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Abstract: The poor knowledge of the Romanian communities in the countries 
of northern Europe, respectively Sweden and Denmark, must be replaced by 
sociological research of excellence, which will ensure recognition of these 
communities along with others in Europe and the world, to ensure the 
preservation of the Romanian identity, preserving the Romanian language 
and culture in the Romanian communities.  
The importance of studying the phenomenon of Romanian migration in Sweden 
and Denmark arises from the rights of Romanian communities to keep in touch 
with the country of origin, with the Romanian language and culture. Researching 
the level of well-being, the level of social and professional integration, the quality 
of life of Romanians in the existing diaspora in Sweden and Denmark is a task of 
Romanian sociology, in the context of a united and coherent Europe, in which the 
rights of minorities must be recognized. The principle of affirming unity through 
diversity, of preserving the original identity of migrants in the new context of the 
countries of adoption must be taken into account.  
Some researches point out that most remittances are spent on consumption 
and only perpetuate the migration and depopulation of entire regions, 
perpetuating the dependence of developing countries on developed countries. 
Other perspectives emphasize: the role of migrants' investments in education 
and health with effects in increasing the human potential of migrant 
households; brain circulation – the fact that highly skilled migrants often 
have the opportunity to build bridges between societies of origin and 
destination; the development of migrant entrepreneurship - even in cases 
where remittances are spent mainly on consumption, depending on the 
context, some of these remittances play an active role in the development of 
new economic activities. 
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Introducere 

 
Titlul studiului face referire la existenţa unor comunităţi de români bine 

definite structural, social, economic şi cultural în spaţiul social din nordul Europei, 
mai exact în Suedia și Danemarca. Motivul alegerii acestei teme este faptul că 
umple un gol ştiinţific în grila cercetărilor academice, comunitățile respective 
nefiind foarte mult investigate dintr-o perspectivă sociologică, cu o metodologie 
bine structurată, inovatoare şi cu ipoteze clar formulate din punct de vedere 
sociologic. Slaba cunoaştere a comunităilor de români din ţările din nordul 
Europei, respectiv Suedia și Danemarca, trebuie înlocuită cu cercetări sociologice 
de excelenţă, care să asigure o recunoaştere a acestora, alături de celelalte din  
Europa şi din lume, să asigure păstrarea identităţii româneşti, dreptul la păstrarea 
limbii şi culturii româneşti în comunităţile de români ce se reunesc departe de ţara 
de origine.  

   
Originalitatea studierii fenomenului migrației românilor în Suedia și 

Danemarca 

 
În ceea ce privește migrația românilor „sunt caracteristice, în esență, trei 

tipuri de emigrație, care s-au întâlnit în evoluția acestui fenomen social-istoric: 
emigrația economică, emigrația politică și emigrația culturală”1.  

Importanţa studierii fenomenului migraţiei românilor în Suedia și Danemarca 
ia naştere din drepturile comunităţilor româneşti de a păstra legătura cu ţara de 
origine, cu limba şi cultura românească.  

Există câteva perspective asupra relației dintre migrație și dezvoltare2. 
Perspectiva optimistă (migrația ca vector al dezvoltării) subliniază existența 
sumelor mari de bani care merg către țări relativ sărace, ce au efecte masive asupra 
deficitelor bugetare și surselor financiare. Perspectiva pesimistă subliniază faptul 
că cea mai mare parte a remiterilor se cheltuiesc pentru consum și nu fac decât să 
perpetueze migrația și depopularea unor întregi regiuni, permanentizând 
dependența țărilor în curs de dezvoltare de țările dezvoltate. În plus, efectele 
pozitive sunt de scurtă durată (cum este cazul României), nivelul remiterilor 
scăzând rapid, odată cu începutul integrării migranților și reunificării familiare. 
Alte perspective subliniază: rolul investițiilor migranților asupra educației și 
sănătății, cu efecte în creșterea potențialului uman al gospodăriilor migranților; 
circulația creierelor – faptul că adesea migranții înalt calificați au posibilitatea de a 
stabili punți între societățile de origine și destinație; dezvoltarea antreprenoriatului 

 
1 Adrian Otovescu, Conservarea identității cultural în mediile de imigranți români din 

Europa, București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013, p. 21.  
2 Remus Gabriel Anghel, Istvan Horvath (coord.), Sociologia migrației. Teorii și studii de caz 

românești, Iași,  Editura Polirom, pp. 249–267. 
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migranților – chiar în cazurile în care remiterile sunt cheltuite în special pentru 
consum, în funcție de context, o parte a acestor remiteri au un rol activ în 
dezvoltarea de noi activități economice. 

