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Focus grupuri: Tinerii din regiunea transnistreană 
 

August - Septembrie 2012 
 
 
Focus grup 
Tinerii din localitățile din stânga Nistrului controlate de autoritățile Republicii Moldova 
7 persoane, 3 fete şi 4 băieţi 
 
Limbă 

- Toţi tinerii cunosc rusa şi româna, două persoane având un nivel mediu de cunoaştere a 
limbii engleze. Ar dori să învețe franceza, chineza, coreeana, italiana şi spaniola. 

 
Surse de informare 

- Toți se informează din Internet, majoritatea tinerilor având acces la internet acasă, periodic 
privesc TV. Doar o tânără a susţinut că vede ca sursă de informare principală cărţile, iar 
accesul la internet se străduie să-l limiteze în baza necesităţilor. 

 
Perceperea propriului viitor 

- Trei tineri au spus că indiferent de situaţie vor rămâne în ţară şi vor căuta de muncă, un 
tânăr a menţionat că îşi va deschide o afacere proprie; 

- Două respondente (clasa 12 liceu) au subliniat că dacă nu vor fi acceptate la universitate în 
Republica Moldova vor încerca să depună actele în altă ţară, respectiv una din ele va încerca 
să rămână peste hotare; 

- Viitorul statului Republica Moldova îl văd incert, dar consideră că situaţia se poate schimba, 
dacă va fi voinţă politică. 

 
Aspecte ale problemei transnistrene 

- La întrebarea pe ce mal al Nistrului oamenii trăiesc mai bine, trei dintre tineri cred că în 
partea dreaptă a Nistrului se trăieşte mai bine ca în regiunea transnistreană, iar ceilalţi nu 
văd diferenţe; 

- Unele persoane aleg să primească pensia în regiunea transnistreană, deoarece perioada de 
pensionare în Transnistria începe mai devreme; 

- Un respondent a declarat că nu vede viitor în regiunea transnistreană, atâta timp cât cel mai 
bine o duc doar cei din “reţeaua Şerif”; 

- Fără ajutorul Federației Ruse, RMN nu va putea supravieţui. RMN va exista atâta timp cât o 
va susține Federația Rusă; 

- La întrebarea dacă se simt deranjaţi de situaţia transnistreană, tinerii și-au exprimat 
indignarea faţă de posturile vamale care îi verifică în permanenţă. De asemenea unii din ei se 
simt discriminaţi de populaţia de pe malul drept al Nistrului, fiind numiţi separatişti; 

- Un tânăr a spus că nu ştie nimic despre staționarea trupelor ruse în regiunea transnistreană, 
afirmând în același context “eu nu le simt prezenţa, nu e o problemă dacă stau sau nu, 
principalul e populaţia să nu-i simtă prezenţa”; 

- Într-o perioadă apropiată de timp soluţionarea conflictului nu este posibiliă. Este o problemă 
politică. Un tânăr a subliniat faptul că cu cât mai mult timp va durează acest conflict cu atât 
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mai greu va fi soluţionarea lui, deoarece se schimbă mentalitatea populaţiei şi aceasta nu va 
mai dori re-integrare; 

- Conflictul este la nivel politic, însă între oameni acesta nu persistă; 
- Populația nu are nimic împotriva soluționării conflictului. Clasa politică îl amână din propriile 

interese. Doi tineri sunt conștienți de existența contrabandei prin teritoriul Transnistriei; 
- Factorul principal al menţinerii regimului actual în regiunea transnistreană este păstrarea 

mentalităţii vechi la populaţie; 
- Locuitorii din statele Coşniţa, Pârâta, Doroţcaia, Malovata Nouă sunt împotriva staționării 

trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. 
 

Relații externe 
- Republica Moldova are viitor doar cazul în care aceasta îşi menţine neutralitatea în relaţiile 

externe. Apropierea fie de UE, fie de Federația Rusă “nu va duce la bine”; 
- Republica Moldova se află între două puteri mondiale şi atâta timp cât este neutră nu are 

duşmani; 
- O respondentă a menţionat că dacă Republica Moldova se va integra în UE, va pierde 

sprijinul din partea Federației Ruse; 
- Tinerii și-ar dori cetăţenii română. Cetățenia română trebuie pentru călătorii. Trei tineri au 

spus că pe parcursul timpului vor încerca să o obțină, în dependenţă de situaţie; 
- Nimeni dintre tineri nu crede într-o posibilă unire cu România, deoarece există problema 

transnistreană şi cea găgăuză. Mai mult decât atât, ei sunt împotriva unirii, deoarece: 
Moldova va dispărea, nu vom fi la acelaşi nivel cu românii, în România sunt discriminate 
unele minorităţi etnice, prin unirea cu România ne ducem în UE și astfel ne pierdem 
neutralitatea; 

