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Introducere  

 

În cercetarea mea am pornit cu dorinţa de a oferi un răspuns argumentat la 

acuzările de „abandon al copiilor rămaşi acasă” practicat de femeile migrante şi mi-am 

pus întrebarea firească legată de felul în care mamele migrante din România reușesc să-

și îndeplinească transnațional rolul lor de mamă. Mai exact, am formulat întrebarea 

principală a cercetării în următorul fel: „Care sunt strategiile maternităţii transnaţionale 

în cazul femeilor migrante din România?”. Însăşi întrebarea presupune implicit un 

răspuns pozitiv, adică faptul că maternitatea transnaţională funcţionează. 

Mi-am permis să cred că este nedrept să vorbim de „abandon în masă” în cazul 

atâtor femei (datele statistice în privinţa fenomenul migraţiei fiind încă instabile, ultima 

cifră vehiculată este de 2 milioane de migranţi, dintre care aproape 50% femei, multe 

dintre ele mame transnaţionale (Sandu et al, 2007). Numărul de copii cu cel puţin un 

părinte plecat străinătate, estimat de cercetători în 2008 a fost de 350 000 (dublând 

cifrele avansate în 2007) aproximativ 8% dintre copiii din România (Gallup, UNICEF, 

2008). 

 

I. Perspective teoretice privind relaţiile transnaţionale de familie 

 

I.1. Transnaționalismul migrației ca orientare teoretică  

La începutul anilor ‟90, antropologii Basch et al. (1994) din S.U.A au pus în 

evidenţă că migranţii pe care îi studiau au dezvoltat practici transnaţionale pe care 

teoriile migraţiei, atunci existente, nu le abordau. Ei au teoretizat transnaţionalismul în 

migraţie: procesele prin care migranţii construiesc şi menţin relaţii sociale multiple care 

leagă societăţile lor de origine de societăţile lor de locuire. Migranţii trăiesc în 

comunităţi transnaţionale (Levitt şi Sørensen, 2005) sau în spaţii sociale transnaţionale, 

iar cercetătorii care împărtăşesc perspectiva transnaţională asupra migraţiei se 

concentrează în special pe modul de viaţă transnaţional. Este indicat ca migranţii să fie 



studiaţi într-un câmp social transnaţional, definit de Levitt şi Glick-Schiller (2004) ca o 

mulţime de reţele întrepătrunse de relaţii sociale, prin care se produce schimbul, 

organizarea şi transformarea inegală a unor idei, practici şi resurse. Câmpurile sociale 

naţionale sunt constituite de cei care locuiesc în interiorul graniţelor naţionale, pe când 

cele transnaţionale conectează actori, prin relaţii directe şi indirecte, dincolo de graniţe 

(Levittt şi Sørensen, 2005). Migranţii şi urmaşii lor rămân activi în ţara de origine, în 

acelaşi timp în care se integrează în ţara de destinaţie în diverse contexte: familie, 

social, economic, religie, politică  şi cultură (Levitt şi Jaworsky, 2007) 

 

I. 2 Conceptul de familie transnațională 

Bryceson și Vuorela (2002, p.3) definesc familiile transnaționale ca familii care 

trăiesc o parte sau cea mai mare parte din timp separat unii de alții, și totuși țin 

laolaltă și creează ceva ce poate fi văzut ca sentimentul de bunăstare colectivă sau 

unitate, anume „familiaritatea” (family-hood) chiar traversând granițele naționale. 

Dacă în mod tradiţional gospodăria presupunea un grup de oameni care locuiesc 

împreună şi participă colectiv la îndeplinirea sarcinilor de bază reproductive şi 

productive, cercetătorii familiilor transnaţionale regândesc conceptul de gospodărie 

bazat pe ideea coabitării membrilor şi iau în calcul separarea spaţială. De exemplu, într-

o gospodărie transnaţională, un adult sau mai mulţi (părinţi sau copii adulţi) produc 

venituri în străinătate, iar alţi membri ai familiei sunt responsabili de funcţiile de 

reproducere, socializare şi de consum în ţara de origine. Această colaborare la viaţa 

gospodăriei există fără ca membrii activi să locuiască împreună. 

Dincolo de studiile care au ca scop cercetarea directă a familiilor transnaţionale, 

există şi subdomenii ale acestei tematici. Astfel, în cadrul cercetării familiilor 

transnaţionale se încadrează următoarele subdomenii: cercetarea maternităţii 

transnaţionale (Hondagneu-Sotelo şi Avila, 1997; Erel, 2002, LARG, 2005, Parreňas, 

2001, 2005; Raijman et al., 2003), care se axează pe strategiile mamelor de a-şi 

manifesta maternitatea în relaţia cu copiii rămaşi în ţară; cercetarea copilăriei 

transnaţionale (Orellana et al, 2001, Dreby, 2007), copiii implicaţi în procesul 

migraţiei; paternitatea transnaţională (Pribilsky, 2004), strategiilor taţilor de a-şi 

manifesta rolul de părinte în relaţia cu copiii rămaşi în urmă; relaţionare în cuplu 

transnaţională (Pribilsky, 2004; Sørensen, 2005), care analizează implicaţiile 

transnaţionalismului asupra cuplului. 



Anii '90 aduc inclusiv perspectiva de gen în studiul transnaţionalismul migraţiei. 

Ca o consecinţă directă a combinării celor două abordări (transnaţionalism şi gen), 

studiul familiilor transnaţionale s-a intensificat, apărând multe publicaţii pe această 

temă care încearcă să trateze subiectul din perspective multiple, cel mai adesea axate pe 

modul de funcţionare şi practicile zilnice derulate in cadrul acestor familii. 

Una dintre direcţiile de cercetare accentuează ruptura, dezintegrarea familiilor 

transnaţionale, greutăţile pe care le întâmpină, efectele negative pe care le resimt 

membrii acestor familii prin faptul că sunt nevoiţi să îşi trăiască viaţa în ţări diferite. 

O altă direcţie, mai recentă, este aceea că familiile transnaţionale reuşesc să îşi 

construiască o identitate proprie şi reușesc să funcţioneze. Forţele care apropie aceste 

familii pot fi mai puternice decât forţele, fizice şi legale, care le despart (Herrera Lima, 

2001, Vourela, 2002).  

Aceste familii, prin legăturile emoţionale şi financiare pe care le întrețin, pe de 

altă parte, prin mijloacele moderne de comunicaţii ce le ajută să nu se piardă între două 

lumi, reuşesc să îşi construiască un spaţiu social care le permite să stea în unitate, 

(Herrera Lima, 2001). 

Studiile familiilor transnaţionale, deşi se concentrează foarte mult pe familia 

restrânsă (relaţia soţ – soţie – copii sau cu alte cuvinte tată – mamă – copii) şi iau în 

calcul şi familia mai largă (în care, pe lângă cuplul de bază şi copiii acestuia, intră 

bunici, fraţi, surori, cumnaţi, cumnate, nepoţi, nepoate, unchi, mătuşi). Se pune accentul 

şi pe modul în care familiile tinere migrante reuşesc să ţină legătura cu bătrânii rămaşi 

în urmă şi reuşesc să le asigure acestora suportul financiar, emoţional şi îngrijirea de 

care au nevoie. 

Legătura dintre feminizarea migraţiei şi dezvoltarea studiilor familiilor 

transnaţionale (Sørensen, 2005) se produce în special în forma în care feminismul 

atrage atenţia asupra genderizării rolurilor în cadrul gospodăriilor şi familiilor. Femeile 

sunt responsabile, în primul rând, de asigurarea confortului afectiv al familiei, iar lipsa 

lor este asociată cu destrămarea. Sunt şi cercetători care văd în migraţia femeilor o 

posibilitate de redefinire a relaţiilor de gen (Morokvasick, 1984, 2004, 2007).  

Pribilsky (2004) subliniază că nu doar migrarea femeilor duce spre redefinirea 

relaţiilor de gen. Bărbaţii plecaţi trebuie să se descurce cu sarcini care, înainte de 

migrarea lor, intrau în atribuţiile femeilor: cumpărăturile, gătitul, curăţenia, etc. Femeile 

rămase acasă trebuie și ele să preia din sarcinile pe care altă dată le făceau bărbaţii 



(angajarea în activităţi temporare pentru a produce bani).  

 

I. 3. Conceptualizări ale maternităţii transnaţionale 

Separarea spaţială şi temporală dinte femei şi familiile lor rămase în ţările de 

origine a dus la apariţia a ceea ce Hondagneu-Sotelo şi Avila (1997) numeau 

“maternitate transnaţională”: strategiile maternale folosite de aceste femei pentru a 

păstra relaţia cu copiii lor rămaşi acasă. Autoarele plasează accentul nu atât pe 

circuitul fizic al migraţiei, ci pe circuitul afecţiunii, îngrijirii şi a suportului financiar 

care traversează graniţele naţionale.  

Studiile având ca subiecţi mamele plecate la lucru în alte ţări au identificat o 

redefinire a conceptului de mamă, cu schimbarea accentului dinspre îngrijirea directă 

spre susţinerea materială, oferirea de oportunităţi pe termen lung pentru copii. Raijman 

et al. (2003) au identificat o retorică specifică pentru maternitatea transnaţională, care 

plasează responsabilitatea economică faţă de copii pe acelaşi loc, sau chiar ca fiind mai 

importantă decât prezenţa zilnică lângă ei. 

Femeile încearcă să impună acest nou mod de definire a maternităţii chiar acasă, 

acolo unde lipsa lor poate fi judecată negativ. „Lapte, pantofi şi şcoală” (Hondagneu-

Sotelo şi Avila, 1997) sunt dezideratele maternităţii transnaţionale: susţinerea şi 

protecţia copiilor, pregătirea lor pentru viitor. 

