
 
 
 

LIBERTATEA  DE  MIŞCARE – PLANUL LECŢIEI 
 

OBIECTIVE PENTRU ELEVI 
• Să discute despre natura migraţiei persoanelor şi grupurilor şi despre efectele acesteia în 

societăţile democratice.   
• Să analizeze tensiunea apărută prin existenţa unui set de drepturi şi privilegii pentru cetăţeni 

şi a altuia pentru muncitorii care nu au cetăţenia statului nostru.  
• Să înţeleagă conceptul de programe pentru muncitorii străini şi diferenţa între migraţia 

autorizată şi cea neautorizată de către state.  
• Să analizeze exemple istorice de programe pentru imigranţi din Europa şi America de Nord.  
• Să exploreze influenţa forţelor economice asupra valorilor democratice şi protecţiei legale a 

persoanelor  în diverse societăţi democratice.  
• Să analizeze argumentele pro şi contra adoptării de către guvern a unui program pentru 

muncitorii străini.  
• Să identifice zonele de acord şi de dezacord cu alţi elevi. 
• Să decidă individual şi ca grup dacă autorităţile ar trebui să adopte un program pentru 

muncitorii străini; să îţi construiască deciziile pe dovezi şi argumente puternice. 
• Să reflecteze asupra valorii procedurii deliberării într-o democraţie. 
 

 
 
PROBLEMA/ÎNTREBAREA PENTRU DELIBERARE 

 
Ar trebui ca autorităţile statului nostru democratic să elaboreze un program pentru muncitorii 
străini?  
 
 
 
MATERIALE 

 
• Desfăşurarea lecţiei 
• Anexa 1 – Ghidul deliberării 
• Anexa 2 – Activităţile deliberării 
• Anexa 3 – Reflecţiile elevului asupra deliberării 
• Textul  
• Bibliografie selectivă 
• Argumente pentru problema supusă deliberării (opţional – se foloseşte dacă elevii au 

dificultăţi în identificarea argumentelor sau dacă timpul este prea scurt) 
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Fiecare ţară are dreptul să controleze cine îi traversează graniţele, dar oamenii s-au deplasat 

întotdeauna dintr-o ţară în alta pentru a căuta de lucru. Astăzi, milioane de oameni traversează 

frontierele ţărilor lor. ONU a estimat în 2005 că peste 190 de milioane de oameni au plecat în alte 

ţări în căutarea unui loc de muncă. Pentru că multe democraţii au nevoie de mînă de lucru, ele oferă 

vize pentru muncă şi alte aranjamente temporare celor care trăiesc şi muncesc în respectivele ţări. 

Oricum, restricţiile de intrare sunt, deseori, severe. Din cauza condiţiilor economice disperate din 

ţările de origine, milioane de oameni intră ilegal în ţări mai bogate şi mai democratice în căutare de 

lucru.  

 Deşi muncitorii străini nu au privilegiile şi responsabilităţile cetăţenilor dintr-o democraţie, 

şi aceşti muncitori sunt oameni care au anumite drepturi de bază. Democraţiile încearcă să creeze 

un sistem corect şi legal în care să participe atît cetăţenii cît şi lucrătorii străini. O soluţie este un 

program pentru munciitorii străini. 

Migraţia şi munca: tensiuni şi oportunităţi 

 Oamenii se deplasează dintr-un loc în altul pentru a-şi căuta de lucru de pînă la formarea 

statelor naţionale moderne. Cîteodată muncitorii au fost invitaţi sau încurajaţi să lucreze în alte 

locuri de către guvernul lor sau cel din ţara gazdă. În secolul optsprezece, de exemplu, ţarii invitau 

meşteşugari germani să se stabilească în ţara lor pentru a ajuta la modernizare. Compania 

comercială a Indiei de Est, creată de Marea Britanie în secolul 17, a încurajat în mod deschis 

stabilirea străinilor în teritoriile unde îşi desfăşura afacerile. În alte timpuri, cum ar fi colonizarea 

Americii şi apoi formarea SUA, oamenii au fost ispitiţi de ideea unor posibile locuri de muncă, a 

bunăstării şi a unui nou început. Cîteodată, astfel de programe erau destinate, în primul rînd, 

bărbaţilor necăsătoriţi, precum cel destinat chinezilor  care lucrau în vestul SUA în secolul 19. În 

alte situaţii, familii întregi mergeau să lucreze şi să trăiască în alte teritorii.  

