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Intoleranþã, discriminare ºi autoritarism în opinia publicã - România 2003, este un 
sondaj realizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) în cadrul proiectului 
�Extremism în România�. Finanþarea acestui proiect este asiguratã de cãtre The
German Marshall Fund of the United States. The German Marshall Fund of the United
States este o instituþie americanã a cãrei misiune este aceea de a stimula schimbul 
de idei ºi de a promova colaborarea dintre Europa ºi Statele Unite în spiritul Planului 
Marshall post - rãzboi.

O contribuþie importantã în cadrul proiectului a avut-o Fundaþia pentru o Societate 
Deschisã (FSD). Pentru desfãºurarea activitãþilor legate de prezentul sondaj, un rol 
major l-a avut colaborarea cu The Gallup Organization Romania, reprezentanþilor 
cãreia dorim sã le mulþumim pentru sprijinul acordat. 

Analiza datelor a fost realizatã de echipa Institutului pentru Politici Publice (IPP) în 
colaborare cu experþi independenþi dupã cum urmeazã: Gabriel Andreescu, Cristian 
Preda ºi Dumitru Sandu.

Pentru pretestarea întrebãrilor s-au organizat consultãri cu partide, instituþii relevante 
pentru tema cercetãrii, ziariºti ºi experþi internaþionali. Le mulþumim pentru colaborare.
Mulþumim Renatei Weber, Preºedinta Fundaþiei pentru o Societate Deschisã pentru 
sugestiile oferite în decursul pregãtirii acestui sondaj ºi Smarandei Enache care a 
gãsit timp pentru consultãrile solicitate de Institut.

De asemenea, dorim sã mulþumim Ralucãi Popa pentru contribuþia adusã în cadrul 
acestui proiect.

Adrian Moraru, Coordonator programe IPP
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La începutul anului 2003 Institutul pentru Politici Publice (IPP) a iniþiat proiectul 
�Extremismul în România�, prin care îºi propune sã conºtientizeze reprezentanþii 
clasei politice, ai mass-media ºi ai societãþii civile în legãturã cu manifestãrile 
extremiste ºi în acelaºi timp sã identifice politici ºi programe care sã promoveze 
toleranþa ºi sã reducã extremismul, în vederea consolidãrii democraþiei în România.

Am pornit în acest studiu de la premisa cã extremismul nu este un fenomen marginal, 
în sensul de fenomen izolat de dinamica întregii societãþii. Dimpotrivã, extremismul 
este simptomul cel mai vizibil al intoleranþei ºi/sau deprivãrilor sociale, caracteristice 
societãþii româneºti  în istoria ei mai îndelungatã, sau recentã. În prima fazã a 
proiectului, atenþia echipei de cercetãtori a IPP s-a concentrat asupra potenþialului 
extremist al unor atitudini fondate cultural, precum discriminarea ºi intoleranþa faþã de 
minoritãþi etnice, religioase ºi sexuale, sau înclinaþia spre autoritarism ºi 
fundamentalism religios. Aceste atitudini care agregã potenþial dimensiunea 
extremismului social în România sunt examinate ºi din perspectiva tendinþei de vot 
extremist pe care o pot genera. Sondajul de opinie de faþã este elementul central al 
primei etape a cercetãrii.

Cercetarea, realizatã în luna septembrie 2003, surprinde atitudinile ºi opiniile 
românilor cu privire la �ceilalþi� (minoritãþi naþionale, religioase sau de alt fel), la rolul 
statului ºi al bisericii în societate, precum ºi la sensul ideii de naþiune. Principalele 
rezultate sunt prezentate grafic în paginile urmãtoare. Cele mai interesante aspecte 
ale sondajului sunt comentate de experþii care au colaborat la realizarea sondajului.

Chestionarul are la bazã întrebãri ºi scale care au fost verificate ºi folosite ºi în alte 
cercetãri din România, Ungaria ºi Statele Unite, ceea ce permite accesul la date 
comparative. Perspectiva comparativã poate fi realizatã însã doar parþial, studiul de 
faþã fiind primul cu aceastã tematicã ºi de aceastã amploare din România. 

Schema standard de eºantionare folositã pentru selecþia persoanelor a fost realizatã
de prof. univ. dr. Dumitru Sandu. Aplicarea schemei pentru obþinerea eºantionului 
reprezentativ naþional a fost fãcutã de Alexandru Toth.

Accesul la datele sondajului, în aceastã reprezentare graficã, este liber ºi gratuit. 
Caietul de prezentare poate fi descãrcat gratuit (în format PowerPoint) de pe pagina 
de web a IPP, la adresa www.ipp.ro. Cercetãtorii interesaþi în a obþine baza de date 
(în format SPSS) sunt rugaþi sã îl contacteze pe domnul Adrian Moraru, coordonatorul 
proiectului, la numerele de telefon ºi fax + 4 021 314 1542 sau e-mail adrian@ipp.ro.

Culegerea ºi introducerea datelor, precum ºi prelucrarea statisticã, au fost realizate 
de The Gallup Organization România. Metodologia aplicatã este prezentatã mai 
departe.

Introducere

http://www.ipp.ro.
mailto:adrian@ipp.ro.
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 Volumul eºantionului: 1500 persoane de 18 ani ºi peste

 Tipul eºantionului: eºantion stratificat, probabilist, tri-stadial

 Criterii de stratificare: 18 arii culturale grupate pe provincii istorice, mediu 
rezidenþial (urban - rural), mãrimea localitãþilor urbane (4 tipuri), gradul de dezvoltare 
al localitãþilor rurale (3 categorii).

 Eºantionare: selecþie probabilistã a localitãþilor (106), a punctelor de eºantionare 
(secþii de votare, 147) ºi a persoanelor. Pentru selecþia persoanelor au fost utilizate în 
principal ultimele liste electorale. Pentru a corecta efectul de �îmbãtrânire a listelor 
electorale� a fost realizat un eºantion aleator separat de tineri.

 Reprezentativitate: eºantionul este reprezentativ pentru populaþia adultã 
neinstituþionalizatã a României, cu o eroare toleratã de ± 2,7 %.

 Validare: eºantionul a fost validat pe baza datelor INS ºi a Recensãmântului 
populaþiei din 2002.

 Valorile prezentate sunt cele rezultate direct din teren (nu s-au fãcut ponderãri).
 Interviurile s-au desfãºurat la domiciliile subiecþilor.
 În afarã de erorile de eºantionare, modul de formulare a întrebãrilor ºi dificultãþile 
practice de culegere a datelor de pe teren pot introduce alte erori care sã afecteze 
rezultatele sondajului.

 Ancheta de teren: 1-15 septembrie 2003.

Metodologia cercetãrii
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Sondajul a fost realizat utilizând o schemã de 
eºantionare probabilistã, tristadialã, cu stratificare 
în primul stadiu.

Pentru stratificare au fost folosite straturi rezultate 
din intersectarea ariei culturale ºi a tipului de 
localitate (comune sãrace, comune mediu 
dezvoltate, comune dezvoltate, oraºe sub 30 mii 
locuitori, 30 - 100 mii, 100 - 200 mii, peste 200 mii). 

Conform fundamentãrii din literatura de specialitate, 
sunt considerate ca arii culturale urmãtoarele 
grupãri de judeþe: Criºana-Maramureº (1), Banat 
(2), Oltenia (3), Muntenia (4), Bucureºti (5), 
Dobrogea (6), Transilvania (7), Moldova (8).

Profilul eºantionului
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- CV HG
- BN SJ- AG DB PH

- BZ BL
- GR TR IL CL - GL IS

- BT VS
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1 Institutul Naþional de Statisticã, Recensãmântul Populaþiei ºi Locuineþelor, 2002

Indicatori de calitate a eºantionului Date la nivel de 
total populaþie1 

Eºantion Gallup 
(sep. 2003) 

   
Pondere femei de 18 ani ºi peste 52,0 56,0 

Vârsta medie femei (ani) 46,4 48,6 

Vârsta medie bãrbaþi (ani) 44,0 44,9 

% absolvenþi de facultate 8,4 8,6 

% absolvenþi liceu 24,7 24,5 

% absolvenþi ºcoalã profesionalã ºi de ucenici 17,6 17,5 
% persoane cãsãtorite  61,7 61,7 
Distanþa medie de la sat la cel mai apropiat 
oraº (km) - 22,4 

Ponderea persoanelor din eºantion selectate 
de pe liste electorale - 81,3 

Rata de rãspuns  50,4 
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Dupã eforturi, succese ºi eºecuri, societatea româneascã rãmâne astãzi insuficient 
echipatã pentru funcþionarea unui sistem cu adevãrat democratic. Diagnosticul 
acordat de cercetãtori strãini ºi români rãmâne incomplet. Este adevãrat cã societatea 
româneascã nu are o culturã a democraþiei solidã, dar este la fel de adevãrat cã
aceastã culturã se poate stimula prin politici adecvate. Decidenþii politici, mass-media, 
societatea civilã, în general toþi cei care sunt implicaþi într-o formã sau alta în 
modelarea opiniei publice au un rol esenþial în construirea unei culturi democratice în 
România. Un simptom anti-democratic al societãþii româneºti este apetenþa pentru 
intoleranþã, înscrisã în patternurile culturale ale ultimelor secole ºi argumentatã de 
istoria recentã a sãrãciei, inegalitãþii, corupþiei ºi a slãbiciunii statului de drept. Un 
astfel de simptom poate genera manifestãri extremiste, cu atât mai uºor de diseminat 
pe o scenã politicã înclinatã spre populism, cum este cea româneascã.

Având în vedere aceste probleme legate de consolidarea democraþiei în România, 
Institutul pentru Politici Publice (IPP) iniþia, la începutul anului 2003, proiectul 
�Extremismul în România�, prin care îºi propune sã conºtientizeze reprezentanþii 
clasei politice, ai mass-media ºi ai societãþii civile în legãturã cu manifestãrile 
extremiste prin prezentarea celor mai relevante cauze, din multiple unghiuri de 
vedere. Printr-o cercetare de amploare, prima de acest tip din România, IPP aduce 
decidenþilor elemente analizate care sã constituie suportul elaborãrii unor politici 
publice eficiente pentru consolidarea democraþiei în România.

Urmându-ºi misiunea asumatã de a contribui la creºterea calitãþii proceselor de 
elaborare a politicilor publice în România, IPP urmãreºte prin acest proiect sã punã la 
dispoziþia autoritãþilor publice centrale ºi locale, liderilor politici, un instrument de 
analizã a fenomenului extremism în România. Facem acest lucru din dorinþa de a 
preveni eventuale deturnãri de la sensul firesc, al consolidãrii democraþiei pe care 
politicile publice elaborate trebuie sã îl urmeze. Existã un fond de nemulþumiri sociale 
de care elaboratorii politicilor publice trebuie sã þinã cont, astfel ca actul guvernãrii ca 
ºi acþiunile politice în general sã fie cu adevãrat concepute realist ºi aplicate eficient. 
Pe un fond social marcat de nemulþumiri din partea majoritãþii populaþiei, politicile 
inadecvate agraveazã distanþele sociale existente, moment de la care înmulþirea 
manifestãrilor de intoleranþã ºi a atitudinilor discriminatorii nu mai reprezintã decât un 
pas.

IPP ºi-a asumat obiectivul de a realiza un prim studiu de amploare, bazat pe 
cercetare empiricã extinsã, pe tematica extremismului în România. Cu alte cuvinte, 
ceea ce analizele anterioare abordau secvenþial, demersul de faþã urmãreºte sã
trateze într-o manierã integratã, prin explorarea celor mai importante cauze care 
genereazã intoleranþã ºi atitudini discriminatorii ºi care se constituie mai departe în 
voturi pentru ofertele electorale extremiste. Temele tratate în plan secundar în alte 
cercetãri asemãnãtoare au fost nu numai aprofundate, dar ºi complex corelate cu alþi 
indicatori relevanþi pentru înþelegerea problemei intoleranþei în România. Am pornit în 
acest studiu de la premisa cã extremismul este o manifestare vizibilã a unor 
stereotipuri ºi prejudecãþi de respingere a minoritãþilor prezente în patternul cultural

De ce intoleranþã ºi politici publice în 
2003 în România?

8



IPP / Gallup - Intoleranþã, discriminare ºi autoritarism în opinia publicã - septembrie 2003

9

românesc, pe fondul frustrãrilor generate de un grad mare de inegalitate socialã ºi 
sãrãcie. În prima fazã a proiectului, atenþia echipei de cercetãtori a IPP s-a concentrat 
asupra potenþialului extremist al unor atitudini fondate cultural, precum discriminarea 
ºi intoleranþa faþã de minoritãþi etnice, religioase ºi sexuale, sau înclinaþia spre 
autoritarism ºi fundamentalism religios. Sondajul de faþã mãsoarã aceste atitudini care 
agregã potenþial dimensiunea extremismului cultural în România, examinându-le ºi 
din perspectiva tendinþei de vot extremist pe care o pot genera. 

Sondajul de faþã se adreseazã în primul rând actualilor ºi viitorilor lideri politici, în 
poziþii influente în sfera deciziilor publice, cãrora le aduce acum în atenþie, cu 
argumentele datelor, aºa cum se pot citi mai departe în caietul de sondaj, situaþia 
actualã (percepþii ºi opinii în legãturã cu teme ce þin de intoleranþa din societatea 
noastrã) cu privire la câteva ameninþãri la adresa democraþiei. Nereuºita în planul 
politicilor publice viitoare (fie cã sunt slab elaborate, fie cã sunt insuficient sau greºit 
aplicate, fie chiar - foarte probabil - ambele) poate genera, ºi sondajul de faþã aratã cã
existã premisele, o serie de reacþii radicale ºi cã acestea pot foarte uºor forma un 
curent de opinie favorabil unor grupãri politice extremiste, cu un mesaj îndreptat 
împotriva principiilor fundamentale ale democraþiei ºi ale statului de drept.

