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Raportul de cercetare prezintă analiza 
datelor rezultate dintr-un demers com-
plex de cercetare, realizat la iniția  va 
Fundației Soros-Moldova, în perioada 
august-octombrie 2016. Cercetarea a in-
clus o componentă can  ta  vă (sondaj de 
opinie reprezenta  v național) și una ca-
lita  vă (interviuri aprofundate și discuții 
de grup). Datele au fost culese de com-
pania CBS-AXA, iar instrumentele (ches-
 onarele și ghidurile de interviu) au fost 

proiectate de o echipă internațională de 
cercetători: Ovidiu Voicu, Jennifer Cash, 
Victoria Cojocariu. Analiza datelor este 
realizată de echipa de cercetători. Toate 
opiniile exprimate în raport aparțin aces-
tora și nu implică în mod necesar poziția 
Fundației Soros-Moldova sau a companiei 
CBS-AXA.

Scopul principal al cercetării a fost să 
analizeze din perspec  vă socială modul 
în care se construiește relația între Bise-
rică și Stat în Republica Moldova. În acest 
scop am măsurat opiniile și percepțiile 
populației generale, prin sondaj de opi-
nie și discuții de grup, precum și pe cele 
ale liderilor de opinie din comunități, prin 
interviuri individuale aprofundate. După 
prezentarea metodologiei, raportul este 
organizat în secțiuni construite în jurul in-
strumentelor folosite.

Introducere1
Prima dintre aceste secțiuni urmărește 
direcții de analiză oferite de datele de 
sondaj. Pentru defi nirea contextului, am 
analizat comportamentul religios și am 
realizat o  pologie a religiozității în Re-
publica Moldova. De aici, am construit un 
indicator care refl ectă frecvența interac-
țiunilor cu biserica și o  pologie a religio-
zității. La fel legat de context, am urmărit 
valorile dominate în societate, în par  cu-
lar nivelurile de toleranță și conservato-
rism social, construind indicatori relevanți 
pentru acestea. Tot aici am inițiat discuția 
legată de percepția drepturilor omului 
și, în par  cular, a existenței discriminării 
pe bază de religie, discuție ce va fi  con-
 nuată și detaliată în secțiunile dedicate 

analizei datelor din componenta calita  vă 
a cercetării. Aceste elemente de context 
ne-au permis să a  ngem tema centrală a 
cercetării, anume relația dintre stat și bi-
serică. În condițiile în care legal și decla-
ra  v există o separare între stat și religios, 
principalele mecanisme de infl uență sunt 
poli  ca și poli  cile publice. Am analizat 
potențialul de infl uență religioasă asupra 
unor poli  ci publice cheie și am discutat 
despre succesul potențial al unei agen-
de conservator-religioasă. Ul  ma parte 
a secțiunii dedicată analizei datelor de 
sondaj vizează câteva teme transversale, 
specifi ce contextului actual al Republicii 
Moldova: migrație, context geo-poli  c, 
rolul femeii în societate.

A doua secțiune a raportului este dedica-
tă analizei opiniilor și percepțiilor liderilor 
de opinie din comunități, așa cum rezul-
tă din interviurile realizate. Cercetarea 
a avut loc în opt localități, unde au fost 
intervievați reprezentanți ai autorităților 
locale (de obicei primarul), ai cultelor cu 
cel puțin 50 de aderenți (de obicei preo-
tul) și ai școlilor (de obicei directorul). În 
total am realizat 33 de interviuri. Temele 
surprinse în acestea au inclus: drepturi și 
drepturile omului, discriminare și (in)tole-
ranță, relația între stat și biserică, religie 
și educație și posibile modele internațio-
nale pentru Moldova. Pentru că liberta-
tea religioasă poate ajunge în situații de 
confl ict cu alte drepturi fundamentale, 
am considerat important să analizăm cum 
percep oamenii aceste drepturi, care sunt 
potențialele confl icte și căi de rezolvare 
a acestora. Secțiunea este organizată în 
jurul celor trei categorii de respondenți: 
primărie, școală și biserică. Pentru fi eca-
re dintre acestea, prezentăm principalele 
tendințe ce rezultă din datele culese. La 
fi nalul secțiunii discutăm concluziile co-
mune celor trei categorii.
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A treia secțiune analizează datele cule-
se prin discuții de grup. Am realizat opt 
discuții de grup, u  lizând metoda fo-
cus-grupului. Șapte dintre acestea au fost 
organizate cu persoane selectate pe cri-
teriul confesiunii religioase (3 grupuri de 
creș  ni ortodocși, 3 grupuri cu minorități 
religioase creș  ne, un grup cu musul-
mani), iar a opta folosind criteriul vârstei 
(un grup cu persoane  nere, 18-30 de 
ani). Analiza urmează aceeași structură, 
grupând focus-grupurile în funcție de 
confesiunea respondenților. Temele pro-
puse în discuțiile de grup au fost similare 
celor abordate în interviurile cu formatori 
de opinie, prezentate în secțiunea a doua. 
De asemenea, discuțiile de grup au fost 
o bună oportunitate să ex  ndem discuția 
pe mai multe subiecte ce nu au putut fi  
acoperite integral prin sondaj.

Ul  ma secțiune a raportului este o scurtă 
sinteză a concluziilor ce derivă din unirea 
celor trei fi re de analiză: sondaj, interviuri 
și focus-grupuri. Încercăm să răspundem 
obiec  vului principal: plasarea în context 
social a relației dintre Biserică și Stat. În-
cepem discuția cu perspec  va respectă-
rii sau limitării drepturilor fundamentale 
într-un context social marcat de conser-
vatorism și intoleranță. Dintre drepturi, 
zăbovim ceva mai mult asupra libertății 
religioase, o temă cheie a cercetării. Pre-
zentăm apoi cele două ipostaze ale unei 
relații: Biserică versus Stat, sau discuția 
despre sursa de autoritate legi  mă, re-
spec  v Biserică și Stat, sau modul în care 
bisericile pot să obțină o infl uență mai 
mare și să primească unele privilegii în so-
cietate. La fi nal, arătăm că, cel puțin pen-
tru moment, limita până la care cetățenii 
par a fi  de acord cu o infl uență mai mare 
a bisericilor în societate este implicarea 
directă a acestora în poli  că.
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Metodologia 
cercetării2

Raportul analizează datele obținute în 
urma unui efort complex de cercetare, 
care a inclus o componentă can  ta  vă 
(sondaj de opinie) și una calita  vă (inter-
viuri semistructurate și discuții de grup). 
Pentru ambele componente, datele au 
fost culese de compania CBS-AXA. Ana-
liza și interpretarea datelor sunt realiza-
te de echipa de cercetare (Ovidiu Voicu, 
Jennifer Cash și Victoria Cojocariu) și nu 
implică în nici un fel compania. Opiniile 
exprimate aparțin doar autorilor.

Componenta can  ta  vă

 Universul studiului: populația prezentă, 
în vârstă 15+ ani, cu excepția regiunii 
din stânga Nistrului.

 Mărimea eșan  onului: 2090 de inter-
viuri. 

 Perioada de colectare a datelor: 8 au-
gust – 21 septembrie 2016 

 Metoda de intervievare: interviu față 
în față cu aplicația computerului (CAPI).

 Strategia de eșan  onare: 
 - Cercetarea s-a bazat pe un eșan  on 

stra  fi cat, probabilis  c, mul  stadial; 
 - Baza de stra  fi care: distribuția popu-

lației de 15+ ani a Republicii Moldo-
va, pe medii de reședință și în profi l 
teritorial, conform datelor Biroului 
Național de Sta  s  că la 1 ianuarie 
2016; 

 - Criterii de stra  fi care: 13 regiuni 
geografi ce (pe baza fostelor județe), 
mediu rezidențial, mărimea locali-
tăților (2  puri localități urbane și 3 
 puri localități rurale);

 - Selectarea localităților și a subiecților 
a fost efectuată prin procedee proba-
bilis  ce;

 - Selectarea adreselor a fost efectuată 
folosind metoda rutei aleatorii; 

 - Numărul de localități cuprinse în 
studiu - 183, inclusiv municipiile 
Chișinău și Bălți; numărul punctelor 
de eșan  onare a fost de 432; numă-
rul maxim de interviuri realizate per 
punct de eșan  onare - 5.

 Ches  onarul standardizat, în limba 
română, a fost proiectat de echipa de 
cercetare și revizuit în urma pilotării 
de către companie. Versiunea în limba 
rusă a fost realizată de CBS-AXA. Toți 
respondenții au avut posibilitatea să 
aleagă limba în care doresc să răspun-
dă. Ches  onarul a fost de mul  -tema  c 
și a inclus următoarele teme:
 - Religiozitate și prac  că religioasă, re-

ligiozitate și implicare în ac  vități cu 
caracter religios;

 - Percepțiile și a  tudinile populației 
despre grupurile minoritare, inclusiv 
religioase;

 - Percepții despre lideri și ins  tuții, in-
clusiv religioase;

 - Percepțiile și a  tudinile populați-
ei despre problema  ca drepturilor 
fundamentale, inclusiv prin prisma 
potențialului confl ict cu credințele 
religioase;

 - Valori ale respondenților.

Componenta calita  vă

Componenta calita  vă a studiului a cu-
prins 33 de interviuri aprofundate semi-
structurate, 8 discuții de grup cu popu-
lația, reprezentanți ai diferitor confesiuni 
religioase. Total au fost intervievate 103 
persoane. Ghidurile de interviu și pentru 
discuțiile de grup au fost proiectate de 
echipa de cercetare.

Interviuri aprofundate

Acest instrument a avut ca populație țintă 
liderii de opinie la nivel local. Interviuri-
le au fost realizate în 8 localități, dintre 
care 3 centre raionale și 5 localități rura-
le. Selecția localităților s-a făcut în primul 
stadiu al proiectării eșan  onului pentru 
componenta can  ta  vă a cercetării. Au 
fost folosite următoarele criterii de stra-
 fi care: regiuni geografi ce și dimensiunea 

localităților. Fiecare două dintre cele 8 
localități selectate sunt diferite după cel 
puțin unul dintre aceste două criterii.



9METODOLOGIA CERCETĂRII

În fi ecare localitate au fost iden  fi cate 3 
categorii de respondenți:

 „Primărie”: primarul, un viceprimar sau 
secretarul primăriei, purtătorul de cu-
vânt în această ordine, în funcție de 
disponibilitate.

 „Biserică”: reprezentanții tuturor bise-
ricilor cu cel puțin 50 de aderenți. Re-
prezentantul este preotul/pastorul/etc. 
Dacă acesta nu este disponibil, la limită, 
a fost înlocuit cu alt reprezentant cu în-
datoriri în parohie, cum ar fi  dascălul/
dăscălița, președintele comitetului pa-
rohial. 

 „Școală”: reprezentantul liceului cel mai 
apropiat de Primărie. Dacă nu există un 
liceu în localitate, a fost selectată școa-
la primară. Reprezentantul a fost direc-
torul școlii și doar dacă acesta nu este 
disponibil, a fost înlocuit de unul dintre 
directorii adjuncți. 

Folosind aceste ghidări, în fi ecare localita-
te, au fost realizate:

 1 interviu din categoria „Primărie”;
 1 sau mai multe interviuri din categoria 

„Biserică”, în funcție de numărul de cul-
te reprezentate în localitate. În localită-
țile de dimensiuni mari au fost realizate 
maxim 2 interviuri cu minorități;

 1 interviu din categoria „Școală”.

Au fost realizate în total 33 de interviuri, 
distribuite as  el | TABELUL 1 |:

TABELUL 1. NUMĂRUL DE INTERVIURI 

Categoria de 
respondenți

Nr. de 
interviuri

1 „Biserică” 17
1. Ortodocși 7
2. Alte religii 10

2 „Școală” 8
3 „Primărie” 8

Total 33

Interviurile au fost desfășurate în perioa-
da: august – septembrie 2016.

Discuții de grup

Acest instrument a țin  t populația gene-
rală. Discuțiile de grup au fost realizate în 
Chișinău, cu excepția discuției de grup - 
„2FG”, care a fost realizată în mediul rural 
cu par  ciparea respondenților din aceas-
tă localitate, dat fi ind faptul că organiza-
rea acesteia în Chișinău a eșuat repetat. În 
cazul celorlalte discuții de grup, desfășu-
rate în Chișinău au par  cipat respondenți 
din diferite localități ale republicii, respec-
tându-se distribuția regională sau criteriul 
de municipiu Chișinău/Bălți, unde a fost 
cazul. 

Par  cipanții la discuțiile de grup au fost 
selectați prin intermediul metodei „bul-
gărului de zăpadă” din rețeaua socială 
a operatorilor de interviu sau a foș  lor 
par  cipanți la discuțiile de grup, în baza 
unui eșan  on teore  c pre-stabilit, cu ur-
mătorii indicatori: confesiunea religioasă, 
sexul, vârsta, mediul de reședință. Cei 
selectați nu au mai par  cipat anterior la 
o discuție de grup. În cazul discuțiilor de 
grup cu minoritățile religioase au contri-
buit la recrutarea par  cipanților și lideri, 
reprezentanți din cadrul organizațiilor re-
ligioase. Par  ciparea respondenților din 
diferite localități în cadrul discuțiilor de 
grup a oferit pe de o parte omogenitate 
din perspec  va organizației religioase 

majoritare sau minoritare, dar a asigurat 
și eterogenitatea grupurilor din perspec-
 va cazurilor relatate din comunitate. 

Totodată această perspec  vă de a realiza 
discuțiile cu par  cipanți din mai multe lo-
calități a garantat o deschidere mai mare 
din partea respondenților și oportunitatea 
păstrării confi dențialității și anonimatului 
acestora. Adepții cultului religios „Mar-
torii lui Iehova” nu par  cipă la întruniri 
interconfesionale indiferent de caracterul 
acestora. Martorii lui Iehova au refuzat și 
propunerea de a organiza o întrunire doar 
cu membrii comunității din localitățile in-
cluse în studiu, în cadrul ins  tuției lor.  

Pentru colectarea datelor au fost folosite 
ghiduri de interviu pentru fi ecare catego-
rie intervievată. Discuțiile de grup au fost 
realizate în perioada: septembrie - octom-
brie 2016. Au fost realizate următoarele 
discuții de grup | TABELUL 2 |: 

TABELUL 2. NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI LA DISCUȚIILE DE GRUP       

Categoria  de respondenți Nr. respondenți Data
1FG Minorități religioase din localități preponderent ortodoxe 12 17.09.2016
2FG Minorități religioase din localități unde există mai multe 

minorități religioase
6 13.10.2016

3FG Minorități religioase (Chișinău și Bălți) 9 18.09.2016
4FG Ortodocși, localități preponderent ortodoxe 9 18.09.2016
5FG Ortodocși,  localități unde există mai multe minorități religioase 9 24.09.2016
6 FG Ortodocși (Chișinău și Bălți) 8 24.09.2016
7FG Musulmani, femei* 3 09.10.2016

Musulmani, bărbați* 3 14.10.2016
8FG Tineri 18-30 ani (toate religiile) 11 25.09.2016

Total 70

* Ca urmare a condițiilor specifi ce din teren, discuțiile din categoria 7FG au avut un număr redus de 
par  cipanți, câte 3 fi ecare.
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I. Introducere

Analiza relației dintre biserici și stat poa-
te să pornească din numeroase direcții. 
Abordarea obișnuită privește relația in-
s  tuțională. Analiza organizațională sau 
analiza legisla  vă sunt și ele căi uzuale. În 
cazul de față, instrumentul folosit este un 
sondaj de opinie, pe un eșan  on repre-
zenta  v național. Prin urmare, discutăm 
despre opinia publică, despre percepțiile 
cetățenilor.

Această abordare, din perspec  va oame-
nilor, este una necesară și u  lă. Statul și 
bisericile au în comun tocmai oamenii. 
Dincolo de aparatul birocra  c al celor 
două ins  tuții, funcționari sau preoți, le-
gi  mitatea celor două ins  tuții este dată 
de relația asumată între indivizi, prin con-
tract social sau prin credință. Nu trebuie 
deci să surprindă că transferul de infl uen-
ță între biserici și stat se bazează adesea 
pe opinia publică. Analiza de față își pro-
pune să decripteze o parte din mecanis-
mele prin care se poate transmite această 
infl uență.

Datele de sondaj ne oferă acces la câteva 
direcții de analiză. Vom începe prin a de-
scrie elemente de comportament religios 
și prin a formula o  pologie a religiozită-
ții în Republica Moldova. Acesta este un 
element important pentru defi nirea con-
textului. Plecând de la prac  cile religioa-
se iden  fi cate, vom construi un indicator 

Opiniile și 
percepțiile 
populației

care refl ectă frecvența interacțiunilor cu 
biserica și o  pologie a religiozității.

O a doua secțiune de context este cea 
legată de valorile dominante în societate. 
Prin valori, în acest context, înțelegem an-
samblul de credințe și principii prin care 
oamenii evaluează e  c lumea înconjură-
toare. Pentru subiectul nostru, ne intere-
sează (in)toleranța și conservatorismul so-
cial. Niveluri ridicate ale acestora conduc 
adesea la situații de discriminare și pot 
infl uența poli  cile publice.

În a treia secțiune ajungem la tema cen-
trală a cercetării: relația dintre stat și bi-
serică. În condițiile în care legal și decla-
ra  v există o separare între stat și religios, 
principalele mecanisme de infl uență sunt 
poli  ca și poli  cile publice. Vom analiza 
potențialul de infl uență religioasă asupra 
unor poli  ci publice cheie și vom discuta 
despre succesul potențial al unei agende 
conservator-religioasă.

Ul  ma secțiune a raportului preliminar 
analizează câteva teme transversale, 
specifi ce contextului actual al Republicii 
Moldova. Prima este infl uența migrației 
externe asupra valorilor, în condițiile în 
care Moldova este o țară sursă, și un pro-
cent însemnat al populației ac  ve locuieș-
te temporar în străinătate. A doua temă 
este contextul geo-poli  c, plecând de la 
observația că Republica Moldova este la 
intersecția a două spații de infl uență in-

ternațională. Iar a treia temă ține de con-
textul intern și se referă la rolul femeii în 
societate.

II. Credințe și comportamente 
religioase

Analiza religiozității și a comportamen-
telor religioase, în sine, reprezintă doar 
o preocupare secundară pentru această 
cercetare. Acestea pot fi  însă factori im-
portanți care determină felul în care ce-
tățenii se raportează la biserică, la stat 
și la relația dintre acestea. Din această 
perspec  vă, în prima secțiune a raportu-
lui vom trece în revistă câteva dimensiuni 
importante ale cercetării. Din analiza răs-
punsurilor la o serie de întrebări privind 
raportarea la religie și prac  cile religioa-
se, vom construi o  pologie a religiozită-
ții, precum și un indicator care măsoară 
intensitatea interacțiunilor cu biserica. La 
fi nal, vom analiza potențialul de infl uență 
al liderilor religioși.

Religia declarată de respondenți

Una din întrebările importante ale sonda-
jului a fost cea despre religia responden-
ților. Importanța întrebării derivă din te-
ma  ca cercetării. Atragem atenția că, deși 
este un sondaj reprezenta  v național, 
construit corect metodologic, răspunsuri-

3
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le pot să difere față de cele ale sta  s  cii 
ofi ciale. Fiind o întrebare sensibilă, care 
ține în principiu de viața privată, nu există 
garanții nici în cazul sondajului, nici în cel 
al recensământului, că răspunsul cores-
punde realității. Depinde foarte mult de 
contextul cercetării. Cu aceste precauții, 
arătăm că în cazul sondajului nostru, cei 
mai mulți dintre respondenți, adică apro-
xima  v 93% s-au declarat creș  ni orto-
docși: 86% aparținând de Mitropolia Chi-
șinăului și a întregii Moldove (cunoscută 
și ca Mitropolia Moldovei: în con  nuare 
vom folosi, pentru ușurința lecturii, aceas-
tă denumire prescurtată), și 7% de Mitro-
polia Basarabiei. Aproxima  v 2% s-au 
declarat ca aparținând diverselor biserici 
protestante sau neoprotestante; chiar 
dacă există diferența uneori sensibilă în-
tre acestea, din cauza numărului mic de 
situații, i-am grupat împreună. Procentul 
ateilor și agnos  cilor este de aproxima  v 
1%, și ceva mai puțin de un procent, luați 
împreună, au declarat diverse alte religii 
(catolică, mozaică, islamică ș.a.). Trei la 
sută dintre respondenți au refuzat să își 
spună religia. Religia declarată nu este un 
indicator cu privire la religiozitatea unei 
persoane, ci doar afi rmarea apartenenței 
la cultul respec  v. Pe parcursul acestui 
capitol vom discuta mai îndeaproape su-
biectul religiozității și pe cel al intensității 
prac  cii religioase | TABELUL 3 |.

Având acest tablou al distribuției sta  s-
 ce, în analizele pe care le vom face în 

con  nuare, ne vom referi în principal la 
întregul eșan  on, care este dominat de 
creș  n ortodocși. Acolo unde întâlnim 
comportamente sau percepții diferite, 
vom sublinia care dintre grupurile mari se 
situează semnifi ca  v față de medie. Lu-
ând în calcul marja de eroare a sondajului, 
inferențele referitoare la grupurile mici 
numeric (inclusiv grupul protestanți și ne-
oprotestanți) vor fi  luate în considerare cu 
reținerile de rigoare.

Religiozitate

Importanța credinței în Dumnezeu

Similar cu majoritatea țărilor din regiune, 
credința în Dumnezeu este un element 
defi nitoriu al societății moldoveneș  : 
94% dintre moldoveni răspund afi rma  v 
la această întrebare, și doar 1% spun con-
trariul, că nu cred în Dumnezeu (diferența 
până la 100% reprezintă non-răspunsuri) 
| DIAGRAMA 1 |. Alături de afi rmarea credin-
ței, trebuie subliniată și importanța acor-
dată relației cu divinitatea. Marea majo-

TABELUL 3. RELIGIA DECLARATĂ       

Religia declarată Procent
Ortodoxă – Mitropolia Moldovei 85,7%
Ortodoxă – Mitropolia Basarabiei 6,8%
Protestantă sau neoprotestantă 2,3%
Ateu, agnostic, fără religie 1,3%
Altă religie declarată 0,7%
Religie nedeclarată 3,2%

DIAGRAMA 1. CÂT DE IMPORTANT ESTE DUMNEZEU ÎN VIAȚA DVS.? [%]

DIAGRAMA 2. CARE DINTRE URMĂTOARELE AFIRMAȚII SE APROPRIE CEL MAI MULT DE 
CONVINGERILE DVS.? [%]
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ritate a moldovenilor spun că Dumnezeu 
are un rol important și foarte important 
în viața lor. Pe o scală de la 1 la 10, în 
care 1 înseamnă „deloc important” și 10 
„foarte important”, 79% aleg valori de la 
8 la 10 atunci când sunt întrebați cât de 
important este Dumnezeu în viața lor. În 
același  mp, relația fi ecărui credincios cu 
Dumnezeu și chiar propria interpretare a 
conceptului de Dumnezeu, pot fi  diferite. 
Viziunea despre Dumnezeu nu se supra-
pune obligatoriu cu învățăturile biseri-
cilor. As  el, cei mai mulți dintre respon-
denți (51%), aleg mai degrabă afi rmația 
„există un spirit sau o forță a vieții”, și nu 

învățătura clasică „există un Dumnezeu 
întrupat într-o fi ință”, preferată de doar 
37%. Preferința pentru a doua opțiune 
este chiar ceva mai mare (55%) în rândul 
credincioșilor Mitropoliei Basarabiei. Este 
important să subliniem aceste nuanțe 
pentru a arăta că credința în Dumnezeu 
nu se translatează automat în ascultarea 
întocmai a indicațiilor, învățăturilor sau 
dogmei religioase, indiferent de biserica 
de care aparțin credincioșii | DIAGRAMA 2 |. 
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Relația cu divinitatea poate fi  directă sau 
intermediată de organizațiile religioase. 
Atunci când vorbim de o relație direc-
tă, un indicator bun este rugăciunea. În 
aproape toate religiile, rugăciunea este 
calea directă și cel mai frecvent folosită 
de adresare către divinitate. Peste 90% 
dintre respondenți apelează la rugăciu-
ne: 45% aproape zilnic, și același procent 
doar în situații excepționale (de exemplu, 
atunci când au un necaz). În grupul pro-
testanților și neoprotestanților, procentul 
celor ce se roagă frecvent este mult mai 
ridicat, de 86%. Acest lucru se poate ex-
plica atât prin felul în care sunt organizate 
bisericile respec  ve, cât și prin faptul că 
majoritatea credincioșilor sunt conver  ți 
pe parcursul vieții | DIAGRAMA 3 |. 

În unele situații, se poate întâmpla ca 
bisericile să nu răspundă corespunzător 
nevoilor credincioșilor privind relația cu 
divinitatea. Însă în cazul Moldovei, 61% 
dintre respondenți spun că biserica răs-
punde în mare (43%) sau foarte mare mă-
sură (18%) nevoilor lor legate de credința 
în Dumnezeu, în  mp ce doar 35% răs-
pund la aceeași întrebare cu mică (27%) 
sau foarte mică măsură (8%). Din nou, 
credincioșii bisericilor protestante consi-
deră în semnifi ca  v mai mare măsură că 
biserica răspunde corespunzător nevoilor 
lor în relația cu divinitatea: 75% aleg vari-
antele mare sau foarte mare măsură. Ca 
și în cazul folosirii rugăciunii, nu întâlnim 
diferențe semnifi ca  ve sta  s  c între răs-
punsurile creș  nilor ortodocși, indiferent 
de biserica de care aparțin | DIAGRAMA 4 |.

Auto-iden  fi carea ca persoană 
religioasă

Indiferent care sunt prac  cile unei per-
soane, credința rămâne în primul rând o 
opțiune asumată. Auto-iden  fi carea unei 
persoane ca fi ind credincioasă sau reli-
gioasă reprezintă un indicator esențial 
în defi nirea religiozității | DIAGRAMA 5 |. În 
cazul cercetării de față, 60% dintre res-
pondenți se consideră o persoană credin-
cioasă, 38% spun că nu sunt o persoană 
credincioasă și 2% că sunt atei convinși1. 

1 Așa cum am arătat anterior, la întrebarea despre 
religia de care aparțin, doar 1,3% au răspuns ateu 
sau agnos  c. Uneori, persoanele din această ca-
tegorie, atunci când sunt întrebați despre religie, 
răspund automat cu numele confesiunii în care 
au fost botezați la naștere, chiar dacă nu sunt 
prac  canți. Întrebarea dacă este o persoană cre-
dincioasă include o componentă mai importantă 
de prac  că religioasă. De aici pot să apară dife-
rențe.

DIAGRAMA 3. AVEȚI MOMENTE CÂND VĂ RUGAȚI? [%]

DIAGRAMA 4. ÎN CE MĂSURĂ BISERICA RĂSPUNDE NEVOILOR DVS. LEGATE DE CREDINȚA ÎN 
DUMNEZEU? [%]

DIAGRAMA 5. INDIFERENT DACĂ MERGEȚI SAU NU LA BISERICĂ, AȚI PUTEA SPUNE CĂ 
SUNTEȚI... [%]
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Dincolo de consemnarea acestor rezulta-
te, trebuie subliniat o scădere importantă 
a ponderii celor ce se declară persoană 
credincioasă între 20082 și 2016, de la 
83% la 60%. Nu este obiec  vul acestei 
analize să răspundă la întrebarea ce anu-
me determină o as  el de transformare, 
dar este u  l să o notăm.

Tipuri de religiozitate

Pe baza a trei dintre variabilele analizate 
anterior, vom construi o  pologie a religi-
ozității, după un model preluat din litera-
tura internațională3. Vom u  liza următoa-
rele variabile:

 Auto-iden  fi carea religioasă: dacă res-
pondentul se auto-iden  fi că ca per-
soană religioasă/credincioasă (60% 
din eșan  on, conform răspunsurilor la 
întrebarea descrisă de grafi cul anterior) 
sau nu;

 Prac  că individuală măsurată prin u  li-
zarea rugăciunii în viața de zi cu zi: dacă 
respondentul spune că se roagă frec-
vent (45%) sau nu;

 Prac  că intermediată de biserică, mă-
surată prin frecvența mersului la biseri-
că: dacă respondentul merge la biserică 
cel puțin o dată pe lună (33%) sau nu 
(notă: acest indicator este discutat pe 
larg mai jos).

Din intersecția celor trei variabile, rezultă 
următoarea  pologie a religiozității | TABE-
LUL 4 |.

Elemente de prac  că religioasă: 
interacțiunea cu biserica

Cei mai mulți dintre respondenți spun că 
religia este foarte importantă (32%) sau 
importantă (50%) în viața lor. Sunt mult 
mai mici procentele celor care spun că 
este puțin importantă (15%) sau foarte 
puțin importantă (3%). Aceste răspunsuri 
se corelează cu cele privitoare la impor-

2 Vom folosi pentru comparație ediția 2008 a 
cercetării internaționale European Values Study 
(EVS). Aceasta a întrebuințat o metodologie si-
milară pentru culegerea datelor și formularea 
întrebărilor. Ne vom referi în mai multe situații 
pe parcursul raportului la acest studiu, ce poate 
fi  consultat integral la: h  p://zacat.gesis.org/we-
bview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/
obj/fStudy/ZA4793
3 Balakireva, O., Sereda, I., Religion and Civil Soci-
ety in Ukraine & Russia, in de Hart, Joep, Dekker, 
Paul, Halman, Loek (Eds.) Religion and Civil Soci-
ety in Europe (2013).

TABELUL 4. TIPURI DE RELIGIOZITATE        

Religiozitate Descriere Pondere
Difuză Persoană ne-religioasă: nici nu se auto-identifi că drept o 

persoană credincioasă, nici nu practică religia 
27%

Declarativă Persoană care se auto-identifi că drept credincioasă, dar nu 
practică religia nici individual, nici prin biserică

24%

Individuală Utilizare frecventă a rugăciunii, dar fără mers frecvent la biserică, 
sau practică regulată (individuală sau colectivă) fără auto-
identifi care

32%

Tradițională Auto-identifi care și practică regulată (individuală sau colectivă) 18%

tanța lui Dumnezeu, și putem presupu-
ne că majoritatea respondenților privesc 
divinitatea și religia ca strâns legate. Ne 
interesează însă relația directă cu biseri-
cile, pentru a avea o imagine a posibilei 
infl uențe ins  tuționale a acestora. Am in-
clus în ches  onar întrebări care urmăresc 
patru dimensiuni: frecvența mersului la 
biserică; sprijinul fi nanciar acordat bise-
ricii; adoptarea unor comportamente de 
 p religios; și acceptarea infl uenței bise-

ricii în poli  că și societate. Ul  ma dintre 
aceste dimensiuni o vom aborda pe larg în 
secțiunile următoare. 

Frecvența mersului la biserică

Par  ciparea la serviciile religioase poate fi  
adesea o oportunitate mai degrabă socia-
lă decât una spirituală. Este mai ales cazul 
marilor evenimente – nunți, înmormân-
tări, botezuri – în care serviciul religios se 
face în unele cazuri pentru că „așa trebu-
ie”. Indicatorul clasic pentru frecventarea 
serviciilor religioase exclude aceste eve-
nimente majore, ca în întrebarea: „În afară 
de nunți, înmormântări și botezuri, cât de 
des ați mers în ul  mul  mp la biserică?” 
| DIAGRAMA 6 |.

DIAGRAMA 6. ÎN AFARĂ DE NUNȚI, ÎNMORMÂNTĂRI ȘI BOTEZURI, CÂT DE DES AȚI MERS ÎN 
ULTIMUL TIMP LA BISERICĂ? [%]
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Doar un număr redus dintre respondenți, 
11%, merg la biserică cel puțin o dată pe 
săptămână. 17% merg aproxima  v o dată 
pe lună, iar cei mai mulți, 39%, doar la 
cele mai importante sărbători religioase. 
La polul opus, 20% spun că merg la bise-
rică o dată pe an sau mai rar, 8% prac  c 
niciodată (în afară de nunți, botezuri, în-
mormântări). Comparând cu situația din 
anul 2008, relevată de datele EVS, nu în-
registrăm schimbări semnifi ca  ve în ceea 
ce privește mersul la biserică (toate dife-
rențele sunt în marja de eroare combinată 
a celor două sondaje). 

Persoanele mai în vârstă, locuitorii din 
mediul rural și femeile sunt mai înclinate 
să meargă mai des la biserică. Educația 
și venitul nu sunt factori care să inducă 
diferențe semnifi ca  ve sta  s  c. Dintre 
grupurile religioase, protestanții și neo-
protestanții merg cu mult mai des la bi-
serică: 57% dintre ei cel puțin o dată pe 
săptămână.

