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I. Introducere

Acest studiu reprezintă etapa exploratorie a unei cercetări care se va derula pe parcursul
unui an de zile în Republica Moldova. A avut ca scop culegerea informaţiei necesare
elaborării instrumentelor de lucru pentru cercetarea Etnobarometru – Republica Moldova.

Etnobarometrul va fi o cercetare realizată prin metoda sondajului de opinie pe un
eşantion naţional reprezentativ care va permite evaluarea şi monitorizarea periodică a
relaţiilor inter-etnice din Republica Moldova. Va furniza în acelaşi timp o bază de date
utilă pentru cercetări şi analize ulterioare precum şi teme de dezbatere publică.

În etapa exploratorie a fost realizat un studiu Delphi în două valuri cu un număr de 30 de
participanţi selectaţi din diferite domenii ale vieţii sociale (domeniul politic-nivel central şi
local, mass-media, mediul universitar, mediul asociativ).

OBIECTIVE
Între obiectivele punctuale pe care studiul Delphi şi le-a propus se numără:
! identificarea unor puncte importante pe agenda publică în Republica Moldova,
! identificarea temelor care au declanşat sau declanşează controverse / conflict,
! identificarea posibilelor teme de conflict inter-etnic,
! identificarea celor mai importante atribute pozitive şi negative prin care sunt descrise

diferitele grupuri etnice în Moldova,
! identificarea reprezentărilor care definesc identitatea naţională din diferite perspective,
! identificarea unor percepţii şi atitudini de raportare faţă de politic, politici în Republica

Moldova,
! identificarea liderilor de opinie relevanţi sau grupurilor pertinente de referinţă pentru

relaţiile dintre diferitele grupuri etnice din Moldova.

METODOLOGIE
Etapa exploratorie a utilizat metoda de cercetare Delphi. Această metodă poate fi definită
ca o metodă de structurare a procesului de comunicare, astfel încât aceasta să permită
unui grup de indivizi să se confrunte cu o problemă complexă. Pentru a ajunge la această
comunicare structurată este necesar să existe:
! un feed-back al contribuţiilor individuale
! evaluări ale gândirii de grup
! posibilitatea indivizilor de a-şi redefini părerile
! anonimitatea răspunsurilor individuale.

Studiul de faţă a fost realizat în două valuri. Primul val a presupus interviuri în profunzime
cu personalităţi din cât mai multe domenii sociale (viaţă politică, academică, asociativă,
autorităţi locale, presă). În cel de-al doilea val a fost utilizat un chestionar autocompletat.
În această a doua sesiune de lucru participanţii au avut ocazia să ia contact cu informaţia
culeasă de la întregul grup, să-şi redefinească şi completeze poziţiile, să facă observaţii
raportului de cercetare.
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Raportul final a fost realizat în urma informaţiei culese prin cele 30 de interviuri în
profunzime şi a 201 de chestionare autocompletate de participanţi din primul val.
Participanţii au consultat în prealabil raportul de cercetare după primul val.

Informaţia obţinută în cercetarea calitativă este orientativă, ea neputând fi
extrapolată la nivel naţional! Unele concluzii pot dimensiona inadecvat (prea extins,
sau prea restrâns) problemele identificate, datorită distorsiunilor apărute ca urmare
a numărului de participanţi!

STRUCTURA GRUPULUI DE PARTICIPANŢI
Etnie
declarată

Zona de activitate Localitatea
în care s-a
desfăşurat
interviul

Limba în care
s-a
desfăşurat
interviul

F12 mold Fac. Politologie Chişinău română
M2 mold Fac. Politologie Chişinău română
M3 mold Fac. Istorie Chişinău română
M4 română Fac. Istorie Cahul română
M5 mold Institutul de Filosofie, Sociologie şi

Drept
Chişinău română

M6 română Academia de Ştiinţe Chişinău română
M7 rusă Parlament Chişinău rusă
F8 mold UNICEF Chişinău română
M9 română ONG Chişinău română
F10 mold presă Chişinău română
M11 română presă Chişinău română
M12 română ONG Chişinău română
M13 mold ONG Chişinău română
M14 ucraineană business Bălţi rusă
M15 romă business Soroca română
M16 mold business Chişinău română
M17 română business Cahul română
M18 mold Parlament Chişinău română
M19 ucraineană autorităţi locale Cahul română
M20 mold autorităţi locale Bălţi română
M21 bulgară autorităţi locale Taraclia rusă
M22 bulgară autorităţi locale Taraclia rusă
M23 romă baronul romilor Soroca română
M24 ucraineană presă Chişinău rusă
F25 gagauză presă Găgăuzia rusa
M26 gagauză presă Găgăuzia rusa
M27 armeană presă Chisinau rusa
M28 mold Parlament Chisinau romana
M29 mold business Hînceşti rusă
M30 rusă ONG Chişinău rusă

                                                          
1 Cei 20 de participanţi la al doilea val sunt acei participanţi din primul val care au putut fi contactaţi şi au acceptat să
participe şi la această sesiune de lucru în timp util.
2 Rândurile mai închise la culoare indică participanţii la ambele valuri.
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II. Cele mai importante concluzii

! Întreaga cercetare a fost organizată în jurul a trei teme centrale: percepţii asupra
politicului / moduri de raportare la politic şi politici în Republica Moldova, puncte pe
agenda publică în Republica Moldova / puncte controversate, respectiv relaţii inter-
etnice. Aceste teme sunt detaliate în capitolele următoare.

II.1 Percepţii asupra politicului / Moduri de raportare la politic şi politici în Republica
Moldova
! Răspunsurile la întrebările care vizau primele două teme în primul val pot fi împărţite în

două categorii mari, conform a două perspective ideologice şi normative diferite.
Situarea în una sau alta dintre aceste două perspective va avea consecinţe asupra
întregii discuţii, determinând opţiunile participanţilor în ceea ce priveşte politica, istoria,
economia, etc. Chiar dacă opiniile exprimate nu se pliază întru totul pe cele două
modele ideologice descrise mai jos, ele înregistrând variaţii de la caz la caz, totuşi
diferenţele de opinie dintre participanţi sunt suficient de mari pentru a determina
poziţionarea acestora de o parte sau de alta.

! Prima perspectivă (independenţa ca renaştere naţională + democratizare –
RN+D)
Este o poziţie care priveşte momentul independenţei din 1991 într-o dublă ipostază:
ca moment de renaştere naţională şi revenire la românitate pe de o parte, şi ca
început al democratizării regimului politic pe de altă parte. În prima ipostază
revenirea la alfabetul latin, declararea limbii române ca limbă de stat, refacerea
simbolică a legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului, sunt lucruri fireşti care ţin
de noua realitate istorică creată, şi de redefinirea identităţii naţionale. În cea de-a
doua ipostază alegerile libere, pluripartidismul, crearea Parlamentului, reformele
instituţionale, aderarea Moldovei la principalele organisme internaţionale ONU, CE,
OSCE, orientarea politicii externe către UE, sunt câştiguri care au contribuit la
democratizarea regimului politic. Declanşarea războiului din Transnistria este privit
ca o încercare a Rusiei de a-şi menţine influenţa în zonă. Soluţionarea acestui
conflict nu poate lua în calcul ideea federalizării statului unitar.
! A doua perspectivă (independenţa ca prilej de afirmare a unei noi naţiuni –
NN)
La capătul celălalt, o altă poziţie defineşte momentul independenţei ca moment de
afirmare a unei naţiuni noi – moldovenii, naţiune care are o istorie şi o identitate
aparte, care a presupus dintru început mixajul polietnic (moldoveni, ruşi, ucrainieni,
bulgari, găgăuzi, etc.). Pentru acest motiv este nevoie de cel puţin două limbi de
stat – moldoveneasca şi rusa (limbă pe care o cunoaşte toată lumea).
Din această a doua perspectivă, instituţiile democratice nou create nu şi-au
dovedit, , cu necesitate avantajele. Pluripartidismul şi frământările politice legate de
lupta pentru putere a diferitelor formaţiuni politice au împiedicat realizarea unei
bune şi unitare guvernări, au condus în timp la scindarea şi sărăcirea societăţii, la
slăbirea autorităţii statului, la stimularea în perioadele electorale a unor teme
conflictuale aprinse artificial în scopul obţinerii capitalului politic, etc. Pe de altă
parte, Republica Moldova a făcut prea puţin pentru a se afirma ca un partener care
are un cuvânt important de spus în contextul statelor CSI. Războiul din Transnistria
a apărut ca o consecinţă a politicii de “românizare” dusă de Chişinău la începutul
anilor ’90 şi a neînţelegerilor privind utilizarea limbilor de stat. Federalizarea
Republicii Moldova este privită ca o posibilă cale de soluţionare a conflictului.
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! În multe dintre cazuri participanţii aparţinând unor grupuri etnice diferite s-au situat pe
poziţii ideologice diferite: pe de o parte moldovenii (RN+D), pe de altă parte
participanţii aparţinând minorităţilor naţionale (NN).

! Participanţii celui de-al doilea val au primit cu suspiciune opiniile formulate din
perspectiva opusă propriei poziţii. Reacţia a fost, în cele mai multe situaţii, de închidere
a procesului de comunicare, fie prin negarea legitimităţii perspectivei diferite, fie prin
atacarea veridicităţii studiului, fie prin reducerea la minim sau prin neutralizarea
propriilor comentarii în cel de-al doilea val. Majoritatea participanţilor s-au limitat la a
critica poziţia adversă sau la a sublinia şi mai mult poziţia lor.

IDENTITATE NAŢIONALĂ
! Majoritatea participanţilor sunt mândri de ţara în care s-au născut şi trăiesc, numind-o

Patria lor, făcând asociere cu cele mai frumoase metafore şi epitete.
! Unii dintre participanţi consideră actuala republică drept parte a unei entităţi politice

mai mari (România sau Federaţia Rusă).
! Alţi participanţi consideră că Republica Moldova atârnă deasupra unui abis din cauza

sărăciei, declinului economic, precum şi a inconsecvenţei politice care o
caracterizează. Acest abis se cască în faţa unui stat slab, cu un teritoriu fragmentat de
conflictul transnistrean, cu o identitate incertă şi cu o istorie extrem de scurtă şi
frământată.

! Opiniile privind definrea identităţii naţionale pot fi împărţite în două categorii mari. Unii
dintre participanţi concep această identitate naţională numai în cadrul unei istorii
comune, a unei memorii comune, a unui neam întreg. Alţii (individualiştii) consideră că
modul de autoidentificare este o chestiune care ţine de libertatea fiecărui individ  de a
adera la grupul sau valorile în care crede.

POLITICA FAŢĂ DE MINORITĂŢI
! Cei mai mulţi dintre participanţi consideră că Moldova a avut o politică echilibrată faţă

de minorităţile naţionale, ajustându-şi legislaţia la cerinţele organismelor internaţionale
şi reuşind să evite excesele.

! Câţiva dintre participanţi fac observaţia că în acest domeniu lucrurile au rămas la
nivelul formal al legislaţiei “goale” de conţinut, şi că mai departe nu au fost
implementate nici un fel de politici care să stimuleze comunicarea sau colaborarea
interetnică, reducerea decalajelor de dezvoltare între nord şi sud (zone cu configuraţie
etnică diferită) sau care să pună în faţa majorităţii şi minorităţilor etnice ţeluri comune.

II.2 Agenda publică
! Am însumat temele enumerate de participanţi la acest capitol sub trei categorii mari:

politică, economie şi societate (vezi şi anexa 1, p.25).
! Dintre chestiunile considerate de participanţi ca fiind importatnte care privesc politica

anilor din urmă putem nota câteva evenimente care ţin de apariţia noului stat –
declararea independenţei în contextul dezmembrării fostei Uniuni Sovietice, adoptarea
Constituţiei, dar şi războiul din Transnistria. Evenimentele mai recente semnalate de
participanţi sunt: câştigarea alegerilor din 2001 de către comunişti, planul de
federalizare a Republicii Moldova propus de Kremlin, introducerea cursului de istorie
integrată şi a limbii ruse în şcoli, acordarea unor drepturi minorităţilor naţionale,
elaborarea strategiei anti-sărăcie de către guvern cu avizul organismelor
internaţionale. Aceste chestiuni sunt percepute diferit după cum participanţii se
situează într-una dintre perspectivele descrise mai sus, sau într-alta.

! Există chestiuni politice vizibile doar dintr-una dintre poziţii sau numai din cealaltă.
Astfel, câştigarea cauzei grupului Ilaşcu la CEDO, negocierea planului de acţiuni
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pentru integrare europeană, unirea forţelor de dreapta într-o singură formaţiune politică
– Blocul Moldova Democrată, corupţia extinsă la toate nivelurile administrative,
încălcarea unor libertăţi democratice în special cea a libertăţii presei în timpul
guvernării comuniste, sunt chestiuni vizibile mai mult din perspectiva RN+D. Pe de altă
parte din cealaltă perspectivă – NN, în Moldova ultimilor ani a avut loc stabilizarea
economiei şi a politicii, politicile guvernamentale au fost orientate către oamenii simpli,
s-au îmbunătăţit serviciile oferite de stat către cetăţeni.

! Alte chestiuni politice privite ca importante de partincipanţi (doar din perspectiva NN)
au fost inaugurarea monumentului lui Ştefan cel Mare, renovarea mănăstirii Căpriana,
elaborarea de către guvern a unor strategii de dezvoltare a societăţii, tineretului,
turismului, festivalul vinului – festival în care a fost implicat şi Preşedintele Republicii.

