


• Monitorizarea şi evaluarea situaţiei etnice actuale din Republica Moldova

• Studierea dinamicii reprezentărilor şi stereotipurilor diferitor grupuri etnice

• Cunoaşterea şi impactul politicilor publice în domeniul minorităţilor etnice din
Republica Moldova.

ETAPE:

• Etapa exploratorie: efectuarea unui studiu Delphi; participanţi din mai multe
sfere ale societăţii din Republica Moldova

• Sondaj naţional ETNOBAROMETRU, reprezentativ pentru populaţia Republicii
Moldova; 5 eşantioane: moldoveni/români (822), ruşi (412), ucraineni (413),
găgăuzi (472), bulgari (431)

• Perioada: Decembrie 2004 – Ianuarie 2005

Introducere



”Un model empiric al relaţiilor interetnice reflectat în
Etnobarometru”

•Agenda publică

•Climat interetnic

•Autoidentificare – Heteroidentificare

•Limbă maternă şi naţionalitate

•Stereotipuri

•Capital social

•Distanţă socială

Ipoteze urmărite:

•Există un potenţial diferit în modul de a defini propria identitate şi
identitatea celorlalte grupuri etnice;

•Grupurile etnice din Republica Moldova sunt în mare măsură enclavizate,
existând destul de puţine valori comune, capital social scăzut, puţine
schimburi şi puţină comunicare între ele;



Agenda publică

Factorul 1 – Factorul Societate
- Traficul de femei
- Relaţiile cu Transnistria
- Consumul de droguri
- Corupţia
- Traficul de droguri
- Problemele de mediu
- Infracţionalitatea/Insecuritatea

Factorul 2 – Factorul Conflict
- Conflictele/tensiunile etnice
- Conflictele armate
- Terorismul/Violenţa/Războaiele de gherilă
- Lipsa libertăţii presei
- Lipsa domniei legii
- Încălcarea drepturilor omului

Factorul 3 – Factorul Sărăcie
- Salariile mici
- Şomajul
- Starea sănătăţii



1. ”N-avem probleme atît de grave”- 19.2%

58%

23%

35%

42%

40%

25%

11%

13%

26%

12% 15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mediu
rezidenţă

Educaţie

Grup etnic
Moldoveni Rusi Ucraineni Gagauzi Bulgari

Studii medii
incomplete

Sc. Gen. sau
profesionala

Liceu, sc
post-liceala

Studii
superioare

Urban Rural



2. ”Fără domnia legii, problemele sunt foarte grave”- 7.1%
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3. ”Corupţie şi sărăcie”- 20.1%
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4. ”Dacă nu ne sunt respectate drepturile, vom lupta
pentru ele”- 35.9%
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5. ”Sărăcia e la tot pasul”- 17.7%
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Agenda publică - concluzii

• Sărăcia este percepută ca fiind problema ce are o gravitate extremă;

• Societatea este măcinată apoi de infracţionalitate, corupţie, trafic de femei, o

relaţionare care nu este satisfăcătoare cu Transnistria (Societate);

• Factorul Conflict poate deveni şi el o problemă gravă;

• Percepţii diferite a realităţii cotidiene, percepţii care se diferenţiază funcţie de

nivelul de educaţie, de mediul de rezidenţă şi apartenenţa la un grup etnic

sau altul;



Climat interetnic

5%23%4%5%6%15%15%14%Bulgari

9%27%6%6%7%14%17%16%Gagauzi

7%25%7%24%9%20%19%23%Ucraineni

6%28%4%29%8%15%35%28%Rusi

18%29%18%31%28%24%27%30%Moldoveni

-+-+-+-+-+

BulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveni

EsantionGrup
etnic

După părerea dvs., relaţiile dintre [esantion] şi [grup etnic] din RM sunt
în prezent mai bune sau mai proaste faţă de acum 15 ani? ”+” –
procente pentru răspunsurile mult mai bune şi ceva mai bune; ”-” –
procente pentru mult mai proaste şi ceva mai proaste.



