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CAP III.  
SCHIMBĂRI IDENTITARE INDIVIDUALE CA 
URMARE A MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE 

III.1 Fenomenul migraţiei şi schimbarea  
identitară individuală 

III.1.1 Emigrant şi schimbare identitară 

Peter Berger şi Thomas Luckmann, în „Construirea 

socială a realităţii” afirmau că individul nu se naşte, ci devine 

membru al unei societăţi; eul social se constituie în experienţa 

cotidiană care impune tipificare şi auto-tipificare. Punctul de 

plecare al devenirii sale îl constituie interiorizarea 

semnificaţiilor instituite de predecesori şi a universurilor 

simbolice cu funcţie de legitimare. Pe această bază este posibilă 

înţelegerea semenilor şi aprehensiunea lumii în calitate de 

realitate socială şi semnificativă. Interiorizarea nu trebuie 

înţeleasă ca un proces mecanic de transfer de cunoaştere 

dinspre societate către individ. Ea este apropiere, un proces 

original prin care individul transformă lumea celorlalţi în 

propria sa lume, un proces care oferă posibilitatea modificării 

sau chiar recreării lumii.  

Individul îşi construieşte şi reconstruieşte propria 

identitate, în funcţie de mediul şi grupul de apartenenţă. El 

poate fi considerat un membru activ în construcţia identităţii 

sociale. „Identitatea se constituie ca urmare a interacţiunii 

individului cu societatea, în interiorul unui univers simbolic 

interiorizat cu legitimităţi variate de la un individ la altul. 

Identitatea este o interacţiune activă şi nu se poate concepe o 

mişcare atemporală „identitatea în aşteptare”, şi temporală 
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„continuitate”, dinamica identităţii integrează această 

complexitate.”110  

Formarea identităţii stă la baza socializării, iar procesul 

de socializare se derulează în mai multe etape printre care: 

imitaţia unor modele de referinţă, însuşirea de norme şi 

interacţiunea cu alte medii sociale, recunoaşterea şi integrarea în 

alte grupuri sociale. Acest proces presupune interacţiunea cu 

ceilalţi, care ne condiţionează formarea personalităţilor, 

învăţarea unor roluri, împărtăşirea unor semnificaţii, 

interiorizarea unor norme, valori, sisteme de gândire. 

„Socializarea se află la originea a însăşi individualităţii şi 

libertăţii noastre. În cursul socializării, fiecare dintre noi 

dezvoltă un sentiment de identitate şi capacitate de gândire şi 

acţiune independentă.”111 În orice construcţie identitară se 

suprapune logica apartenenţei colective, unei logici a 

traiectoriei individuale. Astfel, „dimensiunea personală, 

obiectivată în istoria vieţii fiecărui individ, este ea însăşi 

rezultanta multiplelor influenţe sociale din spaţii şi timpi 

distincţi, sintetizate atât în identităţi personale multiple, cât şi în 

identitatea colectivă. Privită în acest mod, construcţia identitară 

este dinamică, permiţând schimbarea, mobilitatea şi evită 

disoluţia identitară.”112 

Construirea unei identităţi nu este un lucru deloc uşor 

pentru emigranţi. Ei adoptă diferite tipuri de comportamente 

ca reacţie la contestarea propriilor valori şi a culturii de origine. 

                                                 
110 Zavalloni, Louis Guerin, Identité sociale et conscience: introduction à l’ego-écologie, 
Montreal, PUM, 1984, apud Costalat-Founeau, Anne- Marie, Identité sociale et 
dynamique représentationnelle, Presses Universitaires de Rennes, 1997, p. 18. 
111 Giddens, Antony, Sociologie, Editura Bic All, Bucureşti, 2000, p. 52. 
112 Iluţ, Petru; Nistor, Laura; Rotariu Traian (coord.), România Socială. 
Drumul schimbării şi al Integrării Europene, Conferinta Anuală a Asociaţiei 
Române de Sociologie şi a Asociaţiei Române de Promovare a Asistenţei 
Sociale, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2004, în articolul Identităţi multiple şi 
impactul acestora asupra dezvoltării, autor Vasiliu, Florica,  p. 299. 
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Pentru toţi teoreticienii contemporani, „identitatea nu este un 