! Chestiunile importante pentru economie percepute de participanţi – chestiuni vizibile
din ambele perspective, dar iarăşi interpretate diferit, sunt stabilizarea monedei
naţionale şi plata fără întârzieri mari a salariilor bugetarilor, absenţa infrastructurii
pentru prelucrarea produselor agricole, în contextul unei economii predominant agrare.

! Chestiunile care privesc economia naţională vizibile doar din perspective RN+D sunt:
lipsa concurenţei pe piaţă, sau eşecul creării economiei de piaţă, dificultăţile uneori
insurmontabile pe care le întâmpină întreprinzătorii privaţi (această chestiune a fost
uneori percepută şi din perspectiva NN!), absenţa investiţiilor, scandalurile legate de
intervenţiile administraţiei de stat în economie, corupţia.

! Chestiunile economice percepute doar din perspectiva NN sunt: stabilizarea
economică, crearea economiei de piaţă social orientate, realizarea unei creşteri
economice.

! În ceea ce priveşte societatea majoritatea participanţilor consideră că problemele cele
mai arzătoare cu care se confruntă Republica Moldova în acest moment sunt sărăcia
extremă a populaţiei, şi migraţia masivă (în multe cazuri ilegală) a forţei de muncă în
străinătate.

! În valul doi al studiului participanţii au completat sau au reconfirmat unele sau altele
dintre punctele de agendă publică însumate aici.

TEMELE CONTROVERSATE
! Temele cu potenţialul de conflict cel mai ridicat sesizate în valul întâi al cercetării de

către participanţi au fost: situaţia din Transnistria şi modalităţile de soluţionare a
conflictului, problema configuraţiei statului – stat unitar, stat federal, problema orientării
strategice a politicii externe: către UE sau către CSI, problemele legate de identitatea
naţională (români sau moldoveni?, istoria, limba de stat, pericolul românizării), pericolul
pierderii statului moldovean – fie prin alipirea lui la România, fie prin disoluţia sa în
cazul federalizării, sau ca urmare a presiunilor exercitate asupra sa de Federaţia Rusă.

! Acest set de probleme cu potenţial ridicat de conflict, identificat de participanţi
la modul general, se suprapune perfect în valul întâi cu setul de probleme
identificate de participanţi ca fiind acelea care ar putea genera conflicte inter-
etnice!

! În valul doi al studiului mulţi dintre participanţi au considerat potenţialul de conflict al
tuturor acestor teme, cu excepţia problemei Transnistriei, ca fiind mult mai redus decât
cel estimat în primul val. Mulţi dintre participanţii RN+D s-au orientat în schimb către
acele teme de politică sau economie de pe agenda publică care îi poziţionau în
contrast cu cealaltă perspectivă ideologică, considerându-le pe acestea din urmă ca
având cel mai ridicat potenţial de conflict. Alţi participanţi au considerat că nu există
teme de dezbatere cu potenţial ridicat de conflict, câţiva au reconfirmat teme
identificate în valul întâi.
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II.3 Relaţii interetnice
! În ceea ce priveşte tema relaţiilor inter-etnice în Republica Moldova opiniile generale

converg către două idei principale. În opinia unora dintre participanţi în Moldova nu
există şi nu a existat potenţial de conflict inter-etnic (cu excepţia momentului ’92, criză
care a fost soluţionată cu succes prin acordarea statutului de regiune autonomă
Găgăuziei). Relaţiile dintre diferitele etnii care trăiesc pe teritoriul Moldovei sunt
paşnice, cordiale, de înţelegere reciprocă.

! În opinia altor participanţi nu există conflicte inter-etnice în Moldova, însă grupurile
etnice comunică extrem de puţin între ele, moldovenii şi diversele minorităţi de pe
teritoriul republicii trăind practic în universuri paralele.

! În valul doi al studiului participanţii au întărit fie una, fie alta dintre aceste două idei.
! Mulţi dintre participanţi consideră că în Transnistria conflictul nu este de natură inter-

etnică, ci unul de natură politică.

ATRIBUTE POZITIVE ŞI NEGATIVE, STEREOTIPURI, VALORI COMUNE
! Fiecare dintre grupurile etnice discutate (moldoveni, români, ruşi, ucraineni, găgăuzi,

bulgari, evrei şi ţigani) au fost caracterizate atât prin epitete pozitive cât şi negative. În
cazul românilor şi ţiganilor atributele negative sunt vizibil mai numeroase decât cele
pozitive.

! Foarte multe dintre atributele pozitive care îi descriu pe moldoveni reprezintă mai
degrabă calităţi defensive – de inacţiune (blânzi, blajini, iubitori de pace, respectuoşi,
cuminţi, răbdători, etc.) decât calităţi dinamice aşa cum sunt cele alocate ruşilor sau
ucrainenilor (descurcăreţi, prompţi în conflict, îşi dau cămaşa de pe ei pentru a ajuta un
prieten, puternici, aparţin uni popor mare –ruşii, etc.). În reprezentarea negativă
moldovenii sunt consideraţi inferiori românilor, ruşilor sau ucrainenilor, fiind o populaţie
mai degrabă rurală, înapoiată şi puţin educată.

! Românii sunt percepuţi de moldoveni mai curând ca exemple de urmat, întrucât sunt
mai civilizaţi, îşi păstrează mai bine tradiţia, cultura şi limba, îşi definesc foarte bine
identitatea de grup. Pe de altă parte românii sunt percepuţi de către minoritari mai
curând ca străini şi ca oameni mai periculoşi şi mai intoleranţi decât moldovenii.

! Multe dintre atributele negative care îi descriu pe ruşi reprezintă trăsături legate de
agresivitate şi dominaţie (ocupanţi colonişti, ţâfnoţi, arţăgoşi, dominatori, suferă de
sindromul “fratelui mai mare”, imperialişti, etc.).

! Reprezentarea negativă care s-a impus pentru ucraineni a fost aceea a “fratelui mai
mic al fratelui cel mare”, oameni care obţin ceea ce îşi doresc indiferent de mijloace
sau consecinţe. Reprezentarea pozitivă îi descrie ca oameni hotărâţi, veseli care ţin la
tradiţiile lor, care au cântece şi dansuri foarte frumoase.

! Bulgarii şi găgăuzii sunt grupuri etnice despre care participanţii care nu aparţin etniilor
respective pot spune mult mai puţine lucruri decât ar spune despre celelalte etnii.
Multe dintre atributele de identificare caracterizează numai etnia respectivă (ex: creştin
ortodox de origine turcă – pentru găgăuzi, cultivatori de zarzavat – pentru bulgari). Cu
toate acestea uneori sunt priviţi ca grupuri etnice asemănătoare.

! Reprezentarea asupra evreilor este aproape de cea universală: sunt o comunitate
foarte puternică în care oamenii se ajută mult unii pe alţii, culţi, buni profesionişti, buni
oameni de afaceri. În perspectiva negativă pot fi însă priviţi drept oameni care
influenţează din umbră politica şi economia, gata oricând să te cumpere şi să te vândă
dacă au ocazia.

! Ţiganii sunt grupul etnic care adună cele mai multe atribute negative, iar reprezentarea
dominantă este aceea de oameni obişnuiţi să nu ia în serios normele sociale acceptate
de toţi ceilalţi.
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! Câteva dintre atributele pozitive enumerate de participanţi sunt comune mai multor
etnii. Astfel, moldovenii, ucrainenii, găgăuzii şi bulgarii sunt consideraţi oameni harnici
şi gospodari. Dacă acestora li se alătură ţiganii, ceea ce au în comun cu toţii este
veselia şi faptul că ştiu să cânte şi să danseze bine. Moldovenii, ruşii şi ucrainenii au în
comun ospitalitatea. Moldovenii şi ruşii sunt consideraţi stăpânii ţării.

! Există câteva atribute care lipsesc moldovenilor şi sunt împărtăşite de alte grupuri
etnice. În afară de ruşi şi moldoveni toate celelalte etnii sunt considerate drept
comunităţi care îşi păstrează şi cultivă tradiţiile. Românii, ruşii, bulgarii şi evreii sunt
priviţi ca oameni educaţi (intelectuali, profesionişti,etc.). Ruşii, ucrainenii, bulgarii şi
găguzii pot fi numiţi fraţi, iar ruşii, bulgarii şi evreii sunt oameni care au succes
economic.

GRUPURI PERTINENTE DE REFERINŢĂ
! Grupurile sau persoanele percepute ca având influenţă (mai degrabă negativă decât

pozitivă) asupra relaţiilor inter-etnice în Republica Moldova sunt aproape în
exclusivitate personalităţi sau partide politice.

RELAŢIA CU STATUL
! Cei mai numeroşi dintre participanţii moldoveni au fost aceia care consideră că a fi

cetăţean al Republicii Moldova presupune o identitate etnică neînchegată, supunere,
sărăcie extremă, sau până la urmă părăsirea ţării.

! Unii dintre participanţii aparţinând minorităţilor naţionale sunt de părere că aparţin unei
ţări frumoase în care e plăcut să locuieşti, sunt încrezători în viitor, şi sunt de părere că
indiferent de etnie, toţi suntem cetăţenii aceleiaşi ţări.

! Alţi participanţi aparţinând minorităţilor naţionale au ocolit răspunsul la această
chestiune.

! Ruşii sunt priviţi de mulţi dintre participanţii moldoveni ca etnia care în trecut a deţinut
avantajul puterii în defavoarea celorlalte grupuri etnice şi care nu a renunţat încă la
ideea de a păstra acest avantaj. Sunt aroganţi şi se poartă în continuare ca nişte
străini, fără a încerca să se adapteze valorilor, culturii şi limbii autohtone.

! Mulţi dintre participanţi consideră că autonomia acordată găgăuzilor a fost o soluţie
bună şi că această minoritate percepe Republica Moldova ca propria patrie.

! Unii dintre participanţi privesc cu suspiciune asistenţa acordată de statele învecinate
grupurilor etnice respective (înfiinţarea unor universităţi, posturi de radio sau
televiziune, ziare, etc. finanţate de Rusia pentru minoritatea rusă, acelaşi lucru în cazul
Ucrainei pentru minoritatea ucraineană, etc.).  Cele mai mari suspiciuni le trezeşte
asistenţa din partea României acordată moldovenilor, şi cea din partea Turciei,
acordată găgăuzilor.

II.4 Ipoteze de lucru pentru cercetarea cantitativă
1. Grupurile etnice din Republica Moldova sunt în mare măsură enclavizate, existând

destul de puţine valori comune, puţine schimburi şi puţină comunicare între ele.

2. Teme de politică internă (cele identificate mai sus + restrângerea drepturilor şi
libertăţilor democratice) ori teme de politică externă ( orientare spre UE, spre CSI, sau
spre România) pot poziţiona grupurile etnice pe poziţii conflictuale (vezi şi anexa 1,
p.24).
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III. Percepţii asupra politicului / moduri de raportare la politic şi politici în Republica
Moldova

Opiniile formulate în legătură cu aproape toate subiectele discutate se aşează pe un
continuum care are la extreme două poziţii ideologice complet diferite:
! Prima perspectivă (independenţa ca renaştere naţională + democratizare – RN+D)

Este o poziţie care priveşte momentul independenţei din 1991 într-o dublă ipostază: ca
moment de renaştere naţională şi revenire la românitate pe de o parte, şi ca început al
democratizării regimului politic pe de altă parte. În prima ipostază revenirea la alfabetul
latin, declararea limbii române ca limbă de stat, refacerea simbolică a legăturilor dintre
cele două maluri ale Prutului, sunt lucruri fireşti care ţin de noua realitate istorică
creată. În cea de-a doua ipostază alegerile libere, pluripartidismul, crearea
Parlamentului, reformele instituţionale, aderarea Moldovei la principalele organisme
internaţionale ONU, CE, OSCE, orientarea politicii externe către UE, sunt câştiguri
care au contribuit la democratizarea regimului politic. Declanşarea războiului din
Transnistria este privit ca o încercare a Rusiei de a-şi menţine influenţa în zonă.
Soluţionarea acestui conflict nu poate lua în calcul ideea federalizării statului unitar.

! A doua perspectivă (independenţa ca prilej de afirmare a unei noi naţiuni –NN)
La capătul celălalt o altă poziţie defineşte momentul independenţei ca moment de
afirmare a unei naţiuni noi: moldovenii, naţiune care are o istorie şi o identitate aparte,
care a presupus dintru început mixajul polietnic (moldoveni, ruşi, ucraineni, bulgari,
găgăuzi, etc.). Pentru acest motiv este nevoie de cel puţin două limbi de stat –
moldoveneasca şi rusa (limbă pe care o cunoaşte toată lumea). Instituţiile democratice
nou create nu şi-au dovedit cu necesitate avantajele. Pluripartidismul şi frământările
politice legate de lupta pentru putere a diferitelor formaţiuni politice au împiedicat
realizarea unei bune şi unitare guvernări, au condus în timp la scindarea şi sărăcirea
societăţii, la slăbirea autorităţii statului, la stimularea în perioadele electorale a unor
teme conflictuale aprinse artificial în scopul obţinerii capitalului politic, etc. În acelaşi
timp, Republica Moldova a făcut prea puţin pentru a se afirma ca un partener care are
un cuvânt important de spus în contextul statelor CSI. Războiul din Transnistria a
apărut ca o consecinţă a politicii de “românizare” dusă de Chişinău la începutul anilor
’90 şi a neînţelegerilor privind utilizarea limbilor de stat. Federalizarea Republicii
Moldova este privită ca o posibilă cale de soluţionare a conflictului.

