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,,A migra este un termen care provine din latinescul migratio, migratione şi
înseamnă a pleca, a se deplasa, a se muta, a călători. Familia de cuvinte este următoarea: migrant, migrare, migrator, migratoare, migrantă, migratoriu, migraţie,
migraţiune”1. Deci, prin migrare de înţelege deplasarea, mutarea sau călătoria pe
care o întreprinde o persoană dintr-o ţară în alta sau dintr-o regiune în alta. Aceste
deplasări la nivelul individului se produc în virtutea libertăţii date de Dumnezeu
omului. Individul, prin natura lui, caută locaţii care să-i genereze confort. Însă, de
multe ori, nu doar libera decizie a omului îl face să plece, ci este silit de împrejurări.
,,Conceptual, migraţie şi emigraţie sunt două cuvinte diferite. Migraţia reprezintă
deplasarea în masă a unor triburi sau a unor populaţii de pe un teritoriu pe altul,
determinată de factori sociali, economici, politici sau naturali. Termenul de emigraţie
se referă la situaţia în care se găseşte o persoană emigrată, timpul cât cineva este
emigrat, totalitatea persoanelor din aceeaşi ţară, în acelaşi loc, într-o anumită
perioadă”2. „Imigrarea este acţiunea de a imigra, de a veni într-o ţară străină pentru a
se stabili”3. Migraţia presupune o concomitentă imigraţie şi emigraţie a indivizilor4.
O persoană emigrează, plecând din ţara în care s-a născut, dar, în acelaşi timp,
merge spre un alt teritoriu, imigrând.
Acest fenomen social existent s-a produs la nivel global, repetându-se de multe
ori pe parcursul istoriei. El datează din cele mai vechi timpuri, din vremuri biblice5.
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Patriarhul Avraam este migrantul care duce o viaţă de străin după ce Dumnezeu îi
promite o ţară pe care i-o făgăduieşte şi despre care nu ştia nimic. Fenomenul s-a
dezvoltat generaţie după generaţie, luând alte forme decât cele biblice. Azi, lumea
nu mai migrează exclusiv la cererea lui Dumnezeu, ci din diverse motive. Schimbările
care se produc pe parcursul acestui proces de migraţie conduc la apariţia societăţilor
diversificate prin multiculturalitate.
Problemele de ordin politic, social sau cultural şi capacitatea omului de a se
deplasa cu mijloace de transport rapide, precum şi informaţiile care circulă cu repeziciune, au făcut din procesul migraţiei un concept care a căpătat dimensiuni universale.
Conceptul de migraţie impune clasificarea ei în funcţie de particularităţile specifice
fiecărei categorii de migraţie6. În primul rând, migraţia este internă. Ea se referă la
schimbarea de domiciliu a unui cetăţean sau a unei mase de oameni în interiorul
graniţelor unei ţări. În acest caz, migraţia se realizează de la sat la oraş şi este de tip
rural-urban. De cele mai multe ori, o astfel de migraţie se produce datorită industrializării.
Acest tip de migrare, în România, s-a realizat până în anul 1989. Ulterior, a
apărut un alt fel de migraţie, care va lua amploare, şi anume cea internaţională,
migraţia internă intrând într-un con de umbră. Însă, cele mai importante migraţii
autohtone se leagă de foametea care a existat în România, în regiunea Moldovei
(1946–1947) şi de industrializarea ţării, începând cu anul 1970. În limbajul migraţional, desprindem apariţia migraţiei de referinţă şi a migraţiei interjudeţene7.
Prima se referă la plecarea de la sat spre oraş, dar şi invers, în funcţie de interesele
cetăţenilor. Acest lucru arată că, la nivel intern, fluxul migrator nu este ireversibil.
Oamenii migrează şi de la oraş la sat, nu doar invers, însă intensitatea fluxului este
mult mai mică.
Migraţia internaţională constă în schimbarea domiciliului dintr-o ţară în alta.
