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Grupul de Inițiative Sociale LOGS este o 
organizație „grassroots” stabilită în Timișoara 
din septembrie 2019, care promovează integrarea 
grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împtriva 
traficul de persoane și folosește educația ca mijloc 
de depășire a vulnerabilităților sociale. 

Din noiembrie 2021, LOGS a intervenit, cu 
sprijinul comunității, în oferirea de asistență 
umanitară unui număr record de imigranți care 
au ajuns în Timișoara, dezvoltând un 
mecanism inovativ cu voluntari care au oferit 
pachete de alimente, haine, pături, medica-
mente unui număr de peste 10.000 de 
refugiați proveniți din afara Europei. 

Încă de la începutul crizei din Ucraina, 
LOGS a fost alături de refugiați, coor-
donând alături de Direcția de Asistență 
Socială a Primăriei Timișoara răspunsul 
orașului pentru refugiații din țara vecină, 
prin Centrul de Suport Timișoara pentru 
Ucraina și, ulterior, desfășurând diverse 
activități pentru incluziunea refugiaților 
ucraineni în comunitatea locală. 

DESPRE NOI



În acest context, România se 
confruntă cu o situație nemaiîntâlnită. 
Nefiind o destinație obișnuită pentru 
migranți și refugiați, țara noastră era 
până anul trecut mai degrabă o rută 
de tranzit către Occident. Dacă în 
decembrie 2021 România avea 4.200 
de refugiați, din februarie până în 
august 2022, numărul acestora a 
crescut cu 87.000. Această stare de 
fapt a stârnit reacții fără precedent 
atât în rândul autorităților, cât și în 
rândul societății civile, iar necesitatea 
de a integra aceste persoane în 
societate ne-a obligat pe toți să ne 
(re)definim abordarea față de migrația 
forțată. 

Din această nevoie s-a născut și prez-
entul ghid prin care ne propunem să 
venim în ajutorul cadrelor didactice și 
al consilierilor școlari, oferindu-le baza 
teoretică necesară pentru a aborda 
complexitatea fenomenului migrației 
și informații de la firul ierbii, din expe-
riența noastră de lucru cu refugiații. 
Ghidul nu este un document exhaustiv 
despre migrația forțată și nici un com-
pendiu de metode de lucru cu elevii, ci 
o sinteză a noțiunilor și a principiilor 
esențiale pentru lucrul cu copii 
refugiați și predarea de noțiuni despre 
migrația forțată elevilor români. De 
asemenea, ghidul este completat de o 
sesiune de formare facilitată de echipa 
LOGS și include o selecție de materiale 
educaționale care pot fi folosite la 
clasă. 
Nu în ultimul rând, programul Better 
together și prezentul ghid au menirea 
de a deschide și consolida dialogul și 
colaborarea dintre cadrele didactice, 
consilierii școlari și ONG-urile care 
lucrează cu refugiați, cu scopul de a ne 
susține reciproc în procesul de incluzi-
une a refugiaților și de educare a 
generațiilor tinere în spiritul valorilor 
democratice. 

INTRODUCERE
Numărul persoanelor strămutate forțat în 
lume s-a dublat în ultimul deceniu, atingând 
limite istorice în 2022. Pe fondul recentei 
crize declanșate de războiul din Ucraina, 
numărul a ajuns la o sută de milioane. 
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MIGRANT 
REFUGIAT
SOLICITANT
DE AZIL
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DESPRE CINE
VORBIM?
Termenul de  migrant  este adesea 
folosit fără distincție cu referire la 
diferite categorii de persoane care își 
schimbă locul obișnuit de reședință, 
deplasându-se peste granițe sau în 
interiorul propriului stat.
Înțelegerea cauzelor migrației, a statutului juridic al 
persoanelor, stabilirea caracterului voluntar sau invol-
untar al migrației sunt factori cruciali pentru a determi-
na dacă vorbim despre refugiați, solicitanți de azil, 
persoane strămutate intern sau migranți. Folosirea 
terminologiei corecte este importantă, deoarece 
diferite categorii de migranți au drepturi diferite.
Pentru a-și schimba locul de reședință, oamenii pot fi 
atrași de condiții de viață mai bune (factori de atracție) 
sau forțați să se mute (factori de respingere). În general, 
acești factori pot fi clasificați ca socio-politici (încălcări 
ale drepturilor omului, persecuții, conflicte armate, 
acordarea dreptului la protecție internațională), 
economici (oportunități mai bune de angajare sau 
educație, servicii mai bune) sau de mediu (dezastre 
naturale, cum ar fi inundații, secete, cutremure, 
uragane).
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Refugiații sunt persoane forțate să-și părăsească locuințele și să caute protecție 
într-o altă țară din cauza fricii de persecuție pe motive de rasă, religie, naționalita-
te, apartenență la un anumit grup social sau opinie politică. Legile internaționale 
le oferă dreptul de nereturnare, ceea ce înseamnă că nu pot fi trimiși înapoi în 
propria lor țară.

Persoanele Strămutate Intern (IDP) sunt nevoite să-și părăsească locuințele 
pentru a găsi siguranță într-o altă parte a țării lor, deoarece viața le este în 
pericol din cauza persecuției sau a dezastrelor naturale. Aceștia sunt sub 
incidența legilor țării lor (acesta fiind uneori chiar motivul strămutării lor), iar 
asistența umanitară este adesea dificil de furnizat în zona în care se află.