Observaţii
! Opiniile participanţilor se află, în cea mai mare parte, între aceste două puncte opuse,

fiind mai nuanţate, mai complexe şi uneori mai puţin coerente decât cele conturate
aici. Opiniile se află totuşi în contrast în măsura în care se înscriu pe o poziţie
ideologică sau pe cealaltă.

! Cele două opţiuni ideologice diferite au afectat în mare măsură toate răspunsurile la
celelalte teme discutate.

! În multe dintre cazuri participanţii aparţinând unor grupuri etnice diferite s-au situat din
acest punct de vedere pe poziţii ideologice diferite: pe de o parte moldovenii (RN+D),
pe de altă parte participanţii aparţinând minorităţilor naţionale (NN).

! Numitorul comun al acestor două poziţii opuse, este asumarea în timp a identităţii
distincte a statului moldovean, ca entitate de sine stătătoare pe harta politică a lumii.

! În acelaşi timp noul stat moldovenesc este perceput ca unul tânăr, neconsolidat,
nedublat de o identitate naţională bine conturată, care a avut parte de instabilitate în
ceea ce priveşte opţiunea strategică de politică externă, expus pericolelor de erodare
instituţională sau de disoluţie a autorităţii de stat.
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ALTE PERCEPŢII ŞI ATITUDINI FAŢĂ DE STATUL MOLDOVEAN
! Naţional - optimiştii: majoritatea participanţilor sunt mândri de ţara în care s-au născut
şi trăiesc, numind-o Patria lor, făcând asociere cu cele mai frumoase metafore şi
epitete.

«(Moldova) îmi aminteşte de o frunză de viţă-de-vie; sau îmi aminteşte de Italia –
uitaţi-vă, cât de mult seamănă cu „cizma” italiană, îi lipseşte doar Corsica sau
Sicilia din coastă » M7;
« Încă pe când eram la şcoală era asociată cu un strugure de poamă » M17;
« O mândrie că sunt cetăţean al RM. În timpul fostei URSS am făcut armata în
Orientul Îndepărtat şi când  mă întrebau de unde sunt, le spuneam că din Moldova
şi se mirau că aici sunt bulgari. Iar la întrebarea, „cum e la voi?”, le răspundeam că
Moldova este un ţinut înfloritor, cu multe vii, livezi, pâine şi tot ce vrei.»  M21;
« Poporul său, pământul său, tradiţiile sale. Când spunem Moldova – vedem
deodată vii şi livezi în floare, un vin   bun, legume, fructe, oameni harnici. Aceasta
este semnificaţia Moldovei pentru noi. » M24

! Perspectiva unionistă: oameni care consideră actuala republică drept parte a unei
entităţi politice mai mari.

« Cel de-al doilea stat românesc. » M6.

! Scepticii: oameni care presupun că Republica Moldova atârnă deasupra unui abis din
cauza sărăciei, declinului economic, precum şi a inconsecvenţei politice care o
caracterizează. Acest abis se cască în faţa unui stat slab, cu un teritoriu fragmentat de
conflictul transnistrean, cu o identitate incertă şi cu o istorie extrem de scurtă şi
frământată.

« Ţară săracă. » M4; « Sărăci. » M9;
« Ţara în care trăiesc. O ţară săracă, care încă nu s-a determinat în care direcţie să
o ia – spre Est sau spre Vest. » M11;
« Ţară de oameni nenorociţi, fără perspectivă, care nu pot articula foarte clar ce
doresc. » M12.
« Republica Moldova este mai degrabă un teritoriu decât un stat, pentru că nu
controlează o parte din teritoriul său (Transnistria). » M3;

IDENTITATE NAŢIONALĂ
Opiniile privind definrea identităţii naţionale pot fi împărţite în două categorii mari :
! cei care concep această identitate naţională numai în cadrul unei istorii comune, a unei

memorii comune, a unui neam întreg:
« Este o conştiinţă de apartenenţă la o anumită comunitate, care are ceva comun
pentru toţi membrii săi: fundament cultural, istoric, memorie comună, aspiraţii şi
tendinţe vizavi de viitor. » F1
« Este ceea ce face să te identifici cu, să te simţi parte a unei naţiuni. De regulă,
naţiunea se defineşte prin întrunirea unui şir de atribute şi particularităţi: limbă,
cultură, aceeaşi rasă, tradiţii etc. şi conştientizarea apartenenţei sau aderării la
acestea. » M5
« Identitatea naţională este elementul definitoriu al unui om care aparţine unui
anumit grup etnic. Este o noţiune care coagulează un grup etnic şi-i conferă
aspectul de naţiune. Este o comuniune de oameni care vorbesc aceeaşi limbă, au
aceleaşi tradiţii, obiceiuri, se revendică de la acelaşi neam, au o istorie comună. »
M6
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! şi individualiştii care consideră că modul de autoidentificare este o chestiune care ţine
de libertatea fiecărui individ  de a adera la grupul sau valorile în care crede :
« O definesc ca o opţiune individuală. Chiar dacă s-a declarat mult timp, că identitatea
naţională e un dat, te naşti cu ea şi nu o poţi nega, consider că e o opţiune
individuală, pentru că individul poate pleca, poate învăţa altă limbă sau, chiar  în cazul
nostru, poate fi ...poate să nu plece, poate să vorbească aceeaşi limbă, dar să se
considere că e român sau să se considere că e moldovean. Deci, e o  opţiune
individuală, e o opţiune politică, e o opţiune constituită social, nu e nimic înnăscut aici,
nu e nimic dat, nu e nimic... e ceva minor, pe care individul îl poate alege, poate
renunţa, îl poate ignora. » F10
«Acest moment al autoidentificării reprezintă ceva foarte personal. Cum te percepi tu?
După cultura ta, modul tău de gândire... În opinia mea, în acest caz nici nu este vorba
de a fi băştinaş. Altceva e, că nu trebuie să fie o identificare forţată, impusă. Există o
asemenea noţiune – „asimilarea”. Asimilarea este posibilitatea  reprezentantului unei
altei naţiuni, aflat într-un alt mediu etnic, să-şi schimbe apartenenţa etnică. Este
tocmai problema căsătoriilor mixte. Acum nu mai avem în paşapoarte compartimentul
„naţionalitate”, dar mai înainte el exista. Şi atunci descendenţii din familii mixte, un
moldovean şi o ucraineană, spre exemplu, trebuiau să se determine – cine sunt ei:
moldoveni sau ucraineni. Or, nu putea scrie „moldo-ucrainean”, trebuiau să-şi
determine identitatea, dar o făceau în mod benevol. Asimilarea benevolă are loc
pretutindeni şi, de regulă, nu provoacă respingere, ca în cazul asimilării forţate. Cred,
că această întrebare a autoindentificării este destul de serioasă şi pentru noi, în
special faţă de naţiunea titulară, deşi cred că va fi problematică şi pentru alte etnii. Să
dea Domnul să fie doar o problemă personală. » M7

PERCEPŢII ASUPRA POLITICILOR FAŢĂ DE MINORITĂŢI
Cei mai mulţi dintre participanţi consideră că Moldova a avut o politică echilibrată faţă de
minorităţi, ajustându-şi legislaţia la cerinţele organismelor internaţionale şi reuşind să evite
excesele. Câţiva dintre participanţi fac observaţia că în acest domeniu lucrurile au rămas
la nivelul formal al legislaţiei “goale” de conţinut, şi că mai departe nu au fost
implementate nici un fel de politici care să stimuleze comunicarea sau colaborarea
interetnică, reducerea decalajelor de dezvoltare între nord şi sud (zone cu configuraţie
etnică diferită) sau care să pună în faţa majorităţii şi minorităţilor etnice ţeluri comune.

Dacă din punct de vedere legislativ situaţia poate fi considerată mulţumitoare, există
aspecte care fac totuşi ca anumite grupuri etnice să fie în avantaj faţă de altele. Aici
opiniile au fost împărţite:
! Există opiniile conform cărora moldovenii sunt în avantaj, datorită numărului

(reprezintă majoritatea) şi faptului că limba lor este limba de stat. Această situaţie a
făcut posibil ca la începutul anilor ‘90 moldovenii să înlocuiască alte grupuri etnice în
administraţie şi în aparatul de stat.

! Un alt set de opinii afirmă că moldovenii sunt dezavantajaţi faţă de alte grupuri etnice,
chiar dacă ei reprezintă majoritatea. Acest lucru este posibil datorită avantajelor pe
care grupurile etnice rusolingve, în special ruşii şi ucrainenii le aveau asupra lor, la
începutul anilor ‘90. Aceste minorităţi locuiau preponderent în urban, spre deosebire
de moldoveni care erau mai degrabă o populaţie rurală, erau mai educaţi şi aveau
reprezentanţi în poziţii economice şi politice cheie. Dacă din punct de vedere politic
situaţia s-a întors în favoarea moldovenilor prin introducearea limbii moldoveneşti în
administraţie şi prin organizarea alegerilor libere, din punct de vedere economic,
minoritatea rusă alături de cea ucraineană domină în acest moment ţara. Mai mult,
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dacă limba politicii şi administraţiei a devenit limba moldovenească, limba economiei
este limba rusă.

! Există de asemenea câteva opinii care consideră găgăuzii, bulgarii, sau ţiganii ca fiind
minorităţi dezavantajate. Aceasta pentru că, în cazul găgăuzilor şi bulgarilor este vorba
de minorităţi care trăiesc mai mult în rural, în zone foarte sărace din sudul Moldovei. În
cazul ţiganilor, este vorba de un grup etnic care aderă greu la normele şi valorile
sociale ale majorităţii, şi pentru integrarea cărora s-au făcut prea puţine lucruri până
acum.

În nici una dintre situaţiile în care participanţii au indicat avantajul unui grup etnic faţă de
un altul nu au putut fi oferite exemple de politici orientate către corectarea situaţiei în
cauză.

O parte dintre opiniile participanţilor se îndreaptă către acceptarea ajutoarelor culturale
acordate grupurilor etnice de către statele omonime (Rusia să finanţeze şcoli, universităţi,
posturi de radio, sau televiziune pentru minoritatea rusă, Ucraina să facă acelaşi lucru
pentru minoritatea ucraineană, etc.).

Cazul României pare mai special iar minorităţile etnice ar putea privi cu suspiciune
implicarea acestui stat în susţinerea unor iniţiative asemănătoare. Există temeri că, spre
exemplu, un post de televiziune finanţat de România în Republica Moldova, ar putea
încerca să influenţeze opiniile către interese româneşti, străine Moldovei.

La fel, ajutorul pe care Turcia îl acordă găgăuzilor este privit de unii dintre participanţi cu
suspiciune. Acest ajutor ar putea enclaviza şi mai mult minoritatea găgăuză din Republica
Moldova.

În sfârşit, există opinii conform cărora cel mai bine este ca fiecare stat să-şi rezolve singur
problemele, iar finanţarea şcolilor, universităţilor, posturilor de televiziune să revină în
exclusivitate guvernului statului respectiv.

IV. Agenda publică în Republica Moldova, teme controversate

Am împărţit acest capitol în două părţi diferite. Pe de o parte au existat întrebări care vizau
raportarea participanţilor la trecutul recent sau la prezent, pe de altă parte am urmărit
identificarea acelor teme care au stârnit sau stârnesc în prezent cele mai aprinse
controverse în dezbaterea publică.

IVA. PUNCTE PE AGENDA PARTICIPAŢILOR
Evenimentele importante din ultimii ani percepute de participanţi pot fi grupate în mai
multe categorii: evenimente politice, evenimente economice sau social economice. Cele
politice pot fi grupate la rândul lor în: evenimente care ţin de constituirea noului stat,
evenimente care ţin de schimbările politice ale perioadei de tranziţie, şi chestiuni locale.
Fiecare dintre aceste trei categorii a înregistrat poziţii ideologice diferite.
IVA. 1. Politică

IV. 1.1 Chestiuni care ţin de constituirea noului stat
IV. 1.2 Chestiuni care ţin de schimbările politice ale perioadei de tranziţie
IV. 1.3 Altele

IVA. 2. Economie
IVA. 3. Societate (vezi şi anexa 1, p.24).



ETNOBAROMETRU-REPUBLICA MOLDOVA, etapa exploratorie
Raport studiu Delphi, Septembrie 2004, Chişinău

14

IVA.1. Politică
IVA.1.1. Chestiuni care ţin de constituirea noului stat

Cele mai importante astfel de evenimente numite de participanţi au fost:
! destrămarea fostei Uniuni Sovietice,
! declararea independenţei Republicii Moldova (1991),
! adoptarea Constituţiei (1994),
! războiul din Transnistria (1992).

Aceste evenimente sunt, după cum am mai arătat, interpretate diferit în cele două
perspective ideologice: independenţa ca renaştere naţională + democratizare, respectiv
independenţa ca prilej pentru afirmarea unei noi naţiuni.