Apropierea anului electoral 2004 este, din acest punct de vedere, un moment 
important pentru evoluþia democraþiei în România ºi pentru estomparea sau 
temperarea unor tendinþe anti-minoritare ºi naþionaliste pe care România le cunoaºte 
astãzi.Tocmai din aceastã cauzã apreciem cã o dezbatere asupra cauzelor, dar ºi 
tendinþelor care se observã în privinþa accelerãrii manifestãrilor de intoleranþã este nu 
numai necesarã, dar ºi oportunã. O astfel de dezbatere ar cuprinde numeroase teme 
sensibile pentru societatea româneascã. Cu atât mai mult o radiografie a opiniilor 
românilor, oferitã de studiul de faþã reprezintã un prim pas esenþial. Deschidem, prin 
urmare acest subiect (în sensul de prezentare a unor explicaþii relaþionate pentru  
prezenþa mare în spaþiul public a atitudinilor intolerante ºi discriminatorii) ºi cãtre 
comunitatea de analiºti, specialiºti din organizaþii neguvernamentale, ziariºti �
comentatori, societate în general. Mai ales pentru cã vizeazã o serie de teme 
sensibile cultural din societatea româneascã,  este nevoie de o discuþie deschisã
pentru a clarifica acþiunile de care este nevoie pentru ca manifestãrile de intoleranþã, 
atitudinile discriminatorii ºi tendinþele extremiste în final sã nu capete o amploare care 
sã punã cu adevãrat în pericol relaþiile sociale, relaþiile politice, stabilitatea construcþiei 
politice din România.

Societatea româneascã este permeabilã la extremism nu doar din cauza instabilitãþii 
regimului democratic, ci ºi datoritã înclinaþiei spre populism a partidelor politice. Nu 
doar partidele extremiste, ci oricare grupare politicã rãspunde într-o mãsurã mai mare 
sau mai micã tentaþiei de a prelua teme controversate, dar populare, pentru a obþine 
un capital politic facil. Mecanismul prin care radicalismul devine capital politic este 
unul simplu. Ideile pe care le putem numi extremiste se nasc în general ca proiecte 
ideologice, în cadrul unor grupuri marginale (anarhiºti, comuniºti, fasciºti, adepþi ai 
diverselor forme de radicalism etc.). Aceste grupuri au o capacitate mare de a genera 
idei, de obicei într-o formã abstractã, dar o capacitate redusã de a disemina propriile 
credinþe în spaþiul public. Totuºi, o parte din ideologia produsã (sau împrumutatã) de 
astfel de grupuri ajunge în zona publicã. Atunci când existã compatibilitate între ideile 
extremiste ºi patternul cultural predominant primele devin cunoscute ºi chiar 
acceptate într-un grad mai mare. În momentul în care se atinge un anume grad de
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cunoaºtere ºi acceptare în spaþiul public, astfel de idei devin interesante pentru 
grupãrile politice în cãutare de aderenþi. 

Practica preluãrii unor teme din registrul intoleranþei, discriminãrii ºi extremismului în 
discursul unor partide politice a avut cel mai mare succes în alegerile parlamentare ºi 
prezidenþiale din anul 2000, un succes îngrijorãtor ºi în mare mãsurã încã neexplicat. 
Este momentul sã formulãm o explicaþie pentru creºterea voturilor pentru extremã în 
alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din 2000, care sã ne fereascã de o nouã
surprizã în scrutinul pentru alegerile viitoare ºi care sã ajute partidele sã adopte din 
timp mãsurile corespunzãtoare pentru crearea unui climat tolerant în campanie. IPP 
îºi propune sã ofere politicienilor un instrument complex de mãsurare a efectelor 
produse de politicile publice în creºterea sau diminuarea atitudinilor (in)tolerante, ca 
alternativã la simpla preluare a acestor atitudini în discursul politic. Monitorizarea 
modului în care partidele politice cad sau nu în capcana populismului va reprezenta o 
direcþie de continuare a acestei cercetãri în anul electoral 2004. 

Sondajul de opinie de faþã este elementul central al primei etape a cercetãrii. Acest 
sondaj este o contribuþie la explicarea profilului votantului formaþiunilor extremiste. 
Suntem conºtienþi cã un asemenea material se poate constitui într-un ghid practic 
pentru cum pot partidele extremiste însele sã îºi atragã ºi mai mulþi adepþi,
cunoscându-le ºi exploatându-le sensibilitãþile. Discutarea transparentã a acestei 
teme ºi a implicaþiilor sale este însã singura metodã prin care politicile publice pot 
avea impactul necesar pentru consolidarea democraþiei în România mai departe.

Faptul cã anul 2004 marcheazã un nou început de mandat, în plan politic ºi implicit în 
planul guvernãrii (atât locale cât ºi centrale) nu poate fi ratat pentru a impulsiona ºi 
chiar profesionaliza calitatea politicilor publice din România, cu atât mai mult cu cât 
aceasta ne poate apropia sau îndepãrta de spaþiul european.
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I. Contextul românesc: deprivare, 
frustrare ºi sentimente anomice

Datele de sondaj relevã cã frustrãrile populaþiei sunt determinate atât de lipsa 
resurselor necesare pentru a avea acces la anumite bunuri sau servicii, cât ºi de 
percepþia negativã a calitãþii mediului social ºi politic din România.

Majoritatea populaþiei percepe o înrãutãþire a nivelului de trai atât la nivel personal, cât 
ºi la nivel societal ºi doar o treime dintre români sunt optimiºti în ce priveºte evoluþia 
pe termen mediu a calitãþii vieþii lor.

Segmente considerabile de populaþie nu au resursele necesare pentru a-ºi satisface 
nevoi de bazã precum hranã, medicamente, îmbrãcãminte adecvatã, întreþinerea 
locuinþei, iar în ce priveºte nevoile secundare (sociabilitate, securitate financiarã, 
cumpãrarea bunurilor de folosinþã îndelungatã etc.) deprivarea este ºi mai mare.

În aceste condiþii, frustrarea ºi sentimentele anomice sunt principalele elemente care 
caracterizeazã starea de spirit a societãþii româneºti. 84% dintre români considerã cã
bogaþii ºi oamenii cu putere îi privesc de sus pe ceilalþi, 80% afirmã cã cei de la putere 
fac ce vor ei, neþinând cont de legi, iar aproape 7 din 10 români afirmã cã partidele 
existã doar pentru politicieni ºi cã în România nu te poþi îmbogãþi decât pe cãi 
necinstite. Mai mult de douã treimi din populaþie resimte o nostalgie faþã de 
comunism, fiind de pãrere cã în acea perioadã oamenii aveau mai multã încredere în 
viitor.
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În prezent, faþã de acum 5 ani... ?

Peste 5 ani... ?
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...cum credeþi cã
trãiesc majoritatea

românilor?

mai prost mult mai prost mai bunã mult mai bunã aproximativ

Diferenþele pânã la 100% reprezintã NR

%

        mult mai proastã        mai proastã
/prost                 /prost             /bine                   /bine          la fel

20

22

30

258

7 3

1

20

22

�cum credeþi cã
veþi trãi dvs.?

...dar majoritatea
românilor?

mai prost mult mai prost mai bine mult mai bine aproximativ

Diferenþele pânã la 100% reprezintã NR

%

        mult mai prost        mai prost
la fel
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Sunt anumite lucruri pe care oamenii nu-ºi pot permite sã le aibã,
deºi le-ar dori. În cazul gospodãriei dumneavoastrã vã puteþi
permite ...?

60

7

20

20

25

30

41

36

35

38

37

20

15

8

92

78

79

74

70

55

75

83

84

51

61

58

12

5

1

1

3

1

7

0

0

0

0

3

0

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130

sã aveþi zilnic un ziar (cumpãrat sau prin
abonament)

invitarea unor prieteni la  masã cel puþin
odatã pe lunã

cumpãrare de haine noi, nu dintre cele
refolosite (second hand)

douã perechi de încãlþãminte solidã

petrecerea unui concediu în afara localitãþii

economisirea cu regularitate a unei pãrþi din
veniturile dvs.

înlocuirea mobilei uzate

cumpãrarea sau producerea zilnicã a pâinii
necesare

o masã cu carne sau peºte cel puþin o datã
pe sãptãmânã

încãlzirea locuinþei

plãþile la timp pentru întreþinerea locuinþei
(apã, curent, etc.)

hainele cãlduroase necesare iarna

cumpãrarea medicamentelor necesare

-210 -190 -170 -150 -130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10

NU, nu ne putem permite DA, ne putem permite NU, 
nu dorim

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/ NR
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Sunteþi mai degrabã de acord sau mai degrabã în dezacord cu 
urmãtoarele afirmaþii?

24

20

15

17

15

10

12

10

57

67

67

69

69

76

80

83

84

35

-4 0 -20 0 20 4 0 60 80 100

În general oamenii cu studii superioare îi privesc
de sus pe ceilalþi

În România te poþi îmbogãþi doar pe cãi
necinstite

În comunism oamenii aveau mai multã
încredere în viitor

Partidele existã doar pentru ca politicienii sã-ºi
facã o carierã

În prezent nici tribunalele nu mai fac dreptate
oamenilor

În zilele noastre cei mai mulþi care încalcã legea
scapã nepedepsiþi

Nu conteazã cã existã legi; oricum cei de la
putere fac ce vor ei

În general bogaþii îi privesc de sus pe ceilalþi

În general oamenii care ajung sã aibã un pic de
putere încep sã se uite de sus la ceilalþi

Mai degrabã în dezacord Mai degrabã de acord

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/ NR

Dumneavoastrã credeþi cã se poate avea încredere în cei mai
mulþi dintre oameni?

Nu
55%

Da
37%

Nª/NR
8%

15
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II. Identitate naþionalã ºi naþionalism

Pentru majoritatea populaþiei conceptul de naþiune este mai cuprinzãtor decât cel de 
naþionalitate (etnie), tendinþa dominantã la nivelul opiniei publice fiind de a include în
definiþia naþiunii române ºi persoanele de altã etnie care trãiesc pe teritoriul þãrii
noastre. Altfel spus, termenul de naþiune este conceput de majoritate ca unul politic, 
þinând de apartenenþa la un anumit teritoriu ºi nu de caracteristicile culturale.

Existã însã segmente de populaþie cu dimensiuni variind în jurul a 20% care 
considerã cã naþionalitãþile conlocuitoare de pe teritoriul României nu fac parte din 
naþiunea românã. De asemenea, 1 din 10 intervievaþi îi exclud din definiþia naþiunii
române pe românii care trãiesc în afara graniþelor þãrii.

La nivelul populaþiei de etnie românã se observã o puternicã identificare emoþionalã
cu þara lor: aproximativ 8 din 10 români sunt total de acord cu afirmaþii de tipul: �simt
cã sunt român�, �simt cã România este þara mea�, �îmi place limba românã�. Mândria
naþionalã este ºi ea un sentiment foarte rãspândit printre etnicii români însã procentul
celor care sunt mândri de realizãrile poporului român este semnificativ mai mic decât
al celor care sunt mândri de faptul cã sunt români. Sentimentul apartenenþei la o mare 
familie românã este rãspândit printre aproximativ 80% dintre români. Naþionalismul ca 
atitudine ºovinistã este regãsitã în cazul a aproximativ 15% dintre etnicii români care 
sunt de pãrere cã �românii nu ar trebui sã se amestece cu alte naþiuni� ºi cã �oamenii
de altã naþionalitate decât cea românã ar trebui sã pãrãseascã România�. 
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În opinia dvs., urmãtoarele categorii de persoane fac sau nu
parte din naþiunea românã?

24

19

17

10

10

6

66

67

74

73

81

82

86

23

10

10

7

11

9

9

8

- 4 0 - 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0

persoanele de altã naþionalitate care trãiesc
în România

maghiarii care trãiesc în România

romii care trãiesc în România

evreii care trãiesc în România

românii care trãiesc în alte þãri (decât cele
vecine României)

românii care trãiesc în þãrile vecine României

persoanele care trãiesc în România ºi au altã
religie decât cea ortodoxã

-155 -135 -115 -95 -75 -55 -35 -15 5 25

Nu Da Nª/NR
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20

În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii?

3

2

3

5

8

10

10

10

17

18

21

15

16

15

16

23

21

20

21

28

26

25

27 42

1

2

2

2

4

6

7

6

45

45

53

65

66

68

69

78

80

79

83Îmi place limba românã

Îmi place România

Simt cã România este þara mea

Simt cã sunt român

În general îmi place poporul român

Sunt mândru cã sunt român

Sunt mândru de România

Este bine sã fii român

Simt cã toþi românii sunt membrii unei mari
familii cãreia ºi eu îi aparþin

În general îmi plac românii mai mult decât
oamenii din alte þãri

În general prefer sã intru în contact cu români
decât cu oameni din alte þãri

Sunt mândru de ceea ce poporul român a
realizat

Nu prea Deloc Mai degrabã Total

%

Notã: 
în analizã au fost incluºi  numai 
respondenþii care au declarat cã 
sunt de naþionalitate românã
(subeºantion analizat: N=1384)

        Total        Mai degrabã

DEZACORD                   ACORD

29

35

31

16

11

548

17

26

9

19

32
Cred cã toþi românii ar trebui sã trãiascã în

România

Românii nu ar trebui sã se amestece cu alte
naþiuni

Oamenii de altã naþionalitate decât cea românã
ar trebui sã pãrãseascã România

Diferenþele pânã la 100% reprezintã NR
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III. Religiozitate ºi fundamentalism 
religios

Credinþa în Dumnezeu este împãrtãºitã de aproximativ 94% din populaþia adultã a 
României. Practicarea credinþei prin mersul la bisericã este însã mai puþin rãspânditã, 
doar 45% dintre cei intervievaþi afirmând cã merg cel puþin o datã pe lunã la bisericã. 
83% dintre români cred cã biserica oferã rãspunsurile potrivite la nevoile spirituale ale 
oamenilor, însã doar 44% dintre ei considerã cã biserica poate oferi soluþii la 
problemele sociale din þarã.

Trei sferturi din populaþie sunt de pãrere cã biserica este reprezentantul lui Dumnezeu
pe pãmânt ºi ca atare poruncile bisericii trebuie urmate. 

Atitudinile fundamentalist religioase sunt destul de rãspândite printre adulþii României: 
38% dintre cei intervievaþi cred cã ºtiinþa greºeºte atunci când contrazice scrierile
sfinte, 52% cã toþi cei care se abat de la morala creºtinã ar trebui pedepsiþi, 16% cred
cã nu orice religie are dreptate în felul sãu, iar 45% afirmã cã e mai important sã crezi
în Dumnezeu decât sã fii un om bun. Atitudinile fundamentaliste sunt mai rãspândite
printre persoanele de sex feminin, în vârstã, cu un nivel de educaþie redus ºi care 
trãiesc în mediul rural.