În perioada plecării la muncă peste graniţă a mamelor, rolul de îngrijitor pentru 

copii este preluat de o altă femeie, care poate proveni dintre rude (bunici, sore, mame, 

soacre, mătuşi, fiice mai mari, cumnate, verişoare etc.) sau dintre prietene, în unele 

cazuri chiar dintre persoane mai puţin apropiate: vecine, mame ale colegilor de şcoală a 

copiilor. Există și cazuri în care bărbaţii din familie (soţ, tată, bunic, frate, unchi) preiau 

rolul de îngrijitor al copiilor. Putem vorbi despre o maternitate „împărtăşită” (Moon, 

2003) cu soţul sau o maternitate transferată între mamele „naturale” şi mamele 

„surogat”.  

Mamele fac eforturi ca să se asigure că persoana rămasă acasă cu copiii lor le va 

acorda acestora atenţia şi îngrijirea de care au nevoie, şi nu le va pune în pericol 

siguranţa (Hondagneu-Sotelo şi Avila, 1997); de aceea, de cele mai multe ori sunt 

preferate bunicile (LARG, 2005). Din păcate sunt şi cazuri în care alegerile pentru 

persoana care să aibă grijă de copii nu sunt bine făcute, iar aceştia devin chiar 

persecutaţi în lipsa mamelor lor (Sandu et al., 2008) 

Teama cea mare a mamelor plecate este aceea că relaţia de afecţiune pe care 



copiii o dezvoltă cu cei care îi îngrijesc direct va pune într-un con de umbră relaţia de 

afecţiune cu ele. În cazul copiilor mai mari apar de multe ori reacţii de învinovăţire a 

mamelor de către copii pentru faptul că au fost lăsaţi în grija altora (Schmalzbauer, 

2004).  

Autoritatea parentală devine destul de sensibilă în aceste cazuri pentru că relaţia 

dintre copii şi adulţi este destul de neclară şi incertă (Sandu et al., 2008). Pe de o parte, 

copiii sunt învăţaţi să îşi iubească şi să îşi respecte mamele care nu sunt acasă, dar de 

cele mai multe ori deciziile directe, imediate privind viaţa lor o iau cei care îi îngrijesc 

acasă. 

 

I.4. Fenomenul de „afișare” a familiilor transnaţionale 

Finch (2007) a definit şi a argumentat importanța „afișării” familiilor în existenţa 

acestora. Ea susține că practicile de familie trebuie recunoscute ca atare de către alții și 

de către familiile însele pentru a avea sens, această împărtăşire a practicilor de familie 

constituind modul de „afişare” a familiei. Cu alte cuvinte, afişarea unei familii este 

suma practicilor la care recurg membrii unei familii pentru a demonstra că ei aparţin 

unei familii funcţionale, practici care sunt împărtăşite de membri familiei, dar şi de 

observatorii din exterior ai familiei, Conform lui Finch (2007, 2008), afișarea este 

esențială în cadrul unui context social unde relațiile de familie sunt din ce în ce mai 

diverse și mai fluide.  

Factorul critic este faptul că observatorii trebuie să recunoască o acțiune drept 

constitutivă pentru afișarea familiei pentru ca aceasta să se valideze ca atare. Acest 

lucru este potențial problematic, în măsura în care anumite relații pot fi considerate de 

observatori a fi atât de îndepărtate de noțiunile lor preconcepute despre viața de 

familie, încât ar putea refuza să recunoască anumite acțiuni drept afișări constitutive ale 

familiei, indiferent de intenția actorilor. 

Almack (2008) ilustrează afişarea arătând că mamele lesbiene fac mai multe 

eforturi decât cele din cuplurile heterosexuale pentru a-şi dovedi ataşamentul faţă de 

copii, mai ales în faţa propriilor părinţi care refuză să le recunoască partenerele ca fiind 

egale cu părinţii din cuplurile heterosexuale. În mod similar, practicile familiilor 

transnaționale pot să pară atât de contrare noțiunilor preconcepute despre viața 

familială, încât acestea de asemenea pot fi respinse de către observatori ca afișări 

legitime ale familiei. (Heath et al., 2009).  



I.5. Modelul îngrijirii transnaţionale  

Autoarele au prezentat modurile în care migranţii îşi negociază relaţiile de 

familie (Figura 1) şi se angajează în negocierea responsabilităţilor de familie şi îngrijire 

prin spaţiu şi timp, precum şi prin diferitele stagii ale procesului de viaţă. Cercetarea lor 

a evidenţiat multiple exemple de schimb reciproc al susţinerii între membrii familiilor 

dincolo de graniţele ţărilor.  

Reciprocitatea este foarte importantă, deoarece foarte multe cercetări au 

evidenţiat susţinerea pe care migranţii o oferă celor de acasă, fără să ia în calcul rolul 

celorlalţi membri în funcţionarea familiilor transnaţionale. Acest model ilustrează 

amestecul complex de motivaţii care articulează schimbul practicilor de îngrijire 

transnaţionale care curg în ambele direcţii – dinspre migranţi spre ţara de origine şi 

invers. 

Îngrijirea Transnaţională 

Tipuri ale îngrijirii: 

emoţional/moral 

financiar 

practic 

cazare 

personal 

Moduri ale îngrijirii: 

Comunicare tehnologică: 

Scrisorii, vederi, telefoane, 

email, fax, SMS 

Vizite: turist, îndatoriri,  

special, rutină 

 

Pattern-uri  

ale  Îngrijirii: 

Rutină, Criză 

(mediate de către o dialectică a capacităţilor, obligaţiilor şi angajamentelor negociate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul îngrijirii transnaţionale (Baldassar et al., 2007, p.205) (Figura nr. 1.)  

Negocierea aranjamentelor în familie 

Relaţiile de rudenie 

Istoriile de familie 

Permisiunea de a pleca 

Suportul soţului/soţiei 

Relaţiile între fraţii/surori 

Ciclul/cursul vieţii 

 

Stadiul  ciclului de 

Viaţă individuală şi de 

familie 

 

Istoriile migraţiei 

Tipuri ale migraţiei 

Comun (muncă umanitară) 

Individual (profesional) 

Identităţi transnaţionale 

Mobilitate 

obligaţia (datoria) 

valori culturale şi expectanţe  

roluri sociale & responsabilităţi (gender, 

vârstă, ordinea naşterii, rolul social)  

(nevoile) servicii de îngrijire disponibile 

(vârsta copiilor care au nevoie de 

îngrijire etc.) 

competenţele (oportunitatea) 

resurse,bani (angajare) 

tehnologie (infrastructură) 

timp  (flexibilitate) 

mobilitate (securitate) 

(abilitatea) fizică/mentală 



II. Metodologia cercetării  

 

II. 1. Argumentarea abordării metodologice a cercetării  

Obiectivul cercetării mele a fost înţelegerea modului în care femeile reuşesc să 

facă maternitatea transnaţională să fie funcţională. Mai precis, am vrut să le aud – și să 

fac auzite – vocile acestor femei, povestea lor şi a familiei lor privind episodul migraţiei 

din viaţa lor. Cercetarea mea asumă o abordare de natură feministă, ea s-a născut la 

impulsul discriminării, observată în mass-media, împotriva mamelor migrante; 

cercetarea a avut ca prim scop de a aduce la iveală experienţele de viaţă ale mamelor 

migrante. 

Pornind de la conceptele teoretice prezentate în partea întâi a lucrării 

(maternitatea transnaţională, funcţionarea şi afişarea familiile transnaţionale) am 

generat întrebările cercetării, așa cum apar mai jos.  

Întrebarea principală a cercetării: Care sunt strategiile maternităţii 

transnaţionale a femeilor din România? 

Întrebări secundare, deduse din întrebarea principală: 

1. Ce efecte are migraţia femeilor asupra rolului lor de femei în familiile 

transnaţionale? 

2. Cum se manifestă relaţionarea transnaţională între femeile migrante şi 

membrii rămaşi acasă ai familiilor transnaţionale? 

3. Cum reuşesc femeile migrante să păstreze legătura pentru a oferi îngrijire, în 

mod transnaţional către ceilalți membri din familiile lor? 

 

II. 2. Descrierea terenului de cercetare  

Participanţii la această cercetare au fost în majoritate din șapte comunităţi 

rurale: patru sate din comuna Mociu din judeţul Cluj; și satele Dumitra, Parva şi Feldru 

din judeţul Bistriţa-Năsăud. La aceştia se adaugă câţiva membri ai familiilor 

transnaţionale pe care i-am întâlnit într-un alt context (Cluj-Napoca) şi în călătoriile cu 

avionul pe rutele migranţilor, persoane care au fost de acord să-mi ofere interviuri 

Adunarea datelor s-a derulat în perioada verii (iulie - august 2008), perioadă de 

concedii pentru migranţi. Datorită caselor noi, foarte moderne şi a maşinilor cu numere 

străine, am trăit adesea senzaţia – mai ales în comunităţile din Bistriţa-Năsăud – că mă 

aflu în Spania. Comunităţile acestea sunt puternic marcate de fenomenul migraţiei, nu 



doar pentru că prin banii aduşi în ţară s-au construit foarte multe locuinţe noi şi 

moderne, ci şi pentru că toţi membrii ne-migranți ai comunităţii, fiecare având rude şi 

prieteni printre migranţii, sunt implicaţi indirect în acest fenomen. Multe dintre 

discuţiile din comunitate, cel puţin în această perioadă de vară, erau axate pe ce se 

întâmplă „acolo”, în ţara de migraţie.  

 

II. 3. Participanţii la cercetare  

Participanţii au fost membri ai familiilor transnaţionale şi persoane cheie: 

reprezentaţi ai administraţiei locale, ai ONG-urilor, personal didactic. 

