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Abrevieri

Consiliu  Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

IDS  Indicele Dstanței Sociale

OHCHR  Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

RM  Republica Moldova

UE  Uniunea Europeană

HIV+  Persoanele care trăiesc cu HIV

LGBT  Lesbiene, Gay, Bisexuali, Transsexuali

NR  Nu răspund

NȘ  Nu știu
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Sumar

Prezentul studiu vizează măsurarea atitudinilor și percepțiilor populației față de diferite persoane și grupuri vulnerabile și 
marginalizate din Republica Moldova (RM),  având două obiective majore:

1. Măsurarea distanței sociale manifestate de respondenți față de reprezentanții grupurilor vulnerabile și 
marginalizate din RM, măsurat prin Indicele Distanței Sociale (IDS);

2. Scoaterea în evidență și confirmarea, dacă este cazul, a stereotipurilor existente în societate față de persoanele din 
grupurile vulnerabile și marginalizate.

Studiul scoate în evidență o serie de elemente importante a percepției publice asupra problemelor egalității și nediscriminării 
în Republica Moldova, perioada de referință fiind anul 2015. O primă constatare a studiului este că discriminarea anumitor 
grupuri de persoane nu este percepută de cetățeni printre cele mai stringente probleme în RM, urmată de faptul că aceiași 
cetățeni manifestă un grad sporit de intoleranță față de grupurile de persoane vulnerabile și marginalizate. Pe lângă nivelul 
de dezvoltare și de trai modest care are impact asupra intoleranței, situația este amplificată și de un nivel scăzut de încredere 
a cetățenilor în instituțiile statului, alți actori sociali și chiar lipsa încrederii în alți oameni.

Din cele 14 grupuri vulnerabile și marginalizate față de care a fost măsurată distanța socială, niciunul din ele nu a înregistrat 
valori ai IDS care ar semnifica intoleranță zero. Valoarea medie a IDS constituie 2,8 puncte, semnificând o acceptare socială 
la nivelul de coleg de muncă, adică mai mult de jumătate din respondenți nu acceptă marea parte a grupurilor vizate în 
studiu în calitate de vecin, prieten și membru de familie. Totodată populația manifestă diferite grade de intoleranță față de 
diferite grupuri vizate. IDS variază de la 0,9 puncte (IDS cu referire la etnicii ruși și vorbitorii de limbă rusă) până la 5,2 
puncte (cu referire la comunitatea LGBT).

Chiar dacă există diferențe statistic sesizabile față de nivelul de toleranță manifestat (ex. sporirea nivelului de studii, a 
celui socio-economic, precum și domicilierea în mediul urban, reduc distanța socială), în general variația pe caracteristici 
socio-demografice ale cetățenilor nu este una cardinală, fapt care demonstrează că intoleranță nu ar fi o caracteristică a 
unor grupuri socio-demografice distincte și deloc caracteristică altor grupuri. Pe de altă parte este constatată relația clasică 
între cunoaștere (contact) și toleranță, distanța socială fiind simțitor mai mică dacă persoana dispune de experiență de 
relaționare cu reprezentanți ai grupului marginalizat.

Pe măsura nivelului de intoleranță sporit, un număr larg de stereotipuri preponderent negative sunt împărtășite de 
cetățeni față de grupurile marginalizate. Iar cantitatea și negativismul stereotipurilor firesc corelează și cu distanța 
socială față de grupurile respective. Distanța socială maximă, manifestată față de comunitatea LGBT este determinată 
de percepția acestui grup prin prisma caracteristicilor precum „destrăbălare”, „anormal”, „prostie”, „bolnav”. Nivelul 
critic de intoleranță manifestat față de persoanele care trăiesc cu HIV este determinat de percepții ale acestora ca fiind 
purtători de viruși și surse de pericol de infectare. O serie de stereotipuri răspândite despre foștii deținuți (periculoși, 
agresivi, hoți, ucigași, oameni pierduți) la fel determină un nivel sporit de intoleranță față de aceștia și manifestarea 
distanței sociale sporite. Chiar dacă apartenența etnică și cea religioasă nu implică distanțe sociale maxime, cel puțin 
comparativ cu grupurile despre care s-a vorbit mai sus, distingem și aici grupuri care se disting prin distanță socială 
sporită. Astfel față de etnicii romi este manifestat un nivel de intoleranță  foarte înalt comparativ cu celelalte grupuri 
etnice (IDS – 3,1 puncte), acestora fiindu-le asociate stereotipuri precum ”hoți, mincinoși, cerșetori, leneși, murdari”. 
Persoanele de religie musulmană sunt alt grup care se evidențiază pe fundalul altor minorități religioase, cu un IDS de 
3,3 puncte și cu asocieri de ”agresivi, fanatici, teroriști și extremiști”. 

În final, recapitulăm că problematica intoleranței și atitudinilor discriminatorii în pofida multiplelor manifestări evidente 
rămâne, în umbra discursului public, nefiind percepută și conștientizată de publicul larg.  
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Contextul studiului 

Datele sociologice privind atitudinile inter-umane sau față de grupuri de persoane reprezintă o bază empirică de neînlocuit 
pentru înțelegerea și abordarea fenomenelor precum discriminarea, xenofobia, intoleranța față de persoane/grupuri și alte 
forme de relaționări atitudinale ca surse de tensiuni sociale.

Măsurările percepțiilor față de alte grupuri, atitudinilor reprezintă un instrument important pentru identificarea 
problemelor în domeniul drepturilor omului și a egalității, de măsurare a evoluțiilor și planificarea de noi acțiuni strategice 
de combatere a potențialelor violențe. Astfel de studii sunt deosebit de importante considerând controversele existente și 
prejudecățile larg răspândite de-a lungul timpului.

Studiul are drept scop măsurarea atitudinilor și a percepțiilor populației față de diferite persoane și grupuri vulnerabile și 
marginalizate din RM, și anume:

1. Persoane cu dizabilități mentale și intelectuale;
2. Persoane cu dizabilități fizice; 
3. Persoane LGBT; 
4. Persoane care trăiesc cu HIV; 
5. Persoane de etnie romă;
6. Ruși care locuiesc în RM;
7. Persoane vorbitoare de limba rusă;
8. Români care locuiesc în RM;
9. Evrei;
10. Persoane de origine africană;
11. Persoane străine care locuiesc in RM, dar fără cetățenia țării;
12. Persoane de religie musulmană;
13. Alte minorități religioase;
14. Persoane care au fost deținute (ex-deținuți).

Pe lângă reprezentanții acestor 14 categorii de grupuri, în cadrul studiului dat la fel s-a măsurat percepțiile populației 
privind femeile în societate. 

În paralel cu măsurarea atitudinilor și percepțiilor, studiul de față mai scoate în evidență stereotipurile existente în societate 
față de persoanele și grupurile sus-menționate.

Drept urmare, elaborarea sudiului a fost ghidată de două obiective majore:

1. Măsurarea distanței sociale manifestate de respondenți față de reprezentanții grupurilor vulnerabile și marginalizate 
din RM;

2. Scoaterea în evidență și confirmarea, dacă este cazul, a stereotipurilor existente în societate față de persoanele din 
grupurile vulnerabile și marginalizate.
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Astfel, cunoscând care este distanța socială față de anumite grupuri de persoane vulnerabile și marginalizate, precum 
și confirmarea stereotipurilor care contribuie la crearea acestei distanțe sociale, ulterior aceste date reprezentă o bază și 
sursă valoroasă de informații în elaborarea programelor și strategiilor naționale de prevenire și eliminare a discriminării și 
asigurării egalității. Din considerentul că studiul dat analizează fiecare grup de persoane în mod separat, pentru toate cele 
14 categorii vizate, rezultatele prezentului studiu pot fi utilizate cu ușurință atât de către instituțiile statului, cât și de către 
reprezentații societății civile, incusiv grupurile direct vizate de prezentul studiu. 

Metodologia studiului

Pentru realizarea scopului și obiectivelor cercetării au fost aplicate următoarele metode de cercetare:

- Analiza documentelor existente în domeniu;

- Studiu calitativ;

- Studiu cantitativ.

Măsurarea distanței sociale a fost realizată prin aplicarea Scalei Distanței Sociale (Scala lui Bogardus) prin studiul cantitativ.

Scoaterea în evidență a stereotipurilor existente a constituit principala provocare la etapa incipientă a studiului. Lista 
de stereotipuri, care au fost incluse în chestionarul studiului cantitativ a fost elaborată în baza rezultatelor analizei de 
documente în domeniu și ulterior completată prin stereotipurile identificate în cadrul studiului cantitativ. 

Studiul calitativ

Scopul principal al studiului calitativ a fost de a identifica/confirma stereotipurile existente în societate față de anumite 
persoane și grupuri vulnerabile și marginalizate. În prima etapă a studiului au fost realizate 2 discuții de grup cu populația 
generală. Un focus grup a fost realizat cu tineri (9 respondenți), iar altul cu persoanele peste 30 ani (8 respondenți). În 
cadrul discuțiilor de grup au fost identificate caracteristicile asociate diferitor grupuri cercetate (stereotipuri), care ulterior 
au facilitat definitivarea chestionarului pentru studiul cantitativ. Totodată constatările discuțiilor de grup se regăsesc în 
prezentul raport pentru a confirma și/sau explica constatările din sondajul de opinie. 

Discuțiile de grup au fost desfășurate la data de 26 aprilie, 2015. Respondenții au fost selectați prin metoda „bulgărului 
de zăpadă” (snow-ball), luându-se în considerație eterogenitatea grupului după: sex, mediu de trai, nivelul de educație și 
domeniul de activitate. 

Studiul cantitativ

Scopul studiului cantitativ a vizat măsurarea indicatorilor în ambele direcții cercetate, distanța socială și stereotipuri.

Studiul a fost realizat la următorii parametri metodologi:

	Volumul eșantionului: 1013 persoane cu vârstă de 18 ani și mai mult;

	 Eșantion: stratificat, probabilist, bistadial;

	Criterii de stratificare: 13 regiuni geografice, care coincid cu unităţile administrativ teritoriale de până la revenirea 
la raioane, mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane (2 tipuri), numărul de populaţie în 
localităţile rurale (3 tipuri de localităţi rurale).

	Eșantionare: volumele straturilor urbane și ale totalului pe regiuni (fostele judeţe), cât și volumele straturilor rurale 
au fost calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele comunicate de Departamentul de 
Statistică al Republicii Moldova. 
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Luând în considerație gradul sporit de implicare a populației RM în migrația forței de muncă, distribuția numărului de 
populație pe regiuni pe care a fost realizat design-ul eșantionului a fost ajustată la numărul de populație plecată la muncă 
peste hotarele țării, în baza datelor Anchetei Forței de Muncă, realizată de Biroul Național de Statistică.

	Stadii de randomizare:

I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, localităţile selectate (78) au fost stabilite în mod aleator, în baza unui tabel cu 
numere aleatoare.

II. Familia: numărul maximal de interviuri efectuate într-un punct de eșantionare a fost de 5. Familiile în care s-a realizat 
interviurile au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un pas statistic prestabilit. 

III. Persoana: în cazurile în care în familiile selectate există mai multe persoane adulte, persoana intervievată s-a stabilit 
prin metoda celei mai apropiate zile de naștere.

	Reprezentativitate: eșantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, cu o eroare 
maximală de ±3,1%.

Perioada de culegere a datelor a fost 19 – 28 iunie 2015. Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenţilor. 
Chestionarul a fost redactat în limbile română și rusă, oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a alege limba de 
comunicare în procesul de colectare a datelor. 

Caracteristici socio-demografice ale respondenților  
(distribuția eșantionului)

Tabelul 1. Structura eșantionului

Nr. %
Total 1013 100%

Sexul respondentului:
Bărbat 393 45,4%
Femeie 620 54,6%

Vârsta respondentului:

18-29 ani 202 24,9%
30-44 ani 245 26,5%
45-59 ani 259 25,7%
60+ ani 307 22,9%

Nivelul de studii:

Medii incomplete 211 19,8%
Medii, liceu 250 25,9%

Medii profesionale 313 31,2%
Superior 239 23,1%

Statutul socio-economic:
Scăzut 354 33,1%
Mediu 332 32,2%
Înalt 327 34,7%

Apartenenţa etnică:
Etnia majoritară 816 81,6%
Etnii minoritare 197 18,4%

Mediul de reședinţă:
Urban 467 45,0%
Rural 546 55,0%

Distanţa socială:
Mică 332 33,5%

Medie 336 32,9%
Mare 345 33,5%
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Abordări în analiza datelor

Scala Distanței Sociale

Scala distanței sociale (Scala lui Bogardus)a fost concepută și pe larg aplicată în studierea relațiilor interetnice și inter-
rasiale. 

Scala lui Bogardus include 7 nivele, fiecare din ele prezentând un anumit grad de apropiere socială. Subiectului i se propune 
să-și exprime acceptarea sau inacceptarea unei persoane din grupul, distanţa faţă de care trebuie de măsurat, la diferite 
grade de apropiere (relaţii de rudenie prin căsătorie, în club ca prieten, pe strada mea ca vecin, ca angajat în profesia mea, 
ca cetăţean în ţara mea, doar ca vizitator în ţara mea, l-aș expulza). Indicele distanței sociale (IDS) prezintă o medie a 
punctajelor, atribuite fiecărei poziţii în dependenţă de gradul de „respingere” (acceptării în calitate de membru de familie 
i se atribuie 0 puncte - distanța cea mai mică, dorinţei de a expulza persoana din ţară 6 puncte). Astfel indicele egal cu 0 
înseamnă acceptare în toate poziţiile, indicele egal cu 6 înseamnă inacceptarea în toate poziţiile.

În acest studiu Scala distanței sociale a fost adaptată pentru a măsura nivelul de acceptare a persoanelor din grupurile 
vulnerabile și marginalizate, atitudinile față de care au constituit obiectul de cercetare.

Tabelul 2. Nivelele de distanță socială utilizate în studiu: 

Nivel
Valoarea 

corespunzătoare a IDS
Semnificație 

(Respondentul acceptă persoana din grupul X …)

Să fie rudă prin căsătoria cu un 
membru al familiei

0 pentru toate pozițiile, inclusiv membru de familie

Să fie un prieten 1 pentru toate pozițiile, cu excepția membru de familie

Să fie vecin 2 pentru toate pozițiile, cu excepția membru de familie și prieten

Să fie coleg de muncă 3
pentru toate pozițiile, cu excepția membru de familie,  

prieten și vecin

Să fie cetăţean al ţării mele 4
doar în calitate de cetățean al RM, deci nu acceptă în calitate de 

membru de familie, prieten, vecin și coleg de muncă

Să fie ca vizitator al ţării mele 5
doar în calitate de vizitator al RM, deci nu acceptă în calitate de 
membru de familie, prieten, vecin, coleg de muncă și cetățean

Ași exclude din ţara mea 6
persoana din grupul X nu este acceptată de respondent nici în 

calitate de vizitator al RM

Pentru interpretarea valorilor IDS se recurge la valoarea medie a acestuia pe întregul eșantion, calculată pentru fiecare 
grup aparte. Adițional, pentru a distinge grupurile extrem de respinse se recurge și la comparația punctajelor înregistrate 
pentru fiecare grup studiat cu valoarea medie a IDS pe toate cele 14 grupuri vulnerabile și marginalizate care au fost obiect 
al studiului.

Scoaterea în evidență și măsurarea stereotipurilor existente:În acest scop au fost utilizate trei tipuri de întrebări, 
menite să exprime:

1) Care sunt stereotipurile existente și cât de răspândite sunt acestea. În acest sens, au fost utilizate întrebări semi-
deschise cu răspunsuri spontane, care conțineau liste de stereotipuri în formă de caracteristici, identificate prin 
analiza de documente și focus grupuri. Adițional a fost asigurată posibilitatea de a înregistra și alte caracteristici 
invocate de respondenți.
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EXEMPLU 

Ce cuvinte vă vin în gând în primul rând atunci când spunem persoană cu dizabilități mentale și intelectuale? 

S1.1 Intervievator! Întrebare deschisă, nu citiți opțiunile de răspuns. Notaţi primul răspuns acordat de respondent.

S1.2 Intervievator! Întrebare deschisă, nu citiți opțiunile de răspuns. Notaţi restul răspunsurilor spontane acordate.

S1.1 Întrebare deschisă (un răspuns 
spontan)

S1.2 Întrebare 
deschisă 

Excluși 1 1
Buni la suflet 2 2
Bolnav psihic / probleme mentale 3 3
Săritori la nevoie 4 4
Retard 5 5
Respectă legea 6 6
Trebuie izolaţi 7 7
Au nevoie de ajutor de la stat/de la alte persoane 8 8
Invalid 9 9
Nenorociţi 10 10
Optimiști 11 11
Nu se pot îngriji 12 12
Toleranţi faţă de alţi oameni 13 13
Sunt periculoși 14 14
Credincioși 15 15
Respectuoși 16 16
Disprețuiți 17 17
Harnici 18 18
Discriminaţi 19 19
Altceva ________________________ |__|__| |__|__|
_________________________________ |__|__| |__|__|
_________________________________ |__|__| |__|__|
_________________________________ |__|__| |__|__|
_________________________________ |__|__| |__|__|
_________________________________ |__|__| |__|__|

2) Care sunt atitudinile respondenților față de grupul caracterizat. În acest sens s-a recurs la întrebări care 
propun spre alegere un grup din caracteristici din trei valori. Cele trei grupuri de caracteristici se disting prin 
prezența caracteristicilor pozitive, neutre sau negative:

•	 primul grup include trei caracteristici pozitive și a fost interpretat ca exprimând atitudini „absolut pozitive”. 

•	 al doilea grup conține două caracteristici pozitive și una neutră, menit să exprime tendințe atitudinale mai 
neutre – „grup neutru”.