dat, ci dimpotrivă, o dinamică, o serie interminabilă de acţiuni 

pentru a menţine sau a corecta un ego pe care suntem dispuşi 

să îl acceptăm şi să îl valorizăm. Este o configuraţie cu două 

feţe greu de disociat, integrându-ne în acelaşi timp în valorile 

lumii şi promovând valorile noastre individuale, acest ultim 

aspect corespunzând a ceea ce putem numi dimensiunea 

ontologică a identităţii.”113  

Identitatea personală a unui emigrant se produce în 

relaţia cu alţi indivizi, care constituie propriul său univers: 

nimic nu este mai colectiv decât identitatea personală. Acest tip 

de identitate este puternic influenţat de procesul de 

interacţiune. Ca urmare a acestei interacţiuni, se realizează un 

schimb de informaţii, păreri, opinii, convingeri între indivizi, 

toate acestea având influenţă asupra identităţii emigrantului. 

Schimbarea identitară apare odată cu decizia de plecare în 

străinătate şi se face remarcată pe tot parcursul fluxului 

migratoriu. În acest sens, sunt identificaţi anumiţi factori 

sesizaţi prin metode statistice, sociologice, demografice: 

„influenţa asupra migrantului a costurilor rupturii de locul natal 

şi de viaţa pe care o duce în mod normal; gradul de izolare în 

societatea de destinaţie şi raporturile pe care le mai are cu ţara 

de origine; măsura în care migranţii sunt însoţiţi de membri de 

familie sau persoane apropiate; influenţa exercitată de locul de 

origine şi de cel de destinaţie; comunicarea migrantului cu ţara 

de origine şi percepţia pe care el o transmite conaţionalilor săi; 

volumul şi importanţa migraţiei pentru statele receptoare şi 

pentru cele de origine.” 114 

 

                                                 
113 Ruano-Borbalan, Jean-Claude (coord.), „L’identité. L’individu, le groupe, la 
société”, Éditions Sciences Humaines, 1998, p. 253. 
114 Rusu, Valeriu, Migraţia forţei de muncă în Europa, Editura Arvin Press, 
Bucureşti, 2003, p. 32. 
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Fig. nr.3 Schema fluxului migrator115 

 

Astfel, prin procesul de migrare, individul 

experimentează pierderi şi despărţiri: „pierderea locului în care 

s-a născut, a prietenilor, a rudelor, a întregii lumi – însufleţite şi 

                                                 
115 Ibidem, p. 33. 
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neînsufleţite – cu care era obişnuit; pierderea, de cele mai multe 

ori, a limbii materne – a cărei interiorizare a contribuit în mod 

esenţial la construirea memoriei sale explicite şi a părţii mai 

mature a Sinelui; pierderea spaţiului socio-cultural, determinant 

pentru formarea identităţii. Emigrantul pierde iniţial 

sentimentul de apartenenţă firească la cercul mai mult sau mai 

puţin larg al semenilor săi.”116 

Toate aceste pierderi sunt compensate într-o anumită 

măsură de posibilităţile şi oportunităţile din ţara de migraţie. 

Însă, pentru a se bucura de ele, emigrantul trebuie să treacă 

prin mai multe etape, de adaptare, asimilare şi integrare. Astfel, 

„modul şi intervalul de timp necesar ca emigrarea să fie 

depăşită şi să devină fie un stimul, fie o frână în calea 

dezvoltării, depinde nu numai de câtă stabilitate interioară şi de 

câte resurse au rămas la dispoziţia individului în ţara de 

emigrare, pentru a putea face faţă tranziţiei culturale cu 

transformările sale structurale intra şi intersubiective: un alt 

factor decisiv este şi felul în care proaspătul imigrant este 

primit în noua societate.”117  

Astfel, interacţiunea, specificitatea, diversitatea şi 

dinamica determinată de fenomenul migratoriu implică 

asumarea unor identităţi multiple, supuse diverselor procese şi 

influenţe, care se modifică în raport cu schimbările din 

societatea de primire. Procesul de integrare este o premisă a 

multiplicării şi schimbării identităţilor individuale şi colective. 