În ceea ce privește schimbarea socială generată de migrație, s-au observat 
câteva constante: a) apar noi modele de consum și se îmbunătățește nivelului de 
trai; b) emigranții încearcă să dezvolte noi practici economice (antreprenoriat), 
unde își utilizează cunoștiințele acumulate; c) apar repoziționări identitare – 
migranții care își revendică identități multiple sau „re-inventarea”/ reconstruirea 
unor identități sociale/etnice. 

 
Ipotezele cercetării 

  
În ceea ce priveşte cercetarea temei, propunem următoarea ipoteză:  
Dacă emigranţii români din Suedia și Danemraca  îşi păstrează identitatea 

culturală, atunci reţelele sociale şi culturale care se păstreză cu ţara pot produce 
dezvoltare socială.  

În ceea ce priveşte cercetarea de teren, propunem următoarea ipoteză: 
Dacă emigranţii români din Suedia și Danemarca au un standard de viaţă 

foarte bun, atunci migraţia va produce schimbare socială şi dezvoltare şi în 
România. 

 
Metodele de investigație preconizate 

 
Având în vedere tematica cercetării, a fost aleasă ca modalitate de abordare 

triangulaţia, adică reunirea a trei metodologii de investigare a fenomenului studiat, 
pentru a putea avea o analiză mai detaliată a acestuia. Se va utiliza, aşadar, 
chestionarul sociologic – metodă cantitativă, interviul nondirectiv şi povestirea 
vieţii sau biografia socială, dar şi analiza de conţinut a unor documente sociale 
(reviste publicate de comunitate, mesaje ale membrilor comunităţilor investigate pe 
diferite forumuri şi reţele de socializare, scrisori, e-mailuri, fotografii din arhivele 
personale ale respondenţilor). 

„Chestionarul sociologic – include o serie de întrebări, cu răspunsuri libere 
ori dinainte stabilite, la care trebuie să răspundă subiecții anchetați, și care sunt 
elaborate în funcție de tema propusă. Folosirea abuzivă a chestionarului 
(chestiomanie) și absolutizarea lui în cercetarea empirică, precum și a statisticii ori 
ciberneticii, a fost sistematic denunțată de sociologul american P. Sorokin 
(Tendințe și decepții ale sociologiei americane)”3. 

„Interviul sociologic – se caracterizează prin faptul că întrebările adresate 
interlocutorilor vizează nu calitatea lor de indivizi, ci de membrii ai colectivității, 
iar subiecții investigați participă voluntar la anchetă. El poate fi directiv (când 

 
3 Dumitru Otovescu, Sociologie generală, Ediția a V-a, Craiova, Editura Beladi , 2009, p. 124. 
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cercetătorul desfășoară interviul pe baza unei liste de probleme, răspunsurile 
subiectului fiind ordonat consemnate) și nondirectiv (când anchetatorul poate 
interveni în succesiunea şi logica problemelor discutate, libertatea purtării discuţiei 
fiind neîngrădită)”4. 

Istoriile de viaţă, numite uneori şi „istoriile mărunte”, fascinează, nu doar dintr-o 
perspectivă estetică sau uşor nostalgică, aşa cum se întâmplă uneori cu scrierile 
memorialistice, ci prin bogăţia abordărilor pe care le face posibile în cadrul ştiinţelor 
sociale. Fiind vorba de „istoria trăităˮ, de coborârea la individul-vorbitor, care devine 
actantul principal într-un context socio-cultural şi istoric mai amplu, caracteristicile 
relatării fenomenului viu ar trebui evidenţiate în momentul consemnării, înregistrării 
unor mărci ale acestuia. Mai întâi, ce denumim document „deschisˮ? Este vorba despre 
caracterul procesual al fenomenelor investigate şi despre necesitatea configurării unor 
documente care să poată permite reveniri în timp sau interpretări ulterioare ale 
colecţiilor de documente întocmite, astfel încât să nu lipsească  anumite detalii privind 
biografia respondentului, contextul socio-cultural, contextul înregistrării etc. Absenţa 
unor astfel de detalii ar vicia iremediabil documentul.  