Pe de altã parte, majoritatea românilor nu vrea ca biserica sã se implice direct în
politicã prin reprezentanþii ei: 8 din 10 respondenþi nu sunt de acord ca preoþii sã
influenþeze modul în care voteazã oamenii, iar 65% nu sunt de acord ca preoþii sã
candideze în alegeri. Jumãtate din români sunt de pãrere cã politicienii care nu cred
în Dumnezeu nu ar trebui sã ocupe funcþii publice. 
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În afarã de nunþi, înmormântãri ºi botezuri, cât de des aþi mers
în ultimul timp la bisericã?

Foarte rar, 
deloc
21% De mai multe 

ori pe 
sãptãmânã

4%

Nª/NR
0%

O datã pe 
lunã
17%

La sãrbãtorile 
religioase 
importante

34%

O datã pe 
sãptãmânã

24%

Cât de important este Dumnezeu în viaþa dvs.?

1% 1% 1% 1% 3% 3%
5%

7%

66%

10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Foarte 
important

Nª/NR = 2%

Deloc 
important
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În general, credeþi cã biserica oferã rãspunsuri potrivite la... ?

23

44

63

69

83

42

11

28

13

10

8

6

-4 5 -25 -5 1 5 35 55 7 5 9 5 115 1 35

Problemele
sociale din þarã

Problemele vieþii
de familie

Problemele
morale ºi nevoile

individului

Nevoile spirituale
ale oamenilor

- 16 0 - 14 0 - 12 0 - 10 0 - 8 0 - 6 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0
Nu Da Nª/NR

Credeþi sau nu cã existã... ?

24

19

7

2

50

54

60

83

94

21

26

25

22

10

4

-45 -25 -5 15 35 55 7 5 95 115 1 35

Viaþa de dupã
moarte

Iadul

Raiul

Pãcat

Dumnezeu

- 16 0 - 14 0 - 12 0 - 10 0 - 8 0 - 6 0 - 4 0 - 2 0 0 2 0
Nu Da Nª/NR
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O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii ºi o sã vã rog sã îmi
spuneþi în ce mãsurã sunteþi sau nu de acord cu ele� ?

9

12

10

9

18

26

20

25

28

23

29

24

22

21

18

20

6

4

27

15

19

15

7

6

54

53

47

42

30

21

20

15

Dumnezeu le-a oferit oamenilor un set de
legi pe care aceºtia trebuie sã le respecte

fãrã excepþie

A urma poruncile Bisericii înseamnã a urma
poruncile lui Dumnezeu

Fiecare religie sau credinþã are dreptate în
felul sãu

Principala sursã a rãului în lume este
Diavolul

Religia ar trebui sã se adapteze la viaþa
modernã pentru a satisface nevoile

oamenilor

Este mai important sã fii un om bun decât sã
crezi în Dumnezeu

De fiecare datã când ºtiinþa contrazice
scrierile sfinte, ºtiinþa greºeºte

Toþi cei care se abat de la morala creºtinã
trebuie pedepsiþi

Nu prea Deloc Mai degrabã Total

%

Total        Mai degrabã

DEZACORD                       ACORD

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR
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În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele? 

8

13

14

21

24

32

17

23

12

19

6

8

28

48

40

55
Preoþii nu ar trebui sã influenþeze modul în

care voteazã oamenii

Ar fi mai bine pentru România dacã funcþiile
publice ar fi ocupate mai ales de oameni

credincioºi

Preoþii nu ar trebui sã candideze în alegeri

Politicienii care nu cred în Dumnezeu nu ar
trebui sã ocupe funcþii publice

Nu prea Deloc Mai degrabã Total

%

Total        Mai degrabã

DEZACORD                    ACORD

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR

29

10

57

77

86

15

-4 5 -25 -5 1 5 35 5 5 75 95

Sectele trebuie
interzise 

Statul trebuie sã
finanþeze
biserica

Toþi copiii
trebuie sã

înveþe religia la
ºcoalã

Nu Da

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR

Dvs. credeþi cã... ?
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IV. Autoritarism ºi atitudini
conservatoare

Opiniile românilor mãsurate prin acest sondaj indicã existenþa unei puternice tendinþe
spre autoritarism. Astfel 84% dintre respondenþi sunt de acord cã România are nevoie
de un conducãtor puternic care sã facã ordine în þarã, 65% afirmã cã lucrurile ar
merge mult mai bine dacã toatã lumea ar asculta de ordinele autoritãþilor, 54% cred
cã pãstrarea ordinii publice este mai importantã decât respectarea libertãþilor
individuale ºi cã cele mai importante lucruri pe care copiii ar trebui sã le înveþe sunt
ascultarea ºi respectarea autoritãþilor. 36% dintre români tind sã sprijine cenzura ºi
20% considerã cã bãtaia este un mijloc bun de a-i învãþa pe copii cum sã se poarte. 

22% dintre respondenþi sprijinã ideea unui regim militar în România în condiþiile în
care 6% nu vãd nici o contradicþie între un regim militar ºi un sistem politic 
democratic. O treime din români sunt de pãrere cã ar fi bine sã existe un singur partid
politic.

De asemenea pot fi identificate o serie de atitudini conservatoare (tradiþionaliste) 
manifestate de segmente relativ largi ale populaþiei. Aproape 4 din 10 români cred cã
în familie bãrbatul este cel care trebuie sã ia decizii, 58% considerã cã serviciul militar
trebuie sã fie obligatoriu ºi jumãtate din populaþie sprijinã pedeapsa cu moartea în
cazul infracþiunilor grave. 34% sunt de pãrere cã avortul ar trebui îngrãdit prin lege, iar
37% se opun legalizãrii prostituþiei.
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O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii ºi o sã vã rog sã îmi
spuneþi în ce mãsurã sunteþi sau nu de acord cu ele ... ?

6

18

19

23

23

31

23

30

27

10

25

27

27

24

29

17

18

14

8

34

10

10

12

25

22

47

51

3

4

8

45

5

6

18

22

25

30

31

38

59
România are nevoie de un conducãtor
puternic, care sã facã ordine în þarã.

Lucrurile ar merge mult mai bine dacã toatã
lumea ar asculta întotdeauna de ordinele

autoritãþilor.

Cei care nu aratã respectul cuvenit imnului,
steagului ºi eroilor naþionali trebuie

pedepsiþi.

Pãstrarea ordinii publice este mai importantã
decât respectarea libertãþii individuale.

Ascultarea ºi respectarea autoritãþilor sunt
cele mai importante lucruri pe care copii ar

trebui sã le înveþe. 

În familie bãrbatul este cel care trebuie sã ia
decizii.

Cãrþile ºi ideile care pun la îndoialã
autoritatea statului ar trebui interzise.

Copii trebuie uneori pedepsiþi cu bãtaia
pentru a învãþa cum sã se poarte.

Adeseori folosirea violenþei este mai
eficientã decât discuþiile îndelungate.

Este firesc ca fiecare sã îºi aleagã propriul
stil de viaþã, chiar dacã acesta diferã de al

majoritãþii.

Nu prea Deloc Mai degrabã Total

%

Total        Mai degrabã

DEZACORD                       ACORD

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR
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Cât de bine credeþi cã ar fi pentru România...

26

4

14

36

32

1 44

8 21

15

... sã aibã la
conducere un regim

militar?

... sã aibã un sistem
politic democratic?

Rãu Foarte rãu Bine Foarte bine Nª/NR

%

        Foarte rãu          Rãu

Dupã pãrerea dumneavoastrã... 

22

4

13

21

32

1 61

20 14

13

... este bine sã existe
un singur partid

politic?

... este bine sã avem
economie de piaþã?

nu prea deloc Mai degrabã Total Nª/NR

%

        Total          Mai degrabã

DEZACORD                       ACORD
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Dupã pãrerea dvs... 

42

55

45

45

37

48

58

12

34

41

42

52

80

35

- 8 5 - 6 5 - 4 5 - 2 5 - 5 15 3 5 5 5

Cei care comit infracþiuni grave ar trebui
pedepsiþi cu moartea?

Serviciul militar trebuie sã fie obligatoriu?

Cetãþenilor ar trebui sã li se permitã sã
deþinã arme de foc?

Avortul trebuie îngrãdit prin lege?

Homosexualii trebuie acceptaþi ca orice
altã persoanã?

Consumatorii de droguri ar trebui sã fie
închiºi în puºcãrii?

Prostituþia trebuie legalizatã?

Nu Da

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR

În ce cazuri credeþi cã ar trebui aplicatã pedeapsa cu moartea? 
[Dacã �DA�]

18

29

29

29

33

54

95

64

Omor

Pedofilie

Viol

Trafic de droguri

Activitãþi de tip mafiot

Trafic de persoane

Trãdare de patrie

Cazuri grave de corupþie
N = 720 respondenþi

%

[Persoanele care au spus cã infracþiunile grave ar trebui pedepsite cu moartea]
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Dacã s-ar întâmpla un eveniment care vã afecteazã grav
interesele dvs., aþi participa sau nu la vreuna din urmãtoarele
acþiuni de protest?

91

84

84

79

40

31

2

7

9

10

14

53

61

86

-105 -85 -65 -45 -25 -5 15 35 55

Atacarea unor persoane

Ocuparea unor clãdiri sau fabrici

Participarea la demonstraþii ºi greve ilegale

Blocarea strãzilor

Greva foamei

Participarea la demonstraþii ºi greve legale

Semnarea unei petiþii

Nu aº participa Aº participa

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR

Atunci când se cãsãtoresc doi tineri, credeþi cã... ?

Nª / NR
11%

Nu conteazã 
dacã sunt 

virgini sau nu
62%

Doar femeia 
este bine sã 

fie virginã
7%

Doar bãrbatul 
este bine sã 

fie virgin
0.3%

Amândoi este 
bine sã fie 

virgini
20%
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V. Atitudini faþã de minoritãþi etnice, 
sexuale ºi imigranþi

În ciuda faptului cã aproximativ 40% dintre români trãiesc într-un mediu social divers 
din punct de vedere etnic sau religios, prejudecãþile ºi atitudinile discriminatorii faþã de 
anumite grupuri de persoane sunt larg rãspândite. Românii tind sã aibã atitudini de 
respingere în special faþã de minoritãþile sexuale (homosexuali sau lesbiene), dar ºi
faþã de anumite culte religioase cum ar fi islamismul ºi Martorii lui Iehova. Aproximativ
1 din 10 români exprimã atitudini rasiste, afirmând cã negrii, chinezii ºi romii nu ar
trebui sã trãiascã în România. 

Existã o susþinere mare a unor atitudini discriminatorii faþã de romii din România: douã
treimi dintre români cred cã romii nu ar trebui sã fie lãsaþi sã cãlãtoreascã în
strãinãtate pentru cã ne fac de râs, aproape jumãtate dintre respondenþi sprijinã ideea
unei politici demografice care sã limiteze creºterea populaþiei de romi iar 36% 
considerã cã romii ar trebui sã trãiascã separat de restul societãþii întrucât nu se pot 
integra. 82% dintre români împãrtãºesc prejudecata conform cãreia cei mai mulþi
dintre romi încalcã legea, iar aproape 3 din 10 români susþin ideea asimilãrii romilor
prin renunþarea acestora la obiceiurile ºi tradiþiile lor.

Românii tind sã aibã atitudini negative ºi faþã de anumite revendicãri ale etnicilor
maghiari din România. Astfel 81% dintre români nu sunt de acord ca maghiarii sã
foloseascã limba lor maternã în relaþiile cu administraþia publicã în zonele unde sunt
mai mulþi decât românii ºi 88% sunt împotriva acordãrii unei autonomii mai mari
judeþelor în care maghiarii sunt majoritari. 46% dintre români sunt împotriva
învãþãmântului în limba maghiarã cu finanþare de la stat. Trei sferturi din populaþia ne-
maghiarã împãrtãºeºte prejudecata referitoare la faptul cã existã mulþi maghiari care, 
deºi ºtiu, evitã sã vorbeascã în limba românã, iar 57% sunt de pãrere cã maghiarii nu
vor renunþa niciodatã la dorinþa de a alipi Transilvania Ungariei. 

Antisemitismul este o atitudine mai puþin rãspânditã în România, doar 10-15% dintre
cei intervievaþi fiind de acord cu afirmaþii discriminatorii la adresa evreilor. În condiþiile
în care adevãrul istoric despre soarta evreilor din România este puþin cunoscut
publicului larg, se poate identifica o tendinþã destul de puternicã spre negarea
Holocaustului. Astfel aproximativ un sfert dintre români sunt de pãrere cã evreii
exagereazã persecuþiile la care au fost supuºi. 

Homofobia este de departe atitudinea discriminatorie prevalentã la nivelul populaþiei
României. Intoleranþa faþã de minoritãþile sexuale este rãspânditã la nivelul a 37% 
dintre români, care cred cã homosexualitatea ar trebui pedepsitã prin lege. 
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În cercul dvs. de prieteni, rude/vecinii dvs. existã persoane ... ?
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30
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86

50

61

55

70

28

13

10

1

7

1

1

1printre vecini

printre rude /
prieteni

printre vecini

printre rude /
prieteni

printre vecini

printre rude /
prieteni

Existã Nu existã Nª/NR

%

persoane de altã...
�etnie

�religie

homosexuali / lesbiene
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Prin urmãtoarele întrebãri vrem sã vedem cât de confortabil vã
simþiþi când interacþionaþi cu diverse categorii de persoane. 
Care este cea mai apropiatã relaþie pe care aþi avea-o cu cineva 
care este... ?
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9
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9
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-42% -17% 8% 33% 58 % 83 %

evreu

cetãþean al
Republicii Moldova

maghiar (*2)

chinez

arab

negru

rom (*1)

musulman / islamic

martor al lui Iehova

lesbianã

homosexual

NU

... sã trãiascã în România

... sã locuiascã în localitatea mea

� sã lucreze cu mine la acelaºi loc de muncã
... sã facã parte din grupul meu de prieteni

... sã fie membru al familiei

Diferenþele pânã la 100% reprezintã NR

%

Notã - din analizã au fost excluºi  respondenþii
           care la naþionalitate au declarat:
           (*1) rom
           (*2) maghiar

Aº accepta:

În România 
nu ar trebui sã 

trãiascã 
asemenea 
persoane
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O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii despre romii din România
ºi vã rog sã-mi spuneþi în ce mãsurã sunteþi sau nu de acord cu 
ele.
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50Cei mai mulþi dintre romi încalcã legile

Romii nu ar trebui sã fie lãsaþi sã
cãlãtoreascã în strãinãtate, pentru cã ne

fac de râs ºi ne creeazã probleme.