DIAGRAMA 7. CONTRIBUȚII FINANCIARE PENTRU BISERICĂ [%]

DIAGRAMA 8. CÂT DE DES... [%]
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Contribuții băneș   pentru biserică

Dintre toți respondenții, indiferent cât de 
des merg la biserică, 30% spun că obiș-
nuiesc să contribuie și fi nanciar pentru 
biserica la care merg. Și în acest caz, între-
barea a exclus evenimentele de  p nun-
tă, botez, înmormântare. Sunt mai mulți, 
49%, cei care răspund că nu fac donații 
către biserică. Restul 21% fi e nu au răs-
puns la întrebare, fi e nu merg la biserică 
| DIAGRAMA 7 |. Ponderea celor care spun 
că dau bani la biserică este mai mare în 
rândul celor ce merg mai des (42% dintre 
cei ce merg cel puțin o dată pe săptămâ-
nă), dar și între cei ce merg foarte rar (41% 
dintre cei ce merg o dată pe an sau mai 
rar). Putem presupune că în primul caz 
este un răspuns la un număr mai mare de 
servicii primite. În cazul celor ce merg rar, 
ipoteza cea mai probabilă este că necu-
noscând cum se face, răspund unei pre-
siuni sociale de a da ceva. Între grupurile 
confesionale, sunt mai predispuși să dea 

bani cei care aparțin de Mitropolia Basa-
rabiei (40%). 

Toți cei ce au spus că obișnuiesc să con-
tribuie fi nanciar au fost rugați să es  meze 
sumele pe care le donează lunar. Media 
răspunsurilor este de 51 de lei. Răspunsu-
rile variază pe o plajă largă, de la persoane 
care es  mează că dau în medie 3 lei, până 
la respondenți care vorbesc de 1.000 lei. 
Totuși, sumele foarte mari, de câteva sute 
sau chiar o mie de lei, sunt rare. Cele mai 
des întâlnite răspunsuri sunt, în ordine, 
50, 20, 10, 30 și 100 de lei. Putem es  -
ma că o contribuție obișnuită, pentru o 
persoană care are un contact moderat cu 
biserica, este de câteva zeci de lei, mai pu-
țin în mediul rural și pentru persoane cu 
venituri mai scăzute și ceva mai mult, spre 
o sută de lei, pentru mediul urban și per-
soane cu venituri mai mari. Protestanții 
și neoprotestanții es  mează că donează 
mai mult, în medie, decât ortodocșii (indi-
ferent de biserică). 

Ritualuri și rituri

O a treia dimensiune a comportamentului 
religios este respectarea unor ritualuri sau 
rituri care au conotație religioasă. Acestea 
nu sunt neapărat dogma  ce, ci pot fi  și 
rezultatul unor îmbinări între dogmă și 
obiceiuri populare. Având în vedere struc-
tura populației, cunoscută din sta  s  ca 
ofi cială, am testat doar ritualuri legate de 
bisericile creș  ne | DIAGRAMA 8 |:

 Respectarea zilelor de sărbătoare (du-
minica și marile sărbători religioase) 
prin faptul că nu muncesc este o prac-
 că curentă pentru majoritatea popula-
ției. 38% spun că fac acest lucru întot-
deauna, iar 28% adesea.

 Spovedania în ajunul marilor sărbători 
este u  lizată în mai mică măsură: doar 
22% spun că o fac întotdeauna, 21% 
adesea, 37% câteodată și 20% nicioda-
tă. Trebuie precizat și că spovedania im-
plică ținerea postului (cel puțin parțial). 

 „Botezul” ritualic al locuinței, în ajun 
de Bobotează, este larg acceptat: 42% 
spun că primesc preotul întotdeauna, și 
20% adesea.

 Sfi nțirea obiectelor de uz îndelungat, 
precum mașina și casa, chiar dacă nu 
se regăsește între învățăturile de bază 
ale bisericilor, este totuși un ritual des 
întâlnit. 87% dintre moldoveni spun că 
fac acest lucru cel puțin ocazional, și 
grupul cel mai numeros (36%) este al 
celor ce își sfi nțesc întotdeauna casa 
sau mașina.
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DIAGRAMA 9. AȚI MERS VREODATĂ ÎNTR-UN PELERINAJ RELIGIOS…? [%]

DIAGRAMA 10. FRECVENȚA INTERACȚIUNILOR CU BISERICA [%]

67

94

93

91

64

33

6

7

9

36

… în Moldova

… în Ucraina

… în România

… la locuri s nte din alte ri

Cel pu in un pelerinaj

Nu Da

23 42 31 4

Rar Frecvent

Este interesant de remarcat că sunt mai 
răspândite prac  cile care nu necesită ne-
apărat o implicare sporită din partea cre-
dinciosului și care pot fi  afi șate, precum 
vizita preotului de Bobotează sau sfi nți-
rea obiectelor. Acestea se corelează cu 
răspunsul afi rma  v la întrebarea despre 
plata unor bani la biserică, ceea ce condu-
ce la ipoteza că sunt și plă  te (nu am avut 
o întrebare dis  nctă în acest sens). Rela  v 
răspândită este și respectarea sărbăto-
rilor prin reținerea de la muncă. Aceasta 
presupune un efort de organizare, dar nu 
unul consistent. Dintre elementele testa-
te, spovedania implică cel mai mare efort 
personal, atât prin discuția cu preotul în 
sine, cât și prin condiția implicită de a ține 
postul pentru a fi  admis la spovedanie. Nu 
este deci surprinzător că este cea mai pu-
țin întâlnită, dar în con  nuare un număr 
important de persoane o prac  că.

O formă specială de ritual este pelerina-
jul religios. Acesta implică inves  rea unor 
resurse fi nanciare mai mari și presupune 
o căutare a unui scop spiritual. În diagra-
ma de mai jos sunt surprinse răspunsu-
rile directe la întrebări despre pelerinaje 
în diferite țări (de exemplu, 33% dintre 
respondenți au fost într-un pelerinaj în 
Republica Moldova) și un indicator com-
pus care măsoară ponderea celor ce au 
fost în cel puțin un pelerinaj, indiferent 
de țară: 36% dintre cetățeni au fost cel 
puțin într-un pelerinaj în decursul vieții 
| DIAGRAMA 9 |. 

Locurile sfi nte din propria țară sunt cele 
mai vizitate, și au fost deja văzute de o 
treime dintre respondenți. 6% spun că 
au mers în pelerinaj în Ucraina, 7% în Ro-
mânia și 9% în alte țări (putem presupune 
că Israelul se afl ă între cele mai vizitate). 
Ponderea celor ce au fost în mai mult de o 
țară este scăzută: 6% au fost în două țări 
(de exemplu, în Moldova și în România), 
2% - în trei, și alte 2% - în patru țări.

Un indicator al frecvenței 
interacțiunilor cu biserica

Pe baza răspunsurilor la întrebările anali-
zate mai sus, am construit un indicator al 
frecvenței interacțiunilor cu biserica. Am 
luat în calcul următoarele  puri de inter-
acțiuni:

TABELUL 5. FRECVENȚA INTERACȚIUNILOR 
CU BISERICA

Dimensiunea Procentul din 
populație

Merge cel puțin o dată pe lună 
la biserică, în afara nunților, 
înmormântărilor și botezurilor

33%

Donează bani la biserică, în 
afara nunților, înmormântărilor 
și botezurilor

30%

Ține cel puțin trei din cele 
patru ritualuri analizate (fără 
pelerinaj)

52%

Indicatorul l-am obținut prin intersecția 
celor trei grupuri evidențiate în tabelul 
de mai sus. Poate lua valori de la 0 (este 
în afara tuturor acestor grupuri) până la 3 
(este în interiorul tuturor grupurilor). Cu 
cât valoarea indicatorului este mai mare, 
cu atât mai des respondentul interacțio-
nează cu biserica sa. Imaginea de mai jos 
descrie distribuția întregului eșan  on: 
23% au interacțiuni rare (valoare indica-
tor 0); 42% moderate (valoare indicator 
1); 31% frecvente (valoare indicator 2) și 
doar 4% foarte frecvente (valoare indica-
tor 3).

În secțiunile următoare, pentru analiza 
datelor, vom uni ul  mele două categorii. 
În analize vom spune că respondentul are 
interacțiuni frecvente cu biserica dacă 
indicatorul are valoarea 2 sau valoarea 3. 
Acest lucru se întâmplă pentru 35% din-
tre respondenți (31%+4%) | DIAGRAMA 10 |. 
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Percepții despre liderii religioși

Liderii religioși pot fi  vectori importanți ai 
infl uenței bisericilor. Din acest punct de 
vedere, bisericile nu sunt diferite de alte 
organizații. Ipoteza de la care am plecat 
este că liderii religioși au o credibilitate 
mai ridicată decât a elitelor poli  ce, ceea 
ce le-ar oferi un potențial de infl uență 
mai ridicat. De aceea am testat nivelul de 
încredere al cetățenilor într-un număr de 
lideri religioși provenind din toate biseri-
cile.

Principala observație care se desprinde 
din analiza datelor, așa cum arată imagi-
nea de mai jos, este că în fapt majoritatea 
liderilor religioși au o notorietate scăzută 
la nivel național. În majoritatea cazurilor, 
procentul celor care răspund că nu cu-
nosc persoana respec  vă este 75% sau 
mai mult. Vorbim deci de o notorietate 
scăzută a aproape tuturor liderilor religi-
oși, cu excepția Mitropolitului Vladimir. A 
doua observație generală este că opiniile 
nega  ve sunt mai multe decât cele pozi-
 ve. Putem spune că, pe ansamblu, cetă-
țenii Moldovei  nd să nu aibă încredere în 
liderii religioși.

Lipsa de notorietate și încrederea scăzută 
în liderii religioși contrastează cu a  tudi-
nea în general favorabilă față de biserici, 
refl ectată și de rezultatele analizate ante-
rior (de exemplu, am arătat că majoritatea 
respondenților spun că biserica răspunde 
în mare sau foarte mare măsură nevoilor 
lor spirituale). Pentru moment, reținem 
această aparentă contradicție și vom re-
veni la semnifi cația ei atunci când vom 
discuta despre relația între biserici și po-
li  că.

Singurul ierarh care este cu adevărat cu-
noscut la nivel național este conducătorul 
bisericii majoritare, Mitropolitul Vladimir: 
75% dintre moldoveni au o opinie despre 
el și doar 15% spun că nu îl cunosc. Dar 
opiniile despre el sunt împărțite: 41% au 
puțină sau foarte puțină încredere, în  mp 
ce doar 34% răspund că au multă sau 
foarte multă încredere. Un al doilea re-
prezentant al aceleiași biserici, Episcopul 
Marchel, este ceva mai cunoscut: „doar” 
69% spun că nu-l cunosc. Dar și în cazul 
său, neîncrederea (17%) este mai mare ca 
încrederea (9%). Toți ceilalți lideri religioși 
testați au notorietate scăzută și, între cei 
ce au o opinie despre ei, sunt mai nume-
roși cei ce își arată neîncrederea | DIAGRA-
MA 11 |.

DIAGRAMA 12. CÂTĂ ÎNCREDERE AVEŢI ÎN... [%]
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Situația liderilor poli  ci, cu care dorim să-i 
comparăm pe cei religioși, este diferită. 
În general, poli  cienii testați au o noto-
rietate ridicată, dar opiniile cetățenilor 
sunt covârșitor nega  ve. Chiar și cei mai 
„populari” lideri poli  ci, la momentul son-
dajului, nu aveau mai mult de 20% de în-
credere, în  mp ce ponderea celor ce nu 
aveau încredere în ei era de aproxima  v 
60%. Subliniem că aceste date sunt vala-
bile la momentul cercetării de teren (au-
gust 2016). Contextul electoral, campa-
nia pentru alegerea președintelui, poate 
conduce la schimbări de percepție. Acest 
lucru nu modifi că însă fundamental ana-
liza, pentru că nu ne așteptăm ca opinia 
generală despre poli  cieni să se îmbună-
tățească brusc | DIAGRAMA 12 |. 

În concluzie, potențialul de infl uență al 
liderilor religioși este scăzut, din două 
mo  ve importante. În primul rând, notori-
etatea lor este, în general, foarte scăzută, 
deci pot ajunge la un număr restrâns de 
persoane. În al doilea rând, nu se bucură 
de o încredere ridicată în rândul celor ce 
îi cunosc. Ne așteptăm ca potențialul de 
infl uență al bisericilor să fi e dat mai de-
grabă de fi ecare reprezentant în comu-
nitate (preot, pastor etc.), decât de liderii 
naționali. 

TABELUL 6. NU AR ACCEPTA… [% DIN TOTAL EȘANTION]

 Să locuiască în 
Republica Moldova

Să locuiască în 
aceeași localitate

Să fi e vecin Să fi e prieten Să facă parte 
din familie

Persoane de altă etnie/naționalitate   23   28   3   38   44
Romi / țigani   38   47   60   69   79
Evrei   33   41   48   54   65
Sectanți   60   68   75   80   86
Musulmani   61   68   73   78   85
Homosexuali   84   89   94   95   97
Alcoolici   76   81   90   95   97
Consumatori de droguri   84   89   95   97   99
Persoane care trăiesc cu HIV/SIDA   70   77   83   87   93

III. (In)toleranță și 
ne(discriminare)

În acest capitol vom analiza câteva vari-
abile care ajută la defi nirea contextului 
social. Vom discuta despre toleranță, ară-
tând că, în fapt, opinia publică din Moldo-
va este dominată de intoleranță genera-
lizată, defi nită ca respingere a diversității 
sociale. O temă în strânsă legătură este 
cea a conservatorismului social, care la 
rândul său este ridicat. Pentru ambele 
dimensiuni – intoleranță și conservato-
rism social – vom construi indicatori de-
scrip  vi. Vom încheia cu o scurtă trecere 
în revistă a percepțiilor despre drepturile 
omului. 

Nivel ridicat de intoleranță

Toleranța indivizilor față de grupuri diferi-
te de grupul propriu de apartenență este 
una din valorile fundamentale pe care se 
bazează funcționarea societăților demo-
cra  ce. Toleranța are un dublu rol. Atunci 
când este prezentă, fundamentează rela-
țiile sociale bazate pe încredere, care la 
rândul lor permit cooperarea și implicarea 
în rezolvarea problemelor comune. Atunci 
când toleranța lipsește, vorbim deci de 
o societate caracterizată de intoleranța, 
pot să apară confl icte între grupurile so-
ciale, iar membrii grupurilor minoritare se 
pot retrage sau pot fi  forțați să se retragă 
din viața publică, fi indu-le as  el afectate 
drepturile fundamentale și în același  mp 
generând o pierdere de capital uman.

Pentru a măsura nivelul de (in)toleranță 
în societate, am u  lizat un instrument 
clasic, scala distanței sociale. Pentru o 
listă de grupuri sociale, respondenții au 
fost rugați să menționeze pe cei pe care 
nu i-ar accepta în diverse relații sociale, 
ierarhizate după distanța față de respon-
dent: să locuiască în Republica Moldova, 
să locuiască în aceeași localitate, să fi e ve-
cin, să fi e prieten, respec  v să facă parte 
din familie. Tabelul de mai jos sinte  zează 
răspunsurile primite | TABELUL 6 |.

Ci  re pe rând: 23% dintre respondenți 
nu ar accepta ca persoane de altă etnie/
naționalitate să locuiască în Republica 
Moldova; 28% nu ar accepta ca acestea 
să locuiască în aceeași localitate; etc.

Imaginea este suges  vă: cu cât bara roșie 
este mai mare, cu atât respingerea grupu-
lui respec  v, în situația respec  vă, este 
mai mare. Culoarea roșie dominantă în 
întregul tabel vorbește de la sine despre 
intoleranță, atât generalizată cât și speci-
fi că.



BISERICĂ ȘI STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA 18

51

79

46

38

55

37

82

79

69

7

5

11

6

7

6

4

5

6

9

3

12

8

6

6

3

3

4

7

2

7

8

4

4

2

2

3

9

3

10

16

7

11

2

2

6

4

1

3

6

3

6

1

1

2

3

1

2

5

4

6

1

1

1

3

1

2

3

3

5

1

1

2

1

1

2

2

2

5

1

1

1

3

1

2

4

3

9

1

1

3

Minciuna

Homosexualitatea

Avortul

Divor ul 

Rela ii sexuale 
în afara c s toriei (adulter) 

Rela ii sexuale
înainte de c s torie

Sinuciderea

Prostitu ia 

Pedeapsa cu moartea

niciodat  justi cat întotdeauna justi cat

Intoleranța generalizată se manifestă prin 
respingerea tuturor grupurilor sociale „di-
ferite” de cel majoritar. Pentru a simplifi ca 
discuția, în con  nuare, ne vom referi la 
situația din mijloc, „să fi e vecin”. Aceasta 
implică un grad de interacțiune între res-
pondent și persoana respec  vă (cu vecinii 
sigur te întâlneș   măcar din când în când), 
dar nu unul atât de puternic ca în cazul 
prietenilor sau familiei. Un indicator bun 
al intoleranței generalizate este numărul 
mediu de grupuri care au fost respinse de 
respondenți într-o anume situație. Pentru 
Moldova, acest indicator este 6,5, pe o 
scală de la 1 la 10: este o valoare pe care o 
considerăm ridicată și asociată unui nivel 
înalt de intoleranță. Pentru comparație, în 
România, o țară cu o cultură apropiată, în 
2011 indicatorul intoleranței generalizate 
avea valoarea de 1,9 pe aceeași scală de 
la 1 la 104. 

Indicatorul toleranței generalizate este 
puțin mai mare, 6,6 - pentru cei din religia 
majoritară (ortodocși Mitropolia Moldo-
vei), scade la 6,1 - pentru ortodocșii ce 
țin de Mitropolia Basarabiei și rămâne 
în jurul valorii 5 pentru celelalte grupuri. 
Interacțiunile frecvente cu biserica și afi -
nitatea mai mare pentru un program con-
servator-religios se asociază, așa cum ne 
așteptam, cu o intoleranță mai ridicată. 
Elementele care se asociază cu o toleran-
ță mai mare sunt cele ce țin de resurse: 
venit mai mare, educație universitară, u  -
lizarea mai multor surse de informare. De 
asemenea, intoleranța crește cu vârsta, cu 
o excepție notabilă:  nerii din grupa de 
vârstă 18-24 de ani au media indicatoru-
lui intoleranței generalizate mai ridicată 
(6,8) decât toate celelalte grupe de vârstă.

Vorbim despre intoleranță specifi că în 
legătură cu un grup anume. Datele arată 
patru grupuri respinse aproape unanim: 
consumatori de droguri, homosexuali, 
alcoolici, persoane cu HIV/SIDA. Toate 
acestea sunt grupuri foarte specifi ce și 
bine defi nite. Grupul cel mai puțin respins 
este și singurul defi nit difuz din lista oferi-
tă, „persoane de altă etnie/naționalitate”. 
În același  mp, atunci când am numit etnii 
specifi ce – romi, evrei – a crescut intole-
ranța. 

Aceste observații arată că societatea din 
Republica Moldova este una închisă și cu 
disponibilitate redusă de a accepta mino-
ritățile. Majoritatea membrilor ei resping 

4 Voicu, O., Tufi ș, C., Popescu, R., Religie și com-
portament religios în România, Fundația pentru o 
Societate Deschisă România, Bucureș  , 2011.

persoanele „diferite”, indiferent că vorbim 
de preferințe sexuale, obiceiuri conside-
rate vicioase, etnie sau religie. Respinge-
rea este mai puternică atunci când grupul 
este defi nit mai specifi c. 

Conservatorism social

Intoleranța ridicată este parțial explicată 
de conservatorismul social care domină 
opinia publică din Republica Moldova. 
Prin conservatorismul social ne referim 
la ansamblul de valori care pun accent pe 
familie și tradiție, pe rolurile tradiționale 
de gen și pe învățăturile morale religioa-
se. În cercetarea valorilor, modelul clasic 
este verifi carea opiniilor respondenților 
față de o serie de situații sociale care 
contravin moralei tradiționale. Aceș  a 
sunt rugați să spună, pe o scală de la 1 la 
10, în ce măsură pot fi  „jus  fi cate” aceste 
situații. 

Situația din Moldova este cea refl ectată 
de grafi cul următor: în toate situațiile, ma-
joritatea respondenților aleg răspunsurile 
afl ate la dreapta scalei, considerând deci 
că nu există situații în care se pot jus  fi ca 
acțiunile respec  ve. Observăm că gradul 
se respingere al homosexualității este si-
milar cu cazurile sinuciderii și pros  tuției. 
Acestea reprezintă nucleul dur al conser-
vatorismului social | DIAGRAMA 13 |. 

O posibilă explicație este că sunt situații 
sociale respinse de cele două sisteme de 
valori – creș  nismul ortodox și comunis-
mul de  p sovie  c – ce s-au suprapus și 
contribuie în bună măsură la formarea e  -
că a opiniei publice în Moldova. Nu este 
deci surprinzător că le regăsim în mora-
la comună actuală. Gradul ridicat de ac-
ceptare a acestor valori indică și un eșec 
sistema  c al încercărilor de a promova o 
e  că progresistă, prin instrumente legale 
și educaționale. 

DIAGRAMA 13. CONSERVATORISM SOCIAL [%]



19OPINIILE ȘI PERCEPȚIILE POPULAȚIEI

Atunci când vorbim de situații în care bi-
sericile au acceptat să facă unele compro-
misuri, putem avea în vedere, de exemplu, 
relațiile de cuplu. Cercetarea arată că so-
cietatea este ceva mai relaxată în ceea ce 
privește relații sexuale înainte sau în afara 
căsătoriei, avortul sau chiar divorțul (mai 
relaxat nu înseamnă că sunt acceptate, ci 
doar că sunt mai puțin respinse). Acestea 
sunt și situații care se întâmplă mai des și 
sunt, în fapt, acceptate tacit de către bi-
serici. 

Pe baza acestor răspunsuri, am calculat 
un indicator general al conservatorismu-
lui social | DIAGRAMA 14 |. Acesta ia valori 
de la 1 – foarte conservator (răspunde în 
toate situațiile niciodată jus  fi cat), la 10 – 
foarte progresist (răspunde în toate situa-
țiile întotdeauna jus  fi cat). Media națio-
nală este 2,5, indicând un nivel ridicat de 
conservatorism social. Grafi cul de mai jos 
prezintă distribuția indicatorului conser-
vatorism social pentru toți respondenții 
care au răspuns la cel puțin una din între-
bări (numărul total de cazuri este 1.728). 
Așa cum se poate lesne observa, distribu-
ția este puternic dezechilibrată către con-
servatorism. Subgrupul cel mai numeros, 
400 de cazuri, adică aproxima  v 23% din 
eșan  on, este al conservatorismului ra-
dical, cei care consideră întotdeauna ne-
jus  fi cate toate comportamentele socia-
le analizate. Tabelul de mai jos arată, din 
nou, că persoanele cu mai multe resurse 
sunt ceva mai puțin conservatoare (valoa-
rea indicatorului e mai mare). Interacțiu-
nile mai frecvente cu biserica, o religiozi-
tate de  p tradițional și afi nitatea față de 
agenda conservator-religioasă se asocia-
ză cu un nivel crescut de conservatorism 
social. Din cauza respingerii puternice a 
unor situații, așa cum am arătat, indicato-
rul variază rela  v puțin pe subgrupuri de 
populație. În fapt, cea mai mare parte a 
variației este dată de răspunsurile la cele-
lalte întrebări | TABELUL 7 |. 

DIAGRAMA 14. INDICATORUL CONSERVATORISMULUI SOCIAL

TABELUL 7. 

Medie eșantion 2,5

Nivel de studii Cel mult gimnaziu 2,4
Liceu, școală profesională, colegiu 2,5
Studii universitare 2,7

Mediu de rezidență Rural 2,5
Urban 2,5

Sex Bărbat 2,7
Femeie 2,4

Venit personal Nici un venit 2,8
Sub 1000 lei 2,2
1000-2500 lei 2,4
Peste 2500 lei 2,7

Vârstă Sub 25 ani 3
25-34 2,7
35-44 2,6
45-54 2,4
55-64 2,2
Peste 65 ani 2

Afi nitate puternică cu agenda 
conservator-religioasă

Da 1,8
Nu 2,6

Interacționează frecvent cu biserica Da 2,3
Nu 2,6

Religia Ortodoxă – Mitropolia Moldovei 2,5
Ortodoxă – Mitropolia Basarabiei 2,8
Protestantă sau neoprotestantă 2,3
Ateu/agnostic 3,4

Tip de religiozitate Difuză 2,8
Declarativă 2,7
Individuală 2,4
Tradițională 2,2
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Percepții despre drepturile omului

Un modul exploratoriu al sondajului s-a 
referit la percepțiile despre drepturile 
omului. Îl vom discuta pe scurt în acest 
capitol, pentru că adesea un grad ridicat 
de conservatorism se asociază cu respin-
gerea sau limitarea unor drepturi funda-
mentale. Vom reveni la acest subiect în 
secțiunile dedicate componentei calita  -
ve a cercetării. 

Drepturile omului reprezintă un subiect 
mai rar abordat în cercetări can  ta  -
ve, pentru că implică un grad mare de 
conceptualizare și adesea se adevereș-
te ipoteza lipsei de informare a respon-
denților. Am folosit o întrebare deschisă, 
fără variante de răspuns, pentru a afl a ce 
înțeleg cetățenii Republicii Moldova prin 
sintagma „drepturile omului”. Majoritatea 
respondenților au încercat să răspundă și 
am grupat aceste răspunsuri în mai multe 
categorii | DIAGRAMA 15 |:

 37% dintre respondenți au numit unul 
sau mai multe drepturi. Plaja de drep-
turi menționate este foarte largă, iar 
cele mai des întâlnite sunt: dreptul la 
liberă exprimare, dreptul la libertate, 
dreptul la viață, drepturi sociale (mun-
că, pensie, asistență medicală, trai de-
cent) și dreptul la demnitate. 

 10% au exprimat, direct sau indirect, 
principiul unor drepturi universale care 
se aplică tuturor oamenilor, dar fără a 
indica și exemple concrete. 

 8% au explicat drepturile în manieră 
norma  vă, prin lege, prin principiul „ai 
dreptul să faci ce-ți permite legea”. 

 7% au dat răspunsuri vagi, de  pul: 
„drepturile omului să fi e respectate”, 
„drepturile ne sunt încălcate”, „democra-
ție”, „pace” și alte răspunsuri generale.

 18% au spus că nu cunosc această sin-
tagmă.

 21% nu au ș  ut să răspundă.

Indiferent de răspunsurile la întrebarea 
anterioară, marea majoritate a respon-
denților consideră că drepturile omului 
nu sunt respectate în Republica Moldova. 
La întrebarea „În ce măsură credeți că în 
Republica Moldova sunt respectate drep-
turile omului?”, 49% au răspuns în foarte 
mică măsură sau deloc și 42% în mică 
măsură. Doar 6% au spus mare măsură și 
doar 1% foarte mare măsură. Aceste răs-
punsuri pot să indice mai degrabă o stare 
de nemulțumire față de funcționarea sta-
tului în general și a jus  ției în par  cular, 
decât o bună cunoaștere a domeniului 
drepturilor omului.
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DIAGRAMA 15. TIPOLOGIA RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBAREA „DVS. CE ÎNȚELEGEȚI PRIN 
DREPTURILE OMULUI?” [%]

DIAGRAMA 16. PONDEREA PERSOANELOR 
CARE AU AUZIT DE CAZURI DE 
DISCRIMINARE PE BAZĂ DE RELIGIE

14%

80%

6%

Da Nu NR

Este surprinzător gradul de cunoaștere 
al unui instrument juridic internațional – 
Convenția Europeană a Drepturilor Omu-
lui. Întrebați dacă au auzit despre aceasta, 
42% răspund pozi  v, în  mp ce 53% spun 
„nu”, iar 5% nu au nici o opinie. Spunem 
că este surprinzător pentru că, în general, 
as  el de instrumente sunt rela  v puțin 
cunoscute. Este posibil ca o parte din răs-
punsurile pozi  ve să fi e din dorința de a 
da un răspuns dezirabil. Totuși, în cazul 
Moldovei, și numărul ridicat de apeluri la 
CEDO poate fi  o explicație parțială. Între-
bați ce înseamnă Convenția pentru ei și 
pentru Moldova, doar un sfert din eșan-
 on dau un răspuns (întrebare deschisă). 

Aproape toți cei ce au un răspuns dau o 
conotație pozi  vă Convenției, explicând 
că este un instrument care apără sau ga-
rantează drepturile tuturor. 

Un indicator apropiat tema  c este cel al 
discriminării percepute, pe bază de religie. 
Am formulat o întrebare directă în acest 
sens, în care am explicat discriminarea ca 
un tratament mai rău (formularea comple-
tă: „Dumneavoastră ați auzit vreodată de 
situații în care oamenii sunt discriminați 
sau sunt tratați diferit, mai rău, pentru 
că au altă religie sau credință decât ma-
joritatea cetățenilor?”). Ponderea celor ce 
au răspuns pozi  v este 14% | DIAGRAMA 
16 |. Considerăm că este o valoare rela  v 
mare, în contextul descris mai sus, marcat 
de conservatorism social și intoleranță. 
În general în as  el de situații discrimina-
rea nu este recunoscută. Întrebați care 
sunt sursele de informare despre aceste 
cazuri de discriminare, 3% au indicat o 
experiență directă, personală sau a unor 
cunoscuți; 8% au răspuns că le-au poves-
 t rudele sau prietenii și 3% au spus că 

au afl at din mass-media (întrebarea a fost 

adresată doar celor ce au auzit de cazuri 
de discriminare). 

Rețelele de cunoscuți sunt deci o sursă 
mai importantă decât mass-media. Vom 
întâlni o situație similară în cazul întrebă-
rilor despre încălcarea libertății religioase, 
despre care vom discuta mai pe larg în ca-
pitolul următor. De al  el, cei care au spus 
că au cunoș  nță de cazuri de încălcare 
a libertății religioase se suprapun foarte 
mult cu cei care vorbesc de discriminare 
pe bază de religie. De aici deducem că 
prac  c se referă cam la aceleași situații. 
Au fost indicate ca vic  me ale discrimină-
rii persoanele aparținând unor biserici mi-
noritate. Doar 10% dintre respondenți au 
dat un exemplu concret, și cel mai des au 
fost menționate: Martorii lui Iehova, Bise-
rica Bap  stă, Biserica Creș  n Ortodoxă, 
Biserica Musulmană.
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IV. Religie, poli  că și poli  ci

Relația dintre stat și biserici se construieș-
te prin mecanisme ins  tuționale și în ace-
lași  mp prin intermediul opiniei publice. 
Atunci când o biserică își exprimă opinia 
asupra unui proiect de lege afl at pe agen-
da Parlamentului sau când un preot face 
campanie pentru un candidat sau altul, 
se produce un transfer de infl uență de la 
biserică înspre stat. Acestea sunt de al  el 
cele două căi prin care biserica poate in-
fl uența poli  cul: poli  ci publice cu infl u-
ențe conservator-religioase, respec  v 
implicare directă în poli  că. Vom analiza 
cele două mecanisme în secțiunea de față 
a raportului.

Potențialul infl uenței conservator-
religioase în poli  ci publice

În acest capitol vom analiza măsura în 
care locuitorii Republicii Moldova ar susți-
ne unele poli  ci publice care a  ng valorile 
religioase: predarea religiei în școală, re-
glementarea întreruperii voluntare a sar-
cinii, fi nanțarea bisericilor de către stat, 
recunoașterea legală a cuplurilor de ace-
lași sex și ex  nderea libertății religioase. 
Fiecare dintre aceste subiecte sunt pre-
zente în dezbaterea globală despre stat și 
religie și, inevitabil, ajung să fi e cunoscute 
și în Moldova, chiar dacă la acest moment 
nu toate sunt formulate ca atare. 

Nu este obligatoriu ca organizațiile religi-
oase să promoveze ac  v aceste teme și 
analiza noastră nu merge în această di-
recție. Având în față date de sondaj, mă-
surăm opiniile și percepțiile cetățenilor și 
încercăm să determinăm în ce măsură ar 
susține sau s-ar opune unei măsuri sau 
alta. La fi nal, vom construi un indicator 
prin care es  măm dimensiunile bazinului 
de susținători ai unei agende conserva-
tor-religioase. 

Predarea religiei în școlile publice

Dezbaterea despre prezența religiei în 
curriculumul educației publice obligatoriu 
este un subiect comun țărilor din spațiul 
european. Prezența sau absența religiei ca 
disciplină de studiu în școlile de stat este 
un subiect în sine. Acolo unde se predă 
religie, se adaugă câteva teme importante 
privind modul în care se face acest lucru: 
dacă este un curs obligatoriu sau opțional; 
dacă este predat confesional, o învățătură 
despre o religie anume, sau ca un curs de 
idei religioase, în care sunt prezentate is-

toric toate religiile; și dacă este predat de 
profesori specializați sau de reprezentanți 
ai bisericilor. 

