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Rezumat: Peste tot în lume, nu numai pentru politicieni, migraţia este inevitabilă şi
importantă. Populaţia Europei va scade şi numărul total al creştinilor în lume se va
apropia de numărul musulmanilor.
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Abstract: All over the world, not only as far as politicians are concerned, migration
is inevitable and important. Europe's population will decrease further and the overall
number of Christians in the world will soon become similar to that of Muslims.
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igraţia s-a manifestat din cele mai vechi timpuri, însă aceasta a căpătat
o conotaţie multiplă şi noi valenţe de manifestare în etapa Post Război Rece, după
înfiinţarea ISIS, cu influenţe marcante asupra dezvoltării unor regiuni ale lumii.
De fapt prima mare migraţie din istoria omenirii, considerată a fi cea mai
importantă a fost cea de acum 160 000 de ani din Africa Centrală şi de Est care a
ajuns în Europa acum 45 000 de ani şi s-a terminat acum 15 000 de ani.
Efectele migraţiei forţei de muncă şi de altă natură în Europa, inclusiv în
România determină schimbări importante în toate domeniile de activitate, în
condiţiile îmbătrânirii populaţiei, a descreşterii acesteia, a sistemelor de securitate
socială şi a regimurilor de pensii.
Migraţiile de-a lungul istoriei, precum a grecilor, sciţilor, geţilor, romanilor,
mongolilor etc., au dus la formarea majorităţii popoarelor lumii.
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Migraţiile după descoperirea Americii, Australiei, Oceaniei etc., au dus la
formarea marilor imperii ale vremii: spaniol, portughez, olandez, britanic, francez
etc.
Europa modernă s-a caracterizat prin migraţii precum:
cea după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial (etape);
după dezintegrarea U.R.S.S. şi a cortinei de fier;
înfiinţarea ISIS, precedat de Războiul din Golf şi Nordul Africii.
Etimologic migraţia se referă la deplasarea oamenilor, relocalizarea lor
geografică permanentă sau temporară.
Juridic, acţiunea migrării presupune intenţia persoanei de a pleca definitiv
din statul de origine pentru a se stabili în alt stat.
Migrantul este persoana care, din alte motive decât temerea întemeiată de a
fi persecutată în propria ţară, o părăseşte voluntar sau forţat şi îşi stabileşte
reşedinţa în alt stat.
Simpla intenţie de a pleca nu înseamnă emigrarea aşa cum o persoană poate
pleca în interes de serviciu oficial, turism, alte misiuni.
Organizaţia Internaţională a Muncii defineşte lucrătorul migrant ca fiind o
persoană care migrează dintr-o ţară în alta pentru a lucra.
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, defineşte migrantul ca o persoană
mobilă care îşi stabileşte reşedinţa sau care rămâne pentru o perioadă mai lungă
într-o altă ţară.
Dicţionarul de Sănatate Publică apreciază că migraţia este o mişcare a
oamenilor dintr-o locaţie geografică în alta, cu o schimbare a reşedinţei.
Migraţia de colonizare, presupune că teritoriul destinaţiei este fără o
structură socială construită.
Tipologia migraţiilor după punctul de referinţă sunt apreciate a fi:
 legală şi ilegală ca modalităţi de realizare; acestea au fost şi vor fi tot
timpul;
 la nivel global şi regional;
 temporară a forţei de muncă (sezonieră).
Importantă este şi migraţia dependenţilor care este reprezentată de cei care
însoţesc migrantul, respectiv familia acestuia, copiii, bunicii, rudele, dar şi migraţia
pentru căsătorie, condiderată a fi o altă formă de manifestare a acestui fenomen.
Refugiat este cel persecutat etnic, naţional, religios şi aflat în afară ţării de
origine, conform: art. 14 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Conveţiilor
Statutului Refugiaţilor O.N.U .din 1951, Statului Refugiaţilor O.N.U. din 1967 şi
Rezoluţiei O.N.U. pe domeniu.
Refugiatul presupune un statut juridic concretizat în protecţie şi asistenţă. Se
apreciază că sunt dezrădăcinaţă în jur de 12 000 de personae pe zip pe Mapamond.

14

Azilul reprezintă principala forma de protecţie a cetăţenilor iar I.C.N.U.R1. a
înfiinţat 258 de birouri în 118 ţări.
Conform studiilor, statele unde s-au înregistrat mulţi refugiaţi sunt:
 Afganistan în perioada 1990 – 1994 = 6 mil. de refugiaţi (apoi câte 3
milioane);
 Bosnia Herţegovina;
 Kosovo;
 Kurzii (Turcia);
 Etiopia, Somalia, Irak, Siria, Libia, Sudan etc.
