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abstracte

Miruna Tîrcă
Ghetou de lux. Aleea Zăbrăuţi, Bucureşti

Studiul descrie procesul de transformare a unei zone urbane. Caracte-
rizat întotdeauna ca fiind o „comunitate de tranzit”, Zăbrăuţi se transformă 
încet-încet într-un soi de „ghetou de lux”. Calitatea vieţii s-a îmbunătăţit, mai 
ales după legalizarea conectării la reţeaua de electricitate. O parte din vechii 
rezidenţi au migrat către localităţi peri-urbane din jurul Bucureştiului, iar în 
zonă au început să se mute familii cu un nivel socio-economic mai ridicat. 
Preţul garsonierelor din Zăbrăuţi s-a dublat numai în ultimul an. Ipoteza care 
se poate avansa este aceea că, în timp, peisajul general în cartier se va schim-
ba iar problemele specifice se vor estompa, odată cu venirea în zonă a noilor 
locatari. În cartier tinerii, în special adolescenţii, sunt direct expuşi influenţei 
fenomenelor negative precum prostituţia, consumul de droguri, cerşetoria şi 
furtul. Potenţialul de victime în rândul tinerilor este unul mare, mai ales în con-
diţiile în care ei nu au la îndemână alternative de petrecere a timpului sau de 
integrare socială prin diferite activităţi. Accesul pe piaţa muncii şi a slujbelor 
bine plătite este de asemenea redus. Variantele cele mai accesibile rezidenţilor 
din Zăbrăuţi rămân activităţile ce se încadrează în sfera economiei informale. 
Programele de asistenţă socială nu rezolvă problema, dimpotivă, menţin o 
stare de dependenţă care la un moment dat poate deveni dăunătoare.

Alina Silian
Elemente pentru o regândire a incluziunii sociale.  
Comunitatea romilor din Veseuş-Jidvei.

Studiul urmăreşte modul în care în Veseuş ierarhia socială se constru-
ieşte în baza principiului „respectabilităţii prin muncă”, criteriu pe care şi 
romii îl invocă pentru a-şi revendica apartenenţa la societate. Spre deose-
bire de autorităţile locale care au o viziune muzeificată despre societatea 
locală, romii veseuşeni au o concepţie dinamică în care prevăd posibilităţi 
de mobilitate socială. Romii veseuşeni nu reclamă excluderea sau margina-
lizarea socială. Dimpotrivă, sunt conştienţi de rolul pe care îl joacă în viaţa 
comunei, dar resimt nerecunoaşterea la nivel politic şi simbolic a acestei 
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contribuţii. În articol urmăresc să arăt printr-un studiu de comunitate cum 
aceste modele şi modalităţi diferite de a înţelege incluziunea socială se îm-
pletesc în acelaşi context social. Tratarea romilor ca problemă socială este în 
acest caz o abordare parţială care ascunde de fapt un proces de repoziţiona-
re socială care nu are loc numai în Veseuş. Deşi doar un studiu de caz în sine, 
miza articolului este mai generală, susţinând o reconsiderare a abordării de 
până acum a incluziunii romilor. Priviţi în general ca simpli beneficiari pasivi 
ai unor politici publice, romii trebuie trataţi ca cetăţeni activi care îşi revendi-
că un rol meritat în societate. Mai mult decât atât, studiul arată mecanismele 
de status social într-o localitate unde populaţia majoritară – odinioară româ-
nească – devine romă, o situaţie de asemenea generalizată în alte contexte.

Kiss Tamás
Categorizare etnică şi statut social la Valea Crişului

În societatea modernă bazată pe economie de piaţă, forma dominantă 
a excluderii sociale este excluderea economică. Aici societatea este compusă 
din clase sociale (în sensul weberian), iar inegalităţile dintre membrii claselor 
sociale sunt generate de diferenţele poziţiilor pe piaţa (forţei de muncă). Dim-
potrivă, în societăţile tradiţionale forma dominantă a excluderii este exclude-
rea sociale, iar aici diferenţele sunt în primul rând între grupuri de status. Dacă 
într-o societate diferenţele şi distincţia dintre grupuri de status se adâncesc, 
anumite grupuri sociale pot deveni caste. În acest caz traversarea graniţelor 
inter-grup devine extrem de grea iar violarea acestor garniţe este privită prin 
noţiunile de puritate/impuritate. Structura duală a pieţei muncii din Valea 
Crişului, care coincide cu diferenţele etnice şi are caracteristici de castă, este 
departe de idealtipul underclass-ului descris de Iván Szelényi şi János Ladányi. 
Trebuie să punctăm aici două aspecte. Ca prim aspect trebuie discutate proce-
sele de segregare rezidenţială: în satele din judeţul Covasna chiar şi comunită-
ţile de romi cele mai numeroase trăiesc lângă populaţia majoritară,1 iar până 
în prezent nu s-a produs deplasarea masivă a populaţiei ne-rome. Al doilea 
aspect este relaţia comunităţii rome cu majoritatea locală, mai precis schim-
barea istorică a acestei relaţii. Comunitatea ţărănească locală a fost un fel de 
interfaţă (interface) între comunitatea de romi şi societatea mai largă. Relaţia 