PERSOANE STRĂMUTATE INTERN

SOLICITANTII DE AZIL 
Solicitanții de azil sunt persoane care solicită protecție internațională, 
deoarece au motive să se teamă pentru viața lor. Țara în care au fugit este 
obligată de legile internaționale să le evalueze cererea. Persoanele care nu 
primesc un răspuns favorabil sunt obligate să părăsească teritoriul acelei 
țări. Nu fiecare solicitant de azil va fi recunoscut în cele din urmă ca refugi-
at, dar fiecare refugiat a fost inițial un solicitant de azil. 
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Migranții sunt persoane care se mută voluntar în 
altă țară, temporar sau permanent, dintr-o varieta-
te de motive, inclusiv oportunități de muncă sau 
educație. Neavând o definiție în dreptul internațio-
nal, migranții sunt supuși legilor privind migrația 
din țara adoptivă.

MIGRANTII

Un grup de 114 
ucraineni este primit 
în Gara de Nord din 
Timișoara, în martie 
2022. (c) Virgil 
Simionescu
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Există 100 de milioane de persoane 
strămutate forțat în lume și majoritatea 
sunt refugiați.

Fals, aproximativ 60 de milioane de persoane 
sunt strămutate intern. Aproximativ 30 de 
milioane au statutul de refugiați.

FALS

Țările dezvoltate găzduiesc 
marea majoritate a refugiaților.FALS

Două treimi din totalul 
refugiaților provin din 
numai 5 țări.

Peste 60% dintre refugiații lumii provin din 
Siria, Venezuela, Afganistan, Sudanul de Sud și 
Myanmar. Cel mai probabil, Ucraina se va 
număra printre ei în raportul din 2022.

Fals, aproape 90% dintre refugiații lumii

trăiesc în țări în curs de dezvoltare. 

De fapt, cei mai mulți dintre ei decid să rămână în țările vecine

(72%), sperând să se întoarcă de îndată ce conflictul se va 

termina sau pentru că le lipsesc resursele și abilitățile fizice.

MITURI
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Oamenii care fug de dezastre naturale 
pot căuta protecție în altă țară.

O țară poate, în același timp, produce și 
primi un număr mare de refugiați.

FALS

Fals. Deși instituțiile internaționale recunosc 

faptul că schimbările climatice sunt unul dintre 

principalii acceleratori ai deplasării forțate în 

întreaga lume, conceptul de „refugiați climatici” 

nu există în dreptul internațional și persoanele 

care fug de dezastrele naturale nu beneficiază 

de protecție internațională.

Adevărat. Este cazul Republicii Democratice 
Congo care a produs peste 853.000 de refugiați 
și peste 5 milioane de persoane strămutate 
intern și care a primit peste 500.000 de 
refugiați din țările vecine.

Aproape jumătate dintre 
refugiații lumii sunt copii.

Adevărat. Mai mult, între 2018 
și 2021, aproximativ 350.000 și 
400.000 de copii s-au născut 
anual ca refugiați.

Un raport al UNHCR 
din 2021 arată că 68% 
dintre copiii refugiați sunt 
înscriși în școala primară, 
38% sunt înscriși la gimna-
ziu sau liceu și există o 
scădere semnificativă, la 
5%, când vine vorba de 
învățământul superior.

Surse: IOM, Migration Data Portal / European Parliament, Migration 
and Asylum in the EU until 2021-infographic / UNHCR, Global Trends 2021 7

https://www.migrationdataportal.org/
https://www.europarl.europa.eu/infographic/asylum-migration/index_en.html#filter=2021
https://www.europarl.europa.eu/infographic/asylum-migration/index_en.html#filter=2021
https://www.unhcr.org/publications/brochures/62a9d1494/global-trends-report-2021.html


PROVOCĂRILE 
CU CARE SE 
CONFRUNTĂ 
REFUGIATII
Fuga din calea condițiilor care le pun viața 
în pericol, abandonarea propriilor locuințe, 
doar cu puține bunuri sau deloc, 
despărțirea de familii și comunitate pentru 
a se refugia într-o țară a cărei limbă adesea 
nu o cunosc îi pune pe refugiați într-o 
poziție extrem de vulnerabilă. Provocările 
cu care se confruntă sunt complexe și 
interconectate. 

La nivelul UE, statele membre au convenit 
asupra politicilor privind migranții și 
refugiații care acoperă provocările și 
nevoile acestora în toate domeniile vieții, 
după cum urmează.  

SI NEVOILE
LOR 
SPECIFICE
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LIMBA
Învățarea limbii este un factor-cheie 
care poate facilita sau împiedica 
integrarea refugiaților la toate 
nivelurile. 

Cunoașterea limbii țării de destinație ajută o 
persoană să devină independentă, facilitându-i 
accesul la educație, piața muncii și participarea la 
viața de zi cu zi. În schimb, lipsa abilităților 
lingvistice poate izola o persoană de comunitate, 
ceea ce duce în cele din urmă la suferință 
psihologică. Relația cauză-consecință merge în 
ambele sensuri, deoarece trauma poate face, de 
asemenea, mai dificilă achiziția limbii. Prin 
urmare, programele lingvistice intensive ar trebui 
să fie considerate o prioritate atât de către țara de 
primire, cât și de către refugiați. Nesiguri cu 
privire la viitorul lor și sperând într-o rezolvare 
rapidă a situației din care au fugit, unii refugiați 
pot avea tendința de a amâna învățarea limbii.

M
UN

CA

Statutul de refugiat îi conferă persoanei 
dreptul de a intra pe piața muncii, care 
este o cheie pentru integrarea tuturor 
categoriilor de migranți. 