În funcție de opțiunile de poli  că educați-
onală întâlnim situații diverse în Europa5. 
Unele state, cum este Franța, impun o se-
parație completă între religie și educație 
publică. Alte țări, între care și România, 
obligă la studiul religiei și, mai mult, im-
pun predarea confesională, în parteneriat 
cu bisericile recunoscute.

În Moldova, opinia dominantă, împărtăși-
tă de 74% dintre respondenți este că este 
preferabil ca religia să fi e predată la școa-
lă. Doar 22% au ales opțiunea contrară, să 
nu fi e predată religia în școală | DIAGRAMA 
17 |. Este interesant de observat că pon-
derea celor ce doresc studierea religiei în 
școală este mai mare în rândul femeilor 
(80%) decât a bărbaților (67%). De ase-
menea, procentul este ceva mai mic între 
cei ce preferă limba rusă (66%) și ceva mai 

5 Folosim țările europene, nu doar cele din Uniu-
nea Europeană, ca referință pentru că este spa-
țiul relevant pentru Moldova. 
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DIAGRAMA 18. DACĂ DECIZIA FINALĂ VA FI SĂ SE PREDEA RELIGIA LA ŞCOALĂ, CARE DINTRE 
URMĂTOARELE SOLUŢII SUNT MAI BUNE ÎN OPINIA DVS.? 

mare pentru cei ce preferă limba română 
(76%). Previzibil, ponderea celor ce do-
resc religia în școală este mai mică în rân-
dul persoanelor cu educație mai înaltă și 
între cei ce locuiesc la oraș față de cei ce 
stau la sat, la cei mai  neri față de cei mai 
bătrâni, dar pentru toate aceste categorii 
procentul nu scade sub 60%. Răspunsuri-
le sunt mai echilibrate în rândul elevilor și 
studenților: 56% ar dori religie la școală, 
iar 44% - nu.

Analizând soluțiile posibile pentru even-
tuala implementare a predării religiei în 
școală, afl ăm că majoritatea cetățenilor ar 
prefera ca religia să fi e o materie opționa-
lă (71%) și nu obligatorie (24%). În același 
 mp însă, două treimi dintre respondenți 

(66%) aleg o soluție puternic conservatoa-
re, aceea ca elevii să studieze doar religia 
lor, iar jumătate (51%) spun că religia ar 
trebui să fi e predată de preoți | DIAGRAMA 
18 |. În absența oricărei reglementări a do-
meniului, poate să apară un risc ca școlile, 
comunitățile, să introducă din proprie ini-
ția  vă sau la presiunea bisericilor cursuri 
opționale de religie, predate de preoți. O 
as  el de soluție pusă în prac  că, ar re-
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zulta cu siguranță într-o manieră închisă, 
dogma  că, de predare a religiei, mai ales 
într-o societate conservatoare cum este 
în Moldova. În secțiunea dedicată analizei 
datelor din interviuri individuale vom re-
veni la această discuție.

Fiecare dintre alegerile de mai sus este 
între o opțiune mai „conservatoare” (cele 
din stânga) și una „progresistă” (cele din 
dreapta). Pe baza răspunsurilor, am împăr-
țit respondenții în trei grupuri: „conserva-
torii”, 48%, sunt cei care au ales cel puțin 
două răspunsuri din coloana din stânga; 
„progresiș  i”, 38%, sunt cei care au selec-
tat cel puțin două răspunsuri din coloana 
din dreapta; iar „indecișii”, 14%, cei care 
au răspuns de cel puțin două ori „nu ș  u” 
sau au refuzat să răspundă. Din această 
perspec  vă, opiniile sunt mai echilibrate 
decât o arată prima întrebare, cea care se 
referă strict la predarea religiei în școală.

Privind mai în detaliu, 10% dintre respon-
denți sunt „puternic progresiș  ” (adică au 
ales răspunsul progresist de fi ecare dată), 
în  mp ce 12% sunt „puternic conserva-
tori” (au ales mereu răspunsul conserva-
tor). Acest lucru înseamnă că pentru trei 
sferturi din populație discuția rămâne 
deschisă, incluzând aici 39% „mai degrabă 
conservatori”; 14% „indeciși” și 25% „mai 
degrabă progresiș  ”.

Interzicerea avortului

Întreruperea voluntară de sarcină, sau 
avortul, este un subiect actual în toate 
țările cu populație majoritar creș  nă. Toa-
te bisericile creș  ne resping cu fermitate 
avortul, condamnând deopotrivă femeia 
și medicul implicați. În același  mp, în nu-
meroase țări și în special în spațiul fost co-
munist, avortul rămâne o metodă impor-
tantă de control al nașterilor, din cauza 
slabei u  lizări a altor metode contracep-
 ve. Moldova nu face excepție: conform 

datelor ofi ciale, în ul  mii ani numărul 
avorturilor declarate a fost de aproxima  v 
14.000 anual, sau 15 la fi ecare o mie de 
femei de vârstă fer  lă6. Majoritatea avor-
turilor sunt mo  vate social și economic și 
nu medical. Apare deci un confl ict între 
valoarea morală declarată și prac  că. 

6 Conform sta  s  cilor ofi ciale publicate de Biroul 
Național pentru Sta  s  că.
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DIAGRAMA 19. AVORTUL... [%]

DIAGRAMA 21. SUNTEŢI DE ACORD CU AVORTUL DACĂ... [% DIN TOTAL EȘANTION]

DIAGRAMA 20. SUNTEȚI DE ACORD CU ÎNTRERUPEREA VOLUNTARĂ A SARCINII (AVORTUL) 
ATUNCI CÂND PĂRINȚII NU-ȘI DORESC COPILUL?
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Pentru a măsura gradul de acceptare 
morală a întreruperii de sarcină, am ce-
rut respondenților să spună în ce măsură 
consideră avortul jus  fi cat, pe o scală de 
la 1 la 10, unde 1 înseamnă că nu este jus-
 fi cat deloc, iar 10 înseamnă că este total 

jus  fi cat. Aceeași întrebare a fost folosită 
în ediția 2008 a cercetării internaționale 
European Values Study (EVS), ceea ce ne 
permite să observăm și evoluția în  mp. În 
grafi cul alăturat am grupat respondenții în 
trei categorii: „conservatori” (răspunsurile 
1-3 pe scala de la 1 la 10; roșu pe grafi c), 
„liberali” (răspunsurile 8-10; albastru) și 
„neutri” (mijlocul scalei, răspunsurile 4-7; 
gri) | DIAGRAMA 19 |. Urmărind culorile se 
poate lesne observa că ponderea „con-
servatorilor” este cu mult mai mare decât 
a „liberalilor”, însă scade în  mp.

Întrebarea „Sunteți de acord cu întreru-
perea voluntară a sarcinii (avortul) atunci 
când părinții nu-și doresc copilul?” intro-
duce alături de dimensiunea morală și un 
context concret. Strict în paradigma e  că, 
respondenții resping avortul ca nejus  -
fi cat. Dacă adăugăm o situație concretă 
în care se pot regăsi – părinții nu doresc 
copilul – lucrurile devin ceva mai nuanța-
te. Cei ce resping complet ideea sunt în 
con  nuare majoritari, 53%, dar 37% spun 
că ar accepta o as  el de decizie în anu-
mite situații, iar 6% în orice situație | DIA-
GRAMA 20 |. O serie de întrebări care includ 
situații și mai concrete ne indică princi-
palele condiții în care cetățenii Moldovei 
acceptă avortul: dacă viața mamei este în 
pericol (65%) sau dacă copilul s-ar putea 
naște cu boli grave (57%). Ambele sunt de 
natură medicală. Celelalte mo  ve testate, 
de natură socială sau economică, au fost 
respinse de majoritatea respondenților, 
așa cum arată grafi cul de mai sus | DIAGRA-
MA 21 |. 

La fel ca în cazul predării religiei, persoa-
nele mai în vârstă, cu studii mai puține, 
din mediul rural, cu resurse mai puține, 
sunt mai conservatoare, adică resping în 
mai mare măsură avortul, în toate situa-
țiile. Surprinzător, spre deosebire de alte 
țări, femeile sunt ceva mai conservatoare 
decât bărbații. În grupa de vârstă 35-44 
de ani, procentul celor care spun că nu 
acceptă avortul este cel mai scăzut, 44%. 
Foarte probabil aici găsim persoanele care 
se imaginează cel mai ușor într-o as  el de 
situație. 

Recunoașterea cuplurilor de același sex

Un alt subiect sensibil din perspec  va 
bisericii este acela al relațiilor între per-
soanele de același sex. Homosexualita-
tea este aspru condamnată, iar discuțiile 
despre legalizarea unor as  el de relații 
înfurie majoritatea bisericilor. În ul  mii 
ani, numeroase țări membre ale Uniunii 
Europene au introdus instrumente legale 
pentru recunoașterea cuplurilor de ace-
lași sex, fi e căsătorie, fi e parteneriat civil7. 
Acest lucru a generat reacții ale biserici-
lor, inclusiv în state asociate Uniunii, cum 
este Moldova.

Am măsurat gradul de acceptare morală a 
homosexualității în Republica Moldova pe 
o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că 
nu este jus  fi cată deloc, iar 10 înseamnă 
că este total jus  fi cată. Aceeași întrebare 
a fost u  lizată și în studiul EVS citat ante-
rior, din anul 2008, deci putem să compa-
răm rezultatele. În ambele instanțe, pozi-

7 Parteneriatul civil, cunoscut popular și sub nu-
mele de „concubinaj”, este un contract încheiat 
între două persoane care vor să trăiască împreu-
nă. Contractul este recunoscut în dreptul civil și 
conferă celor două persoane unele drepturi, ase-
mănătoare sau chiar iden  ce cu cazul căsătoriei. 

ția conservatoare este covârșitoare: 85% 
dintre respondenți în 2008, respec  v 
87% în 2016 resping homosexualitatea 
(culoarea roșie, în stânga) | DIAGRAMA 22 |. 

În aceste condiții, nu este o surpriză că 
moldovenii resping orice formă de recu-
noaștere legală a cuplurilor formate din 
persoane de același sex: 94% nu sunt de 
acord cu recunoașterea căsătoriei, iar 92% 
resping și parteneriatul civil ca formă al-
terna  vă de reglementare | DIAGRAMA 23 |. 

Am încercat să plasăm respondenții în-
tr-un context în care trebuie să ia o de-
cizie despre o persoană apropiată: ce ar 
face dacă un copil le-ar spune că are o altă 
orientare sexuală. Opțiunile rămân pre-
ponderent conservatoare, dar nuanțate. 
Doar 14% dintre respondenți spun că ar 
accepta acest lucru: este un procent scă-
zut, dar semnifi ca  v mai mare decât cei 
care spun că homosexualitatea poate fi  
jus  fi cată (3%) sau care ar accepta legali-
zarea unei relații între persoane de același 
sex. La polul opus, 20% spun că ar între-
rupe orice legătură cu copilul. Despre cei 
9% care nu au ș  ut ce să răspundă putem 
presupune că ar avea cel puțin o serioasă 
dilemă e  că. Grupul cel mai numeros - de 
57%, este format din cei ce s-ar împotrivi, 

niciodat  justi cat întotdeauna justi cat
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DIAGRAMA 22. HOMOSEXUALITATEA... [%]

DIAGRAMA 23. ACCEPTARE RECUNOAȘTERII LEGALE A CUPLURILOR FORMATE DIN 
PERSOANE DE ACELAȘI SEX [% TOTAL EȘANTION]
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dar ar încerca să-și convingă copilul să se 
răzgândească. Întrebați cum ar proceda, 
doar o parte din ei au răspuns: 37% (din-
tre cei ce ar încerca să-și convingă copi-
lul că e greșit) ar apela la religie, tradiție, 
normalitate; 5% ar folosi rațiunea și 1% ar 
fi  gata să apeleze la constrângeri fi zice și 
chiar violență | DIAGRAMA 24 |. 

Libertatea de prac  care a religiei

Prac  carea liberă a religiei este un drept 
cons  tuțional, dar simpla enunțare a 
dreptului nu înseamnă respectare au-
tomată și integrală. În Moldova discuția 
despre libertate religioasă este purtată de 
cele mai multe ori cu argumente legale și 
exemple concrete. Un sondaj de opinie 
lucrează cu opinii și percepții. Nu ne poa-
te spune care este situația exactă, dar ne 
arată ce cred oamenii despre subiect. 

Am testat afi nitatea față de principiul li-
bertății credințelor religioase. Pentru a 
evita răspunsul dezirabil, am ocolit între-
barea directă, de  pul „sunteți de acord 
cu libertatea de religie”, la care de obicei 
primim covârșitor răspunsuri afi rma  ve. 
Am cerut respondenților să aleagă între 
situația în care fi ecare este liber să prac-
 ce orice religie sau cea în care sunt per-

mise doar religiile recunoscute de stat. A 
doua situație este o variantă mai puțin 
dură de respingere, în care responsabili-
tatea este împărțită cu statul. Rezultatul 
este unul care poate stârni îngrijorare din 
perspec  va respectării drepturilor: 59% 
dintre moldoveni spun că fi ecare să fi e 
liber să prac  ce orice religie, dar 38% ar 
vrea să fi e permise doar religiile recunos-
cute de către stat. 

O a doua întrebare din același registru a 
cerut respondenților să evalueze situația 
libertății religioase din Republica Moldo-
va: prea multă, prea puțină sau atât cât 
trebuie. Majoritatea respondenților, 62%, 
au fost de părere că libertatea religioasă 
este atât cât trebuie, aproxima  v o cinci-
me, 21%, cred că este prea multă libertate 
religioasă, și doar 6% consideră că liberta-
tea religioasă este prea puțină; 11% nu au 
nici o opinie | DIAGRAMA 25 |. 

Am încercat să defi nim mai bine la ce se 
gândesc respondenții când răspund că e 
prea multă sau prea puțină libertate re-
ligioasă, printr-o întrebare deschisă, fără 
variante de răspuns. Cei care au spus că e 
prea multă libertate religioasă au mers cu 
explicația mai ales în direcția „sunt prea 
multe religii”, idee exprimată în diverse 

forme de 75% dintre ei (dintre cei 21% 
care au avut această poziție, deci aproxi-
ma  v 12% din totalul eșan  onului). Alte 
răspunsuri deplâng pierderea unei „ordini 
normale” (oamenii nu mai cred în Dum-
nezeu, sunt prea multe divorțuri, este o 
„destrăbălare” morală ș.a.), dar și o cri  -
că a felului în care acționează preoții (cer 
bani, nu-și fac datoria, fac contrabandă 
ș.a.). Dintre cei ce spun că este prea pu-
țină libertate religioasă și au răspuns și la 
întrebarea deschisă, cei mai mulți au indi-
cat, într-o formă sau alta, că unele grupuri 
religioase minoritare sunt marginalizate 
sau discriminate.

Ches  onarul a cuprins și o întrebare care 
vizează direct opinia despre împiedicarea 
prac  cării religiei: „Din câte ș  ți dumnea-
voastră, în Moldova există persoane care 
sunt împiedicate să-și prac  ce religia?”. 

Răspunsurile au fost preponderent ne-
ga  ve: nu, nimeni nu e împiedicat să-și 
prac  ce religia au spus 82%. Doar 9% au 
răspuns pozi  v, iar alți 9% nu au avut o 
opinie | DIAGRAMA 26 |. I-am întrebat pe cei 
ce au răspuns pozi  v care sunt grupuri-
le împiedicate să-și profeseze religia, dar 
numărul celor ce au dat un răspuns, sub 
5% din totalul eșan  onului, este prea mic 
pentru a face inferențe sta  s  ce. Răspun-
surile ce apar ceva mai des sunt Martorii 
lui Iehova, Biserica Bap  stă, cultul musul-
man și un răspuns general de  pul „toa-
te sectele”. Este interesant că principala 
sursă de informare pe această temă sunt 
cunoscuții, iar mass-media este pe locul 
doi. Acest lucru înseamnă că ș  rile des-
pre discriminare religioasă se propagă mai 
ales pe rețele sociale, și nu își fac loc în 
mass-media.
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DIAGRAMA 24. SĂ PRESUPUNEM CĂ AȚI AVEA UN COPIL CARE V-AR ANUNȚA CĂ ARE O ALTĂ 
ORIENTARE SEXUALĂ DECÂT CEA TRADIȚIONALĂ. CUM AȚI REACȚIONA? 

DIAGRAMA 25. ÎN GENERAL, CREDEȚI CĂ LIBERTATEA RELIGIOASĂ ÎN MOLDOVA ESTE PREA 
MULTĂ, PREA PUȚINĂ SAU ATÂT CÂT TREBUIE? [% TOTAL EȘANTION]
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DIAGRAMA 27. CREDEȚI CĂ EXISTĂ ÎN 
MOLDOVA ORGANIZAȚII RELIGIOASE SAU 
BISERICI CARE ABUZEAZĂ DE LIBERTATEA 
RELIGIOASĂ? [% TOTAL EȘANTION] 

DIAGRAMA 29. ÎN GENERAL, ÎN OPINIA 
DVS., BISERICA ... [%]

DIAGRAMA 26. ÎN MOLDOVA EXISTĂ PERSOANE CARE SUNT ÎMPIEDICATE SĂ ÎȘI PRACTICE 
RELIGIA? [% TOTAL EȘANTION]

DIAGRAMA 28. CREDEȚI CĂ STATUL AR TREBUI SĂ FINANȚEZE TOATE CULTELE RELIGIOASE, 
DOAR CULTUL MAJORITAR SAU NICI UN CULT RELIGIOS?

În același  mp, 14% dintre cetățeni con-
sideră că în Moldova există organizații 
religioase sau biserici care abuzează de li-
bertatea religioasă. Nu e o surpriză că toți 
aceș  a sunt dintre cei ce consideră că este 
sufi cientă sau prea multă libertate religioa-
să. Acest lucru explică de ce, atunci când 
au fost întrebați care sunt aceste organi-
zații, cel mai des menționate au fost tot 
Martorii lui Iehova, Biserica Bap  stă, cultul 
musulman sau un răspuns general de  pul 
„toate sectele”. Cu alte cuvinte, ceea ce 
pentru o parte (mai mică) a societății este o 
limitare a libertății religioase, pentru o alta 
(mai mare) este un abuz de libertate. Tre-
buie spus că doar 1,9% din întregul eșan-
 on, adică sub marja de eroare, consideră 

că biserica majoritară ar abuza cumva de 
libertatea religioasă | DIAGRAMA 27 |.

Aceste evaluări ale libertății religioase – 
„prea multă”, „prea puțină” – nu măsoară 
în nici un fel cunoș  nțele juridice ale ce-
tățenilor, dar pot ajuta foarte mult pentru 
a an  cipa reacția în fața unei propuneri 
de poli  că publică în domeniu. Încercarea 
de a interveni legal pentru a îmbunătăți 
situația libertății prac  cării religiei va fi  
probabil respinsă, în condițiile în care ma-
rea majoritate a populației consideră că 
libertatea religioasă este sufi cientă, dacă 
nu prea multă.

Finanțarea bisericilor din fonduri 
publice

O altă posibilă poli  că publică care poate 
stârni controverse este una care ar putea 
viza fi nanțarea bisericilor din fonduri pu-
blice. Un as  el de ajutor al statului către 
biserică nu este neobișnuit în țările cu 
populație majoritar ortodoxă, și de multe 
ori este acuzat a fi  discriminator față de 
grupurile minoritare. 

În Moldova, aproape jumătate dintre ce-
tățeni, 48%, sunt deschiși ideii de fi nanța-
re directă a bisericilor de către stat. Este 
îngrijorător că cei mai mulți dintre aceș  a, 
38%, ar vedea o as  el de fi nanțare acor-
dată doar cultului majoritar, și doar 10% 
ar fi  de acord cu fi nanțarea tuturor culte-
lor. Totuși, răspunsul cel mai des întâlnit 
(44%), este „să nu fi nanțeze nici un cult 
religios”. 

Am inclus în ches  onar și o întrebare des-
pre o posibilă fi nanțare prin măsuri fi sca-
le: „sunteți de acord să fi e scu  te cultele 
religioase de plata taxelor și impozitelor 
către stat?”. Aici răspunsul a fost prepon-
derent nega  v: 64% dintre cetățeni au 
spus nu, 28% au răspuns da, iar 8% nu au 
avut o opinie | DIAGRAMA 28 |.

Infl uența religiei în poli  că

Primul nivel al analizei urmărește să afl e 
opinia cu privire la implicarea directă a 
Bisericii în poli  că și am formulat o între-
bare directă în acest sens. Răspunsul este 
covârșitor în favoarea neutralității poli  ce 
a Bisericii. 82% dintre respondenți sunt 
de părere că Biserica ar trebui să nu se 
implice în treburile poli  ce și doar 13% 
cred că aceasta ar trebui să se implice în 
viața poli  că a țării | DIAGRAMA 29 |. Această 
diferență foarte mare între ponderile ce-
lor două opinii nu lasă loc de prea multe 
comentarii în legătură cu opinia cetățeni-
lor despre o eventuală încercare a vreunei 
biserici de a se transpune ins  tuțional în 
poli  că.



BISERICĂ ȘI STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA 26

10

53

41

15

15

24

23

18

39

12

17

27

31

7

13

34

Ar  mai bine pentru Moldova dac  func iile publice 
ar  ocupate mai ales de oameni credincio i

Este bine ca preo ii s  sf tuiasc
oamenii cu cine s  voteze

Ar  bine ca preo ii s  candideze în alegeri

Religia cre tin-ortodox  ar trebui s  ocupe un rol important 
în dezvoltarea Republicii Moldova 

Total împotriv Mai degrab  împotriv Mai degrab  de acord Total de acord

10 32 36 19 4

Deloc Foarte mult

DIAGRAMA 30. ÎN CE MĂSURĂ SUNTEȚI DE ACORD CU FIECARE DIN URMĂTOARELE 
AFIRMAȚII?

DIAGRAMA 31. DE ACORD CU CREȘTEREA INFLUENȚEI RELIGIEI ÎN POLITICĂ [%]

Răspunsurile la întrebările de mai sus de-
scriu o societate în care credința religioa-
să este un criteriu important de selecție 
poli  că pentru majoritatea cetățenilor, 
dar în care doar o minoritate ar fi  de acord 
cu o implicare directă, ins  tuțională, a 
bisericii (lor) în poli  că. Pentru a evalua 
dimensiunea acestei minorități, am con-
struit un indicator bazat pe numărul de 
afi rmații, dintre cele patru enumerate 
mai sus, la care respondentul a ales un 
răspuns favorabil creșterii infl uenței reli-
gioase în poli  că. Acest indicator variază 
pe o scală de la 0 (dacă a răspuns defavo-
rabil bisericii la toate întrebările) la 4 (dacă 
a răspuns favorabil la toate întrebările). 
Imaginea alăturată arată distribuția răs-
punsurilor pe scală | DIAGRAMA 31 |. Ea de-
scrie o societate polarizată: un nucleu tra-
diționalist (23%) care ar susține creșterea 
infl uenței religioase în poli  că, o majori-
tate rela  vă (42%) cu vederi mai degrabă 
seculare și un procent rela  v ridicat (36%) 
de persoane care ar putea să aleagă fi e o 
direcție, fi e cealaltă. Subliniem din nou că 
aceș  a sunt în primul rând cei care consi-
deră că credința ar trebui să joace un rol 
mai însemnat în poli  că, dar resping ideea 
unei implicări ins  tuționale a bisericii.

A  tudinea față de folosirea religiei în po-
li  că poate fi  măsurată prin construirea 
unor situații ipote  ce, în care subliniem o 
singură caracteris  că a unui poli  cian și 
solicităm respondenților să ne spună cât 
de probabil este să voteze un as  el de 
candidat. 

Prin primul set de întrebări am verifi cat 
percepțiile privind poli  cienii care intro-
duc religia între argumentele de campanie 
electorală. Dintre toate situațiile prezen-
tate, cel mai bine primit este poli  cianul 
care își face publică religia, dar nu o fo-
losește în poli  că: răspunsurile pozi  ve 
(58%) depășesc semnifi ca  v reacțiile 
nega  ve (34%). Cel mai puternic respins 
este poli  cianul care folosește religia în 
poli  că (64% față de 27%). Opiniile sunt 
împărțite față de cei ce își ascund religia 
(46% nega  v, 45% pozi  v) și față de creș-
 nii ne-ortodocși (46% nega  v, 44% po-

zi  v) | DIAGRAMA 32 |. 

Al doilea set de întrebări s-a referit la situ-
ații blamate moral în religia ortodoxă, dar 
care nu sunt pedepsite legal (de exemplu, 
nu am inclus un hoț, situație respinsă și 
moral, și legal). Homosexualul, femeia 
divorțată, bărbatul căsătorit care are o 
amantă și ateul sunt în multe societăți 
majoritar creș  ne  pologii care creează 
probleme în poli  că. Respingerea lor re-

Opinia evidențiată mai sus nu exclude 
însă alte mecanisme prin care religia ar 
putea să infl uențeze poli  cul. Cel mai 
simplu dintre acestea este ca funcțiile 
publice să fi e ocupate cu precădere de 
oameni credincioși. Apoi, preoții ar putea 
spune oamenilor cu cine trebuie să vote-
ze candidații propuși de par  de (cum s-ar 
putea spune, „garantat Biserica”). Iar o in-
tervenție mai directă decât aceasta ar fi  
ca preoții să fi e chiar candidați în alegeri, 
reprezentând direct interesele ins  tuți-
ilor pentru care lucrează. Pe aceste trei 
dimensiuni am măsurat acordul sau dez-
acordul cetățenilor cu privire la posibila 
infl uențare a poli  cului de către religie. 
Așa cum se poate observa din grafi cul ur-
mător, pentru două afi rmații opiniile favo-
rabile sunt mai numeroase decât cele de-
favorabile | DIAGRAMA 30 |. Prima (70% față 
de 25%) este cea referitoare la ocuparea 
funcțiilor publice mai ales de oameni cre-
dincioși. A doua afi rmației se referă la 
rolul important al religiei în dezvoltarea 
țării, aprobată de 61% dintre respondenți 
și respinsă de doar 33%. Aceasta este o 
infl uență slabă, indirectă a credinței reli-
gioase asupra poli  cii, pentru că oamenii 
credincioși nu sunt neapărat cei care as-

cultă de Biserică, ci mai ales cei ce res-
pectă morala credinței lor, în condițiile în 
care cetățenii blamează lipsa de e  că a 
poli  cienilor. 

Moldovenii resping ferm ideea ca preoții 
să sfătuiască oamenii cu cine să voteze, 
77% dintre respondenți fi ind împotri-
va acestei afi rmații. Tot majoritar, dar în 
ceva mai mică măsură – 64% opinii con-
tra față de 30% pentru – respondenții 
spun că preoții nu ar trebui să candideze 
în alegeri. Putem să interpretăm aceste 
răspunsuri în aceeași cheie individ/ins  -
tuție: preoții candidați pot fi  acceptați ca 
indivizi cu anumite trăsături pozi  ve, date 
de credința lor, însă ideea că ins  tuțional 
bisericile ar putea să susțină un candidat 
sau altul este mai degrabă respinsă. 



27OPINIILE ȘI PERCEPȚIILE POPULAȚIEI

25

20

29

25

21

14

35

21

30

38

19

31

15

20

8

13

Nu î i face public  religia

Î i face public  religia,
dar nu o folose te în politic

Folose te religia în politic

Este cre tin, dar nu ortodox

Pu in probabilFoarte pu in probabil Probabil Foarte probabil

Pu in probabilFoarte pu in probabil Probabil Foarte probabil

13

15

19

18

79

27

35

46

4

32

27

20

1

22

14

11

Un homosexual sau o lesbian ?

O femeie divor at ?

Un b rbat c s torit care are o amant ?

Un ateu?

DIAGRAMA 32. CÂT DE PROBABIL ESTE SĂ VOTAȚI UN POLITICIAN CARE… ? [%]

DIAGRAMA 33. CÂT DE PROBABIL ESTE SĂ VOTAȚI… ? [%]

„Par  dul Conservator-Religios”

Răspunsurile converg către aceeași imagi-
ne a unei societăți polarizate pe marginea 
subiectului „religie și poli  că”. Un poli  -
cian care ar apela la religie ca subiect de 
campanie are șanse similare să atragă și 
să respingă votanți (evident, acest lucru 
depinde de alte elemente ale discursu-
lui persoanei respec  ve). În același  mp 
însă, un poli  cian sau o grupare poli  că 
poate alege un discurs conservator-reli-
gios pentru a se adresa țin  t unui public 
anume. Pe de o parte acest lucru îi poate 
aduce un număr sufi cient de voturi pentru 
a accede în Parlament, iar pe de altă par-
te poate însemna o vizibilitate mai bună 
pentru agenda conservatoare în spațiul 
public.

Pe de o parte, cei ce consideră că este 
bună o implicare a bisericii în poli  că re-
prezintă o minoritate. Însă am văzut ade-
sea în istorie că o minoritate ac  vă, hotă-
râtă și cu resurse își poate avansa și chiar 
impune propria agendă în spațiul public. 
Se spune adesea că Moldova se afl ă într-o 
criză a elitelor. Unul dintre simptomele 
acestei crize este că principalele par  de 
își pierd susținătorii și mulți cetățeni se 
consideră nereprezentați. Întrebați dacă 
se simt apropiați de vreo formațiune 
poli  că, doar 36% dintre moldoveni au 
răspuns afi rma  v. Lista oferită a inclus și 
cele mai noi par  de de pe scena poli  că. 
Apare deci un spațiu important de mane-
vră, nu neapărat pentru par  de de masă, 
ci mai degrabă pentru unele de nișă, care 
promovează o agendă bine țin  tă pentru 
a atrage un public specifi c, cu șanse de a 
ajunge în Parlament. Un par  d cu o agen-
dă conservator-religioasă s-ar putea afl a 
printre ele. 

Este evident că un as  el de par  d ar pro-
mova înainte de orice o morală creș  nă. 
Însă toate par  dele fac asta, indiferent 
care este ideologia asumată retoric, toc-
mai pentru că este un subiect important 
pentru majoritatea cetățenilor, așa cum 
rezultă și din cercetarea de față. Un par  d 
care ar vrea să se diferențieze pe linia reli-
gioasă ar trebui să vină cu o serie de opți-
uni de poli  ci publice care se suprapun cu 
opiniile bisericii majoritare. 

prezintă un indicator al infl uenței pe care 
morala tradițională o are în societate. În 
Moldova, așa cum ne așteptam, homo-
sexualii sunt categoric respinși, ceea ce 
înseamnă că șansele unui poli  cian ce ar 
adopta deschis o iden  tate sexuală dife-
rită de cea a majorității sunt foarte mici. 
Majoritatea respondenților resping și 
ateul (64% opinii nega  ve) și bărbatul cu 
amantă (54% opinii nega  ve), dar opiniile 
sunt ceva mai favorabile față de femeia 
divorțată (54% opinii pozi  ve) | DIAGRAMA 
33 |. 

La acest set de întrebări trebuie sublini-
at că opiniile tradiționaliste se grupează 
puternic. Excluzând din analiză cazul ho-
mosexualilor, respinși aproape unanim, 
constatăm că 33% dintre cetățeni res-
ping toate cele trei profi luri de „poli  cieni 
imorali” (adică răspund în fi ecare caz că e 
puțin sau foarte puțin probabil să voteze 
un as  el de candidat). La polul opus, 26% 
răspund favorabil în toate trei cazurile. 
Grupurile intermediare au ponderi simila-
re: 22% resping doar un caz și 20% res-
ping două as  el de profi luri. 
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Subiectele analizate anterior pot să con-
s  tuie o as  el de agendă. Sunt din două 
categorii: poli  ci publice cu infl uențe 
conservator-religioase și infl uența religiei 
în poli  că. Am ales aceste subiecte pen-
tru că acestea se afl ă pe agenda publică 
în numeroase țări, făcând parte din dez-
baterea globală actuală. Ele se pot, deci, 
refl ecta și în opinia publică din Moldova. 

Am încercat să construim o as  el de 
agendă, selectând următoarele subiec-
te: fi nanțarea bisericii din surse publi-
ce; predarea religiei în școală; îngrădirea 
avortului; respingerea minorităților sexu-
ale; sporirea infl uenței religiosului asupra 
poli  cului; și respingerea „poli  cienilor 
imorali”. 

Tabelul următor prezintă concis, pentru 
fi ecare dintre cele cinci subiecte, care au 
fost indicatorii folosiți pentru măsurare și 
care este procentul din întreaga populație 
care are opinia considerată conservatoare 
| TABELUL 8 |. 

Grupurile evidențiate prin procentul din 
ul  ma coloană nu se suprapun. De exem-
plu, sunt persoane favorabile predării 
religiei în școală, dar împotriva avortului. 
Pentru oricare două subiecte găsim as  el 
de exemple. Intersectând toate cele șase 
grupuri putem construi un indicator de 
afi nitate cu agenda conservator-religioa-
să pe care am propus-o. Acest indicator 
are șapte niveluri, așa cum arată | DIAGRA-
MA 34 |. 

