitica
mondială. Mulţi oameni de ştiinţă şi istorici sisţin astazi cu siguranţă ideea că trăim vremuri de
cotitură, schimbări atât de dramatice încât vor modifica soarta Europei
Întregul continent suferă în urma crizei economice. Sistemul bancar mondial a fost salvat
între anii 2008-2010 prin intervenţia statelor pe piaţă prin pachete ample de împrumut pentru
bănci. Acest împrumut a fost repartizat între cetăţenii europeni, urmând a fi plătit prin
intermediul reducerilor de cheltuieli drastice din bugetele statelor europene. Aceste acţiuni au
generat politici de austeritate, care au nemulţumit profund bugetarii europeni.
De asemenea un alt efect a fost criza datoriilor suverane, care a afectat toate statele
capitaliste. Economia globală nu a putut face faţă numărului masiv de falimente ale
întreprinderilor recent privatizate în statele ex-comuniste. Unda de şoc s-a resimţit pe toate
pieţele de capital, iar marile puteri europene au avut de suferit din această cauză. Marii
câştigători au fost China, Brazilia, Polonia, state care au profitat de nevoile pieţelor.
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