Climat interetnic

6%19%4%4%7%12%11%13%Bulgari

8%27%5%4%8%11%17%13%Gagauzi

4%26%6%19%9%18%14%20%Ucraineni

4%30%6%24%6%14%28%26%Rusi

12%30%15%28%13%21%24%28%Moldoveni

-+-+-+-+-+

BulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveni

EsantionGrup
etnic

După părerea dvs., relaţiile dintre [esantion] şi [grup etnic] din RM sunt
în prezent mai bune sau mai proaste faţă de acum 5 ani? ”+” –
procente pentru răspunsurile mult mai bune şi ceva mai bune; ”-” –
procente pentru mult mai proaste şi ceva mai proaste.



Climat interetnic

6%19%3%4%7%10%8%12%Bulgari

6%27%4%4%8%8%13%13%Gagauzi

5%23%6%21%9%14%14%17%Ucraineni

4%28%5%25%6%13%24%21%Rusi

9%28%12%29%10%19%21%22%Moldoveni

-+-+-+-+-+

BulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveni

EsantionGrup
etnic

După părerea dvs., relaţiile dintre [esantion] şi [grup etnic] din RM sunt
în prezent mai bune sau mai proaste faţă de anul trecut? ”+” –
procente pentru răspunsurile mult mai bune şi ceva mai bune; ”-” –
procente pentru mult mai proaste şi ceva mai proaste.



Climat interetnic - concluzii

• Moldovenii sunt singurii pentru care putem afirma că opinia dominantă este
aceea că relaţia lor cu ruşii a fost mai bună în urmă cu 15 ani; tot specific lor
este faptul că nu există o opinie dominantă în privinţa relaţiilor cu celelalte
grupuri etnice (ucraineni, găgăuzi, bulgari);

• Relaţia Ruşilor, Ucrainenilor, Găgăuzilor şi Bulgarilor cu  Moldovenii este
percepută  mai degrabă ca îmbunătăţindu-se; totuşi ea are un specific: în
dreptul relaţiei cu moldovenii găsim ponderi însemnate a celor care
consideră că această relaţie era mai bună înainte de ’90;

• Relaţiile dintre Ruşi, Ucraineni, Găgăuzi şi Bulgari sunt percepute în general
în direcţia unei îmbunătăţiri evidente;

• Bulgarii sunt în ponderea cea mai ridicată convinşi că climatul interetnic
existent între ei şi celelalte grupuri etnice este unul într-o continuă
îmbunătăţire, nexistînd diferenţe majore în opinia lor, indiferent la perioada la
care s-au raportat



Autoidentificare - Heteroidentificare

-heteroidentificare pentru rusi, ucrai-
neni, gagauzi:  respectarea obiceiu-
rilor
-heteroidentificare pentru rusi: limba
materna

-legatura de sînge
-limba vorbita în familie
-sa se simta rus/bulgar …

-legatura de sînge
-limba vorbita în familie
-sa se simta bulgar

Bulgari

-heteroidentificare pentru rusi si
ucraineni: limba materna
-heteroidentificare pentru bulgari:
respectarea obiceiurilor

-legatura de sînge
-limba vorbita în familie

-legatura de sînge
-limba vorbita în familieGagauzi

-heteroidentificare pentru moldoveni:
respectarea obiceiurilor

-legatura de sînge
-limba materna

-legatura de sînge
-limba materna
-sa se simta ucrainean

Ucraineni

- heteroidentificare pentru gagauzi:
sa locuiasca în Gagauzia

-legatura de sînge
-limba vorbita în familie
-sa se simta rus/bulgar …

-legatura de sînge
-limba vorbita în familie
-sa se simta rus

Rusi

x
-legatura de sînge
-limba vorbita în familie
-respectarea obiceiurilor

-legatura de sînge
-limba vorbita în familie
-respectarea obiceiurilor

Moldoveni

Elemente specifice:
Principalele elemente
folosite în
heteroidentificare

Principalele elemente
folosite în
autoidentificare

Grup etnic



Din expresiile următoare care sunt acelea care descriu cel mai
bine identitatea dvs.? Mă consider în primul rând ...