De aici rezultă, de fapt, caracterul exploratoriu al colecţiei de povestiri ale vieții, 
pentru că trebuie să răspundă unei intenţii de cercetare, unei interogaţii-ipoteză de 
lucru a cercetătorului, de aceea „o povestire a vieţii înseamnă mai ales explorarea unui 
câmp de posibilităţi: detaliile, relatarea faptelor concrete ale trăitului, complexitatea 
implicărilor emoţionale urnesc percepţia din încremenirile ei şi o fac să se deschidă 
sensului, sensurilor”5. Cercetătorul se află în poziţia de a tatona, de a explora experienţe 
de viaţă, de a „provocaˮ chiar atitudini faţă de anumite evenimente. Între cei doi – 
cercetător şi intervievat, trebuie să se stabilească o relaţie spontană, chiar dacă intenţia 
de cercetare implicită a cercetătorului o poate plasa în zona artificialului, creatului, 
experiementalului. Natura relaţiilor umane favorizează stabilirea unui dialog în care 
cercetătorul trebuie să aibă abilitatea să se dezvăluie pe sine cât mai puţin, pentru e 
evita producerea „răspunsurilor dorite”, provocând totodată dezvăluiri din partea 
subiectului cercetării, devenit deja partener de dialog şi nu doar sursă de informare.  

Povestirile de viață (life history) se dezvăluie întotdeauna ca un document, un 
„document deschisˮ, datorită caracterului procesual al cercetarii, corelat cu 
dinamica fenomenelor. Caracterul exploratoriu al documentului evidenţiază faptul 
că acesta nu e doar etapă în cercetare şi nici scop al cercetării, astfel de distincţii 
abstracte plasându-se, mai degrabă, în sfera unor aspecte didactice, deoarece 
documentul social este şi interogaţie, şi construcţie, şi creaţie. 

Mai  mult, un document social viabil este cel care permite noi deschideri, noi 
abordări, noi puncte de plecare, noi interogaţii. În  acest sens, Ricœur sublinia: „în 
plan epistemologic, autonomia istoriei faţă de memorie se afirmă cu cea mai mare 
forţă la nivelul explicaţiei / comprehensiunii. (…) nu există document fără 

 
4 Ibidem. 
5 Smaranda Vultur, Memoria salvată – Evreii din Banat, ieri şi azi, Iaşi, Editura Polirom, 

2002, p. 9. 
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întrebare, nici întrebare fără proiect de explicaţie. Documentul devine dovadă 
tocmai în raport cu explicaţia”6. Deşi Ricœur se referă la documentul istoric, 
extrapolarea se poate face şi în domeniul sociologiei, avându-se în vedere 
caracteristicile arhivării şi istorizării faptelor socio-culturale. Astfel, el afirma că 
„nimic nu este în sine document, chiar dacă orice reziduu al trecutului este potenţial 
urmă. Pentru istoric, documentul nu este pur şi simplu dat, aşa cum ar putea sugera 
ideea de urmă lăsată. El este căutat şi găsit. Mai mult, el este circumscris şi, în acest 
sens, constituit, instituit ca document, prin interogare”7. 

Autorul face referinţă directă şi la documentele de istorie orală, evidenţiind că 
„aceiaşi caracterizare a documentului prin interogaţia ce i se aplică e valabilă pentru o 
categorie de mărturii nescrise, mărturiile orale înregistrate pe care microistoria şi istoria 
timpului prezent le folosesc mult. Ele au un rol considerabil în conflictul dintre 
memoria supravieţuitorilor şi istoria deja scrisă. Or, aceste mărturii orale nu constituie 
documente decât după ce sunt înregistrate; ele părăsesc atunci sfera orală pentru a intra 
în sfera scrierii, îndepărtându-se astfel de rolul de mărturie din conversaţia curentă. Se 
poate spune atunci că memoria e arhivată, documentată. Obiectul său a încetat de a mai 
fi o amintire în sensul propriu al cuvântului, adică nu se mai află într-o relaţie de 
continuitate şi de apropiere cu un prezent al conştiinţei”8.  