© 2007 Constitutional Rights Foundation Chicago. Toate materialele şi publicaţiile fundaţiei sunt protejate prin dreptul de autor. Oricum, 
acordăm tuturor partenerilor dreptul de a reproduce toate materialele din acest site pentru a le distribui elevilor, personalului altor şcoli şi 
autorităţilor locale din domeniul educaţiei. 

2



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 Privilegiile lucrătorilor în alte ţări variază şi în funcţie de loc şi de momentul istoric. În 

multe cazuri, muncitorii aveau privilegii specifice stabilite prin decrete regale. Oricum, în multe 

situaţii, existau limitări pe baza capacităţii de a cumpăra pămînt, a exercitării anumitor profesii sau 

a convertirii religioase. Durata şederii în locul respectiv (planificată sau îngăduită) varia de 

asemenea, de la cîţiva ani la secole. Rareori, grupurile de muncitori străini puteau beneficia de 

atribuţiile şi privilegiile politice ale cetăţenilor. 

 Muncitorii imigranţi au avut mereu sentimente puternice şi uneori contradictorii legate de 

ţara gazdă. Pe de o parte, aceste ţări au locuri de muncă, deseori pentru munci necalificate prost 

plătite, pe care imigranţii le doresc. Numai în Rusia, există aproximativ 10 – 12 milioane de 

lucrători străini, mulţi venind din Azerbaijan, Georgia şi alte foste republici sovietice. “Rusia se 

bizuie pe munca străinilor în foarte mare măsură deoarece se confruntă cu o foarte dificilă criză 

demografică,” spune John Litwack de la Banca Mondială. “Este în interesul Rusiei să se menţină 

condiţii favorabile pentru imigranţi, în special pentru cei din fosta Uniune Sovietică.” Cei mai mulţi 

lucrează fără autorizaţie. O cerere similară de lucrători străini există în SUA, Germania, Cehia, 

Ţările Baltice şi Scandinavia.  

 Pe de altă parte, muncitorii din ţările respective şi ceilalţi cetăţeni se opun frecvent 

emigrării. Istoria americană este plină de exemple de legi, atitudini, proteste anti-imigraţie şi chiar 

violenţă şi există sentimente şi acţiuni similare şi astăzi. În Rusia, sentimentul anti-imigraţie a dus 

la adoptarea în 2007 a unei noi legi care limitează numărul muncitorilor străini şi include acţiuni 

poliţieneşti sporite împotriva imigranţilor ilegali. Cetăţenii sunt îngrijoraţi de consecinţele 

economice ale prezenţei muncitorilor străini ilegali care deseori acceptă plată mai mică pentru că se 

tem să protesteze pentru condiţiile de lucru. Cetăţenii se tem şi că identitatea lor naţională şi 

tradiţiile lor democratice vor fi sufocate de imigranţii cu diverse obiceiuri şi limbi.  

Gastarbeiter şi Braceros: exemple istorice de programe pentru muncitorii străini 
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 Democraţiile tind să echilibreze beneficiile şi provocările migraţiei prin multe mijloace, 

inclusiv prin programe temporare de muncă. Două exemple din secolul 20 sunt utile în studiul 

nostru: programul gasterbeiter din Germania de Vest şi programul braceros din SUA.  
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 Germania: După al doilea război mondial, RFG-ul a suferit o scădere a forţei de muncă. Ca 

răspuns, ea a recrutat muncitori străini pentru a lucra temporar. Conform lui Veysel Oezcan de la 

Centrul pentru Ştiinţe Sociale din Berlin aceşti imigranţi, numiţi gasterbeiter (“muncitori oaspeţi”), 

veneau să lucreze cu precădere în industriile care cereau puţine competenţe înalte. Utilizînd 

“principiul rotaţiei”, celor mai mulţi li se cerea să se întoarcă acasă după un an sau doi pentru a face 

loc altor muncitori străini. Pînă în 1973, cînd s-a terminat programul, RFG-ul a primit 4 milioane de 

străini – 6,7% din populaţia ţării. Aproape 1 din 4 muncitori străini veneau din Turcia.  