Statul ar trebui sã ia mãsuri pentru a opri
creºterea numãrului de romi

Locuitorii satelor ºi oraºelor din România ar
trebui sã aleagã dacã romii pot sau nu sã

se stabileascã în localitatea lor

Romii ar trebui sã fie forþaþi sã trãiascã
separat de restul societãþii, pentru cã nu se

pot integra

Ar fi bine sã existe localuri (baruri,
restaurante, discoteci) ºi magazine în care

accesul romilor nu este permis

Este bine cã existã locuri speciale pentru
romi în ºcolile ºi universitãþile de stat

Statul ar trebui sã ofere mai multe subvenþii
ºi asistenþã romilor

Nu prea Deloc Mai degrabã Total

%

Notã: 
la analizã au fost excluºi respondenþii 
care au declarat cã sunt romi
(subeºantion analizat: N=1487)

Total        Mai degrabã

DEZACORD              ACORD

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR
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În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii despre
maghiarii din România?
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21
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33

25

55

4

3

5

24

14

24

37

53
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Maghiarii din România ar trebui sã
foloseascã doar limba românã în relaþiile cu
administraþia publicã, chiar dacã în anumite

zone sunt mai mulþi decât românii.

Sunt mulþi maghiari care, deºi ºtiu, evitã sã
vorbeascã în limba românã.

Maghiarii nu vor renunþa niciodatã la dorinþa
de a alipi Transilvania Ungariei.

Interesele maghiarilor din România cel mai
adesea diferã de cele ale celorlalþi cetãþeni

din þara noastrã.

Ar fi mai bine ca maghiarii din România sã
plece sã trãiascã în Ungaria.

Statul român trebuie sã asigure copiilor
maghiari învãþãmânt în limba maghiarã.

Judeþelor în care maghiarii sunt majoritari ar
trebui sã li se ofere o autonomie mai mare.

Nu prea Deloc Mai degrabã Total

%

Notã: 
la analizã au fost excluºi respondenþii 
care au declarat cã sunt maghiari
(subeºantion analizat: N=1405) Total        Mai degrabã

DEZACORD                  ACORD

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR
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În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii despre
evrei?
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14
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13

16

10

7
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7
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20

16

20

34

18

28

42

34

17

22

4
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6

8

8

8
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18 35

37

32

43

35

23

52

35

21

32

Suferinþa poporului evreu este o pedeapsã de
la Dumnezeu.

Crucificarea lui Isus este un pãcat pentru care
evreii nu pot fi iertaþi.

Evreii exagereazã persecuþiile la care au fost
supuºi pentru a obþine avantaje.

Politica ºi finanþele internaþionale sunt
controlate de evrei.

Interesele evreilor din România cel mai
adesea diferã de cele ale celorlalþi cetãþeni

din þara noastrã.

Emigrarea evreilor din România ar trebui
încurajatã.

Evreii au sprijinit instaurarea comunismului în
România.

Evreii au prea multã influenþã în þara noastrã.

Creºtinii adevãraþi nu ar trebui sã aibã de a
face cu evreii.

Evreii destabilizeazã societãþile în care
trãiesc.

Nu prea Deloc Mai degrabã Total Nª/NR

%

Total         Mai degrabã

DEZACORD                    ACORD
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Credeþi cã homosexualitatea ar trebui pedepsitã prin lege sau nu?

DA, ar trebui 
pedepsitã

37%

NU, nu ar 
trebui 

pedepsitã
45%

Nª/NR
18%

5

11

15

16

18

16

14

17

25

27

18

19

20

16

15

14

3

11

30

30

39

38

46

64 11

14

13

12

12

14

...dacã o persoanã de acelaºi sex cu
dumneavoastrã v-ar face avansuri

aþi afla cã unul dintre profesorii copilului
dumneavoastrã ar fi homosexual

aþi afla cã o persoanã apropiatã
dumneavoastrã este homosexual

aþi afla cã medicul dumneavoastrã de familie
este homosexual

sã vedeþi doi bãrbaþi þinându-se de mânã pe
stradã

sã aveþi un coleg homosexual la locul de
muncã

Dest puþin Deloc Destul de mult Foarte mult Nª/NR

%

        Deloc      Destul de puþin

Cât de mult v-ar deranja... ? 
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Din câte ºtiþi dumneavoastrã, în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, autoritãþile române au participat sau nu au participat la 
exterminarea evreilor?

Au participat
26%

Nu au 
participat

25%

Nª/NR
49%

Din câte ºtiþi dumneavoastrã, în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, autoritãþile române au participat sau nu au participat la 
exterminarea romilor?

Au participat
22%

Nu au 
participat

25%

Nª/NR
53%
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Credeþi cã pentru binele societãþii este de dorit ca imigranþii sã-ºi
menþinã obiceiurile ºi tradiþiile lor sau sã renunþe la ele ºi sã le 
urmeze pe cele ale românilor?

Sã îºi menþinã 
obiceiurile ºi 
tradiþiile lor

61%

Sã renunþe la 
obiceiurile ºi 
tradiþiile lor ºi 
sã le urmeze 
pe cele ale 
românilor

23%

Nª/NR
16%

Credeþi cã pentru binele societãþii este de dorit ca romii sã-ºi
menþinã obiceiurile ºi tradiþiile lor sau sã renunþe la ele ºi sã le 
urmeze pe cele ale românilor?

Sã îºi menþinã 
obiceiurile ºi 
tradiþiile lor

59%

Sã renunþe la 
obiceiurile ºi 
tradiþiile lor ºi 
sã le urmeze 
pe cele ale 
românilor

29%

Nª/NR
12%

N=1487 respondenþi

[La analizã au fost excluºi respondenþii care au declarat cã sunt romi]
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În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii? 
Când existã puþine locuri de muncã ...

Sunt oameni din þãri mai sãrace decât România care vin sã
munceascã la noi în þarã. Ce credeþi cã ar trebui sã facã
Guvernul?

10

30

16

15

6

32 16

62

românii ar trebui
sã aibã întâietate
în faþa imigranþilor

(strãinilor)

bãrbaþii au
dreptul la slujbã
mai mult decât

femeile

Nu prea Deloc Mai degrabã Total

%

Total         Mai degrabã

DEZACORD                    ACORD

Diferenþele pânã la 100% reprezintã Nª/NR

Sã-i lase sã 
vinã pe toþi 
cei care vor

10%

Nª / NR
13%

Sã interzicã 
acestor 

oameni sã 
vinã
12%

Sã-i lase sã 
vinã atât timp 
cât sunt locuri 

de muncã
32%

Sã limiteze 
numãrul celor 

care pot sã 
vinã
33%
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Cum apreciaþi numãrul imigranþilor în România?

Mult prea 
puþini
1%

Mult prea 
mulþi
6.0%

Nª/NR
37%

Atât cât 
trebuie

25%

Prea puþini
10%

Prea mulþi
21%

În prezent, în România, credeþi cã minoritãþile au prea multe 
drepturi, prea puþine drepturi sau atâtea câte trebuie?

3

20

19

28

46

45

44

11

14

25

23

23

0% 25% 50% 75% 100%

Minoritãþi etnice

Etnici români

Total eºantion

au prea multe drepturi atâtea câte trebuie prea puþine Nª/NR

%

(N=1387)

(N=113)
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Aþi auzit de Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii
(CNCD)?

Nu, nu am 
auzit
58%

Da, am auzit
33%

Nª/NR
9%
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VI. Opinia publicã despre extremism, 
PRM ºi Corneliu Vadim Tudor

Pentru majoritatea românilor conceptul de extremism este unul extrem de ambiguu, 
mai bine de jumãtate dintre cei intervievaþi neputând da o definiþie succintã a unei
organizaþii extremiste. 30% sunt de pãrere cã în România existã organizaþii
extremiste, iar jumãtate dintre aceºtia nominalizeazã printre acestea Partidul România
Mare. 44% dintre români se pronunþã pentru interzicerea organizaþiilor extremiste .

Preºedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor - considerat principalul lider politic extremist 
din România, este un personaj foarte controversat în ochii opiniei publice din 
România. 7 din 10 persoane intervievate au menþionat cel puþin un atribut pozitiv ca 
fiind caracteristic lui Vadim Tudor, chiar dacã pe ansamblu imaginea lui este una
negativã. Astfel liderul PRM este privit pe de o parte ca rasist, ºovin, intolerant faþã de 
minoritãþi, xenofob, fanatic, naþionalist, extremist, iar pe de altã parte este descris ca 
un om direct, care spune lucrurile pe faþã, cinstit ºi drept. În ochii unora este un 
palavragiu, care vorbeºte mult ºi nu face nimic, iar pentru alþii este omul care ar face 
ordine ºi dreptate în þarã, ar elimina corupþia ºi ar fi un nou Vlad Þepeº pentru
România.

Aproape 3 din 10 români spun cã dacã PRM ºi Vadim Tudor ar câºtiga alegerile
situaþia în privinþa reducerii corupþiei ºi a ordinii publice din þarã s-ar îmbunãtãþi, iar
20% spun cã o asemenea guvernare ar duce la o îmbunãtãþire a nivelului de trai. 
Majoritatea celor care ºi-au exprimat intenþia de vot pentru C.V. Tudor cred cã situaþia
din România s-ar îmbunãtãþi în toate domeniile, de la reducerea corupþiei ºi pânã la 
imaginea României în lume.
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Dupã pãrerea dvs., în România existã partide sau alte organizaþii
extremiste?

ºi care sunt acestea?

Nu, nu existã
20%

Da, existã
30%

Nª/NR
50%

[Dacã �DA�]

[Persoanele care au spus cã în România existã partide / organizaþii extremiste]

33

2

2

2

2

2

3

3

49

2

20

11

PRM

UDMR

Miºcarea Legionarã

PDSR / PSD

PNL

PNÞ-CD

PUR

PUNR

PCR / Comuniºti

Al-Qaida / organizaþii islamiste

alte menþiuni

Nª/NR
N = 456 respondenþi

%
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Credeþi cã partidele ºi organizaþiile extremiste ar trebui interzise?

Când spuneþi despre un partid sau o organizaþie cã este
extremistã, la ce vã gândiþi în primul rând? [rãspuns spontan]

Da, ar trebui 
interzise

44%

Nu, nu ar 
trebui 

interzise
14%

Nª/NR
42%

 % din total eºantion    

fac rãu þãrii 4.5  vor sã impunã ideile lor ºi celorlalþi 1.0 
destabilizare, dezbinare 3.1  îngrãdeºte libertatea persoanei 0.7 
sunt rãi / fac rãu 2.9  xenofobie 0.7 
susþin idei periculoase 2.6  antidemocratice 0.7 
radical, netolerant 2.0  spun lucruri neadevãrate 0.6 
violenþã 1.9  sunt altfel decât celelalte partide 0.6 
terorism 1.9  fascism 0.5 
sunt împotriva celorlalte partide 1.8  sã fie desfiinþate / sunt în afara legii 0.5 
ºovin / rasist 1.7  vor puterea cu orice preþ 0.5 
nu e de acord cu actualele legi 1.4  atentate / asasinate 0.5 
susþin interesele unui anumit grup 1.4  UDMR 0.4 
urãsc minoritãþile 1.3  Vadim 0.4 
mereu nemulþumiþi / în contradicþie 1.3  Hitler 0.4 
naþionaliºti 1.3  comunism 0.3 
mãsuri extreme 1.1  altele 4.9 
fac discriminare 1.1  nu ºtie 55.9 
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Dacã vã gândiþi la Corneliu Vadim Tudor, vã rog sã îmi spuneþi trei
lucruri care îl caracterizeazã pe acesta. [rãspuns spontan]

1.2

15.8

9.7

7.7

7.5

6.0

4.6

4.1

3.9

3.9

3.3

2.3

2.3

1.8

15.7

26.7

3.4

6.2

7.2

7.8

8.3

8.4

10.5

17.7

2.7

14.7

1.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Alte rãspunsuri

Nª/NR

%
Rasist / ºovin / Intoleranþã ºi urã faþã de minoritãþi

/ Xenofob / Fanatic / Naþionalist / Extremist / Criminal
Palavragiu / Vorbeºte mult ºi nu face nimic

/ Nu respectã promisiunile / Demagog
Mincinos / Fals / Necinstit / Ipocrit / Hoþ / Escroc / Corupt

/ Îºi vede propriile interese / Pervers / Nedrept / Egoist

Agresiv / Violent / Dur

Arogant / Îngâmfat / Lãudãros / Grandoman / Orgolios

Nebun / Dement / Bolnav psihic / Paranoic

Impulsiv / Nervos / Irascibil / Necontrolat / Neechilibrat / 
Exagereazã

Om rãu / Vorbeºte prostii / Rãzbunãtor / Nu e de încredere

Vulgar / Mitocan / Derbedeu / Bãdãran

Avid de putere / Dictator / Posesiv

Neserios / Bufon

Destabilizeazã þara / Instigator / Periculos

Direct / Spune lucrurile pe faþã / Sincer
/ Spune adevãrul / Cinstit / Corect / Drept / Demn

Deºtept / Inteligent / Cult / Competent / Capabil / Gândeºte bine

Hotãrât / Ferm / Ambiþios / Serios / Om de cuvânt

Patriot / Român adevãrat

Ar face ordine / dreptate în þarã / Luptã împotriva corupþiei
/ Este ca Vlad Þepeº

Curajos / Are tupeu

Þine cu poporul / Îi pasã de oameni

Om bun / De încredere

Carismatic / Bun orator / Simpatic / Popular / Aspect fizic plãcut

Autoritar / Puternic / Sever

Bun conducãtor / bun politician

Luptãtor / Combativ / Spirit critic

Credincios
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Dacã Partidul România Mare ºi Corneliu Vadim Tudor ar câºtiga
alegerile, cum credeþi cã ar evolua situaþia în urmãtoarele domenii?
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S-ar înrãutãþi S-ar îmbunãtãþi Ar rãmâne la fel Nª/NR
Total eºantion

Votanþii lui 
C.V. Tudor
(N=197 respondenþi)

52



IPP / Gallup - Intoleranþã, discriminare ºi autoritarism în opinia publicã - septembrie 2003

Comentarii

53

1. Gabriel Andreescu, Conceptul democraþiei nu este suficient. 
Este nevoie ºi de cel al �emancipãrii�

2. Dumitru Sandu, Ideologii difuze în domeniul (in)toleranþei 
sociale

3. Cristian Preda, Încrederea ºi opþiunile de vot

4. Monica Tobã, Raluca Popa, Ovidiu Voicu, Diversitãþi 
neacceptate: fobia faþã de romi ºi minoritãþile sexuale



IPP / Gallup - Intoleranþã, discriminare ºi autoritarism în opinia publicã - septembrie 2003

52



IPP / Gallup - Intoleranþã, discriminare ºi autoritarism în opinia publicã - septembrie 2003

Conceptul democraþiei nu este suficient. Este nevoie ºi de cel al 
�emancipãrii�

Sondajul realizat de cãtre Gallup la cererea Institutului pentru Politici Publice pe tema 
potenþialului extremist al societãþii româneºti este cel mai amplu de acest gen, iar avantajul 
unei astfel de cercetãri se vede imediat1. Oricât de discutabilã este semnificaþia rãspunsului 
populaþiei la o întrebare sau alta, ansamblul rãspunsurilor aratã a fi mult mai puþin relativ. 
Prima concluzie care se poate trage dintr-o analizã globalã a rezultatelor sondajului, este 
coerenþa atitudinilor respondenþilor. Iatã ºi motivul pentru care se pot uºor extrage concluzii 
care depãºesc ideile strict-prezente în chestionarul de sondaj.

