Tema: Frontiere și punți - Migrația
Pentru a explora tema migrației, am creat trei secțiuni de activități distincte.
Fiecare secțiune analizează un aspect anume al temei, prezentând diferite perspective și provocări.
Activitățile în clasă și în grupuri propuse se bazează pe expoziția permanentă a Casei Istoriei
Europene.

Secțiunea 1
Secțiunea 2
Secțiunea 3

De ce este migrația un subiect atât de „fierbinte” pentru secolul XXI?
Experiența migrației – o persoană în centrul fiecărei povești
Relatările mass-media despre migranți și migrație

Fiecare secțiune conține:





Note orientative pentru cadrele didactice
Activități
Materiale didactice vizuale și textuale ajutătoare
Sugestii de materiale didactice online

Activitățile pot să includă discuții moderate de profesor, muncă în grup, învățare autonomă și
utilizarea unor surse istorice primare și secundare. Alegerea activităților în clasă și în grupuri rămâne
la latitudinea cadrelor didactice.
Prezentarea temei
Specia umană s-a deplasat permanent, a migrat fără încetare dintr-un loc în altul. Dar de ce fac
oamenii asta și care sunt implicațiile acestor deplasări? Sunt ele făcute în scopuri profesionale, de
plăcere sau din alt motiv? Călătoriile lor sunt lungi sau scurte? Își părăsesc domiciliul pentru că așa
vor sau sunt constrânși să plece de împrejurări asupra cărora nu au niciun control? Ce soartă îi
așteaptă când ajung la destinație și cum sunt primiți de către cei care locuiesc deja acolo? Acestea
sunt doar câteva dintre întrebările pe care trebuie să ni le punem atunci când ne ocupăm de
subiectul migrației. Aceste întrebări sunt importante, fiindcă ne pot informa cu privire la
numeroasele tipuri de experiențe ale migrației prin care pot trece oamenii. Studierea unor exemple
din trecut ne poate ajuta și să înțelegem evenimentele care au loc în prezent. Putem compara,
putem identifica asemănări și deosebiri și putem stabili dacă există legături neîntrerupte între
evenimentele istorice și ceea ce vedem că se petrece în jurul nostru în ziua de azi. Migrația este un
proces străvechi, cu numeroase ecouri pe care le resimțim și în prezent.
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Definiții
Migrație
Deplasarea unei persoane sau a unui grup de persoane, fie prin trecerea unei frontiere
internaționale, fie în interiorul aceluiași stat. Este o mișcare a populației, care cuprinde toate tipurile
de deplasări ale persoanelor, indiferent de distanță, compoziție a grupului de migranți și cauze;
aceasta include migrația refugiaților, a persoanelor strămutate, a migranților economici și a
persoanelor care se deplasează din alte motive, inclusiv pentru reîntregirea familiei.
Sursa: Conform definiției Organizației Internaționale pentru Migrație, 2015
Migrant
La nivel internațional nu există o definiție universal acceptată a termenului „migrant”. Cuvântul
acoperă de obicei toate cazurile în care decizia de a migra a fost luată în mod liber de către persoana
în cauză, din motive care țin de „interesul personal” și fără intervenția unui factor extern
constrângător. Prin urmare, definiția se aplică acelor persoane, și rudelor lor, care se mută în altă
țară sau în altă regiune pentru a-și îmbunătăți condițiile materiale sau sociale, precum și
perspectivele, pentru ei înșiși sau pentru membrii familiilor lor. Organizația Națiunilor Unite
definește migrantul ca pe o persoană care a locuit într-o țară străină timp de peste un an, indiferent
de cauze, voluntare sau involuntare, și de mijloacele, legale sau ilegale, la care a recurs pentru a
migra. Conform acestei definiții, persoanele care călătoresc pentru perioade mai scurte, ca turiști
sau oameni de afaceri, nu sunt considerate migranți. Cu toate acestea, în accepțiunea curentă, în
această categorie sunt incluse și unele tipuri de migranți pe termen mai scurt, cum sunt lucrătorii
sezonieri în agricultură, care se deplasează pentru perioade scurte și ajută la plantarea sau la
recoltarea produselor agricole.
Sursa: Conform definiției Organizației Internaționale pentru Migrație, 2015
Refugiat
O persoană care, „în urma [...] unor temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei,
naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara țării a
cărei cetățenie o are și care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu dorește protecția acestei țări”
[art. 1 alin. A pct. (2), Convenția privind statutul refugiaților, art. 1 alin. A pct. (2), 1951, astfel cum a
fost modificată de Protocolul din 1967]. Pe lângă definiția refugiaților din Convenția din 1951 privind
refugiații, art. 1 alin. (2) din Convenția din 1969 a Organizației Unității Africane (OUA) definește
refugiatul ca fiind orice persoană constrânsă să își părăsească țara „din cauza agresiunii externe, a
ocupației, a dominației străine sau a unor evenimente care tulbură în mod serios ordinea publică fie
într-o regiune, fie în întreaga țară din care provine sau a cărei cetățenie o deține”. Tot astfel, în
Declarația de la Cartagina din 1984 se afirmă că sunt considerați refugiați și persoanele care fug din
țara lor „deoarece viețile, siguranța sau libertatea le-au fost amenințate de violență generalizată,
agresiune externă, conflicte interne, încălcări masive ale drepturilor omului sau alte circumstanțe
care au tulburat în mod grav ordinea publică”.
Sursa: Conform definiției Organizației Internaționale pentru Migrație, 2015
Factori de respingere
Motivele pentru care oamenii și-ar putea dori să părăsească locul în care trăiesc.
Factori de atracție
Motivele care îi atrag pe oameni înspre un alt loc.
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