Cu toate acestea, atunci când încearcă să găsească de 
lucru, refugiații nu au același punct de plecare ca 
lucrătorii migranți. Nerecunoașterea calificărilor 
anterioare ale acestora, împreună cu competențele 
lingvistice slabe, nu le lasă de ales decât să accepte 
locuri de muncă sub nivelul lor de studii sau 
experiență. Discriminarea, precum și o cunoaștere 
limitată a drepturilor refugiaților de către angajatori, 
diminuează, de asemenea, șansele acestora de acces 
la oportunități de muncă satisfăcătoare. Această 
situație poate duce la descurajare și depresie, 
sănătatea mintală precară fiind unul dintre factorii 
care le îngreunează găsirea unui loc de muncă. 
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EDUCATIA
Statisticile arată că refugiații se 
luptă pentru a avea acces la 
continuarea studiilor începute și la 
studii superioare. Necesitatea de a învăța 
limba țării gazdă, experiențele traumatizante ale 
strămutării, pierderea sau necomparabilitatea 
diplomelor de studii sunt toți factori care pot sta 
în calea unui traseu educațional de succes. 
Experiențele de respingere și chiar de agresiune 
împotriva copiilor refugiați sunt frecvente.

INTEGRAREA

Integrarea și incluziunea
socială, În funcție de distanța 
culturală dintre țara de origine 
și țara de primire, refugiații se 
pot confrunta cu mai multe 
sau mai puține provocări în 
formarea de legături cu
comunitatea gazdă.
Incertitudinea cu privire la normele 
culturale, lipsa abilităților lingvistice, 
teama de respingere sau experiențele 
legate de rasism sau probleme de 
sănătate mintală pot afecta capacitatea 
lor de a se conecta cu alte persoane. 
Statutul de refugiat îi face automat 
membri ai societății, dar este nevoie de 
mult mai mult pentru ca aceștia să se 
simtă incluși.

Adăpostul este una dintre primele nevoi 
de bază luate în considerare atunci când 
se oferă sprijin refugiaților. 

Mulți dintre refugiați petrec ani de zile în tabere sau în alte 
tipuri de cazare aglomerate și inadecvate. Locuința este 
un factor transversal pentru integrare, deoarece are 
repercusiuni asupra sănătății, incluziunii sociale, accesului 
la oportunități de muncă și capacității copiilor de a învăța.



Copiii și tinerii se confruntă 
cu provocări specifice. 
Acestea vor fi discutate în 
ultimul capitol al acestui 
ghid, care oferă și idei de 
acțiuni pentru includerea 
lor.

SĂNĂTATEA
Mulți dintre refugiați au suferit 
violențe sau traume în una sau 
mai multe faze ale strămutării lor: 
în țara din care provin, pe drum 
sau în timpul reinstalării în țara 
gazdă. 

Mai mult, sprijinul psihologic de care au nevoie 
poate fi dificil de oferit din cauza barierei 
lingvistice. Problemele de sănătate anterioare 
se pot înrăutăți în timpul deplasării dacă nu se 
primește îngrijirea adecvată. Este recunoscut 
faptul că situațiile financiare și condițiile de 
locuire pot avea un impact atât asupra 
sănătății fizice, cât și asupra sănătății psihice.

TRAFICUL
DE PERSOANE
Având în vedere 
poziția lor extrem de 
vulnerabilă, refugiații (în 
special femei și copii) sunt 
expuși traficului sub diferite 
forme: abuz sau exploatare 
sexuală, muncă forțată, 
cerșetorie. 

Principalii factori care cresc riscul ca un 
refugiat să fie traficat sunt necunoașterea 
limbii țării gazdă, necunoașterea propriilor 
drepturi și sănătatea mintală precară.

Surse: UNHCR, A New Beginning: Refugee
Integration in Europe (2013)/ The National Child 
Traumatic Stress Network, Refugee Trauma/
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Adăpostul este una dintre primele nevoi 
de bază luate în considerare atunci când 
se oferă sprijin refugiaților. 

Mulți dintre refugiați petrec ani de zile în tabere sau în alte 
tipuri de cazare aglomerate și inadecvate. Locuința este 
un factor transversal pentru integrare, deoarece are 
repercusiuni asupra sănătății, incluziunii sociale, accesului 
la oportunități de muncă și capacității copiilor de a învăța.

Chiar dacă România nu se află pe ruta de tranzit a 
migranților dinspre Turcia spre Europa Centrală 
(spre deosebire de alte țări balcanice), nu este membră 
a spațiului Schengen, iar sprijinul oferit azilanților este 
precar, numărul solicitanților de azil în România a fost 
în continuă creștere în ultimii ani. 
Tendința este aceeași și la nivel mondial, numărul persoanelor strămutate 
situându-se la cel mai înalt nivel de la începutul înregistrărilor statistice, 
conform UNHCR. 

Numărul cererilor de azil înregistrate în România între 1 ianuarie și 31 
decembrie 2021 este de 9.813, cu 17% mai mult decât în 2020 (6.158). 
Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Imigrări, mai bine de 
două treimi dintre aceștia provin din Afganistan și Siria, țări profund 
bulversate de războaie. Pe lângă aceste două țări, majoritatea refugiaților și 
solicitanților de azil în România provin din Irak, Somalia, Iran, Eritrea, 
Yemen, Palestina, Turcia, Pakistan și India. Conform UNHCR, între 1991 și 
2021, 11.100 refugiați au primit protecție în România. 

Dacă la sfârșitul anului 2021 România era casa a 4.203 refugiați, începerea 
conflictului din Ucraina a declanșat o situație fără precedent în Europa și, impli-
cit, în România. Afluxul de milioane de persoane care fugeau din calea războiului 
și își căutau refugiu în țările din Uniunea Europeană a determinat, pe 4 martie 
2022, activarea Directivei UE privind protecția temporară. Este vorba despre un 
mecanism de urgență european care facilitează acordarea de protecție imediată 
și colectivă persoanelor strămutate, pe o perioadă de cel puțin un an și maximum 
trei ani, în funcție de evoluția situației. Spre deosebire de cererea de azil, protec-
ția temporară se acordă automat, însă beneficiarii trebuie să solicite un permis 
de ședere în țara în care decid să rămână. Din 18 martie 2022, data la care au 
început să se aplice în România prevederile mecanismului european de protecție 



Copiii și tinerii se confruntă 
cu provocări specifice. 
Acestea vor fi discutate în 
ultimul capitol al acestui 
ghid, care oferă și idei de 
acțiuni pentru includerea 
lor.