IVA.1.2. Chestiuni care ţin de schimbările politice ale perioadei de tranziţie
Între acestea cele mai importante percepute de participanţi sunt:
! acordarea unor drepturi minorităţilor naţionale (ex. apariţia şcolilor ucrainene şi a unui

ziar în limba ucraineană, definirea statutului Găgăuziei ca zonă autonomă, adaptarea
legislaţiei din domeniu la exigenţele europene);

! câştigarea alegerilor din 2001 de către comunişti; acest eveniment este privit din două
perspective distincte:

- la un capăt se află opiniile conform cărora acest moment este unul care a
asigurat stabilitate politică, coerenţă politicilor şi un început de dezvoltare
economică în Republica Moldova;

« o creştere în plan economic », « responsabilitate în creştere a agenţilor
economici faţă de bugetul de stat » M21 ; « consolidarea ţării » M22 ; «
stabilitate în politică şi în economie, pensionarii primesc pensiile la timp. »
M26.

transformarea regimului din semiprezidenţial în parlamentar în anul 2000 a
condus, din această   perspectivă, la consolidarea instituţiilor puterii;

« perfecţionarea cadrului juridic de separare a puterilor în stat » M28; « se
vede că preşedintele şi guvernul ţin  totul sub control, (…) oferă ajutor şi
sfaturi administraţiei publice locale » M21

reformele iniţiate de guvernările anterioare (privatizarea, descentralizarea
administrativă, etc.) au fost greşite şi nu au dus decât la sărăcirea populaţiei şi
la abandonarea ei de către clasa politică; revenirea asupra acestor reforme
poate fi de dorit;

- la celălalt capăt se află opiniile după care venirea la putere a comuniştilor
reprezintă un recul în ceea ce priveşte consolidarea instituţiilor democratice; în
ultima perioadă au avut loc restrângeri ale drepturilor şi libertăţilor democratice,
se constată, în ciuda regimului de guvernare parlamentar, o consolidare a
puterii preşedintelui care controlează celelalte puteri în stat (executivul,
legislativul, justiţia);

« Cândva aveam şi noi perestroika: pluripartidism. Acum am ajuns de unde
am plecat, majoritatea populaţiei pledează pentru un singur partid. Nu mai
avem un ziar independent la modul real. Are loc restrângerea libertăţilor şi
drepturilor omului. » F1;
« Exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a fost restricţionată, ex.
libertatea de expresie, au existat abuzuri împotriva opoziţiei, partidul de
guvernământ a încercat să scindeze anumite organizaţii cercul jurnaliştilor,
sindicatele,etc. » M9;
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« Din punct de vedere politic sistemul este instabil. În anul 2000, de
exemplu, Republica Moldova a devenit republică parlamentară de jure, dar
de facto este o republică prezidenţială : preşedintele controleză în acest
moment legislativul, executivului, justiţia. » M3.

! planul de federalizare a Republicii Moldova propus de Rusia (memorandumul Kozak).
Şi acest eveniment este privit din perspective opuse :

- pe de o parte cei care sunt de părere că acest plan era o bună opţiune pentru
Moldova, câtă vreme ar fi permis rezolvarea conflictului transnistrean;

- pe de altă parte sunt cei care consideră că acest plan ar fi pus în pericol statul
unitar moldovean, poate chiar independenţa lui.

! introducerea cursului de istorie integrată în şcoli, introducerea limbii ruse în şcoli (pe
aceste teme au fost exprimate de asemenea poziţii pro şi contra) :

- conform susţinătorilor acestor măsuri istoria moldovenilor se diferenţiază net de
istoria românilor şi trebuie studiată ca atare; limba rusă e necesară moldovenilor
pentru a putea comunica cu celelalte etnii, bilingvismul fiind în acelaşi timp o
mândrie naţională;

- conform celor care sunt împotriva acestor măsuri, noul curs de istorie este un
fals înţesat de opţiuni politice şi nu de adevăruri istorice, limba rusă nu este mai
importantă decât alte limbi de circulaţie internaţională câtă vreme limba de stat
este limba moldovenească.

! elaborarea strategiei anti-sărăcie de către guvern cu avizul organismelor financiare
internaţionale a fost un eveniment semnalat din ambele perspective.

! problema asigurărilor de sănătate.

În afara acestor evenimente vizibile din ambele perspective ideologice, au mai fost numite
câteva vizibile doar dintr-o tabără sau doar din cealaltă :
Din perspectiva RN+D sunt importante următoarele chestiuni :
! câştigul cauzei grupului Ilaşcu la CEDO,
! negocierea planului de acţiuni pentru integrare cu Uniunea Europeană (2003),
! unirea forţelor de dreapta într-o singură formaţiune politică (Blocul Moldova

Democrată),
! corupţia extinsă la toate nivelurile.

Din perspectiva NN sunt importante vizibile alte chestiuni:
! stabilizare economică şi politică ;
! orientarea politicilor de stat către oamenii simpli,
! îmbunătăţirea furnizării serviciilor către cetăţeni,
! elaborarea unor strategii de dezvoltare a societăţii, tineretului, turismului.

« Elaborarea şi aprobarea programului de dezvoltare a societăţii, aprobarea
strategiilor de dezvoltare a tineretului din Republica Moldova, afirmarea Guvernului
pe plan mondial prin turism, reabilitarea patrimoniului naţional (ex. mănăstirea
Căpriana). » M20

IVA.1.3. Alte chestiuni percepute de participanţi
(numai din perspectiva NN)

! inaugurarea monumentului lui Ştefan cel Mare,
! renovarea mănăstirii Căpriana,
! festivalul vinului – în care a fost implicat şi Preşedintele Republicii.



ETNOBAROMETRU-REPUBLICA MOLDOVA, etapa exploratorie
Raport studiu Delphi, Septembrie 2004, Chişinău

16

IVA.2. Economie
Şi de această dată există unele lucruri vizibile din ambele perspective, iar altele vizibile
doar de pe o poziţie, nu şi de pe cealaltă. Cele mai importante evenimente sesizate din
ambele perspective sunt :
! stabilizarea monedei naţionale;
! plata fără întârzieri mari a salariilor bugetarilor şi a pensiilor;
! inexistenţa unei structuri de prelucrare a produselor agricole în contextul unei economii

predominant agrare.

Aspectele vizibile doar din perspectivă RN+D sunt:
! lipsa concurenţei pe piaţă, eşecul creării economiei de piaţă, imposibilitatea iniţierii

unei afaceri,
! absenţa investiţiilor,
! imposibilitatea iniţierii unei afaceri,
! corupţia,
! intervenţia masivă a statului în economie.

« Statisticile spun stabilitate economică dar situaţia e deplorabilă: lipsa concurenţei,
preţuri mari, salarii mici, şomaj, emigraţie masivă. Cea mai săracă ţară din Europa.
(…) Problemele actuale: corupţia la toate nivelurile, lipsa concurenţei, a economiei
de piaţă, nu poţi iniţia o afacere, lipsa infrastructurii de prelucrare în agricultură,
deficienţe ale învăţământului, asistenţei sociale. » F1

Aspecte vizibile doar din perspectiva NN sunt:
! stabilizarea economică,
! creşterea economică,
! crearea economiei de piaţă social orientate.

IVA.3. Societate
Cele mai importante evenimente de acest fel sesizate de mulţi dintre participanţi sunt :
! migraţia masivă a forţei de muncă în străinătate, cel mai adesea în condiţii ilegale şi
! sărăcia extremă a oamenilor obişnuiţi.

«Mai întâi de toate problemele sociale: nu este de lucru, locuri de muncă şi
remunerare, de aici decurg celelalte: sărăcie, dezorientare, pentru că nu există o
cale clară a activităţii guvernului. » M28

Cele mai multe dintre aspectele percepute de participanţi pentru trecutul recent, sunt
percepute şi în actualitate (vezi capitolele IVA.1.2 şi IVA.1.3, IVA.2 şi IVA.3). Problemele
sesizate sunt aceleaşi, ele neavând cum să fie soluţionate în termen scurt. Viitorul este
văzut într-o perspectivă incertă, există multe semne de întrebare legate de Transnistria şi
de rezultatul alegerilor viitoare. Unii dintre participanţi sunt pesimişti, situaţia prezentă este
percepută drept « calmă înainte de furtună » M9, alţii sunt sceptici şi îngrijoraţi, alţii, ceva
mai optimişti, sunt mulţumiţi că nu se întrevăd deraieri extremiste, sau că « ţara nu s-a
mişcat la 180 de grade, nu s-a rotit la 360 de grade. » M14.

Problema definirii identităţii naţionale, cu toate elementele sale caracteristice: limbă, trecut
istoric, configuraţie a statului, opţiuni de politică externă, rămâne deschisă şi este o
problemă care în opinia participanţilor, va suscita controverse şi în viitor.
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IVB. Temele care stârnesc cele mai aprinse controverse
Problemele percepute ca cele mai controversate pot fi grupate pe două niveluri de
intensitate.
Intensitate medie:
! scandaluri legate de nereguli în administraţie sau economie (situaţia de la compania

Megadat, Hotelul Dacia, sau Eurofarmaco)
! controverse legate de politicile de guvernare

- pe de o parte reproşuri la adresa guvernărilor trecute faţă de reformele
întreprinse (privatizare « nechibzuită », descentralizare administrativă, etc.);

- pe de altă parte reproşuri adresate actualei guvernări în legătură cu tendinţa de
centralizare şi restrângere a libertăţilor democratice.

Teme cu potenţial de conflict foarte accentuat (poziţionează opiniile după cele două
perspective ideologice descrise mai sus):
! situaţia din Transnistria şi modalităţile de soluţionare a conflictului ; aici opiniile

exprimate sunt cele mai şovăielnice, participanţii neputând identifica modalităţi clare de
rezolvare a conflictului ; poziţiile adoptate sunt mai curând normative decât pragmatice
(ex. « cel mai bine ar fi fost să fie acceptat planul de federalizare », sau « conflictul s-ar
putea soluţiona dacă ar fi acceptată soluţia statului unitar şi de către Transnistria »);

! problema configuraţiei statului: stat unitar cu regiuni autonome, sau stat federal cu
puţine prerogative pentru guvernul central;

! problema orientării în politica externă: către Uniunea Europeană, sau către Rusia şi
CSI ;

! pericolul pierderii statului moldovenesc fie prin unirea cu România, fie prin disoluţia sa
! într-o formulă federativă care lasă prea puţin guvernului de la Chişinău, ori datorită

presiunilor exercitate aici de Federaţia Rusă;
! problemele identităţii naţionale:

- cine suntem?, români sau moldoveni ?,
- care este istoria noastră: există o istorie naţională a moldovenilor, un
continuum al formaţiunilor politice moldoveneşti care a culminat cu independenţa
Republicii Moldova? ori există o istorie a românilor şi a minorităţilor care locuiesc
acest teritoriu, prinşi cu toţii în graniţe artificiale care nu le-au permis dezvoltarea
politică firească?
- care este şi care ar trebui să fie limba de stat: limba română, limba
moldovenească, limba rusă sau ar trebui să existe mai multe limbi de stat?
- în cazul în care moldovenilor le este « permisă » românitatea celelalte
minorităţi etnice vor avea de suferit, vor fi supuse unui proces de « românizare »?
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V. Relaţii inter-etnice în Republica Moldova

Întrucât numărul participanţilor la studiu aparţinând unor etnii diferite a fost prea mic
pentru a putea detalia atributele şi stereotipurile in-group şi out-group pentru fiecare grup
etnic în parte, am prezentat atributele prin care participanţii îşi definesc propriul grup etnic
laolaltă cu cele pe care participanţii altor etnii le alocă grupului respectiv (vezi anexa 2,
p.25).

Ceea ce se poate spune la o primă vedere din informaţia rezultată este faptul că diferitele
grupuri etnice comunică destul de puţin între ele. Problemele şi aspectele care ţin de un
grup etnic sunt puţin vizibile celuilalt grup etnic.

O a doua remarcă pe care am putea-o face referitor la percepţiile asupra relaţiilor inter-
etnice din Republica Moldova este aceea că cei mai mulţi dintre participanţi consideră
aceste relaţii ca fiind detensionate, chiar cordiale. În opinia acestora fiecare etnie în parte
este tolerantă, respectă şi înţelege poziţia celorlalte grupuri etnice cu care împart acelaşi
teritoriu.

V.1. Stereotipuri privind grupurile etnice din Republica Moldova

Moldovenii3
Reprezentarea pozitivă asupra moldovenilor îi descrie ca oameni veseli, ospitalieri, care
ştiu să cânte şi să danseze bine. Pe de altă parte sunt blânzi, blajini, iubitori de pace,
răbdători, simpatici, respectuoşi, cumsecade, muncitori, mărinimoşi.

Observaţie
Atributele pozitive alocate moldovenilor reprezintă, spre deosebire de cele alocate
ruşilor sau ucrainienilor, mai degrabă calităţi defensive – de inacţiune, decât calităţi
care presupun dinamism.

Reprezentarea negativă legată de moldoveni îi caracterizează drept oameni mai puţin
educaţi, mai puţin urbani, mai labili (inconsecvenţă, lipsă de curaj, nehotărâţi, maleabili),
mai uşor de păcălit decât alte etnii, uneori umili. Sunt debusolaţi şi nu ştiu cu cine sau cu
ce să se identifice. Nu sunt competitivi atunci când trebuie să concureze cu alte grupuri
etnice, alţii le-o iau înainte.

Românii
Sunt percepuţi de moldoveni mai curând ca exemple de urmat, întrucât sunt mai civilizaţi,
îşi păstrează mai bine tradiţia, cultura, limba, îşi definesc o identitate de grup foarte
puternic conturată.
Sunt ataşaţi valorilor europene, oameni instruiţi care vorbesc corect limba română. Sunt
inteligenţi şi romantici, poezia şi filosofia fiind domeniile în care excelează.

Pe de altă parte românii sunt percepuţi ce către minoritari mai curând ca străini, oameni
mai periculoşi şi mai intoleranţi decât moldovenii.