•	 al treilea grup conține două caracteristici pozitive (sau una pozitivă) și una negativă (sau două negative) 
- „grup cu conotație negativă”, fiind interpretat ca manifestând acceptarea de către respondent și a unor 
percepții negative față de grup.
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EXEMPLU 

Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele cu dizabilități mentale și intelectuale?

1 Buni la suflet Respectuoși Optimiști

2 Respectuoși Optimiști Invalid

3 Optimiști Săritori la nevoie Periculoși

3) Al treilea tip de întrebări solicită alegerea între două afirmații opuse față de grupul marginalizat. Acest tip de 
întrebare viza poziționarea respondenților față de argumentările pro și contra unora din principalele stereotipuri. 

EXEMPLU 

Acum vă voi citi câteva perechi de afirmaţii, și pentru fiecare din ele Vă rog să-mi spuneţi care este mai aproape de 
punctul Dvs. de vedere. 

Care vă este mai aproape de punctul Dvs. 
de vedere – prima afirmaţie sau a doua 

afirmaţie?
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(faceţi rotaţie la ordinea 
perechilor de propoziţii;

de asemenea alternaţi 
ordinea de afirmaţii în 

interiorul fiecărei perechi)
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Persoanele HIV pozitive

1.1 Copii cu HIV ar trebui să înveţe în 
clase /grupe separate de restul copiilor/
studenților

1 2 3 4
1.2 Copii cu HIV trebuie să 
înveţe în aceleași clase /grupe 
cu restul copiilor/studenților

5 6 7

2.1 Persoanele cu HIV ar trebui să 
beneficieze de o protecţie socială adecvată 
din partea statului

1 2 3 4
2.2 Statul nu trebuie să ofere 
protecţie socială acestor 
persoane 

5 6 7

3.1 Persoanele cu HIV nu ar trebui să 
utilizeze mijloacele de transport în comun 1 2 3 4

3.2 Riscul de infectare în 
transport este minim dacă nu 
este contact personal

5 6 7

4.1 Persoanele cu HIV ar trebui să 
frecventeze medici separați, pentru a evita 
contactul cu alte persoane

1 2 3 4

4.2 Persoanele cu HIV ar 
trebui să se adreseze la medicii 
de la instituţiile publice, 
iar aceștia să la respecte 
confidențialitatea

5 6 7
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CAPITOLUL 1. 
Nivelul de acceptare ale unor grupuri de persoane.  
Distanța socială.

Studii realizate la nivel mondial indică o relație directă între nivelul de dezvoltare a unei țări/regiuni și nivelul de toleranță. Conform 
SOCIAL PROGRESS INDEX 2015 există o corelație puternică între PIB per cap de locuitor și nivelul de toleranță și incluziune 
manifestate de populație față de o serie de grupuri marginalizate (imigranți, LGBT, minorități etnice, minorități religioase)1.

Aceiași lucrare estimează un indice de toleranță și incluziune pentru Moldova egal cu 41,65 puncte, țara plasându-se pe locul 
119 din 155 țări. Dincolo de cauzalitate, nefiind clar care din factori este determinant și care este unul de efect, estimarea 
pentru RM a unui nivel de toleranță mediu spre scăzut este unul pe potrivă nivelului de dezvoltare economică foarte modest.

În cadrul studiului respondenții au fost rugați să clasifice o serie de probleme în funcție de stringența acestora în prezent în 
RM. În baza răspunsurilor acordate se impune concluzia că problematica discriminării unor grupuri distincte de populație 
aproape lipsește în vizorul percepției publice, fiind menționată printre trei cele mai stringente probleme de doar circa 3% 
respondenți, plasându-se astfel la coada clasamentului. Cele mai percepute probleme sunt cele legate de asigurarea cu 
resurse materiale pentru trai – prețurile, nivelul de salarizare / pensii și locurile de muncă. 

10%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

3%4% 3%

0.3% 1% 2%

5%

6%

7%

4%

6%

9%

4% 7% 12%

15% 13% 14%

15%

21%

21%

22%

13%

16%

29%
În I rând

Altceva

Discriminarea unor grupuri de persoane

Posibilităţi reduse de  integrare în UE

Infrastructura în stare proastă

Accesul redus al tinerilor la educaţie

Accesul redus al populaţiei la servicii de sănătate

Instabilitatea politică

Economia  slab dezvoltată

Nivelul înalt al corupţiei

Locuri de muncă limitate

Pensii mici / salarii mici

Creşterea preţurilor
În II rând În III rând

17% 18%

Figura 1. Topul problemelor stringente ale Republicii Moldova în percepția respondenților

1 http://www.socialprogressimperative.org/blog/posts/components-4-personal-rights-personal-freedom-and-choice-and-tolerance-and-inclusion-
little-to-no-theoretical-correlation-to-gdp 
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Așadar constatăm o situație la prima vedere paradoxală, într-o țară cu un nivel de toleranță și incluziune scăzut problematica 
discriminării nu este percepută printre cele mai stringente provocări ale societății în prezent. Posibilele explicații vin 
din analogia cu renumita ierarhie (piramida) a lui Abraham Maslow2, principiile căreia în anumite ipostaze putând fi 
generalizate de la nivel pe grupuri de oameni. În societățile sărace provocările curente sunt legate de satisfacția/asigurarea 
nevoilor primare de supraviețuire (fiziologice) pe când valori precum toleranță din ierarhia respectivă se înscriu cel mai 
degrabă în nivelul 4, asociat valorilor precum stimă, respect, responsabilitate. 

O altă caracteristică a RM la etapa actuală ține de o criză de încredere, manifestată printr-o profundă neîncredere în 
stat, instituții particulare, precum și lipsa de încredere interpersonală. O singură instituție care se bucură de încrederea 
majorității populației este biserica. În cazul celorlalte instituții, în special cele politice și guvernamentale nivelul de 
încredere este enorm de scăzut. 

Una din ipotezele înaintate în cazul acestei cercetări a fost că ar exista o relație de cauzalitate între nivelul scăzut de 
încredere între oameni și intoleranța față de diferite grupuri. În acest scop respondenții au fost rugați să aprecieze în ce 
măsură ei au încredere în alți oameni, înregistrându-se că și la nivelul interpersonal populația se caracterizează printr-o 
neîncredere pronunțată (doar un sfert din respondenți au apreciat că au foarte multă sau oarecare încredere în oameni). 

Preşedintele

Partide politice

Parlament

Guvern

Justiţie

Sindicate

Centru Naţionale Anticorupţie

Bănci

Oameni

Organizaţii neguvernamentale

Poliţie

Armată

Promărie

Mass-media

Biserică

-16%

-9%

-26%

-54%

-58%

-61%

-56%

-55%

-34%

-39%

-42%

-21%

-29%

-35%

-27%

-34%

-9%

-30%

-33%

-30%

-25%

-29%

-26%

-26%

-28%

-30%

-51%

-21%

-32%

-24%

45%

41%

34%

10%

11%
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13%

12%

17%

16%

20%

22%

22%

Oarecare
încredere

Foarte multă
încredere

Nu prea am
încredere

Nu am deloc 
încredere

27%

33%

3%

40%

8%

0%

0%

1%

0%

2%

1%

2%

2%

4%

3%

2%

7%

Figura 2. Nivelul de încredere în oameni și diferite instituții

2  http://www.edpsycinteractive.org/topics/conation/maslow.html 
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Datele cu privire la nivelul de încredere sunt preluate din Barometrul de Opinie Publică aprilie 2015 cu excepția încrederii 
în oameni, care a fost măsurată în cadrul acestui studiu. 

Revenind la constatarea că discriminarea nu se regăsește în topul problemelor percepute, existența fenomenului nu este 
una neobservată. În cadrul discuțiilor de grup respondenții au fost rugați să se pronunțe privind grupurile avantajate și cele 
dezavantajate în RM, fiind evidențiate mai multe caracteristici/apartenențe care au servit drept sursă pentru eventualele 
discriminări (vezi Tabelul 2). 

Tabelul 3. Grupuri avantajate și dezavantajate în Republica Moldova (opinia participanților la discuțiile de grup)

Categorie Avantajate Dezavantajate 

Statutul economic Bogații Săracii

Statutul ocupațional Angajații Șomerii, persoanele inactive/ asigurate 
de stat

Statutul social Politicieni, funcționari publici Cetățenii simpli – „fără influență”

Starea de sănătate Persoanele sănătoase Persoanele cu anumite deficiențe/
probleme de sănătate

Vârsta Adulții Tinerii și bătrânii

Mediul de trai Locuitorii din mediul urban; Persoanele situate la 
distanțe mici de capitală Persoanele din mediul rural 

Apartenența etnică, limba vorbită Etniile minoritare (rușii, găgăuzii) Etnia majoritară

Religia 
(opinii contradictorii)

Ortodocșii Minoritățile religioase 

Minorități religioase Ortodocși

În ambele focus grupuri participanții au evidențiat că în contextul RM în accesarea diferitor servicii sunt cu certitudine 
avantajate persoanele cu un statut social și/sau financiar mai înalt. În opinia respondenților, acestor persoane li se prestează 
servicii de o calitate mai înaltă și într-o atmosferă mai prietenoasă. 

„Chiar și la același spital, persoanele care din punct de vedere financiar sunt mai înstărite, de multe ori atitudinea față 
de ei este alta (mai bună) în comparație cu o persoană care nu are bani.” (F, 23 ani, studentă)

Sunt, de asemenea, categorii de populație al căror acces la servicii este îngrădit de diferiți factori subiectivi și obiectivi. 
Persoanele cu deficiențe locomotorii au dificultăți de deplasare și acces în instituțiile publice pentru că aceste spații nu 
sunt adaptate corespunzător. Totodată, incluziunea copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățământ și a persoanelor cu 
dizabilități pe piața muncii este privită cu reticență în societate. În opinia respondenților oportunitățile de studii, angajare, 
petrecere a timpului liber sunt și mai reduse în mediul rural. 
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„Dacă facem o paralelă cu nivelul european, unde persoanelor cu dizabilități, chiar și aceeași intrare în magazin sau 
ieșire, în toate locurile publice sunt create pentru ei toate condițiile, pe când la noi este un domeniu mai ignorat.” (F, 23 
ani, studentă)

„Copiii cu dizabilități nu sunt primiți de mulți profesori, chiar dacă este lege că orice copil cu dizabilități are aceleași 
drepturi ca unul normal.” (M, 32 ani, psiholog)

„Persoanele cu dizabilități sunt marginalizate în majoritatea cazurilor. Chiar și la angajarea la lucru, nu pot îndeplini 
același volum de muncă ca și o persoană perfect sănătoasă. Chiar și includerea lor în instituții de învățământ, de multe 
ori se cere și se insistă ca să fie în școli speciale educați și nu în școlile normale, alături de copii normali.” (F, 26 ani, 
casnică)

„Persoanele care locuiesc în jurul capitalei sunt într-un avantaj mai mare, celor din sate îndepărtate le este foarte 
greu să ajungă, să aibă un lucru bine plătit… deoarece cheltuie mai mulți bani pentru transport. Sau chiar școlile din 
mediul rural sunt poate mai puțin dotate…există și lipsă de cadre, iar unul și același profesor predă și matematică, și 
informatică, posibil și fizică.” (M, 18 ani, elev)

Participanții la discuțiile de grup consideră că minoritățile etnice ar trebui să respecte cultura și limba etniei majoritare. 
Atunci când se referă la religie, unii respondenți consideră că în societatea noastră sunt dezavantajate minoritățile religioase, 
inclusiv prin politici, acțiuni susținute de instituțiile statului. Un exemplu în acest sens este predarea religiei în școală, care 
se referă la conceptele religiei ortodoxe și nu la o introducere în obiectul religie prin cunoașterea academică a diferitor 
curente religioase, a istoriei diferitor grupuri religioase. Alți respondenți dimpotrivă consideră că minoritățile religioase se 
impun în Republica Moldova, având resurse financiare și materiale recurg la tactici ingenioase pentru a atrage noi adepți. 

„În școli dacă se introduce obiectul religia nu se vorbește și de celelalte, doar ortodoxă se învață, dar prin școli sunt copii 
care fac parte și din alte grupuri religioase. În școli ar trebuie să se studieze toate religiile, istoria lor, ca copiii noștri să 
cunoască cine sunt ei.” (F, 66 ani, bibliotecară)

„Cred că mai avantajate sunt toate celelalte religii, fiindcă au castele frumoase, bogate nici nu se compară cu bisericile 
noastre. Avem câteva biserici prin Chișinău, iar casele religioase sunt foarte mari și mult mai multe. Cred că până la urmă 
se pierd toate acele valori de care noi toți așa vorbim. Acasă la noi mai des vin acele persoane ca Martorii lui Iehova, dar 
nu un preot.” (M, 59 ani, persoană cu dizabilități)

Măsurarea nivelului de acceptare a grupurilor marginalizate reprezintă unul din obiectivele de bază a acestui proiect de 
cercetare. Pentru expresia nivelul de acceptare s-a recurs la conceptul de distanță socială, cuantificat în științele sociale 
prin Scala distanţei sociale a lui Bogardus, purtând numele autorului (pentru mai multe detalii vezi metodologia studiului).

Valoarea medie a IDS constituie 2,8 puncte, semnificând o acceptare socială la nivelul de coleg de muncă, adică mai mult 
de jumătate din respondenți nu acceptă marea parte a grupurilor în calitate de vecin, prieten și membru de familie (vezi 
figura 3).

Totodată valoarea IDS egală cu 0 pentru toate grupurile a fost înregistrată în cazul a doar 0,4% respondenți, adică aceștia 
sunt respondenții care acceptă reprezentanții tuturor celor 14 grupuri până la nivelul de membru de familie. Pe polul opus 
se află respondenții cu nivel maxim de respingere („ași exclude din țară”) pentru toate grupurile fără excepții. Asemenea 
respondenți au constituit 1,0% din eșantion.

Totodată, semnificația și interpretarea valorii medii a IDS este subminată de variația foarte mare a IDS pentru cele 14 
grupuri. Cea mai mică distanță socială este manifestată pentru grupurile de populație: persoane vorbitoare de limba rusă 
(0,9 puncte) și rușii care locuiesc în din RM (0,9 puncte), deci acceptarea sub nivelul de prieten.
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Pe polul opus se plasează persoanele LGBT, grupul cel mai respins, cu o distanță socială de 5,2 puncte, semnificând 
acceptare peste nivelul de vizitator al țării. Acesta este unicul grup cu o valoare mediană de 6 puncte, adică peste jumătate 
din respondenți au optat pentru excluderea reprezentanților grupului dat din țară (vezi tabelul 4). 
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Persoane vorbitoare de limba rusă

Ruşi care locuiesc în RM

Români care locuiesc în RM

Persoane cu dizabilităţi fizice
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Persoane străine care locuiesc în RM, dar fără..
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Persoane de etnie romă
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Figura 3. Indicele distanței sociale

Raportând la valoarea medie a IDS pentru toate grupurile, pe lângă grupurile de persoane vorbitoare de limba rusă și rușii 
care locuiesc în RM, constatăm un nivel redus de respingere pentru românii care locuiesc în RM, persoanele cu dizabilități 
fizice, evreii, persoanele străine care locuiesc în RM dar fără cetățenia țării și reprezentanții minorităților religioase (excepție 
persoanele de religie musulmană). Toate aceste grupuri înregistrează valori ai IDS de 2,3 puncte și mai mici, cu valori 
mediane ai IDS de 2 și mai mici, deci peste jumătate din respondenți optând pentru acceptarea acestora la nivel de prieten.

Valori moderate ai IDS sunt înregistrate pentru persoanele de etnie romă, persoanele de origine africană, și persoanele de 
religie musulmană. 

Și în final, grupurile cele mai respinse, pe lângă LGBT sunt persoanele care trăiesc cu HIV, ex-deținuții și persoanele cu dizabilități 
mintale. Cele două grupuri din urmă înregistrează valori mediane ale IDS egale cu 4 puncte – acceptare până la poziția de 
cetățean al țării, deci peste jumătate din respondenți nu îi acceptă pe poziții mai apropiate decât aceasta. Persoanele care trăiesc cu 
HIV sunt acceptate în mediu nu mai aproape decât vizitator simplu al RM (valoare mediană a IDS egală cu 5 puncte). 
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Ca și distribuții procentuale a acceptărilor, doar în cazul a trei grupuri etnico-lingvistice – persoane vorbitoare de limba 
rusă, rușii și românii care locuiesc în RM peste jumătate din respondenți îi acceptă inclusiv la nivel de membru de familie. 
Pe de altă parte, persoanele cu dizabilități mintale, ex-deținuții, persoanele catre trăiesc cu HIV și persoanele LGBT sunt 
grupurile în cazul cărora respondenții care optează pentru expulzarea din țară predomină numeric asupra celor care 
manifestă grad maxim de acceptare ca membru de familie. 

Tabelul 4. Indicele distanței sociale 3
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Distanța socială medie 2,8 2,8

Persoane vorbitoare de limba rusă 0,9 0,0 78% 82% 84% 85% 90% 96%

Rușii care locuiesc în RM 0,9 0,0 76% 81% 83% 85% 91% 97%

Românii care locuiesc în RM 1,6 0,0 60% 66% 70% 72% 83% 94%

Persoane cu dizabilități fizice 2,2 1,0 28% 52% 61% 63% 83% 89%

Evrei 2,3 2,0 37% 49% 57% 60% 77% 90%

Persoanele străine care locuiesc în RM, dar 
fără cetățenia țării 2,3 2,0 40% 49% 56% 59% 74% 92%

Alte minorități religioase 2,3 2,0 36% 48% 58% 61% 78% 91%

Persoanele de etnie romă 3,1 4,0 21% 32% 41% 47% 73% 85%

Persoanele de origine africană 3,1 4,0 19% 33% 42% 45% 63% 86%

Persoanele de religie musulmană 3,3 4,0 20% 30% 38% 40% 58% 79%

Persoane cu dizabilități mintale 3,6 4,0 11% 23% 32% 33% 66% 76%

Persoane care au fost deținute (ex-deținuți) 3,6 4,0 15% 24% 31% 34% 60% 72%

Persoane care trăiesc cu HIV 4,3 5,0 4% 13% 20% 22% 46% 60%

Persoane LGBT 5,2 6,0 1% 3% 8% 10% 18% 38%

Pe grupuri socio-demografice indicii de distanță socială variază foarte modest (câteva zecimi de puncte), fapt care 
demonstrează că intoleranță nu ar fi o caracteristică unor grupuri socio-demografice distincte și deloc caracteristică altor 
grupuri.