Cei cu afi nitatea cea mai slabă, 4% din 
populație, sunt cei care nu se regăsesc 
în niciuna dintre opțiunile de mai sus. 
Cei care se afl ă în cel puțin un grup sunt 
15% din populației; se regăsesc în două 
grupuri 26% dintre cetățeni și în trei gru-

puri altele 26%. La marginea din dreapta a 
grafi cului, cu afi nitatea cea mai puternică, 
sunt cei care se regăsesc în patru dintre 
cele șase grupuri – 18% și 9% aleg cinci 
din șase opțiuni conservatoare și în ul  ma 
categorie - cele 2% dintre moldoveni care 
îmbrățișează toate cele șase opțiuni, pe 
care le-am numit conservator-religioase.

Putem spune că publicul țintă al unui 
eventual par  d conservator-religios ar fi  
cei din ul  mele două categorii. Relaxând 
condițiile s-ar mări numărul potențialilor 
susținători, dar în același  mp agenda s-ar 
suprapune prea mult cu a cel puțin unora 
din par  dele mari deja existente. Pentru 
a se diferenția, noul par  d are nevoie de 
o agendă ceva mai radicală. Vorbim deci 
de un potențial electoral pentru agenda 
propusă de aproxima  v 11% din popula-
ție | TABELUL 9 |. Este aceasta o minoritate 
ac  vă și cu resurse care să promoveze o 
schimbare, așa cum spuneam mai sus? 
Răspunsul este mai degrabă nega  v. Ca-
tegoriile sociale în rândul cărora întâlnim 
o pondere mai mare a celor ce au o afi ni-
tate puternică cu agenda conservator-re-
ligioasă sunt cele mai pasive și cu resurse 
mai puține. Nu este o supriză, literatura 
de specialitate și cercetările anterioare 
arată că persoanele cu resurse mai puține 
 nd să fi e mai conservatoare. De exem-

plu, 30% dintre cei cu venituri foarte mici 
(sub 400 lei) au o afi nitate puternică cu 

4 15 26 26 18 9 2

Slab Puternic

DIAGRAMA 34. AFINITATE CU AGENDA „CONSERVATOR-RELIGIOASĂ” [%]

TABELUL 8. AGENDA CONSERVATOR-RELIGIOASĂ    

Subiect Opțiunea conservatoare Procent din populație
Finanțarea bisericii Consideră că statul trebuie să fi nanțeze doar cultul majoritar. 38%
Predarea religiei în școală Aleg cel puțin două dintre următoarele opțiuni: religia trebuie să fi e materie obligatorie, 

religia să fi e predată de preoți, respectiv elevii să participe la cursuri în care li se prezintă 
doar religia lor.

48%

Avort Resping avortul în orice situație. 53%
Minorități sexuale Ar încerca să-l convingă să-și schimbe opinia sau ar rupe legăturile cu un copil de altă 

orientare sexuală.
77%

Influența bisericii în politică Aleg varianta conservatoare pentru cel puțin trei din următoarele patru afi rmații: 
• este bine ca preoții să sfătuiască oamenii cu cine să voteze; 
• ar fi  mai bine pentru Moldova dacă funcțiile publice ar fi  ocupate mai ales de oameni 

cu credință în Dumnezeu; 
• ar fi  bine ca preoții să candideze în alegeri; 
• religia creștin-ortodoxă ar trebui să ocupe un rol important în dezvoltarea Republicii 

Moldova.

28%

„Politicieni imorali” Resping toate profi lurile de „politicieni imorali”. 33%

agenda analizată, față de doar 9% dintre 
cei cu venituri mari (1.000 – 2.500 lei) 
și 6% dintre cei cu venituri mari (peste 
2.500 de lei). În mediul rural ponderea 
grupului studiat este de 19% față de 7% 
din cel urban. După nivelul de educație, 
conservator-religioșii reprezintă 16% din-
tre cei cu studii primare, 10% dintre cei 
cu studii medii și 4% dintre cei cu studii 
superioare. Ca vârstă ponderea lor este 
peste media națională doar în rândul ce-
lor peste 60 de ani (16%) și scade la 8% 
printre  nerii sub 30 de ani. Similar, ob-
servăm că au tendința de a se plasa mai 
spre dreapta scalei de mai sus pensionarii, 
casnicele, șomerii, lucrătorii în agricultură 
și mai spre stânga cei cu profesii ac  ve. 
Pe scurt, grupul analizat, cel al persoane-
lor cu o afi nitate puternică pentru agenda 
conservator-religioasă este mai degrabă 
format din persoane fără potențialul de 
a infl uența și, dacă societatea în ansam-
blu va avea o evoluție crescătoare, acest 
grup va avea mai mult tendința de a se re-
strânge decât de a crește. Nu putem însă 
es  ma ce s-ar întâmpla dacă evoluția eco-
nomică și socială ar fi  în regres, ducând la 
creșterea numărului „pierzătorilor” și a 
celor defavorizați; ar putea să conducă la 
o creștere a potențialului agendei conser-
vator-religioase.
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TABELUL 9. AFINITATE PUTERNICĂ CU AGENDA CONSERVATOR-RELIGIOASĂ

Medie eșantion 11%
Nivel de studii Cel mult gimnaziu 16%

Liceu, școală profesională, colegiu 10%
Studii universitare 4%

Mediu de rezidență Rural 19%
Urban 7%

Limba preferată Rusă 10%
Română 11%

Sex Bărbat 12%
Femeie 9%

Venit personal Nici un venit 12%
Sub 1000 lei 14%
1000-2500 lei 9%
Peste 2500 lei 6%

Interesat de politică Mult și foarte mult 4%
Puțin și foarte puțin 12%

Vârstă Sub 25 ani 7%
25-34 9%
35-44 10%
45-54 11%
55-64 12%
Peste 65 ani 13%

Religie Ortodox - Mitropolia Moldovei 13%
Ortodox - Mitropolia Basarabiei 6%
Protestant sau neoprotestant 9%
Ateu/agnostic 4%

Interacțiune frecventă cu biserica Da 15%
Nu 8%

Religiozitate Difuză 7%
Declarativă 8%
Individuală 10%
Tradițională 20%

Ponderea celor ce au o afi nitate puternică 
față de o as  el de agendă este redusă și 
semnifi ca  v mai mică decât a celor ce o 
resping, iar persoanele ce corespund pro-
fi lului au resurse mai puține și sunt mai 
degrabă pasive. Dacă Biserica s-ar simți 
ispi  tă să facă pasul spre poli  că, foarte 
probabil că ar fi  o decizie greșită, care i-ar 
aduce mai degrabă dezavantaje. Iar par  -
ciparea poli  cienilor la evenimente religi-
oase sau afi șarea ostenta  vă a credinței e 
posibil să nu aducă benefi ciile electorale 
scontate. Până la urmă, e un semn că, în-
cet-încet, democrația se maturizează.

Tot în cadrul acestei discuții menționăm și 
faptul că pe durata campaniei electorale 
pentru alegerea președintelui din toamna 
lui 2016, mai multe înalte fețe bisericeș   
ale Bisericii Ortodoxe subordonate Biseri-
cii Ortodoxe Ruse (Mitropolitul Chișinău-
lui și a Întregii Moldove, preotul Ghenadie 
Valuța și Episcopul Marchel Mihăescu, 
printre alții), și-au manifestat deschis 
sprijinul față de unul dintre candidați și 
au îndemnat enoriașii să-l voteze subli-
niind importanța apartenenței religioase 
a acestuia, precum și faptul că este bote-
zat și cununat în confesiunea ortodoxă. În 
aceeași campanie electorală, în mass-me-
dia au apărut ar  cole care făceau trimi-
tere la „păcatele” unuia dintre candidații 
după ce comunitatea LGBT și-a manifes-
tat sprijinul pentru acesta din urmă. 

Dacă ar fi  să căutăm o concluzie într-o 
frază scurtă, aceasta nu poate fi  decât că 
deși au încredere în Biserică, cetățenii din 
Republica Moldova nu o vor amestecată 
în poli  că. Ins  tuțiile poli  ce sunt la cel 
mai scăzut nivel de încredere, în  mp ce 
cele religioase se bucură în con  nuare de 
încrederea cetățenilor; în tot spectrul so-
cial, par  ciparea la ac  vități poli  ce este 
cea mai scăzută, iar la ac  vități religioase 
cea mai ridicată. Totuși, într-o proporție 
covârșitoare cetățenii resping ideea ca 
preoții să le recomande cu cine să voteze 
și majoritatea sunt împotriva candidatu-
rii preoților. Majoritatea cred că ar fi  mai 
bine ca funcțiile poli  ce să fi e ocupate de 
oameni credincioși, dar trendul este des-
crescător. Un eventual par  d ce și-ar asu-
ma o agendă conservator-religioasă și-ar 
înstrăina mai mulți potențial votanți decât 
ar atrage. 
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V. Cum schimbă migrația 
percepțiile cetățenilor 
Republicii Moldova?

Republica Moldova este unul dintre sta-
tele cu profi l de emigrație, adică numărul 
cetățenilor plecați este mai mare decât 
al străinilor veniți în tară. Deși există o 
problemă în ceea ce privește validitatea 
datelor referitoare la numărul cetățenilor 
Republicii Moldova plecați în străinăta-
te, ne putem asuma o es  mare a cifrelor 
deținute de autorități. În lipsa datelor Re-
censământului Populației din 2014, vom 
lua în calcul cifra oferită de Banca de 
Date Sta  s  ce ges  onată de Biroul Na-
țional de Sta  s  că al Republicii Moldova, 
precum și datele de la Recensământul Po-
pulației din 2004. As  el, conform acestor 
surse, în 2004 erau plecați permanent sau 
temporar 273,056 cetățeni ai Republicii 
Moldova. Între 2004-2015 au emigrat în 
total 60,393 cetățeni. Prin urmare, putem 
aproxima, cu asumarea marjelor de eroa-
re de rigoare, o cifră de 333,446 de emi-
granți conform sta  s  cilor ofi ciale, ceea 
ce cons  tuie aproxima  v 10% din popu-
lația totală a Republicii Moldova. Conform 
Organizației Internaționale pentru Migra-
ție, în 2015 aproape 18%8 dintre cetățenii 
Republicii Moldova locuiau în afara țării, 
aproape dublu față de datele ofi ciale. 

Dincolo de dezbaterea pe marginea ci-
frelor exacte, faptul că numărul cetă-
țenilor moldoveni plecați în străinătate 
este semnifi ca  v este indubitabil, deci, 
ne așteptăm ca și infl uența acestora asu-
pra valorilor și a  tudinilor din Republica 
Moldova să fi e semnifi ca  vă. Anume din 
această privință ne interesează emigrația 
în această analiză. În general emigrarea, 
temporară sau permanentă, în state cu o 
cultură a toleranței mai mare decât statul 
de origine determină creșterea toleranței 
indivizilor. As  el, pornim de la premisa că 
respondenții care au fost plecați măcar o 
dată în străinătate vor avea a  tudini mai 
deschise. În acest context, vom analiza 
și percepțiile respondenților despre ro-
luri de gen și orientări de poli  că externă 
(Uniunea Europeană și/sau Rusia), ca indi-
catori prin care verifi căm modifi cările de 
opinie induse de migrație. 

De asemenea, un alt factor important 
pe care îl luăm în calcul este interacțiu-

8 Conform profi lului de țară al Republicii Moldova 
disponibil aici h  p://www.iom.int/countries/re-
public-moldova (consultat pe 15.09.2016). Sursa 
datelor: Baza de date a Departamentului Afaceri 
Economice si Sociale a Națiunilor Unite.

nea indirectă de migrație a cetățenilor 
Republicii Moldova, prin intermediul 
membrilor gospodăriei lor care sunt ple-
cați în străinătate și prin care iau contact 
cu alte societăți și modele de toleranță. 
Adică persoanele care, deși nu au plecat 
niciodată din țară, indirect, au contact cu 
o experiență de migrație prin apropiații 
plecați, sunt deci expuși la societăți cu 
modele culturale și sociale diferite. Vom 
considera, așadar, expunerea, mediată prin 
migrație, la diferite modele de toleranță ca 
fi ind interacțiunea (1) directă sau (2) in-
directă la experiența de emigrare. Iar la 
aceste două categorii vom adăuga și res-
pondenții care nu au fost niciodată ple-
cați din țară și care nu au niciun membru 
din gospodărie plecat. 

Din eșan  onul ches  onat pe durata cu-
legerii datelor un procent de 44% de 
persoane au fost plecate măcar o dată în 
străinătate, iar 24% dintre ei au petrecut 
mai mult de 3 luni în străinătate (în cazul 
în care au fost mai multe plecări a fost 
luată în calcul cea mai lungă ședere), în 
 mp ce 17% aveau măcar un membru al 

gospodăriei care locuiește, muncește sau 
studiază în străinătate9 | DIAGRAMA 35 |. 

9 Prin persoană în străinătate înțelegem o persoa-
nă care e plecată pentru o perioadă de minim 3 
luni în alt scop decât vacanța, concediul, depla-
sări de serviciu. 

Înainte de a con  nua cu analiza modului 
în care experiența de migrație infl uențea-
ză percepțiile oamenilor, vom descrie pe 
scurt profi lul acestor categorii. Distribuția 
sexelor ne arată că femeile din populația 
eșan  onată sunt mai degrabă fără experi-
ență de migrație (61%) sau au experiență 
indirectă (64%), deci sunt cele care ră-
mân acasă. Bărbații sunt reprezentați mai 
bine în categoria celor care au emigrat cel 
puțin o dată (53%), totuși diferența față 
de femei este mică (47%) | TABELUL 10 |.
O posibilă explicație ar putea fi  faptul că 
la data culegerii datelor au fost găsiți pe 
teren foș   emigranți care s-au întors în 
Republica Moldova ca urmare a unei ex-
periențe de emigrație mai puțin reușite 
și care, conform literaturii de specialitate 
(Vanore & Siegel, 2015), se întâmplă mai 
frecvent să fi e bărbați, din cauza că aceș-
 a au o capacitate de adaptare la situații 

de criză mai redusă10. Este o explicație 
care nu a putut fi  aprofundată în cadrul 
acestui studiu, date fi ind obiec  vele aces-
tei cercetări, dar recomandăm sondarea 
acestui fenomen în cercetări viitoare.

10 Vezi în Vanore, M., and Siegel, M., 2015, The 
evolu  on of gendered migra  on trajectories from 
Moldova & Georgia disponibil la h  p://link.sprin-
ger.com/ar  cle/10.1007/s40878-015-0001-z 

24%

20%

56%

Da, pentru mai mult de 3 luni
Da, pentru mai putin de 3 luni
Nu

DIAGRAMA 35.  DUPĂ 1991 DVS. AȚI FOST VREODATĂ PLECAT ÎN STRĂINATATE (% DIN 
EȘANTION)

TABELUL 10. DISTRIBUȚIA PE SEXE ȘI EXPERIENȚA DE MIGRAȚIE A RESPONDENȚILOR

Fără experiență de 
migrație

Experiență de migrație 
indirectă

Experiență de migrație 
directă

Bărbați 39% 36% 53%
Femei 61% 64% 47%
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În ceea ce privește situația economică ale 
celor trei categorii, am analizat veniturile 
personale | DIAGRAMA 36 | și cele de la ni-
velul gospodăriei | DIAGRAMA 37 | pentru a 
putea compara impactul migrației asupra 
bunăstării materiale. Diferența majoră în-
tre respondenții cu experiență de migra-
ție directă și cei fără experiență de migra-
ție este dată de faptul că o proporție mai 
mare dintre cei din prima categorie decla-
ră veniturile personale cele mai mici, dar 
și cele mai mari, în  mp ce cei din a doua 
categorie se încadrează preponderent în 
categoria celor cu venituri de sub 3000 lei 
moldoveneș  .

Analizând venitul la nivelul gospodăriei 
vedem o diferență clară între cei care nu 
au niciun fel de experiență de migrație și 
celelalte două categorii. În  mp ce pro-
porția celor care declară că nu au avut 
niciun venit este similară la nivelul celor 
trei categorii, jumătate din cei care nu au 
niciun fel de experiență de migrație de-
clară venituri la nivelul gospodăriei de sub 
3000 de lei, față de 36% în cazul celorlal-
te categorii. 

Pornind de la datele prezentate mai sus 
avansăm explicația că veniturile mai mari 
la nivelul gospodăriei sunt datorate re-
mitențelor primite de la membrii gospo-
dăriei care sunt emigrați, as  el această 
categorie își permite să se descurce cu 
venituri personale mai mici.

În con  nuare vom analiza compara  v cele 
trei categorii de respondenți în ceea ce 
privește toleranța față de libertatea reli-
gioasă, a  tudinea față de drepturile omu-
lui și sprijinul valorilor conservatoare. Am 
operaționalizat a  tudinea conservatoare 
ca fi ind setul de a  tudini care sprijină 
următoarele valori tradițional ortodoxe: 
(1) sprijinirea predării obligatorii a religi-
ei în școli, (2) fi nanțarea cu bani publici a 
cultului majoritar, (3) implicarea preoților 
în poli  că, și (4) respingerea avortului 
indiferent de circumstanțe, (5) respinge-
rea drepturilor persoanelor cu orientare 
sexuală netradițională, precum și (6) res-
pingerea poli  cienilor cu comportamente 
blamate moral în religia ortodoxă - omul 
poli  c cu orientare homosexuală, feme-
ia divorțată, bărbatul căsătorit care are 
o amantă, un ateu (pentru o analiză de-
scrip  vă a acestora vezi capitolul „Par  -
dul Conservator-Religios”). 

23%

26%

16%

47%

47%

62%

14%

11%

10%

5%

4%

3%

Experien  de migra ie direct

Experien  de migra ie indirect

F r  experien  de migra ie

F r  venituri Sub 3000 MDL Între 3000-6000 MDL Peste 6000 MDL

Experien  de migra ie direct

Experien  de migra ie indirect

F r  experien  de migra ie

F r  venituri Sub 3000 MDL Între 3000-6000 MDL Peste 6000 MDL

5%

5%

4%

36%

36%

50%

27%

27%

24%

17%

17%

11%

DIAGRAMA 36.  DISTRIBUȚIA VENITULUI PERSONAL PENTRU FIECARE CATEGORIE

DIAGRAMA 37. DISTRIBUȚIA VENITURILOR LA NIVELUL GOSPODĂRIEI PENTRU FIECARE 
CATEGORIE
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DIAGRAMA 39. SPRIJINIREA ÎMPĂRȚIRII SARCINILOR CASNICE ȘI CREȘTEREA COPIILOR 
ÎNTRE SEXE

DIAGRAMA 40. SPRIJIINIREA INDEPENDENȚEI FINANCIARE A FEMEILOR

Grupând răspunsurile în ceea ce privește 
agenda conservatoare, observăm că ex-
periența de migrație are o foarte ușoară 
infl uență în ceea ce privește deschiderea 
și toleranța. Acest lucru ar putea părea 
surprinzător la prima vedere, dar faptul că 
prima țară de des  nație pentru emigran-
ții din Republica Moldova este Federația 
Rusă11 și 41% dintre rudele celor ches  -
onați în cadrul acestui sondaj se afl au în 
această țară la data culegerii datelor, pot 
fi  avansate ca explicație pentru această 
proporție | DIAGRAMA 38 |. 

Analizând în detaliu aceste date, am ales 
să ne uităm la percepția asupra rolului fe-
meilor în viața din afara gospodăriei, dar 
și împărțirea rolurilor în gospodărie. Am 
construit un indicator al sprijinului împărți-
rii egale a rolurilor de gen pornind de la ur-
matoarele subiecte: parcursul profesional 
al femeii după apariția copiilor și impactul 
ac  vității profesionale asupra copiilor și a 
întregii familii, rolul bărbatului în îngrijirea 
copiilor, independența fi nanciară a femeii, 
capacitatea de a lua decizii la nivelul fa-
miliei, de a se implica în poli  că, afaceri, 
precum și importanța studiilor pentru fi -
ecare dintre sexe12. În total am împărțit 
acest indicator în patru sfere: (1) cea a in-
dependeței fi nanciare; (2) ac  vitatea pro-
fesională în afara gospodăriei, după apari-
ția copiilor în mod deosebit; (3) implicarea 
femeilor în poli  că; și (4) sfera creșterii 
copiilor și a organizării gospodăriei. 

Am decis să analizăm în acest fel ega-
litatea între sexe, și nu conform analizei 
clasice care urmărește rolul femeii în 
două sfere: în interiorul casei și în afara 
casei, deoarece am considerat că cele 4 
segmente surprind mai bine specifi citățile 
societății din Republica Moldova | DIAGRA-
MA 39 |.

Analizând indicatorul defalcat pe catego-
rii de experiență de migrație observăm că 
cea mai mare susținere este manifestată 
față de independența fi nanciară a feme-
ii (operaționalizată prin câș  garea unui 
venit prin intermediul unui serviciu) din 
partea a peste 90% din respondenții din 
fi ecare categorie | DIAGRAMA 40 |. La o pri-
vire mai atentă și la analizarea procentului 
celor care, deși consideră că este impor-
tant ca o femeie să câș  ge singură veni-

11 69% în 2013 conform raportului Migrația For-
ței de Muncă publicat de Biroul Național de Sta-
 s  că al Moldovei (2013).

12 Întrebările aferente acestui indicator sunt 
E19-E31 și se regăsesc în ches  onarul disponibil 
pe site-ul Fundației Soros Moldova.
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DIAGRAMA 41. SPRIJINIREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE A FEMEIIturile necesare întreținerii sale, consideră 
și că aceasta este singura responsabilă de 
buna desfășurare a vieții în gospodăriei și 
de creșterea copiilor, observăm că aces-
tea se suprapun. A  tudinea de susținere 
a independenței fi nanciare nu pare să fi e 
mo  vată de susținerea emancipării profe-
sionale a femeii, ci mai degrabă de moș-
tenirea abordării socialiste din perioada 
sovie  că în care includerea femeilor în 
câmpul muncii era mascată de discursul 
emancipării femeii, dar subliniind rolul 
femeii ca singura responsabilă de buna în-
grijire a gospodăriei și familiei. Rămânând 
la rolul ambelor sexe în gospodărie, ob-
servăm că cea mai mare susținere pentru 
implicarea egală a bărbaților și a femeilor 
o manifestă mai mult de jumătate dintre 
respondenții cu experiență de migrație 
indirectă (58%), urmați la o distanță de 
peste 10 puncte procentuale de cei cu 
experiență de migrație directă (47%), și 
cu 40% din rândul celor fără niciun fel 
de experiență de migrație | DIAGRAMA 39 |.
Aceste diferențe vin să susțină ipoteza că 
experiența de migrație produce schim-
bare în percepția rolurilor în gospodărie, 
încurajăm aprofundarea acestui subiect în 
viitoarele demersuri de cercetare. 

În ceea ce privește susținerea parcursului 
profesional al femeii, mai ales după apari-
ția copiilor, observăm că și aici experiența 
de migrație are o ușoară infl uență asupra 
a  tudinii respondenților, din nou catego-
ria celor care au experiență de migrație 
indirectă fi ind cea mai deschisă (41%), 
cei cu experiență de migrație directă fi ind 
aproape (33%), iar în cazul celor fără ex-
periență de migrație doar o treime dintre 
respondenți susțin acest parcurs (37%) 
| DIAGRAMA 41 |. 

Experiența de migrație indirectă pare să 
aibă cea mai mare infl uență în ceea ce 
privește toleranța și deschiderea față de 
valorile egalității de gen. O explicație ar 
putea fi  cea avansată mai sus, cum că 
dintre respondenții care au experiență de 
migrație directă, deci care au fost plecați, 
dar au revenit, au avut o experiență de 
migrație mai puțin reușită, as  el expli-
cându-se faptul că au fost găsiți în țară la 
data culegerii datelor. Una dintre posibile 
cauze ale revenirii putea fi  inadaptarea la 
societăți cu valori și modele diferite.
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DIAGRAMA 42. SPRIJINIREA IMPLICĂRII FEMEII ÎN VIAȚA POLITICĂ

TABELUL 11. SPRIJIN PENTRU ADERAREA LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Uniunea Europeană Uniunea Vamală
Favorabilă Nefavorabilă Favorabilă Nefavorabilă

Fără experiență de migrație 21% 79% 34% 66%
Experiență directă 25% 75% 27% 73%
Experiență indirectă 24% 76% 28% 72%

Am analizat și opțiunile geopoli  ce ale 
respondenților pentru a vedea dacă expe-
riența de migrație infl uențează percepția 
asupra organizațiilor internaționale Uniu-
nea Europeană și Uniunea Vamală. Adera-
rea Republicii Moldova la acestea a fost 
dezbătută intens de-a lungul  mpului și 
acestea reprezintă elemente importante 
în programele poli  ce ale par  delor mol-
doveneș  . 

Observăm că respondenții care nu au fost 
plecați niciodată din țară și care nu au nici 
membri ai gospodăriei plecați în străinăta-
te manifestă a  tudinea cea mai favorabilă 
față de Uniunea Vamală (34%) și cea mai 
nefavorabilă față de Uniunea Europeană 
(79%) | TABELUL 11 |. Una dintre explicații 
este consumul media crescut din sursele 
de informare din Federația Rusă. 
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În ceea ce privește a  tudinea responden-
ților cu experiență de migrație (directă 
și indirectă), vedem că aceș  a manifestă 
a  tudini similare față de cele două orga-
nizații internaționale, cu un avantaj ușor 
al Uniunii Vamale (vezi tabel).

Pentru a ilustra mai bine sprijinul pentru 
aderarea Republicii Moldova la una dintre 
aceste două organizații am construit un 
indicator de sprijin format din răspunsu-
rile la următoarele întrebări: „Dumnea-
voastră aveți o opinie bună sau rea despre 
următoarele organizații internaționale?” și 
„Considerați că Republica Moldova tre-
buie să adere la una dintre următoarele 
organizații internaționale?”. Observăm că 
în cazul celor cu experiență de migrație 
directă sprijinul pentru Uniunea Vamală 
este mai mare (73% sprijinind acest par-
curs). Explicația pe care o avansăm este 
că cei mai mulți dintre respondenții care 
au fost găsiți în Republica Moldova în 
momentul culegerii datelor au fost ante-
rior plecați în Federația Rusă, fi ind as  el 
adepți ai apropierii de organizația inter-
națională coordonată de aceasta. În ceea 
ce privește afi nitatea cu parcursul de inte-
grare în Uniunea Europeană, observăm că 
cel mai mare sprijin îl manifestă categoria 
de respondenți care au membri ai gospo-
dăriei plecați la muncă în străinătate. În 
acest caz considerăm că unul dintre efec-
tele emigrării rudelor lor (remitențe fi nan-
ciare și sociale, posibilitatea de a călători 
în țările de des  nație) și posibilitatea de 
a compara situația din Republica Moldova 
cu cea din statele de des  nație, membre 
ale UE probabil, contribuie la o a  tudine 
favorabilă față de această organizație și 
față de integrarea în aceasta. 

În concluzie putem spune că emigrația 
cetățenilor moldoveni are în primul rând 
un impact economic și demografi c sem-
nifi ca  v, și mai puțin în ceea ce privește 
schimbarea valorilor sociale și a mentali-
tății din Republica Moldova. Una dintre 
explicații este dată, bineînțeles, de rata 
mare a celor care sunt plecați în Federația 
Rusă, un stat cu valori mai degrabă con-
servator. Totuși avansăm ca posibilă expli-
cație și ipoteza că persoanele iden  fi cate 
acasă la data culegerii datelor și care au 
fost plecate la un moment dat în străină-
tate ca să muncească sunt din categoria 
acelor „pierzători”, adică persoane care au 
avut o experiență nereușită de migrație, 
au venituri mai mici și sunt predispuse în 
general să îmbrățișeze valori mai conser-
vatoare.
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Opiniile și 
percepțiile 
formatorilor 
de opinie4

I. Introducere

Această secțiunea a raportului analizează 
datele obținute din interviurile cu forma-
tori de opinie din cele 8 localități incluse 
în eșan  on. Localitățile au fost alese pen-
tru a reprezenta echilibrat regiunile, me-
diul rural și urban, profi lul etnic. În fi ecare 
localitate, am intervievat un reprezentant 
al autorităților locale (de obicei primarul), 
un reprezentant al școlii (de obicei direc-
torul), un reprezentant al bisericii ortodo-
xe (de obicei preotul) și câte un reprezen-
tant al celorlalte culte care au cel puțin 50 
de aderenți. În total, au fost realizate 33 
de interviuri.

Profi lul respondenților

Fără a fi  fost o cerință explicită, eșan  o-
nul realizat de respondenți include atât 
bărbați, cât și femei cu niveluri variate de 
experiență profesională și vârstă. Bărba-
ții sunt suprareprezentați pentru că toți 
reprezentanții cultelor sunt bărbați. Pre-
domină respondenții cu studii superioare, 
dată fi ind pozițiile pe care le au persoane-
le intervievate | TABELUL 12 |. 

În ceea ce privește reprezentanții cultelor, 
alături de interviurile cu reprezentanții Bi-
sericii Ortodoxe, au fost realizate interviuri 
cu par  cipanți din partea bisericilor Mar-
torii lui Iehova, Bap  stă, Pentecostală, Ad-

TABELUL 12. NUMĂRUL RESPONDENȚILOR ÎN FUNCȚIE DE CRITERII SOCIO-DEMOGRAFICE

Criteriu Categorii Numărul respondenților
Vârstă 25-34 ani 3

35-44 13
45-54 7
Peste 55 ani 10

Sex Femei 10
Bărbați 23

Etnie declarată Moldoveană/română 27
Ucraineană 1
Rusă 1
Găgăuză 4

Nivel de studii Medii 4
Superioare 36
Postuniversitare 11
Nedeclarat 1

De câți ani este în funcție Mai puțin de 5 ani 9
5-9 ani 8
10-14 ani 8
Peste 15 ani 8

ven  stă de Ziua a 7-a și Evanghelică. Din-
tre aceș  a, cei mai mulți au fost bap  ș  .

Am solicitat și afi lierea religioasă a repre-
zentanților autorităților publice și ai școli-
lor. Cu câteva excepții (un pentecostal și 
doi bap  ș  ), marea majoritate au decla-

rat afi liere ortodoxă. Unul dintre repre-
zentanții autorităților locale a subliniat 
spontan diversitatea religioasă în rândul 
angajaților primăriei respec  ve. Cel puțin 
doi respondenți, deși sunt ortodocși, au 
menționat persoane din familia apropiată 
de altă religie. 
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Reacții la demersul de cercetare

În general, respondenții au acceptat cu 
minime rețineri să par  cipe la cerceta-
re. Câteva persoane au menționat un 
ușor disconfort inițial și incer  tudinea 
cu privire la capacitatea lor de a răspun-
de „corect”, dar s-au relaxat pe parcursul 
interviului. Câțiva au fost re  cenți la înre-
gistrarea audio, dar doar două persoane 
au refuzat-o.

Es  măm răspunsurile primite ca fi ind 
în general oneste. Am iden  fi cat doar o 
situație de informații eronate, legate de 
fonduri acordate bisericii ortodoxe de că-
tre administrație. Câțiva (3) reprezentanți 
ai cultelor par a fi  interpretat întrebările ca 
referindu-se la trecut sau la „cum ar trebui 
să fi e lucrurile” și au fost re  cenți în a co-
menta exclusiv despre situația prezentă. 
Alți doi au resimțit un disconfort ridicat 
atunci când au fost întrebați despre Mi-
tropolit. Iar alți patru, reprezentanți atât ai 
cultului majoritar și ai celor minoritare, au 
cerut permisiunea superiorilor ierarhici, 
s-au consultat cu alți lideri religioși sau au 
încercat să direcționeze operatorul către 
alte persoane înainte de a accepta inter-
viul.

Unii respondenți au fost îngrijorați des-
pre cum vor fi  folosite datele. Într-una din 
localități, mai multe persoane din admi-
nistrație au spus că au fost nemulțumiți 
despre cum media a prezentat localitatea. 
Un alt respondent a refuzat interviul până 
nu a primit asigurări că nu va fi  folosit în 
mass-media. Un alt respondent a fost re-
 cent pentru că era îngrijorat că răspun-

surile lui vor fi  folosite în afara contextu-
lui, așa cum s-a întâmplat cu interviurile 
oferite în mass-media.

Organizarea cercetării

Ghidul de interviu a fost construit așa 
încât să fi e ajustat parțial pentru fi ecare 
dintre cele trei categorii de respondenți. 
Tuturor respondenților le-au fost adresate 
întrebări despre: percepții privind diversi-
tate; informații privind cazuri de discri-
minare; opinii despre drepturile omului și 
protejarea acestora; separarea dintre Bi-
serică și Stat și tratamentul egal al culte-
lor de către Stat; predarea religiei în școli 
și modele (alte state sau en  tăți poli  ce) 
pentru Republica Moldova.