III.1.2 Procesul de integrare în zona de destinaţie 

Orice individ care a trecut prin experienţa migraţiei 

poate suferi schimbări identitare. Aceste schimbări se fac 

remarcate odată cu integrarea în ţara de migraţie, prin adaptarea 

                                                 
116 Brundl, Peter; Kogan, Ilany, (trad. Feruglio, Ana-Mirela), op.cit., p. 193.  
117 Ibidem 
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în noul mediu social, acceptarea unor modele de referinţă din 

alte medii/grupuri sociale, integrarea şi asimilarea într-un alt 

grup profesional sau într-un un alt colectiv de muncă, însuşirea 

altei limbi, noile relaţii sociale, acceptarea şi însuşirea altor 

norme, reguli şi principii de viaţă. 

Există în om un sentiment de organizare socială şi o 

dorinţă de a se integra. Omul, pentru dorinţa lui de integrare, 

este implicat în activităţi diversificate. ,,Integrarea socială 

reprezintă conceptul de bază prin intermediul căruia sunt 

definite procesele fundamentale, mecanismele şi instituţiile prin 

care orice societate se identifică în structuri de comportament 

ale indivizilor care să corespundă statusurilor şi rolurilor 

predominante în societatea dată, aşteptărilor şi prescripţiilor 

înscrise în modelul ei sociocultural şi valoric. Asemenea 

procese, mecanisme şi instituţii, prin care orice societate îşi 

asigură consistenţa şi coeziunea internă, continuitatea şi 

stabilitatea, au ca finalitate realizarea unor transformări 

fundamentale ale comportamentului indivizilor şi grupurilor 

sociale. Aceste transformări au menirea să asigure 

conformitatea membrilor societăţii faţă de modelul normativ şi 

cultural al acesteia şi se realizează prin intermediul instanţelor 

sociale cu rol socializator (familie, şcoală, grup de prieteni, 

colectiv de muncă, organizaţii formale şi neformale, comunităţi 

teritoriale ş.a.).”118 

În ce priveşte integratul, acesta poate fi o persoană, un 

grup de persoane, o categorie socială, o organizaţie, o 

comunitate teritorială, un subsistem social etc. Integrarea 

presupune o interacţiune dinamică între sistemul care se 

integrează şi sistemul care integrează, în cursul căruia se produc 

multiple transformări. În termeni generali, „pentru imigrant 

                                                 
118 Bulgaru, Maria (coord), Probleme de integrare socială a persoanelor refugiate, 
CEP USM, Chişinău,  2005, p. 85. 
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integrarea constă în cunoaşterea limbii ţării gazdă, accesul la 

sistemul de educaţie şi piaţa muncii din ţara respectivă, 

posibilităţile de creştere a mobilităţii profesionale prin ridicarea 

nivelului de educaţie şi a calificării profesionale, egalitatea în 

faţa legii, libertatea culturală şi religioasă, respectul faţă de legile 

şi tradiţiile ţării în care trăiesc. În acelaşi timp, pentru societatea 

gazdă integrarea migranţilor presupune toleranţă şi deschidere, 

acordul de a primi emigranţi, înţelegerea avantajelor şi 

provocărilor societăţilor multiculturale, oferirea unui acces 

neîngrădit la informaţiile privind avantajele integrării, toleranţei 

şi dialogului intercultural, respectarea şi înţelegerea condiţiei, 

tradiţiilor şi culturii emigranţilor, respectul faţă de drepturile 

emigranţilor.”119 

Procesul de integrare prezintă mai multe etape, cu un 

impact puternic asupra emigranţilor. Există trei indici ai 

procesului de integrare a migranţilor în zona de sosire: (a) 

integrarea instituţională, care semnifică măsura diseminării 

acestora în interiorul unor sfere sociale (familia, economia, 

politica); (b) aculturaţia, adică achiziţionarea de norme, 

moravuri, cutume aparţinând mediului de primire; (c) adaptarea 

care se exprimă prin gradul de integrare personală în noul 

sistem de relaţii sociale. 120 

 

 

 