Printre dificultățile cu care se 
confruntă solicitanții de azil și 
refugiații se numără: 

Condițiile precare și numărul 
insuficient de locuri din centrele de 
primire pentru solicitanții de azil: în 
România există doar șase centre de 
cazare cu 1.100 locuri în total.

Bariera lingvistică în 
continuarea studiilor și a 
profesiei din țara de origine

Dificultatea de a găsi un loc de muncă din cauza statutului de solicitant de azil sau a discriminării și diverse forme de exploatare la locul de muncă.

Dificultatea de a închiria o locuință din 
cauza prejudecăților proprietarilor, în 
special față de persoanele de culoare 
sau din Orientul Mijlociu. 

Lipsa de informare 

privind drepturile lor

Tratament discriminatoriu sau chiar 
abuziv din partea poliției și a altor 
instituții publice 

temporară, până la începutul lunii septembrie, 61.558 persoane au solicitat 
protecție temporară în România și, în total, 81.158 de refugiați ucraineni se 
aflau la începutul lunii septembrie în România. Beneficiarii protecției temporare 
au dreptul la permis de ședere, asistență medicală, acces la piața muncii, educa-
ție publică pentru copii, asistență pentru întreținere. 

Raportul de evaluare a sistemului național de integrare a beneficiarilor de 
protecție internațională, realizat de asociația Centrul pentru Inovare Publică, în 
baza datelor culese în 2021, arată că politicile românești privind integrarea 
refugiaților și a beneficiarilor de protecție internațională în societatea româneas-
că rămân deficitare din cauza lipsei unui cadru pe deplin operațional de punere 
în practică a legilor care îi privesc.

Un raport UNHCR realizat în mai-iunie 2022, implicând interviuri cu 4,871 de 
ucraineni din România și din regiune, arată că cele mai stringente nevoi ale 
acestora sunt legate de venituri (44%), locuri de muncă (40%), locuință (30%), 
servicii medicale (20%) și educație (14%).



Pentru a înțelege mai bine situația 
solicitanților de azil și a refugiaților din 
România, în secțiunea de Resurse a 
acestui ghid, am pregătit o selecție de 
articole care redau realitatea lor, 
dincolo de cifre și texte de lege.

Sprijinul financiar din partea statului 
român insuficient: 

solicitantul de azil beneficiază, la 
cerere, de hrană în limita sumei de 
10 lei/persoană/zi, 
de îmbrăcăminte în limita sumei de 
67 lei/persoană/sezon vară și de 
100 lei/persoană/sezon iarnă, 
la care se adaugă 
6 lei/persoană/zi reprezentând 
cheltuieli cu transport local, servicii 
culturale, presa, servicii de reparații 
și cheltuieli pentru igienă personală. 

Atunci când locurile din centre sunt 
epuizate, solicitanții de azil pot 
beneficia de asistență materială 
pentru locuințe, în limita fondurilor 
disponibile: pentru închirierea unei 
locuințe, 450 lei/persoană/lună, și 
pentru acoperirea cheltuielilor de 
întreținere, 120 lei/lună/persoană 
pentru sezonul cald și 155 
lei/lună/persoană pentru sezonul 
rece. În cazul refugiaților ucraineni 
situația este diferită:  doar românii 
care găzduiesc ucraineni pot primi 
de la Guvern 50 lei/zi de persoană 
pentru cazare și 20 lei/zi de 
persoană pentru masă. 

Surse:Centrul pentru Inovare Publică, Raport de evaluare a sistemului național 
de integrare a beneficiarilor de protecție internațională (2022)/ Consiliul Național Român
pentru Refugiați, Studiu privind integrarea refugiaților în România (2019) / UNHCR,
Lives on hold #1 – Profiles and intentions of refugees from Ukraine

www.grupullogs.ro/resurse/
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Percepția noastră despre lume și, prin 
urmare, atitudinile și acțiunile noastre, 
sunt modelate de informațiile la care 
avem acces. Mai mult, contribuim la 
percepția altor oameni prin poveștile pe 
care le spunem. Într-o lume profund 
conectată la multiple realități virtuale, 
devine din ce în ce mai dificil să se facă 
distincția între fapte și opinii, realitate și 
discurs manipulator. Migranții și refugia-
ții sunt o țintă ușoară pentru informații 
distorsionate sau „false”, deoarece 
reprezintă „alteritatea”, ceva necunoscut 
și, prin urmare, susceptibil de a fi pericu-
los. Narațiunile menite să denigreze 
refugiații și migranții sunt atât de eficien-
te în întreaga lume tocmai pentru că se 
joacă cu emoțiile și convingerile noastre 
referitoare la aspecte fundamentale ale 
vieții: etnie sau rasă, religie, venit, 
securitate, simboluri de identitate 
precum limba etc.

Multe instituții și ONG-uri depun eforturi pentru a aborda dezinformarea cu 
privire la migranți și refugiați, deoarece aceasta alimentează o narațiune publică 
anti-refugiați care, în timp, duce la resentimente în rândul comunităților locale și 
chiar la reacții violente. UNHCR subliniază că una dintre consecințele dezinfor-
mării este că copiii migranți și refugiați tind să fie mai des victimele bullyingului 
decât colegii lor de la școală, așa cum arată un studiu realizat în Italia, în 2016.

CUM NE
INFORMĂM 
SI CUM ÎI INFORMĂM PE ALTII
DESPRE MIGRANTI SI REFUGIATI
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Actul sau intenția de a anihila în mod 
deliberat și sistematic un întreg popor.

*Un bias reprezintă o înclinație sau o 
preferință pentru sau împotriva unui 
individ sau grup, care influențează 
judecata imparțială.