                                                          
3 Redăm mai jos doar  selecţii a unora dintre atributele pozitive sau negative culese de cercetare. De fiecare dată atributele
enumerate aici au fost selectate pe criteriul coerenţei interne a reprezentării pe care o sugerează. Fiecare reprezentare în
parte poate fi totuşi, în afara unui studiu cantitativ care să probeze coerenţa atributelor respective, afectată de distorsiuni.
Pentru totalitatea atributelor culese, vezi anexa 2.



ETNOBAROMETRU-REPUBLICA MOLDOVA, etapa exploratorie
Raport studiu Delphi, Septembrie 2004, Chişinău

19

Vor să alunge populaţia rusolingvă din ţară, îşi doresc unirea cu România cu orice preţ.
Sunt mincinoşi, extremişti, fascişti, în timpul războiului i-au persecutat pe romi, au fost mai
răi decât nemţii.

Ruşii
Ruşii sunt priviţi ca oameni sinceri, cu suflet mare, gata oricând să se sacrifice pentru
prieteni, dar în acelaşi timp neîndurători cu duşmanii. Aparţin unei culturi mari (spre
deosebire de celelalte grupuri etnice din republică), dar şi unui popor mare şi demn, sunt
în acelaşi timp conştienţi de lucrile acestea. Au adus aici cultura, libertatea şi dezvoltarea.

La polul opus, în reprezentarea negativă sunt descrişi ca ocupanţi colonişti, oameni care
au avut o situaţie privilegiată în trecut în raport cu celelalte grupuri etnice şi care nu au
scăpat niciodată de sindromul “fratelui mai mare”. Din aroganţă, nu s-au adaptat niciodată
la obiceiurile autohtone, nu au fost interesaţi să înveţe limba localnicilor.  Beţivi, hrăpăreţi,
imprevizibili, au adus aici comunismul şi imperialismul rus.

Ucrainenii
Oameni care ţin la tradiţiile lor şi le-au păstrat, sunt în acelaşi timp comunicativi, veseli,
petrecăreţi, au umor, cântă, mânâncă şi dansează bine. Sunt harnici, ingenioşi,
descurcăreţi, izbândesc în ceea ce îşi propun.

Sunt priviţi pe de altă parte ca un grup etnic care s-a lăsat asimilat de ruşi pentru a obţine
avantaje (“fratele mai mic al fratelui cel mare”), sunt oameni care ar face orice ca să obţină
ceea ce îşi doresc indiferent de mijloace sau de consecinţe, etnocentrici, sunt mai şovini
decât ruşii.

Găgăuzii
Gospodari, creştini de origine turcă, iuţi, muncitori, au tradiţii bogate la care ţin, sunt
petrecăreţi, le plac vinurile şi dansul. Sunt uniţi ca grup etnic, iubesc libertatea şi
dreaptatea, dar se împacă bine cu oamenii din jur indiferent de etnie, sunt toleranţi. Au
autonomie, dar se supun legilor Rpublicii Moldova.

Pe de altă parte, deşi sunt proşti ca moldovenii sunt agresivi ca ruşii. Populaţie rurală,
puţin sofisticată incapabilă să-şi analizeze perspectivele. Sunt totuşi oameni şireţi şi
obraznici.

Observaţie
La fel ca şi în cazul bulgarilor găgăuzii sunt un grup etnic despre care participanţii
out-grup pot spune mult mai puţine lucruri decât în cazul celorlalte etnii. Multe
dintre atributele de identificare caracterizează numai etnia respectivă (ex: creştin
ortodox de origine turcă – pentru găgăuzi, cultivatori de zarzavat – pentru bulgari).
Cu toate acestea, uneori sunt priviţi ca grupuri etnice asemănătoare.

Bulgarii
Oameni harnici, gospodari, cu succes în domeniul economic, punctuali, deştepţi, avuţi,
strângători, civilizaţi, pragmatici, calculaţi, atenţi, gândesc mult iar apoi iau o decizie bună,
uniţi, solidari, ţin la tradiţiile lor.

Ar putea fi socotiţi ca media aritmetică dintre găgăuzi şi ucrainieni, nu se deosebesc ca
etnie aparte, sunt ca alţi vorbitori de limba rusă rusificaţi, urâţi (fizic), prosovietici,detestă
băştinaşii pentru prostia lor, duri, îşi urmăresc interesele indiferent de mijloace sau
consecinţe.
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Evreii
Oameni care ţin foarte mult la comunitatea lor, se ajută reciproc, deştepţi, culţi, se
descurcă bine în orice situaţie. Sunt bine pregătiţi din punct de vedere profesional,
înclinaţi spre afaceri. Calculaţi, privesc în perspectivă. Martiri, au suferit pe vremea
comunismului şi holocaustului. Poporul care ni l-a dat pe Iisus Hristos.

Cămătari, afacerişti, nu se identifică cu ţara în care trăiesc, pot s-o trădeze oricând. Evreii
au adus comunismul, participă la putere influenţând-o din umbră. Nu sunt foarte cinstiţi, se
cred mai deştepţi decât ceilalţi, sunt cinici, te cumpără şi te vând oricând au ocazia, îi
desconsideră pe ceilalţi.
Ţiganii
Popor care îşi iubeşte tradiţiile, obiceiurile, cântecul, limba. Au multă grijă de copiii lor,
mândri, curaţi, oameni meşteri, muzicieni, veseli, cântăreţi, oameni buni. Sunt înfrăţiţi cu
Libertatea, sunt oameni liberi. Ţiganii din Moldova sunt mai emancipaţi, mai civilizaţi şi mai
sedentari decât cei din România.

Nu se adaptează la viaţa modernă, nomazi, nu respectă normele sociale recunoscute de
toţi ceilalţi. Sunt uşuratici, analfabeţi, neorganizaţi, umblă cu ghicitul, nu-şi trimit copiii la
şcoală, nu muncesc, un popor fără noimă, hoţi de cai.

V.2. Valori comune
Câteva dintre atributele pozitive enumerate de participanţi sunt comune mai multor etnii.
Astfel, moldovenii, ucrainenii, găgăuzii şi bulgarii sunt consideraţi oameni harnici şi
gospodari. Dacă acestora li se alătură ţiganii, ceea ce au în comun cu toţii este veselia şi
faptul că ştiu să cânte şi să danseze bine. Moldovenii, ruşii şi ucrainenii au în comun
ospitalitatea. Moldovenii şi ruşii sunt consideraţi stăpânii ţării.

Există câteva atribute care lipsesc moldovenilor şi sunt împărtăşite de alte grupuri etnice.
În afară de ruşi şi moldoveni toate celelalte etnii sunt considerate drept comunităţi care îşi
păstrează şi cultivă tradiţiile. Românii, ruşii, bulgarii şi evreii sunt priviţi ca oameni educaţi
(intelectuali, profesionişti,etc.). Ruşii, ucrainienii, bulgarii şi găgăuzii pot fi numiţi fraţi, iar
ruşii bulgarii şi evreii sunt oameni care au succes economic.

Atribute Moldove
ni

Român
i

Ruşi Ucrainie
ni

Găgău
zi

Bulgar
i

Evrei Ţigani

Harnici ♦ ♦ ♦ ♦
Veseli ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ospitalieri ♦ ♦ ♦
Cântă şi dansează
bine

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Gospodari ♦ ♦ ♦ ♦
Stăpânii ţării ♦ ♦
Păstrători ai tradiţiilor
lor

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Educaţi ♦ ♦ ♦ ♦
Fraţi ♦ ♦ ♦ ♦
Succes economic ♦ ♦ ♦

♦  indică faptul că un anumit epitet a fost atribuit etniilor respective
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V.3. Grupuri pertinente de referinţă
În afara unor structuri mai mult sau mai puţin dependente de stat (Departamentul de
Relaţii Interetnice, Institutul de Relaţii Interetnice din cadrul Academiei de Ştiinţe) grupurile
sau persoanele percepute ca având influenţă (mai curând negativă decât pozitivă) asupra
relaţiilor interetnice în Republica Moldova sunt aproape în exclusivitate politicieni sau
partide politice (Frontul, Interfrontul, PPCD, Mircea Snegur, Klimenko, Roşca,  Dabija,
Edinstvo, etc.).

În ceea ce privesc structurile guvernamentale, participanţii se împart în două categorii
diferite:
Pe de o parte cei care consideră că aceste structuri sunt utile şi contribuie la
îmbunătăţirea relaţiilor interetnice – cea mai frecvent numită activitate a acestora fiind
organizarea unor festivaluri şi manifestări culturale multietnice, pe de altă parte cei care
consideră că aceste structuri sunt complet ineficiente, activitatea lor nereuşind să
soluţioneze problemele de fond.

«Toate (aceste instituţii) sunt formale, doar creează impresie -  expoziţii, festivaluri
de folclor etc... Dar de problemele etniilor, care depăşesc cu mult aceste
dimensiuni culturale, nimeni nu se ocupă. Liderii acestor organizaţii sunt realeşi din
an în an, dar ei stau doar în prezidiu la diferite manifestări, dar nu fac nimic real. »
M27

V.4. Modul în care grupurile etnice se percep / sunt percepute în relaţia cu statul
Modul în care moldovenii se percep ca cetăţeni ai Republicii Moldova:
! cei mai numeroşi au fost aceia care cred că a fi cetăţean al Republicii Moldova

presupune o identitate etnică neînchegată, supunere, sărăcie extremă sau până la
urmă părăsirea ţării:

« Înseamnă să ai puţine şanse de existenţă, să-ţi doreşti să pleci la muncă peste
hotare, să vorbeşti o limbă stâlcită şi să nu-ţi fie clară propria identitate. » M5;
« A încerca să supravieţuieşti, la ţară prin gospodărie naturală, la oraş, prin bişniţă,
sau prin a-ţi face drept ideal să pleci la muncă peste hotare. Să fii român şi să
locuieşti în RM înseamnă să aştepţi când preşedintele ţării va mai ieşi cu o iniţiativă
antiromânească pentru ca apoi să poţi să reacţionezi pe potrivă. » M12;
« Probabil să fii om supus arbitrariului oficial de stat, acţiunii aproape necontrolate a
autorităţilor statului, să-ţi exerciţi cu mari riscuri drepturile civice şi constituţionale,
să nu poţi trăi în mod decent din veniturile generate de actorii economici locali, ci
doar din surse de venit generate de întreprinderi sau structuri economice sau
noneconomice externe, în ciuda acestor lucruri să fii o fire veselă, care probabil
este o sursă de autodopaj, ce nu le permite moldovenilor să cadă în depresie. »
M12;
« Înseamnă să gândeşti, cum mai repede să pleci la lucru în Italia sau Portugalia,
sau în oricare altă ţară, care ţi-ar da un venit. Dar eu îi înţeleg pe cei, care pleacă,
pentru că ei se simt oameni. Mulţi din ei se  simt oameni, nu ştiu de ce, pentru că
chiar dacă lucrează la greu, dar el e plătit pentru asta şi se simte util. Dar aici  nu
se simte. » F10.

Modul în care persoane de alte etnii se percep ca cetăţeni ai Republicii Moldova:
! persoane care cred în viitorul acestei ţări, sunt de părere că aceasta este o ţară

frumoasă, le place să trăiască aici şi trebuie să fie cu toţii cetăţeni ai acestei ţări.
« Cred, că trebuie să fii mândru de apartenenţa ta la acest popor, pentru că trăieşti
pe un meleag atât de minunat, că ai posibilitate să admiri toate acestea, să trăieşti
o viaţă normală de om. » M7;
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« Este o mândrie. Şi mai ales că eu am de lucru aici. Care mai poate fi fericirea? »
M15;

! persoane care au ocolit răspunsurile la întrebările care vizau această temă:
« Îmi vine greu, cred că ar trebui să răspundă ... moldovenii trebuie să răspundă la

această întrebare” M26;
« Îmi place mult ideea răspîndită în America – nu există naţiuni, există doar
americani. Fii şi rus, şi ucrainean, în ce ţară trăieşti trebuie să-i serveşti ei, să faci
ceva pentru patrie, s-o iubeşti” M14.

Modul în care moldovenii îi percep pe ruşi ca cetăţeni ai Republicii Moldova; întrucât ruşii
sunt percepuţi ca diferiţi şi ca având un statut aparte faţă de altă etnii, am tratat această
problemă distinct. Ruşii sunt priviţi de mulţi dintre participanţii moldoveni ca etnia care în
trecut a deţinut avantajul puterii în defavoarea celorlalte grupuri etnice şi care nu a
renunţat încă la ideea de a păstra acest avantaj. Sunt aroganţi şi se poartă în continuare
ca nişte străini, ori ca nişte cuceritori.