Totuși, există relații statistic semnificative între nivelul de studii, nivelul socio-economic dar și mediul de reședință în 
sensul în care nivel de studii/socio-economic sunt asociate unei distanțe sociale mai mici iar locuitorii din mediul rural 
manifestând un nivel de distanță socială mai mare (vezi tabelul 5).

3 Exemplu de interpretare: 78% respondenți acceptă persoanele vorbitoare de limbă rusă în toate pozițiile inclusiv în calitate de membri de familie. 
82% acceptă persoanele vorbitoare de limbă rusă în toate pozițiile inclusiv în calitate de prieten însă nu neapărat acceptă în calitate de membru de 
familie. Diferența acceptărilor în calitate de membru de familie (78%) și în calitate de prieten (82%) reprezintă persoanele care au declarat că ar 
accepta în calitate de prieten însă nu acceptă în calitate de membru de familie.
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Revenind la relația între nivelul de încredere în oameni și toleranță, constatăm că nu se adeverește ipoteza precum că 
persoanele care manifestă un grad de toleranță mai sporit sunt și cele care au un nivel mai înalt de încredere în oameni în 
general. Respondenții au fost grupați în trei grupuri după valoarea IDS general și realizată corelația cu nivelul de încredere 
în oameni, exprimat de aceștia. Din câte putem observa (figura 4) nivelul de încredere în oameni nu diferă substanțial între 
persoanele care manifestă o distanță socială înaltă și cele cu distanță socială mică. 
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Figura 4. Relația între nivelul de încredere în oameni și IDS mediu

Și în final, o altă ipoteză asumată ține de dependența între distanța socială și experiența de comunicare propriu zisă a 
respondentului cu persoane care aparțin grupurilor studiate. Această din urmă a fost înregistrată în patru nivele:

1. Respondentul comunică zi de zi cu reprezentanții grupului respectiv (de ex. persoane LGBT, persoane de etnie 
romă, persoane cu dizabilități mintale);

2. Respondentul are printre prieteni/cunoscuți persoane din grupurile respective;
3. Respondentul se cunoaște din vedere cu persoane din grupurile respective;
4. Respondentul nu cunoaște persoane din grupurile respective.

Corelat cu valoarea IDS, constatăm o dependență puternică a distanței sociale în funcție de nivelul de relaționare cu persoane 
din grupurile respective, distanța socială fiind simțitor mai mică dacă persoana dispune de experiență de relaționare. 

Calculat în mediu pentru toate cele 14 grupuri constatăm că respondenții care cunosc din vedere reprezentanți ai 
grupurilor studiate înregistrează valori ai IDS în mediu cu 6% mai reduse față de persoanele care nu cunosc reprezentanți 
ai grupurilor (valoarea IDS de 3,17 puncte se reduce la 2,91 puncte, rezultând o reducere de 6% a IDS).

Intensificarea relaționării reduce și mai simțitor distanța socială. De la nivelul „cunosc din vedere” (IDS egal cu 2,91) spre 
nivelul „prieteni/colegi” (IDS egal cu 1,99) este înregistrată o reducere medie cu 25%, și respectiv de la nivelul „prieteni/
colegi” (IDS egal cu 1,99) spre nivelul „comunic zilnic” (IDS egal cu 1,37) distanța socială se reduce cu 32%.

Respondenții care nu cunosc reprezentanți ai grupurilor studiate înregistrează valori ai IDS de două ori mai mari (57%) 
față de respondenții care comunică zilnic cu asemenea persoane, adică IDS de 3,17 versus IDS de 1,37 (tabelul 6) .
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Tabelul 6. Variația IDS în funcție de cunoașterea persoanelor din grupurile respective

IDS în funcție de cunoaștere a 
reprezentanților grupului

Rata de reducere a IDS în funcție de 
cunoaștere a reprezentanților grupului
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Total (media) 1,37 1,99 2,91 3,17 -32% -25% -8% -57%

Persoane vorbitoare de limba rusă 0,65 1,03 1,49 1,49 -31% -31% 0% -56%

Ruși care locuiesc în RM 0,66 1,05 1,37 1,37 -23% -23% 0% -52%

Români care locuiesc în RM 0,53 1,15 2,27 2,27 -49% -49% 0% -77%

Persoane cu dizabilități fizice 1,66 2,11 2,45 2,53 -14% -14% -3% -34%

Evrei 1,01 1,57 2,59 2,59 -39% -39% 0% -61%

Persoane străine care locuiesc în RM, 
dar fără cetățenia țării 1,17 1,61 1,85 2,60 -13% -13% -29% -55%

Alte minorități religioase 1,04 1,55 2,74 2,74 -43% -43% 0% -62%

Persoane de etnie romă 1,76 2,62 3,21 3,44 -18% -18% -7% -49%

Persoane de origine africană 2,07 2,65 2,96 3,48 -10% -11% -15% -41%

Persoane de religie musulmană 1,52 2,17 3,31 3,65 -34% -34% -9% -58%

Persoane cu dizabilități mintale 2,66 3,30 3,61 3,97 -9% -8% -9% -33%

Persoane care au fost deținute  
(ex-deținuți) 2,07 3,08 3,88 3,88 -21% -21% 0% -47%

Persoane care trăiesc cu HIV - - 3,77 4,35 -  - -13% -

Persoane LGBT - - 5,14 5,23  -  - -2% -

În discuțiile de grup cele mai respinse grupuri de persoane au fost: LGBT, ex-deținuții și persoanele cu dizabilități mintale, 
respondenții considerând că aceștia sunt cei mai periculoși pentru securitatea lor; datele au fost confirmate de IDS (vezi 
Figura 3). Participanții din ambele focus grupuri nu ar dori să aibă în calitate de vecini persoanele cu dizabilități mintale. 
Tinerii resping ex-deținuții, iar persoanele peste 30 de ani sunt îngrijorate mai mult de „posibila influență” a grupul LGBT 
asupra copiilor. Părinții au temeri și privind interacțiunea copiilor cu reprezentanții cultelor religioase, fiind invocat motivul 
tehnicilor și metodelor utilizate de aceștia în vederea atragerii noilor adepți. 

 În ambele discuții de grup au fost menționați „alcoolicii” și „consumatorii/foștii consumatori de droguri” în calitate de 
grupuri pe care nu și-ar dori să le aibă ca vecini. Aceste din urmă grupuri nu au fost cercetate în cadrul prezentului studiu, 
dar rezultă ca fiind grupuri discriminate. 
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CAPITOLUL 2. 
Percepții și atitudini față de unele grupuri de persoane.

Capitolul respectiv se referă la percepțiile si atitudinile celor intervievați față de grupurile de persoane, care sunt subiectul 
studiului dat. Sunt studiate percepții și atitudini pozitive, neutre și negative, prezentate mai jos și specificate în funcție de 
grupul analizat de persoane.

În subcapitolele care urmează este prezentată analiza percepțiilor respondenților, separat cu referire la fiecare grup de 
persoane incluse în studiul de față. Datele dezagregate în funcție de profilul respondenților, utilizate în textul analitic, sunt 
preluate dintr-un set separat de tabele bivariate, 169 la număr, care pot fi prezentate celor interesați la solicitare.

2.1. Persoane cu dizabilități mentale și intelectuale

În cazul grupului respectiv de persoane drept percepții pozitive sunt considerate opt dintre calificativele relatate de către 
respondenți, respectiv: buni la suflet, optimiști, toleranți față de alți oameni, săritori la nevoie, respectuoși, credincioși, 
harnici, respectarea legii. Drept calificative neutre au fost menționate următoarele trei răspunsuri: au nevoie de ajutor de la 
stat/ de la alte persoane, jale/ milă, sunt diferiți/ de tot felul. Calificativele considerate negative cumulează un număr mult 
mai mare, dar care cumulează și ponderi mai mari ale răspunsurilor (Figura 5).

Astfel, persoanele cu dizabilități mentale și intelectuale sunt percepute de către respondenți preponderent negativ în 
societate. Acest fapt este confirmat și de acest studiu. Se observă că circa 2/3 asociază acest grup de persoane cu bolnav 
psihic/ probleme mentale, 1/3 consideră că aceștia sunt invalizi, 27,7% îi percep ca nenorociți. De asemenea 20,5% dintre 
respondenți îi percep ca persoane cu retard, există și respondenți care consideră ca așa tip de persoane sunt periculoase cu 
17,2% răspunsuri, 7,2% - trebuie izolate, în aproximativ 6% răspunsuri percep aceste persoane ca disprețuiți sau excluși. 
Opiniile respondenților intervievați în cadrul discuțiilor de grup se înscriu în același context. Majoritatea respondenților 
au remarcat că persoanele cu dizabilități mintale trebuie evitate, dat fiind faptul că le consideră „periculoase”. 

„Persoanele cu dizabilități psihice, ne străduim să nu intrăm în contact cu ele, pot provoca chiar și moartea, pot ucide 
și un copil și nu sunt pedepsiți.” (M, 25 ani, șomer)

Ponderi deosebit de mici de respondenți percep pozitiv persoanele cu dizabilități mentale și intelectuale, o pondere mai 
semnificativă de 8,4% respondenți consideră că aceștia sunt buni la suflet, iar aproape 5% îi percep ca optimiști, celelalte 
opțiuni considerate pozitive au cumulat mai puțin de 3% dintre răspunsuri (Figura 5). 
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Figura 5. Ce cuvinte vă vin în gând în primul rând atunci când spunem persoană cu dizabilități mentale și intelectuale?

Respondenții au fost solicitați să caracterizeze grupurile de persoane studiate prin prisma a trei grupuri de afirmații, 
respectiv cu conotație pozitivă, neutră și negativă. Drept grup absolut pozitiv este considerat cel care este format din trei 
afirmații pozitive, precum că persoanele cu dizabilități mentale sunt buni la suflet, respectuoși, optimiști, grup cu conotație 
neutră (grup neutru) se consideră cel alcătuit din următoarele trei afirmații, precum că aceștia sunt respectuoși, optimiști, 
de asemenea și invalizi, iar grup cu conotație negativă este considerat grupul care constă din afirmațiile: optimiști, săritori 
la nevoie, dar și periculoși. 

Câte aproape ¼ dintre respondenți au optat pentru grupul de caracteristici care include afirmații absolut pozitive și grupul 
de caracteristici cu conotație negativă. Aproape jumătate din respondenți (46,5%) au menționat grupul de caracteristici 
cu conotație neutră (Figura 6). Mai puțin toleranți sunt respondenții etniilor minoritare, de asemenea și persoanele cu 
studii medii, liceu, care au optat în ponderi mai mari, de circa 30%, pentru grupul cu conotație negativă, de asemenea și in 
ponderi mai mici de circa 20% pentru cele absolut pozitive.
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Figura 6. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele cu dizabilități mentale și 
intelectuale?

Trei perechi de afirmații au fost propuse respondenților pentru a analiza opinia acestora cu referire la persoanele cu 
dizabilități mentale și intelectuale, care, într-o oarecare măsură, relatează asupra atitudinii în societate față de grupul 
respectiv, a necesității/ posibilității integrării în societate, de asemenea și a opiniei privind cauzele dizabilității (Figura 7). 

O pondere cumulativă de 45,8% consideră că persoanele respective nu au capacitatea de a gândi logic și doar 33,4% 
consideră că gândesc bine, au o logică bună doar că nimeni nu-i ia în serios. Neutru s-au exprimat 16,8% considerând că 
ambele afirmații în egală măsură sunt adevărate. Mai categorici în aprecieri par a fi persoanele din grupul de vârstă de 
30-44 ani, peste jumătate dintre respondenții din acest grup (50,4%) au declarat că nu au capacitatea de a gândi logic. Cu 
referire la a doua afirmație, gândesc bine, au o logică bună doar că nimeni nu-i ia în serios, se observă că ponderi mai mari 
de respondenți care au selectat această opțiune sunt mai pronunțate printre persoanele cu statut socio-economic înalt 
(37,7%) de asemenea și intervievații din grupul de vârsta de 45-59 ani (37%). 

Se observă că integrarea în societate este conștientizată de către populație, astfel pentru afirmația trebuie să fie integraţi 
în societate deoarece nu prezintă nici un pericol iar recuperarea lor în acest caz va fi mai ușoară au optat 44,7%. Faptul că 
persoanele din grupul respectiv trebuie plasate într-o instituție specială deoarece prezintă pericol pentru societate a fost 
exprimat de 38,8% dintre cei intervievați, iar incertitudine au manifestat peste 15% dintre respondenți (11,8% - au declarat 
că sunt valide ambele afirmații în egală măsură, iar 3,4% nu au putut/ nu au dorit să se pronunțe). Pentru afirmația trebuie 
plasate într-o instituție specială deoarece prezintă pericol pentru societate s-au exprimat ponderi mai mari ale femeilor 
(41,4%), persoanele cu vârsta de 18-29 ani (41,7%), cele cu studii medii, liceu (46,5%), pe când pentru afirmația trebuie 
să fie integraţi în societate deoarece nu prezintă nici un pericol iar recuperarea lor în acest caz va fi mai ușoară au optat 
ponderi mai mari ale bărbaților (48,6%), persoanele cu studii medii incomplete (49,8%), cele cu statut socio-economic 
înalt (48,6%).

Cu referire la afirmațiile privind cauzele dizabilității mintale și intelectuale, opiniile respondenților precum că sunt 
nedezvoltaţi, fiind bolnavi din născare și părinții fiind vinovaţi au cumulat 16,3%. Faptul ca motivul este boală care apare 
în urma unor traume fizice sau psihice pe parcursul vieţii este considerat de către 37,3% respondenți, iar 39,7% au declarat 
că ambele afirmații ar putea fi adevărate în egală măsură. Pe grupuri socio-demografice pentru afirmația sunt nedezvoltaţi, 
fiind bolnave din născare și părinții fiind vinovaţi au optat peste 20% dintre respondenții de 45-59 ani, cei cu studii medii 
incomplete, de asemenea și persoanele cu statut socio-economic scăzut. Pentru afirmația boală care apare în urma unor 
traume fizice sau psihice pe parcursul vieţii s-au exprimat ponderi mai mari ale persoanelor de 30-44 ani (43,2%), cele cu 
studii medii, liceu (41,2%), cu statut socio-economic înalt (40,3%), intervievații din mediul urban (40%).
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Figura 7. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele cu dizabilități mentale 
şi intelectuale: 

2.2. Persoane cu dizabilități fizice

Persoanele cu dizabilități fizice, în compație cu grupul precedent, sunt percepute de către intervievați mai neutru spre 
pozitiv. Totuși, și în raport cu acest grup prevalează percepțiile negative. Circa 60% dintre respondenți îi asociază cu 
invalid, calic, urmat de fără picior, mână – cu 33,6%, pentru circa ¼ din respondenți percepția este că aceștia nu se pot 
îngriji, nu pot lucra, sau primul lucru care le vine în gând la 20% de intervievați este scaunul cu rotile. Printre percepțiile 
neutre ponderi mai mari a înregistrat opțiunea necesită ajutor de la stat/ de la alte persoane (30,6%) și faptul că sunt 
singuratici (16%). Printre percepțiile pozitive au fost relatate în ponderi semnificative calificativele: 12,6% luptători, 11,8% 
buni la suflet, 10% optimiști (Figura 8). 

Fiind întrebați care afirmații cel mai bine caracterizează acest grup de persoane, 64,2% dintre respondenți au selectat grupul 
de caracteristici absolut pozitive (buni la suflet, respectuoși, optimiști), 22,9% - cel cu conotație neutră, care include două 
calificative pozitive și una neutră (respectuoși, toleranți, egoiști) și doar 8,9% au selectat opțiunea cu conotație negativă, care 
include un calificativ pozitiv, cîte unul neutru și negativ (săritori la nevoie, egoiști, nu aduc folos societății) (Figura 9). Pentru 
grupul de afirmații absolut pozitive cele mai mari ponderi au fost observate printre intervievații cu studii superioare (73%), 
cei din mediul urban (70,7%) și printre persoanele din grupul de vârstă 18-29 ani (70,1%). Grupul considerat cu conotație 
negativă de afirmații (care a inclus câte o afirmație de toate tipurile) a cumulat cele mai mari ponderi printre respondenții 
etniilor minoritare (11,7%), cele cu nivel de studii medii, liceu (11,0%), grupurile de respondenți cu statut socio-economic 
mediu de asemenea si respondenții de 30-44 ani, care au cumulat câte 10,7% răspunsuri.
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Figura 8. Ce cuvânt vă vine în gând în primul rând atunci când spunem persoană cu dizabilități fizice? 

Figura 9. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele cu dizabilități fizice?