Amenințări, profanare, 
vandalism, incendiere, 
agresiune, viol, crimă, 
terorism

Decalajele în justiția penală, distribuție 
inechitabilă a resurselor școlare, segregare în 
locuințe, oportunități inechitabile de angajare, 
decalaje salariale, restricție și suprimare a 
alegătorilor, reprezentare inegală în 
mass-media

Liga Anti-Defăimare a creat „Piramida urii” ca o ilustrare a modului în care ura 
poate evolua de la idei care un anumit bias* la violență motivată de ură atunci 
când nimeni nu vorbește sau nu ia măsuri. Forma piramidei sugerează că genoci-
dul și violența motivată de bias reprezintă doar vârful aisbergului, iar nivelurile 
inferioare le susțin. Deși atitudinile sau actele părtinitoare nu conduc direct la 
violență fizică, aceste atitudini, comportamente, acțiuni și inacțiuni creează 
condițiile necesare pentru finalul tragic. Atunci când nu abordăm atitudinile și 
acțiunile care au un bias, acestea pot deveni normalizate și pot justifica astfel 
discriminarea, violența și nedreptatea în comunitățile noastre.

GENOCID

VIOLENTĂ 
MOTIVATĂ 

DISCRIMINARE 
SISTEMICĂ

ACTE CARE AU UN BIAS

ATITUDINI CARE AU UN BIAS

DE BIAS

Stereotipuri, Frica de diferențe, Justificarea prejudecăților prin 
căutarea unor persoane care au păreri asemănătoare, Căutarea 

informațiilor noastre pentru a confirma convingerile și/sau părtinirile proprii, 
Lipsa auto-reflecției sau conștientizarea privilegiilor.

Limbajul non-incluziv, Remarci insensibile, 
Microagresiuni, Glume părtinitoare și disprețuitoare, 

Apropriere culturală, Evitare și/sau excludere socială, Numire, 
Ridicul, Bullying, Injurii și epitete, Dezumanizare

Piramida Urii © 2021 
Anti-Defamation 
League



Potrivit unui raport de investigație publicat de Observatorul 
European Digital Media (EDMO) în 28 aprilie 2022 și care acoperă 
statele membre UE, Elveția și Regatul Unit, dezinformarea legată 
de Ucraina din martie 2022 a fost cel mai mare fenomen de 
dezinformare înregistrat vreodată de organizație, mai mare decât 
cea generată de pandemia COVID-19. Mai mult, o serie de 
narațiuni negative au fost detectate simultan în diferite țări UE, 
amintindu-ne că în prezent nu doar informațiile pot circula liber în 
întreaga lume, ci și dezinformarea, cu sau fără intenția de a 
răspândi narațiuni toxice.

În martie 2022, EDMO a detectat o serie 
de narațiuni comune răspândite prin 
știri false în toate statele membre ale 
UE. Aici sunt câteva dintre ele:

STIRI.

FALSE

Invazia rusă a Ucrainei 
este de fapt justificată.

Ucrainenii și forțele ucrainene sunt în mare parte naziste.

Refugiații ucraineni 

sunt violenți, fasciști, 

hoți etc.

Mass-media tradițională 

occidentală a răspândit știri 

false/imagini false despre război.
Ajutorul umanitar pentru Ucraina 

este inutil (de exemplu, medicamentele și 

alimentele sunt aruncate, iar camioanele de 

asistență umană sunt pline cu arme).

18



Principalii actori care modelează 
discursul și percepția publică pe o 
anumită temă, inclusiv migrația 
forțată, sunt:

Asta înseamnă că 
ar trebui să fim mai 
atenți atunci când 
ne alegem sursele 
și informațiile și să 
verificăm întot-
deauna ce ne 
influențează.

Cu toate acestea, este dovedit că avem 
tendința de a obține informații de 

încredere din următoarele surse, în 
următoarea ordine:

Tipurile de informații care compun 
opinia publică și care ar trebui să 
reflecte realitatea sunt:

PERCEPTIA SI 
DISCURSUL PUBLIC

Social media

Mass-media tradițională 
(ziare, televiziune)

Povești personale

Instituții publice, organizații 
internaționale, ONG-uri, experți 
individuali și influenceri

Date (de exemplu, numărul de refugiați 
ucraineni care au intrat în România de la 
începutul crizei)

Legislație și voință politică 
(de exemplu, dacă guvernul este dispus să 
ofere sprijin financiar refugiaților și care 
este cadrul legal)

Oameni ca noi

Vedete

Modele

Lideri comunitari

Experți
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CE PUTEM
FACE ?
De fiecare dată când intrați în 
contact cu informații noi despre 
refugiați, prin opiniile altor persoane 
sau prin mass-media, doriți să vă 
verificați propriile convingeri sau 
doriți să vă dezvoltați cunoștințele 
despre fenomene:

Verificați sursa informațiilor. 
Este relevantă pentru subiect? 
Are o reputație bună? Ar putea 
avea o agendă ascunsă?

Încercați să vă informați din surse primare. De exemplu, 
căutați autorul original al unui studiu care este citat 
într-un articol publicat pe rețelele sociale. Există? Este de 
încredere? Sau informați-vă de la principalii experți pe 
această temă (de exemplu, UNHCR, Organizația Interna-
țională pentru Migrație, Comisia Europeană, declarațiile 
scrise ale guvernului etc.).

Încercați să obțineți povești despre 
refugiați de la organizațiile de bază 
care lucrează zilnic cu refugiații și au o 
bună reputație. Ei cunosc mai bine 
decât oricine realitatea refugiaților.