State sigure sunt considerate a fi cele fără persecuţii de ordin juridic, etnic,
religios, state printre care se regăseşte şi România.
Între anii 1945 – 2000, în Europa de Vest au migrat peste 50 de milioane de
persoane, acestea reprezentând 15% din populaţie. Ultimele estimări şi calcule,
precum şi predicţiile unor futurologi estimează că între 2000 şi 2020 migraţia va
reprezenta 30% din populaţie. Pentru anul 2025 un cetăţean din trei va fi de origine
europeană.
Multe studii în domeniu au fost preluate de la Fundaţia pentru o Societate
Deschisă, mai ales despre migraţia mediului rural din România, precum studiul pe
530 de localităţi rurale în intervalul 2000 – 2001, cu şase rute majore de
migraţiune.
Populaţia UE în anul 2000 a fost de 377,6 mil. locuitori, iar în anul 2014 era
de 468 mil de locuitori. Comunitatea europeană a primit în anul 1992 1,4 milioane
de migranţi şi aproape la fel în anul 2015.
Migraţia este inevitabilă şi importantă, apreciază majoritatea factorilor
politici şi nu numai, din întreaga lume.
Deficitul forţei de muncă în perioada 2010 – 2030 se va ridica la peste 20 de
milioane de persoane în UE datorită: declinului demografic; deficitul forţei de
muncă calificată; îmbătrânirii populaţiei (Germania, Elveţia, Grecia).
Deficitele de capital uman în statele de origine sunt foarte mari (vezi
România cu 4 – 5 mil. de persoane care muncesc în afara ţării de origine).
Migraţia este un proces care trebuie gestionat şi nu ca o problemă de
rezolvat. Rezultă deci maximizarea efectelor pozitive şi limitarea celor negative.
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a estimat în anul 2005 ca fiind în
lume peste 200 de milioane de migranţi, adică 3% din populaţia lumii, iar în anul
2015 peste 250 de milioane de migranţi.
Statele lumii şi-au stabilit politici şi strategii în domeniu, mai ales: UE, SUA,
Canada, Germania, etc.
1

I.C.N.U.R. - Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
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Încă din anul 2000, Comisia UE de la Lisabona a stabilit că Spaţiul UE va fi
asaltat de fluxuri de migraţii la cote alarmante, ceea ce s-a şi întâmplat (peste 1,2
milioane în anul 2015).
Europolul aprecia că anual în UE intră peste 700 000 de migranţi oficiali şi
peste 300-500 000 ilegali.
De fapt migraţia forţei de muncă în UE este cel mai dinamic factor
caracteristic al Europei.
Cererile de azil în România s-au ridicat la: 2510 – în anul 2012, 1495 în anul
2013, 1545 în anul 2014, faţă de 202 815 în Germania în anul 2014 şi 64 500 în
cele două state Italia şi Franţa.
Cifrele par mici faţă de cele 250 de milioane de lucrători chinezi care
migrează dintr-o provincie în alta în China sau faţă de cele 500 de milioane de
muncitori suplimentari ai Chinei şi Indiei anul acesta, adică cât populaţia Europei.
Numai în 04.03.2016 China a hotărât disponibilizarea a peste 2 milioane de
muncitori în unele ramuri economice ale statului.
Ameninţarea demografică de mai sus este unică în istoria planetei noastre,
spunea secretarul general al OCDE la Forumul de la Davos, în condiţiile în care la
cea mai mare migraţie a lumii, de acum 45 000 de ani în Europa, toată populaţia
lumii era apreciată a fi de 1 milion de oameni.
Integrarea migranţilor este o problemă deosebită, aceasta devenind greoaie,
costisitoare, fără rezultate imediate, mai ales în ultimii ani.
Previziunilesunt sumbre pentru UE, cu riscuri majore, şi anume:
scăderea populaţiei şi îmbătrânirea acesteia;
riscurile sociale şi de securitate naţională;
Al Qaeda Albă (Albania, Kosovo, Bosnia);
serii lungi de atentate teroriste din Franţa (1996, 2012, 2015, 2016);
Marea Britanie (2005 şi 2015); Spania (2004), Belgia (2015), Cehia, Suedia etc.