Respondenților le-au fost oferite patru perechi de afirmații, opuse între ele, pentru a evalua opinia acestora privind diverse 
aspecte cu referire la persoanele cu dizabilități fizice. Opiniile pozitive prevalează în toate cele patru perechi de afirmații 
(Figura 10).
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Astfel, cu referire la angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități fizice se observă că 81,9% dintre respondenți 
consideră că aceștia pot munci, deci angajatorii ar trebui să asigure locuri de muncă speciale pentru persoanele cu dizabilităţi 
și doar 12,2% consideră că persoanele cu dizabilităţi sunt incapabile de a munci, de aceea angajatorii nu trebuie să se 
îngrijoreze. Asigurarea cu locuri de muncă speciale a persoanelor cu dizabilități fizice a fost menționată în ponderi mai 
mari de către respondenții cu studii superioare (86%), urmat de cei cu nivel mediu de studii (84,8%) și de reprezentanții 
etniei majoritare (84%). Pentru opțiunea a două privind incapacitatea de a munci a persoanelor cu dizabilități fizice 
ponderi mai mari au fost înregistrate printre respondenții reprezentanți ai etniei minoritare (19,5%), de asemenea câte 
circa 15% de răspunsuri oferite acestei afirmații au fost observate printre persoanele cu studii medii, liceu, cu statut socio-
economic mediu și printre vârstnicii de 60+ ani.

Cu referire la afirmațiile despre posibilitatea întemeierii unei familii de către persoanele cu dizabilități fizice opiniile 
respondenților s-au divizat în funcție de nivelul de studii, statutul socio-economic, sexul respondentului, de asemenea 
și mediul de reședință. Pentru afirmația fiecare persoană are dreptul de ași întemeia o familie indiferent de statut au 
optat ponderi mai mari ale respondenților cu statut socio-economic înalt (89,4%), cu nivel superior de studii (89,2%), 
respondenții din mediul urban (86,4%), bărbații (86,2). Pentru afirmația persoanele cu dizabilităţi nu pot avea o familie în 
ponderi mai mari au optat respondenții cu nivel socio-economic scăzut (13,5%) și cei cu studii medii incomplete (12,9%). 

Conștientizarea integrării copiilor cu dizabilități în clasele obișnuite lasă de dorit. Din totalul respondenților circa 63,6% 
consideră că copii cu dizabilităţi ar trebui să fie educaţi în clase obișnuite, atunci când peste ¼ dintre cei intervievați (27,3%) 
consideră că copii cu dizabilităţi ar trebui să fie educaţi în școli separate (Figura 6). În funcție de statutul socio-demografic 
se observă următoarele: cele mai mari ponderi ale respondenților care consideră că acești copii ar trebui sa meargă în 
clase obișnuite sunt printre etniile minoritare (73,9%) și respondenții din grupul de vârstă de 45-59 ani (70,5%). Totodată 
circa 30% respondenți din grupurile de 60+ ani, 30-44 ani, reprezentanți ai etniei majoritare, respondenții cu studii medii 
incomplete, femeile, intervievații din mediul urban consideră că copii cu dizabilităţi ar trebui să fie educaţi în școli separate.

O altă pereche de afirmații este preconizată pentru a evalua opinia respondenților privind necesitatea asigurării unor pensii 
adecvate persoanelor din grupul respectiv. Astfel, per total, circa jumătate (49,3%) dintre respondenți au selectat opțiunea 
impozitele ar trebui mărite pentru a oferi pensii adecvate persoanelor cu dizabilităţi, iar 16,4% au declarat că persoanele cu 
dizabilităţi sunt o povară pentru stat. De menționat că o pondere importantă de 21,1% au declarat că nici una dintre opțiuni 
nu reflectă punctul lor de vedere în acest context. Cele mai mari ponderi ale respondenților care ar opta pentru mărirea 
impozitelor în scopul oferirii unei pensii mai bune persoanelor cu dizabilități fizice s-au înregistrat printre respondenții de 
18-29 ani (56,9%), de asemenea și persoanele cu studii superioare (55,3%). Cele mai mari ponderi ale respondenților care 
consideră ca persoanele cu dizabilităţi sunt o povară pentru stat au fost înregistrate printre vârstnicii de 60+ ani (22,6%) și 
etniile minoritare (21,6%).

Participanții la discuțiile de grup consideră că persoanele cu dizabilități fizice sunt excluse din societate, dat fiind faptul că 
nu sunt create condiții adaptate pentru aceștia, din acest motiv o bună parte din ei sunt „triști”. Respondenții au manifestat 
„compătimire”, „milă” față de ei, remarcând că persoanele cu anumite deficiențe fizice sunt „mai afectuoși”, „mai buni la 
suflet”. 
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Figura 10. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele cu dizabilități fizice: 

2.3. Persoane LGBT (lesbiene, gay, bi-sexuali, trans-sexuali)

Societatea moldovenească pare să fie deosebit de categorică în ceia ce ține de percepții și atitudini față de persoanele din 
grupul LGBT. Calificativele negative prevalează mult în raport cu cele pozitive și neutre, atât ca număr cât și cantitate. 
Astfel mai mult de 40% au cumulat calificativele precum destrăbălați, anormali, o prostie, 33,4% răspunsuri calificativul 
persoane bolnave, câte 16-18% au înregistrat calificativele prostituție, periculoși, pedofili, neînțeleși, perverși, iar alte 13 
calificative – mai puțin de 4%. 

Printre percepțiile pozitive (nouă la număr) ponderea răspunsurilor este deosebit de mică și nu depășește 2% iar sumar 
mențiunile asocierilor pozitive întrunesc sub 10% respondenți (Figura 11). 

La întrebarea Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele homosexual/lesbiană (LGBT)? 
o pondere de 67,4% dintre respondenți au optat pentru grupul de afirmații considerat cu conotație negativă, care include 
câte o afirmație pozitivă, neutră și negativă (de încredere, neînțeleși, destrăbălați), pe când grupul de afirmații absolut 
pozitive (îngrijiși, ambițioși, toleranți) a fost menționat de doar 6,7% respondenți, cel cu conotație neutră (fideli, harnici, 
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anormali)– de 16,8% (Figura 12). Mai toleranți sunt respondenții cu studii superioare și cei cu un statut socio-economic 
înalt, care au înregistrat cele mai mari ponderi de circa 11% fiecare pentru grupul de afirmații absolut pozitive și câte 
aproape 20% pentru grupul cu conotație neutră. Mai puțin toleranți în aprecieri sunt persoanele cu statut socio-economic 
mediu, reprezentanții etniilor minoritare și cele cu studii medii, liceu, care au optat în ponderi de peste 70% pentru grupul 
considerat ca fiind cu conotație negativă.

Figura 11. Ce cuvânt vă vine în gând în primul rând atunci când spunem homosexual/lesbiană (LGBT)?



31STUDIU PRIVIND PERCEPŢIILE şi ATITUDINILE faţă de EGALITATE în Republica Moldova

Figura 12. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele homosexual/lesbiană 
(LGBT)?

Opiniile exprimate în cadrul discuțiilor de grup confirmă faptul că grupul LGBT este respins de marea majoritate a 
populației. Participanții în cadrul focus grupurilor au manifestat o atitudine revoltătoare și agresivă față de LGBT. În 
ambele discuții de grup au fost respondenți care au asociat LGBT cu adoptarea Legii egalității de șanse4, condamnând 
condiționarea apropierii de UE cu acceptarea acestei legi, percepută eronat ca „legea minorităților sexuale.”

„Sunt gata și în Parlament să ies ca să zic că toți parlamentarii care au votat pentru această lege sunt considerați făcând 
parte din acest grup. Ei zic că nu putem intra în Europa dacă nu respectăm legile minorităților sexuale... Eu consider că 
aceste persoane nu sunt sănătoase, ei trebuie tratați. Poate ași accepta așa ceva doar dacă să se ducă cât mai departe de 
noi. Acestor oameni ar trebui să le fie rușine și să se ascundă de toți.” (M, 52 ani, șomer)

Marea majoritate a participanților la discuțiile de grup sunt categoric împotriva acceptării LGBT în societate, ei consideră că 
acest lucru contravine principiilor religiei [ortodoxe], instituției familiei, stării psiho-emoționale și comportamentale ale copiilor. 

„Eu nu îi accept. În primul rând noi credem în Dumnezeu, el zice că familia trebuie să dezvolte copii și să îi educe. Cum 
poate un copil să zică unui bărbat mamă și altuia tată?” (F, 38 ani, casnică)

„Astea sunt niște persoane care nu vor să se înmulțească. Ei, băiat cu băiat, femeie cu femeie. De unde copii, să-l ei de la 
casa de copii? Ei i-au de la casa de copii un băiat sau o fetiță, el vede că tata cu tata se sărută. El pe urmă ce vede băiatul 
acesta, el iar ajunge după exemplul părinților.” (M, 18 ani, elev)

„Din punct de vedere social noi așa ne-am deprins ca familia biologică să fie formată din el și ea.” (M, 24 ani, funcționar 
public)

„De exemplu eu o să am copil și cum trebuie eu să-i explic de ce ei merg de mână sau se sărută. Cum pot să explic la un 
copil de ce 2 persoane de același sex stau împreună.” (F, 23 ani, studentă)

4  Legea Nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii
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Câțiva respondenți intervievați în cadrul focus grupurilor au menționat că atâta timp cât persoanele LGBT sunt discreți, 
și nu au manifestații publice de promovare cum ar fi de exemplu paradele LGBT și nu deranjează alți cetățeni - ei îi 
acceptă așa cum sunt. Majoritatea participanților la discuțiile de grup au încercat însă să-i convingă pe respondenții care au 
manifestat un nivel de toleranță mai ridicat față de LGBT - la nivelul „cât ei nu încalcă legea lasă să facă ce vor”, că trebuie 
să ia atitudine, argumentând că acceptarea LGBT îi culpabilizează și pe ei în „degradarea societății”. 

„Dacă taci ești și tu ca el.” (F, 34 ani, casnică)

„Se distruge în așa mod societatea dacă îi acceptăm.” (F, 45 ani, agricultor)

„Cred că dacă vor fi timpuri când bărbații vor trăi cu bărbați, iar femeile cu femei atunci va fi sfârșitul lumii și pământul 
va spăla tot răul pentru a face o lume nouă așa cum scrie în biblie.” (M, 52 ani, șomer)

Discuțiile de grup au scos în evidență că există un nivel de acceptare mai mare a lesbienelor comparativ cu cel al gay-lor/
homosexualilor, față de cei din urmă este o atitudine mai agresivă. Respondenții au precizat că femeile heterosexuale sunt 
de asemenea mai apropiate fizic între ele, și societatea s-a deprins cu acest aspect, astfel lesbienele nu ies atât de mult în 
evidență comparativ cu gay-ii. 

„Imaginați-vă că mergeți la o nuntă și acolo dansează o femeie cu o altă femeie e ok, apoi un bărbat cu alt bărbat - 
lumea reacționează de îndată altfel.” (M, 59 ani, persoană cu dizabilități)

„Băiat cu băiat e scârbos… Noi ne-am deprins să vedem fată cu fată se țin de mână, chiar și din copilărie până la 19-20 
de ani, se sărută când se văd, asta ca salut, pur prietenește..” (M, 24 ani, funcționar public)

Unii respondenți asociază persoanele LGBT cu grupurile deviante din punct de vedere sexual cum sunt „zoofilii” și 
„pedofilii”. Aceștia sunt revoltați că societatea nu se implică mai mult în contracararea „acestui fenomen”. S-a atestat 
însă că cunoștințele respondenților despre persoanele LGBT sunt reduse, iar o informare adecvată poate diminua din 
manifestările agresive față de acest grup.

„Au venit la mine rudele de peste hotare și eram un om înrăit față de așa grupuri de persoane… O rudă îmi explică că 
dacă un primar al unui oraș este gay, apoi că la tine în familie se poate naște un copil cu așa orientare. Nu îi poți face 
nimic, doar trebuie să îi acceptăm. Lasă să se ducă undeva în ascuns să își manifeste preferințele, dar nu în societate.” 
(M, 59 ani, persoană cu dizabilități)

Pentru ași exprima punctul de vedere cu referire la persoanele LGBT, respondenții au fost solicitați sa selecteze câte o 
afirmație din fiecare cele șapte perechi de opțiuni propuse, care relatează asupra unor aspecte sociale (Figura 13).

Cu referință la conștientizarea modului de viață al persoanelor LGBT, opiniile respondenților s-au divizat în modul 
următor: o pondere de 35,7% dintre respondenți consideră că acestea sunt persoane bolnave – nu-și dau seamă ce fac, au 
nevoie de ajutor medical, pe când jumătate din respondenți (49,5%) îi consideră ca persoane care sunt conștiente de ceea ce 
fac și procedează astfel din propria iniţiativă, cu ponderi mai mari de peste 55% înregistrate printre cei intervievați cu studii 
superioare, din mediul urban, persoanele tinere de 18-29 ani. 

Aproape jumătate dintre respondenți (49,5%) consideră că odată cu aderarea RM la UE numărul persoanelor LGBT va 
crește substanţial. Această opinie este susținută de o pondere importantă de 61,3% dintre reprezentanții minorităților 
naționale și 55,5% de locuitorii mediului rural. Circa 1/3 (33,5%) consideră că creșterea numărului acestor persoane nu 
ţine de integrarea RM la UE. Cu această afirmație sunt de acord ponderi considerabile ale respondenților cu statut socio-
economic înalt (46,6%), populația de la orașe (43,7%), de asemenea si respondenții cu studii superioare (40,8%). De 
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menționat că ponderi considerabile de circa 17% dintre respondenții vârstnici, cei cu studii medii incomplete sau cu statut 
socio-economic scăzut nu au putut să se exprime în acest context.

Opiniile privind modalitatea accesului la bunuri și servicii pentru persoanele LGBT s-au divizat. O pondere de 37,2% dintre 
respondenți consideră că persoanele LGBT trebuie să aibă acces la bunuri și servicii în egală măsură cu ceilalți și această 
opinie este mai pronunțată printre persoanele intervievate cu studii superioare (47,8%) și cele din mediul urban (47,8%). 
Totodată ponderea celor care consideră că persoanele LGBT trebuie să aibă acces la bunuri și servicii în instituţii specializate 
este mai mare cu aproape 10 puncte procentuale și constituie 46,8% din totalul respondenților. Aceiași opinie este în 
ponderi mai mari susținută de bărbați (51,6%), respondenții cu studii medii, liceu (50,7%) de asemenea și respondenții 
din mediul rural (49%).

Organizarea evenimentelor publice de către persoanele LGBT, căsătoria cuplurilor homosexuale și înfierea copiilor de 
către aceștia este preponderent neacceptată de majoritatea respondenților cu ponderi de peste 80% alocate opțiunilor 
negative de răspunsuri. Opinii pozitive în ambele cazuri au fost relatate de doar 7,5% dintre persoanele intervievate. Cu 
referire la căsătorie și înfierea copiilor mai puțin toleranți (au optat pentru cuplurile homosexuale nu se pot căsători și 
nu trebuie să aibă dreptul să înfieze copii) s-au arătat a fi persoanele de 45-59 ani (89,6%), respondenții cu studii medii 
profesionale (88,2%), cei cu statut socio-economic înalt (86,8%) și bărbații (86,7%).

Opinia precum că persoanele LGBT sunt deseori purtători de HIV este împărtășită de 44,5% respondenți, cu ponderi 
mai mari printre persoanele intervievate cu studii medii profesionale (49,6%) și locuitorii orașelor (48,3%). Circa 26,8% 
dintre respondenți consideră că numărul persoanelor cu HIV în rândul LGBT nu este mai înalt decât în rândul celorlalte 
persoane, iar cu această afirmație sunt de acord în ponderi mai mari reprezentanții etniilor minoritare (33,6%), de 
asemenea persoanele de 30-44 ani, cu studii superioare, cu statut socio-economic înalt (câte 30% fiecare). De menționat, 
că aproape 1/5 dintre respondenți nu au putut/ nu au dorit să se exprime cu referire la această pereche de afirmații, iar 
ponderi mai mari care au depășit 25% au fost observate printre vârstnici si persoanele cu nivel socio-economic scăzut.

Relațiile homosexuale sunt percepute de 52,5% dintre respondenți ca infracțiune, aceștia consideră că relaţiile 
homosexuale trebuie pedepsite, ponderi mai mari a celor care optează pentru această afirmație sunt observate printre 
cei intervievați cu statut socio-economic scăzut (61,9%), cu nivel de studii medii incomplete (60,1%), respondenții din 
mediul rural (58,5%). Alți 29,6% consideră că astfel de relaţii nu trebuie pedepsite, fiecare face ce dorește în viața lui iar 
cu această afirmație sunt în ponderi mai mari de acord cei cu studii superioare (40,4%), cu statut socio-economic înalt 
(39,7%) și locuitorii orașelor (39,1).
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Figura 13. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele homosexuale/
lesbiene (LGBT):

2.4.  Persoane care trăiesc cu HIV

Persoanele care trăiesc cu HIV au fost percepute de către respondenți în cadrul cercetării cu conotații preponderent 
negative. Într-o pondere de 43,7% aceștia sunt asociați cu purtători de viruși, 31,5% cu pericol de infectare, 27% - bătuți de 
soartă/ nenorociți, 20,8% - viață sexuală dezordonată. Printre percepțiile neutre au fost menționate de 47,8% respondenți 
ca fiind bolnavi, iar la 23,7% dintre respondenți le invocă milă/compasiune. Printre percepțiile pozitive poate fi menționată 
opțiunea dornici de viață cu 8,3%, alte categorii au cumulat mai puțin de 2% (Figura 14). 
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Figura 14. Ce cuvânt vă vine în gând în primul rând atunci când spunem persoană HIV pozitivă?

Distribuția respondenților în funcție de cele trei grupuri de afirmații (pozitiv, care include toate afirmațiile pozitive, respectiv 
dornici de viață, credincioși, toleranți, cu conotație neutră cu două afirmații pozitive, respectiv credincioși, toleranți și una 
neutră – nenorociți, cu conotație negativă, care include câte una de toate trei tipuri, respectiv educați, nenorociți, periculoși), 
este precum urmează. Aproape jumătate (45,9%) dintre respondenți au optat pentru grupul de afirmații considerat cu 
conotație negativă, cu ponderi mai mari ale răspunsurilor înregistrate în cazul persoanelor cu studii medii incomplete sau 
medii profesionale (52,5% și 53,9% respectiv), de asemenea statut social scăzut (51,7). Persoanele cu studii superioare și 
cele tinere din grupul de vârstă 18-29 ani au înregistrat ponderi mai mari ale răspunsurilor cu referire la grupul de afirmații 
absolut pozitive (27,3% și 24,4%, respectiv). 