 

Tabelul nr.1. Participanţii la cercetare 

 

37 participanţi la cercetare 

7 membri ai comunităţilor transnaţionale 

 

 

5 Personaje cheie: Tanti Viorica – învăţătoare pensionată, Mălina – 

învăţătoare,Vasilica, reprezentant ONG, Lia şi domnul Pavelsecu – 

reprezentanţi ai autorităţilor locale 

2 Vecine femei : Rica, vecina Mioarei si Vecina Verei  (si ea membră a 

unei familii transnaţionale) 

30 membri ai familiilor transnaţionale 

Soţi şi copii 

 

 

4 Soţi: Soţul Ileanei, Soţul Silviei, Soţul Verei, Soţul Ioanei 

4 Copii ai migranţilor (1 adolescent Radu, 1 adolescentă Ionela şi 2 

tinere, Fiica Taniei si Matilda) 

22 Femei din familii transnaţionale 

 6 femei non-migrante Mama Dariei, Soacra Norei, Sanda, Lăcrimioara, 

Mariana, Mama Mariei 

16 femei migrante: Mirela, Cristina, Augusta, Paula, Lola, Mia, Vera, 

Ani, Felicia, Carmen, Maria, Emilia, Cumnata Verei, (3 fără copii încă) 

Monica, Viki, Flora 

 

Respondenţii au fost identificaţi, folosind criteriu identificării familiilor cu copii 

în care femeia a migrat la muncă în străinătate cel puţin 3 luni, cu ajutorul personajelor 



cheie (toate femei): un reprezentat al unui ONG în Mociu, o profesoară pensionară în 

Dumitra şi o tânără învăţătoare în Parva. Uneori a fost folosită şi metode bulgărelui de 

zăpadă, prin indicarea de posibili respondenţi de către alţii. 

 

II. 4. Metode de culegere a datelor  

Această lucrare este bazată pe 34 interviuri individuale deschise, cu întrebări 

centrate în jurul întrebărilor cercetării prezentate mai sus. Trei dintre participanţi au fost 

prezenţi doar în cadrul interviurilor de grup (Mama Mariei, soţul Verei şi vecina Verei).  

Interviuri de grup : 1. Flora, soţul ei în ultima parte și Mălina; 2. Mirela, fiicele 

ei adolescente şi Vasilica; 3. Soţul Verei şi cumnata Verei; 4. Vera, Mălina şi vecina 

Verei; 5. Lia şi Vasilica 6. Maria şi mama Mariei. 

La interviurile de grup au participat diferiţi membri ai comunităţilor 

transnaţionale, în special femei (mame migrante, femei care îngrijeau copii acasă, femei 

personaje cheie, femei vecine). În aceste discuţii am perceput nevoia femeilor migrante 

de a fi auzite, de a fi înţelese şi de a se apăra de vina pe care societatea o îndreaptă 

asupra lor, aceea de a-şi părăsi casele şi a distruge familiile.  

Oportunitatea de a vorbi despre aceste subiecte a fost foarte mult apreciată de 

femei: ele erau conştiente de acuzaţii şi doreau o şansă de a se apăra. Durata 

interviurilor a fost în medie de 50 de minute. Toate numele folosite în această lucrare 

sunt pseudonime. 

 

II. 5. Prelucrarea datelor  

Codarea protocoalelor interviurilor transcrise s-a realizat cu ajutorul 

programului de analiză calitativă MAXQDA 2007. Pe baza codurilor s-au generat 6 

teme principale. 

Pentru analiza narativă, pregătirea protocoalelor a constat în reconstituirea 

naraţiunilor pe baza interviurilor. Personajul principal pentru fiecare naraţiune a fost 

mama migrantă, iar naratorii au fost: fie ele însele, fie un personaj secundar (în cazul 

interviurilor cu membrii familiei, care au relatat despre o mamă migrantă), fie naratori 

multipli (personaje secundare care au povestit despre migraţia mamei, sau doar au 

repovestit o naraţiune pe care o ştiau din alte surse). Tema principală naraţiunilor a fost 

migraţia, iar subiectul fiecărei naraţiuni a fost relaţia personajului principal, femeia 

migrantă, cu familia. 

 



II. 6. Analiza datelor 

 

Analiza tematică: Pe baza codurilor definite, prin sistematizarea lor, am avut în 

final 6 teme principale: 

1. Comunităţile transnaţionale cu subcategoriile Banii şi Contactul între 

români în străinătate 

2. Împuternicirea cu subcategoriile Economii, Conştiinţa pozitivă de migrant, 

Afaceri, Angajarea în ţară la întoarcere, Educaţia femeilor migrante, Oportunităţi de 

carieră, Parteneriat 

3. Suportul educaţional cu subcategoriile Educaţia, Migraţia copiilor, Limba 

4. Transferul îngrijirii cu subcategoriile Transferul îngrijirii, Transferul 

îngrijirii problematic  

5. Relaţionarea transnaţională cu subcategoriile Remitere, Telefon, Internet, 

Pachete, Cadouri, Vizite  

6. Defăimarea cu subcategoriile Discriminare, Acuzarea în familie 

Pentru fiecare dintre aceste teme a fost generat un raport de cercetare separat care se 

află în partea a treia a lucrării.  

Analiza Narativă: Datorită naturii întrebărilor mele care vizau experienţe de 

viaţă – experienţa migraţiei personale sau a altor persoane –s-au evidenţiat personaje în 

mai multe naraţiuni având subiect migraţia personală sau a altei femei. Analiza mea 

narativă s-a axat pe conţinutul naraţiunilor, nu pe structura lor Naraţiunile au ca schemă 

uzuală o poveste despre mama care migrează pentru bani şi îşi susţine copiii acasă sau 

în străinătate, prin transferul îngrijii către alte femei din familie, folosind mijloacele 

relaţionării transnaţionale. Am generat 21 de naraţiuni ale mamelor migrante.  

 

III. Rapoarte de cercetare 

 

În această parte a lucrării am realizat analiza şi interpretarea datelor cercetării. 

Pentru analiza datelor am folosit temele şi naraţiunile prezentate în partea a doua a 

lucrării. Cele şase teme centrale, anume, comunităţile transnaţionale, defăimarea, 

împuternicirea, suportul educaţional, transferul îngrijirii şi relaţionarea 

transnaţională, au fost abordate în subcapitole separate. Pentru ilustrarea argumentării 

mele, am folosit fragmente din interviuri care au stat la baza analizei tematice şi selecţii 

din naraţiunile generate prin analiza narativă Pentru interpretarea datelor am folosit 



repere teoretice descrise în prima parte a lucrării.  

 

III. 1. Migranţii în viaţa comunităţilor transnaţionale  

 

III.1. 1. „Pierderile” prin migraţia membrilor comunităţilor transnaţionale  

Se vorbeşte foarte mult despre „pierderile“ prin migrație – lipsa forţei de 

muncă, copiii rămaşi singuri acasă, imaginea proastă a României creată de 

„infracţiunile” migranţilor, dar foarte puţin se vorbeşte despre „câştiguri”. Nu mă refer 

aici la câştigurile directe, ale fiecărui migrant şi ale familiei acestuia, care sunt, până la 

un punct, implicite şi asumate ca făcând parte dintr-un proiect de migraţie, ci la 

„câştigurile” comunităţilor de plecare, precum şi la cele ale României. Deoarece, 

dincolo de banii trimişi şi cheltuiţi în ţară de migranţi, care pun în mișcare economia 

sunt şi alte efecte pozitive ale acestui fenomen social în comunităţile de origine ale 

migranţilor influenţând direct modernizarea lor 

 

III. 1. 2. Reţele de migranţi ale comunităţilor transnaţionale  

In satele în care s-a derulat cercetarea, au putut fi observate două tipuri de reţele, 

după cum urmează. Primul, mai des utilizat în migraţia circulară, unde migranţii petrec 

perioade mai scurte de timp („sezoane” sau „stagiuni”) în ţara de destinaţie , este un tip 

de reţea axat pe domenii de activităţi: servicii de îngrijire, servicii de curăţenie, 

construcţii, agricultură etc. Aceste reţele sunt genderizate, aşa cum sunt şi domeniile de 

activitate, şi oferă de regulă soluţii directe: locul de muncă disponibil, perioada de 

lucru, suma de bani încasată, uneori chiar şi cazarea. Cel de-al doilea tip de reţele, mai 

des întâlnit în cazul migranţilor care îşi petrec perioade lungi (mulţi ani) de timp în 

străinătate, se bazează pe relaţia de rudenie dintre migranţi. În ultimii ani femeile au 

început să fie deschizătoare de drumuri, pentru că au posibilitatea să găsească mai 

repede şi mai uşor de lucru. 

 

III. 1. 3. Impactul migraţiei asupra dezvoltării comunităţilor trans-naţionale  

Cercetarea prezentă a relevat modul în care se întâlnesc lumi multiple în 

comunităţile de plecare, lumi în care trăiesc atât migranţii, cât şi cei rămaşi acasă. 

Astfel, într-o singură comunitate se poate simţi influenţa directă a mai multor ţări de 

destinaţie – Spania, Italia, Anglia, Irlanda – care impune celor de acasă un mod 

complex de raportare la mai multe ţări. Acest melanj al destinaţiilor multiple se 



răsfrânge dincolo de familiile transnaţionale, şi asupra comunităţilor, de la servicii 

dezvoltate în direcţia menţinerii acestor legături multiple, cum ar fi firmele de transport 

extern, până la modul de viaţă al celor de acasă, care îşi organizează gospodăriile „ca în 

Spania”, „ca în Italia” sau „ca în Anglia” etc. Chiar şi familiile fără migranţi împrumută 

din stilul de viaţă al vecinilor, în sensul simbolic – primind cadou anumite obiecte de 

provenienţă străină, sau cumpărându-le – sau în cel practic, prin administrarea propriei 

gospodării după modele preluate. Mai mult, până mai ieri, căsătoriile în satele din 

România se făceau în proximitatea spaţială, în schimb acum întâlnim căsătorii cu 

români din alte colţuri ale ţării, pe care aceştia i-au întâlnit în străinătate.  

 

III. 2. Defăimarea mamelor migrante  

 

III. 2. 1. “Micuţul Ciurea” şi acuzarea femeilor migrante din România (nivel 

macro) 

În România, migraţia pentru muncă în străinătate s-a intensificat, astfel numărul 

familiilor transnaţionale a crescut puternic: cifra exactă a acestora este greu de estimat. 

