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10 CONCLUZII IMPORTANTE
1. Societatea românească este una tradițională, în con nuare, chiar la 5 ani de
la integrarea în UE.
2. Românii au mai degrabă valori de supraviețuire - nu valori de autorealizare și
de status.
3. Proﬁlul civic în România este unul nepar cipa v, patriarhal, depărtat de cel
occidental.
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CULTURA PARTICIPATIVĂ
Cultura civică în accepțiunea sa clasică este deﬁnită ca atribut al unei colec vități și nu doar al
indivizilor care o compun, construit de-a lungul istoriei și având o rată foarte lentă de
schimbare. Ea presupune un grad ridicat de implicare a cetățeanului în viața publică, favorizată
de existența
(1) unui consens social asupra legi mității ins tuțiilor poli ce,
(2) a unui nivel ridicat de toleranță pentru pluralitatea poli că, prin respingerea conﬂictelor
poli ce și orientarea către rezolvarea lor pașnică,
(3) a sen mentului colec v al competenței poli ce,
(4) a încrederii reciproce și colaborării interpersonale frecvente.

4. Par ciparea comunitară este insuﬁcient de dezvoltată.
5. Cetățenii sunt disponibili pentru par cipare și informare, dar nu par cipă
efec v și nu sunt suﬁcient de informați.
6. Există, în România, o ruptură semniﬁca vă între social și poli c.
7. România este o veritabilă “republică electorală”. O țară în care doar
par ciparea electorală este ridicată. Par ciparea comunitara, civică și
poli că – la cote mult mai mici.
8. Nu există mai multe Românii. Diferentele dintre regiuni nu se regăsesc în
proﬁlul de par cipare civică. Chiar dacă economic și social există “două
Românii”, din perspec va par cipării civice – România este uniformă.
9. Regiunile sunt omogene – diferențele majore vin din caracteris ci sociodemograﬁce. Elementele care s mulează par ciparea – apartenența la clasa
de mijloc, educația, vârsta, genul.
10.Tinerii sunt, în România, o generație confuză: vor par cipare, dar nu
par cipă efec v.
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S-a considerat că simpla dezvoltare economică nu este suﬁcientă pentru apariția și mai ales
pentru menținerea unui sistem democra c, că ea trebuie susținută de o cultură civică larg
răspândită în populație.
Cultura civică reprezintă un p de cultură poli că par cipa vă, care conține elemente de
cultură poli că dependentă (a tudinea pasivă de „guvernat” - așteptarea ca ins tuțiile
statului să funcționeze corect indiferent de implicarea cetățeanului) și parohială
(tradiționalism, punerea interesului propriu și al familiei înaintea celor comunitare), dar aduce
un plus de democrație printr-un interes și o capacitate mai ridicată a cetățenilor de control al
acțiunilor statului. Elementul cheie este competența civică, credința larg răspândită că oricine
poate inﬂuența deciziile care se iau la nivel central sau local.
Rolul cetățenilor este unul dublu: de inﬂuențare și susținere a actorilor poli ci atunci când
aceș a iau decizii importante și beneﬁce pentru colec vitate, dar și de contestare a acestora
când agenda publicului și cea a poli cienilor nu corespund. Cetățenii dintr-o țară bogată în
cultură civică au suﬁcientă încredere în funcționarea ins tuțiilor încât să nu permită
alunecarea liderilor către populism sau autoritarism, dar și un spirit cri c dezvoltat care le
permite să iden ﬁce potențialele breșe din sistem (corupție, clientelism, cheltuirea
nejus ﬁcată ) și să acționeze concertat pentru astuparea lor (prin presiune la adresa
guvernanților).
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Încrederea în ins tuții și prezența ridicată la vot erau privite cu 50 de ani în urmă în țările
democra ce din occident drept indicatori cheie ai suportului difuz pentru democrație, adică
susținerea unui sistem poli c democra c indiferent de a tudinea față de par dul aﬂat la putere.
În ul ma perioadă, s-a constatat însă o scădere a prezenței la urne, dar și a chiar în țările cu o
cultură civică altădată exemplară, precum SUA sau Marea Britanie. Unii politologi consideră că a
avut loc un fenomen global de dezangajare poli că ce afectează funcționarea democrațiilor –
vizibilă prin declinul par cipării cetățenilor în formele clasice de organizare poli că (par de și
sindicate), în mp ce alții sunt mai puțin îngrijorați, arătând că par dele poli ce au fost construite
pe o serie de clivaje (bazate pe diferențele dintre clasele sociale) care în prezent nu mai există în
rândul populației, care nu a devenit mai apa că, ci s-a reorientat spre forme de par cipare
precum protestele non-sindicale, în special în probleme precum drepturile omului sau ecologie,
dar și spre ac vism în societatea civilă. Siguranța ﬁnanciară oferită de statul bunăstării a produs o
mutare dinspre valori care pun accentul pe supraviețuire către valori ale exprimării de sine, care
implică o par cipare socială mai individualizată/personalizată, compara v cu grevele sau
mi ngurile poli ce din trecut. As el, vocea cetățeanului se aude mai puternic decât înainte în
statele din occident, în poﬁda scăderii interesului pentru poli ca de par d.
Beneﬁciile par cipării în asociații voluntare sunt mul ple, atât pentru individ cât și pentru
societate în ansamblu, susțin o serie de sociologi de orientare comunitariană. Par ciparea în
asociații ajută oamenii să dobândească o serie de competențe transferabile, dar și să își
sporească nivelul de încredere în ceilalți, să își diversiﬁce rețeaua personală de oameni cunoscuți
(care îi pot ajuta de exemplu să își găsească o slujbă mai bună). Încrederea și par ciparea se
întăresc reciproc: creșterea încrederii produce un nivel și mai ridicat de colaborare, care la rândul
ei produce încredere. La nivel social, sectorul non-guvernamental ocupă un spațiu intermediar
între familie, stat și piață, putând să compenseze în cazul eșecurilor acestor ins tuții și să
cons tuie o importantă plasă de siguranță pentru cei aﬂați în nevoie. Chiar și atunci când nu au
un scop caritabil (de exemplu asociații ale diferitelor hobby-uri), ele au un scop beneﬁc prin
implicarea membrilor în luarea deciziilor și prin promovarea relațiilor orizontale în locul celor
strict ierarhice. Par ciparea este însă inegală, ﬁind de obicei mai redusă în rândul grupurilor
defavorizate. Evidențierea condițiilor și a factorilor care pot conduce la creșterea numărului
cetățenilor care par cipă și a nivelului acestora de implicare poate ﬁ u lă atât pentru creatorii de
poli ci publice cât și pentru conducătorii asociațiilor și fundațiilor care doresc să recruteze noi
persoane.
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Adepții teoriilor dependenței de cale insistă pe ideea că nivelul ridicat de par cipare civică din
țările dezvoltate este rezultatul secolelor de colaborare comunitară (de exemplu breslele din
Evul Mediu), încât nicio poli că publică, oricât de bine intenționată nu poate construi în câțiva
ani o cultură par cipa vă care necesită în mod normal efortul cumulat a zeci de generații și o
situație economică stabilă pe o perioadă lungă de mp. În special în situația țărilor din Europa
de Est, se argumentează că eforturile din trecut au fost anulate de sistemul represiv comunist,
care a generat în rândul populațiilor incompetență civilizatorie, sub forma unor mecanisme de
adaptare care includ lipsa de respect pentru lege, neîncrederea în autorități sau limbajul
dublu, prin care s-a creat un spațiu public al minciunii, un climat al suspiciunii și o cultură a
muncii simulate, toate acestea având ca efect atomizarea sau revenirea parohialismului.
Alte voci consideră că nu este imposibilă s mularea unei culturi par cipa ve în țări precum
România dacă se introduc anumite legi sau forme ins tuționale și funcționarea acestora este
monitorizată și evaluată periodic. Această ipoteză respinge existența unor culturi poli ce
omogene și imune la schimbare, considerând că introducerea unor noi condiții sau
recompense poate produce noi adaptări în direcția colaborării interpersonale.
Unul din scopurile fondurilor structurale acordate de Uniunea Europeană este dezvoltarea
societății civile și a economiei sociale. Autorii acestui proiect nu neagă puterea obișnuinței
asupra comportamentului uman, nici existența unor factori din trecut care inhibă par ciparea,
dar își propun să exploreze căile prin care acestea pot ﬁ depășite.
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ÎNTREBĂRILE LA CARE RĂSPUNDE CERCETAREA

TIPURI DE PARTICIPARE

1. Care este nivelul culturii par cipa ve în România? Există un singur p de cultură
sau mai multe? Care sunt clivajele principale – generațional, rezidențial, cultural,
etnic?

După cum am văzut, par ciparea la viața publică poate lua mai multe forme. În tabelul de mai
jos am enumerat categoriile de par cipare măsurate în ancheta sociologică.

2. Care sunt caracteris cile principale ale culturii par cipa ve din România în plan
comunitar, civic și poli c?
3. Cum poate ﬁ crescut nivelul par cipării sociale și poli ce? Care sunt factorii
inhibatori, dar cei care favorizează par ciparea

Au fost luate în calcul două criterii, principalul ﬁind dis ncția dintre par cipare poli că și nonpoli că. Prima se referă la contactul direct dintre cetățeni în vederea realizării unor acțiuni
comune care nu vizează direct mediul poli c, în mp ce a doua se referă la o raportare a
cetățenilor la mediul poli c, ﬁe prin dezbateri, vot, proteste sau sprijin în campania electorală.
Al doilea criteriu este intensitatea par cipării. Discuțiile poli ce cu prietenii sau pe forumurile
de pe internet pot ﬁ la limită considerate forme de par cipare la sfera publică, ca și diverse
forme nesistema ce de ajutorare a vecinilor sau a nevoiașilor. De partea cealaltă, par ciparea
în asociații, fundații sau par de poli ce necesită un nivel mai ridicat de cultură par cipa vă, ca
și votul la referendumuri sau pentru Parlamentul European, care de obicei nu reprezintă o
miză directă pentru cetățeanul fără prea multe cunoș nțe poli ce.
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A treia dis ncție separă în rândul acțiunii non-poli ce par ciparea comunitară - o combinație
de cultură poli că parohială și par cipa vă cu accent pe prima, deci o colaborare informală
sau formală între membrii unei comunități teritoriale, religioase sau de muncă mai degrabă
închise (prin asociații religioase sau de ajutor comunitar, coopera ve și case de ajutor
reciproc) - de par cipare civică – colaborare informală sau formală în cadrul unor comunități
de interes mai degrabă decât teritoriale (de exemplu în asociații civice, ecologice, culturale,
spor ve, ﬁlantropice sau profesionale). Separarea dintre civic și comunitar este necesară
datorită proﬁlurilor diferite ale par cipanților în cele două puri de organizații.
Par ciparea poli că poate ﬁ separată în par cipare electorală – simpla prezență la vot la
diferite puri de alegeri și par cipare poli că propriu-zisă, care la nivel redus de intensitate ia
forma simplelor discuții poli ce cu prietenii, în mp ce la nivel ridicat de intensitate presupune
susținerea ac vă a unor candidați în campania electorală (prin par ciparea la mi nguri),
apartenența la un par d poli c sau prezența ac vă la mișcări de protest.
Numim cultură par cipa vă ansamblul de norme, a tudini și orientări, interiorizate de o
parte semniﬁca vă a cetățenilor unei țări, care inițiază și susțin intenția de par cipare socială
în toate formele descrise anterior și care se concre zează în colaborarea dintre aceș a de pe
poziții de egalitate în vederea rezolvării unor probleme de interes comunitar sau social.
Mai mult accent va ﬁ pus pe evidențierea formelor susținute de par cipare – ca voluntar în
asociații, ca membru sau simpa zant al unor par de sau ca protestatar.
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INDICELE PARTICIPĂRII
Pentru a putea permite comparații între regiuni dar și între medii de rezidență, generații sau
grupuri de statut am construit câte un indice pentru ﬁecare din cele patru puri de par cipare,
care nu se referă strict la gradul de par cipare, ci și ansamblul de factori presupuși să îl
determine. Această abordare holistă permite reducerea erorilor datorate simplei măsurări a
par cipării la nivel comportamental.
As el, pentru ﬁecare p de par cipare putem vorbi de trei elemente cons tu ve:
A. A tudini, cunoș nțe și percepții care favorizează apariția comportamentului
B. Orientări spre comportament, manifestate prin intenția de a îl urma, precum și
comportamente cu un cost redus în direcția respec vă (informale, nesistema ce, de
scurtă durată)
C. Comportamente cu un cost ridicat de resurse (bani, mp, pres giu), cu acțiune pe
termen lung, în special pe cale ins tuțională
Indicii au fost construiți la nivel regional, ﬁecare putând lua valori între 0 și 100. Dacă toate
persoanele dintr-o regiune ar avea caracteris cile urmărite, regiunea ar obține o valoare de
100, dacă nicio caracteris că nu ar ﬁ prezentă la niciunul din membrii săi, regiunea ar obține
valoarea 0.
Prezentăm pe scurt câteva caracteris ci ale celor patru indici. Mai multe detalii se regăsesc în
anexă.
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1. O persoană cu un nivel maxim al par cipării comunitare ar trebui să aibă încredere în
oameni și o a tudine favorabilă implicării individului în comunitate, să întrețină relații de
întrajutorare cu rudele sau cu vecinii, să discute frecvent cu prietenii despre proiecte locale
și să par cipe sau să aibă intenția de a par cipa ca voluntar în asociații comunitare
împreună cu oameni percepuți ca similari.

3. O persoană cu un nivel ridicat al par cipării electorale ar trebui să aibă încredere în
alegeri, să se informeze des despre candidaturi și programe poli ce, să cunoască regulile
electorale, să aibă o opinie poli că formată, să par cipe în mod regulat la toate purile de
scru n și să intenționeze să par cipe și în viitor, procesul votului producându-i un
sen ment de datorie împlinită sau de sa sfacție

Par ciparea comunitară, tradițională, caracterizată prin legături comunitare mai strânse și
concre zată în par ciparea în asociații tradiționale (religioase, o parte din cele umanitare) sau ale
economiei sociale (coopera vele și CAR-urile) obține un scor național de 35 din 100. Ea este mai
des întâlnită în NE (unde toate componentele au valori mai mari), dar și NV, unde întâlnim doar
componenta de par cipare în asociații ca voluntar, ca și în Centru. În sudul țării par ciparea este
destul de redusă, la fel ca și intențiile de par cipare în viitor. Educația are o inﬂuență puternică
asupra par cipării reale sau potențiale mai ales în SV, unde un nivel mai ridicat al educației ar
aduce și o par cipare comunitară mai consistentă. În NV creșterea nivelului educației nu ar
inﬂuența prea puternic acest aspect. Generațiile nere sunt mai puțin înclinate spre par ciparea
civică, mai ales în sudul țării, doar în vest a tudinile acestora ﬁind similare cu cele ale persoanelor
trecute de 30 de ani. Ne așteptăm deci ca acest p de par cipare să scadă în majoritatea regiunilor
dacă educația sau necesitățile nu îi împing pe neri în această direcție.