Un număr de șapte perechi de afirmații au fost considerate pentru a analiza acceptarea persoanelor care trăiesc cu HIV 
(Figura 12). 

Acceptarea/ izolarea în societate a persoanelor care trăiesc cu HIV este analizată prin intermediul a două grupuri de 
afirmații, ponderile respondenților care consideră ca acestea trebuie izolate constituind aproape 1/3 din totalul acestora 
(31,3% consideră că persoanele care trăiesc cu HIV trebuie izolate de restul societății pentru a preveni răspândirea infecției, 
iar 34,2% - persoanele care trăiesc cu HIV sunt un pericol de infectare pentru alte persoane, de asta ele trebuie izolate). 
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Totodată peste jumătate consideră că persoanele care trăiesc cu HIV trebuie acceptate, fiindcă doar astfel le crește speranţa 
la viaţă (51,6%) și pericolul de infectare este pentru oricine, fiecare persoană trebuie să fie mai responsabilă de acţiunile sale 
(53,5%). Mai tolerante se observă a fi aceleași grupuri de respondenți precum și în cazul grupurilor analizate mai sus, adică 
persoanele tinere, cu statut economic înalt, cu studii superioare, locuitorii orașelor, mai puțin toleranți sunt cei cu studii 
mai joase, cu statut economic scăzut.

Figura 15. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele HIV pozitive?

Aproape 1/3 dintre respondenți (31,1%) consideră că persoanele care trăiesc cu HIV sunt narcomani sau practică prostituţia, 
iar aproape jumătate (48,8%) au selectat opțiunea risc de infectare cu HIV au orice persoană, nu doar persoanele care 
consumă droguri sau practică prostituția. 

Accesul la sănătate și educație, analizat prin prisma următoarelor două perechi de indicatori denotă aproximativ aceleași 
tendințe. Circa 50% dintre respondenți au menționat că persoanele cu HIV ar trebui să frecventeze medici separați, 
pentru a evita contactul cu alte persoane, iar 42,5% au declarat că persoanele cu HIV ar trebui să se adreseze la medicii de 
la instituţiile publice, iar aceștia să la respecte confidențialitatea. Respectiv, în cazul accesului la educație se observă că 
o pondere de 48,9% consideră că copiii cu HIV ar trebui să înveţe în clase /grupe separate de restul copiilor/studenților, 
iar 42,8% au menționat opțiunea ca copiii cu HIV trebuie să înveţe în aceleași clase /grupe cu restul copiilor/studenților.

Circa 2/3 dintre respondenți conștientizează faptul că riscul infecției cu HIV este minim, 65,4% dintre respondenți au 
optat pentru afirmația riscul de infectare în transport este minim dacă nu este contact personal cu ponderi de peste 70% 
înregistrate în cazul respondenților cu studii superioare, din mediul urban, cu nivel socio-economic înalt. Totuși, circa ¼ 
dintre cei intervievați (25,1%) consideră că acest risc există, deci persoanele cu HIV nu ar trebui să utilizeze mijloacele de 
transport în comun.

Protecția socială din partea statului a grupului respectiv de persoane este considerată necesară de 72,8% respondenți, care 
au selectat afirmația persoanele cu HIV ar trebui să beneficieze de o protecţie socială adecvată din partea statului, cu ponderi 
mai mari înregistrate în cazul persoanelor cu studii superioare (85,8%), a respondenților din mediul urban (78,7%) și a celor 
cu statut socio-economic înalt (78,5%). Totodată se observă și un negativism destul de pronunțat exprimat prin ponderea 
de 20,2% a respondenților care au optat pentru afirmația statul nu trebuie să ofere protecţie socială acestor persoane.
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Figura 16. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele HIV pozitive:

„Teama” este emoția de bază atunci când este abordat subiectul HIV în cadrul discuțiilor de grup. În ambele discuții de 
grup s-a remarcat că aceste persoane sunt „izolate”, „ignorate”, „discriminate” în societate, „motivul este că te protejezi pe 
tine însuți”. Unii respondenți au precizat că ei ar evita persoanele care trăiesc cu HIV.
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„Eu dacă ași fi un chirurg nu ași dori să lucrez cu ei, să nu mă infectez. Aceste persoane (HIV pozitive) trebuie să lucreze 
doar dacă știe sigur că nu va infecta pe nimeni.” (M, 59 ani, persoană cu dizabilități)

„Cu toate că se știe că infectarea nu se face direct. De multe ori la angajare persoanele acestea sunt ignorate, angajatorii 
se feresc de un oarecare conflict, chiar persoanele care sunt deja angajate aflând de boala celuilalt pot să ignore sau să 
facă așa condiții ca să plece.” (F, 26 ani, cercetător științific stagiar)

„La noi societatea în primul rând nu este informată corect sau destul să înțeleagă care sunt riscurile. Dacă o să-i dau 
mâna eu n-o să pățesc nimic, dacă o să-l sărut pe obraz tot n-o să fie nimic. Din cauza asta că este o boală care la 
moment nu i s-a găsit leac și lumea respectiv se teme să nu se îmbolnăvească și ea și îi izolează.” (F, 18 ani, elevă)

În discuțiile de grup s-a conturat faptul că tinerii tind să aibă o atitudine de compasiune mai pronunțată față de persoanele 
care trăiesc cu HIV comparativ cu persoanele peste 30 de ani, care asociază acestor persoane anumite comportamente 
precum „ei sunt mai mulți în rândul narcomanilor” și „se infectează mai mult pe cale sexuală”. În opinia tinerilor intervievați 
persoanele care trăiesc cu HIV, trăiesc mai intens viața și sunt mai altruiste. 

„Persoanele care sunt cu HIV infectate aflând despre diagnosticul lor, după părerea mea, ei se mobilizează mai mult 
pentru ajutorarea celorlalți din exteriorul lor, fiindcă ei de acum cunosc că le-a mai rămas puțin ca să trăiască și în tot 
acest răstimp ca să ajute pe cineva și să aducă folos altuia. Ca mai târziu să fie pomenit.” (M, 26 ani, funcționar public)

„Vor să informeze persoanele din împrejur ca să fie mai precaute, să nu se întâmple același lucru, să nu se repete 
povestea (infectării) cu HIV.” (F, 23 ani , studentă)

2.5.  Persoane de etnie romă 

Percepțiile preponderent negative prevalează și în cazul persoanelor de etnie roma din RM, fapt care denotă că stereotipurile 
negative cu referire la populația de etnia respectivă continuă să persiste. Un număr de 12 caracteristici negative au fost 
menționate, ponderile răspunsurilor variind între 1,2% și 44,5%, cu 44,5% dintre respondenți care consideră că romii sunt 
hoți, 39,8% - mincinoși, 33,4% - cerșetori. Totodată caracteristici pozitive au fost menționate mai multe (15 la număr) însă 
ponderile răspunsurilor sunt mai mici și sunt cuprinse între 0,5% și 12,0%, cu 12,0% respondenți care consideră că romii 
sunt uniți, 10,1% - ambițioși și 9,9% - cumsecade, 7,7% - petrecăreți/veseli. Printre percepțiile neutre cele mai mari ponderi 
au cumulat opțiunile impulsivi – 12% și îndrăzneți – 9,7% (Figura 13). 

Participanții la discuțiile de grup au apreciat faptul că „romii reprezintă un grup etnic foarte unit”, „rezistent din punct de vedere 
fizic și călit”. De asemenea, s-a remarcat că romii își păstrează tradițiile, dar tot odată învață mai multe limbi de comunicare. 

Respondenții au fost întrebați care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele de etnie 
romă, reieșind din trei grupuri de afirmații, respectiv absolut pozitiv, care include doar afirmații pozitive (întreprinzători, 
talentați, ambițioși), cu conotație neutră, ce include două afirmații pozitive și una neutră (talentați, ambițioși, cerșetori) 
și cu conotație negativă include cîte o afirmație pozitivă, neutră, negativă (credincioși, cerșetori, leneși). Se observă că 
aproape jumătate dintre respondenți (49,4%) au optat pentru grupul de afirmații cu conotație negativă, 34,9% - neutră și 
doar 12,7% - absolut pozitive (Figura 14). De menționat, că mai puțin toleranți par a fi respondenții cu studii superioare, 
populația de la orașe și persoanele intervievate cu statut socio-economic înalt, ceea ce este invers dacă de comparat cu 
grupurile anterioare studiate. Printre respondenții din aceste grupuri s-au înregistrat cele mai mari ponderi care au optat 
pentru grupul de afirmații cu conotație negativă - 57,1%, 55,1% și 52,3%, respectiv.
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Figura 17. Ce calităţi consideraţi că caracterizează cel mai bine persoanele de etnie romă din RM?

O serie de perechi de afirmații vin să evalueze opiniile respondenților privind situația persoanelor de etnie romă sub 
diverse aspecte (Figura 15). 

Prin intermediul a câtorva perechi de afirmații a fost studiată opinia celor intervievați privind izolarea acestui grup 
de persoane. Se observă că respondenții nu consideră că romii trebuie izolați de societate, ba din contra 78,3% dintre 
respondenți cred că romii sunt cetăţenii acestui stat și ei trebuie să fie integraţi în societate, cu respectarea identității lor, 
cu ponderi mai mari observate printre persoanele cu vârsta mai mare de 45 ani (circa 82%), 78,1% - accesul romilor în 
localurile/ locurile publice nu trebuie interzis, pentru ca ei să nu se simtă discriminaţi și înjosiţi, pentru care s-a exprimat o 
pondere mai mare de respondenți de la oraș (82,3%), 79,6% - pentru o integrare în societate reușită este nevoie ca copiii romi 
să înveţe în clase împreună cu alți copii, opinie susținută în ponderi mai mari de către vârstnici (82,1%) și de persoanele 
cu studii medii profesionale și superioare (peste 81%). În același timp, se menționează tendințele spre auto-excluderea 
acestora, în special de la educație cu 54,9% respondenți care consideră că romii nu-și trimit copiii la școală din principiu, 
din cauza tradițiilor lor, ponderi mai mari sunt observate printre respondenții cu statut socio-economic înalt (61%) și cei 
cu studii superioare (60,2%), iar 24,6% susțin că romii nu-și trimit copiii la școală din cauza sărăciei sau că aceștia sunt 
discriminați de copiii de alte etnii, afirmație susținută preponderent de persoanele cu studii medii incomplete (31,8%), 
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medii, liceu (28,6%) de asemenea și de tineri de 18-29 ani (29,5%). În ambele focus grupuri respondenții au precizat că 
majoritatea părinților romi nu-și școlarizează copiii, ei având alte priorități pentru aceștia. 

Figura 18. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele de etnie romă?

„O problemă la ei (romi) este faptul cu educația, ei nu insistă ca copiii să fie educați, ei nu văd asta necesar. Ei se axează 
doar pe faptul ca să aibă bani, ca să se ducă să facă bani.” (F, 26 ani, casnică)

„Romii se învață unul de la altul de toate. Sunt puțini romi care frecventează școala.” (M, 59 ani, persoană cu dizabilități)
„Referitor la sistemul educațional, majoritatea părinților nu doresc copiii să studieze, dar mai bine să vândă cu ei.” (M, 
32 ani, psiholog) 

Opinia precum că statul ar trebui să ofere mai multe subvenţii și asistenţă romilor este susținută de doar 1/5 respondenți 
(21,1%) cu ponderi mai mari înregistrate printre persoanele intervievate din mediul urban (25,8%) și cei cu studii 
superioare (25,4%), iar 2/3 (66,6%)consideră că statul ar trebui să nu ofere alocaţii și subvenţii romilor, afirmație selectată în 
ponderi mai mari de către persoanele de 45-59 ani (74,5%) și reprezentanții etniilor minoritare (73,2%).

Câteva perechi de afirmații permit de a analiza opiniile respondenților privind atitudinea romilor la angajarea în câmpul 
muncii și, obținerea mijloacelor de existență. Din totalul respondenților 66,8% sunt de opinia că majoritatea romilor nu 
muncesc, dar câștigă bani pe căi ilegale ca de exemplu trafic de droguri, trafic de fiinţe umane, arme etc., aceiași opinie a 
fost exprimată de 75,2% dintre cei cu statut socio-economic înalt, circa 72% persoane tinere de 18-29 ani. De asemenea, 
o pondere de 61,7% dintre cei intervievați s-au pronunțat pentru afirmația precum că romii niciodată nu vor depune 
efort fizic pentru a îndeplini munci grele, iar ponderi mai mari ale respondenților care au selectat aceiași opțiune a fost 
înregistrată printre persoanele cu statut socio-economic înalt (70,1%) și orășeni (68,6).

Opțiunea privind faptul că romii de regulă caută căi ușoare de câștig, prin șiretlicuri și amăgeală a fost selectată de 77,7% 
respondenți, care a fost preponderent susținută de peste 80% dintre persoanele din grupurile de vârste mai tinere 18-44 
ani. Faptul că majoritatea romilor sunt mincinoși și gata oricând să amăgească a fost menționat de ponderi mai mari ale 
persoanelor tinere de 18-29 ani (77,4%). 

Aceste opinii privind atitudinea romilor față de muncă predomină în rândul populației, și respondenții din cadrul discuțiilor 
de grup au remarcat că „romii nu doresc să muncească” și apelează la cerșit, ghicit, furt sau diferite activități comerciale 
pentru venit. În ambele discuții de grup respondenții au insistat pe cazuri concrete proprii sau ale apropiaților acestora 
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de interacțiune cu romii care le-a întărit convingerile și atitudinile de respingere a reprezentanților acestor comunități, 
totodată alimentând stereotipurile persistente fața de romi.

„Mai în scurt cu țiganii nu trebuie de legat… Verișorul meu s-a legat cu țiganii de la Soroca și tare greu a ieșit din grupul 
ăsta. Cu hoție, cu jafuri și a ieșit greu din chestia asta.” (M, 20 ani, student)

„La noi în sat este un parc, acolo odată stătea o mamă pe o bancă cu copilul, de ea s-a apropiat o țigancă și începuse să 
o hipnotizeze. Am văzut cum acea femeie a scos cerceii din urechi și i-a întins țigăncii, apoi și inelul de pe deget începuse 
să îl scoată. Eu m-am apropiat de ele am luat inelul femeii și l-am întors. Am chemat acea femeie cu mine zicând că o 
așteaptă cineva, doar ca să scăpăm de țigancă. De atunci am înțeles că ei au careva puteri supranaturale.” (M, 53 ani, 
medic)

Unii tineri participanți la studiu sunt convinși că stigmatizarea și discriminarea romilor după criteriul etnic îi determină 
pe romi să aibă un comportament specific și le creează dificultăți de integrare în societate. 

„Noi care știm că-s țigani, noi am format stereotipul ăsta că ei sunt hoți, evident că printre ei sunt oameni normali… 
Din cauza asta totuși unii din ei au de suferit, pentru că chiar la aceeași angajare sunt respinși, asta îi face să se apuce 
de hoții, pentru că ei sunt ignorați, ei nu sunt integrați în societate. Într-adevăr printre dânșii sunt, ca și printre noi, 
oameni talentați, oameni care poate pot face unele lucruri de o mie de ori mai bine ca noi.” (F, 24 ani, concediu de 
îngrijire a copilului.)
„Dacă stăm să analizăm, totuși este și vina noastră că ei întotdeauna au fost feriți și din cauza asta au fost nevoiți să 
se descurce.” (F, 18 ani, elevă)

Cu referire la igienă se observă că și aici predomină atitudinea negativistă. Din totalul respondenților 45,3% au selectat 
opțiunea gospodăriile romilor nu sunt îngrijite, iar igiena lor personală lasă de dorit, cu ponderi mai mari înregistrate printre 
respondenții cu statut socio-economic înalt (51%) și persoanele tinere de 18-29 ani (50,3%) și doar 19,9% consideră că 
romii sunt foarte curaţi atât în gospodărie cât și personal, au grijă de igiena lor, iar această opinie este mai pronunțat observată 
printre reprezentanții etniilor minoritare. O pondere considerabilă a respondenților (28,7%) au selectat opțiunea că sunt 
adevărate ambele afirmații în egală măsură. 
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Figura 19. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele de etnie romă din RM
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2.6.  Rușii care locuiesc în Republica Moldova

Cu referire la rușii care locuiesc în RM, percepțiile respondenților sunt preponderent cu conotație pozitivă (Figura 20). 
Circa 30% dintre cei intervievați consideră că pe ruși îi caracterizează faptul că sunt cumsecade și educați, aproximativ 
20% îi consideră ospitalieri, ambițioși și descurcăreți, iar peste 10% din răspunsuri au cumulat calificativele gospodari, uniți, 
veseli, receptivi. Un șir de alte caracteristici pozitive au fost menționate și care au cumulat mai puțin de 2% din răspunsuri. 
Doar două dintre calificativele cu conotație neutră au cumulat o pondere reprezentativă de răspunsuri: 20,1 – orgolioși 
și 11,7% - independenți, celelalte au înregistrat ponderi de mai puțin de 2%. Caracteristicele negative sunt mai puține ca 
număr dar și ca pondere față de cele pozitive, șapte dintre ele înglobând câte 5,8% - 12,3% răspunsuri. 

Figura 20. Ce calităţi consideraţi că îi caracterizează cel mai bine pe rușii care locuiesc în RM?