 “La origine, ideea a fost,” spunea Michael Bommes de la Institutul pentru cercetarea 

migraţiei din Germania, “ca muncitorii străini să stea cît este necesar din punct de vedere economic. 

Nu s-a întimplat tocmai aşa.” Dimpotrivă, mulţi gasterbeiter au stat mai mult decît era prevăzut 

iniţial. Munca a fost profitabilă şi pentru angajatori şi pentru muncitori. Cînd s-a încheiat 

programul, în ţările de origine nu erau slujbe la care să se întoarcă şi cei mai mulţi gasterbeiter au 

rămas în RFG. Rich Jones şi Heather McGregor de la Centrul de politici Bell din Colorado explică: 

“deoarece programul s-a intenţionat a fi temporar, nici guvernul german, nici muncitorii turci nu au 

făcut mari eforturi de asimilare. Drept rezultat, mulţi turci locuiesc în cartiere cu rată înaltă a 

şomajului, şcoli de rangul doi şi nu vorbesc încă limba germană.” Pînă de curînd, copiii care s-au 

născut în Germania din părinţi gasterbeiter nu primeau cetăţenie germană şi erau consideraţi străini 

conform legii; o schimbare din 2000 a făcut mai uşoară obţinerea cetăţeniei de către persoanele fără 

ascendenţă germană. “Am venit ca muncitori oaspeţi şi după 40 de ani suntem încă oaspeţi,” a spus 

Recep Tuerkoglu, un lider turc din Germania. “Dar a treia generaţie va fi germană.” 

 S.U.A. “Între 1942 şi 1964, 4,6 milioane de mexicani au fost primiţi în SUA ca gasterbeiter 

sau lucrători oaspeţi pentru a ocupa locuri de muncă la fermele americane, ” spune Philip Martin de  
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la Centrul pentru studierea migraţiei. Programul a fost instituit în timpul primului război mondial, 

celui de-al doilea război mondial şi primei decade a Războiului Rece pentru a face faţă “situaţiei de 

urgenţă din timpul războiului” cauzată de scăderea forţei de muncă. Ca şi programul Germaniei de 

Vest, programul american s-a adresat, cu precădere, muncitorilor necalificaţi. Oricum, spre 

deosebire de gasterbeiter-ul din Turcia, braceros-ul din Mexic a venit dintr-o ţară vecină a SUA; de 

fapt, multe state americane făceau parte din Mexic pînă la Răboiul Mexicano-American din 1848. 

Ca rezultat, mulţi muncitori mexicani neautorizaţi din agricultură s-au alăturat programului legal 

braceros din fermele americane. Natura fluidă a muncii imigranţilor şi politica, în general, deschisă 

a frontierei SUA-Mexic au condus la o trecere relative uşoară a acestor muncitori din ţara de origine 

în ţara gazdă şi înapoi acasă. Mulţi au decis să stea în SUA. 

 Martin conchide în urma experienţelor Germaniei şi SUA că “nu există nimic mai 

permanent decît muncitorii temporari.” 

Democraţiile şi programele pentru imigranţi 

 Deşi programele pentru muncitori străini diferă în detalii, ele au nişte trăsături commune. 

Sunt create să adauge forţă de muncă fără creşterea populaţiei permanente. Muncitorii au permis să 

locuiască în ţara gazdă doar o perioadă limitată. Ei au un statut diferit de al imigranţilor obişnuiţi 

care pot deveni cetăţeni. În plus, muncitorii străini sunt, de obicei, sponsorizaţi de către un angajator 

anume. 