Par ciparea electorală, caracterizată prin a tudini pozi ve față de sistemul electoral (încredere,
sa sfacție, interes), un nivel înalt de cunoaștere a candidaților și a sistemului electoral, precum și
de o par cipare frecventă la procesul electoral în toate formele sale și de o intenție de a par cipa și
în viitor, obține un scor național de 57 din 100, cel mai înalt din toate scorurile construite. Cel mai
înalt nivel al acestui p mai degrabă pasiv de par cipare se găsește în Nord-Est, Sud, Sud-Est, SudVest, niveluri mai scăzute în Vest, Centru, NV și Bucureș -Ilfov. A tudini mai pozi ve găsinm în NE și
în S, mai puțin în NV, Centru și Vest. Intenții de par cipare mai consistente găsim în NE, SE și S, cei
din NV și Centru ﬁind mai puțin dispuși să voteze în viitor. Din trecutul par cipărilor Bucureș ul
reiese drept zona cu cel mai mic nivel. Un nivel mai mare de educație nu crește foarte mult ape tul
pentru alegeri, exceptându-i pe locuitorii din zona Centru. Generațiile mai nere sunt mai puțin
dispuse să voteze, indiferent de regiune indexul ﬁind cu 22% mai mic în rândul lor. Este de așteptat
ca schimbarea calita vă a educației (mai multe ore de cultură civică) să crească nivelul par cipării,
al el există riscul ca nivelul par cipării să scadă de la un scru n la altul.

2. O persoană cu un nivel ridicat al par cipării civice ar trebui să aibă încredere în oameni, o
orientare către grupuri secundare (prieteni, colegi de la locul de muncă), la care să apeleze
în caz de nevoie, să ﬁe tolerant față de alte culturi, religii sau etnii, să aprecieze pozi v
organizațiile non-guvernamentale și să par cipe sau să își dorească să par cipe ca voluntar
la asociații și fundații deschise
Par ciparea civică, caracterizată prin a tudini cosmopolite, de încredere, toleranță și dorință de
ajutorare (a oricui, nu doar a celor apropiați sau asemănători), precum și de credința în cauze
naționale sau globale (de pildă ecologia), de contacte frecvente cu grupurile secundare, de
încredere în societatea civilă și în cele din urmă de dorința sau chiar acțiunea de a par cipa ac v în
cadru organizat (prin asociații deschise precum cele culturale, civice, profesionale, ecologice sau
spor ve) obține un scor național de 30 din 100. Ea este mai frecventă în Centru, Bucureș -Ilfov și
Sud-Est și mai puțin prezentă în Sud. La nivel a tudinal (încredere în oameni și în societatea civilă,
sociabilitate) zona capitalei este liderul, însă la nivel par cipa v Centrul și Nord-Vestul țării conduc.
Intenții mai serioase de a par cipa găsim și în Sud-Est și Nord-Est. Educația este un factor important
de creștere a nivelului par cipării, în special în Centru și NE (unde creșterea este de aproape 50%),
în Bucureș par ciparea neﬁind mult mai ridicată în rândul celor cu studii superioare. Tinerii
par cipă mai des decât cei mai în vârstă, mai ales în regiunea Sud-Muntenia. Ne așteptăm deci ca o
creștere a nivelului educațional să aducă și o creștere a par cipării civice mai ales în NE și Centru.
Înlocuirea generațiilor ar putea de asemenea crește nivelul par cipării în special în Sud, Nord-Vest,
Vest sau Bucureș . Zona civică este singura unde par ciparea nerilor este mai mare, deci singura
cu un potențial real de creștere în viitorul apropiat.
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4. O persoană cu un nivel ridicat al par cipării poli ce pune poli ca în topul priorităților
personale, deﬁnindu-se din punct de vedere poli c și având cunoș nțe avansate despre
sistemul poli c autohton. Aceasta se simte confortabilă și liberă să discute cu oricine
despre poli că și o face în mod frecvent, considerând că poate inﬂuența decizia poli că
prin implicarea sa, care se concre zează în candidaturi, par cipări la evenimente poli ce,
marșuri de protest, sau susținerea unor candidați.
Par ciparea poli că, caracterizată printr-o importanță mare acordată poli cii, prin informare
frecventă și autopoziționare ideologică, prin discuții frecvente pe teme poli ce în grupurile
primare și secundare, prin dorința de a par cipa la campanii electorale, mi nguri poli ce sau de
protest și mai ales prin par ciparea efec vă ca membru de par d sau ca protestatar obține un scor
național de 32 din 100. Ea prezintă valori mai mari în Bucureș , în special în dimensiunea
a tudinală și de par cipare la proteste, precum și în SV, unde par ciparea (sau dorința de
par cipare) poli că este cea care diferențiază. În Vest domină par ciparea la proteste, în mp ce în
NE orientările sunt mai puternice. Educația crește interesul oamenilor pentru poli că din
perspec vă acțională, mai ales în NE și în Centru și mai puțin în Bucureș , unde educația contează
mai puțin. Tinerii sunt, cu excepția regiunii Vest mai puțin atrași de mediul poli c, în special în NE,
dar și în S, SV și Bucureș . Este de așteptat o scădere a mobilizării poli ce în viitor dacă nivelul
mediu al educației va rămâne constant. Lipsa încrederii în mediul poli c este principala cauză,
diferențele regionale ﬁind secundare în raport cu încrederea românilor în funcționarea actualului
sistem.
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CARACTERISTICI GENERALE ALE POPULAȚIEI
Datele sugerează un nivel destul de înalt de omogenitate a culturii par cipa ve în țară, atât pe
regiuni, cât și pe medii de rezidență. Nu este vorba de o societate cultural monocromă, întrucât
există și subculturi par cipa ve (una pentru generația tânără, alta pentru clasa de mijloc), care
vor ﬁ analizate în secțiunile următoare. În această secțiune ne referim la tendințele generale la
nivel național. Principalele caracteris ci observate sunt următoarele:
1.

2.

11

Societatea romanească este organizată tradițional. Încrederea și relațiile de solidaritate
sunt construite tradițional, conservator, in maniera concentrică. Familia si rudele sunt în
centru în ceea ce privește încrederea și rezolvarea problemelor (86% declară că familia este
prioritară), urmează prietenii (cu valori și opinii poli ce similare) și apoi ins tuțiile locale
(poliția, primăria). Ins tuțiile centrale și persoanele străine de comunitate se găsesc într-o
zonă a neîncrederii și a suspiciunii. Cele mai credibile ins tuții sunt cele tradi onale - biserica
si armata (ambele cu un nivel de încredere de peste 70%). Religia este importantă pentru 4
din 5 români. Religiozitatea este mai degrabă trăită la nivel personal și conduce mai rar la
par cipare socială, doar 23% dezvoltă relații sociale frecvente în cadrul bisericii, 15% ﬁind
membri în asociații religioase. Iden tatea locală este pregnantă pentru mai mult de jumătate
dintre români. Este posibil ca nivelul credinței (și în special a prac cii religioase) să ﬁe mai
redus, însă percepția unor puternice norme pro-religioase să inhibe aﬁrmarea fără echivoc a
ateismului sau agnos cismului, considerate tabu. Cu siguranță, în rândul nerilor există un
declin al orientării către religie, care ar putea însă ﬁ un efect al vârstei și nu unul al generației.
O parte semniﬁca vă a României are poate ﬁ desrisă drept o societate închisă.
Par ciparea în afara familiei și a comunității imediate este scăzută. Există o neîncredere
generalizată (90% nu consideră că se poate avea încredere în cei mai mulți dintre oameni),
precum și o excludere a altor grupuri etnice, rasiale sau religioase de la interacțiunile sociale
(două treimi dintre români ar prefera să nu aibă un vecin care este evreu, musulman,
maghiar, sau rom, mai ales ul ma categorie). Patru din zece români observă existența unor
conﬂicte etnice sau religioase în societate. Chiar și în cadrul aceluiași grup etnic și religios,
viața în comun este descrisă ca una conﬂictuală (șase din zece consideră că există conﬂicte
având ca bază vârsta, educația sau situația economică). Îngrijorător este că această percepție
este mai prezentă în rândul generațiilor mai nere, ceea ce pune la îndoială însăși ideea de
solidaritate. Românii discută ches uni poli ce cu prietenii lor, dar mai puțin de jumătate
consideră că pot discuta aceste ches uni cu persoane cu opinii diferite și 25% ar prefera să nu
aibă vecini cu alte opinii poli ce. Cu toate acestea, nu există puternice mișcări populare
extremiste care să promoveze restrângerea drepturilor anumitor cetățeni.

3.

Relațiile extra-familiale sunt valorizate și u lizate ca intermediari în relația cu
ins tuțiile de aproxima v jumătate din populație. Prietenii sunt importanți în sine pentru
patru din cinci români, în jumătate din cazuri aproape la fel de importanți ca și familia, însă
doar jumătate dintre ei interacționează în mod frecvent cu aceș a. Când se întâlnesc, spațiul
public și cel poli c sunt de cele mai multe ori prezente în discuțiile lor. În rândul celor care au
un loc de muncă, există o relaționare extra-profesională în 33% din cazuri. Prietenii și alte
cunoș nțe sunt u lizați ca resurse în relația cu ins tuțiile (primăria, judecătoria, poliția sau
spitalul) de patru din zece români. De asemenea, rolul legăturilor slabe în obținerea unui loc
de muncă pentru cei mai neri de 45 de ani pare a ﬁ funcțional în 40% din cazuri.
Interacțiunea dintre cetățean și stat se realizează destul de des prin intermediari aﬂați în
poziții cheie.

4.

Românii aﬁșează mai degrabă valori de supraviețuire decât valori de autorealizare /
exprimare de sine. Ținând cont de nivelul scăzut de bunăstare subiec vă (60% se consideră
într-o situație de sărăcie sau la limita sărăciei), 6 din 10 persoane consideră că statul ar trebui
să ﬁe responsabil pentru bunăstarea cetățeanului, nu individul. Exprimarea sinelui are loc în
grupurile apropiate și mai puțin în spațiul public. Doar o minoritate (sub 10%) au o ac vitate
intensă online și sub o cincime au semnat o pe ție în ul mul an. De asemenea, percepția unui
sistem corupt crește cererea pentru un lider puternic, care să „facă ordine”. Nivelul de
încredere în poliție este mai mare decât în presă sau ONG-uri. Aceste valori nu au un impact
decisiv asupra deﬁniției populare a democrației; asigurarea unui nivel de trai decent de către
stat este văzută drept caracteris ca principală a democrației de doar o cincime, majoritatea
alegând libertatea de exprimare. În eventualitatea unei perioade prelungite de creștere
economică, este de așteptat să aibă loc o tranziție către valorile expresive (cum s-a întâmplat
în Vestul Europei în ul mii 50 de ani), mai ales în contextul unui contact direct sau mediat de
internet, din ce în ce mai frecvent, cu idei și persoane din occident. Deși se pune preț pe
exprimarea liberă, s luri de viață alterna ve, precum homosexualitatea sunt tolerate de
maxim 3 din 10 români.
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5.

Proﬁlul național este mai degrabă unul nepar cipa v. Cu excepția par cipării
electorale (o ac vitate mai degrabă pasivă, care presupune un efort redus din partea
cetățeanului) care depășește valoarea de mijloc a indexului (mult mai redusă în rândul
nerilor), celelalte puri de par cipări au valori reduse oprindu-se la nivelul de 30. Peste
trei sferturi iau în considerare opțiunea votului la următoarele alegeri (interesul este însă
mai redus în cazul alegerilor pentru Parlamentul European). Pe plan civic, dacă 40% sunt
membri într-o organizație nonguvernamentală, 30% realizează acțiuni de voluntariat (mai
mult în asociații religioase decât civice sau ecologice), și doar 5% par cipă cu frecvență
săptămânală. Pe plan poli c, o persoană din 5 a par cipat la campanii electorale, ﬁe prin
strângerea de semnături, împărțirea de pliante sau par ciparea la marșuri de susținere a
candidaților (însă acest p de par cipare nu este întotdeauna lipsit de beneﬁcii
ﬁnanciare). Doar 16% dintre români au par cipat la o demonstrație legală de protest (însă
nici acestea nu sunt mereu acțiuni independente de voința liderilor sindicali).

6.

Chiar având toate premisele par cipării, probabilitatea de a o face este destul de
scăzută. În rândul persoanelor mai predispuse la par cipare (vârstă medie, absolvenți de
studii superioare cu un nivel ridicat de toleranță, cu o puternică iden tate europeană,
având multe contacte sociale la care apelează des, consumatori media și internet, având
încredere în ONG-uri și sen mentul propriei competențe civice), probabilitatea de a
par cipa ca voluntar în asociații sau fundații este sub 50%.

7.
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Paradoxală este, in acelasi mp, impresia de disponibilitate mai ales pentru
par ciparea civica și par ciparea la mișcări de protest. Intenția de a par cipa este mult
mai ridicată decat par ciparea efec vă. Doi din trei români care nu par cipă ca voluntari în
asociații sau fundații doresc să o facă, în special în organizații umanitare, civice sau
ecologice. Jumătate dintre cei care nu au par cipat la un protest își doresc să par cipe.
Trebuie avut în vedere că perioada în care a fost realizat studiul a coincis cu o frecvență mai
ridicată a protestelor sociale, as el că este probabil ca valorile pentru intenția de
par cipare să reprezinte un maxim. Intenția de par cipare poli că este ceva mai redusă: la
ﬁecare patru oameni care nu au protestat, unul intenționează să o facă în viitor.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

8.