De regulă, migrează majoritatea membrilor activi ai familiilor, lăsând acasă copiii, 

bătrânii şi bolnavii. Migranţii încearcă să susţină de la distanţă aceşti membri ai 

familiilor, dependenţi de ei. Presa din România a mediatizat negativ plecarea părinţilor, 

în special a mamelor. Părinţii migranţi au fost acuzaţi de „abandon”, iar copiii acestora 

au fost consideraţi „victime”. Astfel, în data de 3 octombrie 2007, unul dintre ziarele 

româneşti (Evenimentul Zilei) accentuează “drama” vorbind despre sinuciderile acestor 

copii. “ 

 

“Un băiat de numai 12 ani s-a sinucis luni, 1 octombrie, de dorul mamei care urma să se 

întoarcă la lucru în Italia. Este numai un caz dintr-un şir mai lung de situaţii dramatice, 

din ultimii ani.... Un copil de 12 ani s-a spânzurat pentru a scăpa de singurătate. Andrei 

Ciurea, un copil de numai 12 ani, din comuna argeşeană Valea Danului, s-a spânzurat, 

după ce a aflat că mama lui are de gând să plece din nou la muncă în Italia, pentru a-şi 

putea întreţine cei trei copii” (Evenimentul Zilei). 

 

Mai mult, în februarie 2009, presa internaţională (New York Times) 

mediatizează situaţia “dramatică” a copiilor rămaşi singuri acasă în România, relatând 

cazul micuţului Ciurea, din Valea Danului care s-a sinucis în urmă cu doi ani. În acest 

articol, copilul apare sub numele de Ştefan Ciurea, Evenimentul Zilei îl prezenta (în 



urmă cu doi ani) sub numele de Andrei Ciurea. Scrisoarea de adio a copilului prezentată 

atât în 2007 în presa naţională din România, cât şi în 2009 în presa internaţională este în 

linii mari identică 

R. S. Parreñas (2009), menţionând acest articol din New York Times, atrage 

atenţia asupra nedreptăţii acuzării mamelor migrante din România de neglijarea copiilor 

rămaşi acasă, la fel ca în cazul mămicilor migrante din Filipine şi Polonia. Ea enumeră 

România pe lângă Polonia şi Ucraina ca ţări din Europa de Est din care femeile 

migrează în mod predominant şi lasă copiii în ţara de plecare, iar acasă ele sunt acuzate 

de neglijenţă. 

 

III. 2. 2. Discriminarea femeilor migrante în comunităţile lor de origine 

(nivel meso) 

Femeile migrante sunt privite chiar de concetăţenii lor cu suspiciune şi acuzate 

că pun în pericol viaţa familiei lor. Sunt în special vehemente femeile din comunitate în 

a acuza mamele migrante. Ele recunosc că aceşti copii au într-adevăr mai mult sprijin 

material, dar consideră că educaţia oferită de alţii în locul mamei nu este una adecvată.  

Mămicile din ţară, chiar şi cele care au soţii plecaţi, declară că nu pot înţelege 

cum aceste femei îşi sacrifică copiii pentru bani. Este acceptată plecarea tatălui ca un 

act de suport financiar pentru familie, chiar dacă acesta rupe relaţia cu familia. Un 

exemplu în acest sens l-am întâlnit într-un interviu de grup în care o femeie migrantă 

era acuzată de faptul că îşi neglijează fiica, de către o femeie al cărei soţ migrase de ani 

buni în Spania. Soţul migrant a intrat într-o relaţie de concubinaj cu o consăteană, 

migrantă şi ea, relaţie acceptată de soţie, pentru că bărbatul trimitea bani la copii şi în 

rarele vizite în ţară venea să locuiască împreună cu ea şi copiii. Chiar dacă aceștia au 

aflat din sat de relaţia tatălui lor cu cealaltă femeie, şi sufereau din cauza aceasta, 

mămica susţinea că durerea copiilor ei este totuşi mult mai mică decât durerea fetiţei a 

cărei mamă migrase împreună cu tatăl şi care se afla în îngrijirea bunicilor materni. Cu 

alte cuvinte, această femeie argumenta că prezenţa mamei lângă copii este mai 

importantă decât integritatea rolului tatălui.  

Reprezentanţi ai ONG-urilor locale, lucrătorii sociali de la primării, cadrele 

didactice, toate femei, care au participat la cercetarea noastră, şi-au manifestat această 

atitudine de învinovăţire, în special a mămicilor migrante, pentru situaţia familiilor lor.  

O linie de acuzare era comportamentul deviant al copiilor rămaşi acasă fără 

supravegherea mamelor care ar duce spre delicvenţă. În momentul în care le-am rugat 



să exemplifice cazuri din comunitate şi să trecem de la opinia generală spre concret, nu 

au reuşit să identifice nici un caz de acest fel în comunitatea lor. “…Așa ceva la noi nu 

se întâmplă, dar nu le-ați văzut la televizor?” (Lia). Influența media se revarsă în mod 

direct în interiorul părerilor susținute de membrii comunității, chiar dacă realitatea pe 

care o trăiesc contrazice mesajul primit. 

 

III. 2. 3. Discriminarea femeilor migrante în propriile familii (nivel micro) 

Radu şi Ioana sunt doar doi dintre adolescenții care, în primele minute ale 

interviului cu ei, au insistat să sublinieze că, deși au plecat la muncă în străinătate, 

mamele lor îi iubesc foarte mult și îi întrețin de la distanță. Este interesant că în cazul 

celor doi, tații erau tot plecați, dar tinerii erau atenți să se asigure că eu, ca interlocutor, 

nu le acuz mamele pentru că au migrat. Acești copii trebuie întotdeauna să confrunte 

„compasiunea” colegilor, a vecinilor, profesorilor și rudelor, care nu înțeleg „ce suflet 

au aceste mame care îi părăsesc”. În consecință, copiii sunt obligați ori să ia poziție și 

să-și apere mamele cu zel, ori să joace rolul dublu în care să aprobe acuzele aduse 

mamei pe de o parte, și să ofere iubire mamei pe de altă parte, sau iarăși să între în rând 

cu cei care discriminează și să îşi acuze şi ei mamele chiar în mod direct. 

Situația este foarte delicată, în special în cazul copiilor mai mici, care nu 

reușesc să-și formeze propria imagine despre relația cu părinții și care sunt mult mai 

receptivi la cei care îi cresc în mod direct, la cei cu care trăiesc zi de zi. Acesta este 

cazul fiicei Verei, o mamă migrantă care a trebuit să se întoarcă acasă deoarece fiica ei, 

în clasa întâi, avea dificultăți la școală, și atât învățătoarea, cât și bunicii care creșteau 

copila au considerat că absența mamei a fost cauza lipsei ei de succes. Vera crede că de 

fapt mama ei, bunica fetei este vinovată înainte de toate, răsfățând-o și neimpunându-i 

să studieze deoarece „bietul copil are probleme oricum, și nici nu are mamă”, o idee pe 

care a inoculat-o și fetei. Vera spunea că și ea s-ar îmbolnăvi, dacă cineva i-ar repeta la 

infinit că este bolnavă: „Bunicii au greşit; i-au spus că mama ei e dusă şi de dorul 

mamei nu mai poate învăţa.” (Vera) 

  



III. 3. Împuternicirea femeilor migrante  

 

III. 3.1. Naraţiuni ale împuterniciri femeilor migrante  

Soţul Norei a plecat în 2003 în Spania. După doi ani, sub presiunea bănuielilor 

că soţul ei ar înşela-o, la îndemnul mamei bărbatului care i-a dat bani pentru călătorie, 

Nora a plecat în Spania să încerce să își salveze relaţia de cuplu. Soţul ei nu se descurca 

în Spania, avea datorii cu chiria acolo, şi Nora a decis să rămână să îl ajute. Ea lucrează 

ca menajeră la 10 familii şi câştigă „mai mult ea decât el”. De trei ani, de când Nora 

lucrează cu soţul ei în Spania, fiind şi mult mai atentă la cheltuieli, cuplul a reuşit să 

strângă bani: „anul trecut au reuşit să aducă în ţară un miliard două sute cincizeci de 

milioane....bani pe care nu îi strângi într-o viaţă aici”.  

Soţul Mariei a plecat în Italia în 2000, după câteva săptămânii de la nunta lor: 

„Ne-am căsătorit în 4 noiembrie şi în 20 decembrie el a plecat”. După opt luni, Maria s-

a alăturat soţului în Italia. După patru ani s-a născut fiul lor Ionuț. Băiatul a fost adus şi 

lăsat în ţară, pentru că Maria nu reuşea şi să muncească şi să aibă grijă de copil în Italia. 

La începutul anului 2008, Ionuţ, care a împlinit 4 ani, a refuzat să îşi mai lase mama să 

plece. Din moment ce îi este foarte greu să îl crească în Italia, Maria a trebuit să aleagă 

între fiu şi soţ, şi a ales ca acum să stea cu copilul care are nevoie de ea. Maria reuşise 

nu doar să câştige bani în Italia, dar chiar să îşi construiască o carieră profesională. 

Lucra de câțiva ani la o tipografie, unde a fost promovată ca şef de echipă. Era una 

dintre puţinii migranţi din firmă şi a reuşit să se integreze foarte bine. Întoarcerea acasă 

nu a însemnat pentru Maria doar despărţirea de soţ, care a rămas să muncească în 

continuare pentru familie, dar şi renunțarea la statutul ei profesional. În România, 

această şansă de integrare profesională este destul de îndepărtată. Cu toate acestea, 

Maria a învăţat din experienţa ei de migraţie că poate reuşi profesional şi speră ca din 

banii strânşi din migraţie să îşi deschidă în România, împreună cu alţi membrii ai 

familiei care au migrat, o mică afacere.  

Mia a plecat de cinci ani în Spania pentru a-şi urma soţul. Iniţial, primii doi ani, 

se întorcea după fiecare trei luni, pentru trei luni, în ţară. Doi ani a lucrat la o firmă de 

curăţenie, și datorită hărniciei şi implicării ei, a primit o ofertă de lucru la o tipografie. 