Cu referință la opinia respondenților privind trei grupuri de afirmații ce caracterizează cel mai bine rușii care locuiesc 
în RM, de asemenea preferințele au fost pentru cel considerat pozitiv (descurcăreți, orgolioși, ambițioși) cu 54,2%, cel 
cu conotație neutră, care include două afirmații pozitive și una neutră (orgolioși, ambițioși, leneși) a cumulat circa ¼ 
răspunsuri (25,5%) iar cel considerat cu conotație negativă (uniți, agresivi, alcoolici) a fost menționat de doar 15,5% (Figura 
21). Cele mai mari ponderi a cumulat grupul de afirmații cu conotație pozitivă printre respondenții reprezentanți ai etniilor 
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minoritare (73,7%) și printre vârstnici (59,9%), iar mai puțin toleranți sunt tinerii din grupul de vârste 18-29 ani care a 
cumulat cea mai mare pondere de 18,6% de răspunsuri pentru grupul cu conotație negativă. 

Figura 21. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine rușii care locuiesc în RM?

Respondenții au fost solicitați să-și expună punctul de vedere față de grupul respectiv de persoane prin prisma a șapte 
perechi de afirmații (Figura 22).

Astfel, 38,4% dintre respondenți consideră că rușii nu sunt patrioți ai RM cu ponderi mai mari de circa 46% observate 
printre persoanele cu studii superioare și tinerii de 16-29 ani, atunci când o pondere mai pronunțată de 48,9% afirmă 
contrariul – rușii din RM țin la țara noastră, în care locuiesc, afirmație susținută ce circa 80% de reprezentanții etniilor 
minoritare și peste 55% de respondenții cu studii medii, liceu și vârstnici de 60+ ani. 

În cazul perechii următoare de afirmații, ponderile răspunsurilor prevalează spre opțiunea sunt orgolioși și nu doresc să studieze 
limba română cu 46,8% răspunsuri cu o pondere mai mare, care constituie 53,8% observată printre respondenții cu studii 
superioare. Totodată, 41,4% respondenți consideră că rușii nu simt nevoia de a studia limba română deoarece peste tot se pot înțelege 
în limba rusă, această opinie este mai pronunțată (60,7% răspunsuri), de asemenea, printre reprezentanții etniilor minoritare.

În ambele discuții de grup, respondenții au abordat subiectul necunoașterii limbii române de către rușii care locuiesc în 
RM. Majoritatea celor intervievați consideră că acest lucru reprezintă lipsă de respect față de limba și tradițiile poporului 
băștinaș, iar rușii se consideră superiori din punct de vedere etnic și cultural. Unii respondenți consideră că necunoașterea 
limbii române de către etnicii ruși din RM este și o consecință a atitudinii populație majoritare. 

„Dacă noi plecăm în Rusia noi suntem nevoiți să vorbim în limba rusă, dar la noi sunt de exemplu 5 moldoveni și un 
rus, ai noștri discută în rusă. Rușii sunt așa un popor care nu respectă țara noastră, tradițiile noastre nu le respectă.” (M, 
59 ani, constructor)

„Ei cred că dacă o să învețe limba noastră o să se înjosească. Dar omul cu câte limbi cunoaște mai multe cu atât el este 
mai bogat.” (M, 59 ani persoană cu dizabilități)

„Foarte autoritari, cu spirit naționalist, cu toate că locuiesc pe un teritoriu moldovenesc, dar totuși au un spirit prea 
autoritar și prea impunător… Lipsă de respect din partea lor, că noi n-o să ne ducem în Rusia să vorbim limba română.” 
( F, 23 ani, studentă)

Peste jumătate dintre cei intervievați, 56,2%, consideră că rușii doresc desfiinţarea RM ca stat independent și alipirea 
acesteia cu Rusia, ponderi mai mari care afirmă aceasta sunt observate printre tinerii de 18-29 ani (64,6%), respondenții 
cu statut socio-economic înalt (62,1%), reprezentanții etniei majoritare și respondenții din mediul urban (câte circa 60% 
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răspunsuri). De menționat, că opțiunea rușii tind ca RM să se integreze în UE a cumulat o pondere deosebit de mică de doar 
14,4% răspunsuri, iar 16,3% respondenți au declarat că nu este valabilă nici o afirmație din perechea propusă.

Cu referire la opinia privind atitudinea rușilor față de alte etnii, aproximativ aceleași ponderi de 45% au fost alocate ambelor 
opțiuni (44,3% - se consideră mai presus de alte popoare, etnii și 45,1% - rușii sunt foarte prietenoși și deschiși către persoanele 
de alte etnii). Prima opțiune a cumulat ponderi mai mari de circa 53% printre persoanele cu studii superioare, cu statut 
socio-economic înalt și printre tineri, a doua opțiune – printre reprezentanții etniilor minoritare cu 78,7% răspunsuri.

În ceia ce ține de următoarele trei perechi de afirmații (1. Poporul rus din totdeauna a fost unul agresiv și cuceritor, 2. 
Poporul rus nu este agresiv ci a luptat doar atunci când a fost atacat; 1. Rușii nu vor să muncească la greu, căutând locuri de 
muncă mai ușoare, 2. Rușii muncesc la fel ca toată populaţia uneori pot depune mai mult efort pentru a reuși în timp; 1. Rușii 
sunt cei mai mari consumatori de alcool, 2. Rușii consumă alcool la fel ca alte etnii, în limitele normalităţii), ponderi mai 
mari ale răspunsurilor, care au depășit 50%, au fost atribuite afirmațiilor pozitive cu referire la persoanele de naționalitate 
rusă care locuiesc în RM, cele mai mari ponderi fiind observate printre etniile minoritare și persoanele în vârstă. Primele 
afirmații, cele cu conotații negative au cumulat câte puțin peste 30% răspunsuri, iar ponderi mai mari ale răspunsurilor, de 
circa 40%, au fost observate printre respondenții tineri. 

Figura 22. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind ruşii care locuiesc în RM
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2.7.  Persoane vorbitoare de limba rusă

Cu referire la persoanele din RM care vorbesc limba rusă respondenții au atribuit caracteristici puțin mai pozitive în raport cu 
grupul precedent. Astfel, 30,1% consideră că aceștia sunt cumsecade, peste 20% răspunsuri au cumulat opțiunile descurcăreți, 
ospitalieri, educați, ambițioși, 17,7% - gospodari, câte circa 10% - uniți, receptivi, veseli. Au mai fost declarate și astfel de 
răspunsuri precum buni, prietenoși, muncitori, care au cumulat mai puțin de 5% răspunsuri. Grupului respectiv i-au fost 
atribuite și câteva caracteristici cu conotație neutră, două din ele cumulând ponderi reprezentative de 18% (orgolioși) și 16,2% 
(independenți). Caracteristicile cu conotație negativă, atribuite vorbitorilor de limba rusă, cumulează mai puțin de 10% dintre 
răspunsuri, cu excepția faptului că aceștia sunt considerați indiferenți/reci într-o pondere de 10,7% (Figura 23). 

Figura 23. Ce calităţi consideraţi că îi caracterizează cel mai bine persoanele din RM care vorbesc limba rusă?

Astfel, se observă că respondenții sunt mai toleranți față de vorbitorii de limba rusă din RM, ceia ce se confirmă și prin 
răspunsurile la cele trei grupuri de afirmații, cu 62,1% – pentru grupul, care include doar afirmații pozitive (descurcăreți, 
orgolioși, ambițioși), 24,3% - pentru grupul cu conotație neutră (orgolioși, ambițioși, leneși) și doar 8% - pentru cel cu 
conotație negativă (uniți agresivi, alcoolici) (Figura 24). Aceleași grupuri de respondenți au cumulat cele mai mari ponderi 
cu referire la afirmațiile cu conotație pozitivă: reprezentanții etniilor minoritare și vârstnicii, dar ponderile sunt mai mari 
și reprezintă 77,7% și 65,7%, respectiv.
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Figura 24. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele vorbitoare de limba rusă?

Analiza răspunsurilor cu referire la perechile de afirmații opuse ca sens denotă că persistă răspunsurile pozitive, tendințele 
fiind aproximativ aceleași precum și în cazul grupului precedent de populație (ruși), însă ponderile sunt mai mari, adică 
gradul de acceptare a vorbitorilor de limbă rusă din RM este mai înalt (Figura 25). 

Astfel, peste jumătate dintre respondenți (52,1%) consideră că vorbitorii de limba rusă din RM țin la țara noastră, în care 
locuiesc, față de 34,2% care afirmă că aceștia nu sunt patrioţi ai RM, 44,7% au optat pentru afirmația precum că vorbitorii 
de limba rusă nu simt nevoia de a studia limba română deoarece peste tot se pot înțelege în limba rusă, versus 41,6% care au 
selectat opțiunea sunt orgolioși și nu doresc să studieze limba română, de asemenea aproape jumătate (49,3%) consideră că 
vorbitorii de limba rusă sunt foarte prietenoși și deschiși în raport cu 35,9% care au afirmat că aceștia se consideră mai presus 
decât persoanele care vorbesc limba română. 

Totodată o parte considerabilă de 48,1% consideră că vorbitorii de limba rusă din Moldova doresc desfiinţarea RM ca stat 
independent și alipirea acesteia cu Rusia, doar 17,8% - că vorbitorii de limba rusă tind ca RM să se integreze în UE, iar 14,8% 
cred că nici una din opțiuni nu este valabilă. 

Cu referire la agresivitatea grupului dat de persoane se observă că circa 55,4% dintre respondenți consideră că persoanele 
care vorbesc limba rusă nu sunt agresive ci luptă doar atunci când sunt atacate și doar 20,7% respondenți consideră că 
persoanele care vorbesc limba rusă din totdeauna au fost agresivi și cuceritori, iar alte aproape 20% au fost incerți în 
aprecieri.

Și cu referire la capacitatea de a munci persistă percepțiile pozitive cu 56,7% dintre respondenți care au afirmat că 
persoanele care vorbesc limba rusă muncesc la fel ca toată populaţia uneori pot depune mai mult efort pentru a reuși în 
timp, aproape 1/5 consideră că persoanele care vorbesc limba rusă nu vor să muncească la greu, căutând locuri de muncă 
mai ușoare. Ca și în cazul grupului precedent, mai toleranți sunt reprezentanții etniilor minoritare, mai puțin toleranți 
sunt tinerii de 18-29 ani
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Figura 25. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele vorbitoare de limba rusă
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2.8.  Românii care locuiesc în Republica Moldova

Cu referire la calitățile care îi caracterizează cel mai bine pe românii care locuiesc în RM, opiniile s-au distribuit aproximativ 
egal între pozitive și negative, cu o ușoară tendință spre caracteristicile cu conotație pozitivă (Figura 26). 

Astfel, 22,3% de respondenți consideră că aceștia sunt cumsecade, câte aproximativ 16% - inteligenți, educați, câte circa 10% 
au cumulat calificativele primitori, descurcăreți, gospodari, harnici, iar câte circa 7% - uniți, credincioși, sufletiști/săritori la 
nevoie. Aceleași două calificative neutre (orgolioși, independenți) au cumulat câte circa 10% răspunsuri. Printre calitățile cu 
conotație negativă cea mai mare pondere de 20,5% a fost atribuită calificativului zgârcit, urmat de 17,5% pentru fățarnic, 
câte circa 10% au cumulat calificativele egoiști, leneși, indiferenți/reci, în jur de 6% - hoți, agresivi. Alte calificative au 
cumulat mai puțin de 5%. 

Figura 26. Ce calităţi consideraţi că îi caracterizează cel mai bine pe românii care locuiesc în RM?

Aceiași distribuție a răspunsurilor, aproximativ uniformă, se observă și între grupurile de afirmații, considerate ca fiind 
grup absolut pozitiv (descurcăreți, orgolioși, inteligenți) cu 36,2%, grup cu conotație neutră (orgolioși, inteligenți, zgârciți) 
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care a cumulat 24,8% și grup cu conotație negativă (primitori, zgârciți, fățarnici) cu 28,4% (Figura 27). Se observă că pentru 
grupul de afirmații pozitiv optează ponderi mai mari ale persoanelor cu studii superioare (46,2%), tinerii de 18-29 ani 
(42,3%), cu statut socio-economic înalt (41,4%), iar în cazul grupului cu conotație negativă au fost înregistrate ponderi 
mai mare ale răspunsurilor printre persoanele cu studii medii, liceu (34,5%) și reprezentanții etniilor minoritare (34,3%).

Figura 27. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine românii care locuiesc în RM?

A fost solicitată opinia respondenților privind șase perechi de afirmații cu referire la românii care locuiesc în RM (Figura 28).

Aproape 45% de respondenți consideră că românii care locuiesc în RM doresc desfiinţarea RM ca stat independent și 
unirea acestuia cu România. Acest punct de vedere a fost exprimat de 55,8% reprezentanți ai etniilor minoritare, 49,1% 
respondenți cu studii medii/ liceu, circa câte 48% persoane de 18-29 ani, bărbați, locuitori ai mediului urban. Alți 32,2% 
de respondenți consideră că românii nu doresc neapărat ca RM să se unească cu România, iar cea mai mare pondere a 
răspunsurilor de 38,3% a fost observată printre persoanele de 30-44 ani. 

Alte trei perechi de afirmații vin sa solicite aprecierea capacităților spirituale ale românilor care locuiesc în RM. Astfel 
circa 46% dintre respondenți consideră că românii sunt săritori la nevoie, ei niciodată nu vor trece pe alături fără să ofere 
ajutor în caz de necesitate. Cu această afirmație sunt de acord peste jumătate dintre persoanele cu statut socio-economic 
înalt, locuitorii mediului urban, de asemenea aproape jumătate dintre locuitorii orașelor. Totodată 22,7% consideră că 
românii sunt răi/haini la suflet și niciodată nu îți vor oferi o mână de ajutor la nevoie, aceasta afirmă o pondere mai mare 
de 36,3% a reprezentanților etniilor minoritare. O pondere de 40,8% din totalul respondenților consideră că românii 
nu fură, ei își dobândesc avuţiile doar prin muncă, și aceleași grupuri de respondenți cumulează ponderi mai mari ale 
răspunsurilor cu referire la afirmația respectivă (49% dintre persoanele cu statut socio-economic înalt, 44,4% respondenți 
cu studii superioare și 42,6 locuitori ai mediului urban). 28,3% de respondenți afirmă contrariul, că românii care locuiesc 
în RM sunt hoţi și iubesc să-și însușească lucruri care nu sunt ale lor, afirmație susținută preponderent de etniile minoritare 
cu 38,1% răspunsuri. Răspunsurile privind al treilea grup de afirmații nu înregistrează mari diferențe, cu 37,1% pentru 
opțiunea precum că românii din RM sunt persoane zgârcite, cu o pondere mai mare de 42,7% a etniilor minoritare care 
afirmă acest lucru, și 35% susțin că românii sunt persoane darnice, ei pot oferi sprijin și ajutor în orice moment, opinie 
susținută de aproape 40% dintre persoanele cu statut socio-economic mediu și vârstnici de 60+ ani.

De menționat, că mai persistă opinia precum că românii de fapt sunt romi/țigani , susținută de aproape ¼ respondenți și 
de peste 1/3 dintre reprezentanții etniilor minoritare, totodată alți 63,8% sunt de acord că românii și romii sunt două etnii 
diferite, acest lucru este conștientizat de 75% dintre persoanele cu studii superioare și 73,3% respondenții de la orașe.

De asemenea a fost observată o pondere de 24,7% din totalul respondenților care afirmă precum că în RM nu există 
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români, cei care se declară astfel sunt de fapt moldoveni, iar 59,2% consideră că fiecare persoană are dreptul de a se identifica 
așa cum consideră de cuviință.

Figura 28. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind românii care locuiesc în RM 

În discuțiile de grup a existat tendința respondenților de a se referi la caracterizarea românilor din experiențele de vizitare 
în România sau din relatările unor apropiați. Cu referire la românii din RM și aici au fost discuții privind etnicii români, 
născuți în RM și care și-au redobândit cetățenia și cetățeni din România care locuiesc în RM. Astfel cetățenii români, 
născuți în România sunt apreciați ca fiind mai „deschiși”, „liberi în ași exprima opiniile”, dar totodată sunt considerați 
ca fiind „fățarnici” și „lăudăroși”. În opinia unor respondenți, etnicii români din RM care nu cunosc limba rusă se pot 
confrunta cu dificultăți în angajarea în câmpul muncii. 
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„de multe ori la angajare se cere cunoașterea atât a limbii române, cât și a limbii ruse, care practic e a doua limbă 
vorbită și ei pot întâlni unele dificultăți că nu știu limba rusă.” (F, 23 ani, studentă)

2.9. Evreii 

Persistă percepții preponderent pozitive privind calificativele cu referire la evreii care locuiesc în RM (Figura 29). 

Circa 50% dintre respondenți au afirmat că aceștia sunt deștepți, peste ¼ (26,4%) precum că sunt uniți, iar 1/5 (20,6%) 
consideră că evreii sunt întreprinzători. Între 15% și 8% răspunsuri au cumulat calificativele harnici, omenoși/buni la suflet, 
credincioși, săritori la nevoie, respectuoși. Circa 1/3 dintre respondenți au indicat că evreii sunt vicleni/șmecheri, 12,9% - 
liniștiți, acestea fiind considerate caracteristici cu conotație neutră. Printre caracteristicile cu conotație negativă cea mai 
mare pondere de 24,3% a cumulat calificativul zgârciți, alte patru – între 10% și 8% răspunsuri. 

Figura 29. Ce calităţi consideraţi că îi caracterizează cel mai bine pe evreii care locuiesc în RM?