Există o normă puternică a par cipării comunitare care nu se fruc ﬁcă în contextul
unui climat de neîncredere și a unei oferte slabe din partea societății civile. Intenția
ridicată de par cipare în organizații voluntare este o manifestare a normei par cipării
comunitare - 97% din români sunt de acord că oamenii ar trebui să se implice mai mult în
comunitatea locală. Chiar dacă nu au toți în mod real această opinie, procentul arată cel
puțin că normele pro-comunitare sunt considerate un comportament dezirabil.
Nepar ciparea poate ﬁ explicată de indisponibilitatea resurselor (ﬁnanciare sau de mp),
de lipsa ofertei (a contactelor care să îi introducă în viața asocia vă), de an ciparea
eșecului în cazul încercării de a par cipa (datorată ﬁe unor experiențe trecute, ﬁe tocmai
din cauza lipsei de experiență). Toate acestea trebuie puse în contextul în care încrederea
în persoane diferite și nivelul toleranței acestora sunt minime. Sen mentul că majoritatea
oamenilor încearcă să proﬁte de pe urma bunăvoinței altora este prezent la aproape trei
sferturi dintre români, la fel și credința că oamenii își urmăresc întotdeauna propriul
interes. Apare as el o disonanță cogni vă în rândul potențialilor ac vi între impulsurile
altruiste datorate normei neconș en zate și percepția unei culturi individualiste, egoiste,
al unui amoralism familial neasumat de ﬁecare, dar presupus în rândul celorlalți. Oamenii
ar ﬁ interesați să par cipe, dar puțini sunt dispuși să facă primul pas.

9.

Par ciparea informală are un nivel mai ridicat decât cea ins tuțională – În plus față
de mo vele enunțate anterior, lipsa de încredere în organizațiile nonguvernamentale
(66%) înclină balanța în direcția par cipării informale. Aproxima v 40% declară că au
colaborat cu persoane din comunitate în ches uni de interes comun. O proporție similară
declară că apelează la ajutorul prietenilor și cunoscuților în situații de nevoie. Eﬁciența
acestor acțiuni în planul dezvoltării sociale poate suferi datorită lipsei de organizare
conferite de un cadru formal și a concentrării pe interese individuale. În zona poli că, cea
mai răspândită formă de par cipare informală este încercarea de a inﬂuența opiniile
poli ce ale celorlalți. Jumătate din români se angajează frecvent în discuții despre
problemele locale sau despre poli că cu prietenii și cunoș nțele. Aproxima v 2 din 10
oameni declară că au încercat să convingă prietenii să voteze cu un anumit candidat în
alegeri.
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10.

În ceea ce privește poli ca, cetățenii se informează, dar nu sunt informați. Interesul
pentru poli că are un nivel destul de ridicat, în special în anii electorali (șase din zece
oameni se declară interesați de alegerile parlamentare). Acesta se manifestă atât pasiv,
urmărind evenimentele în mass-media (4 din 5 persoane se informează săptămânal), cât și
ac v, în discuțiile cu prietenii (în jumătate dintre cazuri). Cei care urmăresc zilnic massmedia au un nivel aproape dublu de cunoș nțe poli ce. Vârsta, genul și nivelul de educație
inﬂuențează consumul media. Patru femei nere cu educație primară din zece urmăresc
săptămânal ș rile. În rândul celor mai în vârstă și a celor cu studii liceale, indiferent de gen,
raportul este de la 6:10 până la 9:10. Efectele informării sunt vizibile: 82% dintre
persoanele care se informează zilnic au iden ﬁcat corect numele primului ministru față de
doar 50% dintre cei care nu urmăresc evenimentele poli ce, și acest lucru în condițiile
schimbării de două ori a deținătorului acestei funcții în decursul cercetării. Cu toate
acestea, aproape jumătate dintre consumatorii zilnici de media poli că nu au iden ﬁcat
corect numele președintelui senatului. Mai gravă este slaba cunoaștere a mecanismelor
ins tuționale ale democrației. Mai puțin de jumătate din Români au răspuns că
Parlamentul este principala putere legisla vă sau că președintele Consiliului Județean este
ales direct de populație. Procentul de răspunsuri greșite este ridicat chiar și în rândul
consumatorilor dedicați de informații poli ce. Oamenii pot iden ﬁca poli cieni, dar sunt
destul de neinformați în ceea ce privește regulile poli ce. Mass media fac puține eforturi
de educare a publicului cu privire la normele democra ce. Nu este de mirare că încrederea
în lideri poli ci are aproape întotdeauna valori mai mari decât încrederea în ins tuții.

11.

Există o ruptură a mediului social de cel poli c. Suportul difuz pentru ins tuțiile
democra ce a nge niveluri minime: Mai puțin de unul din cinci români declară că au
încredere în Președinție, Guvern, Parlament și par de poli ce. Criza de credibilitate a
par delor, prezentă și în Occident, este și mai puternic vizibilă în România. Pluripar dismul
este ales drept cea mai importantă caracteris că a democrației de doar 5% dintre cetățeni.
La nivel de suport speciﬁc, nouă din zece oameni erau la momentul realizării cercetării
scep ci că acțiunile Guvernului urmăresc interesul public. Pentru ﬁecare român foarte
mulțumit de calitatea democrației din țară există 40 de români foarte nemulțumiți.
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Democrația nu este în pericol, există norme puternice de susținere a unui sistem
democra c. Datele de la punctul anterior, precum și precizarea că mai mult de jumătate
dintre români ar prefera un lider hotărât unei conduceri pluraliste pot stârni temeri cu
privire la viabilitatea acestei forme de guvernare. Cu toate acestea, există suﬁciente
elemente care sugerează contrariul. Există un sprijin cvasigeneral pentru consensul poli c
(83% sunt de acord că este preferabil ca poli cienii cu opinii diferite să cadă în cele din
urmă de acord). Deși există re ciențe în a purta discuții poli ce cu persoane de alte
orientări (mai degrabă pentru că sunt considerate inu le decât din teama de a nu afecta
relațiile sociale), nu există un par zanat exacerbat care să favorizeze dezvoltarea unei
conduceri autoritare (dovadă și ﬂuctuațiile în scorurile principalelor par de de-a lungul
anilor). Există și o puternică normă a par cipării la alegeri – cu toate că cifrele par cipării sau redus față de valorile din anii '90 și aproape 9 din 10 persoane se declară nemulțumite
de alegerile poli ce din România, întotdeauna intenția declarată de par cipare, deși cu
puternice ﬂuctuații, rămâne la valori mai ridicate decât par ciparea efec vă (la momentul
realizării studiului 76% dintre români aﬁrmau că vor par cipa cu siguranță la vot, în mp ce
procentul real a fost de puțin peste 40%). De asemenea, aproape 90% dintre ei își amintesc
că au par cipat la alegerile prezidențiale din 2009, însă cifra reală a fost mult mai mică,
ceea ce arată că există un s gmat social asociat cu admiterea nepar cipării, idee susținută
de procentul ridicat al celor care declară că au un sen ment de datorie la ieșirea de la urne
(66%), ceea ce sugerează că românii nu sunt dispuși să renunțe la dreptul de a vota dacă ar
obține mai multă siguranță ﬁnanciară. Opțiunea pentru extrema stângă sau extrema
dreaptă are un nivel foarte restrâns (sub 5%). Libertatea de exprimare este văzută ca
principală caracteris că a democrațiilor. As el, în imaginația poli că a românilor, este
probabil ca idealul liderul hotărât să ﬁe axat pe lupta an corupție și nu pe autoritarism sau
restrângerea drepturilor personale, fără ca acesta să nu ﬁe la rândul lui supus amenințării
votului nega v la scru nul popular în caz de abuzuri. În plus, încrederea în Uniunea
Europeană (atunci la un nivel de 47%) este de mulți ani peste încrederea în ins tuțiile
poli ce naționale, deși în scădere constantă după aderarea din 2007.
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România are o cultură poli că dependentă – oamenii se raportează la poli că mai
curând ca supuși decât ca cetățeni. Lipsa unei par cipări poli ce mai intense este
jus ﬁcată de majoritatea indivizilor prin credința fatalistă că par ciparea este inu lă sau
aproape inu lă: 85% consideră că autoritățile arareori țin cont de părerea cetățenilor, în
mp ce 3 din 4 persoane nu consideră că au puterea de a inﬂuența deciziile poli ce la nivel
național. Toate aceste a tudini prezintă puține diferențe regionale sau de clasă socială.
Dezamăgirea este generalizată. Cu toate acestea, managementul personal al nemulțumirii
duce destul de rar pe calea creerii de noi mișcări poli ce sau a revigorării celor vechi (doar
8% se declară membri de par d și alți 13% iau în considerare posibilitatea de a se înscrie)
sau a contestării autorităților prin mișcări sociale de durată sau proteste spontane.
Retragerea completă în relațiile de familie (parohialism) și ignorarea poli cii sunt de
asemenea strategii destul de rar u lizate, ținând cont de interesul sporit al celor trecuți de
30 de ani față de poli că, de interacțiunea cu ins tuțiile administra ve locale și de
dispoziția de a vota. Soluția pare a ﬁ un conformism manifestat prin tolerarea
aranjamentelor ins tuționale actuale, din care poate ﬁ extras un proﬁt personal pe termen
scurt. Acesta este dublat de contestarea clasei poli ce în conversațiile private (mai puțin în
manifestări publice) și de par ciparea la vot ține loc de strategie de adaptare. Schimbarea
puterii după ﬁecare mandat de patru ani la termen fără u lizarea alegerilor an cipate și
fără mișcări sociale violente observată în ul mii 10 ani întărește această idee. Oamenii se
așteaptă ca ins tuțiile să le rezolve problemele, dar rareori pun presiune pe aceste ins tuții
pentru a obține ceea ce își doresc.
Românii au proﬁluri ideologice ambigue, adesea contradictorii. Există mai multă
variație în privința opțiunilor poli ce ale românilor decât în modul în care sunt evaluate
ins tuțiile poli ce. Jumătate din români nu au suﬁciente informații pentru a se putea plasa
pe o axă p stânga-dreapta. Dintre cei care o fac, distribuția este una echilibrată, ușor mai
mulți spre dreapta, mai ales în Bucureș . Duelul dintre stat și privat rămâne indecis în
rândul cetățenilor, care sunt pentru piața liberă (90% în favoarea compe ției), dar își
doresc diferențe mai mici între venituri (60%) și o responsabilitate pentru propria viață
împărțită cu statul. Oamenii au multe incer tudini cu privire la calea de urmat și acestea
ﬂuctuează în mod frecvent. Opinia despre proprietatea privată a variat de la 60% în
favoarea mediului privat la aceeași proporție în favoarea statului din februarie până în mai.
Nu există o legătură puternică a plasării pe axa poli că și a opiniilor privind piața liberă: cei
de dreapta susțin în aceeași măsură ca cei declarați de stânga proprietatea de stat sau cea
privată. Nici conﬂictul dintre o democrație consensuală și una jus ționară nu este rezolvat
în mod sa sfăcător, după cum am văzut la un punct anterior. Incoerența opiniilor exprimate
de poli cieni, dar și de jurnaliș se reﬂectă și în percepția pe care o are populația.
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Competența civică locală este mai ridicată decât cea națională. Alienarea față de
poli ca de la Bucureș nu se regăsește în totalitate în cazul relaționării cu primăria sau cu
ins tuțiile administra ve locale, ceea ce nu surprinde ținând cont că două treimi dintre
români aﬁșează o iden tate locală sau regională. Încrederea în primărie și poliție se aﬂă în
segmentul 40 - 50%. Spre deosebire de votul pentru parlament, votul pentru primar este în
mai mare măsură un vot pozi v. Cunoașterea mai în detaliu a situației de la primărie,
posibilitatea de a interacționa direct cu ins tuția, efectul mai clar al poli cilor locale,
precum și sen mentul unui control mai mare asupra deciziilor luate la acest nivel explică
discrepanța. Unul din trei români consideră că are... un nivel ridicat de competență civică
locală, adică ar putea exercita o inﬂuență semniﬁca vă asupra ins tuțiilor și poli cienilor
din localitate. Natura acestei inﬂuențe nu este însă precizată. Ea ar putea avea loc prin
mijloace legi me (proteste, pe ții), semi-legi me sau ilegi me (u lizarea rețelelor
sociale, mită). Ținând cont de indicatorii analizați anterior, al doilea p de inﬂuență, bazat
pe relații de putere (ver cale) și nu de colaborare (orizontale) pare a ﬁ mai probabil în cele
mai multe dintre cazuri. În mediul rural, încrederea și competența civică sunt mai ridicate,
dar nu cu mult.

16.