Ipoteza de lucru incumbă explicaţia, interogaţia iniţială, iar întregul demers 
argumentativ se organizează în jurul acestui ax, întreaga interpretare ulterioară 
depinzând de viabilitatea formulării sale. Totodată, colecţia de istorie orală nu îşi 
epuizezază valenţele în cadrul unui singur ciclu de cercetare, căci poate antrena noi 
deschideri, noi abordări sau completări în timp şi spaţiu, studii comparative 
ulterioare etc., extinzând raza preocupărilor care au generat-o.  

Deşi graniţa dintre studiile calitative și cele cantitative este foarte strictă, în 
ceea ce priveşte obţinerea unor rezultate viabile, este necesară utilizarea cumulativă 
a mai multor tehnici şi metode de investigaţie. Metodele calitative se caracterizează 
printr-o mare libertate în abordarea, atât a tematicii, cât şi a intervievaţilor. 
Caracterizându-se prin fluiditate, improvizaţie, studiile calitative se realizează 
într-un orizont deschis, însă nu lipsit de organizare. De aceea, se mulează mult mai 
bine pe un context spontan, care să antreneze implicarea activă a intervievaţilor în 
derularea dialogului, într-un climat care, deşi vizează înregistrarea, trebuie să păstreze 
şi să favorizeze desfăşurarea unei situaţii dialogice naturale.  

Această atitudine va favoriza şi deschiderea, orientarea spontană a temei 
abordate către ramificaţii neluate în calcul iniţial, dar care se dovedesc fecunde pe 
parcurs. Rigoarea, structurarea prestabilită a chestionarelor, anchetelor de teren – 
metode cu tentă cantitativă, vin să întregească, într-o manieră extinsă, uneori statistică, 
elementele observate la nivelul unor comunităţi restrânse, însă o organizare viabilă a 
acestora nu se poate realiza fără un studiu calitativ pilot, orientativ.    

 
6 Paul Ricœur, Memoria, istoria, uitarea, Timişoara, Editura Amarcord, 2001, pp. 221–222.  
7Ibidem, p. 216. 
8Ibidem, pp. 216–217.  
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Super-raţionalizarea metodologică, specifică metodelor cantitative, se 
dovedeşte uneori mult prea rigidă în surprinderea unor aspecte de detaliu 
socio-cultural  a unor cazuri particulare, chiar atipice în comparaţie cu situaţia 
generală, pierzându-se astfel informaţie relevantă. Rolul studiilor calitative, printre 
care metoda folosirii povestirilor de viață (life history), este foarte des utilizată, 
fiind una de importanţă majoră, mai ales în astfel de cazuri „mărunteˮ, însă 
relevante pentru întreaga comunitate. Putem considera fecundă o astfel de orientare 
a metodei folosirii povestirilor vieții (life history) asupra cazului relevant, asupra 
unor „personaje vorbitoareˮ, prin care comunitatea, structurile sociale, pot fi 
investigate ca reflectare a unor situații particulare, în „faptul (de viaţă) trăitˮ.  

Configurarea unui document viabil, din punct de vedere ştiinţific, trebuie să 
aibă în vedere completarea detaliată a unei fişe de context, precum şi a unei fişe de 
povestitor, menite să ofere suficiente detalii, astfel încât să limiteze posibilităţile de 
manipulare neştiinţifică a documentului. Claritatea definirii contextului culegerii 
datelor, respectarea confidenţialităţii datelor, a identităţii intervievatului şi 
asigurarea confideţialităţii răspunsurilor sale, răspund unor cerinţe etice specifice 
cercetării de tip sociologic, permiţând, totodată, o abordare teoretică amplă, care să 
asigure „citireaˮ documentului cât mai nuanţat, evitând astfel manipulările de orice 
gen ale documentului. „valoara informativă sau raportul cu identitatea personală, 
povestea vieții naște și transmite sensuri individuale și culturale. Oamenii sunt 
organimse generatoare  de înțelesuri; dincolo de experiențele lor individuale, ei își 
constuiesc identitățile și poveștile din elemente puse la dispoziție de cultura din 
care provin. (…) indivizii își construiesc imaginea de sine prin interacțiune, în 
funcție de un anumit context interpersonal. (…) Cercetătorul poate avea acces nu 
doar la identitatea individuală și la sistemele sale de sensuri, ci și la cultura și 
lumea socială a povestitorului”9. 