Destul de clarã reiese astfel amploarea potenþialului agresiv al populaþiei. Nu mai puþin de 
30,4% din populaþie considerã (total sau parþial) cã românii nu ar trebui sã se amestece cu 
alte naþiuni. În România nu ar trebui sã trãiascã, conform respondenþilor, homosexualii 
(40,2%), lesbienele (39,7%), Martorii lui Iehova (24,7%), musulmanii (19,3%) ºi þiganii 
(13,3%).  Cãrþile ºi ideile care pun la îndoialã autoritatea statului ar trebui interzise, susþin 
35,5% din cei întrebaþi. Cei care comit infracþiuni grave ar trebui pedepsiþi cu moartea: 
48,8%. În ce cazuri, o precizeazã  tot sondajul: 95,6% menþioneazã omorul, 54,4% violul; 
17,5% cazurile grave de corupþie; 29,3% activitãþile de tip mafiot; 32,6% traficul de droguri; 
63,6% pedofilia; 28,6% trãdarea de patrie; 29,2% traficul de persoane. Oricare dintre 
aceste cifre, separate, ar lãsa obscure implicaþiile asupra comportamentului politic. Dar 
împreunã, misterul se disipã. Circa o treime din populaþie ar exclude ºi pedepsi 
diversitatea, iar majoritatea aratã o formã sau alta de intoleranþã2. 

Proporþiile se regãsesc în opþiunea politicã. La alegerile parlamentare,  respondenþii ar vota 
PRM în proporþie de 20,0%, iar pentru PSD opteazã 43,2%. Corneliu Vadim Tudor ocupã 
locul doi în competiþia pentru preºedinþie, cu 23,0% votanþi, în cazul în care pe listã ar intra 
Ion Iliescu, sau 26,0%, în cazul în care actualul ºef al statului nu ar fi pe listã.

Ce anume a dus la acest potenþial autoritar-agresiv? Analiza în context a datelor din 
sondajul discutat sugereazã, dupã opinia mea, cã atitudinile populaþiei depind într-o 
proporþie mult mai mare de propaganda care se face în jurul unui anumit subiect, 
decât ne aºteptãm de obicei. Din punct de vedere confesional este surprinzãtor cã 
Martorii lui Iehova, creºtini, sã fie respinºi mai mult decât sunt respinºi musulmanii 
(islamicii). Asta, cu atât mai mult în actualul context internaþional, în care terorismul islamist 
ocupã pagina întâi a presei din întreaga lume. Dacã avem însã în vedere campaniile duse 
împotriva Martorilor lui Iehova de autoritãþile statului cât ºi de Biserica Ortodoxã Românã, 
poate cele mai ample pe un subiect religios, atunci acest paradox se explicã.

În acelaºi fel, ca efect al propagandei, aº interpreta ºi opþiunea într-o proporþie neaºteptatã 
pentru economia de piaþã: 82,4% sunt de acord cu ea (într-un grad sau altul), faþã de doar 
5,1% care îºi exprimã dezacordul. Multe alte sondaje aratã cã populaþia preferã un stat 
asistenþial, locuri de muncã garantate ºi alte condiþii pe care nu economia de piaþã le 
asigurã. Nimic însã nu pare astãzi a fi expresia unui consens, la nivelul diferitelor formaþiuni 
politice ºi presei, decât liberalismul economic.

În sfârºit, aº nota semnificaþia sondajului pentru atitudinea faþã de cele trei categorii 
minoritare care au constituit, în ultimii 13 ani, argumentul ºi þinta ultranaþionalismului 
românesc.
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Poziþia faþã de maghiari s-a nuanþat, dupã 7 ani de prezenþã a acestora în coaliþiile 
legislative, de vreme ce 81,1% din populaþie acceptã ca aceºtia sã foloseascã limba 
maternã în relaþiile cu administraþia publicã localã, cel puþin acolo unde ei sunt majoritari. 
Însã 25,8% sprijinã încã ideea ca maghiarii din România sã plece sã trãiascã în Ungaria, 
iar 78,2% exclud sã se acorde o autonomie mai mare judeþelor cu majoritate maghiarã. 

35,8% dintre respondenþi sunt în diferite proporþii de acord cu ideea forþãrii romilor de a trãi 
separat de restul societãþii (faþã de 57,7% în dezacord). 31,3% considerã drept pozitivã 
oprirea accesului romilor în anumite localuri (faþã de 61,4% care nu sunt de acord). 
Atitudinea anti-roma rãmâne cea mai intensã, în raport cu alte ºovinisme, dar pare sã se 
afle în descreºtere.

În ce-i priveºte pe evrei, 17,5% considerã cã emigrarea acestora ar trebui sã fie încurajatã 
(59,4% nu împãrtãºesc aceastã opinie); 10,6% gândesc cã ei destabilizeazã societãþile în 
care trãiesc (58,0% neagã afirmaþia), iar 12,4%, sunt în diferite grade de acord cu ideea cã, 
creºtinii adevãraþi nu ar trebui sã aibã de-a face cu evreii. Sentimentele antisemite par sã 
atingã, cumva, circa 15% din populaþie.

Sondajul realizat de IPP/Gallup aratã o antipatie de proporþii faþã de valorile 
individualismului, ale umanismului liberal ºi ale diversitãþii. O privire asupra ansamblului 
rezultatelor obþinute în urma cercetãrii din luna septembrie 2003, demonstreazã cã evoluþia 
populaþiei României cãtre o societate decentã este improbabilã, dacã mizãm exclusiv pe 
virtuþile opþiunii democratice. Este necesar un efort considerabil pentru a lupta cu 
intoleranþa ºi ignoranþa, atât de prezente. O evoluþie pozitivã presupune nu numai 
democratizarea societãþii, ci ºi emanciparea ei. 

Gabriel Andreescu

[1] Existã mai multe sondaje având ca temã atitudinea faþã de minoritãþi, faþã de diversitate etc. Vezi, 
de exemplu, Barometrul Relaþiilor Etnice, Octombrie 2002, Centrul de Resurse pentru Diversitate
Etnoculturalã, Metro Media Transilvania.  

[2] Datoritã non-rãspunsurilor, pot reprezenta o majoritate ºi procente sub 50%.
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Ideologii difuze în domeniul (in)toleranþei sociale

Scopul prezentului capitol de analizã este acela de a pune în circuit câteva  constatãri care 
pot face mai clare atitudinile populaþiei în legãturã cu  diversitatea socialã datã de grupurile 
etnice, religioase, rezidenþiale sau de altã naturã. Tema majorã implicatã în discuþie este 
cea a concepþiilor sociale despre egalitate ºi libertate. Ce drepturi au minoritarii în 
concepþia majoritarilor, majoritarii în viziunea minoritarilor, cum poate fi organizatã 
interacþiunea socialã astfel încât organismul social sã lucreze în condiþii de diversitate 
socialã ºi culturalã în creºtere ? Care sunt, în ultimã instanþã, la nivel de conºtiinþã socialã 
difuzã, ecourile clasicei triade a principiilor de �egalitate-libertate-fraternitate�?

Datele de sondaj de opinie permit nu atât o mãsurare a intoleranþei, discriminãrii ºi 
extremismului (Caseta 2) din societate cât evidenþierea circuitului pe care îl au ideologiile  
sociale difuze  asociate (in)toleranþei. În condiþiile în care ideologiile populaþiei sunt frecvent 
invocate în spaþiul public ca argument pentru diferite opþiuni sau acþiuni politice sau de 
politicã socialã este util, cred, sã fie încercatã o descifrare sistematicã a unora dintre 
ideologiile sociale din aria tematicã a toleranþei/intoleranþei sociale.

Desigur, ideologiilei sunt o �materie primã� extrem de importantã în construirea ºi 
menþinerea unui edificiu social. De aici nu decurge însã cã o simplã inventariere a opiniilor 
prin sondaj poate fi sursã de etichetare a  unui grup sau a unui segment social ca intolerant 
sau discriminatoriu sau extremist.

Naþionalismul între  universalism ºi particularism

Existã un singur tip de naþionalism ºi acela se traduce prin respingerea celorlalte grupuri 
etnice sau naþionale? Voi încerca sã dau un rãspuns la aceastã întrebare din perspectiva 
datelor de  sondaj IPP/Gallup. Datele respective vorbesc despre ideologii difuze, cu grad 
redus de structurare, existente la nivelul populaþiei. Este adevãrat cã multe  dintre  opiniile 
susþinute sau respinse de cãtre populaþie vin din lumea politicienilor, a mas mediei sau a 
specialiºtilor. Aceasta nu  anuleazã însã caracterul lor difuz, nestructurat.

Starea de opinie a populaþiei indicã patru  tipuri de orientare naþionalã :

� naþionalism identitar moderat, manifest în special în zonele mai dezvoltate ale þãrii;

� naþionalism identitar accentuat, manifest în special în zonele sãrace ale þãrii;

� naþionalism de segregare, de promovare a ideologiilor apropiate de ideile de  
separare etnicã;

� ideologii ale afinitãþii naþionale reduse.

Persoanele care manifestã un naþionalism de tip identitar pot fi recunoscute prin faptul cã 
îºi afirmã identitatea naþionalã prin aderenþa la anumite valori sau entitãþi asociate cu 
grupul naþional propriu fãrã a nega altor naþiuni sau grupuri etnice drepturile lor. Persoanele 
respective exprimã un acord puternic cu afirmaþii de genul �îmi place limba românã�, �îmi 
place România�, �sunt mândru cã sunt român�, �simt cã România este þara mea� dar  cu un 
foarte accentuat dezacord faþã de orientãrile de segregare etnicã (Tabelul 1). 
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Ponderea tipului de orientare 
naþionalã în total eºantion
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Total3b. 
naþionalism 
identitar 
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(de zonã
sãracã)

3a.
naþionalism 
identitar 
moderat      
(de zonã
bogatã)

2.
persoane 
cu afinitate 
naþionalã
redusã

1.
naþionalism 
de 
segregare

Tipuri de orientare naþionalã*�În ce mãsurã sunteþi de acord 
cu urmãtoarele afirmaþii?�

Tabelul  1. Segregare ºi �mândrie� în definirea orientãrii naþionale (%)

Calculele sunt efectuate numai pe subeºantionul de români, 1384 persoane. * Cele patru tipuri de 
orientare naþionalã au fost generate în baza unei analize cluster  pornind de la un set de 14 indicatori 
(vezi chestionarul B1_a la B1_o, cu eliminarea   întrebãrii B1_i). Cei 14 indicatori de orientare naþionalã 
s-au grupat , prin analiza factorialã, în trei factori sau dimensiuni latente care grupeazã întrebãrile B1 a-
h, l B1 j,k  si  B1 m,n,o  din chestionarul Gallup-IPP. Analiza cluster a fost aplicatã pe setul de 1384 
cazuri *3 variabile generate factorial.

Naþionalismul identitar are intensitãþi ºi accente diferite funcþie de situaþia economicã 
perceputã ºi de nivelul de dezvoltare al zonei de rezidenþã. Nivelul moderat al 
naþionalismului identitar se manifestã în regiunile în care nivelul mediu de dezvoltare este 
mai ridicat ºi pentru persoanele care au o percepþie pozitivã a situaþiei lor economice 
actuale comparativ cu cea  anterioarã. În schimb, naþionalismul identitar accentuat este 
specific  zonelor sãrace ºi persoanelor care au o percepþie negativã a situaþiei economice 
actuale (Tabelul  3). 

Deºi delimitarea între diferitele grupãri de orientare naþionalã este dificil de fãcut, existând 
totdeauna zone de incertitudine, de graniþã difuzã între  diferitele segmente sociale, se 
poate estima cã ponderea persoanelor cu orientare naþionalistã neagresivã, identitarã, este 
de aproximativ douã treimi din populaþia adultã a þãrii. Segmentul de populaþie care pare sã 
fie  mai apropiat de polul naþionalismului de excludere, favorizând ideile de segregare 
etnicã este de aproximativ 17%. Cu o pondere egalã apar ºi cei care au o foarte slabã 
aderenþã la ideologiile naþionaliste, indiferent de tipul lor identitar sau exclusivist.