 

 

                                                 
119 IOM, World Migration, 2003, apud Constantin, Daniela-Luminiţa 
(coord.), Fenomenul migraţionist din perspectiva aderării României la Uniunea 
Europeană, Institutul European din România, Bucureşti, 2004, p. 39. 
120 Eisenstadt, S.N., Analysis of Patterns of Immigration and Absorption of 
Imigrants, in „Population Studies”, vol. III, apud Drăguţ, Aurel, op.cit., p. 30. 
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Fig. nr.4 Schema asimilării extinsă asupra neadaptării ca 

modalitate posibilă de finalizare a migraţiei internaţionale.121 

Adaptarea şi asimilarea la integrare 

Adaptarea la noua societate este primul pas către 

integrare. Din perspectiva fenomenului migrator, „procesul de 

adaptare se referă la capacitatea pe care subiectul migrant o are, 

pentru a se încadra în structurile preexistente în societatea 

receptoare (respectiv adaptarea la regulile şi valorile care există 

în societatea de destinaţie, precum şi însuşirea mecanismelor 

noului său mediu economic, politic, social, cultural, dar mai ales 

politico-instituţional). Având o puternică componentă psiho-

socială, adaptarea nu implică neapărat reciprocitatea dintre 

imigrant şi societatea receptoare, în cele mai multe cazuri fiind 

vorba de un proces în sens unic, respectiv schimbarea 

imigrantului.”122 

Emigrantului îi este proprie o reacţie de adaptare 

declanşată de schimbările din noul mediu social. ,,Necesitatea 

                                                 
121 Sauvy, Alfred, Théorie générale de la population, vol. II, ,,La vie des 
populations”, PUF, 1966, apud Drăguţ, Aurel, op.cit., p. 30. 
122 Rusu, Valeriu, op.cit., p. 65. 
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de a modifica modul de viaţă, schimbarea locului de muncă, 

presiunile sociale, schimbările în statutul profesional, 

modificările stilului de viaţă, de fapt tot ce ne obligă să 

înfruntăm necunoscutul poate declanşa reacţia de adaptare.”123 

Dificultăţile pe care le întâmpină imigrantul încetinesc 

procesul de integrare. Se resimt mai multe dificultăţi, atunci 

când mediul de provenienţă a imigrantului este într-o proporţie 

mai mare diferit de mediul de primire. Emigranţilor, părăsind 

ţările de origine, ca să ajungă în ţările de primire, mai ales 

pentru cei proveniţi din mediul rural, le este greu să se 

obişnuiască cu activitatea şi modul de viaţă din ţara de migraţie, 

să se obişnuiască cu un nou stil de alimentaţie şi vestimentar, să 

se amestece într-o civilizaţie trepidantă şi de multe ori chiar 

periculoasă, să se obişnuiască cu ritmul de viaţă al unei 

colectivităţi diferite de cea din ţara de origine. În acest mod, 

emigranţii rup legătura cu un mediu din care ei păstrează 

anumite obiceiuri, anumite moduri de a gândi, de a simţi şi de a 

acţiona şi urmează anumiţi paşi necesari în vederea integrării în 

mediul de destinaţie. „Funcţia de integrare se întrepătrunde cu 

funcţia de menţinere a modelelor culturale (existenţa şi 

perpetuarea normelor şi valorilor), cu funcţia de adaptare 

(controlul relaţiilor în raport cu mediul şi cu componentele 

interne) şi cu funcţia de realizare a scopurilor (dependenţă de 

internalizarea modelelor culturale în componente sau dispoziţii-

necesităţi ale personalităţii.”124 

Între societate şi personalitate există o strânsă 

interdependenţă. Normele, valorile, rolurile, ca şi componente 

ale societăţii, devin prin internalizare dispoziţii-necesităţi sau 

transpuneri subiective ale corespondentului lor din societate: 

                                                 
123 Radu, Raisa, Psihosociologia schimbării, Editura ASE, Bucureşti, 2005,  
p. 113. 
124 Jucan, Dan, Identitate şi societate, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005, p. 64. 
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,,modelele culturale sunt internalizate; ele devin parte integrată 

a structurii de personalitate a agentului. Aceste atitudini de 

valoare sunt veritabile dispoziţii-necesităţi ale personalităţii. 