Surse: European Digital Media Observatory
UNHCR, Countering toxic narratives about refugees and migrants
Anti-Defamation League, The Pyramid of Hate

https://edmo.eu/2022/04/28/a-pro-russian-bot-network-in-the-eu-amplifies-disinformation-about-the-war-in-ukraine/
https://www.unhcr.org/5df9f0417.pdf
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/pyramid-of-hate-en-espanol
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CREAREA
UNUI MEDIU
INCLUZIV ÎN
SCOLI

Jumătate dintre refugiații lumii sunt copii și aceștia 
sunt cei mai expuși riscurilor asociate cu strămutarea: 
de la violență, exploatare și abuz până la acces limitat 
la educație și sănătate mintală precară. Atunci când 
se produce, separarea de familii pune minorii 
neînsoțiți într-o situație de vulnerabilitate sporită.



În plus, noi experiențe traumatizante se pot adăuga la trauma inițială de deplasare 
în țara gazdă, deoarece copiii refugiați sunt susceptibili să se autoizoleze sau să fie 
izolați de colegii lor din cauza barierei lingvistice sau din cauza stereotipurilor 
privind cultura, religia sau aspectul lor fizic. Condițiile lor precare de viață și incerti-
tudinea cu privire la viitor sunt factori care contribuie, de asemenea, la izolarea și la 
capacitatea lor scăzută de a face față noii lor situații. Unii dintre ei vor prezenta 
semne de traumă. Profesorii nu sunt terapeuți, dar recunoașterea acestor semne și 
trimiterea copilului către un profesionist în sănătate mintală poate ajuta foarte 
mult. 

Principalele simptome sunt:

Înțelegerea provocărilor cu care se confruntă copiii 
refugiați, precum și a impactului asupra dezvoltării lor 

ulterioare este punctul de plecare pentru fiecare strategie 
de incluziune. Un sistem educațional incluziv trebuie să ia 
în considerare nevoile sociale și emoționale ale copilului, 

împreună cu nevoile sale de învățare.

Stare extremă de 
alertă, iritabilitate 
și hipervigilență

Comportament 
scăpat de sub control

Frică

Atitudine schimbată 
față de oameni, viață 
și viitor

Devalorizarea
propriei persoane

Dificultăți de 
concentrare și 
de învățare

cum ar fi frica de a 
fi abandonat, teama 
că ceva rău s-ar putea 
întâmpla din nou

lipsă de încredere în 
oameni și în faptul că 
viitorul ar putea aduce 
ceva bun sau 
neînțelegerea 
sensului vieții
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Învățarea limbii

Recuperarea materiei școlare

Adaptarea la noul sistem 
de învățământ

Competență lingvistică
Sănătate fizică și psihică

Legături cu colegii 
Sprijin familial și rețele sociale

Comunicare

Sentiment de 
apartenență și legătură

Identitate personală puternică 

Siguranță

A face față separării, 
pierderii și/sau traumei

FACTORI INDIVIDUALI FACTORI INTERPERSONALI 

POLITICI & PRACTICI
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Mediu educațional
Angajamentul școlar
Interacțiuni elev/profesor

Evaluarea în școli
Activități extracurriculare
Implicarea familiei în școală

IN
TE

GR
AR

E
ED

UC
AT

IO
NA

LĂ

FACTORI LA NIVELUL SCOLII

Sursa: Cerna, Lucie  (2019), “Refugee education: Integration models 
and practices in OECD countries”, in European Comission, Supporting 
the inclusion of displaced children from Ukraine in education
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https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/SWD-2022-185-inclusion-displaced-children-Ukraine-in-education.pdf


CUM
RĂSPUNDEM
NEVOILOR
Pentru anul școlar 2022-2023, Comisia Europeană 
a creat un ghid de incluziune valoros pentru copiii 
strămutați din Ucraina, luând în considerare toate 
bunele practici pe care statele membre le-au 
implementat până acum pentru copiii refugiați. 
Chiar dacă cele mai importante măsuri trebuie 
gestionate de către guverne – cum este stabilirea 
unui temei legal pentru integrare, la nivelul școlii 
se pot face multe pentru a promova un mediu cât 
mai bun pentru copiii refugiați.

Iată câteva practici pe care profesorii le pot pune în 
aplicare pentru a răspunde nevoilor de învățare, 
sociale și emoționale ale copiilor refugiați din școala 
sau clasa lor, inspirate de modelul lui Lucie Cerna.

POLITICI & PRACTICI
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Faceți o evaluare și un plan de 
studiu individualizat: stabiliți ce 
cunoștințe academice trebuie 
recuperate pentru perioada în 
care nu a fost școlarizat.

Încercați să faceți curriculumul 
accesibil utilizând cât mai mult 
conținut vizual și alternativ posibil. De 
exemplu, puteți folosi cărți, jocuri, 
suport audiovizual, teatru etc.

Familiarizați copiii cu structura școlii, 
regulile, așteptările și rutinele.

Asigurați-vă că elevii dumneavoastră 
primesc pregătire și sprijin lingvistic.

Valorificați diversitatea lingvistică în 
sala de clasă: încurajați utilizarea 
limbii de acasă acolo unde este cazul.

Respectați dreptul copiilor la o 
perioadă de tăcere.

Tratați fiecare copil refugiat
ca pe un individ.

Observați dacă copilul manifestă 
semne de traumă și căutați sprijin 
psihologic.

Solicitați ajutor și sprijin din 
partea familiilor și a comunității: 
stabiliți dacă sunt disponibili 
profesori de limba maternă sau 
asistenți de sprijin.

Încurajați sprijinul de la egal la egal: 
atât de la copiii români la copiii 
refugiați, cât și, dacă este cazul, de la 
copiii refugiați care au petrecut deja 
ceva timp la școală până la cei 
nou-veniți

Faceți din școala dumneavoastră un 
loc primitor prin afișarea vocabularu-
lui cheie pentru anumite materii atât 
în limba română, cât și în limba 
maternă a copilului.