„Primăvara Arabă”;
compoziţia etnică a populaţiei, ordinea publică, coeziunea socială şi nu
în ultimul rând creşterea alarmantă a criminalităţii peste limitele obişnuite;
pierderea periferiilor marilor oraşe din Occident, unde forţele de ordine
nu le mai stăpânesc;
comandantul NATO din Europa; într-o declaraţie publică a menţionat
despre infiltrarea teroriştilor ISIS în UE;
fluxurile de migranţi în creştere spre UE, conform informaţiilor
structurilor în domeniu:
azilul funcţionează însă nu şi returnarea, deşi au fost returnaţi din cei
care nu corespund;
minorii neînsoţiţi (peste 100 000 în UE);
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traficul de organe în creştere;
cele 17 instituţii europene: Eurojust, Europol, Cepol, Frontex , nu s-au
ridicat la nivelul aşteptărilor momentului.
În România, la un trafic de peste 51 de milioane de persoane în anul 2015 şi
peste 15 milioane de autovehicule, vârful de sarcină la cererile de azil în anul 2001
şi 2015 a fost de peste 2500 de migranţi ilegali.
Strategia Naţională privind Imigraţia în România este aplicată în principal de
O.R.I., Poliţia de Frontieră Română şi celelalte structuri din M.A.I..
Importanţa migraţiei pentru România:
4 – 5 milioane de persoane din România în străinătate la muncă;
aproximativ 28 de mld. euro/an sunt estimate câştigurile acestora;
7 – 10 mld euro ar putea fi investiţi, mai ales în România printr-o
politică înţeleaptă;
De avut în vedere faptul că îmbătrânirea şi reducerea numărului populaţiei
României şi a Europei, România de la 23 de milioane în 1990 s-a ajuns în anul
2012 la 20 de milioane şi prognoza pentru anul 2040 este de aproximativ 15
milioane.
Populaţia Europei va scădea în continuare, iar per total în lume numărul
creştiniilor va ajunge la egalitate cu numărul musulmanilor şi apoi depăşiţi în 2050
– 2060, cu toate consecinţele ce decurg din această stare de fapt.
Un alt aspect este reprezentat de radicalizarea şi răspândire Islamului în
Occident, Legea Sharia, care se aplică integral în 39 de state şi parţial în alte 19
state, inclusiv occidentale, în comunităţile de musulmani.
Alte aspecte importante şi vulnerabile care trebuie avute în atenţie:
presa din vest a ultimilor zile prezintă constant consecinţele migraţiei
actuale;
migraţia este determinată de factori economici, sociali, naturali,
religioşi, conflicte armate etc.;
eşecul parţial al revoluţiilor din statele arabe, situate în Nordul Africii şi
Orientului Mijlociu;
O.N.U. incapabil să gestioneze situaţia din zonă şi nu numai;
afirmarea Statului Islamic în zonă şi multe state din Orient şi Africa de
Nord;
poziţia moderaţiilor din lume, inclusiv din statele islamice inexistentă;
falii mari de insecuritate, laxatism judiciar, eşecuri de integrare în statele
UE;
integrarea migranţilor greoaie, iar suburbiile marilor oraşe europene au
ajuns să fie controlate de aceştia şi nu de forţele de ordine din UE;
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lista lungă de atentate teroriste în statele UE;
politicile şi strategiile UE pe domeniul migraţiei trebuie îmbunătăţite;
falimentul Spaţiului Schengen?
securizarea documentelor de călătorie şi acces;
stabilirea răspunderii transportatorilor, călăuzelor, inclusiv cu pedepse
mai severe.
România în perioada 2013 – 2015, deşi aflată pe o direcţie secundară de
migraţie, mai ales ilegală a ajuns în anul 2015 la peste 2500 de persoane din state:
Siria, Irak, Afganistan, Turcia, Pakistan etc.
Conform informaţiilor, în oraşul Istanbul se găsise peste 50 000 de migranţi
care aşteaptă un moment prielnic să migreze în UE.
Rutele de migranţi conform Frontex: Maroc – Spania; Libia, Algeria,
Tunisia – Italia; Egipt, Siria, Irak, Turcia – Grecia, Germania; Turcia – Bulgaria –
România şi varianta România (Marea Neagră). Sud – Estul şi Estul Europei,
reprezintă o rută de migraţie secundară, fără probleme deosebite
Turcia a dovedit că este un factor important în gestionarea situaţiei de care
doreşte să profite în rezolvarea cerinţei de integrare în UE. Nu întâmplător
preşedintele Turciei a avertizat UE că a cheltuit peste 9 mld de euro cu întreţinerea
celor peste 4 milioane de refugiaţi aflaţi în taberele din Turcia, dar şi în Liban şi
Iordania.