Aceasta, de cele mai multe ori, este declanşată de situaţia precară economic8. Cuprinde
două componente9. Prima este a plecărilor în străinătate, care s-au produs în perioade
de libertate; cea de-a doua componentă este reprezentată de plecările din perioadele
restricţioniste (perioada comunistă, când libera circulaţie a individului era restrânsă).
Un alt fel de migraţie este migraţia legală. Se încadrează, aici, acele acţiuni
care se realizează în baza unor legi specifice. „În funcţie de statusul legal al
migranţilor se face distincţia între migraţia legală şi migraţia ilegală”10. Ea este
caracterizată prin respectarea anumitor legi, printre care se numără existenţa
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paşapoartelor, a vizelor şi regimul de rezident. Ţările de destinaţie primesc astfel de
cetăţeni, cu acte conforme legilor ţării respective, în baza unor tratate care s-au
ratificat la nivel global. Din categoria migranţilor legali fac parte: cetăţenii repatriaţi,
muncitorii cu acte sau studenţii care merg la studii.
Realitatea juridică a cetăţeanului stabileşte dacă migraţia este legală sau ilegală.
Cum despre cea legală am vorbit, în continuare voi expune caracteristicile migraţiei
ilegale. Ea poartă numele de migraţie iregulară şi înseamnă deplasarea dintr-un loc
în altul a unui cetăţean care nu este conformă cu legea. Din rândul migranţilor
ilegali fac parte cetăţenii care, ori nu sunt lăsaţi să părăsească ţara de origine, ori nu
sunt primiţi în ţările de destinaţie.
Din punct de vedere terminologic, este utilizată migraţia iregulară în detrimentul
celei ilegale, cel din urmă termen nefiind folosit pentru că are nuanţă de clandestin
sau interzis. În schimb, termenul de iregular scoate în evidenţă doar reguli ale unor
ţări, fără a aduce prejudicii persoanei. Aşadar, se referă la anumite norme ale
statelor şi nu la moralitatea sau corectitudinea unei persoane. Un cetăţean care nu
reuşeşte, spre exemplu, să dobândească un permis de muncă, nu este neapărat o
persoană necinstitiă.
Migraţia iregulară ia amploare atunci când cererea pentru muncă este mai
mare decât oferta, iar statele destinatare opresc fluxurile de migranţi. Motivul pentru
care se pun bariere de acceptare din partea unor ţări este cât se poate de obiectiv.
Un stat care primeşte imigranţi are nevoie de bani pentru a-i investi în educaţie,
perfecţionare şi asistare socială a celui care a migrat. Pentru fiecare ţară finanţarea
este limitată. Dacă o persoană rămâne fără loc de muncă, statul respectiv trebuie
să-i plătească şomaj şi să-i creeze oportunităţi de angajare.
Se reliefează o situaţie contradictorie. Pe de o parte, autorităţile limitează
migraţia în ţară, pe de altă parte, tolerează migranţii datorită salariilor mici pe care
le oferă. Un cetăţean dintr-o ţară dezvoltată va cere mulţi bani în comparaţie cu un
imigrant care face aceeaşi muncă. De aceea, cele mai multe state permit migraţia,
însă o fac cu prudenţă şi măsură.
Când oamenii se hotrărăsc, în mod voluntar, să plece în altă ţară, acţiunea lor
poartă numele de migraţie voită. În această situaţie, omul nu este constrâns de
motive exterioare, ci este dominat de propria voinţă. La polul opus se găseşte
migraţia forţată. Aceasta înseamnă că fiinţa umană este constrânsă de anumite
situaţii care o obligă să se deplaseze: traficul de fiinţe umane, calamităţi naturale
sau regimuri totalitare.
În cadrul conceptului amintit în definiţie includem şi „migraţia indusă”11.