În cele ce urmează vom prezenta o scurtă 
privire de ansamblu, urmată de prezen-
tarea principalelor teme ce au rezultat 

ca importante pentru fi ecare categorie 
de lideri de opinie. Nu vom face o ana-
liză exhaus  vă a răspunsurilor la fi ecare 
cercetare și nici analize sta  s  ce. Ne vom 
concentra eforturile pe iden  fi carea unor 
modele repetate de gândire, interese și 
îngrijorări. După prezentarea situației fi e-
cărui grup de respondenți, vom prezenta 
concluziile generale și recomandările ce 
se desprind din analiză.

II. Privire de ansamblu

Percepții privind diversitatea

Am adresat mai multe întrebări cu privire 
la diversitatea etnică, religioasă, poli  că, 
economică, culturală și socială a localită-
ții. Este interesant că întrebarea cu privire 
la diversitatea economică a fost înțelea-
să în principal ca referitoare la prezența 
agenților economici și nu ca referitoare la 
statusul economic al locuitorilor; diversi-
tatea socială este cea înțeleasă ca dife-
rențe de status economic; și diversitatea 
culturală a fost interpretată ca referin-
du-se la ac  vități și evenimente ar  s  ce. 
As  el de interpretări sunt importante 
pentru că arată că în Moldova formatorii 
de opinie con  nuă să perceapă populația 
ca rela  v omogenă în toate aspectele, mai 
puțin etnia și religia și ușoare diferențe de 
avere. Nu sunt menționate diferențe ma-
jore de clasă sau de s  l de viață, nici chiar 
în mediul urban. Acest lucru conduce la 
concluzia că diversitatea, și prin urmare, 
potențialul de discriminare, sunt privite în 
general într-un sens restric  v, cu referire 
la etnie (limbă) și religie.

Prezența ONG-urilor în localitate

Am adresat întrebări fi ecărei categorii 
despre prezența ONG-urilor în localitate 
din două mo  ve. Mai întâi, am dorit să 
evaluăm capacitatea „societății civile” din 
localitatea respec  vă, în contextul între-
bărilor despre Biserică și Stat. Al  el spus, 
ce parteneri potențiali au cultele, în afară 
de administrația publică? Al doilea mo  v 
a fost să iden  fi căm dacă există o diver-
sitate a surselor de informare, organiza-
țiilor de sprijin și ac  vism al minorităților 
în comunitate. În general, niciuna dintre 
categoriile de respondenți nu privesc 
societatea civilă ca potențiali parteneri. 
Administrația publică este mai conș  entă 
de existența ONG-urilor în localitate; dar 
tot ei spun că acestea sunt ac  ve mai ales 
atunci când există perspec  vele accesă-

rii unor fonduri și că sunt orientate către 
proiecte specifi ce. Minoritățile religioase 
fac excepție, având tendința de a fi  conec-
tate la cel puțin o organizație, dar aceste 
organizații sunt adesea în alte localități, 
sau chiar în străinătate. Aceste conexi-
uni sunt o sursă de nemulțumire pentru 
reprezentanții bisericii ortodoxe, dar apa-
rent ei nu încearcă să stabilească la rândul 
lor legături cu alte organizații sau donatori 
din Moldova sau din alte țări. 

Într-una din localități a fost raportată o 
ac  vitate mai crescută a societății civile 
și mai multe proiecte care se suprapun, 
comparat cu celelalte localități. Nivelul 
ridicat de ac  vitate pare a fi  legat de ini-
ția  vele asistentului social din localitate.

III. Administrația publică

Percepții privind diversitatea

Dintre cele patru categorii de respon-
denți, reprezentanții administrației locale 
sunt cei care au descris diversitatea cu 
sintagme pozi  ve sau cel puțin fap  ce. 
Acest lucru a fost vizibil mai ales în ceea 
ce privește diversitatea religioasă (care, 
între celelalte categorii a fost descrisă ca 
„sufi cientă”, ca și când ar fi  indezirabilă) 
și diversitatea poli  că (privită în general 
nega  v de către celelalte categorii de res-
pondenți). 

Drepturi și Drepturile Omului

Mai puțin de jumătate dintre reprezen-
tanții autorităților locale au oferit spon-
tan o defi niție clară a drepturilor omului. 
Răspunsurile au inclus: dreptul la liberă 
exprimare, de a trăi așa cum îți doreș  , de 
a acționa cum doreș   și de a avea propria 
viziune asupra vieții; dreptul la educație și 
sănătate; dreptul la securitate personală; 
drepturi egale indiferent de culoarea pie-
lii, naționalitate sau religie.

Mai mult de jumătate au insistat că drep-
turile trebuie însoțite de obligații, și că, 
adesea, oamenii uită de acestea. Dar 
descrierea obligațiilor este foarte vagă: 
respectarea ordinii publice, a nu arunca 
gunoiul în curtea altuia.

Doi dintre respondenți au spus că dreptu-
rile omului includ drepturile minorităților 
sexuale. Un respondent spune că sprijină 
aceste drepturi, dar că populația nu are 
aceeași opinie. Cel de-al doilea a exprimat 
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„opinia personală” că nu este „normal” să 
fi e garantate drepturile minorităților se-
xuale, în par  cular sub forma drepturilor 
de a adopta un copil de către cuplurile de 
același sex.

Percepții privind discriminarea

Cel puțin jumătate dintre reprezentanții 
administrației publice ne-au relatat deta-
lii despre cel puțin un caz de discriminare 
din localitatea lor în trecutul recent: insul-
te legate de limbă sau etnie și religie, și 
uneori altercații minore; acces la educație 
sau alte bunuri publice pentru copii, cu 
dizabilități; acces fi zic în clădiri sau centre 
medicale. Totuși, toți respondenții spun că 
nu sunt categorii de persoane care să se 
confrunte cu discriminarea în localitatea 
lor.

Negarea discriminării este explicată în 
termeni rela  vi: discriminarea nu are loc 
cu violență; situația s-a îmbunătățit; nu a 
fost înregistrată o plângere la poliție. În 
unele situații, în exemplul oferit s-a ajuns 
la o rezolvare a situației (de exemplu, în 
educație). 

Biserică și Stat

Sprijin pentru organizațiile religioase. Am 
înregistrat dorința aproape unanimă a re-
prezentanților autorităților publice locale 
de a sprijini organizațiile religioase. Prin 
acestea, în mod normal respondenții înțe-
leg Biserica Ortodoxă, dar în același  mp 
ei înțeleg și că legea le cere să nu discri-
mineze. Sprijinul direct pentru culte este 
recunoscut la o scală redusă: mâncare 
pentru mesele cu ocazia Hramului, spații 
și u  lități în folosință gratuită pentru eve-
nimente, ajutor cu birocrația (pentru pro-
iecte de construcții sau cereri de fi nanța-
re), u  lizarea gratuită a unor echipamente 
etc.

Potențialul pentru discriminare rămâne, 
așa cum este menționat repetat de repre-
zentanții minorităților religioase, mai ales 
în ceea ce privește alocarea de teren pen-
tru construcții sau sprijin fi nanciar. Acest 
 p de sprijin este de obicei oferit prin in-

termediul Consiliului Local. În două situ-
ații, reprezentanții administrației publice 
au menționat donații substanțiale pentru 
construirea sau renovarea unor biserici 
ortodoxe, prin decizii ale Consiliului Local. 
Unul dintre respondenți a menționat că 
în principiu Consiliul Local nu poate face 
as  el de alocări discreționare sau nu are 

banii necesari, dar că mereu sunt căutate 
căi ocolitoare, de exemplu iden  fi când bi-
sericile drept „clădiri publice”.

Muncă voluntară. O altă formă de sprijin 
pentru Biserica Ortodoxă constă în trimi-
terea angajaților primăriei să facă anumite 
munci pentru Biserică. Acest lucru se în-
tâmplă atunci când au loc renovări sau la 
pregă  rea unor sărbători religioase. Res-
pondenții nu au detaliat condițiile acestor 
„delegări” (dacă angajații trebuie să-și ia 
zile libere sau merg în  mpul serviciului). 
Nu am întâlnit cazuri în care as  el de spri-
jin să fi e oferit minorităților religioase.

Expunerea simbolurilor religioase sau 
sfi nțirea spațiilor publice nu sunt consi-
derate probleme. Opțiunea de a expune 
o icoană este considerată una personală 
a angajatului de către trei respondenți. 
Prezența icoanelor în autovehicule ale 
primăriei este negată de toți responden-
ții. Respondenții menționează și că de 
obicei clădirile primăriilor au fost sfi nțite 
la inaugurare; unul singur spune că sunt 
binecuvântate anual. 

Cimi  re. În cercetări anterioare privind 
religia și drepturile omului în Moldova au 
fost menționate confl icte privind u  liza-
rea cimi  relor. Nu au fost raportate as  el 
de situații în niciuna dintre cele 8 locali-
tăți ale cercetării noastre. Soluția obișnu-
ită este ca autoritatea publică să păstreze 
administrarea cimi  rului, și ca zona orto-
doxă să fi e delimitată de celelalte. În une-
le localități, curățenia și întreținerea sunt 
realizate în comun de toate cultele. Totuși, 
există posibile „neînțelegeri”: de exemplu, 
când un preot ortodox a încercat să bine-
cuvânteze mormintele altor culte. As  el 
de situații nu sunt considerate confl icte 
de către respondenți, ci neînțelegeri re-
zolvate pe loc.

Evenimente publice. Răspunsurile repre-
zentanților administrației publice suge-
rează că includerea cultelor în programul 
evenimentelor publice are un potențial de 
risc, dar până acum nu au fost probleme. 
Din această perspec  vă, evenimentele 
organizate de primării diferă de cele orga-
nizate de școli. În mai multe cazuri, doar 
reprezentanții Bisericii Ortodoxe au fost 
invitați la evenimente precum ridicarea 
unor monumente, nu și cei ai minorită-
ților religioase. Respondenții sunt totuși 
conș  enți de obligaţia de a nu discrimina 
în as  el de situații. De exemplu, la între-
barea specifi că despre ce se întâmplă în 
Ziua Hramului, un respondent a spus că 
ac  vitățile organizate de primărie și cele 

organizate de Biserică sunt dis  ncte. Alți 
doi au spus că sunt evenimente la care în 
mod deliberat implică toate cultele din lo-
calitate, mai ales la evenimentele spor  -
ve. Ac  vitățile care cel mai frecvent unesc 
reprezentanții cultelor religioase se referă 
la soluționarea unor probleme din comu-
nitate (de exemplu: salubrizare) și supor-
tul familiilor afl ate în difi cultate.

Implicarea cultelor în procesul 
legisla  v

Reprezentanții autorităților publice au re-
fl ectat asupra întrebării cu privire la rolul 
pe care Biserica Ortodoxă l-ar putea juca 
în consultări asupra proiectelor de lege. 
Unii dintre ei au înțeles că as  el de con-
sultări ar trebui să aibă în spate o proce-
dură (legală) specifi că, și că această pro-
cedură ar contrazice separația între Stat 
și Biserică. Chiar dacă unii respondenți 
consideră că o as  el de separație nu este 
niciodată perfectă, în general au susținut 
principiul. Am întâlnit și opinia că separa-
rea nu exclude colaborarea, atunci când 
Biserica și Statul „merg în aceeași direc-
ție”. Unii respondenți consideră că toate 
cultele își pot exprima opinia prin vocea 
credincioșilor, în calitatea lor de cetățeni. 
Au existat și opinii care au susținut că 
Biserica trebuie consultată asupra legilor 
din domeniul religiei, sau chiar că trebuie 
în general consultată, pentru că popula-
ția are o iden  tate Ortodoxă și pentru că 
oamenii au mai mare încredere în Biserică 
decât în Parlament sau în poli  cieni.

IV. Școlile

Considerăm că răspunsurile reprezen-
tanților școlilor sunt foarte importante. 
Dintre cele patru categorii de lideri de 
opinie, reprezentanții școlilor au fost cei 
mai încrezători în legătură cu cunoș  nțe-
le lor despre drepturi. Totuși, răspunsurile 
arată o înțelegere foarte amestecată a su-
biectului. Similar, deși spun, ca și ceilalți 
respondenți, că nu există discriminare 
în localitatea lor, răspunsurile refl ectă o 
mult mai mare diversitate a situațiilor ce 
ar putea cons  tui cazuri de discriminare, 
comparat cu răspunsurile din alte catego-
rii.

În general, se poate spune că reprezen-
tanții școlilor preferă o comunitate mai 
puțin diversă, unită în jurul unor tradiții, 
credințe religioase și opinii poli  ce comu-
ne. Sunt susținători puternici ai „ordinii 
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publice”. În același  mp, atât răspunsurile 
lor cât și cele ale reprezentanților culte-
lor minoritare sugerează că reprezentanții 
școlilor depun eforturi să medieze dife-
rențele atunci când apar: preferă să lucre-
ze împreună, decât să aibă o situație de 
confl ict.

Percepții privind diversitatea

În această categorie am întâlnit cele mai 
nega  ve opinii cu privire la existența 
diversității, mergând până la a descrie 
diversitatea religioasă ca „anormală” și 
nefericită. În contrast cu reprezentanții 
autorităților, care au răspuns mai degrabă 
corect poli  c la întrebările despre diver-
sitate, unii dintre directorii școlilor și-au 
exprimat deschis preferința pentru orto-
doxie. Diversitatea poli  că este de ase-
menea problema  că pentru ei, dar după 
cum a spus unul dintre intervievați, „cel 
puțin nimeni nu este un fana  c în legătu-
ră cu opiniile poli  ce”.

Drepturi și Drepturile Omului

Reprezentanții școlilor sunt încrezători în 
legătură cu cunoașterea lor asupra pro-
blema  cii drepturilor. Ei cred și că elevii 
sunt bine educați cu privire la drepturile 
lor și la cum să se protejeze împotriva 
abuzurilor și discriminării; unii dintre res-
pondenți au menționat informații afi șate 
public la sediul școlii. În cel puțin un caz, 
poliția locală a par  cipat la instruirea ele-
vilor.

Doar doi dintre respondenți au indicat 
mai mult de două exemple de drepturi ale 
omului și nici un drept anume nu a fost 
menționat de mai mult de două persoane. 
Drepturile menționate de două ori sunt 
cel la viață, la nume și la sănătate. Alte 
drepturi ale omului menționate sunt: la 
odihnă, la muncă și la loc de muncă, la via-
ța privată (cu referire specifi că la orienta-
rea sexuală), la vot, la educație, libertatea 
de alegere a religiei, la opinie și dreptul 
copiilor la hrană.

Similar cu reprezentanții primăriilor și cei 
ai școlilor au subliniat importanța cuplării 
drepturilor și obligațiilor. Și la fel descri-
erea obligațiilor este vagă. Neîndeplinirea 
obligațiilor poate fi  constatată, în opinia 
celor intervievați, atunci când cineva nu ia 
în considerare impactul exercitării dreptu-
rilor sale asupra celorlalți. Un respondent 
s-a referit din nou la dreptul la muncă, 
spunând și că persoanele au obligația de a 

căuta de lucru, mai ales dacă solicită aju-
tor de șomaj. Un alt respondent a susținut 
că minoritățile religioase care nu votează 
nu-și îndeplinesc obligațiile față de stat.

Cei care ș  u că drepturile sunt garantate 
prin Cons  tuție nu consideră că este ne-
voie ca Drepturile Omului să aibă garanții 
suplimentare. Alții consideră că este bine 
să existe garanții suplimentare pentru 
„unele drepturi”, atât  mp cât ele vor fi  
puse și în aplicare, și oamenii vor fi  „pro-
tejați”. Garantarea drepturilor este văzută 
ca posibilă sursă de „anarhie” de către un 
respondent. 

Legi și protecția legală

Reprezentanții școlilor sunt mai deschiși 
decât alte grupuri în a cri  ca statul pentru 
eșecul său, în a respecta și a aplica legile 
existente. Această cri  că este frecvent 
întâlnită în interviuri. Așa cum am arătat 
anterior, o întâlnim prima dată la răspun-
surile despre drepturi. Con  nuă apoi în 
discuții specifi ce pe tema discriminării, 
dacă elevii ș  u să o recunoască și cum să 
solicite protecție împotriva ei. De aseme-
nea, apare în răspunsurile la întrebările 
despre modele pentru Moldova, pe care 
le vom discuta mai jos.

Așa cum am arătat, directorii de școli sunt 
siguri că elevii își cunosc drepturile. To-
tuși, ei notează dovezi solide că drepturi-
le copiilor nu sunt respectate în prac  că. 
Unul dintre respondenți a fost foarte sin-
cer în această privință. El a comentat că 
e puțin probabil ca elevii să-și folosească 
cunoș  nțele, pentru că rareori au curajul 
să acuze pe cineva; în mod jus  fi cat, le 
este frică de consecințe. Nici nu au alături 
de ei modele ale unor adulți care își apără 
drepturile în jus  ție: vic  mele abuzurilor 
domes  ce sunt de cele mai multe ori adu-
se înapoi în familiile în care sunt vic  me; 
poliția refuză să intervină în cazurile de 
hărțuire sexuală raportate. Chiar și acest 
director de școală admite că a întâlnit per-
sonal atâta furie din partea tatălui unei 
fete și a opiniei publice în general, atunci 
când a urmat procedurile legale într-un 
caz, încât a ajuns la concluzia că a apela la 
lege nu este cea mai bună cale de rezolva-
re a problemelor.

Percepții privind discriminarea

Percepțiile în legătură cu discriminarea 
sunt amestecate. Ca și în cazul drepturi-
lor, reprezentanții școlilor sunt convinși 

că ș  u ce înseamnă discriminare. Totuși, 
exemplele oferite sugerează că nu există 
o înțelegere comună asupra termenului. 
Un respondent ne-a oferit exemple de 
discriminare în: acces la educație; când 
unei persoane nu îi este repar  zată o 
casă, iar alteia – da; accesul la tratamente 
medicale. Mo  vele discriminării nu sunt 
clare. În opinia aceluiași respondent, ro-
milor li se pot refuza unele servicii dacă 
nu au un comportament „normal” și ar 
trebui să fi e pedepsiți pentru comporta-
mente anormale, iar această pedeapsă nu 
poate fi  considerată „discriminare”.

În cazul par  cular al homosexualității, 
discriminarea este înțeleasă ca o formă 
de violență fi zică de către un respondent. 
Un altul descrie o atmosferă de confl icte 
verbale frecvente între etnici ucraineni și 
moldoveni, dar nu consideră că este vorba 
de discriminare pe criterii etnice. 

Raportarea discriminării este adesea con-
siderată un mijloc de a obține un trata-
ment special: un respondent dă exemplul 
romilor care susțin că copiii lor au primit 
note mai mici decât meritau. Și nu o dată 
a fost dat exemplul unui grup care merită 
unele privilegii (copiii supra-dotați), dar nu 
primesc sprijin special (așa cum se întâm-
plă cu copiii cu dizabilități).

Modele pentru Moldova

Întrebările despre potențiale modele 
pentru Moldova au fost întâmpinate cu o 
rela  vă lipsă de interes de către majori-
tatea celor intervievați, din toate catego-
riile. Vom arăta mai jos că reprezentanții 
cultelor au fost reținuți în a răspunde, iar 
cei ai autorităților au evitat întrebările 
formulând răspunsuri diploma  ce de  -
pul de la toate țările avem câte ceva de 
învățat, dar Moldova trebuie să meargă pe 
drumul său. Directorii de școli au folosit 
oportunitatea acestor întrebări pentru a 
comenta din nou despre importanța res-
pectării legii (cinci persoane au spus acest 
lucru), menținerea ordinii publice, rolul de 
exemplu moral al guvernului și importan-
ța scăderii șomajului pentru a menține or-
dinea. Aspectele specifi ce menționate au 
inclus: reguli afi șate în locuri vizibile, apli-
carea constantă și imparțială a regulilor și 
imparțialitatea forțelor de poliție. 

La subiectul întrebării, țările menționate 
au fost exclusiv din Europa de Vest: Ger-
mania, Marea Britanie, Elveția, Suedia, 
Norvegia, Austria, Olanda, Danemarca. 
S-a menționat că Rusia nu este un bun 
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model din cauza nivelului ridicat de co-
rupție din această țară.

Predarea religiei în școală

Experiențele raportate în diferite loca-
lități pe acest subiect sunt diverse. Unii 
respondenți spun că religia este oferită 
ca materie opțională și că nu au existat 
plângeri din partea părinților sau elevilor. 
Alții, spun că nu există curs de religie, dar 
a existat în trecut. În general, cei intervie-
vați consideră că religia trebuie să fi e op-
țională. Sunt cel puțin două situații în care 
cursuri de religie ortodoxă și a unor culte 
minoritare au fost oferite într-un aranja-
ment lipsit de confl icte. 

Directorii de școli își asumă responsabili-
tatea pentru introducerea sau eliminarea 
materiei religie din program. Nu sunt in-
dicii în interviuri dacă părinții și elevii au 
solicitat introducerea cursului, dar unii 
dintre reprezentanții cultelor au mențio-
nat strângerea de semnături pentru a pe-
 ționa includerea religiei în program.

Una dintre situațiile descrise este ilustra-
 vă pentru mecanismul de confl ict și me-

diere a unei as  el de situații. Descrierea 
reprezentantului școlii nu este în termeni 
legali, ci urmărind „să trăiască bine împre-
ună” și „să nu se strice relațiile”. Din pozi-
ția de director, respondentul a încercat să 
introducă cursul de religie, predat de pre-
otul ortodox. Reprezentanți ai cultelor mi-
noritare din localitate au venit împreună 
pentru a argumenta împotriva deciziei, iar 
el a cedat. În altă ocazie, preotul a venit să 
sfi nțească clădirea școlii și clasele, un lu-
cru pe care directorul îl consideră normal, 
dar copiii de alte confesiuni s-au ascuns 
sub mese și au refuzat să fi e stropiți cu 
apă sfi nțită. Aceste situații l-au convins pe 
director să renunțe la sfi nțirea școlii. 

Chiar și într-un caz în care cultele minori-
tare nu au protestat față de introducerea 
religiei, un director a evitat să facă acest 
lucru, deși personal este puternic în fa-
voarea Bisericii Ortodoxe. Un alt director 
spune că protestele a doar câțiva părinți 
din confesiuni minoritare sunt sufi ciente 
pentru a convinge școala să renunțe la in-
troducerea orelor de religie.

O soluție comună acolo unde au fost 
totuși introduse ore de religie, pentru 
a rezolva situația copiilor ce nu vor să 
par  cipe, este să plaseze ora la fi nalul 
programului. Cei care nu par  cipă merg 
acasă mai devreme și doar ceilalți rămân. 

Totuși, un director spune că nu este o so-
luție prac  că, pentru că celor ce ar trebui 
să rămână li se va face foame și vor dori 
să plece și ei.

Opiniile despre cine și cum ar trebui să 
predea religia sunt diferite. În majoritatea 
cazurilor, din toate categoriile de respon-
denți, predomină opinia că ar trebui să fi e 
predată de un preot, dar există îngrijora-
rea că preoții „nu ș  u să lucreze cu copiii” 
și că ar trebui să aibă pregă  re pedago-
gică. 

Pozițiile reprezentanților școlilor sunt mai 
diverse. Unii respondenți au spus că re-
ligia ar trebui predată ca „o ș  ință”, fără 
componenta de „rugăciune”. Unul din mo-
 ve este dorința de a evita confl ictele. Alți 

respondenți cred că informațiile despre 
religie pot fi  incluse în cursurile de isto-
rie și educație civică. Dar în toate cazuri-
le predarea religiei este considerată u  lă 
pentru că atrage copiii către prac  ca reli-
gioasă, precum și pentru că oferă „educa-
ție și cultură”, în sensul de educarea unor 
comportamente acceptabile moral.

Rolul religiei în educație

Sunt și alte dovezi care sugerează că di-
rectorii sunt presați să găsească un loc 
pentru religie în educație. Unul dintre ei 
spune explicit că există as  el de discuții 
în cadrul corpului profesoral și că este 
necesar să se ajungă la o decizie de com-
promis. 

În unele școli, a trebuit să se renunțe la 
prac  ca binecuvântării anuale a clădirii 
școlii. În altele, prac  ca con  nuă, dar a 
trebuit să se renunțe la majoritatea icoa-
nelor și a altor simboluri religioase.

Școlile se confruntă și cu probleme gene-
rate de diversitatea religioasă atunci când 
organizează ac  vități extra-curriculare, 
sărbători sau fes  valuri. Copiii din unele 
confesiuni minoritate nu par  cipă la ac-
 vități ar  s  ce (dansuri, cântece, costu-

mații) cu caracter religios. În alte cazuri, 
nu par  cipă la sărbătorile cu ocazia eve-
nimentelor religioase, cum ar fi  Paștele. 
Interviurile cu reprezentanții cultelor mi-
noritare arată că acesta este un subiect 
de intensă dezbatere, și că în unele situații 
a evoluat, as  el încât toți copiii par  cipă, 
cu condiția ca programul manifestării să 
nu intre în contradicție directă cu credin-
țele lor (vom detalia în secțiunea VI, mai 
jos). Atunci când evenimentele sunt orga-
nizate în alte localități, de exemplu la ni-

velul raionului, este mai difi cil pentru școli 
și minorități să ajungă la un compromis. 

Căile de comunicare între Școală și Biseri-
că sunt numeroase, lucru ce poate fi  per-
ceput ca discriminatoriu. De exemplu, un 
director menționează că elevii ajută la cu-
rățenie în biserica ortodoxă, în pregă  rea 
sărbătorii de Hram (elevii ne-ortodocși nu 
par  cipă); preoții ortodocși (sau chiar ie-
rarhi superiori) sunt invitați la evenimen-
tele școlii (1 Septembrie, Ul  mul Sunet), 
dar liderii cultelor minoritare nu sunt invi-
tați; Biserica Ortodoxă poate par  cipa la 
organizarea unor fes  vități școlare. Anu-
miți profesori, din iniția  va proprie, pot 
încuraja elevii să se roage (pentru sănă-
tate, pentru rezultate bune la învățătură), 
mai ales atunci când în clase sunt prezen-
te icoane. Un respondent a prezentat un 
exemplu în care un profesor a sprijinit ex-
punerea unor simboluri religioase în clase 
cu mai multe confesiuni; unii părinți s-au 
plâns, dar confl ictul a rămas nerezolvat, 
profesorul susținând că nu este vorba de 
o discriminare. Sfi nțirea anuală a clădiri-
lor școlilor și a claselor rămâne o prac  că 
comună, dar în unele cazuri se întâmplă 
doar la fi nalul unor lucrări de construire 
sau renovare.

Biserică și Stat

În ciuda sprijinului declara  v arătat pen-
tru lege și ordine publică, reprezentanții 
școlilor au avut puține remarci de făcut 
în legătură cu relații actuale sau cele de-
zirabile între Biserici și Stat. Unii spun că 
nu își pot imagina cum Biserica poate in-
fl uența adoptarea legilor, pentru că exis-
tă o separație între Biserică și Stat. Alți 
respondenți au spus că această separare 
trebuie impusă, că Biserica trebuie să ră-
mână un loc al spiritului și o forță care lea-
gă oamenii afl ați în situații sociale diferite 
(de exemplu, săraci și bogați). Prin urmare, 
Biserica nu ar trebui să se implice în ches-
 uni economice și poli  ce.

Totuși, sprijinul pentru separarea dintre 
Biserică și Stat nu este unul consistent. 
Unii dintre cei ce au fost de acord cu 
acest principiu s-au arătat de acord și cu 
educația religioasă în școli. Alții au spus că 
este de dorit o colaborare între Biserică 
și Stat în adoptarea legilor: „nimic rău nu 
se poate întâmpla dacă sunt respectate cele 
10 Porunci”.

Pe scurt, toți respondenții sprijină ideea 
că trebuie să existe un nivel de infl uență 
al Bisericii, datorită autorității sale mora-
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le, dar consideră că Biserica trebuie să-
și păstreze „puritatea spirituală”. Nu am 
iden  fi cat o viziune coerentă, nici măcar 
la nivel individual, privind un echilibru în-
tre aceste relații.

Tendințe

Poate fi  spus că între reprezentanții șco-
lilor există un sprijin puternic pentru fa-
miliarizarea crescută a elevilor cu religia. 
Implicit, se consideră normal că prin re-
ligie se înțelege ortodoxismul. În general, 
există sprijin pentru ca Biserica, ins  tuți-
onal, să fi e o prezență ac  vă în localitate. 
Biserica și Preotul sunt considerați cel mai 
des drept „buni parteneri”, iar refl ectarea 
tradițiilor ortodoxe în școală este consi-
derată neproblema  că, atât  mp cât mi-
noritățile religioase nu protestează.

Aparent, ortodoxia este atrac  vă pentru 
reprezentanții școlilor ca sursă de educa-
ție morală. Este așteptat ca religia să ofe-
re „ceva frumos pentru sufl et”. Mai mult, 
promisiunea unei educații moral-religioa-
se, în școală sau în biserică, este atrac  vă 
pentru directori pentru că ei își doresc o 
societate ordonată. Doresc să fi e elimi-
nată corupția din societate, percepută ca 
endemică. Când se confruntă cu solicitări 
din partea cultelor ne-ortodoxe sau din 
partea persoanelor de alte confesiuni să 
fi e incluse în actvitățile școlare alături 
de reprezentanții religiei majoritare, di-
rectorii au tendința de a găsi soluții de 
compromis, atât  mp cât reprezentan-
ții minorităților religioase sunt de acord 
cu viziunea lor asupra a ceea ce religia 
trebuie să ofere în termeni de învățături 
e  ce.

V. Reprezentanți ai Bisericii 
Ortodoxe

Drepturi și Drepturile Omului

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe descriu 
drepturile atât în sens norma  v (conferite 
prin lege), cât și cu referire la drepturile 
date de Dumnezeu. Înțelegerea norma  -
vă include: dreptul la viață, la muncă, la 
odihnă, la educație și la tratamente medi-
cale. Drepturile date de Dumnezeu includ 
dreptul la credință și la alegerea confe-
siunii și uneori sunt asimilate cu „liberul 
arbitru”.

Sunt dovezi în mai multe interviuri că re-
prezentanții ortodocși sunt familiarizați 

cu limbajul Drepturilor Omului în măsură 
sufi cient de mare încât să-și afi rme pro-
priile drepturi ca cetățeni și reprezentanți 
ai Bisericii în termeni de drept la viață 
privată, libertatea conș  inței, drepturile 
copiilor etc. În acest sens, implicarea lor în 
subiectul drepturilor este mai sofi s  cată 
decât a respondenților din celelalte cate-
gorii. Mai mult, cel puțin trei respondenți 
au fost implicați în cazuri aduse în fața 
jus  ției.

Reprezentanții ortodocși au fost reținuți 
în a sprijini protecția legală a drepturilor. 
Unii au spus că protecția din partea Statu-
lui nu este necesară pentru că deja Dum-
nezeu a dat as  el de drepturi oamenilor. 
Mai mulți respondenți au spus că Statul 
ar trebui „să se gândească” înainte de a 
garanta drepturi, luând în considerare po-
sibilele consecințe juridice (cazuri aduse 
în fața Curților) și posibile contradicții cu 
creș  nătatea ortodoxă. Unii respondenți 
au spus că Biserica nu ar sprijini recunoaș-
terea unor păcate ca drepturi.

Similar cu celelalte cazuri, preoții sublinia-
ză că oamenii au și obligații, nu doar drep-
turi. Și în acest caz explicațiile cu privire 
la obligații rămân vagi. Răspunsurile au in-
clus serviciul militar și donarea de sânge, 
adică „obligații” negociate de minoritățile 
religioase (vom reveni în secțiunea urmă-
toare).

Deși reprezentanții ortodocși au fost 
atenți să dis  ngă ce „drepturi” ar fi  ac-
ceptabile pentru Biserică, nu sunt dovezi 
în aceste interviuri că ar adera strict la 
discursul „alterna  v” despre Drepturile 
Omului dezvoltat de Biserica Ortodo-
xă Rusă (sau alte Biserici internaționale). 
De exemplu, nu am regăsit în interviuri 
referințe la „demnitatea umană”, iar dis-
cuția despre „liberul arbitru” a apărut rar. 
Dreptul la muncă este menționat, dar în 
sens norma  v. „Armonia” este mențio-
nată cri  c de un respondent și limitată la 
considerații despre legi și Biserică de că-
tre altul.

Percepții privind dreptul la 
prac  carea religiei și discriminare

Mai mulți preoți și-au menționat propri-
ile drepturi ca fi ind contrapuse celor ale 
minorităților religioase, dar în general nu 
au explicat la ce se referă. Doar unul din-
tre respondenți a oferit un exemplu: este 
un preot care a fost chemat în instanță 
pentru incitare la violență împotriva celor 
ce făceau prozeli  sm în localitatea sa, în 

 mpul unei sărbători religioase. A câș  gat 
cazul, dar nu a explicat care a fost mo  -
varea instanței. Pe parcursul întregului 
interviu, acest respondent a revenit frec-
vent la dreptul la viață privată și dreptul 
la credință.