7%9%8%18%7%NS/NR

0%1%0%1%0%Est european

10%6%3%7%6%European

15%14%12%12%3%Locuitor al CSI

55%46%64%68%57%Cetatean al RM

34%43%42%36%32%Locuitor al acestei localitati

----14%Român

79%81%71%58%81%Moldovean/Rus/Ucrainean/
Gagauz/Bulgar

BulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveni/
RomâniIdentitate



Limbă maternă şi naţionalitate, cunoaşterea reciprocă a limbii

2%6%89%4%3%8%12%2%4%8%23%67%10%11%10%19%14%12%Bulgari
5%1%1%1%0%97%8%2%1%8%29%60%11%2%1%18%2%1%Gagauzi
0%0%0%0%0%0%4%5%89%4%14%80%20%15%7%26%19%11%Ucraineni
1%1%0%1%0%2%20%11%16%0%1%98%20%14%7%23%20%12%Rusi
1%0%0%1%0%0%13%4%2%24%35%27%7%32%56%2%5%91%Moldoveni
321321321321321321

BulgaraGagauzaUcraineanaRusaRomânaMoldove-
neasca

LimbaGrup
etnic

”Cât de bine vorbiţi în limba … ?”, unde 1 = ”Vorbesc la perfecţie”,
2 = ” Vorbesc foarte bine, deşi am accent” şi 3 = ” Mă fac înţeles în
majoritatea situaţiilor”.



Limbă maternă şi naţionalitate, cunoaşterea reciprocă a limbii

”Cât de bine vorbiţi în limba … ?”, unde 1 = ” Competenţa
lingvistică adecvată”, 2 = ”Nivel minimal de competnţă lingvistică” şi 3
= ”Nu ştiu nici un cuvînt”.

1%2%97%50%33%15%36%44%18%0%1%98%30%33%31%14%40%45%Bulgari
64%27%7%1%1%98%57%31%11%1%2%97%50%34%14%33%45%21%Gagauzi
77%8%0%78%7%0%0%2%98%0%1%98%15%32%42%4%38%56%Ucraineni
73%18%2%75%13%3%15%35%47%0%0%99%14%36%41%5%37%55%Rusi
88%7%1%89%7%1%37%42%19%2%11%86%1%1%95%0%0%98%Moldoveni

321321321321321321

BulgaraGagauzaUcraineanaRusaRomânaMoldove-
neasca

LimbaGrup
etnic



Stereotipuri – Reprezentări in-group

• Două atribute se desprind cu claritate în ceea ce priveşte modul cum se

autopercep moldovenii: harnici (57%) şi primitori (41%);

• La poplul negativ: moldovenii se consideră mai ales supuşi, delăsători şi
dezbinaţi.

• Ruşii se consideră blajini (32%), iar pe de altă parte agresivitatea este

percepută ca fiind principalul defect (17%); independenţi, civilizaţi şi educaţi;
în acelaşi timp, este grupul etnic care se consideră cel mai leneş;

• La ucraineni, găgăuzi şi bulgari putem vorbi de o reprezentare comună, patru

atribute fiindu-le caracteristice: hărnicia, faptul că sunt cumsecade, blajini şi
sufletişti; Ucrainenii se consideră în ponderea cea mai ridicată superstiţioşi,
bulgarii (ca şi moldovenii) se cred dezbinaţi;

• N-ar trebui uitată veselia, trăsătură naţională am putea spune;



Stereotipuri – Reprezentări out-group

• Ceilalţi îi consideră pe moldoveni mai degrabă blajini, veseli, găgăuzii
adăugîndu-le la acest portret şi faptul că sunt sufletişti şi cumsecade;