Aceasta se referă la acei oameni care au fost forţaţi de împrejurări să plece din ţara
de origine. Ei au dobândit statutul de refugiaţi, dar statele care i-au primit au
constatat că au nevoie de ei ca forţă de muncă şi, în timp, le-au acordat statutul de
cetăţeni ai ţării respective. Un exemplu elocvent este momentul celui de-al doilea
Război Mondial, când, mulţi străini au ajuns în Marea Britanie şi au obţinut
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cetăţenie britanică după 12 luni de şedere în Regat. Trecerea unui migrant de la
migraţia forţată la cea economică poartă numele de migraţie indusă.
Rogers Brubaker, profesor de sociologie la Universitatea din California,
lărgeşte dimensiunea migraţiei şi adaugă migraţia etnică 12. Ea se referă la plecarea
forţată a minorităţilor în ţările de origine. Aceştia obţin destul de facil cetăţenia ţărilor
în care ajung, minorităţile migratoare fiind avantajate faţă de simpli cetăţeni care
migrează doar pentru a munci. Spre exemplu, minoritatea germană din România, cu
mult timp în urmă, a migrat către Germania. Ei au fost foarte repede primiţi de statul
german şi asimilaţi mult mai uşor decât românii care au plecat după 1989 să
muncească acolo.
Migraţia temporară continuă şirul distincţiei între modurile de a migra. De
cele mai multe ori, cei care nu şi-au vândut locuinţele ori au familie practică doar o
migraţie temporară. În momentul când se produce migraţia este greu de stabilit
caracterul temporar sau definitiv. Când cineva se hotărăşte să părăsească o ţară, nu
ştie ce condiţii de trai va găsi în altă parte. De aceea, o catalogare a migraţiei nu se
poate face decât după o perioadă de timp de la plecare.
Migraţia temporară mai este numită şi migraţie de revenire13. O astfel de
acţiune este caracterizată de crizele care există în ţările de imigrare. Această decizie de
a se reîntoarce acasă la cele mai mici seisme sociale, arată vulnerabilitatea în care
trăiesc migranţii. Ceea ce îi determină să plece în ţările de sorginte este necunoaşterea limbii ţării de către imigrat şi incapacitatea de a interacţiona cu populaţia
locală.
Migraţia temporară este, la rândul ei, de două feluri14:
• migraţie temporară de scurtă durată (între 3 luni, până la 1 an).
• migraţia temporară de lungă durată (peste 1 an)
Migraţia permanentă se găseşte la extrema cealaltă faţă de cea temporară şi
ea cuprinde toţi cetăţenii care se stabilesc definitiv într-o ţară sau un ţinut.
Migraţia circulară15 este acea parte a fenomenului care se referă la masa de
oameni ce pleacă, tentaţi de a se stabili în altă parte. Acest termen este folosit de
către Dirk Hoerder, profesor de sociologie la Universitatea din Bremen, când se
referă la plecarea oamenilor din regiuni îmbelşugate spre teritorii liniştite, dar fără
prea multe perspective. Este vorba despre pensionarii care, neputându-se descurca
în mediul urban, se retrag în zone rurale. Un alt exemplu, sunt cetăţenii activi care
la sfârşit de săptămână se retrag la periferiile oraşelor, unde-şi petrec timpul
departe de tapajul şi zgomotul metropolelor.
O altă formă de migraţie este migraţia proactivă16, care se referă la cetăţenii
care migrează până în momentul în care vor găsi un loc de muncă în care îşi pot
12
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maximiza oportunităţile. De asemenea, în cadrul tipurilor de deplasare umană, mai
distingem:
• Migraţia reactivă, care se referă la cetăţenii migranţi care merg din loc în
loc doar pentru a-şi reduce pagubele plecării forţate.
• Migraţia spontană, care vizează acei oameni care nu sunt pregătiţi să
părăsească ţara de origine. Ei nu deţin informaţii despre o anumită
destinaţie şi, de asemenea, nici o sumă de bani care să le susţină plecarea.
• Migraţia contractuală, se distinge de toate celelalte fi vizează pe cetăţenii
care cunosc destinaţiile şi au legături în interiorul acelor state. Aceştia
dispun de cazare, loc de muncă masă asigurată.