Încurajați contribuția părinților la 
crearea unui mediu primitor în școală.

Luați legătura cu ONG-urile locale 
care lucrează cu refugiații și vedeți 
cum vă puteți implica dumneavoastră 
și clasa (nu sala de clasă)/ școala 
dumneavoastră.

Creați un mediu 
în care copiii să 
se simtă în 
siguranță.

Surse: European Comission, Supporting the inclusion of displaced children from 
Ukraine in education: Considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023
UNHCR, Guidance for teachers on stress and trauma (2021)
UNICEF, Education uprooted (2017) / Norwegian Refugee Council, 10 Challenges of Refugee Youth
UNHCR, Staying the course: challenges facing refugee education (2021) 27

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/SWD-2022-185-inclusion-displaced-children-Ukraine-in-education.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/SWD-2022-185-inclusion-displaced-children-Ukraine-in-education.pdf
https://www.unhcr.org/6177f8724.pdf
https://www.unicef.org/reports/education-uprooted
https://www.nrc.no/news/2018/august/10-challenges-of-refugee-youth/
https://www.unhcr.org/612f85d64/unhcr-education-report-2021-staying-course-challenges-facing-refugee-education


Implementarea simultană a acestor măsuri poate 
părea copleșitoare. Citirea acestui ghid este un prim 
pas către o abordare mai incluzivă a copiilor refugiați. 
Cunoașterea inițiativelor dezvoltate în comunitate și 
contribuția la eforturile tuturor celor care oferă sprijin 
grupurilor de refugiați și migranți este un alt pas care 
poate veni în completarea unui răspuns empatic la 
crizele create de migrația forțată.

În ciuda precarității politicilor publice și a implementării lor la nivel 
național, sondajele de opinie și exemplele din grupurile noastre 
sociale ne arată că românii sunt, în general, primitori și se 
mobilizează pentru a oferi sprijin în situațiile de criză. Cât privește 
implicarea pe termen lung, și aici avem exemple de bune practici 
privind integrarea refugiaților. 

În Timișoara, festivalul Timișoara 
Refugee Art Festival este un exemplu 
de colaborare între ONG-uri și 
organizații culturale pentru a construi 
un eveniment cultural al orașului, prin 
care refugiații să își spună poveștile și 
să își expună identitatea culturală, dar 
și să interacționeze cu localnicii 
într-un mediu prietenos și special 
conceput pentru a facilita dialogul 
intercultural. De la prima ediție în 
2017, festivalul a crescut organic, 
devenind un reper în viața culturală a 
orașului și o platformă de dialog, în 
spațiul public, despre refugiații care 
au făcut parte din viața urbei de-a 
lungul anilor.

BUNE PRACTICI
DIN TIMISOARA
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Un alt exemplu fericit este colaborarea 
dintre autoritățile locale, Direcția de 
Asistență Socială Timișoara, asociația LOGS, 
Uniunea Ucrainenilor din România-Filiala 
Timiș și alte ONG-uri, biserici și voluntari din 
Timișoara, prin care orașul a oferit un 
răspuns coordonat și profesionist la nevoile 
refugiaților din Ucraina, creând Centrul de 
Suport Timișoara pentru Ucraina. Mai mult, 
toate donațiile și spațiile de cazare oferite 
de timișoreni au scos în evidență interesul și 
potențialul existent în comunitatea locală 
pentru a construi o societate incluzivă 
pentru refugiați.    
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Pe site-ul nostru, este disponibilă o selecție de 
alte resurse, în engleză și în română. 

Ultima parte a acestui ghid cuprinde, în plus față de sursele de informare semnalate 
la fiecare capitol, o selecție de alte resurse, în engleză și în română. Acestea consti-
tuie un suport pentru  aprofundarea subiectului migrației forțate și pentru proiecta-
rea unor activități didactice pentru elevi, fie că sunt români sau refugiați. 

STATISTICI
• Portalul de date al UNHCR, actualizat constant
• Infograficul despre migrație și azil în UE realizat de Parlamentul European
(2010-2021)
• Portalul Organizației Internaționale pentru Migrație. IOM, Migration Data Portal
Notă: Resursele în limba română nu sunt actualizate la fel de rapid precum cele 
în engleză.

RAPOARTE
• Analiza anuală a UNHCR Global Trends (2021)
• UNHCR. Staying the course: the challenges facing refugee education (2021)
• UNICEF, Education Uprooted (2017)

www.grupullogs.ro/resurse/

RESURSE

GHIDURI DESPRE PREDARE-ÎNVĂTARE SI FISE DE LUCRU
• European Comission, Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine
in education: Considerations, key principles and practices for the school year
2022-2023
• Comisia Europeană, Refugiații din Ucraina: sprijin pentru educație
• UNHCR. Teaching about Refugees. Guide for Teachers (2021)
• UNHCR. Fișe de lucru tematice și pe categorii de vârstă
• UNHCR. Orientări privind stresul și trauma (2021)
• School Education Gateway, Setul european de instrumente școlare pentru promo-
varea educației incluzive și gestionarea abandonului școlar
• UK National Education Union, Welcoming refugee children in your school
• Out-Side-In. Inclusive Adult Education for Refugees (2019)
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https://data.unhcr.org/en/situations
https://www.europarl.europa.eu/infographic/asylum-migration/index_en.html#filter=2021
https://www.migrationdataportal.org/
https://www.unhcr.org/publications/brochures/62a9d1494/global-trends-report-2021.html
https://www.unhcr.org/612f85d64/unhcr-education-report-2021-staying-course-challenges-facing-refugee-education
https://www.unicef.org/reports/education-uprooted
https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/SWD-2022-185-inclusion-displaced-children-Ukraine-in-education.pdf
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-support-education_ro
https://www.unhcr.org/618bc1d64.pdf
https://www.unhcr.org/ro/homepage/cu-ce-ne-ocupam/educatie/predarea-invatarea-notiunilor-referitoare-la-refugiati-2
https://www.unhcr.org/ro/wp-content/uploads/sites/23/2019/11/RO-Orientari-privind-stresul-si-trauma.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://neu.org.uk/refugee
https://www.idd.uni-hannover.de/fileadmin/idd/Projekte/Out-Side-In/OSI_HANDBOOK_ENG_2019.pdf