Compara ile interna onale arata cum cultura par cipa va romana este evident
diferita de cea din tarile occidentale, conﬁrmand teoriile. Romania - o tara ceva mai
patriarhala, cu accent pe religie, familie, munca. Incredere mica in oameni, toleranta
scazuta fata de alte catogorii sociale. Prietenii, mpul liber, chiar poli ca - nu la fel de
importante ca in statele occidentale. Tot mai pu n - par cipare la organiza i religioase,
par ciparea la ac vita spor ve sau ar s ce, par ciparea sindicala. Par cipare la
proteste - sub media europeana (cu excep a Bucures ului). Abordarile sunt extreme: in
mp ce considera poli ca ca ﬁind mai pu n importanta decat state occidentale
importante, romanii au impresia ca pot inﬂuenta decizia poli ca mai mult decat
occidentalii din democra i consolidate. Abordarea extrema se vede si in teme economice a tudini mai libertariene decat in Europa (fata de prioritatea privata), dar promotoare e
egalizarii veniturilor. Din nou, Bucures /Ilfov nde sa semene cu Occidentul, in mp ce
restul regiunilor sunt mult mai patriarhale. Romania seamana mai mult cu statele vecine
(in special Polonia), si repeta trasee cu state care au intrat recent in UE (Spania si Grecia).
Repere ale unei culturi civice de p patriarhal se regasesc adanc in cele mai multe regiuni
de dezvoltare - si cons tuie provocari pentru viitor.
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Media si modul de reﬂectare a par ciparii civice, la nivel regional. Am constatat o
corela e intre reﬂectarea ac unilor de p civic si gradul de dezvoltare a media din cele 8
regiuni de dezvoltare. Cea mai mare parte a informa ilor (aproape 40%) vine dinspre
regiunea Bucures -Ilfov, la mare distanta urmand regiunea Sud-Vest (13%), si apoi
celelalte (in principal cele din zona de Nord-Vest si Vest). A doua concluzie - ac vita le
civice cele mai reﬂectate sunt cele legate de venituri si condi i de munca (la distanta foarte
mare fata de temele urmatoare - educa e, mediu). Interesant e ca tema veniturilor e mai
importanta pentru restul tarii decat pentru Bucures - analiza ne arata oricum o rela e
intre dezvoltarea economica a regiunilor si pul de subiect reﬂectat preponderent. Si aici
constatam ca nu exista diferenta majore intre regiuni cu privire la agenda (Bucures -Ilfov
are insa o abatere de la medie, ﬁind mai pu n extrem in a sus ne doar teme legate de
venituri). A treia concluzie - cele mai reﬂectate subiecte civice - ac unile sindicale (47%),
urmate de ac unile ONG-urilor (25%), si de alte ac vita (ale patronatului, ins tu ilor
publice, presei etc). Si asta in contextul in care, in perioada analizata, nu am avut ac uni
sindicale de amploare.
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IPOTEZE – SCHIMBAREA GENERAȚIILOR,
CELE DOUĂ ROMÂNII
Există o singură cultură par cipa vă, ale cărei manifestări pot ﬁ observate în rândul
majorităților românilor, sau există diferite puri de clivaje? Au locuitorii din urban și cei din
rural aceeași cultură poli că? Există o separare între clase sociale ? Au generațiile nere altă
cultură par cipa vă decât generațiile mai vechi? U lizând indicii par cipării descriși anterior,
vom încerca să răspundem la aceste întrebări.
U lizând doar valoarea medie a indicelui putem pierde informații importante. De exemplu,
dacă jumătate dintre români nu au niciun semn de cultură a par cipării și cealaltă jumătate le
au pe toate, indicele ar ﬁ 50. Dacă toți românii ar avea jumătate din caracteris ci, indicele ar ﬁ
tot 50. De aceea, u lizăm în paralel cu media și graﬁce ale răspândirii valorilor indicelui (la
nivel individual) în populație.
În interpretarea graﬁcelor, trebuie ținut cont de trei aspecte:
1. Poziția față de valoarea cri că 50 – dacă majoritatea cazurilor se aﬂă la stânga,
cultura este mai degrabă nepar cipa vă, dacă este la dreapta, este mai degrabă
par cipa vă
2. Numărul de cupole arată numărul de puri diferite de culturi par cipa ve
3. Răspândirea – cu cât cazurile sunt mai răspândite (cupole mai late), cu atât cultura
este mai puțin omogenă
Indicele culturii comunitare are o valoare medie de 35, care sugerează o par cipare slabă.
Linia roșie de pe graﬁcul din stânga ne arată că într-adevăr, majoritatea persoanelor au valori
între 0 și 50 ale indicelui. Există însă o a doua categorie, mai redusă numeric și mai puțin
coerentă, cu media la aproxima v 85, care prezintă valori ridicate la majoritatea sub
indicatorilor. As el, putem vorbi de o cultură dominantă a nepar cipării sau a par cipării
circumspecte și una mult mai redusă ca amploare a par cipării comunitare frecvente, care
este însă destul de eterogenă (o parte se implică doar formal, alții doar informal, alții doar la
nivel de discuții.
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Indicele culturii civice are o valoare medie de 30. Această cifră ascunde însă faptul că, pe lângă
cultura dominantă nepar cipa vă (cupola mare albastră din stânga), există o subcultură a
par cipării, cu media la valoarea de 80. Aceasta este mai unitară decât cea a par cipării
comunitare și mai clar despărțită de cultura dominantă. As el, există un grup mare de
persoane suspicioase față de persoane nefamiliare, cu încredere mică în societatea civilă și
par cipare minimă și un alt grup mai deschis, mai tolerant și mai dispus să par cipe în asociații
voluntare.

UNIUNEA EUROPEANĂ

A.

Indicele culturii electorale are o valoare medie de 57, ceea ce sugerează o par cipare ridicată.
Graﬁcul verde arată că într-adevăr, majoritatea persoanelor se plasează peste valoarea de 50
(cei mai mulți aproape de valoarea de 75), dar există multă variație în această parte
superioară. Majoritatea românilor par cipă într-un fel sau altul, dar gradul în care par cipă
diferă. Cei care nu par cipă nu par a ﬁ grupați în jurul unei anumite valori. Nu există o categorie
izolată de discursul electoral, există doar o implicare mai redusă.
Indicele par cipării poli ce are o valoare de 32. Distribuția par cipării poli ce (convențională
sau neconvențională) este în oglindă față de cea a par cipării electorale. Majoritatea
persoanelor se aﬂă la un nivel scăzut (în jur de 25), existând un grup important care are un nivel
minim de implicare în poli că. După valoarea de 40, numărul celor mai implicați devine din ce
în ce mai mic. Nu există individul 100% poli c (care să aibă și un nivel de cunoș nțe poli ce
ridicat, și o a tudine pozi vă față de poli că, implicare în campanii, dar și în proteste). O
minoritate a populației este preocupată și se ocupă cu adevărat de poli că.
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Există două Românii ? Cultura par cipa vă în funcție de mediul de rezidență și de
clasa socială

Există o credință larg răspândită că urbanul și ruralul reprezintă două lumi dis ncte, care intră
rar îm contact, având as el puri diferite de culturi. În teoria sociologică clasică, tradiția și
comunitatea sunt considerate a ﬁ mai importante în rural, pe când independența individuală
apare mai importantă în orașe, unde normele sociale sunt mai greu de impus la nivel
comunitar. Indivizii din rural sunt mai asemănători între ei decât cei din urban și resping în mai
mare măsură modurile de viață care nu se inspiră din tradiție. Este cazul și în România postaderare? Datele arată mai degrabă că nu.
1.

Notă: Pe orizontală sunt scoruri ale indicilor de par cipare, pe ver cală sunt procente: cu cât liniile sunt la o înălțime mai
mare, cu atât sunt mai mulți oameni care primesc acel scor.
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Două puri de agregare socială, o singură cultură. Diferențele între culturile
par cipa ve dintre urban și rural sunt neglijabile. Mediile indicatorilor pentru par cipare
civică, electorală și poli că sunt aproape iden ce. Graﬁcul din stânga arată o suprapunere
aproape perfectă a culturilor din rural, urban mic (sub 100.000 locuitori) și urban mare, în
special în privința par cipării electorale. Subcultura par cipării comunitare intense este
doar ușor mai ridicată în rural, dar departe de a deﬁni tot mediul. Încrederea în oameni nu
este mai ridicată în rural, întâlnirile cu prietenii sunt tot la fel de dese și apelul la rude în caz
de ajutor la fel de frecvent. Nici valorile sociale nu diferă foarte mult, doar religia jucând un
rol mai important în rural. Cultura nepar cipării civice și sucultura par cipării sunt
apropiate: proporția de membri și de voluntari în organizații nu este foarte diferită.
Raportarea la poli c este tot una nega vă, cu o încredere doar puțin mai ridicată în
ins tuțiile poli ce centrale sau în intențiile bune ale Guvernului. Nivelul cunoașterii
ins tuțiilor poli ce este apreciat similar, ca și an ciparea eșecului oricărei tenta ve de
inﬂuențare a guvernanților. Locuitorii din rural nu sunt mai asemănători între ei decât cei
din mediul urban (lățimea cupolelor din graﬁce are aceeași dimensiune). Ipoteza unui
mediu rural izolat nu este susținută, deși bunăstarea economică este mai redusă. Spațiul
de rezidență este mai puțin important acum decât cu câteva decenii în urmă. Informarea
din mass-media (în special televizorul) se aﬂă la același nivel în orașele mari față de satele
mici, ca și interesul în poli că. În plus, migrația temporară în străinătate pentru muncă este
un fenomen mai întâlnit în zonele rurale. În acest fel, valorile modernității sunt accesibile și
celor din mediul rural.
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Diferențele care există sunt explicabile prin deﬁcitul de educație sau prin vârsta mai
înaintată. Unul din patru locuitori din rural este extrem de intolerant față de alte religii,
rase sau etnii, în comparație cu doar unul din zece locuitori din orașele mari. Homosexualii
sunt paria mai ales în mediul rural. Educația mai curând decât zona de rezidență este
explicația în acest caz, și nici mediul urban nu este însă unul în care proporția celor toleranți
să reprezinte o majoritate. Disponibilitatea de a par cipa în organizații civică suferă din
această cauză, dar nu într-o măsură copleșitoare. La același nivel de venit, vârstă, educație
și toleranță, o persoană din rural ar ﬁ dispusă chiar în mai mare măsură să par cipe.
Preferința pentru un lider hotărât este semniﬁca v mai mare decât în urban, iar
par ciparea la proteste (trecută sau potențială) este mai rar întâlnită, ceea ce arată o
valorizare mai ridicată a ierarhiilor sociale și o mai pronunțată obediență (care însă se
datorează mai mult nivelului mai scăzut de educație decât structurii sociale rurale).
Graﬁc 1. Indicii par cipării, în funcție de p localitate (stânga) și nivel de educație (dreapta)
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În mediul rural există o iden tate locală mai pronunțată și o a tudine mai pozi vă
față de poli ca locală. 60% se simt mai apropiați de oamenii din localitate (față de 48% în
orașele mari), cu care colaborează informal mai frecvent (40% față de 30%), în vederea
rezolvării unor probleme comune. Acestea implică de multe ori și autoritățile locale, care
sunt privite cu mai puțină suspiciune, deși tot neîncrederea este norma. Contactul cu
ins tuțiile este mai ridicat. Șase din zece locuitorii din rural au fost la primărie să rezolve
diverse probleme, de două ori mai mulți decât în urban. Drept consecință, o treime dintre
ei au încredere în propria capacitate de a inﬂuența liderii poli ci locali, față de doar un sfert
dintre orășeni. Par ciparea în campanii electorale este ușor mai ridicată. Cu toate acestea,
a tudinea față de mediul poli c rămâne în cele mai multe cazuri os lă.

Dacă un clivaj rezidențial nu este vizibil, se poate vorbi de o separare în funcție de clase
sociale? Are clasa de mijloc un alt p de cultură civică față de restul populației? Pentru a
răspunde la aceste întrebări, am ales ca indicator nivelul de educație, aproximând clasa
mijlocie prin absolvirea de studii superioare. Am ales acest indicator întrucât ocupația poate ﬁ
un indicator înșelător, predispus la distorsiuni datorate circumstanțelor, iar venitul prezintă
multe non-răspunsuri. În plus, curba educației superioare nu diferă semniﬁca v de o curbă
separată pe venituri. Partea dreaptă a graﬁcului 1 sugerează următoarele:

Notă: Pe orizontală sunt scoruri ale indicilor de par cipare, pe ver cală sunt procente: cu cât liniile sunt la o înălţime mai
mare, cu atât sunt mai mulţi oameni care primesc acel scor. Liniile reprezintă grupuri diferite: în stânga ele sunt puri de
localităţi, în dreapta niveluri de educaţie. Se pot observa diferenţe mici în funcţie de mediul de rezidenţă şi ceva mai mari în
grupuri educaţionale diferite. Valorile din tabelele de jos sunt valori medii.
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4.
Par ciparea civică este o strategie mai des întâlnită în rândul clasei de mijloc, ea ﬁind
o raritate printre cei mai puțin educați. Se poate observa un decalaj puternic al curbei culturii
par cipării: cei care nu au absolvit studii medii obțin în marea majoritate valori între 0 și 30 ale
indicelui de par cipare civică, variația ﬁind destul de redusă; persoanele cu studii superioare
se împart în două categorii: cei mai puțin înclinați spre par cipare (cu valori între 10 și 40) și cei
foarte atrași de par cipare sau care par cipă deja (scoruri de la 60 la 100), primii ﬁind o
majoritate, dar nu covârșitoare. Persoanele cu studii medii ocupă un spațiu intermediar,
destul de puțini însă în zona par cipării. Jumătate din cei cu studii superioare sunt membri în
cel puțin o organizație, în principal sindicate sau asociații profesionale, ac vează în mai mare
măsură ca voluntari și petrec mai mult mp în compania colegilor din asociații și fundații.
Dintre cei care nu sunt voluntari, aproape trei sferturi își doresc să par cipe (față de puțin
peste jumătate la cei cu studii primare), în special în asociații umanitare, ecologice, civice,
culturale sau educaționale.
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5.

Persoanele din clasa de mijloc au o viziune mai cosmopolită asupra societății.
A tudinile care favorizează par ciparea civică sunt prezente în mai mare măsură la aceș a:
un nivel dublu, uneori chiar triplu de toleranță față de alte religii sau etnii (nu și față de
romi), dar și față de homosexuali sau bolnavi de SIDA, ceea ce arată o deschidere mai largă
spre societate, un accent mai mare pus pe relațiile cu prietenii și mai puțin cu familia. În
plus, relațiile extrafamiliale sunt u lizate în unele cazuri de două ori mai des decât o fac cei
fără studii medii, mai ales în relațiile cu administrația și cu jus ția (în care nu au însă o
încredere mai mare). Încrederea în sectorul nonguvernamental este tot sub 50%, dar
semniﬁca v mai mare față de celelalte grupuri, ceva mai mică decât încrederea în Uniunea
Europeană. Șase din zece persoane educate au vizitat alte țări (în special în scopuri
turis ce), față de doar trei din zece români cu studii primare.

6.

Aceș a au mai multe cunoș nțe și interes în viața poli că, sunt mai moderați dar nu
au o a tudine mai pozi vă față de mediul poli c. Deși mpul petrecut urmărind massmedia nu diferă, cei cu studii superioare sunt mai informați: două treimi dintre ei cunosc
rolul parlamentului și jumătate ș u modul de alegere a președintelui CJ (față de sub o
treime din cei fără studii medii). Aproape toți pot da o deﬁniție termenului de democrație
(asociată în principal cu libertatea de exprimare), doar un sfert nu se pot plasa pe axa
stânga-dreapta (față de jumătate din cei cu studii primare). Drept consecință, discuțiile cu
prietenii sunt mai frecvente și mai polemice (intoleranța față de alte opinii poli ce este mai
scăzută). Cu toate acestea, competența poli că declarată nu diferă deloc: doar o treime
consideră că nu pot inﬂuența decizia poli că la nivel local și doar un sfert la nivel național,
iar încrederea în Guvern, Parlament sau par de poli ce este la fel de redusă (sub 20%).
Tentația extremismului este mult redusă, compromisul poli c ﬁind mult preferat unei
conduceri mai stricte. Religiozitatea este la un nivel mai scăzut, ca și naționalismul (sub
50% sunt mândri că sunt români). Relația de 7:3 în favoarea proprietății de stat a celor cu
puțină educație apare inversată în favoarea proprietății private pentru cei cu studii
superioare.