Mia a fost foarte flatată că i s-a oferit acest loc de muncă într-o firmă în care sunt foarte 

puţini migranţi. A ajuns în această tipografie ca reprezentant al firmei de curăţenie la 

care lucra. Patronul a apreciat hărnicia ei şi i-a oferit această oportunitate. O altă 



apreciere a muncii sale o are Mia din partea unei familii de bătrâni, gazdele sale care nu 

au copii în Spania şi o tratează pe Mia ca membru de familie. Reuşita ei profesională, 

să lucreze la o firmă de tipografie ca angajat permanent, nu poate fi reprodusă în 

România. Mia are 38 ani şi i-ar fi foarte greu să găsească un loc de muncă similar la 

vârsta ei. Problema este că Mia a ales între aprecierea muncii sale şi rolul de mamă. 

Fiica ei a rămas singură în ţară de la vârsta de 10 ani. Dar pentru că nu are nici o 

variantă de a lucra în România, Mia e hotărâtă să lucreze în Spania minim 10 ani ca să 

poată beneficia de pensie. 

 

III. 3. 2. Redefinirea maternităţii  

Aceste femei sunt susţinătorii financiari principali ai familiilor lor, iar motivul 

lor de a migra au fost nevoile materiale ale familiei. Toate respondentele de mai sus, 

dar şi alte participante la această cercetare au ales să migreze datorită lipsei banilor: 

pentru o locuinţă mai decentă, pentru a-şi creşte copiii şi a-i susţine să studieze. Tania 

avea doi copii studenţi pe care trebuia să-i susţină. Daria era mamă singură şi avea un 

copil de întreţinut. Augusta a plecat pentru că aveau doi copii şi locuiau, împreună cu 

soţul şi copiii, într-o singură cameră şi o bucătărie. Mirela a fost nevoită să migreze 

pentru că soţul ei, care iniţial a dorit să migreze în Portugalia, a luat un împrumut de la 

bancă, a girat cu casa, a fost înşelat şi a pierdut banii 

 

III. 3. 3. Împuternicirea prin acces la angajare  

Pentru femeile din aceste sate, migrarea reprezintă oportunitatea de a-şi găsi un 

loc de muncă, la care nu au acces acasă, deoarece nu sunt angajatori la ele acasă. 

Femeile migrează singure, de regulă cele din Cluj, şi pleacă pentru perioade 

scurte de timp. Îşi găsesc de lucru prin agenţii de muncă sau prin reţea – alte femei 

prietene sau rude. Uneori sunt urmate de soţi. Migrația lor este mai degrabă una ciclică 

(3-4 luni în afară, 2-3 luni acasă). În multe cazuri, ele își păstrează locul de muncă prin 

„schimb de ture” cu o altă migrantă din familie. A recurge la această formă de migrație 

este motivată de ele prin incapacitatea de a sta departe de familiile lor pentru o perioadă 

lungă. Acest tip de migrație pare să fie asociată cu doar o țară țintă, Italia. Femeile 

extind perioada lor de migrație atunci când un alt membru de familie începe să le 

însoțească (soți, surori, verișoare). În aceeași comunitate, bărbații care migrează 

singuri (indiferent de țara de destinație), petrec mult mai mult timp plecați de la 



familie. Deși timpul petrecut împreună acasă cu familia este mult mai lung în 

comparație cu bărbații, femeile migrante sunt văzute negativ de către comunitate. 

Astfel, este preferabil în comunitate să plece bărbații care și aduc acasă mai mulți bani, 

datorită tipurilor de muncă mai bine plătite și timpului mai lung petrecut la muncă. 

Familiile care au membri de familie femei care migrează sunt considerate familii cu un 

mare risc de dezintegrare. Femeile sunt ignorate de comunitate ca principali producători 

de venituri, și acest rol nu este direct recunoscut de propriile familii. Prioritatea rolului 

feminin ca îngrijitor direct contra câștigării de bani este reîntărită chiar de femeile 

migrante: „Trebuie să fac asta pentru bani, dar a fi împreună cu ei, a le oferi grijă este 

tot ceea ce îmi doresc” (Augusta).  

 

III. 3. 4. Împuternicirea prin constituirea de parteneriat cu soţul în migraţie  

Atunci când femeile migrează împreună cu partenerul de cuplu au oportunitatea 

să îşi negocieze relaţia de cuplu. Femeile din județul Bistriţa-Năsăud migrează deseori 

urmându-și soțul. Uneori cuplul migrează împreună, dar femeile de obicei pleacă 

pentru câteva luni sau ani după ce soțul a migrat. În aceste comunități, există un  număr 

mare de rețele de rudenie în migrație, bărbații din familie fiind primii care pleacă. 

Femeile migrante reușesc să se implice ca parteneri egali în cuplu prin migrație, 

participând în egală măsură la veniturile și deciziile din familie sau chiar devenind 

liderii cuplului: 

Situația este răsturnată, deoarece soțul deseori își pierde statutul social și 

profesional prin migrație și devine dezorientat. În această situație, femeile preiau 

controlul. Subliniez că femeile din studiul meu au plecat din sate din România, unde, în 

timpul comunismului, chiar dacă aveau un loc de muncă în orașul din apropiere și erau 

relativ educate – datorită naturii administrației sociale care se aștepta ca orice tânăr să 

studieze cel puțin până la nivel de școală profesională sau liceu, fiind apoi plasat la un 

loc de muncă obligatoriu – ele erau totuși, în general, subordonate bărbaților. Le-a 

lipsit puterea să decidă în familie și erau responsabile în mare parte cu îngrijirea 

copiilor și a bătrânilor, fără o emancipare reală provenită din înțelegerea statutului lor, 

care era pur formal.  

Pentru femei, această participare împreună cu soţul la susţinerea financiară a 

familiilor prin migrație este mai mult decât un simplu proiect de muncă în străinătate. 



Acesta presupune implicarea lor în cuplu ca parteneri egali, uneori chiar coordonarea 

cuplului pentru scopuri comune (Morokvasik, 1984. 2007). 

 

III. 3. 5. Emanciparea educațională şi profesională a femeilor migrante  

Dincolo de beneficiile materiale, migrația oferă acestor femei și alte câștiguri: 

încrederea în sine ca rezultat al aducerii banilor pentru familie, urmată de dorința și 

chiar reușita de a avansa profesional. 

Pentru femei, acest tip de participare la susţinerea financiară a cuplului prin 

migraţie, împreună cu soţii lor sau singure este mai mult decât un simplu proiect de 

muncă în străinătate . Ea presupune implicarea lor în cuplu ca parteneri egali, uneori 

chiar de gestionare a vieţii de cuplu pentru interesul comun (fie la acasă sau în 

străinătate). 

Un efect major îl are experiența migraţiei pentru femeie în ceea ce priveşte 

încrederea lor în capacitatea de a se dezvolta profesional. Augusta, Emilia, Lola, 

Monica şi Viki doresc și ele să își continue studiile. Augusta, în perioada în care lucra 

ca menajeră în Italia, şi-a finalizat facultatea în ţară, și în momentul întoarcerii în țară, 

ea s-a angajat la singura filială de bancă în satul ei. Lola doreşte să studieze în Spania. 

Emilia în România. Viki şi Monica au studiat deja în străinătate (Marea Britanie şi 

respectiv Grecia). 

Astfel, putem vorbi despre o emancipare a acestor femei plecate din satele din 

România unde nu aveau nici o perspectivă şi care au trăit o experienţă a reuşitei  

 

III. 4. Strategii de susţinere educaţională a copiilor  

 

III. 4. 1. Educaţia ca justificare a migraţiei  

Cei mai mulţi respondenţi au situat susţinerea materială a copiilor pentru studii 

ca fiind principalul argument pentru migraţie (mai ales în cazul mamelor migrante fără 

să fie însoţite de soţ). Ei îşi doresc să asigure un viitor copiilor, unul mai bun decât al 

lor. La extremă, întâlnim cazuri în care părinţii renunţă la proiectul lor de migraţie, 

deoarece copiii întâmpină dificultăţi acasă şi la şcoală. Vera şi Mirela au fost puse în 

situaţia de a alege între munca în străinătate şi starea de bine a copiilor lor, şi au ales să 

se întoarcă în ţară 

 



III. 4. 2. Educaţia copiilor migranţi  

De asemenea, întâlnim situaţii în care părinţii însoţiţi de copii depun eforturi 

suplimentare pentru a pregăti copiii pentru o eventuală reîntoarcere în ţară şi integrarea 

lor în sistemul educaţional de aici. Dan este şi el unul din numeroșii copii din România 

care balansează între două sisteme educaţionale. El a început şcoala în Spania, iar apoi, 

după patru ani, a trebuit să se adapteze la sistemul de învățământ românesc, atunci când 

familia a decis că se întoarcă acasă. Întâlnim şi situaţii contrare, în care părinţii nu se 

mai întorc în ţară, chiar dacă şi-ar dori, deoarece copiii care i-au însoţit au intrat deja 

într-un sistem de educaţie în ţara de destinaţie, şi le-ar fi greu să se reintegreze în 

România. Emilia a încercat să-şi înveţe copilul, în orele ei libere, să scrie şi să citească 

româneşte, deoarece nu a existat posibilitatea de predarea a limbii române disponibile 

în zona lor în Spania. Părinţii migranţi au dificultăţi în predarea limbii române copiii 

lor, mai ales deoarece copiii nu văd motivul pentru acest lucru: "nu este de ajuns că am 

învăţat spaniola?" Femeile ca Emilia au sarcina de a menţine identitatea românească 

copiilor lor. Astfel, pe lângă participarea la susţinerea financiară a familiei, acestea 

asigură, de asemenea identitatea românească a copiilor care îşi urmează părinţii ca 

migranţi 

 

III. 4. 3. Influenţele  transnaţionalismului asupra orientării vocaţionale a 

copiilor  

Astfel, susţinerea emoţională şi educaţională de care copiii au nevoie este 

realizată de părinţii migranţi prin strategiile menţionate în această lucrare. În schimb, s-

a evidenţiat un alt fenomen: dorinţa copiilor cu părinţi migranţi de a nu îşi continua 

studiile şi de a se lansa destul de devreme în activităţi care să ofere venituri. De cele 

mai multe ori, aceştia îşi doresc să urmeze exemplul părinţilor. Aceste date diferă de 

cele obţinute în alte cercetării realizate pe populaţii din alte zone ale lumii, unde copiii 

de acasă reuşesc să îşi continue studiile şi să depășească statutul social al părinţilor lor 

migranţi (Schmalzbauer, 2008). 