Este important să menționăm că respon-
denții au exprimat în mai multe ocazii 
opinia că Statul discriminează împotriva 
Bisericii Ortodoxe. Un singur intervievat 
a explicat această opinie: în ciuda perse-
cuțiilor din perioada sovie  că și a rolului 
său de religie tradițională, Statul plasează 
Biserica Ortodoxă în poziție de „egalitate” 
față ce celelalte culte. El suspectează că 
minoritățile religioase primesc sprijin fi -
nanciar din partea Statului sau de la alte 
organizații pe care Biserica Ortodoxă nu 
le poate accesa. Niciunul dintre respon-
denți nu a menționat că și alte culte au 
fost prezente în perioada sovie  că în 
Moldova și, poate, au fost subiectul unor 
persecuții și mai puternice.

Moralitate: public și privat

Temele: ordine publică și educație morală 
au fost proeminente pe parcursul inter-
viurilor cu reprezentanții școlilor, chiar 
dacă nu întotdeauna au fost elaborate. 
Directorii școlilor și-au arătat preferința 
pentru o țară ordonată, cu legi aplicate 
consistent și imparțial, și au spus că edu-
cația morală a copiilor, în par  cular prin 
educație religioasă, este o componentă 
importantă pentru progresul țării către 
imaginea dorită. Pe ansamblu, reprezen-
tanții școlilor nu și-au exprimat opinia că 
garantarea Drepturilor Omului ar pune în 
pericol acest proces. Dimpotrivă, pentru 
ei este important ca Statul să aplice legile; 
la fel de important ca cetățenii să-și res-
pecte obligațiile față de stat.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe au ară-
tat opinii contrare. Ei au oferit o viziune 
a Drepturilor în care garantarea lor de 
către Stat pune în pericol morala publică. 
Trebuie subliniat că niciunul dintre cei in-
tervievați, din această categorie, nu oferă 
o explicație simplă a acestei situații. Doar 
un respondent admite că „probleme” ar 
putea să apară din garantarea unor legi. 
Dar majoritatea respondenților spun că 
garantarea drepturilor minorităților se-
xuale vine „împotriva naturii”, pentru că 
homosexualitatea este un păcat. Ei sunt 
de asemenea îngrijorați că garantarea 
drepturilor va conduce la „prea multă li-
bertate” în ceea ce privește exprimarea 
publică a sexualității, și că copiii ar putea 
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fi  expuși prematur la informații despre sex 
și sexualitate. Trebuie menționat că cel 
puțin doi intervievați au făcut eforturi să 
răspundă cât mai diploma  c, în par  cular 
unul din ei, care a repetat des că exprimă 
un disconfort personal și nu o perspec  vă 
religioasă.

Unul dintre respondenți a legat explicit 
homosexualitate de fumat și consumul de 
alcool. Fumatul și consumul de alcool sunt 
dăunătoare sănătății, iar statul reglemen-
tează vânzarea și consumul în interesul 
sănătății publice. Implicația răspunsului 
primit este că sexualitatea ar trebui regle-
mentată în manieră similară.

Relații inter-confesionale

Cele mai multe informații despre relații 
inter-confesionale din Moldova subliniază 
tensiuni și confl icte. Prin urmare, am in-
clus în aceste interviuri întrebări despre 
posibile colaborări între organizații religi-
oase.

În unele cazuri, au fost menționate cola-
borări ac  ve în localitate. Aceste sunt de 
trei feluri, toate în mare măsură informa-
le, neins  tuționalizate: 1) relații persona-
le între liderii comunităților confesionale 
respec  ve; 2) sprijin fi nanciar sau prin 
muncă pentru cetățenii cu situație pre-
cară aparținând unei alte confesiuni; 3) 
par  cipare comună în ac  vități caritabile, 
deși rareori prin iniția  ve comune. Chiar 
și acolo unde nu este prezentă, colabora-
rea în „domeniul social” este considerată 
posibilă.

Există într-o anume măsură voința de a 
coopera cu alte organizații religioase și 
în ac  vități spirituale. Cel mai des a fost 
menționată Biserica Catolică, dar sistemul 
de credințe al celor mai multe confesiuni 
a fost descris ca fi ind prea diferit, și res-
pondenții au menționat și că legile cano-
nice împiedică ortodocșii „să se roage cu 
ere  cii”.

Un singur respondent a menționat posi-
bilitatea unei colaborări în plan poli  c, de 
exemplu pentru a se opune avortului.

Diferențele între cele două Mitropolii, a 
Basarabiei și a Moldovei, sunt descrise 
mai degrabă ca generate poli  c, atât de 
către disputa inițială asupra Basarabi-
ei, cât și de dezvoltările ulterioare. Dar 
acest lucru nu împiedică con  nuarea 
unor schimburi între cele două Biserici: 
vizite comune la mănăs  ri și alte locașuri 

de cult; comunicare bună între preoți etc. 
Aceste opinii au fost majoritare. Un sin-
gur respondent a spus că „familiile au fost 
despărțite” de existența a două Biserici 
ortodoxe. Respondenții  nd să exprime 
preferința pentru existența unei singu-
re Biserici și văd împărțirea ca rezultatul 
unor manipulări din România și Rusia.

Lipsa de „respect” din partea 
minorităților

Reprezentanții ortodocși sunt nemulțu-
miți de a  tudinea unor reprezentanți ai 
confesiunilor minoritare. De exemplu, în-
tâlnim reproșuri frecvente la adresa celor 
ce „bat la ușile oamenilor” sau „merg în 
stradă” și opresc trecătorii pentru „dezba-
teri religioase”. Preoții ortodocși preferă 
ca oamenii să meargă la clădirea confe-
siunilor respec  ve. Am întâlnit și tendin-
ța de a caracteriza cultele minoritare ca 
„mândre”, în sens de arogante (nu îi salută 
pe preoții ortodocși) și „discriminatorii” 
împotriva ortodocșilor, în sensul că subli-
niază doar slăbiciunile Bisericii Ortodoxe, 
fără a le vedea și pe ale lor.

Unii respondenți au exprimat suspiciunea 
că bisericile minoritare sunt de fapt „sche-
me piramidale”, izvorâte din frustrarea că 
acestea reușesc să răspundă mai bine 
decât Biserica Ortodoxă la problemele 
fi nanciare ale populației, posibil pen-
tru că „li s-au acordat fonduri”. A apărut 
și suspiciunea că minoritățile religioase 
„sunt organizate” și „au un plan” (pentru 
conver  rea țării). Unul dintre respon-
denți a oferit cea mai elaborată descriere 
a acestor îngrijorări privind prozeli  smul 
și conver  rea. El a descris variate prac  ci 
de conver  re: mersul cu mașina la slujbă 
pentru a afi șa bogăția; invitarea oameni-
lor întâlniți pe stradă să par  cipe la slujbă; 
copii lăsați să se joace afară în  mpul lec-
țiilor la școală. El este și împotriva u  liză-
rii spațiilor publice de către evenimentele 
cultelor minoritare.

Modele pentru Moldova

Întrebați despre posibile modele pentru 
Moldova, respondenții s-au referit direct 
la relația dintre Stat și Biserică. Germania 
a fost menționată de trei ori, deși într-un 
caz a fost vorba despre funcționarea le-
gilor, și nu despre conținutul lor. Al  el, ei 
s-au uitat mai degrabă la alte țări ortodo-
xe foste comuniste: Rusia (patru referiri), 
România (1) și Bulgaria (2). Un respondent 
a menționat Bizanțul ca model de „ar-

monie”. Este semnifi ca  v că nimeni nu a 
menționat Grecia, care are o experiență 
mult mai mare de acomodare a Dreptu-
rilor Omului. Respondenții au fost în par-
 cular atenți să spună că nu admiră limi-

tările libertății de prac  care a religiei din 
Rusia. Unul din ei a spus că Rusia „moder-
nă” este un model mai problema  c decât 
Rusia țaristă.

Predarea religie în școală

Respondenții au spus de cele mai multe 
ori că nu neagă posibilitatea de a avea o 
educație religioasă diversă în școală, pen-
tru că Biserica Ortodoxă este „tolerantă”. 
Totuși, ei presupun că religia ortodoxă ar 
trebui să fi e principalul punct de referință 
și că învățarea altor religii ar trebui făcută 
pentru o înțelegere mai profundă a orto-
doxiei.

Am întâlnit o opinie larg răspândită, că 
persoana care predă religia trebuie să fi e 
„un specialist”: în unele cazuri, înseamnă 
preoți care au pregă  re suplimentară pe-
dagogică similară cu cea a profesorilor; în 
altele, specializarea se referă la cunoș  n-
țe teologice. Indiferent de cum se obține 
specializare, este clară preferința ca un 
preot să predea religia.

Reprezentanții ortodocși recunosc exis-
tența discriminării în context educațional, 
dar consideră că problema vine dinspre 
minoritățile religioase, sau că este una 
secundară. De exemplu, ei ș  u că unii 
copii nu par  cipă la fes  vități ale școlii 
sau raionale, dar privesc acest lucru ca 
o opțiune a lor și consideră că este una 
proastă. Similar, absența unor elevi de la 
funeraliile profesorilor este privită ca lipsă 
de respect față de cei decedați.

Stat și religie

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe abor-
dează uneori administrația publică cu 
solicitări de asistență fi nanciară, de 
exemplu pentru reparații curente la clă-
dirile bisericilor. Ei spun însă că as  el de 
ajutor este rareori oferit, din cauza legilor 
existente, dar că ar fi  binevenit. Un res-
pondent a spus că, în alte localități, Statul 
câș  gă bani pe seama Bisericii din turism 
religios, dar nu reușește să-și protejeze 
bisericile. Un alt respondent consideră că 
eșecul Statului de a oferi fonduri Bisericii 
pentru clădiri noi și reparații este o con-
secință a res  tuirilor făcute în perioada 
post sovie  că. 



BISERICĂ ȘI STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA 42

Unul dintre preoți a spus că deși adminis-
trația publică nu are voie, legal, să ofere 
bani Bisericii, persoane din administrație 
sunt adesea susținătoare ale Bisericii. 
Ca exemplu a menționat încercarea unui 
Consiliu Local de a dona bisericii venitu-
rile obținute din vânzarea unei clădiri în 
care se ținuseră slujbe în absența unui 
spațiu adecvat. O comisie de la Chișinău 
a inves  gat însă ches  unea și a declarat 
aranjamentul ilegal.

Deși consideră că nu primesc nimic de la 
Stat și chiar sunt discriminați de acesta, 
reprezentanții ortodocși simt că Biserica 
are „chemarea” de a binecuvânta clădiri 
publice și de a par  cipa în evenimente 
publice și, „desigur” că fac acest lucru. Din 
ambele seturi de interviuri rezultă destul 
de clar că interacțiunea între administra-
ție și școală, pe de o parte, și Biserică, pe 
de altă parte, poate fi  inițiată de ambele 
părți.

În ceea ce privește relația dintre Biserică 
și Stat la un nivel mai abstract, reprezen-
tanții ortodocși se distanțează întru câtva 
de „poli  că”, afi rmând că rolul lor este să 
„unească” și nu să „despartă” poporul.

În general, este menționată o diviziune 
între Biserică și Stat. Unul dintre respon-
denți spune că fi ecare se afl ă pe „planuri 
diferite ale moralei”. Statul se preocupă cu 
planul material, iar Biserica cu cel spiritu-
al. Chiar dacă Biserica este uneori preo-
cupată de aspecte materiale, cele două 
planuri nu ar trebui unite. Totuși, unii din-
tre oamenii din administrație vor rămâne 
credincioși și atunci „se va manifesta ceea 
ce este în inima lor”. Din acest mo  v, chiar 
dacă separarea este declarată formal, așa 
cum a fost cazul URSS, ea nu se poate 
face complet în prac  că.

Am întâlnit divergențe de opinie cu privi-
re la cât de dezirabil este un rol special 
pentru Biserică în societate. Cei mai mulți 
respondenți acceptă status-quo-ul, dar 
sunt și opinii radical diferite. Unul dintre 
ei are o puternică opinie contrară. Aces-
ta susține cu tărie separarea, spunând 
că dacă preoții ar primi salarii, ar deveni 
subiectul unor „anume presiuni”. Un al-
tul, dimpotrivă, spune că chiar dacă sunt 
separate, statul ar trebui să ofere sprijin 
fi nanciar pentru Biserică, posibil printr-un 
sistem de granturi.

U  lizarea cimi  relor

În localitățile unde am realizat interviurile, 
am întâlnit unele confl icte reduse cu pri-
vire la cimi  re și prac  ci funerare, menți-
onate ca fi ind din trecut, dar încă latente. 
Toți respondenții ortodocși, dar și unii 
dintre cei din partea minorităților religi-
oase și ai administrației publice, consideră 
că problemele pot fi  rezolvate amiabil la 
nivel local. Toate cimi  rele au fost împăr-
țite în loturi separate pentru ortodocși 
și ne-ortodocși. În cel puțin două cazuri, 
Biserica Ortodoxă a încercat să preia cimi-
 rul în administrare în trecut, dar a rămas 

în sarcina autorității locale tocmai pentru 
a evita confl ictele între culte. Potențialul 
de confl ict rămâne atunci când membri ai 
unei familii sunt înmormântați împreună, 
deși au religii diferite, dar cei doi respon-
denți care au menționat acest lucru au 
avut opinii diferite: unul a spus că este o 
problemă să înmormântezi un ortodox și 
un ne-ortodox, iar cel de-al doilea a fost 
de părere că este în regulă să facă o ex-
cepție și să combine cele două ritualuri 
funerare.

Evenimente publice

Niciunul dintre respondenți nu a mențio-
nat prezența comună a mai multor culte 
la ac  vitățile legate de Hramul localității. 
Întrebarea a fost formulată folosind fraza 
comună „Hramul Satului/Orașului”, tocmai 
pentru a atrage atenția asupra caracteru-
lui public al evenimentului, dar, așa cum 
respondenții au menționat, fes  vitatea 
se bazează pe Biserica Ortodoxă din loca-
litate și venerează un sfânt. Prin urmare, 
alte culte nu contribuie la ac  vități și nici 
nu par  cipă în ziua respec  vă. Totuși, re-
prezentanții administrației au menționat 
situații în care reprezentanții minorităților 
religioase sunt uneori incluși în evenimen-
te, așa cum am arătat anterior.

Cele două Biserici ortodoxe apar uneori 
împreună în evenimente publice în zonele 
urbane unde coexistă: uneori fi ind invita-
te amândouă; alteori din proprie iniția  vă, 
pentru că „biserica trebuie să fi e alături de 
oameni” și nu au nevoie de invitație. Doi 
respondenți au făcut diferența între invi-
tațiile pe care le primesc ins  tuțional, din 
partea administrației, și cele venite din par-
tea unor persoane ac  ve în administrație.

Uneori, ac  vitățile organizate la școală în 
zile neutre religios, de exemplu 1 iunie, 
pot să atragă lideri religioși din mai multe 
confesiuni, fără a întâmpina probleme.

Corespondența între lege și religie

Mai mult de jumătate dintre responden-
ții ortodocși au susținut ideea că Biserica 
trebuie consultată într-o formă sau alta 
asupra legilor înainte de adoptare și ni-
ciunul nu s-a declarat împotrivă. Au fost 
mai multe moduri de a aborda tema. Cea 
mai lejeră abordare a fost a unui respon-
dent care a spus că statul trebuie să se 
„gândească” dacă legea reprezintă valorile 
populației. La insistențele operatorului, el 
a specifi cat că se referă la legile privind 
drepturile minorităților sexuale. La polul 
opus, au fost menționate ca „normale” 
consultări între Stat și Biserică la cel mai 
înalt nivel. Alți respondenți au insistat 
asupra nevoii de a prezerva moștenirea 
Europei creș  ne. Un altul a limitat dome-
niul consultării la legile cu impact asupra 
moralei, inclusiv privind educația. Doar 
doi respondenți au spus că și minoritățile 
religioase ar trebui consultate.

Tendințe

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe pot ac-
cepta ca normal un grad mai mare de se-
parare între Biserică și Stat, dar doresc ca 
Statul „să sprijine” Biserica, preponderent 
fi nanciar, și vor și ca viziunea Bisericii asu-
pra moralei publice să infl uențeze poli  ci-
le și legile. Ei sunt convinși că reprezintă 
viziunea majorității.

Ei pot considera toleranța ca fi ind „nor-
mală” sau „creș  nă”, până la a fi  dispuși, 
ca indivizi, să tolereze, să accepte și să 
interacționeze cu persoane din grupuri 
diverse, inclusiv homosexuali, fără discri-
minare. Este important să observăm că, 
la fel ca în cazul reprezentanților școlilor, 
discriminarea este frecvent înțeleasă ca 
agresiune fi zică îndreptată împotriva unui 
individ. Dar sunt unanimi în a afi rma că 
„viciile”, chiar dacă sunt comune, nu pot fi  
acceptate: de la fumat la prac  ci sexuale 
„deviante”.

Chiar și descrierile pozi  ve ale toleranței 
sunt însoțite de susținerea fermă a pri-
orității Bisericii Ortodoxe față de toate 
celelalte culte. Alte culte sunt privite ca 
„noi” în Moldova, chiar și cele prezente de 
dinaintea perioadei sovie  ce. Alte orga-
nizații religioase sunt privite ca abordând 
oamenii pentru „ai atrage înăuntru”; aces-
te eforturi premeditate de prozeli  sm și 
conver  re sunt considerate lipsite de e  -
că față de ce „o adevărată religie” ar trebui 
să facă. Respondenții sugerează că aceste 
organizații ar fi  mai ușor de tolerat dacă și-
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ar construi propriile temple, ar oferi servi-
cii cu regularitate și ar aștepta ca oamenii 
să vină la ei, așa cum face și Biserica Or-
todoxă. Într-adevăr, chiar dacă unii dintre 
ei menționează că cer directorilor de școli 
să organizeze sfi nțirea clădirii, de cele mai 
multe ori se descriu ca așteptând invitații 
pentru as  el de ac  vități sau pentru par-
 ciparea la evenimente publice.

Reprezentanții ortodocși simt că sunt 
dezavantajați de legile care permit exis-
tența altor culte. Acest aspect par  cular 
se leagă de sprijinul fi nanciar din străină-
tate pe care îl primesc alte organizații, dar 
Biserica Ortodoxă nu.

Respondenții din această categorie au 
prezentat puține exemple de abordări 
conciliatorii ale unor confl icte, decât în 
cazul directorilor de școli, de exemplu. To-
tuși, potențialul pentru deschidere rămâ-
ne. În par  cular, discuția despre valorile 
comune ale unei localități pare să contri-
buie la fundamentare comunicării inter-
confesionale și a respectului reciproc.

VI. Reprezentanți ai 
minorităților religioase

Trebuie să subliniem că interviurile au fost 
conduse doar cu reprezentanți ai minori-
tăților care au cel puțin 50 de membri în 
localitate. Acest lucru înseamnă că am sur-
prins „vocea” minorităților mai importante 
(și în principal cea bap  stă) și nu avem 
opinii din partea unor grupuri mai mici, 
care ar putea fi  mai puternic discriminate. 
Între ele, nu am surprins opinia unor gru-
puri înfi ințate în ul  mii ani (comunitățile 
incluse în cercetare datează din perioada 
sovie  că) și nici vocile unor grupuri care 
nu se consideră creș  ne. Aceasta este o 
limitare importantă a studiului pentru că: 
a) în Moldova există o mică comunitate 
mozaică într-una din localitățile unde a 
avut loc cercetarea, dar nu a putut fi  sur-
prinsă; b) în unele interviuri am iden  fi cat 
manifestări de intoleranță față de Islam; 
c) dar și opinii ocazionale pozi  ve față de 
Budism și alte „religii orientale”, conside-
rate benigne. Aspecte legate de comuni-
tatea musulmană vor fi  parțial adresate 
în secțiunea din raport în care analizăm 
datele provenite din focus-grupuri.

Percepții privind diversitatea

Reprezentanții cultelor minoritare vor-
besc despre diversitatea locală în termeni 
neutri și o iden  fi că în aproape toate for-
mele. Sunt mai dispuși decât toate celelal-
te categorii să discute despre diversitatea 
socială, în par  cular despre prezența fa-
miliilor sărace.

Drepturi și Drepturile Omului

Respondenții din această categorie con-
sideră că „Drepturile Omului” sunt con-
gruente cu propriile convingeri religioase. 
În mod specifi c, ei afi rmă că „dreptul de a 
alege” și „libera alegere” înseamnă același 
lucru cu „liberul arbitru” și că Dumnezeu a 
intenționat ca oamenii să aibă asemenea 
drepturi. Libertatea religiei este pe primul 
loc în preocupările lor, dar în același  mp 
ei descriu o categorie largă de drepturi pe 
care sunt dispuși să le susțină conform 
credințelor lor. Așa cum explică unul din 
respondenți, drepturile omului au legătu-
ră cu felul în care cineva este respectat 
„ca persoană” în comunitate, școală și la 
locul de muncă. O persoană trebuie să fi e 
respectată ca persoană, valorizată pentru 
munca sa; este important să fi e garantate 
as  el de drepturi pentru că Dumnezeu 
este în fi ecare. 

Totuși, as  el de afi rmații sunt în mare 
măsură auto-referențiale. Respondenții 
care se referă la legile privind minoritățile 
sexuale sunt la fel de dezaprobatori ca re-
prezentanții ortodocși. Unul din respon-
denți chiar își exprimă îngrijorarea față de 
„drepturile copiilor”, o îngrijorare împăr-
tășită dar nu la fel de puternic exprimată 
și de alți intervievați din această catego-
rie, că părinții și-ar pierde dreptul de a-și 
disciplina copiii. Unul dintre respondenți 
vorbește deschis în favoarea pedepselor 
corporale. Alții vorbesc despre legătura 
între „educație” și „disciplină”.

Doar alte două drepturi norma  ve sunt 
menționate, și doar de către un respon-
dent: dreptul la pensie și dreptul la viață 
privată.

Obligații

Spre deosebire de celelalte categorii de 
respondenți, reprezentanții cultelor mi-
noritare nu combină discursul despre 
drepturi cu cel despre obligații. Totuși, pe 
parcursul interviurilor, unii dintre respon-
denți răspund la acuzații care apar în alte 

interviuri, menționate anterior, că minori-
tățile religioase nu-și îndeplinesc obliga-
țiile față de stat: nu par  cipă la ac  vități 
școlare extra-curriculare; nu donează 
sânge; nu îndeplinesc stagiul militar; nu 
votează.

Răspunsurile la aceste acuzații sunt spon-
tane, nu au fost cuprinse în ghidul de in-
terviu. Ei îndeplinesc un stagiu alterna  v 
în locul celui militar; copii par  cipă la toa-
te ac  vitățile al căror conținut nu contra-
zice învățăturilor religioase (exemple date: 
fără conținut comunist, fără conținut pă-
gân sau satanic), iar responsabilitatea de a 
evalua conținutul și transfuziile de sânge 
sunt decizii individuale.

Totuși, doi respondenți au confi rmat că 
multe dintre aceste afi rmații sunt ade-
vărate în cazul confesiunilor lor, deși alți 
membri ai acelorași culte au spus că sunt 
„opțiuni” și nu comandamente religioase.

Situații de discriminare: 
înregistrarea cultelor și clădirile 
proprii

Reprezentanții confesiunilor minorita-
re raportează probleme persistente cu 
înregistrarea cultelor și clădirile proprii. 
Ei spun că se confruntă cu persecuții si-
milare, dacă nu chiar mai mari, ca cele 
îndurate de Biserica Ortodoxă în perioa-
da sovie  că. Aceste restricții îi obligă să 
își desfășoare întâlnirile în propriile case. 
Eforturile de a obține terenuri și permise 
de construire au fost îngreunate în repe-
tate rânduri, de obicei de consilieri locali, 
mai ales când aceș  a sunt preoți orto-
docși, și nu de administrație în sine13. O 
soluție posibilă a fost să închirieze spații 
de la administrație sau de la persoane pri-
vate, dar aceș  a pot fi  presați să anuleze 
înțelegerile. Totuși, toți respondenții au 
spus că în prezent au propria clădire sau 
sunt în proces să o obțină. Ei acuză discri-
minarea altora, mai ales dacă un preot or-
todox face parte din Consiliul Local. Res-
pondenții au spus că nu au făcut vreodată 
solicitări de sprijin de la Stat, fi nanciar sau 
de altă natură.

13 Am notat aici ca atare afi rmațiile respondenți-
lor că există situații în care preoți ortodocși sunt 
membri ai Consiliilor Locale (deci au trecut prin 
alegeri). Nu am avut posibilitatea să verifi căm 
acest fapt. 
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Relațiile cu majoritatea ortodoxă

Reprezentanții minorităților religioase ex-
primă atât puncte comune cât și diferențe 
față de majoritatea ortodoxă. Martorii lui 
Iehova găsesc puncte comune în credin-
ța creș  nă și în Dumnezeu, dar spun că 
multe dintre învățăturile ortodoxe sunt 
greșite sau păgâne, inclusiv ambele date 
pentru Crăciun. Bap  ș  i și evangheliș  i 
acceptă unele învățături ortodoxe, dar 
fac diferența între preocuparea ortodoc-
șilor pentru „tradiții” și propria preocupa-
re pentru „credințele vii” în felul în care 
defi nesc o persoană. Un respondent și-a 
arătat inclusiv toleranța față de „religiile 
orientale”, pentru că nu fac rău oamenilor.

Colaborarea în domeniul social, mai ales 
acțiuni caritabile, este menționată adesea 
ca posibilă și chiar dezirabilă. Colaborarea 
spirituală este considerată puțin probabi-
lă, dar totuși cel puțin un respondent spu-
ne că uneori organizează slujbe funerare 
împreună cu colegul ortodox. Sunt menți-
onate relații și căsătorii inter-confesionale.

În general, printre respondenții din aceas-
tă categorie predomină înclinații pozi  ve 
față de relațiile și colaborările inter-confe-
sionale, cu unii respondenți angajați ac  vi 
în as  el de acțiuni. Totuși, doi respondenți 
au vorbit de preferința comunităților lor 
de „a rămâne între ei”.

Morală

Reprezentanții minorităților religioase nu 
sunt diploma  ci în evaluarea efectului pe 
care drepturile omului le au asupra mo-
ralității. Trei respondenți au vorbit fără 
eschivare împotriva garantării drepturilor 
homosexualilor; doi dintre ei au mențio-
nat că acest comportament este imoral 
și împotriva legilor lui Dumnezeu. Unul a 
descris explicit homosexualitatea ca o ca-
racteris  că imorală predominantă în Eu-
ropa, și că Moldova este pusă sub presiu-
ne să o accepte de către Europa. Un altul 
vorbește împotriva garantării drepturilor 
oamenilor „cu standard moral scăzut”.

Discriminare

Opiniile privind discriminarea împotriva 
minorităților religioase sunt variate. Apro-
xima  v jumătate dintre respondenți anun-
ță relații bune sau în curs de îmbunătățire 
cu comunitatea în ansamblu, alte culte 
și administrația publică. Îmbunătățire în-
seamnă scăderea agresivității sau că „ne-

înțelegerile” între persoane sunt „minore” 
(exemple: „se uită urât”, aruncă gunoiul 
în curtea cuiva), chiar dacă uneori sunt 
frecvente. Alți doi respondenți descriu o 
hărțuire con  nuă. Într-un alt caz, sunt ra-
portate agresiuni verbale, copiii sunt învă-
țați să arunce cu pantofi , reprezentanți ai 
minorității – urmăriți de vehicule pline cu 
oameni etc. În fi ne, într-un alt caz ni s-a 
raportat discriminare la accesul la trata-
mente medicale. Un respondent oferă o 
evaluare rela  vă a discriminării: mai bine 
decât a fost înainte de 1940, când cineva 
putea fi  exilat pentru credința lui.

Doi intervievați au explicat că este im-
portant ca ceilalți formatori de opinie să 
dorească să nu discrimineze împotriva 
minorităților, pentru ca acest lucru să se 
întâmple. Unul din ei spune că dacă nu 
ar exista nici o lege care să garanteze 
drepturile confesiunii lui, el crede că re-
prezentanții autorităților nu le-ar permite 
să fi e ac  vi, pentru că ei, ca persoane, nu 
sunt de acord. Prin contrast cu aceș  a, 
profesorii sunt descriși ca „înțelegători”; 
dacă un părinte abordează un profesor și 
îi explică cum este educat copilul, rareori 
profesorul refuză să facă schimbările ne-
cesare.

Modele pentru Moldova

În general, reprezentanții cultelor mino-
ritare ezită să numească altă țară ca bun 
model pentru Moldova. Câteva posibi-
lități sunt menționate din perspec  va 
cunoașterii comune: de exemplu, Statele 
Unite – pentru că au legi care interzic pe-
treceri zgomotoase după o anumită oră; 
Olanda – pentru că acolo sunt oameni 
buni. Am întâlnit, în schimb, un sen  ment 
mai pronunțat că Moldova își poate fi  pro-
priul model. La insistențele operatorilor, 
respondenții au spus că nici România, nici 
Rusia, nici chiar Uniunea Europeană nu 
sunt modele foarte bune. Rusia, mai ales, 
are o problemă cu legislația strictă privind 
înregistrarea cultelor.

Religie și educație

Mai mulți respondenți ne-au spus că ei 
predau religia în anumite contexte. Șco-
li de Duminică sunt organizate la sediul 
congregației. 

Ca și reprezentanții ortodocși, cei ai cul-
telor minoritare subliniază importanța 
transmiterii credințelor. Aproape toți 
spun că ar accepta un curriculum comun, 

dacă „tradițiile” ortodoxe nu ar fi  scoase în 
relief. Ar prefera ca educația religioasă să 
se concentreze pe studiul Bibliei. Repre-
zentanții Martorilor lui Iehova au o opinie 
diferită, ei spun că nu ar accepta un curri-
culum comun bazat pe studiul Bibliei. Un 
singur respondent spune că ar accepta 
să fi e incluse și informații despre religiile 
ne-creș  ne. Dar, per ansamblu, ei cred că 
e puțin probabil să se ajungă la un as  el 
de curriculum, deci ar prefera ca religia să 
rămână un curs opțional.

Reprezentanții minorităților religioase nu 
exprimă obiecții la expunerea icoanelor în 
clădirile școlilor și ale administrației. Nici 
nu se opun sfi nțirii clădirilor. Unul din ei 
spune că nu ș  e dacă sunt sau nu icoane 
sau sfi nțiri, dar nu crede că pot să strice. 
Un altul descrie o formă alterna  vă de 
sfi nțire, doar cu rugăciune și fără apă sfi n-
țită, la școala din localitate.

Religie și Stat

În ciuda afi rmațiilor privind prac  ci discri-
minatorii la încercarea de a obține autori-
zațiile pentru construirea caselor de rugă-
ciune, reprezentanții cultelor minoritare 
spun că au relații bune cu administrația 
publică în alte domenii. Este vorba mai 
ales de mici ajutoare din partea autori-
tăților locale și sprijin pentru organizarea 
unor evenimente publice precum concer-
te sau zile ale familiei, la Case de Cultură 
sau stadioane, și pregă  rea unor proiecte, 
granturi etc. Răspunsurile primite suge-
rează că as  el de ajutoare sunt oferite 
atunci când cultele respec  ve au și o con-
tribuție proprie, chiar dacă niciunul dintre 
respondenți nu a spus explicit acest lucru. 

Respondenții menționează și un număr 
de iniția  ve caritabile în cadrul cărora se 
consultă cu reprezentanții administrației 
pentru a iden  fi ca cine sunt persoanele 
sau familiile care au nevoie de ajutor. Une-
ori, iniția  va aparține administrației, care 
abordează cultele pentru ajutor cu asisten-
ța socială sau muncă voluntară la întreține-
rea unor spații publice (parcuri, cimi  re).

Toți cei intervievați în această categorie 
sprijină o separare clară între Stat și Bise-
rică; unii menționează problemele istorice 
care vin din situații din trecut în care cele 
două s-au suprapus, și spun că separarea 
formală este incompletă. Totuși, unii res-
pondenți cred că opiniile și credințele re-
ligioase ale indivizilor, cetățenilor și poli  -
cienilor, ar trebui să infl uențeze deciziile 
de poli  ci.
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Tendințe

Am iden  fi cat trei posibile tendințe ma-
jore din interviurile cu reprezentanții mi-
norităților religioase. Prima, ei spun că 
discriminarea împotriva lor s-a redus și a 
ajuns la niveluri suportabile, cu anumite 
excepții, mai ales legate de autorizațiile 
de construire și prezența publică în afara 
propriei localități.