La cele existente se mai adaugă migraţia individuală şi cea colectivă17. Prima
se referă la un act migrator raportat la o persoană, iar a doua se referă la plecarea
unui grup de oameni din locul de naştere, reorientându-se spre alte teritorii. Când
fenomenul ia amploare, nu se mai vorbeşte despre un simplu act migratoriu, ci de
fluxuri migratorii18. Acestea sunt clasificate în fluxuri externe şi fluxuri interne.
Cele externe sunt reprezentate de masele de cetăţeni care se deplasează dintr-o ţară
în alta, iar cele interne, de grupurile de oameni care se deplasează în interiorul
aceleiaşi ţări.
Fluxul de migraţie nu este un concept singular, ci în asociere cu dependenţa
oamenilor de o anumită ţară sau regiune. Când vorbim despre acest fenomen, luăm
în vedere şi durata staţionării unei persoane într-un anumit loc.
Conceptul de migraţie mai cuprinde şi „cultura migraţiei”19. Cetăţenii care părăsesc
ţara de origine împrumută valorile culturale ale ţării în care au migrat, uitând de o
mare parte din tradiţiile şi cultura în care s-au născut. Se importă anumite repere
culturale şi, în timp, oamenii încep să se identifice cu acestea, iar după o anumită
perioadă, se simt parte integrantă din comunitatea unde s-a stabilit şi adaptat. Spre
exemplu, se dezvoltă mentalitatea economică în care concurenţa, progresul şi experienţa
individului primează în faţa colectivului.
Un alt înţeles al culturii migraţiei îl reprezintă procesul de deplasare al unui
grup de oameni către ţările de origine din cauza unui regim totalitar, pentru a-şi
conserva cultura ţării în care s-au născut. Pentru a înţelege mai bine acest fenomen
voi aduce ca exemplu minoritatea maghiară. Înainte de 1989, o parte din populaţia
de naţionalitate maghiară de pe teritoriul României a emigrat în Ungaria pentru a-şi
păstra valorile culturale cu care nu era de acord regimul comunist din România dar
şi ca formă de protest.
Al treilea înţeles al culturii migraţiei îl reprezintă deplasarea cetăţenilor din
mediul rural, din cauza resurselor reduse de trai, către zone industrializate, unde
tradiţiile populare dispar treptat, iar locuitorii satelor încep să adopte cultura
omului care trăieşte în mediul urban.
17
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Migraţia este concepută de foarte mulţi ca o dimensiune care generează profit.
Se ştie bine că după 1989 foarte mulţi oameni din ţările comuniste au plecat spre
vestul Europei pentru o viaţă mai sigură şi un nivel de trai mai bun. Când se vorbeşte
despre migraţie, indiferent de circumstanţe, gândul ne duce la prosperitate şi siguranţă.
O altă componentă a migraţiei este noţiunea de „lume socială a migranţilor”20.
Un sondaj făcut printre românii din Spania a scos la iveală concluzia că lumile
sociale depind de planurile de viaţă pe care şi le fac imigranţii21.
Alfred Schutz, sociologul austriac, vorbeşte despre un alt termen al conceptului,
care poartă numele de „universuri de discurs”22. Migraţia presupune un dialog
permanent la nivel de autoritate-migrant, la nivelul de migrant-familie cât şi la nivelul
de grup al migranţilor, existând mereu un dialog social în grupul migranţilor care îi
ajută să comunice.