1 Sunt însă câteva excepţii în partea vestică a judeţului, locuită mixt de maghiari, ro-
mâni şi romi vorbitori de limbă română, cum ar fi Hetea şi Valea Belin, care sunt 
aşezări locuite în exclusivitate de romi. 
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dintre ţigani şi ţărani, deşi era asimetrică (de tip patron-client) era esenţială în 
ceea ce priveşte strategiile economice ale romilor. Formarea de underclass are 
loc în cazul în care aceste relaţii se prăbuşesc.

Kiss Dénes
Romii din Herculian şi rolul religiei penticostale în viaţa lor comunitară

În analiza noastră prezentăm o comunitate rurală de romi, cea din Hercu-
liani. Comunitatea aleasă fiind aproape în totalitate penticostală, în prezenta-
rea noastră nu doreşte să fie holistică, ci încercăm să ne concentrăm asupra 
rolului penticostalismului în comunitatea studiată, cu scopul de a găsi explica-
ţie la răspândirea generală a cultului penticostal în rândul romilor. Pentru a 
avea totuşi o imagine despre comunitatea discutată şi contextul său special, 
mai precis despre legăturile dintre comunitate şi satul, la marginea căruia sub-
zistă, am urmărit  integrarea structurală, formală şi informală a romilor în me-
diul lor social local. Câmpul discursiv creat de religie face posibilă reconstrucţia 
morală a actorilor, şi chiar dacă în multe cazuri există o discrepanţă între nive-
lul discursiv şi cel al faptelor, câmpul discursiv conferă miezului comunităţii, a 
liderilor, o legitimitate nouă. Dar discursul se dovedeşte a fi avantajos şi pentru 
cei de la periferia comunităţii religioase, cu ajutorul lui putându-se distinge de 
romii ne-convertiţi, asumând astfel un rol mai avantajos. În a doua teză am 
formulat ideea că răspândirea penticostalismului în rândul romilor se datorea-
ză caracterului descentralizat al controlului etic – în acest cult, care permite 
comunităţilor locale să gestioneze discrepanţa sus amintită în mod autonom.

Călin Goina
O încercare de istorie socială: romii din Sântana

Principala contribuţie a acestui articol constă în identificare, dintr-o per-
spectivă comparativ istorică, a importanţei relaţiilor de familie în modul în 
care se structurează relaţiile dintre comunităţile de limbă din sat. Diminuarea 
autorităţii patriarhale printre şvabi şi români începând din anii 1960-1970, 
emanciparea tinerelor fete în alegerea partenerilor maritali precum şi a unei 
cariere profesionale independente nu se regăseşte în comunitatea romă din 
Sântana. Această distincţie a contribuit la apariţia de stiluri de viaţă diferite 
care au întărit mărirea distanţei sociale dintre romi şi celelalte comunităţi, şi 
este unul din factorii care a contribuit la naşterea unui nou tip de segregare 
geografică care îi singularizează şi-i discriminează pe romi.  
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Mariana Goina
Între “ţiganii de mătase” şi cei ce “fierb în suc propriu”.  
Studiu de caz a comunităţii de romi din Curtici