 Uniunea Europeană a iniţiat în 2007 un program de viză temporară pentru ţările africane 

pentru a promova “migraţia circulară” – ceea ce înseamnă “trimiterea  unor încurajări pentru ca 

ţările respective să fie sigure că cetăţenii lor se întorc acasă şi instituirea unor sancţiuni dacă aceştia 

nu se întorc” (Gerson, 2007). Se speră astfel să se creeze o versiune mai bună, mai de succes a 

sistemului gasterbeiter. 

 SUA au deja un program similar. Oricum, răspunzînd parţial presiunii create de imigraţia 

neautorizată, preşedintele G. Bush a propus un program mai robust bazat pe trei principii. În primul 

rînd, muncitorii străini vor fi angajaţi “doar pentru munci neacceptate de către americani.” În al 
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doilea rînd, muncitorii străini vor lucra doar o perioadă limitată, cei care nu se întorc acasă vor 

deveni neeligibili pentru statutul de imigrant sau cetăţean. În al treilea rînd, numărul de muncitori 

străini va depinde de cerinţele economiei SUA. Muncitorii străini aflaţi ilegal în ţară vor trebui să 

plătească o „penalitate substanţială” şi să se întoarcă la „coada rîndului” dacă aplică pentru 

cetăţenie.  

Programele pentru muncitori străini: susţinători şi oponenţi 

 Susţinătorii programelor de lucru pentru străini argumentează că oamenii vor continua să 

caute de lucru unde există slujbe disponibile indiferent dacă pot munci legal sau ilegal. 

Democraţiile se constituie pe principiul statului de drept. Un astfel de program furnizează o 

structură legală pentru imigranţii care doresc să lucreze, dar nu se stabilesc permanent în ţara 

respectivă. Ei susţin că programele pentru muncitori străini oferă protecţie legală specifică la locul 

de muncă. Spre deosebire de imigranţii ilegali, ale căror muncă şi siguranţă pot fi exploatate, printr-

un program pentru muncitorii străini se asigură protecţia drepturilor fundamentale ale tuturor 

muncitorilor la locul de muncă. Un program pentru muncitorii străini oferă, de asemenea, o utilizare 

mai bună a resurselor limitate de aplicare a legii permiţînd poliţiei să dedice timp şi bani pentru 

prinderea criminalilor, traficanţilor şi chiar a teroriştilor care încearcă să intre în ţară nedepistaţi în 

loc să urmărească oameni obişnuiţi care doar caută slujbe temporare. 

 În plus, suporterii spun că programele pentru muncitorii străini pot să ajute ţara care le 

adoptă să facă faţă variaţiilor din economie. Ca urmare a globalizării, muncitorii nu pot aştepta 

imobili să vină slujbele la ei. Permiţînd mişcarea muncitorilor străini aşa cum cere economia, 

beneficiază atît democraţia cît şi lucrătorii respectivi.  

 Programele pentru muncitori străini recunosc, de asemenea, că nevoile muncitorilor 

temporari şi ale imigranţilor diferă. Muncitorii temporari doersc doar să obţină bani pe care să îi 

trimită familiilor de acasă sau cu care să se întoarcă în ţările lor ca oameni bogaţi. Prin contrast, 

imigranţii doersc o viaţă nouă într-o altă ţară. Un program pentru muncitori stăini se referă la 
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nevoile muncitorilor temporari şi nu se amestecă în procesul imigraţiei obişnuite. Această distincţie 

ajută pe toată lumea – muncitori străini, imigranţi şi cetăţeni – şi promovează armonia socială.  

 Oponenţii programelor pentru muncitori străini nu văd nici o diferenţă reală între un 

imigrant şi un muncitor străin care lucrează temporar. Cînd muncitorii străini rămîn fără autorizaţia 

necesară, ei intră în economia ilegală subterană pe care programul spera să o elimine. Prinderea şi 

deportarea muncitorilor străini care nu doresc să părăsească ţara nu vor face decît să crească 

cheltuielile juridice, sociale şi internaţionale legate de alţi imigranţi ilegali.  