A doua tendință este că respondenții se 
prezintă pe ei înșiși ca foarte dispuși să 
coopereze cu majoritatea ortodoxă. Ei 
vorbesc de relații bune și potențiale co-
laborări cu administrația publică locală, 
preoții și biserica ortodoxă, și cele mai 
multe dintre celelalte grupuri creș  ne. Cu 
unele excepții, situația din școli pare să se 
fi  normalizat și ea, cu privire la conținutul 
ac  vităților extra-curriculare, fes  vități, 
și chiar cursuri de religie. Singurii care își 
exprimă preferința clară de „a nu avea re-
lații” cu alte comunități religioase și de a 
nu par  cipa în ac  vități inter-confesiona-
le sunt Martorii lui Iehova. Totuși, chiar și 
sunt implicați în ac  vități caritabile, și cel 
puțin unele grupuri lasă membrilor lor su-
fi ciente opțiuni pentru a par  cipa la viața 
publică, la educație etc.

A treia și poate cea mai surprinzătoare 
tendință este că minoritățile religioase 
sunt foarte conservatoare. Cu toate că 
benefi ciază de garantarea drepturilor de 
către Stat, sunt gata să nege as  el de 
drepturi altora. Într-adevăr, propria vizi-
une asupra drepturilor omului este chiar 
mai limitată prin interpretări religioase 
decât cea a ortodocșilor. De asemenea, 
ei se raliază opiniei că legile ar trebui să 
refl ecte valorile creș  ne ale populației și 
sunt mai puțin decât ne-am fi  așteptat îm-
potriva ideii ca biserica să fi e consultată la 
adoptarea legilor.

VII. Concluzii

Polarizare

Analiza datelor din interviuri relevă forme 
similare de polarizare ca cele sugerate de 
analiza sta  s  că: în fi ecare categorie de 
formatori de opinie, majoritatea respon-
denților au o viziune puternic conserva-
toare. Dar am iden  fi cat și unul sau doi 
respondenți care, dacă nu sunt „liberali”, 
sunt cel puțin buni cunoscători în tema-
 ca drepturilor și înțeleg bine legile și 

aplicarea lor. În același  mp, am găsit și 
unul sau doi respondenți cu opinii radi-

cal conservatoare, favorizând viziunea 
propriei religii până la excluderea tuturor 
celorlalte.

Totuși, majoritatea respondenților au avut 
o opoziție undeva la mijloc. Au sprijinit o 
viziune conservatoare a menținerii sta-
tus-quo-ului; au o înțelegere incompletă 
și vagă asupra unor principii cheie legate 
de drepturi și cum ar trebui aplicate; și 
susțin cel puțin parțial exprimarea pro-
priilor credințe religioase în spațiul public; 
acceptarea ca normală a separării dintre 
Stat și Biserică; dorința de a respecta legii 
și de a vedea legile aplicate mai ferm de 
către autorități. Aceste persoane mani-
festă în același  mp o dorință sinceră de a 
evita confl icte deschise.

Homosexualitate

Doar unul dintre cei 33 de respondenți 
din toate categoriile, un reprezentant al 
unui cult minoritar, a menționat că ar cu-
noaște existența unei persoane de orien-
tare sexuală minoritară în localitate. Puși 
în situația ipote  că în care o as  el de 
persoană ar trăi în localitate, majoritatea 
au spus că nu cred că ar fi  discriminată. 
Respondenții au admis existența glumelor 
și bârfelor, dar nu le consideră discrimina-
torii. În as  el de cazuri, este considerată 
discriminare doar violența fi zică împotriva 
unei persoane. 

Nu există absolut nici un sprijin pentru 
garantarea drepturilor minorităților sexu-
ale. Chiar și respondenții care au arătat un 
interes clar pentru lege, spun că o as  el 
de protecție nu este „normală”. Respon-
dentul care cunoaște o persoană homo-
sexuală a spus că este important „să ne 
rugăm pentru ei”.

În cazul minorităților sexuale, protecția le-
gală a fost înțeleasă ca promovarea unor 
comportamente/iden  tăți care sunt pă-
cătoase sau cons  tuie o boală. Mai mult, 
o as  el de protecție este privită ca peri-
culoasă pentru ordinea publică pentru că 
poate „atrage alții” către aceeași boală sau 
păcat; este privită ca periculoasă pentru 
copii, pentru că le oferă prea multă infor-
mație despre sex, care este un păcat în 
sine; și deranjează liniștea sufl etească și 
in  mitatea celorlalți.

Forme de neimaginat de iden  tate 
sexuală și de gen

Minoritățile sexuale, în acest context, 
sunt înțelese de respondenți cu referire 
strict la homosexualitate, și mai specifi c 
cupluri de bărbați. Alte posibile minori-
tăți nu au fost menționate și, aparent, nici 
imaginate că ar exista în contextul local.

O dezbatere închisă

Dezbaterea publică despre homosexuali-
tate (fără a mai menționa alte forme de 
iden  tate sexuală și de gen) este închisă 
pe două fronturi. Mai întâi, nu este nici un 
indiciu că vreunul dintre respondenți mă-
car își imaginează că subiectul drepturilor 
ar putea fi  abordat și al  el, în afara con-
stantelor „păcat” și „comportament anor-
mal”. În aceș   parametri, defi niția „famili-
ei” este strâns legată de procreare, și nu ia 
în considerare mul  tudinea de reglemen-
tări și prac  ci sociale legate de „viața de 
familie” prin care minoritățile sexuale pot 
fi  discriminate.

Opinia publică este închisă pe al doilea 
front pentru că nimeni nu este dispus să 
afl e că există nemulțumiri. Respondenții 
nu vor să vadă dovezile publice ale exis-
tenței minorităților sexuale. Unii forma-
tori de opinie au învățat să spună chiar că 
au „dreptul” de a nu fi  expuși la dovezi că 
as  el de minorități sunt prezente în mij-
locul lor.

Obligații

Nevoia de a echilibra drepturile prin 
obligații a fost o temă importantă pen-
tru mulți respondenți, mai ales cei din 
administrația publică și școli. Descrierea 
obligațiilor trece însă rareori dincolo de o 
referință generală la cerința de a respecta 
drepturile celorlalți; de a fi  „civilizat” (de 
a nu face mizerie); sau de a par  cipa ac-
 v ca cetățean (de a vota, de a sa  sface 

stagiul militar). Ceea ce nu rezultă clar din 
interviuri este dacă respondenții cred că 
garantarea drepturilor omului depinde de 
respectarea acestor obligații vagi. Nu este 
clar, de exemplu, dacă ei cred că unei per-
soane care face mizerie, ar trebui să i se 
nege protecția drepturilor fundamentale.
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Niveluri de protecție legală

Putem să tragem concluzia că în general 
liderii de opinie sunt de acord că drep-
turile, inclusiv Drepturile Omului, trebu-
ie garantate. Acest lucru este înțeles ca 
fundamental pentru democrație (specifi c 
libera exprimare) pe de o parte și funda-
mental pentru voința lui Dumnezeu pe de 
altă parte (liberul arbitru). Constatăm însă 
o înțelegere redusă a faptului de ce este 
necesar sau de dorit să existe mai mult de 
un instrument legal (de exemplu: de ce noi 
reguli de la UE dacă există Cons  tuția?).

Discriminare și privilegiu

Cu unele excepții notabile, am consta-
tat că conceptele de drepturi și privilegii 
se suprapune destul de repede, așa cum 
conceptul de discriminare se suprapune 
cu cel de violență fi zică sau pedeapsă. 
Reprezentanții administrației publice pot 
fi  atenți să dis  ngă între plângeri înregis-
trate privind discriminarea sau confl ictul 
și situații prezente permanent în viața 
de zi cu zi, dar neînregistrate. As  el, s-ar 
putea ca ei să ignore deliberat prezența 
discriminării în jurul lor. Pentru celelalte 
categorii de respondenți, această lipsă de 
claritate poate să reprezinte o neînțelege-
re sinceră a varietății de comportamente 
și acțiuni discriminatorii față de un indi-
vid sau un grup, împiedicând par  ciparea 
fără restricții la viața publică sau exercita-
rea unor drepturi garantate. Uneori apare 
opinia că indivizii sau grupurile care își cer 
drepturile, în special prin canale legale, 
fac altceva decât „să se plângă” sau să ca-
ute să obțină un avantaj nemeritat în fața 
celorlalți.

Valori comune

Întrebările privind valorile comune care 
unesc oamenii dintr-o localitate au con-
dus la două direcții de răspunsuri. Pe de 
o parte, mai mulți respondenți au înțe-
les întrebarea ca una despre „îngrijorări 
comune” as  el, ei au indicat difi cultățile 
materiale ale vieții în Moldova de astăzi, 
în special pentru familiile cu copii. As  el 
de răspunsuri au fost mai frecvente în 
rândul reprezentanților primăriilor și ai 
minorităților religioase, fără a fi  exclusiv 
ale acestora. Pe de altă parte, întrebarea a 
fost înțeleasă ca una despre valori împăr-
tășite. Uneori, cele două înțelesuri s-au 
suprapus, ca în răspunsurile despre „fami-
lie” sau în comentariile despre nivelul de 
„invidie”. Asl  el, lista de valori comune a 

fost destul de vastă: mentalități comune 
și absența invidiei; modes  a personală; 
valori tradiționale; obiceiuri tradiționale; 
religiozitate. Răspunsurile despre modes-
 e, tradiție și religie se referă de obicei la 

ortodoxie, sau uneori la „teama de Dum-
nezeu”.

Stat vs. Localitate

Interviurile cu reprezentanți ai școlilor 
atrag atenția asupra celor ce am putea 
descrie ca „eforturi făcute cu bună cre-
dință” de către liderii locali de opinie - de 
a fi  neutri când adresează confl icte reale 
sau potențiale între religie și alte drepturi. 
Prin contrast, ei arată că cei de la nive-
lurile mai înalte ale guvernării (raional 
sau național) nu fac eforturi similare: or-
ganizarea unor fes  vități în sistemul de 
educație este discriminatorie și ofi ciali ai 
statului oferă obiecte religioase drept ca-
douri pentru școli.

Aversiunea față de confl ict, dorința 
de a găsi soluții de compromis

O temă majoră ce apare din interviuri este 
că sunt conș  enți de o puternică aversiu-
ne față de confl ict. O as  el de a  tudine, 
combinată cu valori locale descrise pozi  v 
(„respect”, „înțelegere”, „ascultare”, la care 
se adaugă valorile creș  ne și ortodoxe ale 
„modes  ei” și „toleranței”), pare să contri-
buie la o dorință puternică de a găsi soluții 
de compromis prin care să fi e familiarizați 
oamenii cu alte credințe și prac  ci. Exem-
ple de as  el de deprinderi arată că sunt 
rareori pro-ac  ve, ci răspund unor ne-
mulțumiri exprimate cu voce tare. Totuși, 
merită notat că a-ți exprima nemulțumi-
rea este o a  tudine descurajată. Repre-
zentanți ai bisericilor ortodoxe, mai ales, 
oferă numeroase exemple din care rezul-
tă că tocmai persoanele care se exprimă 
deschis din partea minorităților religioase 
li se par cel mai greu de acceptat.

Bune prac  ci? 

Interviurile realizate conțin dovezi pentru 
numeroase soluții prac  ce ce au fost gă-
site în localități în încercarea liderilor de 
opinie și a cetățenilor de a privi echilibrat 
drepturile variatelor grupuri și indivizi și a 
le pune în acord cu legea. Aceste prac  ci 
includ: oferirea mai multor cursuri, diferi-
te, de religie; anularea cursurilor de religie 
din școli și inițierea Școlilor de Duminică 
în toate bisericile; împărțirea cimi  relor 

pe confesiuni; modifi cări în programul ac-
 vităților și fes  vităților școlare pentru a 

include copiii din grupuri minoritate; fo-
losirea unor anunțuri (spre exemplu, „fără 
solicitări de natură religioasă”) pentru a 
îndepărta fără violență predicatorii i  ne-
ranți (în locul altor metode mai violente); 
ajustarea prac  cilor chiar de către aceș   
predicatori, pentru a nu „deranja” oamenii 
care nu vor să vorbească cu ei. Rămâne 
de văzut dacă as  el de acomodări vor fi  
acceptate și acceptabile.

Advocacy și li  gare

Interviurile cu liderii de opinie sugerează 
că li  garea este folosită împotriva unor 
reprezentanți individuali ai Bisericii Orto-
doxe. Alte categorii de formatori nu apar 
ca subiect al li  gării. În general, cunoș  n-
țele despre procedurile ce trebuie urmate 
pentru li  gare sunt larg răspândite, dar 
rareori puse în prac  că. După cum spun 
directorii școlilor, opinia publică este atât 
de mult împotriva confl ictelor, încât chiar 
și persoanele care au o bază legală solidă 
riscă să fi e hărțuite și rușinate din atâtea 
direcții încât vor renunța să mai urmeze 
cazul. La nivel local, există o încredere 
scăzută că poliția va urmări cazurile așa 
cum trebuie; mai degrabă, se suspectează 
că poliția va „acuza vic  ma” pentru a evita 
să deschidă un caz nou la care să mun-
cească.

Sprijinul pentru advocacy și li  gare la 
nivel local pare serios limitat la forme 
individualizate și pasive: școlile au avizi-
ere; unii reprezentanți ai Poliției susțin 
pro-ac  v sesiuni de instruire cu elevii și 
unii reprezentanți ai administrație cunosc 
legea bine. În localitățile în care am colec-
tat date, au fost semnalate ONG-uri loca-
le cu preocupări de advocacy și li  gare în 
domeniul drepturilor omului. 
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I. Introducere

Pe lângă datele culese prin sondajul nați-
onal și interviuri, am realizat și opt discuții 
de grup, u  lizând metoda focus-grupului. 
Șapte dintre acestea au fost organizate cu 
persoane selectate pe criteriul confesiunii 
religioase: 

 3 grupuri de creș  ni ortodocși,
 3 grupuri cu minorități religioase creș-

 ne, 
 1 grup cu musulmani,
 1 grup cu persoane  nere (18-30 ani).

Grupurile au fost organizate ținând cont 
și de proveniența din mediul rural sau 
urban/semi-urban al respondenților. În 
cadrul grupurilor cu  nerii, par  cipanții 
din mediul urban au fost suprareprezen-
tați, iar în cadrul grupului cu reprezentanți 
ai religiei musulmane toți par  cipanții au 
provenit din mediul urban. Par  cipanții 
incluși în cele 6 grupuri de confesiune 
creș  nă au fost diverși din punct de ve-
dere al vârstei, genului, profi lului educați-
onal și profesional. 

Mai jos urmează o prezentare generală 
a rezultatelor focus-grupurilor, pornind 
de la specifi cul fi ecărui grup. Perspec  -
vele grupurilor minorităților creș  ne și a 
creș  nilor ortodocși sunt detaliate mai 
mult decât cele ale grupurilor cu par  ci-
panți musulmani și  neri. Acest lucru se 
datorează faptului că multe dintre aspec-

Analiza 
datelor din 
focus-grupuri5

tele aduse în discuție în cadrul grupurilor 
de musulmani și  neri sunt similare și în 
acord cu ceea ce s-a discutat în celelalte 
6 grupuri, as  el că am ales să alocăm mai 
mult spațiu pentru a atrage atenția asu-
pra diferențelor apărute în cadrul acestor 
două grupuri.

II. Confesiunile 
creș  ne minoritare

Drepturi și Drepturile Omului

Par  cipanții unuia dintre aceste grupuri 
ar putea fi  descriși ca fi ind încrezători în 
cunoș  nțele pe care le au despre drep-
turi și drepturile omului, interesați de 
acest subiect. Aceș  a descriu drepturi-
le ca având scopul de a proteja oamenii 
(fi ecare om în parte, în special) în situații 
„incerte”, iar exemplele oferite fac referire 
la viață, muncă, educație, liberă exprima-
re, asistență medicală, libertate, egalitate, 
jus  ție. Mai mult, par  cipanții sunt inte-
resați de căile de apărare a drepturilor; 
întrebați fi ind dacă au apelat la vreo or-
ganizație neguvernamentală pentru a le 
apăra drepturile, câțiva dintre par  cipanți 
s-au arătate interesați de existența aces-
tor organizații. 

În cazul par  cipanților la celelalte două 
focus-grupuri sesizăm o familiaritate mai 
scăzută cu subiectul drepturilor. Exemple-

le pe care le oferă acoperă o paletă rela  v 
similară cu a celor din primul grup și se 
referă la libertatea de exprimare, sănăta-
te, educație, liberă circulație, prac  carea 
propriei religii, întemeierea unei familii, 
dreptul la muncă, dreptul la vot. Cu toate 
acestea, apar diferențe semnifi ca  ve în 
ceea ce privește așteptările referitoare la 
apărarea drepturilor omului. Interpretarea 
pe care o dau „drepturilor” se referă fi e la 
obligații ale statului de a-și proteja cetă-
țenii, fi e la „privilegii” pe care doar unii in-
divizi/ins  tuții le cer/primesc. As  el ei se 
plâng că statul „garantează” dreptul la via-
ță, muncă, educație, circulație și sănătate, 
dar nu asigură și servicii adecvate, salarii 
și pensii potrivite, drumuri sau servicii 
medicale de calitate. Un alt aspect față de 
care se arată nemulțumiți este faptul că 
ortodocșii vor mai multe drepturi decât 
restul oamenilor (și par să le primească). 
Par  cipanții la aceste două focus-grupuri 
nu consideră că existența drepturilor reu-
șește să prevină „discriminarea”.

Un alt aspect semnifi ca  v este faptul că 
nu se discută „obligațiile” în relația cu 
„drepturile”, fapt care a apărut frecvent 
în cadrul interviurilor individuale cu liderii 
comunităților incluse în cercetare. Absen-
ța acestui element este de remarcat mai 
ales în comparație cu celelalte focus-gru-
puri în care cadrele didac  ce au subliniat 
conceptul obligațiilor în mai multe rân-
duri. Menționăm că și în cadrul focus-gru-
purilor cu reprezentanți ai confesiunilor 
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creș  ne minoritare au fost incluse cadre 
didac  ce. 

Discriminare și confl icte

Focus-grupurile oferă oportunitatea de 
corelare a datelor obținute din interviu-
rile individuale cu liderii comunităților, 
mai ales în ceea ce privește situațiile de 
discriminare. Și focus-grupurile confi rmă 
consensul general rezultat din interviuri 
în ceea ce privește rezolvarea confl ictelor 
dintre Biserica Ortodoxă și bisericile con-
fesiunilor creș  ne minoritare, precum și a 
confl ictelor dintre bisericile confesiunilor 
creș  ne minoritare și școli. Spre deosebi-
re de interviuri, nu sunt raportare proble-
me în ceea ce privește accesul la cimi  re, 
predarea religiei în școli sau par  ciparea 
copiilor la ac  vități extra-curriculare și 
fes  valuri. Par  cipanții la focus-grup 
confi rmă că reprezentanții autorităților 
locale respectă legea și, în anumite situ-
ații, sunt pro-ac  ve în găsirea unor so-
luții de compromis. De exemplu, în unul 
dintre sate sărbătoarea Hramului a fost 
transformată în Sărbătoarea Satului cu 
scopul deliberat de a lărgi ac  vitățile și 
par  ciparea tuturor sătenilor; într-un alt 
caz minoritățile au con  nuat să ocupe un 
spațiu public în legătură cu care exista o 
pe  ție care solicita interzicerea folosirii 
de către aceș  a (pe  ția sesiza gălăgia 
pe care ar putea s-o producă folosirea 
acelui spațiu de către confesiunea mi-
noritară, iar primarul a susținut pastorul 
comunității creș  ne minoritare, amin  n-
du-le enoriașilor ortodocși că și enoriașii 
confesiunilor minoritare ar putea semna 
o pe  ție împotriva zgomotului cauzat de 
bătutul clopotelor la biserica ortodoxă 
din localitate). 

În același  mp focus-grupurile relevă fap-
tul că discriminarea capătă forme foarte 
agresive și violente. Par  cipanții la fo-
cus-grupuri descriu episoade constante 
de hărțuire verbală (nu „doar cuvinte” 
cum descriau situația liderii comunităților 
în interviuri); apartenența lor religioasă e 
descrisă ca fi ind mo  vul pentru care sunt 
constant discreditați ca persoane, le sunt 
minimalizate contribuțiile și opiniile. Cei 
mai mulți prezintă aceste cazuri de dis-
criminare ca venind mai degrabă din par-
tea necunoscuților (cunoș  nțe și vecini 
mai îndepărtați) și descriu interacțiunile 
cu colegii de serviciu ca fi ind bune. Unii 
menționează situații în care sunt excluși 
de la ac  vități comune de la locul de 
muncă (de cele mai multe ori sărbători 

și alte ocazii fes  ve) sub pretextul că nu 
consumă alcool. 

Par  cipanții la focus-grupuri au semnalat 
situații frecvente de discriminare la adre-
sa mai multor grupuri, nu doar minorități 
religioase. Spre deosebire de liderii de 
opinie locali, par  cipanții la focus-grup au 
menționat că cetățenii de etnie romă (ți-
gani, cum au fost denumiți), de exemplu, 
întâmpină probleme dacă au „așteptări” 
(din context rezultă că este vorba de aș-
teptarea de a avea tratament egal, între 
romi și ne-romi). O altă categorie descrisă 
ca fi ind discriminată este cea a persoane-
lor cu dizabilități. Se observă o a  tudine 
de s  gma  zare din partea lucrătorilor din 
sistemele medical și educațional în ceea 
ce privește prestarea serviciilor și asisten-
ței în dependență de situația socio-mate-
rială a persoanelor și de perceperea mitei. 

Discriminarea și chiar hărțuirea verbală 
în funcție de alegerea lingvis  că atât în 
cazul vorbitorilor de rusă, cât și în cazul 
vorbitorilor de română rămâne o realita-
te. Este important să subliniem că discri-
minarea religioasă a fost în câteva cazuri 
„acceptată” ca fi ind o componentă nor-
mală/fi rească pentru persoanele religi-
oase. A fost descrisă ca fi ind de așteptat, 
conform învățăturilor Bibliei. 

Drepturi confl ictuale: 
Legi vs. Moralitate

În mai multe cazuri pe durata focus-gru-
purilor moderatorii au atras atenția asu-
pra situațiilor în care anumite drepturi 
intră în confl ict cu altele, iar discuția a 
fost canalizată spre metode de ierarhi-
zare a drepturilor (părților) și/sau căi de 
aplanare a posibilelor confl icte între legi. 
Acest exercițiu a fost unul difi cil pentru 
par  cipanții la focus-grupuri, tendința a 
fost de a nu acorda prioritate unor drep-
turi, ci de a le considera la fel de impor-
tante. În câteva cazuri dreptul la viață a 
fost considerat ca fi ind cel mai important, 
în alte cazuri prioritatea a fost acordată 
dreptului la prac  carea religiei în contex-
tul iden  fi cării religioase a par  cipanților. 
În acest context moderatorii au oferit câ-
teva exemple din rândul celor mai con-
troversate situații: dreptul la sănătate vs. 
dreptul de a alege (poli  ci de imunizare, 
transfuzii/donații de sânge); dreptul la 
viață vs. dreptul de a alege (avorturile); 
dreptul la iden  fi care sexuală vs. dreptul 
la prac  carea religiei (legalizarea relațiilor 
homosexuale). 

Când le-au fost expuse exemple concre-
te, par  cipanții au avut tendința de a da 
răspunsuri conforme cu legislația în vigoa-
re, dar diferențiind alegerea corectă din 
punct de vedere moral. Cu alte cuvinte, 
niciun par  cipant nu a sugerat că avortul 
ar fi  ilegal, iar administrarea vaccinurilor și 
folosirea transfuziilor de sânge a fost spri-
jinită consensual de întregul grup. Cu toa-
te acestea, avortul a fost descris ca fi ind 
amoral și o decizie inacceptabilă pentru 
orice femeie și majoritatea respondenți-
lor s-au pronunțat împotriva lui. Alegerile 
morale din domeniul medical au fost mai 
puțin clare, dar și pentru că nu au repre-
zentat o temă de interes major pentru 
par  cipanți. 

Minorități sexuale și roluri de gen 

Focus-grupurile au cons  tuit și o impor-
tantă sursă de date în completarea celor 
obținute din interviuri, mai ales în ceea 
ce privește minoritățile sexuale. Spre 
deosebire de formatorii de opinie locali, 
care au redus această categorie exclusiv 
la minoritățile sexuale (în special bărbați), 
par  cipanții la focus-grup au manifestat 
cunoș  nțe mai detaliate în ceea ce pri-
vește aceste minorități. Focus-grupurile 
au acoperit următoarele aspecte: „am-
bigen”/„strigoii” (persoane născute cu 
organe genitale feminine și masculine); 
persoane transgender (persoane care 
își asumă altă iden  tate sexuală decât 
cea biologică); homosexuali; lesbiene; 
obsedații sexuali și pedofi lii (fi ecare din-
tre aceste categorii a fost menționată 
spontan cel puțin o dată de respondenți; 
ele repreziintă refl exia percepțiilor oa-
menilor asupra subiectului). Totuși este 
important de menționat că au fost doar 
câteva persoane care au diferențiat clar 
aceste categorii. Cei mai mulți au părut 
să depună eforturi mari pentru a putea 
discuta drepturile minorităților sexuale. 
A fost difi cil să se evite suprapunerea 
imaginii homosexualilor (sau lesbienelor) 
peste imaginea înspăimântătoare (sau 
chiar dezgustătoare) a strigoilor, speci-
fi că secolului XIX, fapt valabil și în cazul 
pedofi lilor. În fi ecare dintre grupuri a fost 
exprimată la început opinia că aceste 
persoane ar trebui ucise; dar acestea au 
fost rapid negate. Dezbaterea a con  nu-
at în legătură cu modul în care ar trebui 
tratate aceste „boli”; unii par  cipanți au 
sugerat intervenții chirurgicale, dar cele 
mai ferme opinii au considerat că sunt 
generate de condiții psihologice mai de-
grabă decât fi zice. Discuția s-a încheiat 
cu ideea susținută de majoritate cum că 
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aceste persoane trebuie „iubite” așa cum 
predică Biblia, dar ar trebui încurajate să 
se pocăiască pentru aceste păcate.

Un alt aspect important relevat de fo-
cus-grupuri este că minoritățile sexuale 
determină a  tudini violente și sen  mente 
de frică în rândul par  cipanților. Intere-
sant este faptul că pe durata focus-gru-
purilor nu a fost adus în discuție statu-
tul legal al minorităților sexuale, chiar și 
atunci când grupul a avut oportunități să 
con  nue discuția în această direcție. 

Stat, Poli  că și Religie

Opinia generală prezentată în cadrul fo-
cus-grupurilor a fost în favoarea separării 
puterii între Stat și Biserică, dar s-a sub-
liniat faptul că această separare nu exis-
tă de facto din cauza rolului privilegiat 
pe care îl joacă Biserica Ortodoxă (și pe 
care își propune să-l întărească). Cu toate 
acestea nu au fost exprimate opinii ferme 
de contestare a acestei situații, mai degra-
bă a fost descrisă ca fi ind mai bună de-
cât în România (unde Biserica Ortodoxă 
este fi nanțată din bani publici). Mai mult, 
amin  rea discriminării minorităților religi-
oase de către administrația românească 
din perioada interbelică rămâne un punct 
de referință nega  v pentru par  cipanții la 
focus-grupuri. Situația bisericii din Rusia 
nu a fost pusă în discuție.

De asemenea, infl uența ins  tuțiilor religi-
oase asupra poli  cii a fost dezaprobată de 
majoritate par  cipanților. Ideea de con-
sultare a poli  cilor cu bisericile a fost de-
scrisă ca fi ind dezirabilă, dar numai dacă 
ar fi  incluse toate confesiunile religioase 
înregistrate. 

A fost și o suges  e concretă referitoare 
la formatul consultărilor – o masă rotundă 
cu decidenți și cu liderii fi ecărei confesi-
uni religioase. În general a fost o tendință 
de susținere a implicării în poli  că a per-
soanelor religioase, atât în ceea ce priveș-
te par  ciparea la vot, cât și par  ciparea în 
alegeri din poziția de candidat. Cu toate 
acestea, mare parte din par  cipanți au re-
cunoscut că le este greu să-și imagineze o 
persoană cu adevărat religioasă implicată 
în poli  că, dat fi ind faptul că este un do-
meniu „murdar”.

Religie și Lege

Tendințele referitoare la legătura dintre 
stat, poli  ci, legi și religie au fost simila-

re la nivelul tuturor grupurilor. Cum am 
menționat mai sus, tendința este de a 
accepta legea, și în același  mp de a di-
ferenția foarte clar alegerile și comporta-
mentele morale în legătură cu prevederile 
legii care sunt contradictorii cu valorile 
confesiunilor lor. De asemenea, nu au fost 
exprimate opinii în favoarea elaborării de 
noi legi care să respecte valorile religioa-
se, totuși, cum am spus mai sus, a fost ex-
primată dorința de a exista un proces de 
consultare legală.

Un alt aspect foarte interesant este faptul 
că, deși poli  ca este considerată ca fi ind 
„murdară” în Moldova, legile se bucură 
de o a  tudine favorabilă. Ca în cazul op-
țiunilor liderilor de opinie, și par  cipanții 
la focus-grupuri s-au plâns mai degrabă 
în legătura cu proasta aplicare a legi-
lor, acestea fi ind considerate în general 
„bune”. Unul dintre par  cipanți a subliniat 
în mai multe rânduri importanța legilor, 
dând ca exemplu cazul musulmanilor pen-
tru care statul „face un lucru bun” garan-
tându-le drepturile, pentru că este nevoie 
de raporturi pașnice pentru a stabili relații 
între religii. 

Un aspect mai puțin previzibil a fost fap-
tul că puțini par  cipanți consideră că ar 
fi  în acord cu credințele lor religioase să 
apeleze la cadrul legal ori de câte ori se 
confruntă cu situații de hărțuire sau dis-
criminare individuală sau ca minorita-
te. Mai mulți par  cipanți și-au exprimat 
ferm dezacordul în legătura cu această 
perspec  vă subliniind că atât legea, poli-
ția cât și alte ins  tuții menite să asigure 
siguranța cetățenilor, nu au ca scop să 
„sprijine” oamenii. Per ansamblu, opiniile 
manifestate pe durata focus-grupurilor 
susțin ideea că reprezentanții grupuri-
lor religioase minoritare nu ar trebui să 
se plângă sau să conteste cadrul legal în 
situații de discriminare pentru că nu e în 
conformitate cu credința lor care prevede 
„iertarea” celor care le greșesc. 

III. Creș  ni Ortodocși 

Pentru început este important de menți-
onat că, spre deosebire de reprezentan-
ții minorităților creș  ne, par  cipanții de 
confesiune ortodoxă nu au fost la fel de 
consecvenți în a se iden  fi ca cu e  che-
ta de persoană religioasă. Deși s-au făcut 
referiri la Biblie, cele 10 porunci, Sfânta 
Scriptură etc., a fost evident că acestea 
nu reprezintă singurul punct important de 
referință.

Drepturi și Drepturile Omului 

Familiaritatea cu sfera drepturilor și a 
drepturilor omului este similară în cazul 
celor trei focus-grupuri cu par  cipanți 
creș  ni ortodocși și a celor cu par  cipanți 
din rândul confesiunilor creș  ne minori-
tare. Totuși există două aspecte foarte di-
ferite în cazul focus-grupurilor cu creș  ni 
ortodocși. Primul se referă la „obligații”; 
în două dintre grupuri, cadrele didac  ce 
par  cipante au direcționat discuția spre 
acest subiect și, la fel ca și în cazul intervi-
urilor, în interviurile lor liderii locali nu au 
explicat în ce constau aceste obligații. De 
al  el acest subiect nu a fost detaliat nici 
de către restul par  cipanților. Descrierea 
unuia dintre cadrele didac  ce a sublini-
at că relația dintre drepturi și obligații e 
esențială pentru curriculumul de Educație 
Civică. 

A doua diferență majoră este faptul că 
par  cipanții ortodocși au ierarhizat drep-
turile. As  el, dreptul la viață, educație 
și sănătate au fost nominalizate ca fi ind 
mai importante ca altele tocmai pentru că 
acestea garantează viața. Unii par  cipanți 
au specifi cat faptul că dreptul la libertatea 
religioasă li se pare mai puțin important 
decât altele. 

Libertatea religioasă

Drepturile religioase s-au dovedit a fi  o 
temă difi cilă pentru grupurile cu par  ci-
panți ortodocși. Deși unii au considerat 
aceste drepturi ca fi ind „fundamentale” 
au fost de acord și cu opiniile altor par-
 cipanți care considerau că garantarea 

acestor drepturi ar deschide ușa spre o di-
versitate de nedorit, sau chiar cu potențial 
periculos. 