Atât în ceea ce priveşte aspectele metodologice, cât şi cele deontologice ale 
configurarii colecţiilor de istorie orală, considerăm viabilă elaborarea şi 
aprofundarea conceptualizării „documentului deschisˮ pe parcursul desfăşurarii 
cercetării noastre, datorită valenţelor sale fecunde pe care le evidenţiază. O atenţie 
deosebită voi acorda eticii cercetării sociolgice, respectând confidenţialitatea 
răspunsurilor, obţinerea consimţământului privind publicarea identităţii, precum şi a 
unor date personale ale respondenţilor etc.  

 
Sursele de informare ce urmează a fi utilizate 

 
Acestea variază de la surse oferite de ambasadele româneşti în Suedia și 

Danemarca, la date oferite de Institutele de statistică ale ţărilor de adopţie şi la o 
foarte documentată bibliografie referitoare la migraţie, metodologie, teorie. 

 
9 Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach, Tamar Zilber, Cercetarea narativă. Citire, analiză și 

interpretare, Iași, Editura Polirom, 2006, p. 20. 
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Despre comunitatea românilor din Suedia există unele surse electronice10, de 
unde aflăm că Suedia este țara din nordul Europei cu cea mai mare comunitate de 
români. Pe criteriul țării de origine, comunitatea românească se ridică la 31.040 de 
persoane (conform datelor statistice suedeze pentru anul 2018 cu privire la 
persoane înregistrate cu rezidența în Suedia). Românii din Suedia reprezintă a 18-a 
comunitate de străini, iar dintre statele membre UE Suedia se află pe locul al 5-lea 
în ceea ce privește migrația românilor11.   

În ceea ce priveşte repartiţia teritorială, aceasta respectă densitatea de 
populaţie a Suediei, comunităţile de români fiind mai numeroase în zona capitalei 
şi în sudul ţării şi mai puțin dense în partea de nord. 

Asociațiile românilor din Suedia reflectă densitatea comunităților de români 
din țara de reședință. Crearea Episcopiei Europei de Nord şi numirea, în luna iulie 
2008, a primului Episcop al Europei de Nord, Preasfinţitul Macarie Drăgoi, a 
condus la coagularea mai accentuată a comunităţii româneşti din Suedia în jurul 
parohiilor deja existente şi a celor nou create12.  

 
Principalele concepte și teorii referitoare la tema cercetată 

 
Statul bunăstării 

 
Statul bunăstării, cunoscut și ca stat social, este un concept de guvernare în 

care statul joacă un rol cheie în protejarea și promovarea bunăstării economice și 
sociale a cetățenilor săi13. El se bazează pe principiile egalității de șanse, pe 
distribuția echitabilă a resurselor și pe responsabilitatea publică față de cei care 
nu-și pot asigura resursele minime pentru a duce o viață mai bună. Termenul 
general poate acoperi o varietate de forme de organizare socială și economică. 
Sociologul T.H. Marshall a descris statul modern al bunăstării ca o combinație 
distinctă de democrație, bunăstare și capitalism14. 

În prezent, state moderne ale bunăstării sunt Germania, Franța, Marea 
Britanie și Țările de Jos, precum și țările nordice: Islanda, Suedia, Norvegia, 
Danemarca și Finlanda, care utilizează un sistem cunoscut sub numele de modelul 
nordic. Esping-Andersen a clasificat cele mai dezvoltate sisteme de stat al 
bunăstării în trei categorii: social-democrate, conservatoare și liberale15. 