Radu, care în săptămâna în care a fost intervievat, a împlinit 18 ani şi tocmai îşi 

finalizase studiile de liceu, era deja angajat de două săptămâni la un atelier auto şi dorea 

foarte tare să îşi urmeze părinţii în Italia şi să îşi caute acolo de lucru. Nu ştia dacă 

planul lui va reuşi, pentru că părinţii aveau un plan contrar: ei vroiau să se întoarcă 



definitiv acasă (după 8 ani de absenţă), să îşi construiască o locuinţă şi să îl susţină 

financiar pe Radu pentru a urma cursurile unei facultăţi. 

Mai mult, chiar dacă părinţii sunt în ţară, dar alţi membrii ai familiei au migrat, 

există tendinţa de a se renunţa la studii şi a migra. Interviurile cu membrii comunităţii 

transnaţionale au evidenţiat, că tinerii, care termină liceul tind să migreze în special, 

chiar dacă nu aparţin unei familii transnaţionale. Aparţinând unei familii transnaționale, 

în care viaţa este împărţită între România şi ţările de destinaţie, tinerii îşi dezvoltă un 

mod transnaţional de a trăi, chiar dacă ei nu au migrat încă, prin legăturile cu prietenii 

lor migranţi, cu obiectele care glisează între lumile cu care ei vin în contact şi care le 

populează viaţa, modul de viață transnațional devenind cel mai uşor de conceput şi cel 

mai dorit. A studia şi a-ţi construi o carieră profesională în ţară nu este un exemplu pe 

care ei l-ar putea percepe în comunitatea lor imediată.  

Totodată, în cercetarea noastră de teren am observat atitudini de alegere a 

studiilor după liceu a copiilor cu părinţi migranţi, în funcţie de piaţa forţei de muncă 

migrantă. Astfel, pentru fiica cea mare a Ileanei, proiectul de migraţie al mamei ei este 

un exemplu de viaţă. Chiar dacă ar putea să meargă la facultate, ea a ales să studieze 

pentru a deveni asistentă medicală, deoarece poate obţine un contract de angajare în 

străinătate foarte uşor după doi ani de practică în ţară. 

 

III. 5. Strategii de transferare a  îngrijirii în familiile transnaţionale  

 

III. 5. 1. Tradiţiile din mediul rural privind transferului îngrijirii copiilor  

În satele din România, îngrijirea oferită persoanelor dependente – copii, bolnavi 

și bătrâni – a fost, chiar sub comunism, și a rămas după aceea, responsabilitatea 

principală a femeilor din familie. Nici înainte, nici după căderea comunismului femeile 

nu și-au permis să fie doar mame, din moment ce erau nevoite să participe la câștigarea 

existenței familiei – obligatorie înainte, dictată de nevoie după, deoarece venitul 

familiilor a scăzut din cauza restructurărilor puternice post-comuniste ale forței de 

muncă (Pasti, 2003). Mai mult, în sate nu a fost și nu este un sistem de îngrijire 

instituțională adecvată pentru copii (grădinițele, unde există, au program de doar 4 ore). 

Astfel, în îngrijirea copiilor, dar și a altor membri de familie, aceste femei cer 

întotdeauna ajutor: copiii și bolnavii au ajuns sub responsabilitatea bunicilor sau a altor 

femei, cel mai des din cadrul familiei, dar și a vecinelor, care au preluat sarcina pentru 



că erau acasă.  

Forme diverse ale transferului grijii sunt de aceea o veche practică în satele 

românești. Totuși, în pofida tradiției, când se vorbește despre femeile migrante care 

folosesc transferul grijii, publicul devine critic referitor la aceasta ca la o strategie a 

maternității transnaționale. 

 

III. 5. 2. Persoanele responsabile cu îngrijirea de acasă  

Copiii, mai ales când sunt foarte mici, rămân în grija bunicilor, preferabil din 

partea mamei. Acesta este şi cazul copilului Mariei care a rămas de la patru luni până la 

patru ani în grija bunicilor.  

Am găsit în întreaga cercetare de teren doar trei cazuri când femeile migrante au 

fost ajutate de către femei plătite: Mia, care, aşa cum am prezentat mai sus, a plătit două 

femei să aibă grijă de fetiţa ei acasă; Vera şi sora Mariei care au plătit tinere din satele 

lor să vină în Spania şi să aibă grijă de copii acolo. 

În cercetarea mea de teren am găsit doar două cazuri unde bărbatul a fost direct 

responsabil pentru asigurarea grijii: soţul Ileanei şi soţul Augustei.. Dar şi în aceste 

două cazuri, bărbaţii de acasă au primit susţinere de la alte femei rude în acest proces de 

îngrijire a copiilor mici: soţul Ileanei a fost ajutat de fiica cea mare, iar soţul Augustei 

de către sora Augustei. Acesta este o modalitate a bărbaţilor de a păstra puterea în 

cuplu, chiar dacă femeile devin principali susţinători financiari (Pasti, 2003).  

Situaţia este similar cu cea observată în alte societăţi în care migraţia devine 

puternic feminizată. ( Parreñas 2006, 2009 pentru Filipine, Tolstokorova, 2008, 2009 

pentru Ucraina). 

 

III. 5. 3. Migraţia persoanelor responsabile cu îngrijirea 

Femeile migrante cer ajutor și pentru copiii care migrează împreună cu ele. Pe 

lângă migrația legată de muncă a femeilor, întâlnim migrația altor femei pentru 

susținerea familiei, din interior sau din exterior, pentru bani: bunicile, sorele, nepoatele 

sau femeile tinere din satul de baștină. Este foarte puțin pusă în discuție rolul acestor 

femei din România, atât acasă cât și în străinătate, care preiau sarcinile de îngrijitor de 

la femeile migrante angajate în practici de câștigare de bani. În schimb, prin munca lor, 

chiar dacă nu este plătită, ele participă indirect în creșterea venitului familiei, făcând 

posibilă migrația altor femei. 



Lăcrămioara, acasă cu un copil după ce soţul ei a plecat la muncă în străinătate, 

are grijă şi de un nepot, de asemenea, fiul cel mare al sorei ei, care a migrat în Spania, 

cu doi copii mai mici. Pe lângă faptul că ea are grijă de copii în ţară, de asemenea, ea 

merge în Spania pentru trei luni în fiecare an pentru a avea grijă acolo de copiii cele 

două surori migrante, deoarece ea este prea bolnavă pentru a lucra pentru bani şi, în 

felul acesta, ea simte că participă la susţinerea familiei ei  

 

III. 5. 4.Dificultăţi în transferul îngrijirii 

Femeile întâmpină şi probleme cu transferul îngrijirii. Nu întotdeauna cei lăsaţi 

în locul lor reuşesc să se ridice la nivelul sarcinii primite, apar evenimente deosebite 

care cer prezenţa unor reprezentanţi legali în viaţa copiilor, sau protejarea excesivă a 

copiilor se întoarce împotriva acestora. Mirela a renunţat la a merge la muncă în 

străinătate, pentru că soţul ei care trebuia să aibă grijă de cele două fete adolescente a 

început să aibă probleme cu alcoolul. Fetele disperate şi-au chemat înapoi mama şi au 

rugat-o să nu mai plece. Mioara a trecut printr-un adevărat coşmar atunci când fiul ei, 

lăsat în grija unei vecine şi a unei prietene, a trebuit să suporte o intervenţie chirurgicală 

de urgenţă. Femeile au dus copilul la spital şi au stat cu el, dar în momentul în care 

trebuia ca cineva să îşi dea acordul pentru anestezia totală, toată lumea a intrat în 

panică, pentru că ambii părinţii erau plecaţi în Spania, şi în mod legal nu exista nici un 

tutore al copilului în România. Mioara a vorbit la telefon cu medicul şi i-a dat 

consimțământul verbal, iar apoi i-a trimis un SMS prin care îşi manifesta acordul 

pentru anestezia completă. Deşi în România a fost introdusă o lege prin care părinţii 

sunt obligaţi să desemneze şi să anunţe reprezentantul legal al copiilor rămași în ţară pe 

perioada lipsei lor de acasă, această lege nu prea funcţionează. Reprezentanții 

autorităților înțeleg din această lege că prin declarațiile părinților vor fi în măsură să 

afle pe care copii să-i șteargă de pe lista ajutoarelor sociale, dat fiind faptul că părinții 

lor au acum un venit. Părinții percep această lege ca fiind un control abuziv al statului 

asupra vieților lor, și nu se simt deloc ajutați de ea. 

  



III. 6. Relaţionarea în cadrul familiilor transnaţionale  

 

III. 6. 1. Utilizarea noilor tehnologii şi  a ritualurile de comunicare  

Mamele migrante din cercetarea noastră păstrează intimitatea familială 

„virtuală”, comunicând regulat cu cei de acasă (zilnic cel mai des, până la săptămânal 

cel mai rar) (Parreñas, 2005b, Wilding, 2006; Vertovec, 2004, 2006, 2009). Astfel, 

femeile migrante atribuie sarcini de la distanţă, verifică îndeplinirea lor şi oferă 

recompense, cea mai mare parte fiind materiale. Telefonul este cel mai utilizat, dar  am 

întâlnit  cazuri în care internetul a fost utilizat, pentru ca femeile să menţină o relaţie 

activă cu cei de la domiciliu.  

Maria și Cristi, care au lăsat copilul nou-născut în grija părinților Mariei şi au 

instalat un calculator în casa din sat cu acces la internet. Folosind webcam-ul, au putut 

să aibă contact vizual periodic chiar și cu copilul. Comunicarea a urmărit anumite 

reguli. La ora stabilită. în fiecare seară, mama și tata intrau pe internet în Italia. Acasă, 

la aceeași oră, se strângeau în fața calculatorului bunicii și copilul. Am considerat părut 

impresionant modul în care au plasat calculatorul în mijlocul camerei copilului, plin de 

jucării. Micuțul știe cum să pornească calculatorul singur, Messenger-ul pornind 

automat. Bunicii nu știu cum să folosească calculatorul pentru alte scopuri. Nici nu știu 

să scrie. Ei folosesc doar funcțiile audio și video ale Messenger-ului pentru a comunica. 