UNIUNEA EUROPEANĂ

7.

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Ac vismul social și poli c este mult mai ridicat în rândul celor mai educați. Curba
par cipării poli ce arată o medie aproape de mijloc și o distribuție simetrică, față de
curbele celor mai puțin educați care au punctul central sub valoarea de 25. Există multă
variație în rândul clasei de mijloc, dar orientarea către ac vitate este clară. Par ciparea în
campanii electorale (mai mult decât prin vot) are un nivel mai ridicat, dar tot sub 30%.
Dorința de a par cipa în campanii electorale a celor care nu au făcut-o până acum este
destul de redusă. În schimb, interesul în poli că, în contextul unei nemulțumiri profunde
față de starea actuală conduce pe calea protestelor. Unul din trei absolvenți de studii
superioare a semnat în ul mul an o pe ție sau a par cipat la o demonstrație legală,
compara v cu doar una din cincisprezece persoane cu doar gimnaziul absolvit.
Aproxima v o treime ac vează și pe internet, comentând informații de interes public pe
forumuri, bloguri sau rețele de socializare, dublu față de cei care au absolvit doar studii
medii. Procentul de ac viș online printre cei cu maxim opt ani de școală este aproape nul.

Toate acestea arată că, deși teore c democrația oferă tuturor șanse egale de exprimare, și deși
par ciparea electorală nu diferă foarte mult în funcție de clasă socială, vocea celor cu mai
mulți ani de educație formală se aude mai puternic în spațiul public - în mass-media, pe
internet, dar mai ales la acțiuni de protest (în poﬁda aparențelor). Este greu de crezut că
numărul de absolvenți de studii superioare va crește brusc în următorii ani. Se impune deci
încurajarea autoexprimării în rândul liceenilor (și nu doar a studenților) și promovarea
spiritului cri c dacă se dorește ca viitoarele generații să reprezinte un grup ac v și nu o masă
amorfă și docilă.
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B. Schimbare inter-generațională sau efect al vârstei? Determinism vs Incompetență
civilizațională
O a doua întrebare este dacă generațiile diferite au culturi par cipa ve diferite. Un accent
special va ﬁ pus pe generațiile mai nere (care au în prezent maxim 30 de ani). Dacă teza
incompetenței civilizatorii este adevărată, ar trebui ca aceste generații să nu ﬁ interiorizat
mecanismele de apărare ale celor mai în vârstă în fața sistemului represiv comunist, precum
dublul limbaj sau suspiciunea față de autorități și mai ales de reguli. Aceș a au intrat în contact
cu puține ins tuții în perioada comunistă, întrucât au fost înscriși în școală după revoluția din
1989. Au trăit într-un mediu caracterizat de o presă liberă și un climat mai permisiv ;au avut o
deschidere mai mare spre occident (atât prin posibilitatea de a vizita alte țări, cât și prin
accesul mediat la cultura populară occidentală – ﬁlme, muzică, emisiuni la televiziune) care a
permis contestarea autorităților. Care sunt principalele caracteris ci ale nerilor din
perspec va culturii par cipa ve?

Graﬁc 2. Indicii par cipării, în funcție de intervalul de vârstă în care se aﬂă respondentul

Notă: Pe orizontală sunt scoruri ale indicilor de par cipare, pe ver cală sunt procente: cu cât liniile sunt la o înălţime mai
mare, cu atât sunt mai mulţi oameni care primesc acel scor. Liniile reprezintă grupuri diferite în funcţie de grupa de vârstă.
Se pot observa diferenţe mai ales la par cipare electorală şi poli că. Valorile din tabelul de jos sunt valori medii.
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1.

Există o pronunțată apa e poli că în rândul nerilor, însă nu o respingere, ci o
amânare a interesului pentru viitor. Există un efect de vârstă, nu de generație. Graﬁcul
de par cipare poli că ne arată o ruptură între cei mai neri de 45 de ani și cei trecuți de
această vârstă. Doar o treime din cei mai neri se informează privind evenimentele
poli ce, poli ca ﬁind de două ori mai puțin importantă pentru ei decât pentru cei mai
vârstnici. Cunoașterea lor poli că reﬂectă acest lucru: sub 20% au dat măcar trei
răspunsuri corecte din 4 la întrebările poli ce și doar jumătate au ș ut numele primului
ministru. Cu toate acestea, nerii nu își autoevaluează mult mai nega v cunoș nțele
poli ce decât cei mai în vârstă. Doar unul din 10 neri are încredere în Parlament, Guvern
sau par de. Gradul de sa sfacție cu democrația și cu responsivitatea autorităților este
același. Încrederea în ins tuțiile locale este mai scăzută. As el, interesul pentru alegeri
este mult mai scăzut (sub 50%), ca și experiența par cipării anterioare la alegeri. Curba din
graﬁc arată o diversitate mai mare în rândul nerilor cu privire la par ciparea electorală,
însă în zona de par cipare maximă (75-100) sunt o proporție mult mai mică de neri decât
de vârstnici, în mp ce în zona de par cipare minimă (0-25) nerii sunt cei mai mulți.
Totuși, implicarea în campanii a nerilor (al el decât prin vot) nu este în medie mai mică
decât pentru celelalte vârste, la împărțirea de pliante având chiar valori mai mari. Și
disponibilitatea de a par cipa la as el de acțiuni de campanie este semniﬁca v mai mare
în rândul nerilor: 1 din 3 ar vrea să par cipe; 16% dintre persoanele se gândesc să
candideze în viitoare alegeri, față de 8% din cei trecuți de 35 de ani și doar 5% din cei peste
55. Aceste date sugerează că este mai puțin vorba de un efect al generației și mai mult unul
al vârstei. Este de așteptat ca pe măsură ce înaintează în vârstă, intrând în contact mai des
cu ins tuțiile și depinzând mai mult de ele, oamenii din aceste generații să se informeze
mai des, să dobândească mai multă încredere în ins tuții locale și să par cipe la vot în
număr mai mare.

28

UNIUNEA EUROPEANĂ

2.

3.

29

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Valori de autorealizare mai pregnante în rândul nerilor, intenție de par cipare
voluntară mai pronunțată, dar nefruc ﬁcată. Două treimi dintre neri simt că își
controlează singuri viața, dublu față de generațiile mai în vârstă. Aproape jumătate
consideră că individul ar trebui să ﬁe mai responsabil pentru viața sa, mai mult decât alte
vârste, care favorizează controlul statului. Această înclinație spre autonomie personală
poate ﬁ mai degrabă un efect al libertății mai mari de care au beneﬁciat generațiile mai
nere în perioada în care s-au maturizat. Viața socială a nerilor este mai diversă: în
aproape jumătate din cazuri, prietenii sunt cel puțin la fel de importanți ca familia. 7 din 10
neri își petrec mpul săptămânal cu prietenii, le cer ajutorul în caz de nevoie, dar discută
mai rar despre poli că sau despre probleme locale. Exprimarea publică are un nivel mai
ridicat, dar tot subop m: o treime comentează cel puțin lunar pe forumuri de pe internet,
o cincime au semnat o pe ție, și o treime sunt dispuși să par cipe în viitor la proteste.
Încrederea în ONG-uri are un nivel mai ridicat (38%). Curba par cipării civice arată o
disponibilitate mai mare către par cipare. Doar 2 neri din 10 aﬁrmă că nu ar ﬁ dispuși să
par cipe ca voluntari în asociații. Tinerii nu par cipă în mai mare număr decât cei mai în
vârstă, dar atunci când o fac își petrec mai mult mp în asociații sau fundații. Diferențele
dintre bărbați și femei sunt mai mici la vârste mai mici. Există speranțe ca în viitor aceste
generații să aibă o cultură par cipa vă mai dezvoltată.
Tinerii consideră în mai mare măsură că trăiesc într-o societate conﬂictuală. Anumite
tendințe extremiste se observă la o parte din ei. Deși sunt mai puțin izolați social decât cei
mai în vârstă, percepția conﬂictelor în comunitate este mai sporită în rândul nerilor.
Aproxima v jumătate dintre ei consideră că nerii și vârstnicii, bogații și săracii sau
oamenii de diferite etnii au adeseori neînțelegeri. În plus, colaborarea informală cu alți
membri ai comunității este mai redusă (doar 3 din 10 neri o declară). Solidaritatea
intergenerațională este regusă. Aceasta este fața mai puțin plăcută a individualismului
caracteris c modernității. Nivelul de toleranță al altor culturi nu este nici mai ridicat, nici
mai scăzut în medie față de generațiile mai înaintate, cu excepția acceptării
homosexualilor, ceva mai mare, deși tot sub 50%. Rasismul este mai redus, dar
an semi smul este puțin mai ridicat în rândul nerilor. Atracția față de extrema dreaptă
este mai mare la neri, dar nu se aﬂă la un nivel alarmant (6%). Tinerii manifestă idei
poli ce surprinzător de autoritariste: două treimi ar prefera un lider hotărât unei
conduceri mai dispersate, o majoritate ar prefera să se ex ndă proprietatea de stat.
Paradoxal, 30% aprobă protestele violente în raport cu autoritățile statului față de 20%
printre cei mai în vârstă.)
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Socializarea poli că a nerilor în familie sau la școală este insuﬁcientă pentru a stârni un
interes real al acestora în ches unile de interes public. Este posibil ca în mp diferențele
de cunoș nțe să se estompeze, și internetul (u lizat zilnic de peste jumătate dintre neri)
poate ﬁ mediul care să completeze această socializare deﬁcitară. Există o dorință
puternică de par cipare a nerilor, în special la proteste, dar aceasta trebuie decuplată de
intoleranța și extremismul aﬁșat de o parte din ei, printr-o ofertă mai bogată de ac vități
voluntare prosociale.
C.

Există o cultură par cipa vă a etnicilor maghiari diferită de cea a etnicilor români?

Această secțiune își propune să compare culturile par cipa ve ale românilor și maghiarilor.
Numărul redus maghiarilor din eșan on (341 indivizi) înseamnă că măsurarea este mai puțin
precisă decât în cazul românilor. Nu putem intra în analize detaliate, însă putem observa dacă
există tendințe care diferă puternic.
Graﬁc 3. Indicii par cipării, în funcție de etnie

Notă: Pe orizontală sunt scoruri ale indicilor de par cipare, pe ver cală sunt procente: cu cât liniile sunt la o înălţime mai
mare, cu atât sunt mai mulţi oameni care primesc acel scor. Liniile reprezintă grupuri diferite, în funcţie de etnie. Se pot
observa diferenţe mai ales la par cipare electorală şi poli că. Valorile din tabelul de jos sunt valori medii.
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DIFERENȚE ÎNTRE REGIUNI

Observații:
1.

2.

31

Maghiarii și românii se raportează la viața publică în același mod. Diferențele între
medii sunt de maxim 5 puncte, iar în graﬁce nu observăm o plasare diferită a curbelor, doar
mici deviații. Par ciparea comunitară și civică au valori puțin mai mari la maghiari, care au
o iden tate locală mai pregnantă; ei colaborează mai des cu vecinii pentru realizarea unor
scopuri comune și percep în mai mică măsură existența unor conﬂicte în societate.
Încrederea și ajutorul cerut rudelor și prietenilor sunt la același nivel, dar prietenii sunt mai
importanți pentru unguri. Maghiarii sunt în mai mare măsură membri în asociații
religioase. În rest proporțiile sunt similare (desigur, este probabil ca asociațiile în care
acelșia par cipă să ﬁe majoritar de limbă maghiară, dar nu am măsurat acest aspect în
ches onar). Pe plan poli c, ei deﬁnesc democrația în mai mare măsură prin respectarea
drepturilor minorităților (30%); încrederea în ins tuții poli ce este similară, la fel și
dezamăgirea privind funcționara lor. Predispoziția de a par cipa la alegeri este doar puțin
mai redusă, cum este și cea de a par cipa în campanii. Credința că pot schimba ceva la nivel
național este înjumătățită la maghiari. Consumul media nu diferă, iar nivelul de cunoaștere
poli că este aproape iden c: 50% din ambele grupuri au răspuns corect la una sau două
întrebări și 30% la 3 sau 4. Discuțiile poli ce au loc la fel de frecvent în ambele grupuri.
Românii par a ﬁ mai puțin toleranți față de maghiari decât invers. 29% din români
spun că nu și-ar dori un vecin maghiar. Doar 2% din maghiari spun că nu și-ar dori un vecin
român. 75% dintre maghiari se declară mândri de a ﬁ români (doar 24% foarte mândri, față
de 52% la români). Este posibil ca maghiarii să ﬁ dat răspunsuri dezirabile în mai mare
măsură decât românii, întrucât nu doreau să ﬁe percepuți drept conﬂictuali. Totuși, datele
arată că poate exista un dialog româno-maghiar care să se bazeze pe aceste puncte
comune.