MATERIALE PENTRU CREAREA A NOI FISE DE LUCRU
AUDIO-VIDEO
• Canalul de Youtube al UNHCR România - materiale video despre principalele
noțiuni în legătură cu migrația forțată, povești ale refugiaților
• Kate Milner, My name is not refugee - lectură
• UNICEF, 80 years apart, these two refugees have
more in common than you’d think

SCRISE
• UNHCR. Becoming Who we are - Stories of Refugee Education
• UNICEF România - povești despre mame și copii refugiați
• UNHCR România. Poveștile Refugiaților
• Vice. România, Siria mea - o serie de articole despre eforturile de integra-
re în România ale scriitoarei siriene Rima Alshami
• Vice, Rima Alshami, 9 sfaturi pentru Guvern ca România să-i ajute cu
adevărat pe refugiați
• Vice, Ioana Epure, Refugiați din România care iubesc țara asta mai mult
decât tine
• Europa Liberă, Brândușa Armanca, Problemele elevilor ucraineni refugiați
în România
• DOR, Sorana Stănescu, Ucraineni ajută ucraineni
• DOR, Oana Sandu, Cum arată o școală ucraineană în România
• Scena 9, Ioana Cârlig, Fiecare loc în care ajungi are tot ce-i trebuie

FILME
Alina Gorlova, Această ploaie nu se va opri niciodată (2020)
Jonas Poher Rasmussen, Flee (2021)
Clementine Malpas, Refugee (2016)
Angus McDonald, Manus (2019)
Ai Weiwei, Human Flow (2017)
Amnesty International, 7 free short films about refugees recommended by 
human rights educators 
European Film Factory, platformă dedicată profesorilor și elevilor europeni 
cu acces gratuit la 10 filme de patrimoniu european și fișe pedagogice în 
română 
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https://www.youtube.com/channel/UC0dbAQkX47WNvsCveXB53ew/featured
https://youtu.be/q9n1plse2K4
https://youtu.be/PTk7a1s8vR8
https://unhcr.pageflow.io/becoming-who-we-are#300632
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti
https://www.unhcr.org/ro/homepage/stiri-si-editoriale#Stories
https://www.vice.com/ro/topic/romania-siria-mea
https://www.vice.com/ro/article/3kx9bj/ce-sa-faca-romania-pentru-refugiati
https://www.vice.com/ro/article/mbjnaa/refugiati-din-romania-care-iubesc-tara-asta-mai-mult-decat-tine
https://romania.europalibera.org/a/sondaj-64-din-mamele-ucrainene-refugiate-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-vor-ca-studiile-copiilor-s%C4%83-fie-recunoscute-%C3%AEn-ucraina/32015050.html
https://www.dor.ro/ucraineni-ajuta-ucraineni/
https://www.dor.ro/cum-arata-o-scoala-ucraineana-in-romania/
https://www.scena9.ro/article/ucraina-refugiati-fotografie
https://www.amnesty.org/en/latest/education/2016/03/seven-free-short-films-about-refugees-recommended-by-human-rights-educators/
https://www.europeanfilmfactory.eu/


ONG-URI CARE LUCREAZĂ CU REFUGIATII
• LOGS-Grup de Inițiative Sociale (Timișoara)

• Consiliul Național Român pentru Refugiați

• Salvați Copiii

• Forumul Român pentru Refugiați și Migranți

• Serviciul Iezuiților pentru Refugiați - România

• Fundația ICAR

• ASSOC

• Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (București și Timișoara)

INSTITUTII CARE LUCREAZĂ CU REFUGIATII
• Inspectoratul General pentru Imigrări (Ministerul Afacerilor Interne)

• Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC)

• Direcțiile de Asistență Socială

• Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)

Pe site-ul nostru, este disponibilă o selecție de 
alte resurse, în engleză și în română. 

RESURSE
www.grupullogs.ro/resurse/
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https://grupullogs.ro/
https://cnrr.ro/
https://www.salvaticopiii.ro/
https://www.arca.org.ro/
https://www.jrsromania.org/
http://www.icarfoundation.ro/ro/
https://www.assoc.ro/assoc-homepage/
http://www.aidrom.ro/
https://igi.mai.gov.ro/
https://anitp.mai.gov.ro/




Alături de refugiați: ghid pentru 
abordarea migrației forțate în școli 
este un instrument educațional 
realizat de către Asociația LOGS - 
Grup de Inițiative sociale, în cadrul 
programului Better together, finanțat 
de Primăria Municipiului Timișoara 
prin Centrul de Proiecte. 

Programul are ca obiectiv crearea 
unui context educațional și cultural 
pentru promovarea solidarității cu 
persoanele refugiate și facilitarea 
incluziunii sociale a acestora printr-o 
serie de evenimente în cadrul cărora 
refugiații, migranții și localnicii să 
interacționeze direct. Instrumentele 
educației non-formale și informale 
sunt astfel utilizate ca motor de 
creștere individuală, dezvoltare și 
implicare comunitară și dialog 
intercultural.    

Ghidul nu este un document 
exhaustiv despre migrația forțată și 
nici un compendiu de metode de 
lucru cu elevii, ci o sinteză a 
noțiunilor și a principiilor esențiale 
pentru lucrul cu copiii refugiați și 
predarea de noțiuni despre migrația 
forțată elevilor români.