 Criticii sugerează şi că programele pentru muncitori străini chiar sunt create pentru a evita 

plata la nivelul de subzistenţă a tuturor muncitorilor. Pentru a fi competitivi, cei care angajează 

cetăţeni şi imigranţi legali vor trebui să îşi menţină plata muncitorilor la cote scăzute, lasîndu-i cu 

mai puţini bani şi beneficii. 

 Pe lîngă costurile economice, oponenţii sunt îngrijoraţi şi de costurile democratice ale unui 

program pentru muncitori străini. Avînd reguli diferite pentru două grupuri de muncitori legali, 

înseamnă că un grup este de mîna adoua şi mai expus exploatării. Mai mult, imigranţii legali vor fi 

forţaţi să dovedească legalitatea prezenţei lor în acea ţară, dîndu-se astfel naştere la resentimente şi 

tensiuni suplimentare în relaţia cu poliţia. Aparatul legal necesar pentru monitorizarea muncitorilor 

străini poate interfera cu sistemul care se referă la cetăţeni reducînd astfel drepturile tuturor. 

Departe de a promova armonia, argumentează criticii, programele pentru muncitori străini 

determină alienarea. Muncitorii străini primesc mai puţine beneficii şi privilegii decît cetăţenii şi nu 

sunt ajutaţi să se integreze în societate. Ca rezultat, muncitorii străini nu sunt sprijiniţi pentru a fi 

buni cetăţeni şi formează comunităţi închise în care predomină lipsa de încredere şi în care nu se are 

încredere. Aceste condiţii pot duce la agitaţie, violenţă şi chiar terorism.  

 În cele din urmă, muncitorii sunt oameni cu nevoi, visuri şi drepturi. Crearea modalităţilor 

ca muncitorii, angajatorii şi ţările să interacţioneze în beneficiul tuturor, rămîne o problemă 

recurentă a democraţiei. 
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LIBERTATEA DE MIŞCARE – ÎNTREBAREA DE 
DELIBERARE CU ARGUMENTE 

 

Întrebarea pentru deliberare 

Ar trebui ca autorităţile statului nostru democratic să elaboreze un program pentru muncitorii 
străini?  
 

DA – Argumente în sprijinul întrebării pentru deliberare 

1. Muncitorii sunt ca apa : vor curge acolo unde există locuri de muncă. Muncitorii săraci vor 
veni să muncească, „legal” sau nu. Totuşi, democraţiile sunt bazate pe legi. Un program 
pentru muncitorii străini oferă structura legală pentru imigranţii care doresc să lucreze fără 
să se stabilească permament în ţara respectivă. 

2. Cei care au imigrat ilegal constituie o clasă mai mare de persoane care pot fi exploatate la 
locul de muncă. Această situaţie conduce la abuzuri la locul de muncă şi la salarii mai mici 
pentru cei care au imigrat şi muncesc legal ca şi pentru muncitorii din ţara respectivă. Un 
program pentru muncitorii străini asigură protecţia drepturilor de bază ale tuturor 
muncitorilor.  

3. Un program pentru muncitorii străini este cel mai bun mod de a utiliza resursele limitate de 
aplicare a legii. Imigraţia ilegală afectează toată graniţa şi efortul de a identifica şi prinde 
oamenii care trec frontiera ilegal angajează timpul şi echipamentul poliţiei. Şi cetăţenii 
suferă din cauza acestei probleme care planează asupra sistemului de asigurări sociale. Un 
program pentru muncitorii străini permite intrarea legală în ţară prin puncte prestabilite, 
permiţînd poliţiei să folosească timpul pentru a prinde criminali, traficanţi şi, posibil, 
terorişti care speră să intre în ţară nedepistaţi. 

4. Un program pentru muncitorii străini poate ajuta ţara să facă faţă salturilor forţelor 
economice mondiale. Economia este ciclică şi în era globalizării muncitorii nu pot să stea pe 
loc în aşteptarea slujbelor. Permiţînd intrarea muncitorilor străini, aşa cum cere economia, 
vor beneficia deopotrivă atît ei cît şi muncitorii din ţara respectivă. 