- Deşi nu doresc unirea cu România, tinerii o plasează pe prim loc ca stat prieten pentru că 
avem o istorie comună şi o limbă asemănătoare; 

- O respondentă vede în Federația Rusă un semiprieten, deoarece cunoaşte parţial problema 
transnistreană; alt respondent spune că din partea Federației Ruse vin ajutoare, în schimb 
dacă Rusia își dorea să facă ceva cu Moldova demult o ştergea de pe hartă; 

- Ca stat model privind nivelul de trai, dezvoltare şi atitudine faţă de cetăţeni, doi tineri văd 
Germania ca fiind un stat puternic şi afirmat în cadrul UE (deşi a pierdut al doilea război 
mondial, a reușit să se dezvolte și să devină locomotiva UE), încă un tânăr s-a alăturat 
acestor afirmaţii (aş vrea ca în viitor Moldova să devină o Germanie, spune acesta cu 
sarcasm). O domnişoară a spus că Federația Rusă este un exemplu bun (îmi place cum se 
dezvoltă: armată, turism, economie…). 

 
 
Focus grupuri 
Tinerii din localitățile din stânga Nistrului controlate de autoritățile autoproclamate de la Tiraspol 
1. orașe (Tighina şi Tiraspol): 7 persoane, 4 fete şi 3 băieţi 
2. sate: 8 persoane, 6 fete şi 2 băieţi 
 
Limbă 

- Toți tinerii intervievați cunosc limba rusă, unii din ei mai cunosc ucraineana și româna / 
moldoveneasca; 

- Șase tineri din oraşe şi cinci din sate ar studia limba engleză aprofundat pentru că este o 
limbă de comunicare internaţională (un respondent a menţionat că cunoașterea limbii 
engleze i-ar oferi posibilitatea de a călători în Europa prin intermediul organizaţiei la care 
munceşte);  

- Șase tineri din sate cunosc limba moldovenească – sunt moldoveni. 
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Surse de informare 
- În cazul tinerilor din oraşe, principala sursă de informare pentru toţi este internetul. Patru 

tineri citesc cărţi, patru privesc TV (au acces la 3-5 canale moldoveneşti: Moldova 1, MUZ-TV 
Moldova, Prime). 

- La tinerii din sate persistă o combinaţie dintre Internet şi TV și doar o tânără a spus că citeşte 
cărţi şi prin asta vede o sursă de informare destul de bogată. 

 
Perceperea propriului viitor 

- Tinerii din orașe, în mare parte, îşi văd viitorul la ei în ţară: patru tineri au spus că văd şi au 
perspective la ei în oraş, doi tineri ar pleca în Federația Rusă pentru că le este greu să 
găsească un loc de muncă; 

- O bună parte dintre tinerii din sate ar dori să plece peste hotare. Cinci tineri ar pleca cu 
siguranță dacă li s-ar oferi oportunitatea de a munci peste hotare, dar după o perioadă de 
timp ar reveni la familiile lor. Doi tineri au intenţia de a pleca definitiv în altă ţară (Ucraina), 
iar un tânăr nu doreşte să plece nicăieri; 

- Tinerii din ambele grupuri (din orașe și din sate) au călătorit peste hotarele ţării doar în 
statele CSI. Nu au călătorit în alte părţi din motive financiare. 

 
Aspecte ale problemei transnistrene 

- Întrebați cum văd viitorul regiunii transnistrene, nimeni dintre tinerii din oraşe nu a putut da 
un răspuns concret, alunecând spre alte teme socio-politice ale regiunii transnistrene (uzine 
falimentate şi cauzele falimentării, corupţie, politică). La concretizarea întrebării aceştia 
iarăși  nu au putut oferi un răspuns ferm, nefiind siguri nici de răspunsul lor și nici de viitorul 
regiunii; 

- Toți tinerii din orașe își doresc unirea cu Federația Rusă, însă au afirmat cu sarcasm că 
şansele unei astfel de uniri sunt echivalente cu zero, deoarece Federației Ruse nu îi trebuie 
un teritoriu instabil în care ar trebui să investească (toţi conştientizează instabilitatea 
economică şi corupţia endemică); 

- Întrebați cum văd viitorul regiunii transnistrene doi tineri din sate au pledat pentru orientare 
spre Federația Rusă, iar alți doi tineri au spus că nu sunt prea optimiști în ceea ce privește 
viitorul  regiunii transnistrene. Ceilalţi au început să propună un şir de acţiuni pentru 
stabilizarea economiei, sistemului politic – “mici reforme anti-criză” (prelucrarea 
pământului, comunicarea elitei politice cu societatea, deschiderea fermelor, locuri de 
muncă, salarii decente, cunoașterea drepturilor constituţionale); 