• Moldovenii se consideră supuşi şi aşa sunt şi văzuţi în principal; ceilalţi mai
adaugă imaginii negative a moldovenilor atribute precum înapoiaţi şi agresivi
(din partea ruşilor), superstiţioşi (îi consideră ucrainenii), înapoiaţi şi
needucaţi (bulgarii);

• Ruşii sunt percepuţi ca fiind agresivi, caracteristică autopercepută chiar şi de
ei;

• Celelalte grupuri etnice îi consideră în primul a rînd a fi veseli, apoi harnici (îi
consideră moldovenii), blajini şi sufletişti (ruşii, găgăuzii şi bulgarii);

• Sunt percepuţi ca fiind agresivi şi egoişti (de către ruşi şi moldoveni),
indiferenţi (moldovenii îi consideră astfel), delasători (ruşii, găgăuzii şi
bulgarii), indiferenţi şi orgolioşi (bulgarii);



Capital social

86%115%121%86%82%77%108%110%79%69%83%107%110%82%67%NS/NR
1%0%0%3%1%2%0%0%2%0%5%1%1%3%3%Altii _____
5%4%3%3%10%5%3%5%10%8%2%1%2%4%7%Românii
18%5%2%3%3%8%3%2%3%3%15%6%3%7%4%Bulgarii
8%18%1%4%2%14%11%4%5%4%18%14%5%4%5%Gagauzii
7%2%11%3%8%5%5%6%4%9%6%5%9%7%11%Ucrainenii
20%25%31%48%44%34%35%33%40%57%29%30%37%42%60%Rusii
45%31%31%50%50%55%35%40%57%50%43%36%33%50%43%Moldovenii

BulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveniBulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveniBulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveni

EsantionEsantionEsantion

Cei mai respectatiCei mai influenti politicCei mai bogati

”Celălalt o duce mai bine!”



Încredere

47%38%44%52%42%•Românii din RM

81%67%45%58%21%•Bulgarii din RM

63%78%43%56%18%•Gagauzii din RM

68%67%80%70%31%•Ucrainenii din RM

77%76%75%78%36%•Rusii din RM

70%65%73%71%63%•Moldovenii din RM

68%66%75%69%58%•Oamenii din RM

BulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveni

Esantion

Câtă încredere aveţi în … ?
(Procente pentru ”Foarte multă” şi ”Multă încredere”)



Distanţă socială

3,844,033,614,134,301,160,971,390,870,70Români

4,453,644,253,460,551,360,751,54Bulgari

4,123,664,163,260,881,340,841,74Gagauzi

4,434,494,773,740,570,510,231,26Ucraineni

4,524,564,773,890,480,440,231,11Rusi

4,584,584,764,830,420,420,240,17Moldoveni

BulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveniBulgariGagauziUcraineniRusiMoldoveni

EsantionEsantion

ICSIDS
Grup etnic



Distanţă socială

GRU - Grupul ruso-ucrainean GGB - Grupul găgăuzo-bulgar GM - Grupul moldovenilor 
 - Evaluările ruşilor  - Evaluările bulgarilor  - Evaluările moldovenilor 
 - Evaluările ucrainenilor  - Evaluările găgăuzilor   

 



Principalele concluzii

• Percepţii diferite a realităţii cotidiene, percepţii care se diferenţiază funcţie

de nivelul de educaţie, de mediul de rezidenţă şi apartenenţa la un grup

etnic sau altul;

• Climat interetnic caracterizat de tensiuni între moldoveni şi ruşi;

• Moldovenii – majoritari numeric, minoritari ca concepţii, capital social;

• Moldovenii – toleranţa, încrederea, acceptarea celuilalt cea mai scăzută;

• Evoluţie la nivel de societate blocată de raportări (extrem) de diferite la

probleme diverse;

• Identitate civică slab conturată - semn al unui identităţi care nu este fixată
într-un spaţiu clar delimitat;