58



IPP / Gallup - Intoleranþã, discriminare ºi autoritarism în opinia publicã - septembrie 2003

Extinderea  fenomenelor naþionaliste evidenþiate prin cercetãri  calitative sau cantitative este 
funcþie de definirea conceptului. Este adevãrat cã �Diversele definiþii ale naþionalismului sunt 
contradictorii tocmai datoritã diversitãþii fenomenului însuºi. Prea mulþi observatori s-au mulþumit 
sã teoretizeze asupra naþionalismului fãrã a cãuta suficiente evidenþe empirice�ii.

În contextul acestei analize, funcþie de natura datelor disponibile (opinii  pentru care contextul 
este puþin specificat) naþionalismul va fi înþeles ca specie a fenomenelor identitareiii. Prin 
rãspunsuri la întrebãrile din chestionar se înregistreazã percepþii, definiri personale ale unei 
identitãþi sociale.
Principala distincþie adoptatã în interpretarea  datelor asupra naþionalismului, în cadrul acestei 
analize, este cea dintre naþionalismul identitar ºi cel exclusivist/de segregare. Primul este 
raportare afirmativã de apartenenþã ºi loialitate la propriul grup iar cel de-al doilea reprezintã
simultan raportare de loialitate la propriul grup si de raportare negativã la cele diferite, 
comparabile. Distincþia dintre naþionalismul identitar ºi cel de segregare este  consistentã cu cea 
dintre �naþionalismul universalist� ºi �naþionalismul particularist�: �Acest naþionalism particularist se 
aflã în aceeaºi relaþie cu naþionalismul universalist, ca egoismul cu individualismul � egoismul fiind 
urmãrirea propriilor interese fãrã a þine seama de interesele altora, iar individualismul fiind doctrina 
conform cãreia este legitim sã-þi urmãreºti propriile interese  în aceleaºi condiþii în care alþii sunt  
liberi sã ºi le urmãreascã pe ale lor�iv.

Caseta 1.Despre mãsurarea naþionalismului prin sondaje de opinie

Orientãrile ideologice radicale din sfera naþionalismuluiv au o pondere  apropiatã de 9% ºi 
se concentreazã covârºitor  în categoria celor cu naþionalism exclusivist.

Diferitele orientãri în domeniul identitãþii naþionale au puternice rãdãcini în spaþiile de viaþã 
ale oamenilor, sunt legate de compoziþia etnicã a localitãþilor de rezidenþã, de starea 
materialã perceputã a gospodãriei, capitalul uman disponibil, gradul de izolare a localitãþii. 
Vecinãtatea în sine este un factor de producere a toleranþei sau intoleranþei etnice. 
Comunitãþile omogene sub aspect etnic sunt expuse în mai mare mãsurã riscurilor de 
intoleranþã etnicã (Tabelul  2).

100,040,626,017,316,0

100,038,221,611,328,9*Nu

100,041,126,918,6*13,4Da

Total3b. 
naþionalism 
identitar accentuat
(de zonã sãracã)

3a.
naþionalism 
identitar moderat
(de zonã bogatã)

2.
persoane cu 
afinitate naþionalã
redusã

1.
naþionalism 
de 
segregare

Tip de orientare naþionalãÎn localitate 
existã persoane 
de altã etnie 
decât dvs ?

Tabelul  2. Orientãri identitare ºi  diversitate etnicã localã (%)

Calculele sunt efectuate numai pe subeºantionul de români. Numai în celulele respective se 
înregistreazã asocieri semnificative între valorile de pe linie ºi cele de pe coloanã (conform rezultatelor 
prin reziduuri standardizate ajustate).
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Naþionalismul identitar moderat  este specific persoanelor  mulþumite de evoluþia situaþiei 
lor economice, relativ religioase ºi cu grad sporit de încredere în oameni. Locuiesc 
preponderent în localitãþi cu diversitate etnicã redusã din judeþe dezvoltate (Tabelul  3). 
Naþionalismul identitar de intensitate ridicatã este specific  persoanelor cu nivel redus de 
educaþie, cu puþinã experienþã de viaþã în afara localitãþii de rezidenþã (nu au cãlãtorit în 
strãinãtate), rezidente în localitãþi mici, izolate, din judeþe relativ sãrace.

locuieºte în mediu de 
diversitate etnicã redusã

locuieºte în mediu de diversitate 
etnicã redusã

locuieºte în judeþ sãraclocuieºte în judeþ dezvoltat

locuieºte în localitãþi mici

locuieºte izolat (la margine 
de judeþ)

cu încredere în alþi oameni

religios

autoritarautoritarautoritar

considerã cã în prezent trãiesc mai 
bine decât cu cinci ani în urmã

au  experienþã redusã de 
migraþie în strãinãtate

au multe relaþii

nu citesc frecvent cãrþinu citesc frecvent cãrþi

nesalariaþi

educaþie redusã

femeibãrbaþi

adulþi

orientat spre segregare
(naþiunea proprie ca 
excludere a altora)

identitar  accentuat  (de 
zonã sãracã)

orientat identitar moderat (de zonã
bogatã)

Tip de naþionalism

Tabelul  3. Profilul persoanelor care susþin diferite tipuri de naþionalism

Tabelul prezintã în formã simplificatã rezultatele a trei modele de regresie multiplã în care predictorii
sunt identici iar variabilele dependente sunt scoruri factoriale care mãsoarã intensitatea orientãrii pentru 
cele trei tipuri de naþionalism. 
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Toate cele trei forme de naþionalism � identitar-moderat, identitar-accentuat ºi exclusivist �
sunt psihologic susþinute prin aderenþã la autoritarism.

Naþionalismul  identitar moderat este maxim  în zona formatã de judeþele  Buzãu-Brãila, 
Cluj-Mureº ºi în Bucureºti. Forma accentuatã a naþionalismului identitar este de  întâlnit 
mai ales în Bistriþa-Nãsãud-Sãlaj,  Alba-Hunedoara,  sudul Olteniei, Dobrogea, Banat ºi 
Botoºani-Vaslui. Formele de naþionalism de tip exclusivist, de segregare, au o probabilitate 
mai mare de manifestare în nordul Olteniei, sudul Munteniei ºi în vestul Moldovei.

Ecoul politic al  orientãrilor naþionale este relativ redus (Tabelul 4). PNL are  susþinãtori în 
principal în zona naþionalismului identitar moderat. Indeciºii, segmentul electoral cel mai 
numeros, nu par sã fie  sensibili la nici una dintre variantele de naþionalism. Nu existã nici 
un partid politic care sã aibã  susþinãtori în principal din categoria persoanelor orientate 
spre naþionalismul exclusivist. 

100100100100100

43.440.1-36.4-56.3+48.5
Indecis/ non-
rãspuns

2.62.84.2+1.31.3ALTE

5.46.65.15.03.0PD

12.212.412.28.815.2PRM

10.69.814.6+13.04.3-PNL

25.828.427.515.5-27.7PSD

Total3b.
naþionalism 
identitar 
accentuat
(de zonã sãracã)

3a.
naþionalism 
identitar moderat
(de zonã bogatã)

2.
persoane cu 
afinitate 
naþionalã
redusã

1.
naþionalism 
de 
segregare

Tip de orientare naþionalãOpþiune 
electoralã

Tabelul  4. Orientare naþionalã ºi opþiune electoralã la populaþia româneascã (%)

Calculele sunt efectuate numai pe subeºantionul de români.  + /-: numai în celulele respective se 
înregistreazã asocieri semnificative pozitive/negative  între valorile de pe linie ºi cele de pe coloanã 
(conform rezultatelor  obþinute prin reziduuri standardizate ajustate).

Datele indicã faptul cã nu naþionalismul de o formã sau alta este principala  axã de 
structurare a opþiunilor electorale. Sentimentul de anomie socialã, de îngrijorare în legãturã 
cu gradul de corupþie ºi de neaplicarea legilor, pare sã fie un factor mai important în 
registrul ideologiilor sociale difuze cu influenþe asupra comportamentului electoral. 
Susþinãtorii PSD apreciazã ca fenomenele anomice din societatea româneascã actualã au 
un nivel relativ redus. Pentru simpatizanþii PNL îngrijorarea faþã de corupþie ºi 
nerespectarea legilor este  de nivel mediu. Susþinãtorii PRM nu sunt în principal naþionaliºti 
ci persoane care  manifestã un înalt nivel de îngrijorare în legãturã cu fenomenele de 
anomie socialã (Tabelul  5, Tabelul  4). Ideea cã societatea româneascã actualã este una 
de maximã anomie este respinsã de simpatizanþii PNL, PD ºi PSD.
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Tabelul  5. Sentimentul de anomie socialã ºi opþiunea politicã (%)

Calculele sunt efectuate numai pe subeºantionul de români pentru a putea asigura comparabilitatea cu 
datele din Tabelul 4.  + /-: numai în celulele respective se înregistreazã asocieri semnificative 
pozitive/negative  între valorile de pe linie ºi cele de pe coloanã (conform rezultatelor  obþinute prin 
reziduuri standardizate ajustate). * Indicele percepþiei anomiei sociale a fost construit  prin numãrarea 
cazurilor în care persoana a exprimat acord în legãturã cu  patru formulãri relevante pentru domeniu: 
�Nu conteazã cã existã legi, oricum cei de la putere fac ce vor ei�, �În zilele noastre cei mai mulþi care 
încalcã legea scapã nepedepsiþi�, �În prezent nici tribunalele nu mai fac dreptate oamenilor�, �În 
România te poþi îmbogãþi doar pe cãi necinstite�.  Scorul 0 este pentru cei care nu accepta nici una 
dintre  formulãri iar 4 pentru cei care sunt de acord cu toate .

100100100100100100

43.446.038.835.6-43.849.6
Indecis/ non-
rãspuns

2.62.72.72.92.31.7ALTE

5.44.0-6.84.68.67.4PD

12.215.5+12.210.33.9-5.0-PRM

10.69.0-13.314.9+7.810.7PNL

25.822.8-26.231.633.6+25.6PSD

4.foarte 
mare3.mare2.medie1.redusã

0. foarte 
redusã Total

Intensitatea sentimentului de  anomie  socialã*
(corupþie, dezordine, neaplicare a legilor)

Opþiune 
electoralã

Radicalismul în ideologiile sociale

Invocarea soluþiilor radicale  în interacþiunea dintre grupurile sociale  la nivelul ideologiilor 
difuze este simptomaticã pentru probleme sociale actuale sau potenþiale.  Voi încerca in 
continuare sa identific câteva dintre zonele ideologiilor sociale difuze in care apar semne 
de acceptare a unor mijloace de tip radical  precum violenþa, segregarea, privare de 
libertate sau fundamentalismul. Sensul unei astfel de întreprinderi rezidã  în tentativa de a 
ajunge, prin cunoaºtere socialã, în timp, prin cercetãri repetate, la formularea unor 
fundamente pentru politici sociale adecvate domeniului.

În desfãºurarea unei astfel de întreprinderi voi prefera conceptul de radicalism celui de 
extremism. Acesta din urmã  este mai greu de operaþionalizatvi la nivelul cercetãrii prin 
anchetã de opinie. Extremismul este negare a unor drepturi umane fundamentale, precum 
libertatea si egalitatea, prin adoptarea unor mijloace radicale, bazate pe forþã. In plan 
comportamental se pot face relativ sigur identificãrile care sã ducã la un diagnostic corect. 
În registrul opiniilor, mai ales când este vorba de fireasca scoatere din context pe care o 
opereazã sondajele,  diagnosticarea este mai greu de fãcut (Caseta 2). În consecinþã voi 
limita analiza la inventarierea situaþiilor în care apar opinii de susþinere  a unor acþiuni  
publice care implica explicit violenþa sau  segregarea extremã a grupurilor etnice. 
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Caseta 2. Ce este �extremismul�?

Calificativul de �extremist� apare, cel mai adesea , în legãturã cu atribuiri negative precum �fascist�, 
�totalitarist�, �xenofob�, �rasist�, �antisemit�, �fundamentalist�, �terorist� etc. Apare ºi în legãturã cu 
ceea ce fac dar ºi cu ceea ce afirmã sau susþin unii oameni. Este , în consecinþã, desemnare de act 
dar ºi de ideologie ºi atitudine. ªi de miºcare socialã dar ºi de acþiune instituþionalizatã. Termenii 
majori de contrast de naturã pozitivã sunt , de obicei, �toleranþã� ºi �democraþie�.

Sintetizând  opþiuni majore din literatura de specialitate ºi orientând definiþia spre o abordare 
operaþionalã, în context de sondaj sociologic, voi spune cã extremismul este 
a) acþiune de negare, explicitã sau implicitã, a unor drepturi umane fundamentale
b) folosind, la modul voluntar, mijloace radicale
c) care duc la apariþia sau unor situaþii discriminatorii sau distructive sau sporesc probabilitatea 
de apariþie a unor astfel de situaþii .

Drepturile umane a cãror negare constituie obiectul acþiunii extremiste sunt cele referitoare la  
libertate, egalitate ºi  viaþã/supravieþuire/demnitate umanã. Pe scurt, se poate spune cã
extremismul se referã la negarea radicalã a valorilor democraþiei, reductibile în esenþã la 
configuraþia culturalã statuatã prin Revoluþia Francezã de la 1789.

Separarea, supercontrolul, forþa ºi absolutizarea valorilor proprii sunt principalele mijloace de 
tip radical prin care se impun soluþiile extremiste de discriminare, distrugere sau umilire a 
oamenilor. 

Mijloacele radicale pot fi  adoptate în domenii diferite (politic, religios, etnic, economic, social) ºi 
medii diferite � ideologie sistematicã, ideologie difuzã, atitudini-sentimente, comportamente 
explicite, organizaþii/instituþii, miºcãri sociale etc.

Diferitele tipuri de extremism sunt identificate în funcþie de medii sau domenii (politic, religios, 
rasial) de manifestare, de actorii specifici (extremism al partidelor politice  �de dreapta� sau �de 
stânga�, terorism de stat) sau de mijloacele folosite pentru a-l impune (terorism, segregare rasialã, 
segregare rezidenþialã etc.).