Conform datelor acestui sondaj, în ﬁecare regiune, mai mult de jumătate din români se
iden ﬁcă în primul rând cu localitatea, urmată de țară. O iden tate în primul rând regională nu
pare să existe nicăieri (în NV și Centru valorile acesteia sunt maxime și nu depășesc 15% din
populație). Cu toate acestea, există anumite stereo puri regionale care sugerează diferențe
între moldoveni, olteni, ardeleni sau bucureșteni în ceea ce privește cultura civică.
O privire pe mediile celor patru indici construiți arată că, per total există diferențe între
regiuni, dar ele nu sunt esențiale. Indicele par cipării civice variază între 27 și 31, cel al
par cipării poli ce între 30 și 33. Ceva mai multă variație există în cazul par cipării comunitare
(minim 32, maxim 39) și electorale (53-59), dar nici aici nu se poate vorbi de culturi dis ncte. O
privire pe distribuția culturii comunitare arată o suprapunere aproape perfectă a celor opt
regiuni. În zona scorurilor mai înalte există într-adevăr o mai mare prezență în regiunile Nord
Est și Nord Vest, în mp ce Bucureș , Sud și Sud-Est au mai multe persoane în partea din stânga
a graﬁcului, spre scoruri mai mici. Similar, în NV și Centru există un mai mare interes pentru
par cipare civică și unul mai mic pentru poli că. În tot sudul țării, dar și în Nord-Est
par ciparea electorală esta mai importantă. În Vest, Bucureș și Sud Vest par ciparea poli că
este mai pregnantă.
În plus, datele arată că statutul socio-economic diferențiază mai mult între culturi
par cipa ve decât regiunea. În graﬁcul din dreapta sunt trecute scorurile pentru par cipare
civică și poli că pe regiuni și pe niveluri de educație. Fiecare punct reprezintă scorul combinat
al tuturor persoanelor din regiunea respec vă care au același nivel de educație. Se observă
cum punctele se grupează în primul rând după educație: toate grupurile cu nivel de educație
medie au valori la ambii indici peste toate punctele cu nivel primar de educație; toate
grupurile care reprezintă persoane cu studii superioare obțin valori mai mari decât cele care
reprezintă persoane cu studii de nivel mediu. Persoanele cu studii superioare din SudMuntenia au o valoare medie a indicelui de par cipare civică mai mică decât în cazul
persoanelor cu studii superioare din celelalte regiuni, dar mai mare decât toți indicii aplicați
persoanelor cu studii medii din toate regiunile.
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1.
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3.
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Regiuni cu tendințe spre par
Regiuni cu tendințe spre par
Regiuni cu tendințe spre par
Regiuni cu tendințe spre poli

cipare asociațional-civică -> Centru
cipare comunitară -> Nord-Vest, Nord-Est
cipare electoral/poli că -> Sud-Vest, Sud, Sud-Est
că neconvențională -> Bucureș , Vest

În con nuare, prezentăm în detaliu date despre ﬁecare regiune. Aﬁrmațiile de mai jos prezintă
anumite tendințe par culare ﬁecărei regiuni, care nu trebuie exagerate. Diferențele sunt mai
degrabă de nuanță decât de natură, iar cultura par cipa vă din România este una rela v
invariabilă pe plan regional.
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Regiunea Nord Vest

1.

Regiune favorabilă par cipării civice și comunitare. Locuitorii din NV se iden ﬁcă mai
des cu localitatea sau cu regiunea lor (78% împreună), percep un nivel mai scăzut al
conﬂictelor de vârstă, educație sau clasă în comunitate (sub 40%), dar mai ridicat al
conﬂictelor religioase. Religia joacă un rol ac vator: jumătate se întâlnesc lunar în cadrul
bisericii. Există mai multe persoane care aparțin asociațiilor religioase sau de economie
socială și mai mulți fac voluntariat în organizații de orice p. Totuși, din cei care nu sunt
membri, sub 60% iau în considerare acest lucru în viitor, o valoare aﬂată sub media
națională. Tinerii sunt aproape la fel de implicați în comunitate ca și ceilalți, iar diferențele
pe niveluri de educație sunt mici. Nivelul mediu de încredere sau toleranță nu este
semniﬁca v diferit de cel național.

2.

Regiune defavorabilă par cipării electorale și poli ce – dezinteres, re ciență,
ac vism redus. Se observă un interes redus în poli că (jumătate nu sunt interesați de
campanii electorale, 40% de poli că în general). Oamenii au mai puține cunoș nțe despre
mecanismele ins tuționale din poli că (rolul Parlamentului, alegerea președintelui CJ). Cu
toate acestea, sen mentul că pot inﬂuența deciziile poli ce nu este mai puțin prezent.
Ceva mai puțini par cipă la acțiuni de protest (doar 2 din 10). Par ciparea la campanii este
de asemenea mai redusă. Există o re ciență în a discuta poli că cu prietenii. Nu există
diferențe semniﬁca ve în ceea ce privește încrederea în ins tuții de orice p. Mândria de a
ﬁ român scade sub 50%. Există un sprijin mai redus pentru economia de piață, dar nu cu
mult, de asemenea, preferința pentru un lider hotărât este mai mare. Tinerii sunt mai puțin
ac vi poli c, în special electoral. Educația ac vează nerii într-o mai mică măsură decât în
alte regiuni

Tabel cu mediile celor patru indici la nivel de regiune (stânga-sus).
Proﬁluri regiuni după indicele par cipării comunitare (stânga-jos); pe ver cală sunt procentul de persoane cu scorul de
pe orizontală.
Graﬁc cu valorile medii ale indicilor de par cipare civică și poli că pe toate regiunile, în funcție de nivelul de educație
(dreapta).

Deși diferențele sunt mici, putem spune că anumite regiuni sunt mai asemănătoare decât
altele. Din acest punct de vedere, există patru grupuri principale:

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU
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B. Regiunea Centru

1.

2.
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O regiune cu mai mulți membri în asociații, dar cu un potențial mai mic de creștere.
Raporturile comunitare sunt similare cu cele din regiunea Nord Vest: o percepție mai
redusă a conﬂictelor, o iden ﬁcare mai intensă cu localitatea și regiunea. Există o
apartenență mai ridicată la asociații religioase (unul din cinci locuitori este membru),
culturale sau cluburi spor ve. Voluntariatul este mai des întâlnit (aprox. 15%). Surprinde
însă proporția celor care nu sunt dispuși să par cipe ca voluntari în asociații: unul din trei
cetățeni (față de unul din cinci la nivel național). Locuitorii din această regiune își petrec
mai puțin mp alături de prieteni, la care apelează mai rar în caz de nevoie, familia ﬁind mai
importantă din acest punct de vedere. Educația crește puternic interesul de a par cipa la
acțiuni civice. Regiunea este pe primul loc la scorul par cipării civice printre cei mai
educați.
Neîncredere în ins tuții, par cipare mai rezervată la acțiuni poli ce, public mai
moderat. Atât par ciparea la proteste, dar mai ales la evenimente electorale sunt ac vități
mai puțin apreciate de locuitorii din această regiune. Șapte din zece locuitori resping ideea
de a își dedica mp sau resurse par cipării la campanii electorale. Intenția de vot este de
asemenea mai redusă. Încrederea în ins tuțiile poli ce, dar și în armată sau presă au valori
cu 3-5% mai mici decât în restul țării. Cu toate acestea, ac vitatea Guvernului și a
ins tuțiilor locale este apreciată în mai mare măsură (fără a modiﬁca opinia generală).
Interesul în poli că este ușor mai scăzut, însă nivelul de informare este similar. Tinerii sunt
mai puțin interesați de poli că, în special atunci când au un nivel mai scăzut de educație.
Locuitorii din Centru apreciază în mai mare măsură că respectul pentru minorități este o
caracteris că esențială a democrației, sunt în mai mică măsură în favoarea unei conduceri
autoritare. Ei se declară în mai mare măsură ca ﬁind de centru și mai puțin de stânga,
proprietatea privată este mai apreciată, însă consideră că există inegalități prea mari între
venitul celor mai bogați și a celor mai săraci.
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C. Regiunea Nord Est

1.
Valori tradiționale și par cipare comunitară mai ridicată. Deși încrederea în oameni
nu are un nivel mai ridicat, locuitorii din NE sunt mai orientați către comunitate. Ei discută mai
mult despre problemele locale și se implică mai des în acțiuni comunitare, mai ales la nivel
informal (43%). Suspiciunea față de străini este mai mare, diferențele față de restul țării ﬁind
de 5-10% în defavoarea acceptării altor rase, a evreilor, maghiarilor, musulmanilor sau a
homosexualilor (în ordine crescătoare a intoleranței). Chiar și cei mai educați mențin aceas
distanță socială. Religia este mai importantă pentru ei și are un caracter mai public: jumătate
își petrec mpul în comunitatea de credință, unul din cinci se declară membru într-o
organizație religioasă. Biserica este o ins tuție mai apreciată. Îndepărtarea de tradiție este
percepută ca generatoare de conﬂicte în rândul comunității. Cu toate acestea, este regiunea
cu cel mai mare nivel al emigrației (44% au rude în străinătate).
2.

Poli ca este mai apreciată, în special la nivel local. Există un interes mai mare în
alegeri (aproape două treimi) și o intenție mai mare de a merge la vot, pe fondul unui
sen ment mai puternic al datoriei par cipării (70%). Mai mult de jumătate au contacte
directe cu primăria. Autoritățile locale sunt considerate a răspunde mai frecvent la
cerințele cetățenilor, 4 din 10 locuitori ai acestei regiuni considerând că pot inﬂuența
deciziile luate la nivel local.

3.

Cultura par cipa vă este una aspirațională. Locuitorii din Nord Est nu par cipă în
mod organizat mai mult decât rezidenții din celelalte regiuni, însă disponibilitatea
declarată de a par cipa este mai mare (după cum se poate observa din scorurile la
dimensiunea de orientare a indicilor). 70% din non-voluntari sunt dispuși să par cipe în
viitor (în special în organizații umanitare sau religioase), iar încrederea în ONG-uri este
puțin mai ridicată. Din total, o cincime ar ﬁ dispuși să par cipe în par de poli ce (pe primul
loc în topul regiunilor) și o treime la acțiuni de protest sau în acțiuni de campanie
electorală. Senzația că acțiunile cetățeanului simplu pot avea efecte la nivel național este
mai des întâlnită (29%).
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D. Regiunea Sud Est

E. Regiunea Sud Muntenia

1.

Locuitorii din SE nu au un proﬁl clar deﬁnit. Faptul că această regiune este compusă
din județe care fac parte din trei regiuni istorice diferite (Moldova, Muntenia, Dobrogea)
face ca locuitorii acestei regiuni să obțină valori medii la majoritatea indicatorilor
(încredere în oameni sau ins tuții, religiozitate, toleranță, putere comunitate, par cipare
și intenție de par cipare pe plan civic sau poli c), competență civică etc.

1.

2.

Există o orientare către par ciparea de p electoral. Un procent mai mare (+4% față
de medie) declară că doresc să voteze la următoarele alegeri. În plus, există o proporție mai
mare (+5%) de persoane hotărâte cu cine vor să voteze. Cei din Sud Est cunosc mai bine
regula de alegere a președintelui CJ (44%, +4% față de medie). A tudinile lor față de
sistemul poli c, în termeni de încredere în ins tuții, sa sfacție cu alegerile sau cu
democrația nu deviază față de media națională. Contactul cu primăria apare ca mai puțin
frecvent.

Par cipare civică și comunitară mai reduse. Oamenii din această regiune discută mai
rar despre probleme comunitare și colaborează mai rar (unul din trei), chiar și informal, cu
alți cetățeni în vederea realizării scopurilor comune. Conﬂicte etnice sau religioase apar
mai rar. Printre cetățeni există mai puțini membri în asociații și fundații, atât comunitare
cât și civice, precum și mai puțini voluntari. Chiar și în rândul celor mai educați par ciparea
este redusă. Disponibilitatea de a par cipa la ac vități voluntare nu este însă mai mică, iar
nerii din această regiune se aseamănă cu cei din alte regiuni cu privire la a tudinea față
de par cipare.

2.

Există tendințe de par cipare electorală mai ridicată, par ciparea poli că este în
medie. La fel ca în Sud Est, un procent mai mare au cunoș nțe mai solide despre sistemul
electoral și alegerile sunt considerate mai importante pentru democrație. Sa sfacția și
datoria sunt menționate mai des ca sen mente la ieșirea de la urne, iar primăriile obțin
mai multă încredere decât în alte regiuni. Interesul și intenția de par cipare nu au valori
mai ridicate. Par ciparea poli că dincolo de vot nu diferă față de restul eșan onului.
Orientarea ideologică favorizează ușor mai mult proprietatea de stat și reducerea
inegalităților.

3.
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Germenii unei culturi par cipa ve la nivel civic sunt prezenți, dar în mică măsură.
Întâlnirile cu prietenii sunt mai frecvente și ajutorul acestora pentru obținerea unui loc de
muncă este mai des cerut. Deși procentul de membri sau voluntari este iden c cu media
națională, dorința de a par cipa mai ales în asociații civice, umanitare culturale și de mediu
este mai des exprimată (aproape trei sferturi dintre locuitori ﬁind dispuși să par cipe).
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F. Regiunea Sud Vest Oltenia

G. Regiunea Vest

1.

1.

Un nivel mai ridicat de toleranță care nu contribuie însă la creșterea par cipării
voluntare în organizații. Oamenii sunt mai puțin circumspecți față de romi, musulmani,
maghiari, evrei și persoane de alte rase, probabil și datorită faptului că mai mulți au vizitat
alte țări. Un număr mai mare de bănățeni își petrec des mpul cu prietenii, dar și la
biserică. Aceș factori ar trebui să se reﬂecte într-o par cipare civică mai puternică, dar în
afară de o apartenență mai mare la CAR-uri sau coopera ve, acest lucru nu se observă.
Comunitățile sunt percepute ca generând mai multe conﬂicte de clasă sau religioase, iar
colaborarea comunitară este puțin mai rară.

2.

Par cipare poli că neconvențională mai pronunțată. În condițiile în care au un
consum media mai scăzut care se reﬂectă într-un nivel mai redus al cunoș nțelor poli ce și
în par ciparea electorală, dar și rețele sociale mai puternice, par ciparea poli că ia în mai
mare măsură forma protestelor. Doi din zece locuitori ai acestei zone au fost prezenți la
demonstrații legale. Intenția de a par cipa a celor care nu au făcut-o nu este însă mai mare.

Poli ca ocupă o parte mai importantă din viața oamenilor. Locuitorii din SV sunt mai
sa sfăcuți de cunoș nțele lor poli ce. Două treimi urmăresc ș rile poli ce în mass-media
(+6%), iar 6 din 10 olteni discută despre evenimente poli ce cu prietenii, mai mulți decât în
alte regiuni, deși se întâlnesc la fel de des. Disconfortul creat de dezbateri poli ce este mai
redus în această regiune, și încercările de a-i convinge pe alții să voteze cu un par d sau
candidat sunt mai mari (dar tot sub 25%). Intenția de vot este ușor mai ridicată, ca și
par ciparea în campanii. Încrederea în ins tuțiile centrale și locale este ceva mai ridicată.
Atunci când apare, nemulțumirea împinge la protest o mai mare parte din cetățeni, 4 din
10 ﬁind dispuși să par cipe la demonstrații legale în viitor.

2.