O altă perspectivă din care putem privi migraţia este „regimul migrator prin care
se înţelege conjunctura posibilităţilor de traversare a frontierelor şi oportunităţile de
încorporare în societatea de destinaţie”23. Acest termen implică mai multe etape. Prima
etapă o constituie oportunitatea cuiva de a pleca din ţară, putând să suporte costurile de
plecare dar şi să depăşească toate filterele, cum ar fi posibilitatea de a obţine un
paşaport. A doua etapă se referă la posibilitatea de a i se permite individului intrarea
în ţara de destinaţie (spre exemplu, regimul de vize impus de ţara respectivă). Dacă
aceste două etape au fost trecute, urmează un alt obstacol: cum ar putea obţine
cineva un statut de rezident? În România, înainte de Revoluţie, şansele de a pleca
în străinătate erau reduse din cauza condiţiilor nefavorabile impuse de regimul
comunist. Odată ieşiţi, migranţii obţineau cu uşurinţă un statut, tocmai pentru că
veneau dintr-o ţară cu privire obtuză.
Migraţia se leagă de o altă terminologie socială numită „migraţie incompletă
care arată cum migranţii, deşi sunt implicaţi într-un proiect migrator, rămân
ancoraţi în societatea de origine”24. Astfel de oameni, deşi sunt legal pe teritoriu
unui stat străin, nu sunt convinşi că doresc să rămână definitiv pe teritoriile de
destinaţie.
Datele pe care migranţii le au cu privire la ţările unde vor migra sunt de două
feluri25:
• informale – când migranţii cunosc date despre ţările de destinaţie din reţelele
de socializare sau de la prieteni.
• formale – când cunoştinţele despre destinaţiile dorite se fac prin firme
autorizate de recrutare.
20
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Conceptul de migraţie conţine şi factori de atracţie şi de respingere. Un om
părăseşte ţara în care s-a născut pentru că nu mai suportă condiţiile de viaţă. În
acelaşi timp, simte o atracţie faţă de locul spre care doreşte să migreze, datorită
bunăstării care-şi imaginează că există acolo. În 1970, Immanuel Wallerstein,
politolog şi sociolog american, prezintă, în cadrul conceptului de migraţie, „teoria
sistemului global al migraţiei potrivit căruia migraţia este un produs automat al
dezvoltării capitalismului la scară globală”26. Conform acestuia, dacă anumite state
nu s-ar fi dezvoltat atât de mult încât să nu devină tentante pentru alte ţări mai
sărace, nu ar fi existat migraţie. Închipuţi-vă că toate ţările s-ar afla pe aceeaşi scară
economică. Cine ar mai fi plecat din ţara de origine?
Migraţia umană este influenţată de relaţiile internaţionale dintre ţări. Libera
circulaţie este necesară pentru toţi cetăţenii; este un drept fundamental dar, uneori,
regulile existente între ţări poate afecta acest drept. Migraţia europenilor spre
America a fost încetinită atât datorită războiului cât şi crizei economice. Fluxurile
umane transatlantice au avut de suferit. La acestea se mai adaugă şi prezenţa activă
a organizaţiilor rasiste şi a celor muncitoreşti autohtone care erau direct interesate,
căci oamenii de baştină, din cauza migranţilor îşi puteau pierde locurile de muncă.
Aşa că, s-a ajuns la o soluţie de mijloc, în care au fost acceptate contractele sezoniere
dar fără a implica prelungirea lor.
Fluxul migraţiei poate fi privit din diverse perspective. Cei care au contracte
şi nu primesc prelungirea lor din cauza politicii unor ţări se încadrează în migraţia
reversibilă. În acest caz, cetăţenii unei ţări, după ce au agonisit o sumă consistentă
de bani se reîntorc în ţara de origine cu mai multă experienţă, motivaţi fiind să
pună în practică ce au văzut în străinătate. Acest lucru face ca migraţia să ia aspecte
pendulatorii.
Când vorbim despre emigrare nu ne ducem doar cu gândul la acei oameni
care nu au loc de muncă. Sunt cetăţeni care prezintă o nemulţumire faţă de salariul
pe care îl câştigă. Şi, atunci preferă să plece într-o altă ţară doar pentru un câştig
mai consistent. Migraţia temporară poate contribui, în mod substanţial, la
îmbunătăţirea abilităţilor şi aptitudinilor celui care a emigrat.