De asemenea o distribuție mai uniformă ale răspunsurilor privind trei grupuri de afirmații (cu conotații pozitivă, neutră și 
negativă) se observă și în cazul evreilor care locuiesc în RM. Astfel, 37,3% de respondenți au dat preferință grupului absolut 
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pozitiv, care include calificativele harnici, deștepți, întreprinzători, cu ponderi mai mari de 40% observate printre persoanele cu 
studii superioare, cu vârsta peste 45 ani, etnii minoritare, locuitori ai mediului urban. Circa 30,7% din totalul respondenților 
au optat pentru grupul cu conotație neutră (deștepți, întreprinzători, zgârciți), cea mai mare pondere de 34,8% fiind observată 
printre persoanele de 30-44 ani. Grupul de afirmații cu conotație negativă (credincioși, zgârciți, vicleni/șmecheri) a cumulat 
22,7% dintre răspunsuri, cea mai mare pondere de 29,7% fiind înregistrată în rândul persoanelor tinere de 18-29 ani. 

Figura 30. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine evreii care locuiesc în RM?

Cinci perechi de afirmații opuse ca sens vin să evalueze percepția respondenților cu referire la evreii care locuiesc în RM 
(figura 31). 

Circa 40% dintre respondenți consideră că evreii din RM nu sunt patrioţi în ţara în care trăiesc, ci tind mereu spre Israel, cu 
circa 45% dintre persoanele de vârsta 30-44 ani care susțin același lucru, dar și precum că evreii se consideră mai superiori 
decât alte naţiuni, afirmație susținută de ponderi de peste 45% ale respondenților cu studii superioare și medii, liceu. Circa 
36% au declarat opusul acestor afirmații, respectiv, evreii din RM țin la țara noastră, în care locuiesc, de asemenea și evreii 
se referă la egal către alte națiuni.

De asemenea 42% dintre respondenți susțin că evreii niciodată nu au muncit, dar au câștigat bani prin șmecherii și comerţ, 
cea mai mare pondere a fost observată printre persoanele de 45-59 ani, iar 31,6% susțin că evreii sunt muncitori și nu 
practică șmecherii pentru a se îmbogăţi, de această opinie fiind aproape 40% dintre respondenții din orașe. 

O treime dintre cei intervievați afirmă că evreii au prea mult control asupra afacerilor și pieţelor financiare la nivel mondial, 
iar ponderea cea mai mare, de 41,3%, a celor care susțin aceasta este înregistrată printre respondenții cu statut socio-
economic înalt. De asemenea, 28,3% din totalul respondenților și-au exprimat opinia precum că evreii sunt pe nedrept 
învinuiți că ar deține control asupra lumii, iar circa 30% nu s-au expus în acest context.

Cu referire la discriminare opiniile s-au divizat aproximativ la egal, respectiv: 28,9% de respondenți au selectat opțiunea 
precum că evreii sunt cel mai des discriminați, acest lucru este afirmat de 37,2% respondenți de la orașe. Alții 25,5% au 
declarat că ei sunt cei care discriminează cel mai des, iar peste 1/3 nu au fost de acord cu nici una din afirmații sau nu au 
dorit să se expună în acest context. 

În discuțiile de grup s-au conturat cu precădere atitudini pozitive față de evrei, în opinia celor intervievați aceștia sunt buni 
întreprinzători, comercianți, „cu un simț sporit de gestionare a resurselor financiare”, ingenioși și modești. Evreii au strategii, 
tactici de negociere și comunicare specifice orientate spre atingerea scopurilor. În ambele discuții de grup a fost accentuat 
unitatea evreilor, suportul reciproc pe care și-l oferă. 
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Figura 31. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind evreii care locuiesc în RM

„Un popor unit, inteligent, foarte prietenos, persoane care pun accent pe venit. Nu în zadar germanii aveau contabili 
evrei. Statul lor este foarte prosper. Ei nu prea dau facilități altor etnii care vin și locuiesc la ei.” (M, 32 ani, psiholog)

„Sunt măgulitori, știu să găsească calea spre orice om, își ating scopul…Mai este chestia asta că ei nu-ți răspund direct. 
Dacă îi dai o întrebare, el o să-ți răspundă cu altă întrebare. Până la urmă tu o să-i dai o întrebare și n-o să fie da sau 
nu, o să fie o discuție mai lungă până la care n-o să afli răspunsul direct, dar unul așa mai voalat.” (F, 24 ani, concediu 
de îngrijire a copilului) 
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2.10. Persoane de origine africană 

O pondere importantă de 57,9% dintre cei intervievați consideră că persoanele de origine africană care locuiesc în RM 
sunt negri, 20,6% - săraci, iar alte caracteristici cu conotație negativă (au un miros specific, aduc boli venerice, murdari, 
agresivi) au înregistrat fiecare câte circa 10% răspunsuri. În ceia ce ține de caracteristicile pozitive, cea mai mare pondere 
de 16,5% a fost observată pentru calificativul amabil, circa 10%-7% au acumulat răspunsurile veseli, respectă legea, educați, 
activi, inteligenți, credincioși, binevoitori/săritori la nevoie (Figura 32). În cadrul discuțiilor de grup au fost remarcate și 
„rezistența fizică a acestora” și „apropierea față de natură”. 

Figura 32. Ce calităţi consideraţi că caracterizează cel mai bine persoanele de origine africană care locuiesc în RM?

Fiind întrebați care grupuri de afirmații (cu conotație pozitivă, neutră, negativă) îi caracterizează cel mai bine pe persoanele 
de origine africană care locuiesc în RM, 41,2% au optat pentru grupul de afirmații pozitive (amabili, deștepți, credincioși), 
iar cele mai mari ponderi au fost observate printre respondenții din mediul urban (51,3%), tinerii de 18-29 ani (49,8%) 
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și persoanele cu studii superioare (49%). Pentru grupul cu conotație neutră (deștepți, credincioși, agresivi) au optat 20,9% 
respondenți, cu ponderi mai mari observate printre reprezentanții etniilor minoritare (25,7%) și femei (24,1%), grupul cu 
conotație negativă (inteligenți, agresivi, intoleranți) a cumulat 13,3% răspunsuri, cei mai puțin toleranți fiind respondenții 
din grupul cu statut socio-economic înalt (15,2%) (Figura 33).

Figura 33. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele de origine africană care 
locuiesc în RM?

Chiar dacă aproape 60% dintre respondenți consideră că culoarea pielii nu trebuie să fie o barieră în contactarea persoanelor, 
totuși circa ¼ susțin afirmația precum că africanii sunt foarte diferiți de europeni și este imposibilă integrarea lor în țări 
precum Moldova. Opiniile participanților la discuțiile de grup în acest sens sunt împărțite. Pe de o parte unii participanți 
consideră că ei sunt foarte diferiți (aspectul fizic și intelectual) și cel mai bine este să se mențină o distanță, remarcându-se 
chiar o repulsie față de aceștia datorată aspectului fizic. 

„Sunt strașnici. Pielea neagră și dinții albi, când se râd eu mă tem de ei… Îi văd din punct de vedere igienic mai 
precari.” (F, 18 ani, elevă)

„Fiecare popor trebuie să facă familii cu persoane de aceeași naționalitate. Din cauza că nu este același sânge, dar 
când este un amestec de gene și sânge pare a fi un experiment. Am văzut mulți copii de culoare care vorbesc limba 
româna (n.a.- i se pare ceva anormal). (M, 52 ani, șomer)

În ambele discuții de grup mai mulți respondenți au făcut trimitere la acțiunile Domnului John Onoje, comportamentul 
acestuia având caracter apreciativ.

„Chiar John care lucra în piață, era foarte amabil, bun - să fi fost un moldovean de al nostru și să se fi râs, cum mulți 
glumeau, se umfla, dar el era calm, zâmbea.” (F, 24 ani, casnică)

„La noi este un Domnul John Onoje, el vorbește limba noastră și este foarte bravo.” (M, 32 ani, funcționar public)

De asemenea, 52,4% dintre respondenți sunt de opinia că Africa este un continent mare, unde sunt ţări foarte dezvoltate 
iar populaţia duce un mod de viaţă obișnuit, totuși 17,5% susțin afirmația precum că africanii trăiesc în triburi fiind încă 
nomazi și sălbatici, iar o pondere considerabilă de 35,3% afirmă că africanii aduc bolile venerice pe continentul European 
și în special SIDA, alte 42,8% consideră că bolile venerice și SIDA bântuie de multe decenii Europa și întreaga lume astfel că 
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africanii care vin nu au nici o legătură cu aceste epidemii. Aceste date permit de a invoca presupunerea privind stereotipurile 
discriminatorii cu referire la grupul dat de persoane, care persistă în Moldova, iar acest lucru este confirmat și de ultima 
pereche de afirmații, conform căreia aproape jumătate dintre respondenți (48,8%) consideră că africanii sunt cel mai des 
discriminați și doar 14,9% care susțin contrariul precum că africanii cel mai des discriminează (Figura 34).

Figura 34. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților, privind persoanele de origine africană 
care locuiesc în RM
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2.11. Persoane străine care locuiesc în Republica Moldova, dar fără cetățenia țării

Persoanele străine care locuiesc în RM sunt asociate cu o multitudine de calificative atât pozitive cât și negative. Identificăm 
șase caracteristici pozitive cu care cetățenii cel mai des asociază străinii: deștepți, întreprinzători, omenoși/buni la suflet, 
harnici, respectuoși și uniți. Toate aceste calificative au întrunit peste 10 la sută din mențiuni.

La polul opus se evidențiază calificativul negativ fugari, invocat de 22,7% din respondenți. Calificativele nu muncesc, 
se îmbogățesc ilegal, cu circa 14 la sută mențiuni, vizează cumva percepțiile de neintegrare sau integrare neadecvată a 
străinilor pe piața muncii. 

Un singur calificativ neutru care se evidențiază prin pondere sporită de mențiuni este că persoanele străine sunt liniștiți 
(14,8%). 

Figura 35. Ce calităţi consideraţi că caracterizează cel mai bine persoanele străine care locuiesc în RM, dar nu deţin 
cetăţenia țării?

În aprecierile acordate grupurilor de afirmații, pe de o parte, numeric predomină respondenții care au optat pentru grupul 
de afirmații cu conotație neutră (deștepți, harnici, vicleni/șmecheri) – 38,6%. Totodată afirmațiile absolut pozitive (buni la 
suflet, deștepți, harnici) au întrunit un scor dublu (30,8%) față de grupul cu conotație negativă (respectuoși, needucați și 
zgârciți). Astfel constatăm că în societatea predomină atitudinile neutru spre pozitiv față de oamenii străini. 
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Figura 36. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine străinii care locuiesc în RM?

 

Distribuțiile răspunsurilor în aprecierea perechilor de afirmații indică persistența suspiciunilor că străinii nu tratează RM 
în care trăiesc într-un mod adecvat. Aproape jumătate din respondenți au percepția că străinii tind mereu spre țara lor 
natală, nemanifestând spirit de patriotism față de țara în care locuiesc la moment (RM). Totodată unul din trei respondenți 
au optat pentru afirmația precum că străinii din RM țin la țara noastră.

O altă sursă posibilă de intoleranță ar fi percepțiile că străinii evită să se integreze lingvistic. Circa 35% respondenți afirmă 
că străinii nu doresc să învețe limba română pentru comunicare, dar comunică în limba engleză sau rusă. Totuși numeric 
predomină cei care sunt de părere că aceștia învață limba de stat – circa 43%. 

Totodată este vizibilă tendința de a asocia această categorie în întregime cu refugiați, peste jumătate din respondenți 
optând pentru afirmația că cei care vin să trăiască în RM de obicei fug din ţara lor, din anumite motive politice, economice, în 
detrimentul afirmației că străinii vin în RM pentru a munci, pentru care au optat doar unul din patru respondenți. 

Cu privire la afirmațiile legate de raportarea străinilor la piața muncii și venituri, părerile sunt împărțite. Circa o treime 
din respondenți tind spre percepțiile negative ca dețin prea mult control asupra afacerilor și piețelor financiare și că străinii 
niciodată nu au muncit dar au câștigat bani prin șmecherii. La fel, aproximativ 1/3 din respondenți au optat pentru 
afirmațiile pozitive ca străinii care vin în RM să locuiască de obicei nu vin cu scopul de a investi ci de a cheltui banii și străinii 
sunt muncitori și nu practică șmecherii pentru a se îmbogăţi. 
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Figura 37. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele străine care locuiesc 
în RM, dar nu deţin cetăţenia țării

2.12. Persoane de religie musulmană 

Populația care practică islamul este unul din grupurile cele mai respinse de către respondenții studiului. După cum s-a 
menționat mai sus și în raport cu distanța socială, acest grup se plasează pe locul cinci cu un IDS mediu de 3,3 puncte, ceea 
ce corespunde unui nivel mediu de acceptare mai mare decât poziția de coleg de muncă. 

Studiul relevă că distanța socială sporită față de musulmani este alimentată de o serie de stereotipuri dure, împărtășite 
de populația RM față de reprezentanții acestui cult religios. Au fost identificate patru stereotipuri cu un nivel înalt de 
răspândire/acceptare: agresivi, fanatici, teroriști, extremiști. Aceste calificative atribuite grupului au fost predominante și în 
cadrul discuțiilor de grup.

Printre asocierile pozitive se evidențiază percepția față de musulmani ca fiind credincioși, deci chiar și asocierile pozitive 
vizează apartenența la cult. Ca aspect pozitiv în ambele discuții de grup s-a menționat faptul că aceștia nu consumă alcool. 
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Figura 38. Ce calităţi consideraţi că caracterizează cel mai bine persoanele de religie musulmană care locuiesc în RM? 

Conform distribuției pe grupuri de caracteristici, înregistrăm că se egalează numeric ponderile celor care au optat pentru grupul 
absolut pozitiv – 33,7% (credincioși, harnici, familiști) și cel care conține caracteristici negative – 30,3% (harnici, intoleranți, 
teroriști). Grupul de afirmații cu conotație neutră (harnici, familiști, agresivi) a cumulat 24,3% răspunsuri (Figura 39).

Figura 39. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine musulmanii care locuiesc în RM?
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Și în aprecierile acordate perechilor de afirmații transpare tendința de a asocia persoanele de religie musulmană cu 
agresivitatea și terorismul. Astfel numeric predomină respondenții care tind mai degrabă să asocieze musulmanii ca fiind 
agresivi și periculoși (aprox. 45%), decât să-i considere ca fiind buni și religioși, care nu pot face rău nimănui (aprox. 36%).

În cazul asocierii cu terorismul, unul din trei respondenți asociază direct musulmanii cu terorismul, tinzând să opteze 
pentru afirmația musulmanii sunt teroriști/extremiști în detrimentul afirmației că există teroriști de diferite religii, pentru 
care au optat circa 42% respondenți. 

Și în final, asocierile cu extremismul nu sunt alimentate de factori/caracteristici sociale percepute față de acest grup, 
inclusiv bazate pe careva experiențe proprii de relaționare. Aceste asocieri sunt aproape complet bazate pe percepția asupra 
religiei islamice în sine ca fiind o religie extremistă (41% din respondenți față de circa 30% care au tins spre afirmația că 
islamul este o religie pașnică ca și celelalte religii). 

Figura 40. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele de religie musulmană 
care locuiesc în RM

Participanții la discuțiile de grup consideră că musulmanii sunt intoleranți față de alte religii,și că sunt îndreptățiți de 
credință să-i pedepsească pe cei care împărtășesc alte viziuni. 

„Ei zic o frază “Moarte celor nedrepți”. Ei ne consideră pe noi și celelalte religii „nedrepți”. Cum trebuie să urăști alte 
religii ca să vorbești așa ceva. Dacă intri la ei în ospeție ei te primesc ca pe un președinte, dar este îndeajuns să ieși din 
hotarele satului și pentru ei este o onoare să ucidă pe acest nedrept.” (M, 52 ani, șomer)

„Ei ne consideră niște oameni necredincioși” (M, 18 ani,student)
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Un alt aspect pe care s-a insistat în cadrul discuțiilor de grup se referă la statutul femeii musulmane, începând de la 
vestimentația acesteia până la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Femeile musulmane sunt percepute ca fiind 
discriminate și participanții la discuții au manifestat compasiune față de acestea. 

„Cum musulmanii se comportă cu femeile lor, eu nu le-aș permite să aibă femei în țară. Cunosc o doamnă care s-a 
măritat cu un musulman. Ea nu iese din casă fără soț sau fără sora soțului. Doamne ferește să cadă cineva în robia 
ceea. Femeile lor sunt deprinse, dar ale noastre nu ar rezista așa ceva.” (M, 52 ani, șomer)

„Dacă la mare merge dezbrăcată este ucisă. Femeile nu au drepturi.” (F, 45 ani, muncitor necalificat)

„Femeile se pot cumpăra la ei” (F, 59 ani, pensionară)

„Femeile pentru dânșii zero, doar ca servitori, le țin acasă.” (F, 24 ani, casnică)

„Etichetăm direct atunci când vedem vre-o femeie musulmană, numai fața i se vede, dar uneori acoperă și o jumătate 
de față și se văd numai ochii.” (M, 26 ani, funcționar public)

Câțiva respondenți au accentuat faptul că femeile din RM nu sunt informate și protejate, astfel ajung victime ale unor 
tradiții diferite în care poligamia este acceptată și legală. Din acest motiv atitudinea celor intervievați față de bărbații 
musulmani este reticentă. 

„Musulmanilor le plac femeile noastre. Am o prietenă care s-a căsătorit cu un musulman, au învățat împreună la 
Colegiul de medicină… dar ei au alte femei acolo și le iau ca slugi practic, dar aicea le purta așa pe palme.” (F, 23 ani, 
studentă)

„Bărbații musulmani vin și fac praf din toate fetele, iar când se duc bărbații noștri nu au dreptul nici să se atingă de o 
fată de la ei. La noi se pot urca toți în cap.” (M, 52 ani, șomer)

2.13. Alte minorităţi religioase

În comparație cu percepțiile față de musulmani, celelalte minorități religioase din Moldova sunt percepute preponderent 
pozitiv. Cu un indice de 2,3 puncte (între vecin și coleg de muncă), minoritățile religioase sunt asociate cu trăsături precum 
credincioși, nu consumă alcool, buni la suflet, nefumători și săritori la nevoie. Toate aceste caracteristici au acumulat peste 
20 la sută din mențiuni.