« (Ruşii) sunt diferiţi şi e diferită situaţia lor, probabil condiţiile climaterice aici sunt
mult mai favorabile, e o zonă geografică bogată şi frumoasă, dacă te gândeşti la
Siberia. Ar trebui să înveţe limba, cultura şi tradiţiile noastre, să se integreze, să
devină adevăraţi cetăţeni” F1
« Pentru ruşi este o problemă pentru că nu se identifică cu acest stat, deoarece a
apărut recent şi e normal să nu te identifici cu un stat care nu a existat niciodată »
M2  
« Să continui să te comporţi de parcă ai fi naţiunea care domină în această ţară. Să-
ţi promovezi interesele, sperând că politicile Rusiei vor determina RM totuşi să
promoveze o politică euroasiatică » M12

Pentru etnia găgăuză care locuieşte pe teritoriul Republicii Moldova  participanţii au
formulat două idei:
! găgăuzii se simt aici în patria lor:

« Şi ei sunt stabiliţi de mult aici şi cred că văd  Republica Moldova ca o patrie a lor,
au posibilitatea să se dezvolte şi din punct de vedere etnic, şi social şi cultural. » F1
« Pentru găgăuzii care locuiesc aici, aceasta este, de asemenea, Patria lor. » F25
« Pentru găgăuzi, cred, e foarte bine. Găgăuzi, practic, există doar în Republica
Moldova şi ei au reuşit să-şi constituie o autonomie, au foarte multe drepturi. Au
oportunităţi să se dezvolte. » F8

! minoritatea găgăuză sau ajutorul şi susţinerea venite din partea Turciei sunt privite de
ne-găgăuzi cu suspiciune:

« Să te identifici tot mai mult cu Turcia, să aştepţi ajutor din partea acesteia şi
investiţii şi să asculţi de sfaturile şi sugestiile din exterior, rămânând, în acelaşi
timp, un grup enclavizat. » M5
« În ultimii ani, tot mai mulţi etnici găgăuzi şi bulgari pleacă şi se stabilesc în Turcia
şi, respectiv, în Bulgaria, din cauza problemelor social-economice cu care se
confruntă RM. Sunt ademeniţi de standardele de viaţă mai înalte, de afinităţile
culturale comune. Mai ales că există şi anumite oferte tentante din Turcia, oferte la
studii etc. Acest exod al populaţiei găgăuze ne demonstrează că nu sunt prea
ataşaţi de această formaţiune statală, - RM. Nu e prea dezvoltat sentimentul de
apartenenţă la RM pentru că ei, totuşi, au reuşit să realizeze această formaţiune
politică Gagauz Yeri şi cred că se percep, mai curând, ca cetăţeni ai acestei
formaţiuni politice autonome în cadrul RM » M6
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V.5. Temele conflictuale care privesc relaţiile inter-etnice percepute de participanţi
Mulţi dintre participanţi sunt de părere că nu există teme care să poziţioneze grupurile
etnice în conflict în Republica Moldova.

«Nu cred că în Moldova a existat vreun conflict inter-etnic. Poate doar la nivel local.
Dar nu cred, mai ales că moldovenii sunt foarte toleranţi.» M4

Un alt tip de opinie asumă ideea inexistenţei relaţiilor între grupurile etnice. Minoritarii nu
intră nici în conflict nici în consens cu majoritatea moldovenească, pentru că fiecare dintre
grupurile etnice trăieşte pur şi simplu într-un cu totul alt univers decât celălalt grup etnic.

«Lumea din Republica Moldova trăieşte în universuri paralele. De exemplu, la un
post de radio rusesc se transmite mereu timpul probabil din Moscova, iar pe mine
nu mă interesează. Eu dacă ascult timpul probabil din Bucureşti, ascult un post de
radio ca ProFM sau KissFM, pentru că am învăţat în Bucureşti 4 ani. Probabil sunt
şi oameni care au studiat la Moscova. Deci, sunt universuri paralele, care nu se
intersectează lingvistic, nu se intersectează prin nimic. Probabil există în orice stat,
dar în cazul nostru e mai tragic.» F10

Acolo unde temele conflictuale sunt percepute, acestea se suprapun perfect peste temele
percepute conflictuale din agenda publică.

Temele percepute drept conflictuale pentru relaţiile interetnice sunt :
! Problema Transnistreană; deşi mulţi dintre participanţi înclină să considere acest

conflict ca fiind mai degrabă unul de natură politică decât unul de natură  etnică,
problema poate opune poziţiile etnicilor moldoveni celor ale etnicilor ruşi/rusolingvi. Cei
dintâi ar fi mai înclinaţi spre soluţia revenirii la statul unitar şi ar fi de partea politicii de
la Chişinău, cei din urmă ar putea ţine partea regimului separatist de la Tiraspol. Din
perspectiva etnicilor ruşi/rusolingvi moldovenii ar putea fi acuzaţi de intoleranţă – în
chestiunea limbii de stat, sau în cea referitoare la garantarea autonomiei teritoriului
transnistrean, motiv pentru care Transnistria a ajuns să se separe de Republica
Moldova.

! Temele legate de configuraţia statului moldovean; sunt în strânsă legătură cu celelalte
două teme considerate conflictuale : războiul din Transnistria şi identitatea naţională.
Ar putea opune deasemenea opiniile etnicilor moldoveni celor ale etnicilor ruşi, sau ai
altor etnii vorbitoare de rusă. Etnicii moldoveni ar putea fi de partea formulei actuale de
organizare a statului, în timp ce etnicii rusolingvi ar putea fi de partea ideii statului
federal. Mai mult decât atât, minorităţile s-ar putea teme de intenţiile majorităţii de a uni
Moldova cu România în viitor, în timp ce majoritarii s-ar putea teme că federalizarea va
duce la creşterea influenţei Federaţiei Ruse în Moldova şi în timp, prin controlul rusesc
foarte puternic asupra unor state ale federaţiei, chiar la pierderea statului moldovean.

! Opţiunile de politică externă ; moldovenii şi-ar putea dori o orientare pro europeană, în
timp ce minorităţile etnice o politică externă  îndreptată către statele CSI ; Există
presupoziţia că etnicii ruşi susţin politica Rusiei indiferent de temă. Atunci când
Moscova şi Chişinăul s-ar afla pe poziţii divergente enicii ruşi s-ar afla dintr-o dată în
controversă cu cei moldoveni.

! Temele legate de identitatea naţională ; sunt cele descrise anterior : problema limbii, a
apartenenţei, a trecutului istoric, etc. (vezi p.16). Moldovenii ar putea fi nemulţumiţi de
următoarea situaţie : de teama unei identificări politice cu România, şi a conflictelor pe
care această asumare le-ar putea  declanşa,  le este refuzată / îşi refuză asumarea
unei identităţi culturale româneşti. Acest artificiu duce la un dezechilibru intern al
grupului etnic şi la o fragilitate identitară extremă pentru moldoveni. Pe de altă parte,
minorităţile etnice presează ele însele asupra acestui mod de autoraportare al
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majoritarilor. Asumarea identităţii româneşti de către moldoveni, le-ar putea face să se
simtă excluse ca grupuri etnice, dar şi ca cetăţeni ai aceluiaşi stat. Câtă vreme acum
se pot declara moldoveni de etnie rusă ucrainiană, bulgară, etc. (« noi toţi suntem
moldoveni ») cum îşi vor mai spune în cazul în care moldovenii s-ar transforma peste
noapte în români? În plus ar exista mereu teama că odată deveniţi români, moldovenii
şi-ar putea dori şi unirea cu România. În ambele cazuri (minorităţi, majoritate) există
bariere de identificare greu de trecut. Ambele situaţii (cea a majoritarilor, cea a
minorităţilor) contribuie la stabilitatea cercului vicios astfel creat.

! În valul doi al studiului mulţi dintre participanţi au considerat potenţialul de conflict al
tuturor acestor teme, cu excepţia problemei Transnistriei, ca fiind mult mai redus decât
cel estimat în primul val. Mulţi dintre participanţii RN+D s-au orientat în schimb către
acele teme de politică sau economie de pe agenda publică care îi poziţionau în
contrast cu cealaltă perspectivă ideologică, considerându-le pe acestea din urmă ca
având cel mai ridicat potenţial de conflict.

! Alţi participanţi au considerat că nu există teme de dezbatere cu potenţial ridicat de
conflict, câţiva au reconfirmat teme identificate în valul întâi.

Temele identificate de participanţi care ar putea crea consens la nivelul tuturor locuitorilor
de pe teritoriul republicii ar putea fi cele care propun ţeluri sociale şi economice de interes
larg: concentrarea tuturor grupurilor asupra dezvoltării economice, într-ajutorarea în cazul
unor calamităţi naturale, consolidarea statului moldovenesc ca stat independent.
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Anexe

ANEXA 1

Agenda publică, teme cu potenţial de conflict
Categorie Puncte pe agenda publică

IIA.1 Politică
  IIA.1.1 Chestiuni care
ţin de formarea noului
stat

! destrămarea fostei Uniuni Sovietice,
! declararea independenţei Republicii Moldova (1991),
! adoptarea Constituţiei (1994),
! războiul din Transnistria (1992)
! câştigarea alegerilor din 2001 de către comunişti
! acordarea unor drepturi minorităţilor naţionale
! planul de federalizare a Republicii Moldova
! introducerea cursului de istorie integrată în şcoli,
! introducerea limbii ruse în şcoli
! elaborarea strategiei anti-sărăcie de către guvern cu avizul

organismelor financiare internaţionale
! problema asigurărilor medicale

  II.A.1.2 Chestiuni care
ţin de schimbările
politice ale perioadei
de tranziţie

! câştigul cauzei grupului Ilaşcu
la CEDO,

! negocierea planului de acţiuni
pentru integrare cu Uniunea
Europeană (2003),

! unirea forţelor de dreapta într-o
singură formaţiune politică
(Moldova Democrată),

! corupţia extinsă la toate
nivelurile

! restrângerea libertăţilor
democratice*

! stabilizare economică şi
politică;

! orientarea politicilor de
stat către oamenii
simpli,

! îmbunătăţirea furnizării
serviciilor către
cetăţeni,

! elaborarea unor
strategii de dezvoltare a
societăţii, tineretului,
turismului.**

  IIA.1.3 Altele (vizibile
doar din perspectiva
NN)

! inaugurarea monumentului lui Ştefan cel Mare,
! renovarea mănăstirii Căpriana,
! festivalul vinului – în care a fost implicat şi preşedintele
ţării.

! stabilizarea monedei naţionale
! plata fără întârzieri mari a salariilor bugetarilor şi a pensiilor
! inexistenţa unei infrastructuri de prelucrare a produselor

agricole

IIA.2 Economie

! lipsa concurenţei pe piaţă / eşe-
cul creării economiei de piaţă,

! imposibilitatea iniţierii unei
afaceri,

! absenţa investiţiilor 
! corupţia
! intervenţia masivă a statului în

economie*

! stabilizarea
economică,

! crearea economiei de
piaţă social orientată,

! creştere economică**
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IIA.3 Societate ! migraţia masivă a forţei de muncă în străinătate, cel mai
adesea în condiţii ilegale

! sărăcia extremă a oamenilor obişnuiţi.
Teme cu potenţial
ridicat de conflict =
teme care ar putea
plasa diferitele
grupuri etnice pe
poziţii conflictuale

! situaţia din Transnistria şi modalităţile de soluţionare a
conflictului

! problema configuraţiei statului:  stat unitar cu regiuni
autonome, sau stat federal

! problema orientării în politica externă: către Uniunea
Europeană, sau către Rusia şi CSI

! pericolul pierderii statului moldovenesc
! probleme legate de identitatea naţională (români sau

moldoveni?,istoria,limba de stat,pericolul «românizării»)
*probleme vizibile doar dintr-o anumită perspectivă ideologică
** probleme vizibile doar dintr-o altă perspectivă ideologică
    Subiecte politice care pot aşeza grupurile etnice pe poziţii conflictuale. (Pentru
unele subiecte este vorba despre interpretări diferite; deci, existenţa acestor opinii
dintr-o perspectivă sau alta este conflictuală, că există asemenea opinii).



ETNOBAROMETRU-REPUBLICA MOLDOVA, etapa exploratorie
Raport studiu Delphi, Septembrie 2004, Chişinău

27

ANEXA 2
ATRIBUTE ŞI STEREOTIPURI CARE DESCRIU GRUPURILE ETNICE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA IDENTIFICATE DE PARTICIPANŢI
Vom prezenta în continuare modul în care participanţii au identificat stereotipurile şi
atributele caracteristice fiecărui grup etnic în parte :

Etnie Atribute, stereotipuri identificate de participanţi
Moldovean,
moldoveni

Moldoveanul este harnic, sârguincios, vesel, ospitalier, cântă şi dansează bine,
e simpatic, mucalit, cu simţul umorului, vorbeşte stâlcit limba română, nu are
studii serioase, categoric nu este un intelectual, ori dacă este, e intelectual la
prima generaţie. E o fiinţă aparte care nu se întâlneşte în alte locuri.
Moldovenii sunt buni doar pentru munci agricole, sunt ahtiaţi de tot ce vine, în
special, dinspre răsărit şi mai puţin de ceea ce vine din occident, se
autobiciuiesc, nu au o identitate etnică sau teritorială, sunt înapoiaţi, ţărani,
români din Moldova istorică, sau din regiunea Odesa. Pot fi blânzi, gospodari,
liniştiţi, dar stau prost cu cartea şi sunt bădărani.
Este populaţia majoritară sau naţiunea titulară, numele lor are conotaţie
geografică nu este un etnonim.
Suntem noi cei din Moldova.
Pe de altă parte moldovenii pot fi inconsecvenţi, nehotărâţi, maleabili, lipsiţi de
curaj, dar şi respectuoşi, cumsecade, muncitori dar săraci. Nu-şi calculează
eforturile, se ţin de scandaluri, sunt inculţi, nu-şi respectă promisiunile.
Sunt jalnici uneori până la tragic, leneşi, mărinimoşi, trăiesc pe acest meleag,
debusolaţi, răbdători, cuminţi, docili, « boi », proşti, uşor de păcălit, confuzi, nu
ştiu cu ce să se identifice, nu sunt organizaţi, nu sunt uniţi, zăpăciţi, prietenoşi,
umili, fricoşi, acei oameni pe spinarea cărora te poţi îmbogăţi, genul « capul
plecat sabia nu-l taie », sau « să moară şi capra vecinului ».
Sunt talentaţi, dar şi invidioşi, sunt stăpânii ţării, dar în Moldova, un stat foarte
mic, sunt prea multe curente şi mişcări social-politice. Iubitori de pace, blajini,
sufletişti, amabili, plini de viaţă, îşi iubesc pământul, sunt înaintaşii noştri.
Simbolurile lor: mioară, vin, mămăligă, codru, Mioriţa, trandafir, domnitorul
Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Vasile Lupu, Dimitrie
Cantemir.
E greu să spui ceva despre ei.
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Român,
români