Proﬁlul ideologic înclină mai spre stânga. 40% dintre cei care se pot plasa pe axă o fac
pe partea stângă; aceasta este singura regiune unde dreapta nu este dominantă.
Proprietatea de stat și responsabilitatea acestuia în viața indivizilor sunt principii
promovate de peste jumătate din populație. Încrederea în sindicate este la 27%, cu 5%
peste media națională. Unul din doi olteni consideră diﬁcilă sarcina obținerii unui loc de
muncă. Tendințele autoritare apar puțin mai rar, deși naționalismul are un nivel ușor mai
ridicat.

3.

Par ciparea în organizații voluntare este în media națională. Doar intenția de a
par cipa în coopera ve sau CAR-uri este mai mare. Premisele unei creșteri a par cipării
civice nu sunt prezente: nivelul intoleranței față de alte etnii, religii sau s luri de viață este
mai ridicat decât în alte regiuni, similar cu cel din NE. Cu toate acestea, este singura regiune
unde încrederea în UE este de peste 50%.
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Valorile tradiționale sunt mai puțin însușite, par ciparea comunitară este mai slabă.
La nivel declara v, religia este ceva mai puțin importantă în viața celor din Bucureș (un
sfert nu o consideră importantă), iar încrederea în biserică are cel mai scăzut nivel din țară,
dar se menține peste 66%. La nivel par cipa v diferențele sunt mai mari. Doar un sfert
par cipă cu frecvență lunară la ac vități bisericeș (față de 40% în restul țării). Nivelul
apartenenței la organizații religioase este la jumătate din media națională. De asemenea,
par ciparea în organizații poli ce sau economice clasice, precum par de poli ce,
sindicate, CAR-uri sau coopera ve este mai scăzută. Sub o treime declară că au încercat să
rezolve o problemă comunitară împreună cu alte persoane.
În contrast, se poate vorbi de o orientare cosmopolită mai vizibilă. Jumătate din
bucureșteni nu se iden ﬁcă la nivel local sau regional. Aproape unul din zece se consideră
în primul rând cetățean european. În plus, oamenii sunt mai toleranți față de alte culturi
(valori similare cu cele din regiunea Vest). Aproape jumătate sunt rela v toleranți față de
homosexuali, mult peste orice alte regiuni. Nivelul mai crescut de educație din Bucureș Ilfov explică aproape în totalitate aceste diferențe regionale. În plus, venitul mai ridicat și
oportunitățile mai mari de a obține și păstra un loc de muncă favorizează dezvoltarea
valorilor de autoexpresie în locul celor de supraviețuire. Contactul mai frecvent cu oameni
diferiți este de asemenea un factor. Aproape o treime au vizitat alte țări. Prietenii și mpul
liber sunt mai importanți în viața bucureștenilor, iar aproape 50% accesează zilnic
internetul, jumătate din aceș a având ocazional și un rol ac v în sfera publică online, prin
discutarea evenimentelor poli ce pe forumuri, bloguri sau rețele de socializare.
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Toate aceste caracteris ci cresc ușor intenția de a par cipa ca voluntar în asociații civice
(peste 50%), dar nu și par ciparea efec vă. Manifestarea inegală a acestor valori creează
o percepție mai pronunțată a unui conﬂict al generațiilor, mai ales în rândul celor mai neri
(două treimi dintre ei simțind că există as el de conﬂicte).

H. Regiunea Bucureș -Ilfov

1.
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3.

Distanță mai mare față de ins tuțiile administra ve și poli ce locale. Interacțiunea
directă cu primăria este o acțiune mai puțin frecventă (sub o treime). Atunci când o fac,
bucureștenii apelează mai des la ajutorul prietenilor. Există de asemenea mai puțină
încredere în primărie sau în poliție (sub 50%) și mai puțin interes în alegeri locale (reﬂectat
și în mai puține cunoș nțe despre aceste ins tuții). O proporție mai mare dintre
bucureșteni se simt nepu ncioși în privința inﬂuențării deciziilor care se iau la nivel local.

4.

Interes acordat poli cii și existența unei culturi a protestelor. Peste un sfert consideră
că poli ca este importantă în viața lor. Acumularea de informații poli ce și discuțiile
poli ce printre prieteni sunt la fel de frecvente ca și în alte regiuni. În plus, bucureșteni se
simt în mai mare măsură confortabil (42%) să discute cu oricine despre poli că, în
contextul unui climat al toleranței opiniilor poli ce contrare (84% nu sunt deranjați de a ﬁ
vecini cu persoane cu alte opinii poli ce). Cunoașterea rolului ins tuțiilor centrale este mai
pronunțată, iar autodeﬁnirea pe axa dreapta-stânga mai frecventă. Proﬁlul ideologic este
mai degrabă unul de dreapta (60% din cei care se plasează pe axă), ușor mai favorabil
compe ției și economiei de piață, deși nu în totalitate individualist, precum și unul mai
puternic axat pe consens poli c și mai puțin favorabil autoritarismului, dar nu cu mult. Deși
consideră în mai mică măsură (20%) că pot inﬂuența deciziile poli ce naționale,
contestarea autorităților este mult mai probabilă. Doar 4 din 10 bucureșteni nu au
par cipat și nici nu doresc să par cipe la orice formă de protest. În schimb, 26% au semnat
deja o pe ție și 25% au par cipat la manifestări publice în ul mul an.
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CINE PARTICIPĂ ÎN MAI MARE MĂSURĂ
LA ACȚIUNI POLITICE ȘI PROTESTE?
Deși toți cetățenii țării au drepturi egale de a par cipa la viața poli că, nu toți par cipă în egală
măsură. Acest lucru este valabil atât pentru par ciparea convențională, ca membru sau
susținător al unui par d, cât și pentru cea neconvențională, prin acțiuni de protest. Am văzut
în analizele anterioare cum indicele par cipării poli ce este mai ridicat în rândul persoanelor
cu mai un nivel mai ridicat de educație, aceș a având o inﬂuență mai mare asupra stabilirii
agendei publice. Vom analiza în con nuare mai în detaliu factorii care inﬂuențează decizia de a
par cipa sau nu la viața poli că.
Pentru par cipare convențională vom analiza patru niveluri: nepar cipare, par cipare
potențială (nu au par cipat la acțiuni poli ce, dar sunt dispuși să o facă în viitor) și par cipare
anterioară, care la rândul ei se desparte în par cipare ocazională și par cipare frecventă (în
general din postura de membru de par d). Par ciparea neconvențională are de asemenea
patru niveluri: nepar cipare, par cipare potențială la orice formă de protest, par cipare
anterioară la forme moderate de protest (semnare pe ții, demonstrații legale, boicoturi) și
par cipare anterioară la forme extreme de protest, adeseori ilegale (manifestații
neautorizate, ocuparea unor clădiri etc.).
1. Par ciparea convențională și cea neconvențională nu se exclud reciproc. Aproxima v
o treime dintre români nu au par cipat și nici nu iau în considerare par ciparea la
campanii electorale, manifestații organizate de par de sau la mișcări de proteste.
Ceilalți nu se împart strict în par zani și protestatari. Într-adevăr, un sfert dintre români
ar par cipa doar la proteste, excluzând varianta colaborării cu par dele poli ce. Restul
de 40% însă iau în considerare și par ciparea convențională. Dintre aceș a, o parte pot
ﬁ deﬁniți drept conformiș (excluzând protestele din lista de acțiuni disponibile), o
parte mai mare drept reformiș (acceptă doar formele legale de protest) și o foarte
mică parte ac viș (combină par ciparea în campanii cu forme variate de proteste).
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2. Interesul în poli că separă cel mai clar par cipanții de nepar cipanți, dincolo de factorii
sociodemograﬁci. Cu cât o persoană consideră că poli ca este mai importantă, cu cât
urmărește mai des ș ri poli ce sau discută cu prietenii, cu atât șansele prezenței ambelor
puri de par cipare sunt mai mari. Mai mult de jumătate dintre cei aﬂați în prima jumătate
a con nuum-ului interesului poli c iau în calcul par ciparea, dublu față de cei
neinteresați. Nivelul sa sfacției față de funcționarea democrației și a ins tuțiilor poli ce
inﬂuențează direcția par cipării: cei mai sa sfăcuți sunt mai dispuși să par cipe pe căi
ins tuționale, prin intermediul par delor poli ce, iar cei nemulțumiți sunt mai înclinați să
conteste clasa poli că prin acțiuni de protest. Independent de interes și sa sfacție cu
mediul poli c, credința că cetățenii pot inﬂuența viața poli că are un efect pozi v moderat
asupra par cipării convenționale, dar unul aproape inexistent asupra celei
neconvenționale. Unii oameni sunt dispuși să protesteze chiar dacă nu sunt convinși că
acțiunile lor vor avea succes.
3. Educația are un rol crucial în creșterea par cipării, inﬂuența ﬁind atât directă cât și
indirectă. În imaginarul colec v, protestele sunt asociate cu mișcările muncitoreș , deci cu
persoane având un nivel mai scăzut de educație nemulțumite de nivelul lor de trai. Întradevăr, șansele ca membrii de sindicate să ﬁ par cipat la un protest sunt de 3 ori mai mari
decât pentru cei neaﬁliați sindicatelor. Cu toate acestea, în general cei mai educați și nu cei
mai puțin educați se preocupă mai des cu semnarea pe țiilor, par ciparea la boicoturi sau
manifestările de stradă. Șansele de a par cipa la acțiuni moderate de protest sunt de 2,5
ori mai mari în rândul celor cu studii medii și de peste 5 ori mai mari în rândul celor cu studii
superioare compara v cu persoanele care au absolvit doar ciclul primar sau gimnazial.
Efectul rămâne și atunci când ținem sub control vârsta, genul, nivelul de nemulțumire față
de mediul poli c, importanța prietenilor în viața oamenilor sau alte puri de par cipare
(civică, sindicală), dar devine mai slab. Rolul educației este în primul rând unul indirect.
Persoanele care au petrecut mai mult mp în școală au dobândit un nivel mai ridicat de
cunoș nțe poli ce, de competențe necesare mobilizării și de relații cu oameni având
contacte mai frecvente cu elita poli că. Par ciparea convențională este și ea mai ridicată
în rândul celor cu studii superioare, dar relația este mult mai slabă decât în cazul
protestelor. Absolvenții de facultate sunt în mai mare măsură capabili să gândească
poli ca în termeni ideologici (dreapta/stânga, stat/piață, incluziune socială/exlcludere),
angajarea poli că sau protestele ﬁind as el văzute ca o cale de a promova anumite
ideologii.
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4. Nivelul bunăstării nu inﬂuențează par ciparea la proteste, iar inﬂuența asupra par cipării
în campanii este redusă dacă ținem cont de nivelul de educație. Totuși, inconsistența de
status creează premisele unei dorințe mai puternice de a par cipa la viața poli că în viitor.
Cei care au un nivel material sa sfăcător dar nu au absolvit învățământul mediu sunt mai
dispuși să par cipe decât săracii needucați. La fel și absolvenții de studii superioare cu un
nivel mai redus de câș guri economice compara v cu cei care și-au asigurat deja un trai
decent. Există și o inﬂuență indirectă a nivelului bunăstării asupra par cipării la proteste,
prin faptul că nemulțumirea cu propriul nivel material este corelată cu nemulțumirea față de
sistemul poli c, care la rândul ei crește disponibilitatea de a par cipa la acțiuni de protest.
5. Tinerii aspiră în mai mare măsură să par cipe la viața poli că, dar o fac mai rar decât cei de
vârstă mijlocie. Ca și în restul Europei, nerii sunt mai puțin interesați de poli că, ceea ce se
vede și în nivelul mai ridicat de absenteism de la vot. Cu toate acestea, ei nu exclud
par ciparea în viitor ca ac viș în campaniile electorale, ca membri de par d sau chiar
candidați. La același nivel de interes în poli că, o persoană mai tânără are șanse mai mari să
par cipe decât una mai în vârstă. Pe măsură ce îmbătrânesc, oamenii care nu au ac vat deja
în poli că se gândesc din ce în ce mai rar să se angajeze poli c, în special dacă nivelul lor de
educație este mai scăzut. Cei mai dispuși la par cipare convențională sunt nerii mai puțin
educați, dar această disponibilitate se înjumătățește la ﬁecare 20 de ani care trec.
Par ciparea sistema că în par de este caracteris că persoanelor de vârstă mijlocie, cei
bătrâni având mai degrabă o par cipare ocazională, ﬁind mobilizați în campaniile electorale
de către ac viș i mai neri din par de, dar par cipând mai rar la decizia poli că.
6. Asocierea dintre neri și proteste are două explicații posibile. Datele arată că la același
nivel de educație și de interes în poli că, o persoană de 20 de ani are de 5 ori mai mari șanse
să ia în considerare par ciparea la proteste față de o persoană de 60 de ani. Prima explicație
ia în calcul efectul vârstei: nerii sunt mai puțin afectați de deciziile poli ce și au experiență
mai puțină în interacțiunea cu ins tuțiile, pe care le resping inițial, urmând să devină mai
conservatori pe măsură ce se integrează în piața muncii și trebuie să își apere interesele pe
plan poli c. O altă explicație ia în calcul efectul de generație. Cei care au copilărit în
societatea post-comunistă au în mai mare măsură valori postmaterialiste decât părinții lor și
as el sunt mai interesați de libertatea de a se exprima decât de cer tudinile ﬁnanciare pe
care le-ar putea oferi statul bunăstării. Caracterul transversal al cercetării nu poate stabili
care din cele două explicații este cea mai potrivită.
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7. Mediul rural este caracterizat de par cipare convențională, cel urban de par cipare
neconvențională. Implicarea în campanii a cetățenilor este de aproape două ori mai
probabilă în mediul rural. Legăturile comunitare mai strânse și relațiile directe cu oﬁcialii,
precum și percepția obținerii unor avantaje pe termen scurt favorizează susținerea ac vă
în campaniile electorale a locuitorilor din sate. Independent de mediul de rezidență,
nivelul de religiozitate are o inﬂuență directă pozi vă asupra par cipării convenționale și
una nega vă asupra par cipării neconvenționale, respectul față de autorități ﬁind aici
punctul comun. Educația are un efect semniﬁca v mai puternic în mediul rural: elitele
locale din sate sunt mult mai implicate în viața poli că convențională decât
corespondenții lor din mediul urban. Raritatea acestei condiții îi face pe aceș a să
beneﬁcieze de un pres giu sporit în cadrul comunității. De cealaltă parte, în mediul urban,
protestele sunt de 1,5 – 2 ori mai probabile decât în rural la persoane de aceeași vârstă,
gen sau nivel de educație.
8. Implicarea poli ca este în con nuare acaparată de genul masculin, femeile având însă o
dimensiune aspirațională sesizabilă. Aproape un sfert dintre bărbați par cipă la
susținerea anumitor mișcări poli ce, dublu față de procentul femeilor. O parte din efect
este datorat interesului mai scăzut în poli că a femeilor, dar chiar ținând sub control
interesul în poli că, vârsta și educația, par ciparea femeilor este mai redusă. Nu există
însă diferențe în ceea ce privește intenția de par cipare în viitor, unde găsim tot atâția
bărbați cât și femei. În ceea ce privește protestele, diferențele sunt mai mici, dar tot rămân
chiar și în rândul celor mai neri, mai educați sau mai interesați de poli că.
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POATE FI CRESCUTĂ
PARTICIPAREA ÎN ASOCIAȚII?
9. Par ciparea nonpoli că s mulează par ciparea poli că. Izolarea socială înseamnă de
cele mai multe ori și izolare poli că. Din contră, orientarea către petrecerea mpului cu
prietenii (inclusiv pe internet) crește și probabilitatea de a ﬁ recrutat de par de sau de
mișcări sociale de protest. La fel și petrecerea mpului alături de oameni care aparțin de
comunitatea de credință. Foarte importantă este apartenența la asociații ale celui de-al
treilea sector. Unele teorii politologice accentuează rolul avut de ins tuțiile nonguvernamentale în furnizarea de competențe organizatorice ce pot ﬁ u lizate și în cadru
poli c. Într-adevăr, la același nivel de educație, vârstă sau interes în poli că, indiferent de
gen sau de nivel de rezidență, par ciparea ca voluntar în asociații și fundații crește șansele
de par cipare poli că. De exemplu, un bărbat de 35 de ani din mediul urban cu studii
superioare are o probabilitate prezisă să par cipe de 13% dacă nu este voluntar în asociații
și de 21% dacă este voluntar. Un efect similar are loc și în privința par cipării la proteste.
Același tânăr are o probabilitate de a ﬁ par cipat deja la proteste de 32% dacă nu este
voluntar și 42% dacă este voluntar. Creșterea par cipării într-un domeniu antrenează
creșterea par cipării și în celelalte domenii.
10. Există diferențe între par cipanții la proteste mai extreme și cei care par cipă doar la
proteste moderate. Primii sunt mai puțin educați, dar apreciază că rolul poli cii în viața
oamenilor este mai important și discută mai des despre poli că cu prietenii. Ei sunt mai
puțin sa sfăcuți de funcționarea ins tuțiilor poli ce și mai puțin înclinați spre consens
poli c. O mai mică parte dintre ei au un nivel de bunăstare peste medie. Totuși, nivelul
acestora nu depășește 5%.