La polul opus sunt identificate trei caracteristici negative asociate acestui grup: sâcâitori, fățarnici și mincinoși. 

În distribuția pe grupuri de afirmații predomină evident ponderea respondenților care au optat pentru afirmațiile complet 
pozitive – 55,0% (credincioși, harnici, familiști) și cu conotație neutră – 26,8% (respectuoși, credincioși, fățarnici). Grupul de 
afirmații care include și unele cu conotații negative (harnici, intoleranți, mincinoși) acumulează un scor relativ mic – 12,8%. 

În perechile de afirmații, la fel, majoritatea respondenților tind spre afirmațiile care prezintă acest grup în lumină pozitivă. 
Pentru afirmația că persoanele care aparţin altor minorităţi religioase duc un mod corect de viaţă au optat circa 60% și doar 
circa 19% tind să aprecieze că persoanele care aparţin altor minorităţi religioase duc un mod desfrânat de viaţă. 

Distribuții asemănătoare ale răspunsurilor înregistrăm și în cazul celorlalte perechi de afirmații (vezi figura 43), poate 
doar cu excepția afirmațiilor care vizează sinceritatea de a părea ca fiind religios, unde 47% respondenți au afirmat că 
minoritățile religioase sunt persoane foarte religioase, însă unul din patru (27%) susțin că aceștia nu sunt religioși ci doar 
se prefac.
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Figura 41. Ce calităţi consideraţi că caracterizează cel mai bine persoanele care aparţin altor minorităţi religioase 
care locuiesc în RM?

Totodată, ținând cont de relativa omogenitate a RM, din perspectiva apartenenței religioase a populației, conform 
recensământului din 2004 circa 93,3% din populația țării aparținea confesiei ortodoxe și 2,2% altor rituri/confesii creștine. 
Astfel, în aprecierile acordate grupului „minorități religioase” experiențele cetățenilor inevitabil îi direcționează în a 
percepe acest grup prin prisma confesiunilor neortodoxe însă totuși creștine, ceea ce ar implica într-o anumită măsură 
percepțiile pozitive asupra grupului.
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Figura 42. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine alte minorităţi religioase care 
locuiesc în RM?

Figura 43. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind persoanele care aparţin altor 
minorităţi religioase care locuiesc în RM
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2.14. Persoane care au fost deținute (ex-deținuți)

Studiul relevă percepții negative ale populației față de persoanele ex-deținute, plasându-se ca și IDS pe locul trei, după 
grupurile cele mai respinse de respondenți ca personele LGBT si persoanele care trăiesc cu HIV.

În ceea ce privește stereotipurile, numeric predomină calificativele negative acordate. Astfel, aceste persoane cel mai des 
sunt asociate prin calificative precum periculoși,agresivi,hoți, necăjiți, om pierdut, asocieri care au întrunit între 28,9% și 
37,4% mențiuni. Un alt calificativ, ucigaș, întrunește la fel un număr sporit de mențiuni – 17,3%.

În ceea ce privește asocierile pozitive, ponderea mențiunilor este mult mai modestă. Numărul maxim de mențiuni (16,2%) 
a întrunit percepția că ex-deținuții ar fi nevinovați, urmat de ambițioși și descurcăreți.

Figura 44. Ce cuvânt vă vine în gând în primul rând atunci când spunem persoane care au fost deținuți în pușcărie 
(ex-deținuți)?

Din grupurile de calificative, cel care conține caracteristici negative (ambițioși, agresivi, periculoși) a fost menționat aproape 
de două ori mai des decât grupul de calificative absolut pozitive (ambițioși, vorbăreți, descurcăreți) – 43,4% versus 24,3%. 
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Figura 45. Care din următoarele grupuri de afirmaţii caracterizează cel mai bine persoanele care au fost deținuți în 
pușcărie (ex-deținuți)?

Totodată, de rând cu percepțiile preponderent negative, populația pare a-și asuma responsabilitatea de reintegrare în 
societate a acestora. În aprecierile perechilor de afirmații, opțiunile precum trebuie integrați în societate, și-au ispășit și 
acum sunt oameni ca toți oamenii și majoritatea au nimerit în pușcărie pentru ilegalități mai puțin grave au fost menționate 
mult mai des decât afirmațiile care ar exprima poziții adverse. 

Figura 46. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind ex-deținuții
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În cadrul discuțiilor de grup, de asemenea, cel mai mult s-a insistat pe necesitatea de reintegrare a ex-deținuților în 
societate, accentuându-se faptul că ei au nevoie de o șansă pentru a se reabilita. Respondenții au menționat că foștii deținuți 
se confruntă cu dificultăți la încadrarea în câmpul muncii. Totodată s-a precizat că neintegrarea acestora în societate 
contribuie semnificativ la faptul ca foștii deținuți să recidiveze. 

„Cred că majoritatea care se întorc pierd multe lucruri, ei pierd multe din comportamentul normal față de societate. 
Legea îi limitează, dar ar trebuie să îi ofere condiții mai bune. Nu se fac investigații pentru a îi ajuta să se integreze în 
societate.” (M, 52 ani, șomer)

„Pe dânșii societatea nu-i acceptă așa cum sunt ei. Ei nu au nici resurse financiare pentru hrană, pentru produse 
igienice. Astfel, ei încearcă să se angajeze la lucru, dar lucrul pe care îl vor ei să fie plătit, dar angajatorii așa ceva nu 
doresc, ei pot să-l angajeze ca un portar, ca un măturător, ca un hamal.” (M, 26 ani, funcționar public)

„ Îi face și mai răi decât sunt, pentru că ei vor să se impună în societate, să revină, să se adapteze, din cauza că lumea 
îi respinge, în multe cazuri îi face mai răi.” (F, 23 ani, studentă)

Unii respondenți au accentuat faptul că înainte de a stigmatiza un fost deținut, trebuie să analizam motivul pentru care 
a fost întemnițat. Respondenții sunt mai toleranți față de cei care au făcut anumite fraude economice, furturi și mult mai 
categorici față de cei care au săvârșit crime, violuri. 

„Eu ași fi mai retrasă față de dânșii, oricum doar foștii deținuți sunt de diferite categorii. Poate să aibă o încălcare 
administrativă financiară și poate el are un intelect care lucrează așa, știți cum căile acestea financiare, cum să eu 
de aici, să pun acolo și să am în buzunar. Alta când e cineva care a ucis sau a violat, a furat - față de dânșii eu chiar 
m-ași teme. Eu chiar nici nu ași reacționa la omul ăsta, l-ași ignora. Mai bine nu ai de a face cu omul ca să nu ai 
careva consecințe.” (F, 26 ani, cercetător științific stagiar)

„Fiica mea a cântat la un penitenciar și deținuții stăteau în lacrimi. Nu știm cine din ce cauză a ajuns acolo…Dar ce 
lucruri frumoase fac din lemn.” (F, 45 ani, muncitor)

Pe de altă parte în opinia unor participanți la discuțiile de grup persistă stereotipul că ex-deținuți nu există, aceștia se vor 
reîntoarce mai devreme sau mai târziu în detenție, dat fiind faptul că aceasta a devenit un mod de viață a lor – în detenție 
ei s-au acomodat la un mediu, în mediul social le vine greu. 

„De exemplu, un cetățean care nu a fost închis sau nu a avut conflicte cu legea, îi este frică să facă un lucru urât că se 
teme. Dar el dacă a fost acolo, mai ales dacă a stat 5-10 ani, lor le este totuna.” (F, 24 ani, casnică)

2.15. Percepții privind femeile în societate

Și în final, în cadrul studiului, adițional grupurilor marginalizate, au fost evaluate și atitudinile față de femei în societate. 
Respondenții au exprimat percepția față de patru perechi de afirmații care vizau percepțiile asupra implicării femeilor 
în conducerea statului, implicarea în viața publică și construirea unei cariere , capacitățile femeilor de a lua decizii 
și succesul în activitatea publică. Pentru afirmațiile cu caracter discriminatoriu la adresa femeilor au optat circa unu 
din patru respondenți, pe când afirmațiile care exprimă poziții nediscriminatorii au acumulat între 50% și 75% de 
răspunsuri. 
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Figura 47. Perechi de afirmații care redau punctul de vedere a respondenților privind femeile în societate
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CAPITOLUL 3. 
Concluzii și recomandări

3.1 Concluzii

1) Studiul relevă un nivel de încredere a populației în instituții și interuman foarte limitat. Acestei realități i se 
suprapune corelația între toleranță și nivelul de trai, manifestată prin tendința populației mai puțin înstărite să 
manifeste mai puțină toleranță față de alte persoane. Mai mult ca atât, la moment, discriminarea unor grupuri de 
persoane nu este percepută ca o problemă stringentă a țării. 

2) Drept urmare, în pofida variației foarte mari a distanței sociale în funcție de grupurile față de care aceasta a 
fost măsurată, IDS relevă un nivel sporit de intoleranță a populației față de grupurile marginalizate. Niciunul 
din grupurile marginalizate nu se poate bucura de o toleranță totală, cu indice al distanței sociale egal cu zero. 
Totodată, față de unele grupuri este manifestat un grad de intoleranță foarte pronunțat, aceștia fiind respinși până 
la poziții de cetățean sau chiar doar de vizitator al țării. 

3) Variația foarte mică a distanței sociale pe grupuri socio-demografice ale populației indică faptul că intoleranța 
este caracteristic manifestată de toate categoriile acestei populații. 

4) Un factor mai pronunțat cu impact asupra distanței sociale ține de experiența personală. Distanța socială față 
de grupurile marginalizate se reduce simțitor în cazul în care respondentul cunoaște personal și/sau chiar are în 
cercul social restrâns reprezentanți ai acestor grupuri. 

5) Există o corelație directă între nivelul de trai, statutul socio-economic al respondenților și gradul de percepție 
față de anumite grupuri de persoane, și anume: persoanele cu studii superioare și din mediul urban au exprimat 
percepții mai pozitive față de majoritatea grupurilor de persoane, pe când cei din mediul rural și cu studii medii 
sau incomplete au demonstrat percepții mai negative. 

6) Opiniile exprimate în cadrul discuțiilor de grup relevă atitudinea sceptică și chiar ostilă referitor la adoptarea Legii 
nr. 121 cu privire la asigurarea egalității, care este percepută eronat ca „legea minorităților sexuale”. Adoptarea 
legii este asociată cu grupul LGBT, ceea ce denotă o înțelegere greșită a scopului acestei legi. Percepția denaturată 
poate fi explicată prin influența unor factori de ordin politic, respondenții apreciind acceptarea acestei legi drept 
condiție în vederea apropierii de UE.

7) Nivelul de toleranță cel mai redus este manifestat față de grupul LGBT. Reprezentanții acestui grup sunt cei mai 
blamați și respinși de către societate. Două treimi din respondenți sunt de părere că aceștia trebuie expulzați 
din țară, și doar 1% i-ar accepta în calitate de membru de familie (nivel de toleranță maxim). IDS a înregistrat 
o valoare de 5,2 (din 6 maxim posibile) și șase din zece participanți la studiu ar opta pentru expulzarea acestora 
din țară. Discuțiile de grup au constatat o diferență de percepție față de lesbiene și gay, față de ultimii se 
manifestă un nivel de intoleranță mai mare comparativ cu persoanele lesbiene. 

8) Persoanele HIV+ sunt un alt grup puternic stigmatizat în RM. IDS față de aceștia reprezintă 4,3. În cadrul 
cercetării persoanele HIV+ au fost percepute de către respondenți cu conotații preponderent negative, 
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manifestându-se teama de infectare. Acestor persoane li se atribuie o „viață sexuală dezordonată” și sunt 
deseori asociate și cu „consumatorii de droguri”. 

9) Foștii deținuți reprezintă, de asemenea, un grup exclus din societate, IDS fiind de 3,6. Principalele calificative 
atribuite acestui grup sunt: „periculoși”, „agresivi”, „hoți”. În același timp atât datele cantitative, cât și cele calitative 
au atestat conștientizarea populației privind necesitatea de a oferi suport foștilor deținuți pentru ca aceștia să se 
reintegreze în societate. 

10) Există o diferență semnificativă în atitudinea populației față de persoanele cu dizabilități mintale și cele cu 
dizabilități fizice. Societatea respinge persoanele cu dizabilități mintale și intelectuale fiind preocupați de propria 
siguranță. Față de persoanele cu dizabilități fizice persistă sentimente de milă, dar în același timp stereotipuri de 
accentuare a deficienților acestora. 

11) În ceea ce privește copiii cu dizabilități, este îngrijorător faptul că în societate persistă atitudini reticente faţă de 
necesitatea integrării acestor copii în sistemul educaţional în condiţii de egalitate cu ceilalți copii. Astfel, deși 
63,6% din totalul respondenţilor consideră că copiii cu dizabilităţi ar trebui să fie educaţi în clase obișnuite, 
totuși un procent semnificativ (27,3% - ceea ce constituie peste ¼ din respondenți) dintre cei intervievați 
consideră că copii cu dizabilităţi ar trebui să fie educaţi în școli separate. Această atitudine denotă prezenţa 
unei percepţii greșite privind dizabilitatea, precum și persistenţa unei abordări stigmatizante, orientate spre 
segregare, abordare care contravine conceptului actual de participare efectivă și integrare deplină în societate 
a persoanelor cu dizabilităţi.

12) Din grupul minorităților etnice, atitudinea cea mai rezervată este față de romi. Acestora li se atribuie un șir 
de calificative negative, cel mai frecvent fiind menționate: „hoți”, „mincinoși”, „cerșetori”. Deși într-o pondere 
semnificativ mai mică, respondenții apreciază la romi faptul că sunt „uniți” și „ambițioși”. 

13) Față de rușii din RM cetățenii manifestă cel mai mic IDS (0,9), preponderent atitudinile față de aceștia sunt 
pozitive. Un aspect care s-a evidențiat în special în cadrul discuțiilor de grup este percepția asupra lipsei de 
respect față de tradițiile și obiceiurile băștinașilor, în special prin necunoașterea limbii române. Aspect care se 
pare că nu deranjează excesiv populația dat fiind faptul că același IDS s-a înregistrat și față de grupul vorbitorilor 
de limbă rusă.

14) Opiniile participanților la studiu privind minoritățile religioase din RM sunt preponderent cu conotație pozitivă, 
cel mai frecvent fiind asociați cu „credincioși”, „buni la suflet”. Respondenții apreciază faptul că aceștia nu 
consumă alcool și tutun. Însă cu referire specific la musulmani atitudinile sunt preponderent negative, aceștia 
sunt percepuți ca fiind „agresivi”, „teroriști”,„fanatici”. În discuțiile de grup s-a accentuat lipsa de toleranță a 
acestora față de alte religii și atitudinea discriminatorie a acestora față de femei. 

15) În final, putem remarca că în RM predomină o multitudine de stereotipuri cu referire la diferite grupuri 
sociale, aspect ce influențează gradul de coeziune și integrare socială a acestora. Etichetarea anumitor oameni 
după aparențe se poate răsfrânge ca un efect de bumerang asupra atitudinilor și comportamentelor acestora 
în societate. 

3.2 Recomandări

1) Depunerea eforturilor conjugate și continue orientate spre eliminarea stereotipurilor și prejudecăților de orice fel 
și diminuarea atitudinilor și comportamentelor ostile.

2) Desfășurarea campaniilor de informare în vederea creării unei percepții clare și corecte despre scopul Legii nr. 
121 cu privire la asigurarea egalității, precum și pentru sporirea vizibilității Consiliului în calitate de principala 
autoritate publică cu atribuții în domeniul prevenirii și eliminării discriminării. 
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3) Desfășurarea unor activități de instruire (pentru diverse categorii de subiecți) în scopul înțelegerii esenței 
fenomenului de discriminare și conștientizării efectelor acestuia, precum și aprecierea obiectivă a dimensiunilor 
lui în societate. 

4) Consolidarea eforturilor tuturor actorilor atît statali, cît și din cadrul societății civile, în desfășurarea activităților 
și programelor menite să sporească gradul de incluziune socială și participare a persoanelor care fac parte din 
grupurile marginalizate.

5) Promovarea respectului pentru diferenţă și diversitate, prin aducerea împreună a diferitor grupuri.

6) Încurajarea mediului respectuos în locurile unde oamenii comunică în mod regulat, cum ar fi locurile de muncă 
și instituţiile de învăţămînt. 

7) Desfășurarea campaniilor de sensibilizare și promovare a unei atitudini tolerante a populației față de persoanele 
LGBT, educarea în spiritul acceptării diversității sexuale și recunoașterii drepturilor egale ale minorităților 
sexuale.

8) Desfășurarea campaniilor de informare privind HIV și de educare a toleranței față persoanele HIV+.

9) Promovarea educației formale și nonformale inclusive în scopul diminuării reticenței față de copiii cu dizabilități, 
integrării acestora în societate și participarea deplină la viața socială.

10) Susținerea minorităților etnice în promovarea culturii și tradițiilor proprii, desfășurarea activităților care să 
contribuie la facilitarea și dezvoltarea dialogului inter-etnic și inter-cultural. 

11) Consolidarea capacităţilor de implicare activă ale persoanelor și grupurilor de persoane vulnerabile în realizarea 
și apărarea drepturilor fundamentale.

12) Promovarea imaginii pozitive a grupurilor marginalizate, prin consolidarea capacităților jurnaliștilor și 
radiodifuzorilor în vederea îmbunătățirii modului în care sunt prezentate publicului larg. 
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