Doar în virtutea interiorizării valorilor instituţionalizate are loc 

o autentică integrare motivaţională a comportamentului în 

structura socială.”125 

În societatea de primire este acceptată modalitatea de 

integrare a individului care implică o influenţă reciprocă 

determinată, pe de o parte de înserarea emigrantului în grupul 

autohton, iar pe de altă parte de acţiunile pe care acesta le 

exercită asupra colectivităţii. ,,Se insistă asupra menţinerii 

pluralismului cultural în interiorul unui grup social unificat, 

proces care pentru emigrant înseamnă un efort de adaptare 

pentru a se conforma normelor din cadrul anumitor domenii, 

în acelaşi timp cu efortul de salvare a diferenţelor culturale în 

alte domenii.”126  

O etapă importantă prin care trece emigrantul odată cu 

intrarea în mediul ţării de migraţie este asimilarea. „Asimilarea 

constituie procesul prin care sunt absorbite sau încorporate în 

sistemul socio-cultural al majorităţii, cu pierderea parţială sau 

totală a identităţii culturale originale. Este definită metaforic şi 

melting-pot, respectiv fuziunea între diferite grupuri etnice.”127 

Există diferite tipuri de asimilare: „culturală - care se 

produce atunci când un grup pierde trăsăturile culturale care-i 

sunt caracteristice, adoptându-le pe cele esenţiale ale grupului 

dominant; ea implică modificări la nivel comportamental, 

                                                 
125 Parsons T., The Social System , The Free Press, Glencoe, Illinois, 1951, p. 41., 
apud Jucan, Dan, op. cit., p. 64. 
126 Ana-Rodica Lisievici-Brezeanu, L’interaction des facteurs demografiques, 
economiques et sociaux dans les effets et consequences des migrations internationales, 
Paris, 1986, apud Chelcea, Septimiu (coord.), Memorie socială şi identitate 
naţională, Editura I.N.I., Bucureşti, 1998, p. 11. 
127 Rusu Valeriu, op.cit., p. 78. 
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uneori de credinţă, de valori şi atitudine, inclusiv de alte grupuri 

minoritare; maritală sau rasială – încrucişări genetice care 

modifică trăsăturile originare; presupune unirea şi reproducerea 

intergrupală; structurală - acceptarea progresivă, dar completă a 

membrilor unui grup etnic, în cadrul relaţiilor sociale primare şi 

secundare ale grupului minoritar.”128 

Procesul de asimilare este marcat, într-o primă fază, de 

acţiunea în vederea acoperirii necesităţilor primare (loc de 

muncă, locuinţă), iar în a doua fază, cea a adoptării elementelor 

de ordin social şi cultural (limbă, obiceiuri, alimentaţie). În final 

se produce abandonarea practicilor şi obiceiurilor originale în 

favoarea normelor majorităţii.  

Identitate şi limbaj 

Un element fundamental al identităţii naţionale şi 

culturale îl constituie limba, care este considerată „un meta-

sistem natural, dinamic, neechilibrat, deschis care, ca orice alt 

sistem deschis, îşi poate păstra coerenţa internă, doar dacă 

procesul său de funcţionare nu este violent şi constant 

perturbat de interacţiuni directe şi influenţe reciproce.”129 

Limbajul permite oamenilor să se exprime, să 

interacţioneze în cadrul societăţii, să anticipeze acţiunile 

viitoare şi să le organizeze. El condiţionează modul în care 

concepem sau interpretăm lumea exterioară şi este considerat 

cel mai complex mecanism al comunicării şi al integrării sociale. 

Limbajul este „un mijloc simbolic de schimburi între diferite 

grupuri sociale şi indivizi, precum şi o măsură a valorii prin 

consecinţele mesajelor transmise de la o unitate a sistemului 

social la alta. Ca sistem de simboluri semnificative în raport cu 

                                                 
128 Ibidem, p. 79. 
129 Popoveniuc, Bogdan, Ecce homo!?, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, 2008, p. 270. 
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