De asemenea nu a permis navelor NATO să gestioneze criza refugiaţilor în
Marea Egee, pentru ca mai târziu să se accepte după întâlnirea premierului Turciei
cu responsabili europeni.
Şi-au pierdut viaţa în traversarea Mării Mediterane între 3500 – 10 000 de
persoane în anul 2015.
Se apreciază că 4 – 5000 de luptători ISIS au fost introduşi în ultimii ani în
UE alături de migranţi.
Migraţia va continua deoarece cauzele determinate nu au fost înlăturate
(ISIS, statele eşuate, contradicţiile între marile puteri ale lumii etc.).
Lipsa consensului european şi mondial ne va costa mult din toate punctele de
vedere. Avându-se în vedere pericolul crescut determinat de fluxul masiv, fără
precedent, al migraţiei actuale şi viitoare spre Europa în mod deosebit, implicit
fiind afectată şi România ca parte a UE, dar şi în calitate de graniţă externă a UE, a
doua ca lungime după Finlanda, se impune respectarea cu stricteţe a unor măsuri în
domeniu, adoptate de Statele Schengen, altele poate înăsprite, precum şi politici şi
strategii, viabile, concrete pe domeniu.
Desfiinţarea controalelor la frontierele interne ale UE, analiza atentatelor
teroriste, comise în ultimii ani în Occident, tulburarea gravă a ordinii publice în
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suburbiile unor capitate ale Europei, insecuritatea creată, reclamă aplicarea fermă a
legilor în vigoare.
Interesante sunt recomandările privind politicile statelor din UE de către
Anthony Giddens2:
1) Multiculturalismul:
 accentul pe învăţarea limbii naţionale;
 acceptarea identităţii naţionale;
 recunoaşterea obligaţiilor ce decurg din cetăţenie.
2) Necesitatea de reforme sociale, economice complexe pentru reducerea
şomajului, piaţa de muncă divizată, cartierele ghetou;
3) Politici speciale pentru combaterea rasismului;
4) Protecţia socială pozitivă;
5) Limitarea valului de migranţi ilegali;
6) Libertatea cuvântului de investigaţie şi de acţiune3.
Apreciem că trebuie avute în vedere următoarele:
 reguli stricte la frontierele UE şi o conducere unitară prin Frontex;
 cooperarea poliţienească să devină obligatorie pe domeniile cu
probleme vitale: trafic de persoane, droguri, armament, material radioactiv, crimă
organizată în general, terorism şi migraţie;
 schimbul permanent de ofiţeri de legătură între poliţiilor statelor pe
termen limitat şi nelimitat unde se impune;
 sisteme de comunicaţii standardizate şi compatibile; înlăturarea
birocraţiilor specifice din domeniu;
 cooperarea transfrontalieră de servicii comune ale poliţei, poliţiei de
frontieră, vămilor, medicale etc.
 infrastructură şi procedee moderne de lucru;
 schimb obligatoriu de informaţii în domeniu;
 cooperarea judiciară reală în extrădări, implementări, returnări, alte
decizii judecătoreşti;
 reguli stricte pentru vize, azil supraveghere şi urmărire transfrontalieră;
 puncte de contacte naţionale, standardizate, specializate;
 solidaritatea statelor UE în protecţia graniţelor externe şi combaterea
faptelor grave;
 atragerea populaţiei printr-o propagandă reală ştiinţifică de partea
forţelor de ordine în lupta comună;
Anthony Giddens vorbeşte despre o decontextualizare a relaţiilor umane ,cu scoaterea relaţiilor
sociale din contexte locale de interacţiune şi restructurarea lor la distanţe nedefinite în spaţiu şi timp.
3 Anthony Giddens, Europa în epoca globală, Editura Ziua, Bucureşti, 2007, p. 57.
2
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 - analiza periodică sau ori de câte ori este nevoie, la nivelul UE a
situaţiei în domeniul siguranţei, cu miniştrii de interne şi justiţie (JAI), dar şi cu
şefi de arme în domeniu, poliţie, frontieră, specialişti pe domeniile afectate,
inclusiv pe informaţii.
Secolul XXI va fi secolul migrantului, determinant fiind numărul mare al
acestora şi a formelor de migraţie şi deceniul haosului, violenţei şi dezordinii.
În concluzie, migraţia se va amplifica, aşa cum afirma şi Papa Francisc
(06.03.2016): „avem de-a face cu o invazie arabă în Europa”, iar forţele de ordine
şi de informaţii din UE vor acţiona anemic în condiţiile „bâlbâielilor” factorilor
politici cu consecinţe grave asupra viitorului Europei.
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