- Tinerii din orașe au menționat că nu au văzut și nici nu au auzit despre conflicte lingvistice în 
regiune. În oraşe se vorbeşte numai rusa, iar în sate limba dominantă: moldovenească, 
ucraineană, bulgară.  Limba rusă vorbită în oraşe este una hibridă (rusă+ ucraineană + 
moldovenească). Aceştia au întrebat moderatorul, dacă este vreo diferenţă dintre limba 
moldovenească şi limba română; 

- O tânără din sate (moldoveancă de origine) a spus că conflictul lingvistic persistă şi a simţit 
acest lucru în şcoală. Doi respondenţi i s-au alăturat spunând că în şcolile moldoveneşti se 
predă în limba rusă în favoarea câtorva elevi ruşi. Atunci când profesorii moldoveni 
întâmpină dificultăţi de exprimare în rusă sunt luaţi în derâdere de elevii ce o cunosc la nivel 
avansat. Concluzia la care au ajuns a fost că limba rusă e limba de perspectivă, chiar şi 
moldovenii sunt nevoiţi să-și facă ulterior studiile în rusă, deoarece cărţi în română / 
moldovenească practic nu sunt; 

- Deşi este limbă de stat în autoproclamata RMN şi se vorbeşte de o bună parte din populaţie 
– şcoli ucraineşti nu există nicăieri, nici un respondent nu ştie vre-o una; 

- Tinerii din oraşe s-au arătat indignaţi de faptul că marea majoritate a populaţiei din Moldova 
crede că Transnistria e “zonă de conflict”, pe când în realitate lumea trăieşte bine şi duce o 
viață obișnuită; 
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- Patru tineri din sate care au vizitat Chişinăul, au spus că nu se simt la locul lor, în ţara lor. 
Deşi au cunoscuţi / rude în partea dreaptă a Nistrului, ei se duc acolo mai rar, deoarece 
cunoscuţii vin la ei mai des; 

- Tinerii au spus că un nou conflict nu este posibil, deoarece populaţia nu și-o dorește. 
- Actual lider transnistrean, Şevciuk, va obține încredere şi respect dacă va realiza acţiunile pe 

care și le-a propus; 
- Există stereotipuri între populația de pe cele două maluri ale Nistrului, oamenii sunt de 

părere proastă unii despre alții şi ar trebui să comunice mai des între ei ca să aplaneze 
neînţelegerea reciprocă. 

 
Relații externe 

Tinerii din orașe: 
- Unirea Republicii Moldova cu România ar însemna “unirea cu UE”, iar atât România cât și UE 

nu au nevoie de o “gură flămândă”; 
- O singură persoană a spus că vede o posibilă posibilă unire, restul, motivând prin părerea 

cunoscuţilor pe care îi au în dreapta Nistrului, au spus că este imposibil.  
Tinerii din sate: 
- Nu cred în unirea Republicii Moldova cu România; 
- Doar tinerii ar putea opta pentru unire prin simplu fapt că astfel li se vor deschide noi 

oportunităţi şi perspective; 
- Un tânăr a afirmat că nu vede integrarea Republicii Moldova în UE împreună cu Transnistria, 

iar trei tineri au spus că ei tind mai mult spre Federația Rusă; 
- Un tânăr a reacţionat dur spunând că nu doreşte unirea Republicii Moldova și României şi că 

acest lucru este imposibil după războiul din 1992, prin faptul că populaţia nu se va accepta 
una pe alta. Două tinere l-au contrazis imediat spunând că de vină de declanșarea războiului 
este elita politică din acele timpuri, iar populaţia nu are nici o vină. 

 
Tinerii din localitățile din stânga Nistrului controlate de autoritățile Republicii Moldova 

1. Văd viitorul statului Republica Moldova incert, dar cred că situaţia se poate schimba spre 
bine, dacă la guvernare vor fi personalităţi care vor dori acest lucru; 

2. Nu văd cum ar putea fi soluţionat conflictul transnistrean atât timp cât autoritățile din 
Tiraspol sunt susţinute de către Federația Rusă; 

3. Percep conflictul transnistrean ca fiind unul politic și nu unul între oamenii simpli; 
4. Pledează pentru neutralitatea Republicii Moldova. Au dubii în privinţa integrării în UE, 

crezând că astfel vom pierde susţinerea Federației Ruse. 
 

Tinerii din localitățile din stânga Nistrului controlate de autoritățile autoproclamate de la Tiraspol 
1. Nu au o opinie clară în ceea ce privește viitorul regiunii transnistrene; 
2. (tinerii din orașe) Ar dori să se unească cu Federația Rusă, dar nu cred că este posibil; 
3. Nu cred în reizbucnirea conflictului, deoarece populaţia nu și-o dorește;  
4. Consideră că oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului ar trebui să comunice mai mult între 

ei; 
5. (tinerii din sate) Și-au exprimat îngrijorarea în cea ce priveşte studiile în şcolile moldoveneşti, 

unde există mai multe probleme.  