Folosirea conceptului în planul analizelor ºtiinþifice empirice, al datelor de opinie în mod special, 
impune o foarte bunã specificare. 
În variantã clarã, un act este de tip extremist dacã:

o are ca funcþie negarea (=atacul, dispreþul, blocarea mecanismelor de realizare etc.) 
o valorilor democratice (libertate, egalitate, demnitate umanã etc.) 
o prin mijloace radicale (violenþã, segregare, fanatism, privare de libertate etc.).

De remarcat cã apelul la mijloace radicale, în sine, nu este etichetat ca extremism. Numai folosirea 
violenþei împotriva libertãþii ºi a egalitãþii este consideratã ca  act de extremism. Altfel, funcþie de 
context, poate fi consideratã �legitimã apãrare�, �prevenire a conflictului� etc.

În mãsura în care actul de negare radicalã a democraþiei se produce deschis, prin violenþe, 
programe politice, formulãri legislative, identificarea fenomenului extremist nu pune probleme. În 
cazul în care analiza este limitatã la date de opinie, la ceea ce declarã oamenii în cazul unor 
sondaje la baterii de întrebãri proiectate de specialiºti pe scale de �autoritarism� sau de naturã
similarã, evaluarea extremismului este mult mai dificilã. Extremismul de opinii sau credinþe nu existã
ca atare ci în cadrul unor polaritãþi atitudinale de tipul �toleranþã-discriminare�, �democratic-
antidemocratic� etc. Sondajele de opinie nu pot da, în aceste condiþii, informaþii decât despre 
extremismul potenþial ºi nu pot duce decât la evaluãri relative, legate de context, modul de 
formulare a întrebãrilor etc. Graniþa dintre extremism ºi moderaþie sau anti-extremism nu poate fi 
trasatã decât imprecis. 
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Figura 1. Factorii care favorizeazã sau defavorizeazã atitudinile de intoleranþã etnicã extremã

Figura prezintã în mod simplificat un model de regresie multiplã cu coeficienþii beta. Variabila 
dependentã este un indice al discriminãrii etnice extreme (EXTREM), construit ca scor factorial din 
patru mãsuri referitoare la acordul  cã: a)  �oamenii de alte naþionalitãþi decât  cea românã ar trebui sã 
pãrãseascã România�, b) �ar fi mai bine ca maghiarii din România sã  plece sã trãiascã în Ungaria�, c) 
�Romii ar trebui sã fie forþaþi sã  trãiascã separat de restul societãþii pentru cã nu se pot integra� ºi un 
indice de numãrare a grupurilor etnice pentru care subiectul considera ca este validã afirmaþia cã �în 
România nu ar trebui sã trãiascã asemenea persoane�. Indicele de toleranþã religioasã este construit ca 
scor factorial din variabilele G7 c,d,e, conform notaþiei din chestionar. Autoritarismul este mãsurat ca 
scor factorial din variabilele D a,b,g,i,h,f. Indicele capitalului relaþional (�are relaþii�) este dat de 
numãrarea rãspunsurilor afirmative la intrebãrile A10 a-f. Coeficientul de determinaþie multiplã pentru 
ecuaþie este 0.16.

Persoanele care au atitudini favorabile segregãrii extreme a grupurilor etnice aderã la opinii 
de tipul �Romii ar trebui sã fie forþaþi sã  trãiascã separat de restul societãþii pentru cã nu se 
pot integra� sau �oamenii de alte naþionalitãþi decât cea românã ar trebui sã pãrãseascã 
România� (vezi subsol fig. 1). Intoleranþa maximã la alte grupuri etnice o manifestã 
persoanele autoritare, puternic marcate de sentimente de anomie socialã (de convingerea 
cã þara este coruptã , legile nu lucreazã ºi îmbogãþirea se face numai pe cãi necinstite). 
Educaþia ºi , în genere, capitalul uman de nivel ridicat contribuie la reducerea intoleranþei 
etnice. Segregarea extremã, pe criterii etnice, este favorizatã de niveluri reduse ale 
educaþiei ºi ale consumului cultural de literaturã scrisã. Sub aspect teritorial, mediile cele 
mai favorabile segregãrii etnice extreme sunt satele relativ dezvoltate, omogene din punct 
de vedere etnic.
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Concluzii

Ideologiile sociale difuze ale naþionalismului ºi ale (in)toleranþei etnice  sunt puternic legate 
de:

� ceea ce ºtiu  oamenii, capitalul lor uman (dat de educaþie, migraþie, calificare etc.);

� ceea ce ei percep in legãturã cu drumul economic al vieþii lor;

� starea de anomie pe care o identificã in societate;

� locul în care trãiesc (stare de dezvoltare a regiunii ºi a localitãþii, diversitate etnicã 
etc.);

� orientarea personalã  în lumea valorilor asociate cu religia, autoritarismul, 
toleranþa moralã etc.

Formele agresive ale naþionalismului precum ºi intoleranþa etnicã extremã sunt alimentate 
nu de sãrãcie materialã ci de nivel redus al educaþiei ºi de  percepþia difuzã  a unor stãri 
anomice în societate.  Desigur, stocul personal de educaþie ºi socializarea de tip autoritarist 
sunt greu de modificat. In schimb, stãrile anomice care alimenteazã neliniºti, îngrijorãri mai 
ales la cei cu resurse reduse de capital uman sunt realitãþi de spaþiu public asupra cãrora 
trebuie sã fie focalizatã atenþia în analizele sociale destinate fundamentãrii de politici 
publice.

Opþiunile electorale ale populaþiei par sã fie mai puþin sub semnul dezbaterilor în termeni 
de ideologii naþionaliste ºi mai mult legate de percepþiile de stari anomice anterior 
menþionate. Potenþialul electoral al temelor corupþiei, proastei funcþionãri a instituþiilor, a 
celor juridice în special pare sã fie, din perspectiva datelor analizate, extrem de ridicat.

În legãturã cu naþionalismul a rezultat cã, la nivelul populaþiei României, existã puternic 
structurate trei variante de naþionalism: identitar accentuat, identitar moderat ºi de 
segregare sau de excludere. O a patra stare de mentalitate se regãseºte la nivelul celor 
care  au un grad minim de aderenþã sau de interes pentru temele dezbaterii naþionaliste.

Tipul de date cu care am lucrat nu permite o bunã estimare a nivelului fenomenelor din 
domeniul ideologiilor sociale . Nu se poate rãspunde la întrebãri de tipul: �câþi extremiºti 
sunt în România� sau �cat de mare este intoleranþa etnicã�. In limita datelor de opinie 
disponibile au fost posibile numai dezagregãri ale fenomenelor, trecerea de la ideea unui 
singur tip de naþionalism la  evidenþierea unei tipologii a naþionalismului, relevarea rolului 
pe care diferiþi factori sociali îl au în stimularea fenomenelor de toleranþã-intoleranþã 
socialãvii.

Dumitru Sandu
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Note

i Ideologiile sunt credinþe care fundamenteazã cursul unor acþiuni. Pregnanþa  lor este maximã în 
luptele politice pentru putere. În astfel de cazuri ideologiile sunt efectiv instrumente de acaparare sau 
menþinere a puterii . Construcþiile ideologice sunt prezenta însã ºi la nivelul unor strategii de viaþã 
individuale sau familiale. Astfel se poate vorbi despre ideologii ale migraþiei, antreprenoriale etc. 
Ideologiile  analizate in material sunt �sociale� în sensul cã nu au o elaborare sistematicã, 
instituþionalã sau de autor. Ele circulã în formã de credinþe, opinii mai mult sau mai puþin structurate, 
la nivelul populaþiei. Preconcepþii care susþin ca ideologiile sistematice ºi cele sociale trebuie citite  la 
fel pentru simplul fapt ca poartã nume identice sau asemãnãtoare trebuie  sã fie considerate critic. 
Ideologiile sociale, faþã de cele sistematice ale elitelor, sunt contradictorii, cu cauze multiple si efecte 
diferenþiate funcþie de context, cu componente multiple sub  haina aceloraºi opinii etc. Greu de gãsit 
în ºtiinþele  sociale  un domeniu în care sã fie mai pregnantã relaþia de incertitudine  în procesul de 
mãsurare comparativ cu dificultãþile de mãsurare a ideologiilor sociale. Aici, setul de indicatori folosit 
pentru a  identifica orientãrile ideologice poate influenþa foarte mult rezultatele mãsurãtorii. Greu de 
fãcut separarea între ideologia pe care o mãsori ºi cea proprie autorului. ªansa de a reduce 
distorsiunile date de o astfel de relaþie este cu atât mai mare cu cât definiþiile sunt mai clare, datele 
de intrare mai bine culese ºi algoritmul de prelucrare a lor  mai adecvat datelor. Este ceea ce voi 
încerca sa am in vedere in aceasta succinta analiza.
ii Mattei Dogan, Sociologie politicã. Opere alese, Bucureºti: Editura Alternative, 1999, p.245.

iii Rawi Abdelal, Identity as a variable, May 2003

iv Brian Barry �Naþionalismul� în  David Miller, coord., Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, 
Bucureºti: Humanitas 2000,  526

v Ponderea celor care susþin puternic opinia cã �Oamenii de altã naþionalitate decât cea românã ar 
trebui sã pãrãseascã România� este, pe total eºantion , de 9.4%.
vi Conceptul de �extremism�este unul de tip descriptiv-evaluativ. El descrie în esenþã modul în care 
oamenii se raporteazã unii la alþii, în condiþii de diversitate socio-culturalã ºi de diferenþiere a 
resurselor de putere. Evaluarea implicatã  în conceptul de extremism este dublã. Pe de o parte se 
referã la raportul între modelele de interacþiune umanã ºi normele democraþiei iar pe de altã parte 
vizeazã natura radicalã sau normalã a mijloacelor de acþiune . Acest conþinut evaluativ face ca 
graniþele conceptului sã fie fluctuante, imprecise. Diferiþi judecãtori, funcþie de diferite scãri de valori 
sau interese politice opereazã cu extensii diferite ale conceptului. Extensia maximã a conceptului 
este cea în care se asimileazã la extremism orice formã de prejudecatã, discriminare sau toleranþã 
redusã, indiferent de intensitatea ei sau de mijloacele folosite pentru a susþine. Extensia minimã este 
datã de limitarea noþiunii la cazurile de negare explicitã  a valorilor democratice prin mijloace violente 
sau prin acþiuni/ideologii de segregare. În varianta extinsã, �extremismul� se confundã cu 
�discriminarea�, �intoleranþa� ºi �prejudecata�. În cea restrânsã se reduce la terorism politic, 
antisemitism, rasism, pogrom etc.

vii Regularitãþile evidenþiate se integreazã în seria mai largã a analizelor româneºti asupra 
fenomenelor de sociabilitate, Dumitru Sandu, Sociabilitatea în spaþiul dezvoltãrii. Încredere, toleranþã 
ºi reþele sociale, Iaºi: POLIROM, 2003
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Încrederea ºi opþiunile de vot 

Sondajul IPP/Gallup pune în evidenþã câteva direcþii de evoluþie a opiniei publice în ceea 
ce priveºte actorii politici ºi regimul politic din România. În formularea concluziilor de mai 
jos am luat în considerare datele din secþiunea Încredere ºi Vot a sondajului. 

1. Este vorba mai întâi despre lipsa profundã de încredere în liderii politici consacraþi 
de postcomunism ºi relativa lor stabilizare în zona �liderilor fãrã viitor�: într-adevãr, 
nici unul dintre politicienii listaþi nu are o cotã de neîncredere (multã, foarte multã, totalã) 
mai micã de 50%! Potenþialul de creºtere este serios afectat pentru lideri ca Marko Bela
(76,4% cotã de neîncredere), Gh. Funar (72%), Adrian Pãunescu (70%), Vadim Tudor ºi 
Mãdãlin Voicu (circa 66% fiecare), Ion Iliescu, Adrian Nãstase, Theodor Stolojan sau 
Traian Bãsescu, care au cote de încredere multã ºi foarte multã, în ordinea citatã, de 
31,3%, 28,9%, 27,3% ºi, respectiv, 23,5%. Comparaþia cu un personaj care nu are un 
angajament partizan - patriarhul Teoctist are o cotã de încredere de 42,5% - sugereazã 
faptul cã opþiunea politicã a erodat puternic liderii. Aceste observaþii trebuie relativizate, 
dacã þinem seama cã la întrebarea �credeþi cã se poate avea încredere în cei mai mulþi 
dintre oameni?�, o majoritate de 55,3% rãspunde �nu�: suspiciunea în privinþa legãturii 
sociale este fondul pe care se þese neîncrederea în oamenii politici.

2. Meritã semnalatã bizareria care face ca liderul unui partid asociat, din 2000 ºi pânã 
de curând la guvernare, sã aibã o cotã de notorietate mai micã de 70%: într-adevãr, 
Dan Voiculescu - care e ºi patronul unui influent trust de presã nu e recunoscut de 32,5% 
din subiecþii chestionaþi.

3. Simpatizat de o cincime din respondenþii sondajului, Corneliu Vadim Tudor are parte 
de un profil contrastant: principalele trei trãsãturi care îi sunt atribuite profileazã un contur 
care combinã douã atribute negative (xenofobia ºi intoleranþa � 17,7% ºi demagogia �
14,7%) ºi unul pozitiv (corectitudinea ºi sinceritatea � 15,6%). De altfel, dintre cele 11 
atribute cu cote cât de cât semnificative (peste 7%), 7 sunt negative ºi 4 pozitive. 
Eclectismul portretului public explicã probabil stabilizarea lui Vadim Tudor la un nivel 
îngrijorãtor pentru spiritele democratice. 