O altfel de migraţie este cea ireversibilă, când cetăţenii unei ţări, ducând un
trai bun în ţara adoptivă, nu se mai reîntorc acasă. Cei care reuşesc să obţină
rezidenţă au parte de politici flexibile din partea ţărilor unde migrează. Sistemul
asigurărilor sociale şi cetăţenia constituie două componente principale ale migraţiei.
Orice om care merge în alt stat şi se integrează acolo, reuşind să-şi găsească un loc
de muncă satisfăcător, va contribui la sistemul social dar şi de sănătate al ţării
respective. Odată cu trecerea timpului, aceşti oameni pot să solicite cetăţenia statului
respectiv, influenţând demografia ţării.
Secolul al XXI-lea este marcat de multiple transformări la nivel mondial.
Aceste transformări nu se întâmplă doar într-un domeniu anume, ci în toate
eşaloanele de activitate: social, economic spiritual şi politic. Ele pot aduce evoluţii
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sau involuţii în cadrul familiei şi a valorilor creştine. Acestea se datorează, în mare
măsură, migraţiei în masă, care s-a produs, mai ales, după 1989.
Aruncând o privire asupra societăţii contemporane, cu precădere asupra României,
observăm că migraţia a căpătat o nouă amploare după Revoluţie. Valuri întregi de
oameni, rămaşi fără un loc de muncă ori saturaţi de legile ilogice şi părtinitoare, au
luat calea migraţiei. Fluxurile plecărilor au fost mai mari decât cele de veniţilor.
România a fost şi este încă o ţară prin care oamenii doar tranzitează dar nu doresc
să rămână. Altfel spus, nu este o ţară de destinaţie.
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, foarte uşor se observă cum cetăţeni
din ţări asiatice sau africane doresc să se stabilească aici. Dacă până acum câţiva
ani, nici nu exista o asmenea opţiune, după ce am intrat în structurile europene şi
investiţiile străine s-au accentuat, viziunea s-a schimbat. Capitalul străin a dus la o
bunăstare internă, lucru care a generat dorinţa de stabilire a cetăţenilor străini în
România.
,,Intensificarea migraţiei către Europa necesită un răspuns din partea UE la
mai multe niveluri. În primul rând, politici de gestionare a imigraţiei oficiale şi
celei ilegale şi, în al doilea rând, norme comune comunitare privind azilul. Criza
migraţiei a avut ca rezultat necesitatea unor măsuri şi reforme suplimentare pentru
a asigura securitatea frontierelor, precum şi o distribuţie mai echitabilă a
solicitanţilor de azil între ţările UE. Politica de imigraţie la nivel european tratează
atât imigraţia legală, cât şi pe cea ilegală. În ceea ce priveşte imigraţia legală, UE
decide cu privire la condiţiile de intrare şi de şedere legală. Statele membre îşi
păstrează dreptul de a se pronunţa asupra volumului de admitere a persoanelor care
provin din ţări care nu sunt membre UE pentru a căuta un loc de muncă”27.
Uniunea Europeană are în vedere şi imigraţia ilegală, pentru că acceptă şi o
astfel de formă, în sensul în care cei care migrează ilicit sunt repatriaţi odată cu
depistarea lor. Acest gen de politică respectă drepturile fundamentale. Acestor
cetăţeni li se dau şi bani odată cu repatrierea.
Un punct de vedere în rezolvarea problemei migraţiei se referă la modul de
migraţie circulator. Există o populaţie care pleacă intens pe termen lung. Dar, dacă
frecvenţa plecărilor lungi este mai mică decât frecvenţa plecărilor pe termen scurt,
lucrul acesta nu va conduce la depopularea ţărilor sărace. Cu cât mai mulţi oameni
vor dori să revină în ţară (practicând fenomenul de euro-navetism), cu atât mai puţini
vor să se stabilească definitiv în ţări străine.
În urma migraţiei rămân urme. Efectele au apărut cu mult timp în urmă.