Românul e un păstrător al tradiţiei, devotat identităţii sale şi apartenenţei sale la
neamul românesc, cultivă limba, cea mai conştientă şi educată populaţie,
reprezintă o naţiune, cea
mai ataşată principiilor europene, instruiţi, vorbesc corect limbă română,
naţionalişti.
Românii îşi doresc unirea cu Romînia, cu orice preţ, vor să alunge populaţia
rusolingvă din ţară, lozinca “bagajul, gara, Rusia” este în cazul lor actuală şi
astăzi, doresc unirea.
Există o atitudine negativă a Ucrainei faţă de această naţionalitate.
Pe de altă parte românii sunt ţigani, săraci, mincinoşi, cu tendinţe spre
extremism, fascişti, inconsecvenţi, nehotărâţi, maleabili, lipsiţi de curaj. Deşi tot
mai mulţi oameni preferă să-şi recunoască apartenenţa naţională (în special
nouă generaţie) au totuşi problema autoidentificării.
Sunt mai şmecheri decât moldovenii, există diferenţe între românii din România,
şi cei din Moldova – cei din urmă sunt jalnici în încercarea lor de a-şi demonstra
identitatea. Românii sunt deasemenea şovăitori, lipsiţi de fermitate, inteligenţi,
energici, aroganţi, radicali, frustraţi, ţipălăi- oamnei care la început strigă şi apoi
se gândesc la efectele pe care le produc strigătele lor. Totuşi păşesc mai
repede pe un drum corect, e populaţia autohtonă.
Încă nu s-a ajuns a se înţelege că suntem de acelaşi sânge.
Românii sunt în urma moldovenilor, nu poţi fi azi moldovean şi mâine român,
sunt o imitaţie a ceva, în timpul războiului i-au persecutat pe romi, au fost mai
răi decât nemţii. Sunt cetăţeni ai statului vecin, inteligenţi, romantici (poezia,
filozofia sunt sferele lor de activitate), dar te amăgesac, te încurcă, te prostesc,
nu sunt sinceri şi cinstiţi, te pot buzunării, amăgi.
Simbolurile lor: capitala, neamul românesc, Dunărea.

Etnie Atribute, stereotipuri identificate de participanţi
Rus, ruşi Sunt deschişi, sinceri, conştienţi de aparenţa la o naţiune mare, binevoitori,

ospitalieri, comunicativi, prietenoşi, apropiaţi, colegi, vecini, fraţi.
Şi-au lăsat patria, sunt ocupanţi colonişti, în trecut au avut o poziţie socială mai
bună, sunt marcaţi de complexul inferiorităţii, trăiesc într-o ţară străină lor, sunt
ţâfnoşi, arţăgoşi, enclavizaţi, comunică doar cu ai lor, nu caută dialogul cu alte
etnii, dar sunt mai buni decât moldovenii la carte.
Vor neapărat o refacere a URSS, domină ţara din punct de vedere economic,
sunt o comunitate frustrată, care şi-a pierdut privilegiile avute în perioada
sovietică şi, realizează că sunt o minoritate într-un stat independent, au
mentalitate de “asediaţi”. Sunt agresivi, consideră că cea mai bună metodă de
apărare este ofensiva, atacul.
Aparţin unei culturi vaste – cultura rusă, sunt descurcăreţi, se consideră
superiori moldovenilor, trăiesc preponderent în urban, au rămas străini de
obiceiurile şi tradiţiile moldoveneşti, nu au învăţat limba populaţiei autohtone,
ignoră sau resping valorile moldovenilor. Ruşii din afara Chişinăului sunt ceva
mai pragmatici şi mai adaptaţi obiceiurilor autohtone.
Ruşii îşi revendică drepturi de eliberatori,  au sindromul “fratelui mai mare”,
încearcă să profite de pe urma altora, foarte prompţi în conflict, beţivi, “roşii”,
sunt cei care au făcut revoluţia şi au vrut să instaureze comunismul în lume,
duri, sfidători, aroganţi, “porci”, grosolani, trăiesc cu mitul că au adus aici
cultura, libertatea, dezvoltarea, imperialişti, şovini. Sunt în acelaşi timp
organizaţi, dominatori, vor să impună limba rusă, hrăpăreţi, gândesc pentru
astăzi, dar mâine o să mai vadă ei, sunt imprevizibili.
Rusul e omul sovietic, sau un om ca toţi oamenii, locuieşte teritorii imense,
suflet deschis, îşi dă şi cămaşa de pe el pentru a-şi ajuta aproapele, dar să nu-l
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obijduieşti…, îşi simte sângele, orientat către Federaţia Rusă. Ruşii sunt ai
noştri, cetăţenii fostei URSS. De acolo vin resursele, acolo este piaţa noastră de
desfacere, au renunţat la multe în favoarea periferiei, conducătorii lor aveau
grijă de popor. Sunt un popor mare, demn, sunt fraţi de sânge, slavi, pot să dea
totul pe băutură, puternici, hâtri, încearcă să-şi impună punctul lor de vedere
(lingvistic, cultural), “cu ruşii era mai bine”. Rusul este un urs care merge
înainte, care dă buzna.
Pot fi numiţi ruşi toţi vorbitorii de rusă, indiferent de etnie.
Simboluri: Dovstoievski, Cehov, Vladimir (unul dintre primii kneji ai Rusiei),
Petru I, Suvorov, Kutuzov, limba rusă.
Nu se pot spune prea multe despre ei.

Ucrainean,
ucraineni

Ucrainenii ţin la tradiţia lor, la limba lor, sunt comunicativi, buni bucătari,
mănâncă mult, beau mult, binevoitori, le place să mănânce slănină, sunt
oameni buni, primitori, naţionalişti.
Este una dintre cele mai vechi comunităţi etnice din spaţiul Moldovei medievale,
cei din spaţiul rural sunt diferiţi de cei din urban, şi-au păstrat întrucâtva
tradiţiile naţionale. Cei din spaţiul urban se identifică în mare parte cu fosta
populaţie majoritară din URSS – ruşii.
Nu sunt diferenţe mari între ruşi şi ucraineni, totuşi cei din urmă sunt mai şovini
decât ruşii. Este una dintre cele mai rusificate etnii din Moldova, au caracter
slab deoarece s-au rusificat, s-au înstrăinat de ţara de origine, sunt invizibili ca
etnie aparte, se identifică cu vorbitorii de rusă, fraţi mai mici şi mai păcătoşi care
se lasă prostiţi de fratele mai mare, remorca minorităţii ruse, şmecheri, egoişti,
profitori, neorganizaţi, minoritate pasivă, neomogenă.
Ucrainenii sunt o populaţie rurală din regiunea Odessa, locuiesc la sate, şi-au
păstrat specificul, tradiţionalişti, bărbaţii poartă moţ căzăcesc “haholi”,
petrecăreţi, simpatici, harnici, meşteri neîntrecuţi la interpretarea cântecelor lor
populare, şireţi, ingenioşi, hapsâni.
Vecini, fraţi, conlocuitori, au umor, nu se lasă de ce-i al lor, cântă şi dansează
bine.
Să fii ucrainean nu e o naţionalitate e o profesie. Sunt descurcăreţi, se împacă,
se înţeleg şi se respectă, « când s-a născut ucraineanul evreul a icnit », oameni
care şi-au găsit loc de trai în Moldova şi nu pretind nimic. Doresc linişte, doresc
să se ţină cont de părerea lor, doresc ca limba şi cultura lor să se dezvolte, văd
în toţi mai întâi de toate omul, apoi etnia, ospitalieri, zgârciţi, veseli.

Etnie Atribute, stereotipuri identificate de participanţi
Ucrainean,
ucraineni

Ucrainenii sunt cetăţenii statului vecin.
Simbolurile lor : “gorilka” (ţuica lor), “Gopakul” (dans popular), “haholi”, Bogdan
Hmleniţki, Taras Bulba, culoarea drapelului lor.
Nu se pot spune prea multe despre ei.

Găgăuz,
găgăuzi

Găgăuzii se raportează mai mult decât alte grupuri la apartenenţa lor etnică,
mai orientaţi spre relaţiile din interiorul grupului, decât spre exterior. Sunt
gospodari, creştini de origine turcă, izolaţi, paşnici. Ca intelect seamănă
moldovenilor, ca exprimare ruşilor (rusolingvi), agresivi, înapoiaţi, practică
agricultura, comercianţi, turci, trădători, au o limbă urâtă, luptă pentru
autonomie.
Sunt rusificaţi, nu li s-au creat suficiente condiţii pentru a se întoarce la limba şi
tradiţiile lor după ’91. Este o populaţie compactă în sudul Moldovei, trăiesc la
ţară, un grup etnic puţin numeros, au venit în perioada războiului ruso-turc, s-au
înţeles întotdeauna bine cu populaţia autohtonă, au autonomie.
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Sunt unici: turci de orientare ortodoxă, bărbaţii sunt frumoşi, sunt undeva
departe, răutăcioşi, confuzi, greu de aşezat într-o cutie etnică sau culturală, nu
foarte abili din punct de vedere intelectual, victime ale istoriei, cu ambiţii
inspirate din afară, incapabili a-şi analiza perspectivele şi beneficiile.
Cel mai puţin educat grup etnic, oameni răi, o parte a grădinii noastre, fraţi,
conlocuitori, iuţi, muncitori, popor mândru, toleranţi faţă de alte etnii, oameni
care au o autonomie de care sunt mulţumiţi, se supun legilor Republicii
Moldova, vecini, persoane obijduite de soartă.
Primesc ajutor din Turcia şi asta i-ar putea influenţa negativ, s-ar putea spune
că sunt turci. Au tradiţii bogate, sunt petrecăreţi, le plac vinurile şi dansul, se
împacă bine cu toată lumea, popor dornic de libertate, dau dovadă de
fierbinţeală, de aspiraţie la dreptate, de stimă faţă de oamenii din jur de alte
etnii.
Obraznici, caută să-şi impună puntul lor de vedere, loiali. Consideraţi oameni
bogaţi, comercianţi, care se ocupă cu şiretlicurile.
Nu se pot spune prea multe despre ei.

Bulgar,
bulgari

Nu e mare diferenţă între găgăuzi şi bulgari, seamănă ruşilor şi ucrainienilor
(rusolingvi), nu se deosebesc ca entitate aparte, rusificaţi, comunitate închisă,
solidară.
Bulgarii sunt legumicultori, cresc zarzavaturi, sunt gospodari, uniţi, trăiesc
grupaţi compact în sudul Moldovei, harnici, cu ambiţii, cu orgoliu, au succes în
domeniul economic, sunt punctuali, ar fi media aritmetică dintre ucrainieni şi
găgăuzi.
S-au identificat şi ei cu populaţia de limbă rusă. Cei din Bulgaria au trăsături
aspre, sunt urâţi.
Popor slav, prezent în viaţa publică, prosovietici, detestă băştinaşii penru
prostia lor, îşi urmăresc interesele, oameni în care nu prea poţi avea încredere,
locuitori ai Taracliei, săraci, activi, avuţi, deştepţi.
Bulgarii şi găgăuzii au o istorie comună.
Oameni de autoritate, conlocuitori, strângători, uniţi, lacomi, cinstiţi, harnici,
curaţi descurcăreţi, ţin la tradiţiile lor, nu vor să fie asimilaţi, ţin la aspectul
exterior al locuinţelor, au un raion propriu, se supun legilor Republicii Moldova,
sunt de apreciat, nu ar fi trebuit să-şi piardă tradiţia şi cultura, buni meşteşugari.
Petrecăreţi, le plac vinurile şi dansul, oameni buni, severi, duri, nu atât de
deschişi, sunt fraţii noştri slavi, atenţi, calculaţi, foarte pragmatici, iubesc
acurateţea, gândesc mult, apoi iau o decizie corectă.
Simbolurile lor : „bratuşka” (frăţiorul); elefantul bulgar este cel mai bun prieten al
elefantului rus (dicton vechi), vinul bun, brânza de oi bună.
Nu se pot spune prea multe despre ei.