Folosirea internetului în satele românești este rară, doar familiile de migranți și 

câțiva intelectuali au aderat la această tehnologie. Totuși, datorită ofertelor bune ale 

furnizorilor de internet în perioada crizei economice, devine din ce în ce mai popular şi 

printre ne-migranți. 

Exemplul familiilor migrante de a avea o conexiune la internet este preluată de 

familiile din sat, de asemenea, migranții participând astfel în avansarea tehnologică a 

satelor într-un mod indirect 

Dincolo de comunicarea regulată care devine ca un ritual în familie - oră exactă 

şi / sau de zile pentru comunicare - telefonul mobil este un accesoriu obligatoriu al 

celor de acasă şi a femeilor migrante. În plus, SMS-uri, fiind ieftine, sunt adesea trimise 

doar pentru a comunica (destul de des, mai multe pe zi sunt schimbate între mame şi 

copii).  

În timpul interviurilor, doi dintre respondenții mei au primit SMS-uri de la 

membri de familie în Italia, respectiv Spania: Radu a primit un SMS de la mama lui, 



„...al treilea pe acea zi” (așa a spus el - și era doar 11.10 dimineața), și mama Dariei de 

la Daria care îi spunea despre un cadou pe care l-a cumpărat pentru una din surorile de 

acasă. Acești doi participanţi la cercetare erau printre puținii din sat a căror membri 

migranţi de familie încă nu sosise acasă, fiind așteptați pentru zilele următoare.  

Comunicarea telefonică este încurajată şi de modificările care apar în serviciile 

de comunicaţii. În timp ce cu câțiva ani în urmă, modul cel mai ieftin de comunicare 

era de a suna prin telefon din străinătate, și nu invers, în ultima perioadă, sub presiunea 

reglementărilor de comunicare ale UE, dar și ca o reacție la criza economică care a 

afectat veniturile lor, companiile de telecomunicație din România oferă prețuri 

acceptabile pentru convorbirile internaționale. La o scurtă privire asupra prețurilor 

principalilor furnizori de telefonie din România, am observat că țările în care e cel mai 

ieftin să suni sunt aproximativ identice cu țările având cel mai mare număr de migranți 

români - anumite țări din EU, SUA și Canada (până la 7-9 eurocenți pe minut). 

Operatorii de telefonie sunt din ce în ce mai conştienţii de „beneficiile” comunicării 

transnaţionale şi îşi schimbă tarifele în acest sens. 

 

III. 6. 2. Modalităţile de transport şi creşterea mobilităţii    

Datorită curselor regulate ale mijloacelor de transport în comun care s-au 

dezvoltat în ultimii ani între comunităţile de origine şi comunitățile de destinaţie, se 

asigură un flux constant şi al obiectelor materiale, care asigură un contact indirect între 

mame şi copii. Astfel, prin pachetele lunare sau săptămânale, în multe cazuri reciproce, 

se transmit cadouri, chiar alimente şi bunuri uzuale, dar mai ales poze şi înregistrări 

video (mai ales acolo unde accesul la internet este greoi) (Zontini, 2004, 2010 

Schmalzbauer, 2005).  

Banii ajung frecvent în ţară prin aceste pachete sau mult mai des prin serviciile 

de transfer rapid sau prin acces comun la conturile bancare. Modul în care sunt cheltuiţi 

banii primiţi de către copil se decide în cele mai multe cazuri împreună cu mama 

migrantă, mai mult, banii sunt trimişi pentru cheltuieli care în prealabil au fost admise 

de mamă. În România întâlnim şi vizitele reciproce între mame şi copii, mult mai 

frecvente decât în alte ţări: de exemplu în Ucraina (Piperno, 2007), în Filipine 

(Parreñas, 2005) sau Honduras (Schmalzbauer, 2005) aceste vizite sunt extrem de rare 

şi la perioade lungi de timp. Mamele migrante din România vin în ţară cel puţin odată 

de an, de regulă în vacanţa de vară şi locuiesc acasă 2-3 luni şi/sau de sărbători 



(Crăciun sau Paşti). În cazul în care mamele nu se întorc în ţară, copiii din România 

merg cu ocazia acestor vacanţe la mame. 

Aceste vizite reciproce sunt datorate statutului de migrant legal la care au 

acces românii (Piperno, 2007) şi mai ales mijloacelor de transport ieftine. Vizitele 

reciproce, cu accent pe migrarea persoanelor în vârstă pentru ajuta adulţii migranţi în 

creşterea  copiilor în străinătate, a fost subliniată şi în cazul familiilor transnaţionale 

chineze cu membrii trăind la distanţe foarte mari (SUA) unii de ceilalţi (Kim, 2008), 

explicaţia acestei co-prezenţe fiind sentimentul profund de ataşament familiar specific 

tradiţiei familiei chineze  

 

III. 7. Manifestarea maternităţii transnaţionale  

 

III. 7. 1. Modelul l îngrijirii în cadrul maternităţii transnaţionale  

În interpretarea rezultatelor cercetării am urmat propunerile făcute de Baldassar 

et al. (2007) în cadrul descrierii modului de funcţionare transnaţională activă a relaţiilor 

de familie în cazul îngrijirii. În analiza mea, caracteristicile specifice de migraţie ale 

femeilor din România sunt accentuate. 

 

III. 7.2 Modelul funcţionării maternităţii transnaţionale 

Pentru a înţelege modul de funcţionare a maternităţii transnaţionale, în cazul 

femeilor din România, care sunt nevoite să se confrunte cu un discurs defăimător, am 

considerat că este necesar să se adauge conceptul de afişare, introdus recent în studiul 

famililori (Fisch, 2007) şi mai mult recent în cel al familiilor transnaţionale (Heath et 

al. 2009, Kim 2008). Această idee subliniază faptul că pentru familii, modul în care 

sunt afişate, prezentate ca o familie faţă de membrii lor, dar şi faţă de public, este 

important.  

  



 

 

Îngrijirea în Maternitatea Transnaţională 
Tipuri ale îngrijirii: 

Financiar (redefinirea maternităţii) 

Emoţional/moral: reciproc între femeile 

migrante şi ceilalţi membri 

Suport educaţional al copiilor 

Cazare: asigură locuirea în ambele ţării 

Transferul îngrijirii practic/personal:  
femeile “non-migrante” din familie au 

grijă de copii în tară şi în străinătate 

Moduri ale îngrijirii: 

Comunicare tehnologică: 

telefoane, SMS, internet: comunicare 

on-line audio/video, e-mail-ul foarte 

puţin utilizat 

Vizite mutuale: 

turist: membrii familiei “non-migranţi”, 

în special copii în vacanţă 

 vizite pentru îngrijire în ambele tării 

 special: evenimente deosebite în familie 

 rutină: concediile şi vacanţele sunt 

petrecute împreună 

Pattern-uri ale  Îngrijirii: 

Rutină: femeile care preiau 

sarcinile de îngrijire a copiilor 

sunt responsabile de situaţiile 

de rutină. Orice decizie mai 

importantă fiind negociată 

cu mama migrantă 
 Criză: există situaţii limită 

care presupune prezenţa unui 

reprezentat legal al copilul, 

dificile mai ales când lipsesc 

ambii părinţi  

(mediată de către o dialectică a competenţelor, obligaţiilor şi angajamentelor negociate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îngrijirea în cadrul maternităţii transnaţionale (Figura nr. 2)  

 

Negocierea aranjamentelor în familie 

 

Relaţiile de rudenie  

 

Femeile din România au un 

istoric în transferul îngrijirii 

copiilor 

Femeile primesc Permisiunea de 

a pleca pentru că aduc bani 

familiei şi pentru că trăiesc în 

comunităţi transnaţionale în care 

maternitatea transnaţională 

devine un mod comun de 

existenţă 

Suportul femeilor “non-

migrante” din familie 

Relaţii între fiice şi mame, surori, 

cumnate, în transferul îngrijiri 

Ciclul/cursul vieţii 

 

De regulă migrează femei 

adulte, capabile să câştige 

bani, singure sau însoţite de 

soţi, şi lasă acasă copii mici. 

 

Femeile bătrâne, femei mai 

puţin apte de muncă,  sau 

femei foarte tinere, se 

implică în îngrijirea copiilor 

fie acasă, fie în străinătate. 

 

Copiii cresc şi relaţionează 

direct cu mama migrantă 

 

Istoria migraţiei: Mamele migrante fac parte din prima 

generaţie de migranţi, dar deja asistăm la apariţia celei de 

a două   generaţie de migranţi   

 

Tipurile: Am întâlnit două tipuri de migraţie: migraţia 

ciclică şi migraţie pe perioade lungi 

 

Individual (profesional) : 

 Avem de a face în special cu o migraţie pentru bani, dar 

se întâmplă ca femeile migrante să întâlnească 

oportunităţi profesionale în străinătate şi tot mai multe 

doresc să se dezvolte prin continuarea studiilor 

Trăind în comunităţi transnaţionale femeile îşi dezvoltă 

identităţi transnaţionale, cu o orientare puternică spre ţara 

de origine și au deschidere la mobilitate 

competenţe (oportunitate) 

Resurse,bani (migraţia oferă şansa de câştiguri 

pentru mame) 

Tehnologie, (infrastructură): telefonia ieftină pusă 

la dispoziţie migranţilor; internetul; cursele 

regulate cu autocarul între regiunile de destinaţie şi 

cele de plecare; liniile aeriene low-cost 

Timp  (flexibilitate): femeile “non- migranţe” au 

mai mult timp şi ele călătoresc între cele două 

ţări pentru asigurarea îngrijirii copiilor 

Mobilitate: fiind membrii UE există libertate de 

mişcare 

(abilitate) fizică/mental: când îngrijitorii sunt 

depăşi de această responsabilitate se stabileşte un 

alt aranjament al îngrijirii 

obligaţie (datorie) 

Mamele sunt responsabilizate de 

mentalitatea din satele din România 

pentru îngrijirea copiilor; de unde şi 

împărtăşirea discriminării acestora 

totuşi, o altă femei din familie este 

acceptată ca îngrijitor, deoarece 

Există practicii de ajutor în 

creşterea copiilor primit de mame 

de la femeile rude  

Nevoi: copiii rămaşi acasă sunt de 

regulă mici, mamele tinere migrând 

în special, iar în satele din România 

nu există servicii de îngrijire pentru 

copii 

Afişarea 

familiilor 

transnaţionale 



Spre deosebire de Baldassar şi colegele sale în cercetarea cărora migranţii sunt 

responsabili pentru îngrijirea bătrânilor de acasă, mamele migrante prezentate de mine 

trebuie să asigure îngrijirea copiilor de acasă, dar în multe cazuri şi a copiilor care le 

însoţesc în migraţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunităţi                                                  Transnaţionale 

 

   

Modelul funcţionării maternităţii transnaţionale a femeilor migrante din România, 

Grafic 1 

Diagrama reprezentând funcţionarea maternităţii transnaţionale în România (nr 

grafic. 1) arată că atunci când vorbim despre mamele migrante, avem nevoie de o 

viziune largă, în scopul de a înţelege acest fenomen. 