Dinamica socială a migraţiei interne sau internaţionale, cu alte cuvinte deplasarea
oamenilor, are, ca prim efect, eliminarea stării de sedentarism. Migraţia poate
conduce la transformări culturale în ţările care primesc migranţi. Acestea pot fi
influenţate de cultura altor ţări, iar acest lucru poate să producă o coalizare în
rândul ţărilor gazdă pentru a stopa fenomenul migraţionist.
27

Ibidem, p. 36.

Fenomenul migraţiei, ca dimensiune socio-umană

313

Una din consecinţele globalizării este intensificarea traficului de cetăţeni care
vor munci clandestini în ţările bogate. Lipsa graniţelor şi căderea multor frontiere
fac pe mulţi să fie încurajaţi să plece în altă ţară. În acest sens, este încurajată
migraţia clandestină spre câmpul muncii la negru şi spre prostituţie.
Un alt efect al migraţiei este dorinţa migranţilor care, la un moment dat,
mulţumiţi de condiţiile pe care le oferă ţările gazdă, să solicite azil în ţara unde a
stat şi pe care a ales-o. Prin cererea de azil, cetăţeanul solicită să primească protecţia
statului respectiv. În 1990, în Uniunea Europeană au cerut azil 61 000 de români,
iar în anul 1992, numărul lor a ajuns la 116 000. Din cauza numărului mare, unele
ţări occidentale au încetinit procesul de azil, pentru a-i descuraja pe migranţi. O
astfel de ţară este Germania, care s-a confruntat cu un număr foarte mare de astfel
de cereri. Această măsură a dus la o scădere constantă a cererilor. Această consecinţă
a făcut ţările dezvoltate să-şi schime legislaţia acceptării cererilor de azil28.
Ca un corolar, noţiunea de migraţie este destul de complexă. Conceptul nu se
rezumă doar la o simplă definiţie. Trebuie făcută distincţie între diversele forme de
migraţie şi ţinut cont de criteriile şi clasificarea lor.
În cursul anilor, s-au dezvoltat o serie de teorii, care au încercat să lămurească
fenomenul migraţiei. De la Miller S. Castles, care susţinea că migraţia s-a dezvoltat
datorită relaţiilor dintre oameni, până la englezul Edward Ravenstein, care spunea
că migraţia poate fi explicată după anumite legi aşa cum pot fi explicate fenomenele
din natură, toată lumea a iniţiat ipoteze care mai mult au adâncit problema. Aceasta
fiindcă nimeni nu ştie în mod concret cum poate evolua raţionamentul omului în
funcţie de anumite cauze care-l determină să migreze.
Demografii folosesc termenii de migraţie în diferite sensuri. Ei nu înţeleg
prin migraţie doar o deplasare a unor oameni cum au fost, de pildă, popoarele
migratoare care invadau teritoriul european şi-l traversau. În epoca modernă, când
se vorbeşte despre migraţie se include şi termenul de popor. Doar din rândurile
unei populaţii pot pleca oameni care se numesc migranţi.
Migraţia este un concept care derivă din domeniu demografic. În limbaj
politic nu înseamnă acelaşi lucru cu ceea ce înseamnă în sens demografic. Un
cetăţean care trăieşte în populaţia de referinţă şi s-a născut acolo, nu mai este numit
migrant. Chiar dacă părinţii lui provin din altă ţară, faptul că cineva s-a născut pe
teritoriul altui stat, demografic vorbind, nu mai este numit migrant.
Demografii, când vorbesc, în mod tehnic, de stocuri de cetăţeni care se deplasează sub forma imigranţilor şi emigranţilor, pentru a avea o statistică a
fenomenului folosesc balanţa migratorie care stabileşte creşterea sau descreşterea
unei populaţii pe un anumit teritoriu.
Migraţia oamenilor este un proces influenţat de mai mulţi factori care produc
deplasarea unui om sau a unor grupuri de oameni de pe un teritoriu pe altul. Aceşti
factori determină intensitatea cu care oamenii părăsesc o ţară sau un ţinut.
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