Statul bunăstării presupune un transfer de fonduri de la stat către serviciile 
publice (de exemplu, asistență medicală, educație etc.), precum și direct către 

 
10 A se vedea: https://stockholm.mae.ro/node/755, accesat în 15.07. 2020. 
11 Ibidem.  
12 Ibidem.  
13 A se vedea: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/12415.pdf, accesat în 21.07.2020. 
14 Ibidem.  
15 Espig Andersen, Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies, 

Sage Publications Ltd., London, California, New Delhi, 1996, p. 32. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Egalitatea_de_%C8%99anse_%C3%AEntre_b%C4%83rba%C8%9Bi_%C8%99i_femei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Democra%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ajutor_social
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capitalism
https://stockholm.mae.ro/node/755
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/12415.pdf
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indivizi  („beneficii”) și este finanțat prin impozitare. El este adesea menționat ca 
un tip de economie mixtă. O astfel de impozitare, care include, de obicei, un 
impozit pe venit mai mare pentru persoanele cu venituri mai mari, a fost 
numită impozitare progresivă. Susținătorii argumentează adesea că aceasta 
contribuie la reducerea decalajului de venit dintre bogați și săraci16. 

 
Calitatea vieţii  

 
Prin calitatea vieții se înțelege percepția indivizilor asupra situației lor 

sociale, în contextul sistemelor de valori culturale în care trăiesc și în dependență 
de propriile necesități, standarde și aspirații. 

În medicină, prin calitatea vieţii se înţelege bunăstarea fizică, psihică şi 
socială, precum şi capacitatea pacienţilor de a-şi îndeplini sarcinile obişnuite, în 
existenţa lor cotidiană. Mai nuanţat, este vorba de următoarele dimensiuni ale 
calităţii vieţii17: 1. Bunăstarea emoţională sau psihică, ilustrată prin indicatori 
precum: fericirea, mulţumirea de sine, sentimentul identităţii personale, 
evitarea stresului excesiv, stima de sine (self-esteem), bogăţia vieţii spirituale, 
sentimentul de siguranţă. 2. Relaţiile interpersonale, ilustrate prin indicatori 
precum: a te bucura de intimitate, afecţiune, prieteni şi prietenii, contacte 
sociale, suport social (dimensiunile suportului social). 3. Bunăstarea materială, 
ilustrată prin indicatori precum: proprietate, siguranţa locului de muncă, 
venituri adecvate, hrană potrivită, posesie de bunuri (mobile – imobile), status 
social. 4. Afirmarea personală, care însemnă: competenţă profesională, 
promovare profesională, activităţi intelectuale captivante, abilităţi/deprinderi 
profesionale solide, împlinire profesională, niveluri de educaţie adecvate 
profesiei. 5. Bunăstarea fizică, concretizată în sănătate, mobilitate fizică, 
alimentaţie adecvată, disponibilitatea timpului liber, asigurarea asistenţei 
medicale de bună calitate, asigurări de sănătate, activităţi preferate interesante 
în timpul liber (hobbyuri şi satisfacerea lor), formă fizică optimă sau fitness, 
concretizată în cei patru S, Strenght – forţă fizică, Stamina – vigoare sau 
rezistenţă fizică, Suppleness – supleţe fizică şi Skills – îndemânare sau abilitate 
fizică. 6. Independenţa, care însemnă autonomie în viaţă, posibilitatea de a face 
alegeri personale, capacitatea de a lua decizii, autocontrolul personal, prezenţa 
unor valori şi scopuri clar definite, auto-conducerea în viaţă. 7. Integrarea 
socială, care se referă la prezenţa unui status şi rol social, acceptarea în diferite 
grupuri sociale, accesibilitatea suportului social, climat de muncă stimulativ, 
participarea la activităţi comunitare, activitatea în organizaţii neguverna- 

 
16 A se vedea: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/12415.pdf, accesat în 21.07.2020. 
17 Iustin Lupu, Calitatea vieții în sănătate. Definiții și instrumente de evaluare, în „Calitatea 

Vieții”, XVIII, nr. 1–2, 2006, pp.73–91, accesat în data de 18 .07.2020 la adresa electronică : 
https://www.revistacalitateavietii.ro/oldrcv/2006/CV-1-2-06/7.pdf  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Impozit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Impozitarea_diferen%C8%9Biat%C4%83
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/12415.pdf
https://www.revistacalitateavietii.ro/oldrcv/2006/CV-1-2-06/7.pdf
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mentale, apartenenţa la o comunitatea spiritual-religioasă. 8. Asigurarea 
drepturilor fundamentale ale omului, cum sunt: dreptul la vot, dreptul la 
proprietate, la intimitate, accesul la învăţătură şi cultură, dreptul la un proces 
rapid şi echitabil etc. 