Aşa cum am menţionat aceste femei sunt supuse unui discurs defăimător la nivel 

macro, mezzo, micro:  discursul media din România, comunităţile transnaţionale din 

care fac parte şi chiar familie. Familiile transnaționale trăiesc în comunităţile 

transnaţionale pe care le influențează prin impactul asupra modernizării lor şi creşterea 

dorinţei de migrare a membrilor comunităţilor respective pe care îi şi ajută în acest 

demers. Observăm că familiile transnaționale depăşesc graniţele comunităţilor 
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transnaţionale şi ale ţării, foarte important fiind pentru ele afişarea funcţionalităţii lor 

atât în cadrul familiei, în comunităţile transnaţionale, dar şi în străinătate. Pentru 

familiile care au mame migrante este important ca acestea să reuşească în îndeplinirea 

rolului de mamă pentru a se putea afişa ca o familie. De aceea mamele migrante sunt 

sprijinite de membrii „non-migranţi” în îndeplinirea sarcinilor de mame, dar şi sunt 

susținute prin discursuri publice care să demonstreze reuşita lor dublă de femei 

migrantă şi mamă. 

Pentru reuşita afişării funcţionalităţii familiei transnaţionale, membrii „non-

migranţi”  oferă suport moral/emoţional/practic pentru femeile migrante şi devin 

responsabili cu gospodăria din ţară. Femeile „non-migrante” devin responsabile cu 

îngrijirea copiilor.  Mamele migrante sunt responsabilii financiari pentru bunăstarea 

familie şi deşi sunt „victime” ale discursului defăimător, reuşesc să găsească în migraţie 

resurse pentru o împuternicire personală, obţinând un rol de partener al cuplului. 

Educaţia lor şi a copiilor lor devine principalul scop al acestor mămici transnaţionale. 

Mamele transnaţionale şi membrii „non-migranţi” relaţionează transnațional prin 

comunicare transnaţională (telefon, internet) şi prin vizitele mutuale des întâlnite.  

Maternitatea transnaţională e o formă de viaţă sau o fază în viaţa de familie a 

mamelor migrante care are, la fel ca numeroasele alte varietăţi de forme de viaţă 

familială, urcuşurile şi coborâşurile sale. În România, acest tip de familie se află într-o 

fază de respingere de către opinia publică în această perioadă, similar cu situația în care 

se află în foarte multe societăţi „noile” tipuri de familie: familiile cu mame „singure”, 

familiile mixte etnic, familiile având copii adoptaţi internaţional (în special atunci când 

copiii sunt de altă rasă decât populaţia majoritară); familiile homosexuale. De aceea, 

dacă întâlnim toleranţă de nivele diferite în ceea ce priveşte alte forme de familii 

transnaţionale (cele cu copii adulţi migranţi, sau cu tată migrant), toleranţa este scăzută 

față de maternitatea transnaţională, datorită expectanţelor societății românești și din 

multe alte țări ca mama să stea în permanenţă lângă copii. 

 

IV. Concluzii  

 

IV. 1. Sumarul cercetării  

În demersul meu m-am bazat pe reperele teoretice ale transnaţionalismului în 

migrație, abordare relativ recentă, de la începutul anilor 90 (studiile migraţiei începând 



din anii 20). Studii şi mai recente (ultimii 7-5 ani), ca o consecinţă a studiilor 

transnaţionale, accentuează efectele migraţiei asupra ţării de origine. De aceea, 

cercetarea mea se concentrează asupra membrilor de familie migranţi la ei „acasă”, 

adică în România. În cadrul teoriilor migraţiei transnaţionale, mi-am dedicat atenţia 

domeniului familiilor transnaţionale, în cadrul căruia am delimitat subdomeniul 

maternității transnaționale. Prin conectarea domeniul maternităţii transnaţionale la cel 

al familiilor transnaţionale am reuşit să folosesc modelul îngrijirii transnaţionale, ca 

model de teoretizare explicativ pentru îngrijirea în maternitatea transnaţională şi pe 

baza reprezentării grafice a rezultatelor am generat modelul funcţionării maternităţii 

transnaţionale în cazul femeilor din România. Am introdus conceptul teoretic de 

„afişare” al familiilor ca „motor” al funcţionării lor. În abordarea metodologică 

calitativă a pe care am folosit-o, la partea de analiză a datelor, am realizat o îmbinare 

dintre  analiza tematică şi analiza narativă. La analiza narativă, am generat naraţiuni ale 

mamelor migrante, având pe lângă ele şi alţi naratori ca subiecţi ai unor interviuri. Prin 

analiza relatărilor celor 37 de participanţi la cercetarea mea, am realizat 7 rapoarte de 

cercetare 

 

IV. 2. Limitele cercetării  

Cercetarea mea este despre maternitatea transnaţională a mamelor migrante 

pentru muncă în străinătate. Deşi există pattern-uri comune, lucrarea de faţă nu spune 

nimic despre migraţia femeilor mame înalt calificate profesional din România. Ea se 

rezumă la femeile din satele din România a căror migraţie este – cel puţin la nivel 

ideatic – temporară. Ele nu vor, chiar dacă de multe ori se întâmplă aşa, să se 

stabilească în ţările de destinaţie: toată energia şi resursele sunt investite în proiectul de 

reîntoarce, care se amână în mod repetat, până la aceea zi în care consideră că au 

câştigat suficient şi pot să revină şi să se reintegreze în propria ţară. 

Nu abordez modul în care aceste femei se adaptează la solicitările din 

străinătate, despre ce anume muncesc ele, cum se integrează în ţările de destinaţie, care 

sunt problemele cu care se confruntă. De asemenea, nu studiez în cercetarea mea decât 

tangenţial consecinţele migraţiei asupra copiilor. Dimpotrivă, având ca subiect 

mămicile, sunt preocupată să pun în evidenţă strategiile lor. Aceasta nu înseamnă că nu 

sunt situaţii în care întâlnim cazuri cu disfuncţionalităţi ale maternităţii transnaţionale 

având consecinţe negative asupra copiilor. 

Au fost incluşi în cercetare doar patru participanți copii de migranţi , care au 



fost adolescenți și tineri. Lipsește perspectiva copiilor mai mici, dar pentru că ar fi 

trebuit utilizate alte metode de culegere de date cu ei, nu am reușit să le creez spațiu în 

această lucrare. 

 

IV. 3. Recomandări privind politicile sociale 

Politicile sociale şi programele de acţiune axate pe aceste categorii de copii 

trebuie să stimuleze şi să dezvolte funcţionarea acestor familii, şi să renunţe la acuzarea 

părinţilor şi tratarea implicită a copiilor ca victime, situaţie dureroasă atât pentru 

mamele migrante, pentru copiii rămaşi acasă, dar şi pentru ceilalţi membri ai familiilor 

transnaţionale, toţi fiind discriminaţi deopotrivă de către atitudinea actuală a societăţii 

româneşti în ceea ce îi priveşte. Sunt de aşteptat derularea mai multor servicii, atât în 

ţară cât şi în străinătate, care să se ocupe de buna funcţionare a acestor familii. 

 

IV. 4. Noi direcţii de cercetare ale familiilor transnaţionale  

Această lucrare aduce în literatura de specialitate perspectiva maternităţii 

transnaţionale în cazul migrantelor din România. Pentru prima dată în literatura de 

specialitate, a fost aplicat modelul îngrijirii transnaţionale (Baldassar et al, 2007) care 

are loc în cadrul familiilor transnaţionale, asupra maternităţii transnaţionale. La acest 

model am introdus încă un concept teoretic, cel de afişare, necesar explicării 

intensificării relaţionării în cazul familiilor transnaţionale discriminate, cum ar fi cazul 

familiilor cu mame migrante din România. Pe baza rezultatelor cercetării am generat, 

de asemenea, modelul funcţionării maternităţii transnaţionale, care impune analiza 

maternităţii transnaţionale luând în calcul mai multe elemente (societatea, comunităţile 

transnaţionale, familia) decât cele uzuale în literatura de specialitate (doar mama 

migrantă, relaţia mamă-copil  sau triada mamă-copil-îngrijitor de acasă).. 

Pe baza rezultatelor cercetării mele aş sugera două noi direcţi spre care ar trebui 

să se îndrepte cercetările asupra familiilor transnaţionale în România. Rolul pe care 

celelalte femei din familiile transnaţionale îl joacă în reuşita maternităţii merită studiat, 

ca prima propunere. Glisarea copiilor între ţara de origine şi ţara de destinaţie, de multe 

ori însoţită de glisarea între sisteme educaţionale diferite merită studiată, este ceea de a 

doua direcţie. Eu am reuşit să le abordez doar parţial, nefiind obiectivele centrale ale 

cercetării mele. 
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