Ideea de cultură a par cipării pune accentul pe similaritățile dintre indivizi la nivel de țară sau
regiune și mai puțin pe diferențele dintre ei. Cu toate acestea, unii indivizi sunt mai dispuși să
par cipe decât alții, ﬁe că este vorba de asociații și fundații, campanii electorale, proteste sau
alegeri. Dintre toate acestea, încurajarea par cipării în zona neguvernamentală este
obiec vul care ar aduce cele mai multe beneﬁcii societății în ansamblu. Prezentăm în
con nuare principalele concluzii cu privire la factorii care ar putea crește intenția de
par cipare.
1. Inﬂuența genului, educației și a vârstei este una semniﬁca vă și complexă. La o primă
vedere femeile, nerii și persoanele cu un nivel mai ridicat de educație sunt mai dispuși
decât vârstnicii să par cipe. Relațiile sunt însă mai complicate. Femeile nere sunt întradevăr mai dispuse să par cipe decât bărbații, dar la vârste înaintate relația se
inversează. De asemenea, educația are o inﬂuență la vârste mai înaintate (peste
jumătate din vârstnicii cu studii superioare au par cipat sau își doresc să par cipe, pe
când la vârstnicii cu studii primare par ciparea este neglijabilă și intenția redusă).
Printre neri, însă, intenția de par cipare este la fel de mare (aproape de 70%),
indiferent de nivelul educației. În ceea ce privește par ciparea efec vă, ea este maximă
la persoanele cu studii superioare de vârstă medie (35-50 de ani), în cazul nerilor
intenția ﬁind de cele mai multe ori nefruc ﬁcată. Așadar ținta ONG-urilor sunt în
primul rând nerii din orice clasă socială, precum și persoanele de vârstă mijlocie cu un
nivel mai ridicat de educație. Nici pensionarii care au un nivel de trai decent nu trebuie
excluși drept potențiali par cipanți. Creșterea procentului de absolvenți de studii
superioare nu ar crește imediat potențialul de par cipare.
2. Chiar și la aceeași vârstă și nivel de educație, o persoană interesată de probleme
publice are o probabilitate mai mare să par cipe decât una neinteresată. Consumul
de ș ri în mass-media și accesarea frecventă a internetului întăresc norma par cipării,
chiar dacă efectele în planul comportamentului sunt mai mici.
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3. Deschiderea față de ceilalți și interacțiunile informale au un rol important. O persoană
fără re ciențe în a se întâlni cu persoane de alte etnii, rase, religii sau orientări sexuale are
de două ori mai multe șanse să ﬁe dispusă să par cipe ca voluntar față de o persoană care
exclude toate aceste grupuri. În plus, cei care se întâlnesc săptămânal cu prietenii au la
rândul lor (în special cei neri) șanse duble de a ﬁ interesați. Iden ﬁcarea strict cu
localitatea inhibă par ciparea civică. Maghiarii par cipă mai des ca voluntari, la fel și cei
care au avut contact direct cu alte culturi (de exemplu prin turism sau muncă). Facilitarea
de către stat a unei vieți sociale mai bogate și diverse, precum și combaterea mai hotărâtă
a discriminărilor ar aduce cu sine și o par cipare civică mai ridicată.
4. Locuirea în mediul rural nu determină o intenție mai redusă de par cipare. Din contră, la
același nivel de vârstă, educație, nivel de toleranță, sociabilitate și interes în probleme
publice, un locuitor al mediului rural are cu 20% mai multe șanse de a își dori să par cipe
față de un orășean. Lipsa ins tuțiilor nonguvernamentale din rural inhibă însă această
disponibilitate.
5. Nivelul bunăstării personale nu inﬂuențează par ciparea, dacă nu ținem cont de efectul
educației. În absența contactelor sociale și a unui nivel ridicat de toleranță și de interes în
viața publică, lipsa grijilor ﬁnanciare nu este suﬁcientă pentru a crește potențialul de
par cipare.
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Câteva suges i în domeniul poli cilor publice pentru creșterea voluntariatului :
1. Promovarea toleranței ca precursor al oricărui efort par cipa v comun. Insistarea în
campanii pe credibilitatea ONG-urilor și pe puterea acestora de a aduce schimbare
socială
2. Accent mai mare pus pe cultura civică în cadrul școlii primare și secundare; posibilitatea
ca măcar o zi de școală pe an să ﬁe dedicată ac vităților voluntare, sub îndrumarea
profesorilor; un scurt stagiu de cel puțin o lună, plă t de stat și oferit nerilor
absolvenți de liceu care nu s-au înscris la facultate, în asociații sau fundații locale care
oferă servicii sociale.
3. Ținând cont că populația cea mai dispusă să realizeze acțiuni voluntare este cea de
vârstă matură cu studii superioare și că aceș a sunt mai puternic încadrat spre piața
muncii, o ﬂexibilizare a programului care să permită par ciparea voluntară sau
reducerea normei de muncă într-o zi a săptămânii pentru a permite o as el de
ac vitate, cel puțin în rândul angajaților la stat ar ﬁ recomandată
Implicarea pensionarilor, în special a celor cu un nivel de trai sa sfăcător și cu studii cel
puțin medii în ac vități umanitare sau culturale în cadrul organizațiilor nonguvernamentale

6. Imaginea organizațiilor nonguvernamentale are un rol important în modelarea
par cipării. Prăpas a dintre numărul celor dispuși să par cipe la nivel declara v și al
numărului mult mai mic de par cipanți poate ﬁ explicată prin lipsa de vizibilitate a ONGurilor, dar și prin faptul că acestea nu prezintă suﬁcientă încredere. Cei care au încredere în
acestea au cu 25% mai multe șanse să își dorească să par cipe și cu 35% mai multe șanse să
par cipe față de cei lipsiți de încredere. Un alt factor inhibator este sen mentul inu lității
acțiunilor comune, credința că cetățenii nu pot schimba nimic la nivel local fără intervenții
poli ce. Cei care cred că au puterea de a schimba au cu 25-30% mai multe șanse să
par cipe sau să își dorească să par cipe. Campanii de imagine țin te pe creșterea
credibilității asociațiilor și fundațiilor și cul varea sen mentului că schimbarea ar putea
avea efect ar putea crește pe termen lung nivelul par cipării.
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B. Par cipare civică

ANEXA CONCLUZII. DETALII
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C. Par cipare electorală

D. Par cipare poli că
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2. FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DISPONIBILITATEA DE A PARTICIPA

Cresc şansele ca un individ care nu par cipă ............... să ﬁe dispus să par cipe :

D. Par cipare poli că

...ca voluntar în asociaţii...

...la acţiuni de protest...

cu cât este mai tânăr

cu cât este mai tânăr
dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa
dacă poli ca este importantă în viaţa sa
dacă discută frecvent cu prietenii despre ches uni poli ce
dacă se deﬁneşte ca ﬁind un om de stânga
cu cât are mai multă încredere în ins tuţiile societăţii civile
cu cât are mai puţină încredere în ins tuţiile poli ce

cu cât este mai tolerant faţă de alte culturi
dacă are contacte frecvente cu prietenii
cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
dacă este femeie
dacă a terminat liceul sau o facultate
dacă îşi deﬁneşte iden tatea drept una naţională sau europeană
dacă percepe că există mai multe conﬂicte în localitatea sa
cu cât are mai multă încredere în ins tuţii poli ce
cu cât are mai multă încredere în ONG-uri
dacă urmăreşte zilnic ş ri poli ce în mass-media
dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local

dacă este bărbat
cu cât petrece mai mult mp cu prietenii sau colegii
dacă nu este sa sfăcut de nivelul democraţiei
dacă este membru de sindicat
dacă doreşte să par cipe la viitoarele alegeri

dacă accesează internetul zilnic sau săptămânal

dacă este absolvent de liceu
dacă locuieşte în mediul urban
cu cât are mai multe cunoş nţe poli ce
dacă a par cipat la evenimente poli ce în trecut

dacă are rude care au fost în străinătate
dacă locuieşte în mediul rural
cu cât are mai puţină încredere în ins tuţii externe
dacă se deﬁneşte dpdv poli c, ﬁe ca om de stânga, ﬁe ca om
de dreapta

...la evenimente poli ce...

...la alegeri prin vot...

cu cât par cipă mai frecvent ca voluntar în asociaţii
dacă îşi doreşte să voteze la viitoarele alegeri parlamentare

cu cât are mai multă încredere în ins tuţiile societăţii civile
(ONG-uri, presă, sindicate, par de poli ce)
cu cât are o experienţă mai bogată de par cipare în trecut
dacă discută frecvent cu prietenii despre ches uni poli ce

cu cât este mai tânăr
cu cât are un nivel mai scăzut de educaţie
dacă este şomer sau casnică
cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
dacă discută frecvent cu prietenii despre ches uni poli ce
dacă poli ca este importantă în viaţa sa
dacă se deﬁneşte ﬁe ca om de stânga ﬁe ca om de dreapta
cu cât are mai multă încredere în ins tuţiile societăţii civile
dacă este bărbat
dacă se consideră sărac
dacă crede că poate inﬂuenţa deciziile poli ce la nivel naţional
dacă este adeptul unui lider hotărât în dauna consensului
poli c
dacă are încredere în ins tuţii poli ce

55

cu cât are mai multă încredere în ins tuţii poli ce
dacă urmăreşte zilnic ş ri poli ce în mass-media
dacă este de partea consensului în poli că
dacă este sa sfăcut de desfăşurarea alegerilor anterioare
dacă deﬁneşte democraţia prin prisma alegerilor
dacă are încredere în ins tuţii tradiţionale (armata, biserica)
sau locale (poliţia, primăria)
cu cât este mai în vârstă
dacă se consideră sărac
dacă consideră că oamenii obişnuiţi pot inﬂuenţa deciziile
poli ce locale sau naţionale
dacă deﬁneşte democraţia prin prisma libertăţii de exprimare

56

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

SURSE BIBLIOGRAFICE CONSULTATE

Almond, G., & Verba, S. (1963). The Civic Culture: Democracy in Five Na ons. Princeton, Princeton.

Putnam, Robert (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital, in Journal of Democracy,
6(1)

Almond, G., & Verba, S., ed. (1989). The Civic Culture Revisited. London: Sage Publica ons.
Easton, David, (1961). A Re-Assessment of the Concept of Poli cal Support, în Bri sh Journal of
Poli cal Science, 5(4), pp. 435-457
Granove er, Mark (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological
Theory, Vol. 1, (1983), pp. 201-233
Inglehart, R., & Welzel, C. (2010). Moderniza on, cultural change, and democracy: The human
development sequence. Cambridge University Press.
Klingemann , Hans-Dieter; Fuchs, Dieter, Zielonka, Jan (2006). Democracy and Poli cal Culture in
Eastern Europe. London: Routledge
Lin, N., & Erickson, B. H., eds. (2008). Social capital: an interna onal research program. New York:
Oxford University press.

57

Uslaner, Eric M (2000). Producing and Consuming Trust ,in Poli cal Science Quarterly, 115(4), pp.
569-590
Voicu, Bogdan (2009). Eastern Europeans and their lower levels of Bridging Social Capital: Between
individual and societal determinants. Revisited Dra , available at
h p://www.iccv.ro/valori/texte/ian2009/Bogdan%20Voicu%20%20Bridging%20Social%20Capital%
20in%20CEE.doc
Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism in American
poli cs. Harvard University Press.
Sztompka, P. (2000). Civiliza onal competence: a prerequisite of post-communist transi on. Centre
for European Studies. Harvard University. Cambridge.
Voicu, Bogdan (2005). Penuria pseudo-modernă a postcomunismului românesc. Bucureș : Expert
Projects

58