 
Schimbarea socială 

 
Schimbarea socială este fenomenul trecerii unui sistem social sau a unei 

componente a acestuia de la o stare la o altă stare, diferită calitativ și/sau cantitativ. 
Sociologia abordează schimbarea la două nivele: 
- macrosocial (a societății globale); 
- microsocial (a anumitor subsisteme sau componente ale societății).  
Așadar, „schimbările sociale se pot produce la nivelul societăţii globale sau 

doar în cuprinsul unor domenii distincte ale acesteia (având sau nu o rezonanţă 
generală)”18. Între cele două nivele nu trebuie să existe neapărat o 
corelație/concordanță temporală. 

Teoriile sociologice privind schimbarea socială – numeroase, având în vedere 
că ele se referă la creșterea, evoluția, dezvoltarea, progresul și/sau regresul 
societății sau a uneia/ unora din componentele sale – urmăresc să identifice și să 
descrie: factorii schimbării, diferențele dintre două stări succesive, mecanismele de 
producere s.a. 

 
Dezvoltare socială 

 
Dezvoltarea socială este percepută ca fiind o schimbare socială pozitivă, 

direcționată, semnificația conceptului accentuând tranziția de la o stare inițială, ce 
se dorește a fi transformată, la una finală, dorită. 

Deși, în multe situații conceptul de dezvoltare este folosit interșanjabil cu cel 
de progres, putem sublinia o serie de diferențe între cele două concepte. Așa cum 
arată Cătălin Zamfir, ideea de progres este reflectată în percepția că prezentul este 
mai bun decât trecutul și, cu siguranță, viitorul va fi mai bun decât prezentul. 
Societatea, împinsă de forțe difuze interne, progresează în timp spre mai bine 19. Cu 
alte cuvinte, avem de a face cu o evoluție pozitivă. Ideea de progres are, însă, la 
bază, în special, revoluția tehnologică începută în secolele XVI-XVII și vizează, 
îndeosebi, progresul economic – cu alte cuvinte, dezvoltarea economică. Aceasta 
nu este, în mod necesar, sinonimă cu dezvoltarea socială, fiind doar o condiție 
necesară, însă nu și suficientă pentru a genera dezvoltare socială. Inovațiile tehnice 

 
18 Dumitru Otovescu, Sociologie generală (Ediția a V-a), Craiova, Editura Beladi, Colecția 

Sociologie Contemporană,  2009, p. 420. 
19 Catalin Zamfir, Laura Soica (coord.), O nouă provocare: dezvoltarea socială, Iași, Editura 

Polirom, 2006, pp. 11–30. 



 Gabriela Boangiu336 

sunt asimilate în producție, generează progres economic și promit o viață tot mai 
bună însă nu în mod necesar pentru toți cetățenii. Bunăstarea socială și cea 
individuală, generată prin intermediul progresului economic, poate fi înalt inegală 
și poate afecta masiv procesele de dezvoltare socială. În această situație, statul 
joacă un rol cheie, prin crearea unui sistem instituțional de redistribuire a bunăstării 
și susținerea unor programe de dezvoltare socială, cum ar fi cele privind accesul 
egal la educație sau investițiile în sistemul de sănătate (acces universalist la servicii 
medicale primare) și sistemul de securitate socială. 

Dezvoltarea, în ansamblul ei, se referă la combinarea forțelor economice și 
sociale: dezvoltarea socială nu este posibilă fară o susținere economică solidă, dar 
și investirea în „infrastructura” socială (acces la educație pentru întreaga populație 
sau acces la asistența medicală etc.) generează, pe termen mediu si lung, creștere 
economică durabilă. 