Par  cipanții la acest focus grup și-au 
manifestat nemulțumirea în legătura cu 
existența grupurilor minoritare creș  ne 
în Moldova argumentând că din această 
cauză oamenii își schimbă religia. Acest 
lucru este considerat greșit, în pofi da fap-
tului că cei mai mulți par  cipanți au fost 
de acord că prac  ca botezului copiilor 
foarte mici în tradiția ortodoxă determină 
ca aceș  a din urmă să aibă puține cunoș-
 nțe despre propria religie și deci să nu se 

comporte în conformitate cu morala or-
todoxă. Se observă o mare nemulțumire 
față de prozeli  sm, unii dintre par  cipanți 
considerând că Martorii lui Iehova ar tre-
bui privați de statutul legal de cult recu-
noscut (și deci de drepturile pe care le au). 
Iar unii au recunoscut că pot avea relații 
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de prietenie cu alte persoane de diferite 
confesiuni creș  ne doar dacă „nu discută 
despre religie”.

Pe de altă parte, minoritățile creș  ne sunt 
în mare parte tolerate în acest moment (pe 
alocuri chiar admirate). Mai multă îngrijo-
rare este manifestată față de musulmani. 
Cu toate că mulți dintre par  cipanții la fo-
cus-grupuri spun că ș  u că Islamul poate 
fi  o religie a păcii, aceș   sunt îngrijorați 
că legalizarea Islamului și a organizațiilor 
musulmane poate determina ca Moldova 
să ajungă vic  ma „fana  cilor”. 

A fost verbalizată o îngrijorare în legătură 
cu capacitatea procesului de legalizare a 
religiilor de a controla „religiile dăunătoa-
re”, cum ar fi  satanismul. Au fost foarte 
puține voci care să susțină că Moldova a 
fost prea tolerantă; aceste persoane ac-
ceptă prezența musulmanilor în Moldova, 
dar consideră că, de exemplu, legislația 
națională nu ar trebui să le permită feme-
ilor musulmane să poarte vălul în spațiul 
public. Argumentul a fost că femeile creș-
 ne sunt obligate să poarte văl în statele 

musulmane, deci același lucru ar trebui 
să-l facă și femeile musulmane în statele 
creș  ne. Din această perspec  vă „drep-
tul la libertate religioasă” a fost descris ca 
fi ind un drept important, dar numai dacă 
nu devine prea permisiv sau tolerant, 
al  el există riscul ca țările creș  ne să de-
vină invadate de ne-creș  ni. 

Discriminare și confl icte

Cele trei grupuri ortodoxe au mențio-
nat aceleași categorii ca fi ind vic  me ale 
discriminării: persoanele de etnie romă, 
oamenii săraci, minoritățile etnice și vor-
bitorii atât de rusă, cât și de română, în 
domenii precum muncă, educație și sănă-
tate. Au catalogat discriminarea religioasă 
ca fi ind rară pentru minoritățile creș  ne 
sau pentru ei, ca ortodocși. Au recunoscut 
că ș  u cazuri de cunoș  nțe musulmane 
care au fost discriminate. 

Drepturi confl ictuale: Legi vs. 
Moralitate

În ceea ce privește subiectul drepturilor 
confl ictuale, par  cipanții ortodocși au 
fost și mai laconici decât reprezentanții 
grupurilor creș  ne minoritare. Cu toate 
acestea, și par  cipanții ortodocși au fost 
re  cenți față de ideea de a schimba legile 
pentru a le face mai apropiate de credin-
țele lor religioase; așadar, opinia generală 

a fost că nu există un „confl ict” real între 
drepturi, mai degrabă e vorba despre ale-
geri morale. 

Și par  cipanții ortodocși au manifestat 
opinii împotriva avortului, dar au lăsat loc 
de negociere în cazul familiilor care nu și-
ar putea permite întreținerea unui copil 
neplanifi cat și/sau situațiile medicale în 
care nu ar exista alterna  ve. 

Minorități sexuale și roluri de gen

Par  cipanții ortodocși nu au acordat mult 
spațiu subiectului minorităților sexuale. 
Opiniile lor au fost similare celor ale lide-
rilor locali intervievați individual: au avut 
tendința de a limita categoria minorități-
lor sexuale și de gen la homosexuali; au 
declarat că ei nu cunoscut as  el de per-
soane și au concluzionat că homosexua-
litatea este un lucru „nou” pentru Moldo-
va, împrumutat din alte locuri. Nu putem 
es  ma dacă o discuție mai lungă pe acest 
subiect ar fi  generat un val similar de con-
fuzie, frică și reacții violente ca în cazul 
grupurilor cu minorități creș  ne. Nu a 
fost exprimată nici o opinie în legătura 
cu nevoia de a abroga legile în vigoare. În 
schimb, câteva persoane au precizat (la fel 
ca în cazul focus-grupurilor cu minorități 
creș  ne) că ortodocșii se simt discriminați 
de paradele și evenimentele publice ale 
homosexualilor, dar totuși aleg să nu folo-
sească dreptul la liberă exprimare pentru 
a-și prezenta și promova valorile. A  tudi-
nile față de protestele referitoare la ga-
rantarea drepturilor egale pentru ambele 
sexe și minorități sexuale au fost ameste-
cate. Deși majoritatea a fost de acord cu 
promovarea publică a valorilor ortodoxe 
pe care au făcut-o în trecut fețele biseri-
ceș  , nivelul de violență și ură pe care au 
manifestat-o liderii protestelor a generat 
dezacord. 

Stat, Poli  că, Religie și Lege 

Opiniile referitoare la infl uența pe care re-
ligia ar trebui să o aibă asupra poli  cii și le-
gilor sunt similare în rândul creș  nilor din 
confesiuni minoritare și a celor ortodocși. 
În general și primii, și ul  mii susțin că ar 
trebui să există o separare între biserică 
și stat și nu au susținut o poziție specială 
pentru Biserica Ortodoxă. Au manifestat 
deschidere față de libertatea religioasă și 
nu s-au opus înregistrării altor religii, cu 
excepția cazurilor pe care le considerau 
extrem de periculoase (de exemplu, sa-
taniș  i). Părerile au fost împărțite în ceea 

ce privește nevoia de candidați poli  ci 
religioși și infl uențarea alegerilor poli  ce 
de către preoți sau alte fețe bisericeș  . 
Unii au considerat că această situație nu 
ar fi  „un lucru rău”, dar ulterior au fost de 
acord cu alți par  cipanți care au spus că 
o persoană cu adevărat religioasă e puțin 
probabil să se implice în poli  că și că un 
preot ar trebui să se concentreze pe latura 
spirituală. 

Preoții care „merg în parlament” au fost 
categorisiți ca fi ind niște leneși, interesați 
doar de propria persoană, foș   comuniș  . 
Opiniile despre consultările proiectelor 
legisla  ve cu biserica au fost de aseme-
nea amestecate. Puțini s-au opus de la 
început ideii, dar și cei care au susținut-o 
au precizat că procesele de consultare ar 
trebui să fi e aplicate doar în cazul legilor 
care se referă direct la biserici sau la alte 
organizații religioase. Deși tendința a fost 
de a prefera varianta consultărilor doar cu 
Biserica Ortodoxă, majoritatea au fost de 
acord că acest fapt ar putea fi  discrimina-
toriu și în procesul de consultare ar trebui 
incluse toate grupurile religioase înregis-
trate. Trebuie menționat că par  cipanții la 
aceste trei focus-grupuri percepeau aces-
te consultări mai degrabă ca fi ind eveni-
mente ocazionale (similare cu propunerile 
de mese rotunde menționate de par  ci-
panții din grupuri creș  ne minoritare) de-
cât o relație asumată de consultare. Ca și 
în cazul grupurilor creș  ne minoritare, a 
fost preferată varianta în care toți cetățe-
nii (inclusiv preoții și alți lideri religioși) își 
pot exprima prin vot opinia referitoare la 
proiectele legisla  ve referitoare la religie. 

Deși par  cipanții ortodocși nu s-au opus 
la fel de ferm (cum au făcut-o reprezen-
tanții minorităților creș  ne) ideii de a 
apela la legislație în cazuri de discrimina-
re religioasă, ei au subliniat că în general 
legile nu sunt foarte efi ciente în aceste 
situații. Au fost folosite aceleași argumen-
te ca reprezentanții minorităților creș  ne: 
serviciile unor avocați sunt cos  sitoare 
și puțini și le pot permite, iar avocații din 
ofi ciu sunt inefi cienți pentru că nu sunt 
plă  ți sufi cient. Un element de noutate 
l-a reprezentat faptul că unul dintre par-
 cipanți a solicitat asistență din partea a 

două ONG-uri diferite în situații de discri-
minare. În schimb niciunul dintre par  ci-
panții ortodocși nu a solicitat sprijin legal 
din partea unui preot, cum au făcut repre-
zentanții minorităților creș  ne. 
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Două Mitropolii 

Ambele categorii de par  cipanți au fost 
de acord că existența a două Mitropolii 
Ortodoxe nu cons  tuie o problemă pen-
tru prac  carea religiei și credinței pentru 
oameni. Părerile referitoare la infl uența 
celor două Biserici Ortodoxe au fost îm-
părțite. Majoritatea par  cipanților au fost 
de părerea că existența a două mitropolii 
ortodoxe este rezultatul unor manipulări 
poli  ce, descrise ca fi ind nega  ve. Totuși, 
puțini par  cipanți consideră că aceste 
manipulări con  nua să aibă infl uență și în 
prezent. 

IV. Musulmani

Drepturi și Drepturile Omului 

În cadrul grupului cu par  cipanți musul-
mani ierarhizarea drepturilor a fost diferi-
tă, iar dreptul la prac  carea religiei a fost 
considerat extrem de important. Fără ga-
rantarea acestuia și fără posibilitatea de a 
înregistra o religie și organizațiile sale (în 
cazul de față Islamul și organizațiile mu-
sulmane) par  cipanții au precizat că se 
simt vulnerabili ca persoane religioase. 
Respondenții musulmani, și în par  cular 
bărbații, s-au dovedit cel mai bine infor-
mați despre scopul și funcționarea legilor 
cu privire la drepturile omului. Unul din-
tre ei a făcut o remarcabilă diferență între 
propria dezaprobare a homosexualității, 
din considerente personale și religioase, 
și sprijinul său pentru drepturile homose-
xualilor. 

Discriminare

Par  cipanții la acest focus-grup au avut 
difi cultăți în a descrie relațiile sociale ca 
fi ind bune (vezi mai jos) și au oferit exem-
ple de discriminare mai specifi ce și mai 
diverse decât cele întâmpinate de mino-
ritățile creș  ne. Femeile care poartă vălul 
islamic sunt de multe ori atacate verbal de 
bărbați și femei, iar în unele cazuri sunt 
hărțuite de alte femei (încearcă să le dea 
jos vălul). Au mai fost menționate și ca-
zuri de discriminarea în accesarea pieței 
muncii sau a pieței locuințelor. Sunt frec-
vente cazurile în care apartamentele nu 
sunt închiriate musulmanilor sau persoa-
ne sufi cient califi cate profesional nu sunt 
angajate doar din cauza religiei pe care o 
prac  că. Organizațiile private de interes 
public, de exemplu: băncile sau ins  tuții 
publice (școlile) sunt în special re  cente în 

angajarea femeilor musulmane care poar-
tă văl. De asemenea angajatorii nu mani-
festă înțelegere față de zilele de sărbătoa-
re religioasă (le cer să lucreze sâmbăta) 
și nici nu creează spații propice pentru 
prac  carea rugăciunilor zilnice. Unul din-
tre respondenți a menționat că obișnuiesc 
să-și anunțe religia la începutul interviu-
rilor pentru angajare, pentru a evita pro-
blemele ce ar putea să apară mai târziu. 
Cu toate acestea, ca și în cazul minorități-
lor creș  ne, par  cipanții musulmani care 
lucrează au descris relațiile cu colegii ca 
fi ind bune. Totuși, femeile din mediul rural 
care se convertesc la Islam sunt extrem 
de vulnerabile în fața hărțuirilor publice și 
de cele mai multe ori nu sunt sprijinite nici 
de membrii de familie apropiați. Bărbații 
au descris numeroase cazuri în care copiii 
musulmani au fost hărțuiți de colegi sau 
profesori, precum și situații în care profe-
sorii au dat note mai mici decât meritau 
elevilor musulmani.

Portre  zări nega  ve ale Islamului

Par  cipanții musulmani s-au arătat mai 
îngrijorați de portre  zările nega  ve ale 
Islamului și de dezinformările care cir-
culă în legătura cu religia lor, decât de 
discriminare. Cele mai importante surse 
ale stereo  purilor nega  ve au fost con-
siderate mass-media și Biserica Ortodoxă 
(mai mult Mitropolia Moldovei, pentru 
că în cazul Mitropoliei Basarabiei au fost 
raportate relații mai prietenoase). Dezin-
formarea la nivelul Bisericii Ortodoxe este 
cel mai probabil ghidată de la nivel central 
spre preoții locali. Respondenții au spus și 
că intențiile mass-mediei să explice Isla-
mul par a avea efectul opus celui scontat, 
adică perpetuează stereo  purile nega-
 ve, mai ales teama că musulmanii sunt 

teroriș  .

Conver  rea la Islam

Par  cipanții la discuții au fost musulmani 
născuți în Republica Moldova, nu imi-
granți. Ei au indicat propria iniția  vă ca 
fi ind mo  vul, dar nu mo  vația familială 
(de exemplu, căsătoria cu un soț musul-
man). Prin urmare, membri ai acestui fo-
cus-grup reprezintă tendința mult-blama-
tă de grupurile ortodoxe, anume aceea a 
fricii de „islamizare” și „fana  zare”. De 
fapt grija e la fel de mare și în cazul con-
ver  rii ortodocșilor la confesiuni creș  ne 
minoritare. 

Valorizarea religiozității

Respondenții musulmani au confi rmat că 
se bucură de o percepție pozi  vă datori-
tă religiozității lor. Aceasta a fost o opinie 
exprimată și de resprezentanții minorită-
ților creș  ne în focus-grupuri și interviuri 
individuale. Pe lângă comportamente de 
discriminare, musulmanii au precizat că 
sunt și foarte respectați și se bucură de 
încredere. Femeilor care poartă vălul isla-
mic le sunt oferite mai frecvent locuri în 
transportul public sau în săli de aștepta-
re, sunt privite cu respect și tratate bine. 
Persoanele care manifestă as  el de com-
portamente respectuoase sunt descrise 
ca fi ind mai în vârstă și mai „educate”. Un 
alt  p de comportament care exprimă 
încrederea în musulmani este încredința-
rea cheilor de la casă, pentru că aceș  a 
nu fură. Abs  nența de la alcool în cazul 
bărbaților și implicarea mare a femeilor în 
viața de familie sunt alte comportamen-
te evaluate pozi  v. Al  el spus, chiar dacă 
există frica de fana  sm, atâta  mp cât 
religiozitatea mare este exprimată prin 
modes  e, cumpătare, generozitate, gân-
dul la celălalt și sinceritate, aceasta este 
prețuită de societate.

Islam și Stat

Conform opiniei grupului, statul are în 
general o a  tudine de acceptare față de 
islam. Una dintre preocupările majore 
o cons  tuie posibilitatea femeilor de a 
purta vălul în public. În prezent procedu-
rile ofi ciale nu împiedică această prac  -
că, chiar și fotografi ile pentru actele de 
iden  tate pot fi  făcute cu capul acoperit 
atâta  mp cât toată fața este vizibilă. Deși 
una dintre par  cipantele la focus-grup a 
raportat că în cazul ei procedura a fost di-
ferită (adică nu i s-a permis să pozeze cu 
vălul), celelalte membre au concluzionat 
că a fost doar un caz izolat în care funcți-
onarul nu cunoștea procedurile. 

Ideea consultărilor ins  tuțiilor publice 
cu bisericile în procesul de armonizare a 
legilor cu prevederile religiilor a fost con-
siderate una bună. Islamul are deja o vizi-
une de armonizare a legilor, comerțului și 
relațiilor de proprietate cu viața spiritua-
lă într-o măsură mai mare decât ar avea 
statele europene (creș  ne), unde biserica 
s-ar implica doar în legile care afectează 
religia și viața spirituală. Par  cipantele la 
focus-grup consideră că relația dintre stat 
și organizațiile musulmane înregistrate 
este una funcțională deja, dar sugerează 
că ar fi  o idee bună și crearea unui consiliu 
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al grupurilor religioase înregistrate cu rol 
consulta  v. 

Ca și în cazul celorlalte grupuri, musulma-
nii incluși în focus-grup au o părere bună 
despre legile din Moldova, dar împărtă-
șesc opinia că acestea nu sunt efi ciente, 
la fel cum nu este nici poliția. În cazuri de 
discriminare sau nerespectare a drepturi-
lor e nevoie de ONG-uri specializate pe 
as  el de situații care cunosc legile și ș  u 
cum să sprijine aceste cazuri. 

V. Tineri din mediul urban 
(18-30)

Am organizat și un focus-grup doar cu 
 neri cu vârstele între 18-30 de ani din 

mediul urban (doar unul dintre par  ci-
panți a fost din mediul rural) pentru a ve-
dea dacă opiniile acestora diferă în vreun 
fel de cele ale adulților, sau de ale  nerilor 
care au par  cipat în focus-grupuri mixte, 
cu persoane cu vârste mai înaintate. Răs-
punsul general ar fi  că aceș    neri nu au 
o perspec  vă foarte diferită de persoane-
le mai în vârstă. Deosebirea față de alte 
grupuri a fost că  nerii au vorbit mai mult 
despre drepturi și au făcut-o cu atașa-
ment personal mai evident. Pentru acest 
grup a fost foarte clar că „drepturile”, la 
nivel abstract, înglobează libertatea de a 
fi , de trăi și de a deveni orice își poate dori 
cineva, iar această libertate este expresia 
democrației. În general s-a remarcat o 
tendință de a vorbi mai mult și mai liber 
decât oricare alt grup. Discutarea deta-
liată a drepturilor, discriminării, relațiilor 
dintre stat și biserică a scos la iveală anu-
mite nuanțe specifi ce pentru  neri față de 
grupurile cu par  cipanți de diferite vârste 
de religie ortodoxă sau alte confesiuni. 

Iată o listă a celor mai importante nuanțe:

 Oamenii din Moldova, inclusiv  nerii 
par  cipanți la acest focus-grup, nu în-
țeleg noțiunea de „discurs ins  gator la 
ură” și nici nu percep diferențele între 
acest  p de discurs și libertatea de ex-
primare sau situațiile în care libera ex-
primare este limitată de controlul dis-
cursului ins  gator la ură.

 Mass-media și presa nu sunt libere în 
Moldova, as  el că deși  nerii se simt 
rela  v liberi în a-și exprima opiniile per-
sonale, ei simt că de fapt nimeni nu îi 
ascultă; iar în cazurile în care aceș  a 
caută un public care să-i asculte, liber-
tatea de expresie nu le este protejată. 

 Codul familiei discriminează bărbații; 
bărbații  neri par  cipanți la focus-grup 
au reclamat că în situații de divorț ma-
melor le este oferită custodia deplină, 
excepție fi ind situațiile în care acestea 
nu sunt capabile să îngrijească copii. 
Bărbații au subliniat că ei divorțează de 
soții, nu de copii. 

 În situații de avort  nerii au ierarhizat 
fără echivoc sănătatea și viața mamei în 
fața celei a fătului (ca și în cazul persoa-
nelor mai în vârstă par  cipante la cele-
lalte focus-grupuri,  nerii nu au consi-
derat avortul o „alegere” în totalitate a 
mamei, dar nici nu au sprijinit ideea ca 
mama să accepte propria moarte pen-
tru benefi ciul copilului). 

 În același  mp însă doar în grupul cu 
par  cipanți  neri a fost o persoană 
care a propus scoaterea în afara legii 
a avorturilor. Deși în celelalte grupuri 
această decizie a fost contestată ca fi -
ind în dezacord cu valorile religioase, 
niciun par  cipant nu contestase legea 
actuală. 

 Tinerii, spre deosebire de par  cipanții 
ortodocși de vârste diferite, nu consi-
deră că mai există discriminare pe crite-
riul limbii vorbite. Totuși această opinie 
se poate datora faptului că ei nu recu-
nosc situațiile de discriminare. 

 Tinerii au sesizat situații și cunosc fap-
tul că persoanele de etnie romă și cele 
de confesiune musulmană nu se pot an-
gaja, spre deosebire de persoanele de 
confesiuni creș  ne minoritare.

 Dintre toți par  cipanții la focus-gru-
puri, doar  nerii (5 dintre par  cipanți) 
și musulmanii au raportat cazuri de 
părinți care își renegă copiii din mo  ve 
religioase. 

 Tinerii au precizat că resimt o „impune-
re” a valorilor religioase asupra copiilor 
din mai multe direcții: presiuni în cadrul 
școlilor atât din partea profesorilor atei, 
cât și a preoților care predau, dar și pre-
siuni în afara școlilor. Unii consideră că 
există aceste presiuni religioase asupra 
copiilor pentru că exista tendința de a 
impune valorile religioase la nivel de 
societate. 
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Biserică și Stat 
în Republica 
Moldova6

Scopul principal al cercetării a fost să ana-
lizeze din perspec  vă socială modul în 
care se construiește relația între Biserică 
și Stat în Republica Moldova. Am prezen-
tat pe larg în secțiunile anterioare cele 
mai importante rezultate ce reies din ana-
liza datelor culese, pentru fi ecare dintre 
cele trei instrumente u  lizate. Obiec  vul 
acestui ul  m capitol este să împletească 
cele trei fi re de analiză într-o sinteză a 
principalelor concluzii la care conduce de-
mersul de cercetare sociologică.

Înainte de a face aceast sinteză, vom face 
câteva scurte precizări despre contextul 
cercetării. Întreaga analiză se dorește a fi  
neutră și de aceea nu am introdus pe par-
cursul ei elemente de context socio-po-
li  c. Totuși, trebuie să precizăm că există 
îngrijorări documentate cu privire la posi-
bile limitări ale unor drepturi fundamenta-
le, ca urmare a infl uenței unor biserici sau 
curente de gândire și acțiune de inspirație 
religioasă. De exemplu, raportul Departa-
mentului de Stat al SUA privind libertatea 
religioasă atrage atenția încă din 2011 asu-
pra încălcării dreptului la libera prac  care 
a religiei14. 

14 US Department of State, Interna  onal Religious 
Freedom Report for 2011. Republic of Moldova, 
disponibil la: h  p://www.state.gov/documents/
organiza  on/193051.pdf

O serie de analize pe baza monitorizărilor 
din perioada 2014-2015, realizate de că-
tre Fundația Soros-Moldova, indică per-
sistența acelorași probleme. Anul electoral 
2016 a arătat o intervenție directă a unor 
lideri religioși în campania pentru alegerea 
președintelui, dar și aducerea insistentă 
pe agenda publică a unor teme de inspi-
rație religioasă, precum predarea religiei 
în școală sau marginalizarea cuplurilor for-
mate din persoane de același sex. Toate 
acestea indică o creștere a infl uenței bise-
ricilor în viața poli  că și socială și jus  fi că 
întrebarea în ce măsură există sprijin social 
pentru ca această tendință să conducă la 
schimbări sociale cu efecte nedorite.
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Recunoașterea și limitarea 
drepturilor

Republica Moldova a semnat Declarația 
Universală a Drepturilor Omului și re-
cunoaște și garantează prin Cons  tuție 
drepturile omului și libertățile fundamen-
tale. Este însă discutabil dacă sprijinul 
popular pentru acestea este sufi cient de 
mare încât să discutăm de o tendință ire-
versibilă. Majoritatea populației acceptă 
și sprijină existența unor drepturi funda-
mentale, însă înțelegerea despre ce în-
seamnă acestea este redusă. Nu există un 
sprijin solid pentru apelul la o instanță ex-
tra-teritorială, precum Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului și există contexte în 
care limitarea unor drepturi fundamentale 
devine acceptabilă social.

Putem iden  fi ca o respingere a unor drep-
turi atunci când sunt recunoscute unor 
indivizi sau grupuri percepute ca diferite, 
al  el decât majoritatea. Aceste percepții 
se construiesc pe o societate marcată de 
puternic conservatorism social și de un 
grad ridicat de intoleranță față de alterita-
te. Formatorii de opinie menționează ade-
sea că nu există persoane discriminate în 
localitatea lor, ceea ce în multe situații 
pare a fi  infi rmat de realitate. 

Formatorii de opinie discută adesea des-
pre binomul drepturi-obligații: dacă există 
drepturi, există și obligații. Sunt indicii so-
lide că opinia publică în ansamblu priveș-
te lucrurile similar. Nu putem spune dacă 
există o masă cri  că de cetățeni care ar 
merge până la a accepta sau chiar cere li-
mitarea unor drepturi pentru cei ce nu își 
îndeplinesc anume obligații, dar cu cer  -
tudine există acest risc.

Infl uența religioasă în acest context este 
vizibilă din două perspec  ve. Prima este 
susținută sta  s  c de datele care arată o 
legătură între o religiozitate mai profun-
dă și o a  tudine deopotrivă mai conser-
vatoare și mai intolerantă a persoanei 
respec  ve. A doua perspec  vă este cea 
a drepturilor cel mai des puse sub sem-
nul întrebări, adică tocmai cele ce sunt 
blamate moral de dogma creș  nă majo-
ritară în Moldova. Exemplul cel mai eloc-
vent este cel al minorităților sexuale. Fără 
să întâlnim discursul „alterna  v” despre 
Drepturile Omului dezvoltat de Biserica 
Ortodoxă Rusă, întâlnim la reprezentan-
ții cultelor un discurs care se suprapune 
până la coincidență peste opiniile majori-
tății populației. 

Libertatea de prac  care a 
religiei

Datele de sondaj ne arată că există situații 
recunoscute în care libertatea religioasă 
este limitată atât de către societate, cât 
și de către ins  tuții publice. Acestea se 
corelează cu informațiile culese din inter-
viuri și discuții de grup. Sunt culte puter-
nic marginalizate (de exemplu, Martorii lui 
Iehova), culte privite cu o puternică suspi-
ciune (musulmanii, în contextul internați-
onal recent) și variate culte creș  ne care 
încep să fi e tolerate, dar care în con  nuare 
pot întâmpina piedici în calea prac  cării 
libere a credinței. 

Datele calita  ve arată că în comunitățile 
mul  confesionale, în cele mai multe dintre 
cazuri sunt găsite soluții ad-hoc de coabi-
tare pașnică, sau uneori chiar de coopera-
re punctuală între confesiunea majoritară, 
ortodoxă, și cele minoritare. Rămân însă 
prezente în con  nuare situații de confl ict, 
ce nu pot fi  întotdeauna mediate. Este 
important de subliniat că respondenții au 
menționat în mai multe ocazii că soluția 
găsită la nivelul comunității nu se refl ectă 
la nivel raional sau național, unde relațiile 
sunt mai tensionate. De aceea spunem că 
sunt rezolvări ad-hoc și nu sistemice. 

Situațiile de cooperare se bazează mai 
ales pe găsirea unui numitor comun al vi-
ziunii despre lume și de aceea se întâlnesc 
mai ales acolo unde coexistă biserici creș-
 ne. Un efect secundar nega  v este că un 

as  el de numitor comun poate însemna 
– și înseamnă în unele cazuri – o a  tudine 
intolerantă față de cei percepuți în afara 
normalității: necreș  ni, minorități sexuale, 
chiar și culte creș  ne percepute ca fi ind 
mult diferite. 

Pentru jus  fi carea morală a intoleranței 
funcționează foarte puternic binomul 
drepturi-obligații, amin  t mai sus. Pe 
scurt, unele persoane „își pierd” drepturile 
pentru că nu-și îndeplinesc obligațiile față 
de stat și societate. Acest  p de discurs 
este un potențator puternic al intoleranței 
în societate.

Biserică versus Stat

Biserica (sau bisericile în general) sunt 
percepute ca o sursă de morală și ordine 
într-o societate în care Statul nu mai este 
capabil să îndeplinească aceste funcții. 
Această percepție transpare puternic atât 
din datele de sondaj, cât și din interviuri. 
Conservatorismul social și interacțiuni-
le frecvente cu biserica se corelează cu 
preferința pentru ordine și chiar pentru o 
conducere autoritară. În interviuri, nume-
roși formatori de opinie deplâng lipsa de 
morală a societății. 

Pentru majoritatea populației și numeroși 
lideri informali de opinie este acceptabil 
un anume grad de infl uență al biserici-
lor în treburile publice. Din această per-
spec  vă, Biserica poate fi  privită drept 
contrapusă Statului ca sursă de autorita-
te legi  mă în societate. Această situație 
nu este însă determinată neapărat de o 
Biserică puternică, ci mai degrabă de un 
Stat perceput ca slab. Liderii religioși nu 
se bucură de o mare notorietate, iar ni-
velul de încredere este comparabil cu cel 
al liderilor poli  ci. Putem spune că nevoia 
unei surse de morală este proiectată mai 
ales pe o imagine ideală a Biserici, și nu pe 
situația actuală. 
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Biserică și Stat

Per ansamblu, discursul reprezentanților 
cultului majoritar arată o preferință certă 
către o colaborare cu Statul. Separarea în-
tre Biserică și Stat este acceptată decla-
ra  v, dar datele sugerează că nu este in-
ternalizată, ci mai degrabă este vorba de 
un răspuns considerat dezirabil. În fapt, 
devine clar că Biserica Ortodoxă așteaptă 
un tratament privilegiat din partea Statu-
lui pe două coordonate: sprijin direct, în-
deosebi material, respec  v infl uență asu-
pra poli  cilor publice. Mo  vațiile acestei 
așteptări sunt date pe de o parte de do-
rința de a i se recunoaște un rol ins  tuți-
onal important în societate, iar pe de altă 
parte de repararea unor daune materiale 
și morale din  mpul perioadei comuniste. 

Această poziție are și un sprijin substanțial 
în societate, mai ales în ceea ce privește 
infl uența poli  cilor publice. Aproape ju-
mătate dintre cetățeni ar fi  de acord cu 
sprijinirea fi nanciară directă de către Stat 
a cultelor, mai exact a celui majoritar. Ceva 
mai puțin de o treime ar fi  de acord și cu 
măsuri fi scale (scu  ri de taxe și impozite) 
de sprijin al cultelor. Această opinie ma-
joritară este oglindită în pozițiile liderilor 
comunitari. Reprezentanții ortodocși aș-
teaptă sprijinul și spun că persoane din 
administrație, individual, le-ar acorda, 
dacă nu ar exista limitările legale. Confi r-
marea transpare din discuțiile cu repre-
zentanții administrației. Sunt unele indicii 
că, cel puțin la nivel local, există o prac  că 
a fi nanțării bisericii, acceptată tacit de că-
tre ofi ciali și populație. În acest context, o 
eventuală solicitare de modifi care a legii ar 
putea să cadă pe un teren fer  l, care să îi 
permită adoptarea de către Parlament.

Infl uența Bisericii asupra Statului se vede 
mai bine atunci când discutăm o serie de 
teme de poli  ci publice de interes pentru 
reprezentanții cultelor: predarea religi-
ei în școală, sănătatea reproducerii (prin 
discuția despre avort), recunoașterea 
drepturilor minorităților sexuale sau roluri 
de gen în societate. Cu excepția ul  mei 
teme, iden  fi căm o susținere puternică 
din partea societății pentru poziția con-
servator-religioasă. În acest sens trebuie 
menționat și că, atunci când se întâmplă, 
conver  rea religioasă este de la o formă 
mai relaxată (ortodoxă) la unele mai con-
servatoare de creș  nism (diverse culte 
neoprotestante). 

Totodată, datele culese prin toate instru-
mentele u  lizate arată că există o opinie 
dominantă în favoarea unui rol consulta-
 v al bisericilor, și în par  cular al Bisericii 

Ortodoxe, în procesul de elaborare al legi-
lor, măcar cu privire la cele care au o com-
ponentă „morală”. Acest lucru se bazează 
și pe rolul de sursă autorizată de morală 
publică atribuit Bisericii.

Pe acest fond, apare riscul de a fi  promo-
vate, de către autoritățile publice centrale 
sau locale, poli  ci publice inspirate de vi-
ziunea conservator-religioasă asupra vie-
ții, care efec  v să limiteze drepturile unor 
grupuri sociale minoritare.

Biserică și poli  că

Limita pe care cetățenii Republicii Mol-
dova par a o trasa simbiozei între Biserică 
și Stat este legată de par  ciparea directă 
a cultelor la viața poli  că. Dar chiar și în 
acest caz, lucrurile sunt rela  ve. Pe de o 
parte, aproxima  v o treime dintre moldo-
veni ar accepta o implicare a bisericii în 
poli  că: selectarea candidaților în funcție 
de criterii conservator-religioase sau chiar 
suges  i din partea ierarhilor cu privire la 
modul de vot. 

Pe de altă parte, majoritatea respinge 
implicarea directă reprezentată de can-
didaturi ale preoților. Nucleul dur al cetă-
țenilor care ar îmbrățișa o agenda radical 
conservator-religioasă este es  mat în ju-
rul a 10% din populație și este format mai 
ales din persoane cu resurse reduse. 