Romii din Curtici îşi trăiesc viaţa între cadrele date de segregarea teri-
torială şi educaţională la care sunt supuşi şi posibilitatea vagă a incluziunii 
sociale, generată de ascensiunea economică a unora dintre ei. Majoritatea 
romilor trăiesc la marginea oraşului, iar copiii lor frecventează o şcoală 
din care copiii români au plecat cum li s-a ivit ocazia. Segregarea teritori-
ală şi educaţională înseamnă nu numai trai în condiţii modeste şi şanse 
mai mici de a ieşi din situaţia periferică în care se află, ci şi marginalizare 
socială, tradusă, simultan, într-o relaţie ierarhică între români şi romi şi 
în menţinerea şi reproducerea constantă a distanţei sociale ce separă cele 
două comunităţi. Totuşi, odată cu schimbările politice a apărut, o posibili-
tate de mobilitate: migraţia în ţările mai dezvoltate, ce a îmbunătăţit eco-
nomic şi social viaţa comunităţii. În Curtici ierarhiile sociale sunt determi-
nate în mare măsură de posesiunile materiale sau de lipsă acestora - atât 
în comunitatea romă, cât şi în cea română. În ultimii ani se poate afirma 
fără îndoială că prejudecăţile şi practicile discriminatorii care au dominat 
contactele dintre romi şi alte etnii sunt atenuate semnificativ (fără a fi eli-
minate însă) de îmbunătăţirea situaţiei economice a comunităţii rome în 
general şi a unor membri ai acestei comunităţi în mod special. Atât oficia-
lităţile cât şi românii din Curtici, în general, respectă mai mult (şi discrimi-
nează mai puţin) „ţiganii de mătase”, cu alte cuvinte noua clasă medie şi 
clasa superioară din rândul comunităţii rome. În opinia mea, aceasta este 
principala dimensiune în care are loc incluziunea romilor în comunitatea 
română din Curtici.

Toma Stefánia
„Ţiganul meu” şi încrederea – relaţii economice informale într-o co-
munitate multietnică din Transilvania

Articolul îşi propune să prezinte pe scurt rezultatele şi concluziile unei 
serii de cercetări realizate într-o localitate din România, mixtă din punct de 
vedere etnic. În primele secţiuni, prezintă, pe scurt, comunităţile de romi şi 
poziţia lor socioeconomică, apoi descrie şi analizează două dintre strategi-
ile de supravieţuire ale romilor. În cele din urmă, autorul  îndreptă atenţia 
asupra problemei încrederii, care este elementul ce leagă toate strategiile 
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informale şi prin care se poate înţelege mai bine caracterul relaţiei dintre 
romi şi gadjo.  Interacţiunile romilor cu celelalte etnii pot fi descrise cel mai 
bine în termeni economici, chiar şi în cazurile în care această interacţiu-
ne ar implica prietenie sau încredere. În consecinţă, instituţia năşitului a 
devenit o strategie a romilor de a transcede graniţele etnice impuse de cei-
lalţi, cu scopuri pur economice. Romii speră să acceseze mai uşor resurse-
le de bază necesare pentru supravieţuire, care sunt, aproape în totalitate, 
sub controlul celorlalte etnii. 

Cu toate că în localitate există conflicte între romi şi ceilalţi membri ai 
comunităţii, aceste conflicte sunt normale, în măsura în care sunt rezul-
tatele imediate ale stereotipurilor existente şi ale practicilor de menţinere 
a graniţei etnice cu celelalte etnii. În unele cazuri, romii înşişi menţin şi 
construiesc aceste graniţe.

Magyari-Vincze Enikő
Discriminarea multiplă şi intersecţională a romilor din România.  
Studiu de caz asupra fenomenului excluziunii sociale în Timişoara

Studiul analizează procesele de discriminare multiplă prin cazul feme-
ilor rome. Discriminarea intersectorială descrisă în cazul femeilor rome, 
se suprapune cu tratamentul lor nedrept pe bază de gen din interiorul co-
munităţilor lor. Împreună, aceste mecanisme fac din ele victime ale discri-
minării multiple, un fenomen care include, de la caz la caz, discriminarea 
pe o singură bază şi cea care acţionează pe mai multe baze intersectate. 
Toate aceste mecanisme sunt legate de funcţionarea identităţilor multiple 
şi intersectate: genul, „rasa”, clasa, vârsta nu structurează separat iden-
titatea unei persoane, impactul lor simultan nu acţionează ca un puzzle. 
Acestea există prin toate celelalte („rasa” prin gen şi/sau vârstă, genul pin 
„rasă” şi/sau clasă etc.), deci – de exemplu – o femeie de etnie romă expe-
rimentează feminitatea prin calitatea de rom şi, invers, calitatea de rom 
prin apartenenţa la o categorie de gen. Mai departe, genul, „rasa”, vârsta 
operează, în acelaşi timp, ca poziţie subiectivă şi poziţia subiectului, mai 
precis, la intersecţia celor două poziţii. Diferenţele dintre femei aparţinând 
diferitelor etnii sau categorii rasiale – imaginate şi descrise într-un timp 
şi loc particular prin poziţii diferite ale subiectului (de exemplu, „femeie”, 
„rom”, „sărac”, „tânăr”) prescrise de instituţii şi discursuri din afara subiec-
tului – sunt trăite de ele ca un set integrat de experienţe, de exemplu „fe-
meie romă tânără şi săracă”.
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