5. Nevoile muncitorilor temporari diferă de cele ale imigranţilor. Muncitorii străini nu au 
intenţia să stea în acea ţară şi cei mai mulţi îşi economisesc banii pentru a-i trimite acasă sau 
pentru a se întoarce acasă cu bani. Imigranţii doresc o nouă viaţă într-o ţară nouă. Un 
program pentru muncitorii străini are de-a face cu nevoile muncitorilor străini temporari şi 
nu afectează procesul obişnuit al migraţiei. 

6. Ambiguitatea aduce incertitudine şi aceasta determină lipsă de încredere. Un program pentru 
muncitorii străini crează o distincţie clară între cei care doresc să intre permament în acea 
societate şi cei care doresc doar mai mulţi bani pentru ei şi familiile lor de acasă.  
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LIBERTATEA DE MIŞCARE  – ÎNTREBAREA DE 
DELIBERARE CU ARGUMENTE 

 

Întrebarea pentru deliberare 

Ar trebui ca autorităţile statului nostru democratic să elaboreze un program pentru muncitorii 
străini?  
 

NU – Argumente împotriva întrebării pentru deliberare 

1. Un program pentru muncitorii străini se fundamentează pe iluzia unei distincţii între un 
imigrant şi un muncitor străin temporar. Muncitorii care vin cu intenţia de a lucra doar o 
perioadă scurtă se răzgîndesc şi doresc să rămînă în ţara respectivă. Un program pentru 
muncitorii străini nu are în vedere posibilitatea ca aceste familii să prindă rădăcini în noua 
ţară. 

2. Un program pentru muncitorii străini va face puţin pentru problema imigraţiei ilegale. Dacă 
muncitorii străini rămîn fără autorizaţie în acea ţară, ei intră în economia ilegală subterană 
pe care, iniţial, programul trebuia să o elimine. Prinderea şi deportarea muncitorilor străini 
care nu acceptă să părăsească ţara vor spori costurile legale, sociale şi internaţionale asociate 
celorlalţi imigranţi ilegali.  

3. Un program pentru muncitorii străini este un mod de a evita acordarea unei sume de 
subzistenţă tuturor muncitorilor. Oamenii vor presta orice muncă: întrebarea reală este ce 
angajatori sunt dispuşi să plătească şi ce oameni vor să fie plătiţi pentru ea. Deoarece 
muncitorii străini sunt o forţă de muncă, captivă care nu se poate plînge de salariu sau 
condiţiile de muncă, cei care angajează cetăţeni şi imigranţi legali vor trebui să menţină 
costuri de muncă scăzute, lăsînd muncitorii cu mai puţini bani şi beneficii. 

4. Un program pentru muncitorii străini este în dezacord cu principiile democratice. Avînd 
două seturi de reguli pentru două categorii de muncitori însemnă că există două categorii de 
drepturi. Din cauza statutului lor de categoria a doua, muncitorii străini sunt mai expuşi 
exploatării şi este mai puţin probabil ca ei să raporteze abuzurile. Muncitorii străini vor 
suporta aceleaşi probleme pe care le suportă imigranţii neautorizaţi acum. 

5. Un program pentru muncitorii străini va afecta negativ într-o măsură importantă drepturile 
legale ale cetăţenilor şi imigranţilor legali. Imigranţii legali vor trebui să dovedească 
legalitatea prezenţei lor în acea ţară, creîndu-se astfel resentimente şi tensiuni în relaţia cu 
poliţia. Aparatul legal necesar pentru monitorizarea muncitorilor străini va interfera cu 
sistemul legal, reducînd drepturile tuturor.  

6. Programele pentru muncitorii străini alimentează alienarea şi agitaţia socială. Muncitorii 
străini obţin mai puţine benficii şi privilegii decît cetăţenii, o situaţie care, deseori, 
generează resentimente. Fără încurajări pentru a fi buni cetăţeni şi a se integra în societate, 
muncitorii străini formează propriile comunităţi insulare. Aceste condiţii pot conduce la 
violenţă şi chiar la terorism.  
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