Evreu, evrei Evreii ţin mult la comunitatea lor, se ajută unii pe alţii, sunt coezivi, deştepţi,
culţi, şmecheri. Se descurcă bine în orice situaţie, adaptabili, sunt bine pregătiţi,
dar dispuşi să plece din ţară, dinamici, înclinaţi spre afaceri, nostalgici după
perioada sovietică.
Mulţi sunt cămătari, afacerişti, nu se identifică cu ţara unde trăiesc, pot s-o
trădeze oricând. Evreii au adus comunismul.
Sunt cosmopoliţi, spirit vesel, dau dovadă de toleranţă interetnică, dacă exercită
o influenţă, atunci o fac mai mult din umbră. Sunt perseverenţi în tot ceea ce
fac, consecvenţi, cu un larg orizont intelectual, mulţi cunosc limba română, ştiu
să-şi rezolve problemele, foarte ingenioşi, inteligenţi.
Îşi ştiu rostul, sunt peste tot, poţi să-i trimiţi oriunde, au suferit mult, au făcut din
holocaust o ideologie, au scos bani din orice.
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Nu sunt întotdeauna cinstiţi. Sunt comercianţi, profitori, în mod tradiţional se
plasează în zona de maximă influenţă economică şi politică, se cred mai
deştepţi, te cumpără şi te vând, cinici, îi desconsideră pe ceilalţi.
Martiri, au suferit de pe urma comunismului şi a holocaustului, sensibili, au rolul
de « catalizator », simt foarte bine situaţia economică.
Religia noastră vine de la ei, naţiune biblică protejată de Dumnezeu, chibzuiţi,
organizaţi, isteţi, văd calea cea mai scurtă pentru a-şi atinge scopul, folosind
principiile specifice evreilor, calculaţi, privesc departe, înainte, preocupaţi de
viitorul lor.
E de dorit să nu ai treabă cu ei.
Simboluri : Iisus Hristos, neamul evreu  este împrăştiat precum romii.

Ţigan,
ţigani

Sunt mai puţin instruiţi decât alte etnii, nu-şi dau străduinţă la carte, nu sunt
muncitori. Umblă mai mult cu afaceri dubioase, nu sunt bine puşi cu normele
sanitare şi cu educaţia, au case mari înconjurate de mizerie.
Ţiganii sunt murdari, needucaţi, hoţi, trib mai curând decât etnie, traficanţi de
droguri şi oameni, construiesc case al căror proces de construcţie niciodată nu
se încheie, comunitate înapoiată, nu se supun legii, au obiceiuri excentrice,
extravagante, case mari şi maşini multe.
Cerşesc, au familii cu mulţi copii, sunt bogaţi, au câştigat totul prin mijloace
necinstite, mincinoşi, se asimilează şi se socializează greu, umblă cu şatra.
Populaţie care îşi iubeşte tradiţiile, obiceiurile, portul, cântul, limba, mai greu se
acomodează la viaţa modernă şi le este uşor să se conserve ca etnie.
Ţiganii din Moldova sunt mai emancipaţi, mai civilizaţi, mai sedentari decât cei
din România. Totuşi sunt nomazi, conservatori, nu sunt de încredere, sunt
puţini.
Exotici, inventivi, au gust pentru bizarerii şi lucruri ieşite din comun. « Ţiganul
bani are, cinste n-are ».
Sunt oameni nenorociţi care trebuie compătimiţi şi ajutaţi.
Sunt uşuratici, analfabeţi şi neorganizaţi, un popor interesant. Au grijă de copii,
oameni mândri, popor instabil, curaţi. Au legătură cu drogurile, sunt cu şatra,
umblă cu ghicitul,  nu-şi trimit copiii la şcoală, nu recunosc principiile din
societate respectate de toţi, umblă în pantaloni murdari, n-au muncit niciodată.
Un popor fără noimă, hoţi de cai.
Le-a fost dată posibilitatea de a se afirma, au baronul lor care le rezolvă
problemele, ar trebui să li se creeze condiţii pentru a simţi că aparţin aceleiaşi
entităţi sociale.
Ţiganul este om meşter, muzician, are radacini de om liber, om bun, vesel,
cântăreţ, muncitor (dacă se apucă de ceva).
Simboluri : Soroca, casele somptuoase de pe dealul Sorocii, Budulai, haos.
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ANEXA 3 - GHID DE INTERVIU Studiu Delphi, primul val
Temă, obiective Întrebări
Agendă,
întrebări de
încălzire,
vizibilitatea
chestiunilor
legate de relaţiile
inter-etnice

Care au fost evenimentele cele mai importante care au marcat istoria
ultimilor ani în Republica Moldova? Detaliaţi – care au fost problemele
şi cauzele lor, progresele şi cauzele lor. Argumentaţi.
Care este situaţia acum?
Care sunt problemele actuale cele mai importante? De ce?
Care sunt lucrurile care au mers cel mai bine, care sunt cele care vor
merge bine în viitor. Argumentaţi.

Teme
controversate
Vizibilitatea
subiectelor cu
potenţial de
conflit

Care au fost temele de dezbatere publică ce au suscitat cele mai
aprinse controverse în Moldova?
Cauze (pentru fiecare temă enunţată)? Care au fost purtătorii de mesaj
şi poziţiile lor, (pro şi contra) pentru fiecare în parte?
Care dintre aceste teme au devenit conflictuale? Argumentaţi.
Ce subiecte vor cenera controverse sau conflit în viitor? De ce?

Identificarea
atributelor
definitorii in
group şi out
group
stereotipuri

Care sunt primele lucruri care vă vin în minte când spun:
Moldovean
      Român
      Ucrainean
      Rus
      Găgăuz
      Bulgar
      Evreu
      Ţigan (se întreabă pe rând, se roteşte lista de la un interviu la altul).
Care sunt stereotipurile legate de urmatoarele grupuri etnice din
Republica Moldova: modoveni, români, ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari,
evrei, ţigani? Care dintre aceste grupuri etnice furnizează elite politice
în Republica Moldova? Dar elite economice? Dar elite culturale?
Care sunt grupurile etnice defavorizate?

Teme
controversate

Care au fost temele care au poziţionat grupurile etnice în conflict de-a
lungul vremii (molodveni – ruşi, moldoveni – ucrainieni  ruşi – ucrainieni,
ruşi – găgăuzi, etc.)? Argumentaţi.
Care sunt aceste teme acum? Care sunt temele pe care s-a format
consens de-a lungul vremii? (teme care au generat întelegere,
consens…) Argumentaţi.
Care sunt aceste teme acum?

Lideri de opinie
grupuri
pertinente de
referinţă

Care sunt personalităţile sau organizaţiile cele mai avizate în domeniul
relaţiilor interetnice din Moldova?
Care sunt personalităţile sau organizaţiile care au contribuit la
îmbunătăţirea relaţiilor dintre diferitele grupuri etnice (ruşi – moldoveni,
ucrainieni –moldoveni, moldoveni – găgăuzi, moldoveni – ţigani, etc.)
Care sunt personalităţile sau organizaţiile care au contribuit la
înrăutăţirea relaţiilor dintre diferitele grupuri etnice în moldova?

Identitate
naţională /
identitate etnică

Care este primul lucru care vă vine în minte când spun Republica
Moldova? Ce defineşte, ce caracterizează Republica Moldova?
Argumentaţi. Ce înseamnă să fii moldovean şi să locuieşti în Moldova?
…………………. rus …………………………?
………………….ucrainian…………………….?
………………….bulgar…………………………?
…………………..găgăuz………………………..?
…………………..evreu…………………………?
………………….ţigan………………………….?
Cum definiţi identitatea naţională?
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Percepţii şi
atitudini de
raportare la
politic / politici

Care a fost politica Moldovei în privinţa grupurilor etnice până acum?
Care sunt drepturile minorităţilor etnice din Republica Moldova? Dacă ar
fi să comparaţi legislaţia moldovenească cu cea similară din alte ţari, ce
aţi putea menţiona?
Care sunt raporturile dintre majoritate şi minorităţi (cine e majoritatea
cine sunt minorităţile etnice) în Moldova?
Ce părere aveţi dacă România ar finanţa în Republica Moldova şcoli în
limba română? Dar Universităţi? Dar TV, posturi de radio?
.....................................Ukraina pentru minoritatea ukraineană........?
.....................................Bulgaria pentru minoritatea bulgară...............?
......................................Rusia pentru minoritatea rusă.........................?
......................................Turcia pentru minoritatea găgăuză.................?
Care au fost politicile care au îmbunătăţit aceste relaţii? Argumentaţi.
Care au fost politicile care le-au înrăutăţit? Argumentaţi.

Rezumat Ce ar mai fi de spus legat de temele discutate până acum, lucruri la
care eu nu m-am gândit şi sunt importante….?
Care sunt cele mai mari temeri pe care le aveţi faţă de viitor?
Care sunt speranţele?

Mulţumesc frumos pentru participare!
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ANEXA 4
CHESTIONAR AUTO COMPLETAT

Raportul de cercetare care v-a fost înmânat reprezintă prima parte a unui proiect dedicat
studierii relaţiilor inter-etnice din Republica Moldova. Datele raportului au fost culese prin
interviuri în profunzime, efectuate în Moldova cu un număr de 29 de persoane. La aceste
interviuri aţi participat şi dumneavoastră. Raportul sintetizează opiniile participanţilor la studiu.

Pentru cea de-a doua fază a cercetării sunteţi rugaţi să vă exprimaţi părerile referitoare la
temele dezbătute. Chestionarul de faţă reia temele importante cuprinse în raport (în dreptul
fiecărei teme din chestionar sunt indicate paginile din raport care corespund problemei
enunţate).  Sub fiecare dintre aceste teme se află un spaţiu liber pe care sunteţi rugat să-l
completaţi, exprimând opiniile şi observaţiile dumneavoastră în legătură cu subiectul
respectiv.

Q1 Puncte pe agenda publică în Republica Moldova, teme controversate
A. Care au fost cele mai importante evenimente din Republica Moldova în ultimii ani ?

In raportul ataşat veţi găsi acest capitol format din trei unităţi: evenimente politice,
economice si evenimente social-economice. Vă rugăm să vă exprimaţi poziţia faţă
de problemele semnalate.
1.   Evenimente politice (pp. 5-7 din raport)

Evenimente economice (pp. 7-8 din raport)

Evenimente social – economice (p. 8 din raport)

B. Care au fost temele care au stârnit cele mai aprinse controverse ?
În raport au fost formulate trei categorii de teme controversate în funcţie de intensitatea
cu care ele apar în discursul cotidian. Vă rugam să vă exprimaţi poziţia faţă de temele
din raport şi să indicaţi altele dacă este cazul.
Teme cu potenţial relativ mic de conflict (p. 8 din raport)

Teme cu potenţial  mediu de conflict (p. 8 din raport)

Teme cu potenţial ridicat de conflict (pp. 8-9 din raport)
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Q2 Relaţii inter-etnice în Republica Moldova
A. Care sunt atributele şi stereotipurile care descriu cel mai bine grupurile etnice în
Republica Moldova ?

În raport veţi găsi un “portret” al fiecărei etnii în parte, portret realizat prin alipirea
diverselor etichete date atât de către membrii etniei respective cât şi de membrii ai altor
etnii. Vă rugăm să comentaţi aceasta descriere pentru fiecare etnie în parte (pp. 10-14
din raport)
Moldoveni……………

Români……………..

Ruşi……………….

Ucraineni……………..

Găgăuzi…………………

Bulgari…………………

Evrei……………..

Ţigani……………

B. Cum pot fi caracterizate relaţiile dintre grupurile etnice din Moldova?
Două dintre poziţiile care s-au cristalizat pe această temă sunt: inexistenţa temelor care
să pună grupurile etnice în conflict şi ideea inexistenţei relaţiilor între grupurile etnice.
Credeţi că cele două poziţii reflectă realităţile din Moldova ? Argumentaţi. (p. 14 din
raport)

Există anumite teme care pun în conflict diferitele grupuri etnice în Moldova : conflictul
transnistrean, identitatea naţională, orientarea politicii externe a Republicii Moldova şi
configuraţia statului moldovean Sunteţi de acord ? Argumentaţi-vă poziţia. Există şi alte
teme conflictuale în afară de acestea ? (pp. 14-15 din raport)

Care sunt organizaţiile sau persoanele  care contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor inter-
etnice în Moldova ? (p. 15 din raport)

Care sunt acele organizaţii sau persoane care contribuie la înrăutăţirea relaţiilor inter-
etnice în Moldova ? (p. 15 din raport)
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Q3 Percepţii şi atitudini de raportare la politic / politici în Republica Moldova
A. Care sunt percepţiile şi atitudinile faţă de statul moldovean?

Opiniile referitoare la acest subiect au fost împărţite în raport în trei categorii: “naţional-
optimistă”, “unionistă” şi “sceptică”. Cum se raportează cetăţenii Moldovei la statul
moldovean? Ce înseamnă acest stat pentru ei? (p. 16 din raport)

Ce înseamnă identitatea naţională?(pp. 16-17 din raport)

B. Cum se percep diferitele grupuri etnice în relaţia cu statul ?
Ce înseamnă să fii moldovean şi să trăieşti în Republica Moldova? Ce înseamnă să fii
rus şi să trăieşti în Republica Moldova? Ce înseamnă să fii ucrainean şi să trăieşti în
Republica Moldova? Ce înseamnă să fii găgăuz şi să trăieşti în Republica Moldova? Ce
înseamnă să fii bulgar şi să trăieşti în Republica Moldova? Ce înseamnă să fii ţigan şi să
trăieşti în Republica Moldova? Sunteţi de acord cu concluziile din text? Argumentaţi. (pp.
17-18 din raport)

C. Care au fost politicile Republicii Moldova referitoare la grupurile etnice ? (pp. 18-19
din raport)

Care sunt grupurile etnice avantajate? Argumentaţi.

Care sunt grupurile etnice dezavantajate? Argumentaţi.

Care au fost politicile bune orientate către grupurile etnice în Republica Moldova?
Argumentaţi.

Care au fost politicile proaste orientate către grupurile etnice în Republica Moldova?
Argumentaţi.
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Q4 Observaţii personale după parcurgerea studiului

Mulţumim foarte mult pentru participare!
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