În literatura română de specialitate, una dintre cele mai comprehensive 
definiții ale dezvoltării sociale este dată de Cătălin Zamfir: „Dezvoltarea socială se 
referă la orientarea unei țări/ regiuni/ comunităi / instituții spre realizarea unei stări 
dezirabile, stabilită ca obiectiv, printr-un proces planificat în timp, realizat prin-un 
set de acțiuni conjugate”20. Din această definiție, arată Cătălin Zamfir, se desprind 
două elemente cheie, complementare, care definesc dezvoltarea socială: 

„a) o stare-obiectiv de realizat de către o comunitate (un actor social); 
b) un set de acțiuni desfășurate în timp pentru realizarea respectivului 

obiectiv: strategii, planuri, programe”21. 
Componenta b) este fundamentală, deoarece există situații în care un obiectiv 

nu se află în centrul unui proces de dezvoltare socială. In plus, putem avea procese 
sociale spontane, care pot conduce la rezolvarea unor probleme, dar care nu sunt 
specifice dezvoltării sociale ca „proces planificat, controlat de dezvoltare”22. Până 
acum, mai degrabă „schimbarea socială de până în prezent era caracterizată mai 
mult de sintagma schimbare prin crize decât de dezvoltare socială proiectată și 
planificată”23. 

 
Povestirea vietii sau biografie socială – cercetare calitativă 

 
Conceptul de povestire a vieții (life history) a cunoscut numeroase dezbateri 

privind statutul său epistemologic şi metodologic  în cadrul ştiinţelor socio-
umane24. În ceea ce priveşte reflecţiile asupra acestui concept, se pot contura două 
coordonate iniţiale, ce necesită a fi ramificate pe parcurs: pe de o parte poate fi 
chestionată capacitatea povestirilor de viață (life history)  de a conduce spre şi a 

 
20 Ibidem.  
21 Ibidem.  
22 Ibidem.  
23 Ibidem.  
24 Robert Atkinson, Povestea vieţii. Interviul, Iaşi, Editura Polirom, 2006, pp. 7–9. 
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fundamenta o cunoaştere întemeiată ştiinţific, riguroasă şi viabilă, pe de altă parte 
atenţia cercetătorului trebuie să se oprească asupra valenţelor metodologice pe care 
le incumbă metoda folosirii povestirii de viață (life history). Cu alte cuvinte, ce 
putem cunoaşte şi prin ce cale (methodos) sau cum putem cunoaşte, utilizând 
documentele despre povestirile vieții (life history), totodată, contribuind la 
configurarea unor astfel de colecţii.   

Apare o necesitate aproape constitutivă oricărei argumentări ce se 
organizează în jurul acestui concept (povestirile vieții, life history), şi anume, o 
dublă raportare a acestuia, pe de o parte la aspectele oralităţii, iar pe de altă parte la 
discursurile pe care le face vizibile memoria. 

  
Concluzii 

 
Cercetarea nivelului bunăstării, a nivelului de integrare socială şi 

profesională, a calităţii vieţii românilor din diaspora existentă în ţările din nordul 
Europei reprezintă o sarcină pe care cercetarea contemporană o poate împlini azi, 
în contextul unei Europe unite şi coerente, în care drepturile minorităţilor trebuie să 
fie recunoscute, dar şi a principiului afirmării unităţii prin diversitate, a păstrării 
identităţii originare a migranţilor în contextul nou al ţărilor de adopţie.  

Prezentarea generală a unui studiu viitor își propune să umple un gol în 
spațiul academic, comunitățile de români din Suedia și Danemarca au fost slab sau 
fragmentar investigate, așadar ipotezele de lucru propuse tind să răspundă acestei 
slabe documentări asupra comunităților avute în vedere.  

Referitor la universul cercetării, se vor investiga toate categoriile de vârsta, 
pentru o mai amplă cuprindere prin cercetarea inițiată. Ipotezele de lucru sunt 
formulate astfel încât să producă date relevante pentru cercetarea propusă. 
Originalitatea metodologiei provine din utilizarea triangulației, adică a unor studii 
cantitative, calitative și de analiză a documentelor sociale. 

 
 