4. Dacã încrederea scãzutã în lideri vehiculeazã poate o anumitã dorinþã de reînnoire a 
scenei politice, în schimb neîncrederea în instituþii blocheazã reconfigurarea 
politicului. Cele douã forme esenþiale de mobilizare ale cetãþenilor � cea partizanã ºi cea 
sindicalã � au parte de cote foarte joase de încredere: doar 9,3% dintre subiecþi au 
încredere în partidele politice ºi doar 13,6% în sindicate. Dacã încrederea în Preºedinþie 
este practic aceeaºi cu încrederea în actualul Preºedinte (31,5%, respectiv 31,9%), semn 
cã percepþia instituþionalã e slabã, în schimb mult mai îngrijorãtoare este percepþia asupra 
celor trei puteri: Parlamentul e o instituþie de încredere pentru 15,8% dintre subiecþi, justiþia 
pentru 22%, iar executivul pentru 22,8%. Foarte diferite ca instituþii de cele deja citate, 
armata ºi Biserica se bucurã în continuare de un suport public însemnat: surprinde mai 
ales cazul Bisericii, întrucât cota de încredere de 77,3% se suprapune peste o populaþie din 
care doar un sfert merge o datã pe sãptãmânã la bisericã, peste jumãtate din respondenþi 
fiind ataºaþi în schimb de ceremonialul marilor sãrbãtori sau nefrecventând decât rar spaþiul 
sacru.
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5. Notorietatea foarte slabã a Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii explicã 
foarte probabil faptul cã mai puþin de o treime dintre respondenþi identificã în câmpul 
politic românesc existenþa unor �partide sau organizaþii extremiste�. Numãrul mare de 
non-rãspunsuri (circa 50%) se explicã probabil ºi prin faptul cã sensul extremismului este 
încã neclar.

6. Identificarea formaþiunilor extremiste de cãtre cei 30% dintre respondenþi care cred în 
existenþa sa în România este relevantã doar pentru cã selecteazã doar douã formaþiuni ca 
extremiste: PRM ºi UDMR, deºi aceasta din urmã este asociatã din 1996, în forme multiple, 
la politica majoritãþilor parlamentare ºi guvernamentale. Procentul absolut de respondenþi 
care identificã UDMR cu un partid extremist este de circa 6% din totalul respondenþilor.

7. Interzicerea organizaþiilor extremiste mãsoarã gradul de democratizare a culturii civice: 
doar 44% dintre subiecþi rãspund pozitiv la sugestia interdicþiei formaþiunilor aflate la 
extremele spectrului politic. Procentul foarte mare de non-rãspunsuri în aceastã privinþã 
atestã ºi el dezorientarea electoratului în faþa fenomenului extremist. Aceastã concluzie 
este întãritã de distribuþia foarte largã a identificãrilor extremismului. Dintr-o perspectivã 
strict politicã, asocierea extremismului cu persoana lui Vadim Tudor rãmâne foarte 
puþin semnificativã.

8. Intenþia de vot este afectatã masiv de numãrul extrem de mare de absenteiºti ºi 
indeciºi: circa 40% dintre respondenþi.

9. Sondajul relevã cã doar cinci forþe politice ar putea depãºi pragul electoral: numãrul 
partidelor reprezentate ar reproduce astfel situaþia din 2000 (excludem aici PUR, desprins 
din coaliþia care l-a purtat sub numele de Polul Social-Democrat din România în Parlament). 
Diferenþa faþã de situaþia electoralã din 2000 este aceea cã aceste cinci forþe politice � PSD, 
PRM, PNL, PD ºi UDMR � ar aduna împreunã peste 95% din voturi faþã de circa 83% în 
2000. În condiþiile menþinerii actualului sistem de vot (proporþional pe listã blocatã), 
reportarea voturilor �irosite� de formaþiunile care nu reuºesc sã treacã pragul ar fi mult 
diminuatã; diminuatã ar fi astfel ºi �prima electoralã� pe care transformarea voturilor în locuri 
a produs-o în favoarea primului clasat. 

10. Dacã PRM pare a se fi stabilizat la cota de 20% din electorat, în schimb intenþiile de 
vot pentru PSD sunt cu circa 10% mai mari decât voturile obþinute la scrutinul legislativ 
din 2000, dar ºi mai mici cu circa 10% decât previziunile pre-electorale din 1999-2000. 

11. O distribuþie a mandatelor care ar fi bazatã pe aceste scoruri poate conduce, în funcþie 
de distribuþia teritorialã a votului, la configurarea unei majoritãþi simple a PSD în cele douã 
Camere. Poziþia hegemonicã a PSD poate fi ºi mai mult accentuatã de o schimbare a 
modului de scrutin, cãci o logicã majoritaristã avantajeazã mult mai net decât una 
proporþionalistã un partid care adunã peste 40% din simpatiile populare, indiferent dacã al 
doilea clasat are 20, 25 sau 30 la sutã din simpatii.
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12. Trebuie precizat cã sondajul nu ia în seamã efectele alianþei electorale PNL-PD, dar 
confirmã deruta creºtin-democratã, care este exprimatã foarte sec de simpatiile pentru 
PNÞCD (1,1%) ºi, respectiv pentru Acþiunea Popularã (0,7%).

13. Opþiunile prezidenþiale sunt afectate de o cotã ºi mai mare de nehotãrâþi ºi 
absenteiºti (între 45 ºi 50%). Dintre cei care îºi exprimã opþiunile, în total 46,9%, l-ar 
alege pe Adrian Nãstase (23,9%) ºi Vadim Tudor (23%). Ion Iliescu ºi Theodor Stolojan
sunt indicaþi de un public cvasi-egal, de circa 18%. Actualul primar al capitalei ar obþine, în 
fine 10,4%. 

14. Reunite, opþiunile prezidenþiale pentru Nãstase ºi Iliescu egaleazã scorul PSD. 
Ieºirea din cursa prezidenþialã a lui Ion Iliescu contureazã în schimb o situaþie delicatã 
pentru liderul PSD Adrian Nãstase, care nu ar obþine decât 33,9% din voturi, adicã 10 
procente mai puþin decât partidul pe care-l conduce. Deºi Nãstase este principalul 
beneficiar al transferului simpatiilor spontane/directe pentru Ion Iliescu, actualul ºef al 
guvernului nu beneficiazã totuºi decât de jumãtate din simpatia pentru actualul ºef al 
statului. Sondajul nu relevã ce efect ar avea anunþata desemnare a unui candidat unic al 
alianþei PNL-PD asupra distribuþiei intenþiilor de vot în cursa prezidenþialã.

15. Plasarea altor candidaþi la cote sub 2% vãdeºte blocarea scenei politice la liderii a 
patru din cele cinci forþe politice care par a fi capabile sã treacã pragul actual de 5%: 
reprezentanþii celei de-a cincea formaþiuni � UDMR � obþin scoruri mai mult decât modeste, 
indiferent cã este vorba despre fostul candidat prezidenþial din 1996 ºi 2000 (Gyorgy
Frunda) sau de actualul lider al Uniunii (Marko Bela).

16. Ipoteza câºtigãrii alegerilor de cãtre PRM contureazã o situaþie extrem de interesantã. 
Trebuie remarcat, mai întâi, cã în proporþii care variazã între 23 ºi 31 la sutã, respondenþii 
sunt derutaþi de întrebarea care sondeazã posibilele efecte ale venirii la putere a PRM. 
Credinþa în înrãutãþirea, stagnarea sau ameliorarea situaþiei României privesc domenii 
foarte diferite: astfel, principalele trei lucruri care s-ar înrãutãþi sunt (a) relaþiile cu 
minoritãþile (49,1% din respondenþi); (b) ºansele de integrare în UE (41,1%) ºi (c) relaþiile 
cu þãrile vecine (41%). Credinþa în stagnare produce scoruri mai mici: ar rãmâne la fel (A) 
agricultura (32,4%); (B) situaþia locurilor de muncã (32,3%) ºi libertatea presei (24,5%). S-
ar îmbunãtãþi în schimb (I) reducerea corupþiei (32,1%); (II) ordinea publicã (28,7%) ºi (IIII) 
nivelul de trai (19,8%). Doar în prima privinþã însã � chestiunea corupþiei � numãrul celor 
care cred cã situaþia s-ar îmbunãtãþi e mai mare decât al celor care cred cã ea va fi aceeaºi 
(18,4%) sau cã se va înrãutãþi (23%). Situaþia este cu atât mai interesantã cu cât sondajul 
relevã faptul cã profilul auto-construit în campania din 2000 cu ajutorul sloganului 
�Jos Mafia! Sus Patria!� nu pare sã se fi înrãdãcinat în imaginarul colectiv legat de 
liderul PRM: într-adevãr, lupta împotriva corupþiei ºi capacitatea de a �face ordine� nu sunt 
reþinute ca trãsãturi dominante ale lui Vadim Tudor decât de 6% din respondenþi. Imaginea 
justiþiarã pare a se fi deplasat de la lider la partid. Confirmarea scorului obþinut în 
2000 de cãtre PRM la alegerile viitoare va fi cu atât mai îngrjorãtoare cu cât ea va fi 
asociatã partidului ºi nu liderului sãu.
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17. Potenþialul unei derive autoritare a electoratului din România este însã foarte 
mare. Faptul cã aºteptarea unui �conducãtor puternic, care sã facã ordine în þarã� este 
susþinutã de 83,8% dintre respondenþi vãdeºte slabul ataºament faþã de valorile 
libertãþii, chiar dacã respectiva aºteptare nu este neapãrat legatã de figura unui extremist 
(simpatia pentru Vadim Tudor fiind departe de aceastã cotã).

Cristian Preda
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Diversitãþi neacceptate: fobia faþã de romi ºi minoritãþile sexuale

Într-o societate anomicã, dominatã de frustrare ºi deprivare, precum ºi de înclinaþie mare 
cãtre autoritarism, aºa cum aratã datele sondajului cã este societatea româneascã de 
astãzi, grupurile minoritare sunt ameninþate de stigmatizare, discriminare ºi excludere 
socialã. Fãrã a avea pretenþia cã le identificãm ca ºi cauze, fenomenele pe care le-am 
enumerat (de anomie, frustrare socialã ºi înclinaþie cãtre autoritarism) definesc un context 
social defavorabil acceptãrii diversitãþii ºi cultivãrii toleranþei. Societatea majoritarã, cea a 
românilor ortodocºi heterosexuali, reacþioneazã faþã de o situaþie de anormalitate, definitã 
de aceleaºi fenomene, prin afirmarea mai puternicã a identitãþii hegemonice, ceea ce 
înseamnã, în acelaºi timp, respingerea ºi marginalizarea identitãþilor minoritare. Grupurile 
cele mai afectate de mecanismele de repliere majoritarã/ excludere minoritarã se definesc 
contextual, în funcþie de numeroºi factori printre care vizibilitatea mediaticã. 

În România de astãzi, grupurile minoritare cel mai puternic respinse sunt, în aceastã 
ordine, minoritãþile sexuale, martorii lui Iehova, musulmanii/ islamicii ºi romii . 40% dintre 
respondenþi nu ar fi de acord ca în România sã trãiascã homosexuali sau lesbiene, 25% 
afirmã acelaºi lucru despre martorii lui Iehova, 19% despre musulmani/ islamici, iar 13% 
despre romi.  

Vom detalia în continuare aspectele care pe care le considerãm importante, în perspectiva 
unor politici de cultivare a toleranþei ºi incluziunii sociale, pe care datele sondajului le 
relevã referitor la minoritatea roma ºi la minoritãþile sexuale. 

Spre deosebire de romi, percepþiile românilor faþã de celelalte douã minoritãþi etnice asupra 
cãrora am insistat � maghiarii ºi evreii � sunt în general semnificativ mai puþin intolerante. 
Aparent, maghiarii din România par a fi respinºi în cel mai mare grad de populaþia 
majoritarã, având în vedere faptul cã sunt cei desemnaþi în cea mai mare mãsurã ca 
nefãcând parte din naþiunea românã, comparativ cu celelalte grupuri la care sondajul a 
fãcut referire, 22% faþã de 18% romii sau 15% evreii (vezi graficul de la pagina 19). Totuºi, 
urmãrind scala distanþei sociale, se poate lesne observa cã românii acceptã în mai mare 
mãsurã într-o relaþie apropiatã maghiari decât orice alte naþionalitãþi. Astfel, 41% dintre 
români ar accepta un contact direct (aproape) zilnic (membru al familiei, grup de prieteni, 
acelaºi loc de muncã) cu un maghiar, faþã de numai 29% care ar face acelaºi lucru în ceea 
ce priveºte un rom. Nu putem vorbi  de toleranþã (totuºi, mai bine de jumãtate dintre români 
nu s-ar simþi confortabil dacã în preajma lor ar fi un maghiar), dar este un semn cã 
aprecierile românilor faþã de maghiari sunt în general mai bune decât cele faþã de romi.

Simpla lecturã a opiniilor celor care au rãspuns la întrebãrile din acest sondaj ne aratã cã 
dintre cele trei minoritãþi etnice asupra cãrora cercetarea a insistat, romii suferã de cele mai 
mari cote de respingere. Doar 7% dintre respondenþii de altã naþionalitate decât roma ar 
accepta în propria familie romi, în  timp ce aproape jumãtate (44%) nu i-ar accepta nici 
mãcar în propria localitate. Cifrele obþinute sunt similare (6,6%, respectiv 45,7%) atunci 
când limitãm baza de calcul la cele 1384 de persoane care s-au declarat de naþionalitate 
românã. Toate cifrele folosite în cele ce urmeazã cu referire la (in)toleranþa faþã de 
minoritatea roma sunt obþinute pornind de la opiniile exprimate de aceste 1384 de 
persoane, ale cãror rãspunsuri la câteva întrebãri privind romii sunt sintetizate în Tabelul 1.
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Tabel 1. Atitudini faþã de romi

Cifrele reprezintã procente din subeºantionul de 1384 de respondenþi care s-au declarat de naþionalitate 
românã. �Dezacord� însumeazã rãspunsurile �nu prea sunt de acord� ºi �deloc de acord�, iar �acord� pe 
cele  �mai degrabã de acord� ºi �total de acord�

Distanþa socialã reflectatã de rãspunsurile la întrebarea anterioarã (�Care este cea mai 
apropiatã relaþie pe care aþi avea-o cu cineva care este rrom/þigan?�) este completatã de 
rezultatele gãsite întrebând în ce mãsurã sunt de acord cu afirmaþia �Locuitorii satelor ºi 
oraºelor din România ar trebui sã aleagã dacã romii pot sau nu sã se stabileascã în 
localitatea lor�: în proporþie de 48% respondenþii de naþionalitate românã ºi-au exprimat 
acordul (parþial sau total). Aºa cum era de aºteptat, analiza ne aratã o asociere semnificativã 
între cei care sunt total de acord cu afirmaþia de mai sus ºi cei care nu ar accepta ca romii sã 
trãiascã în România. 

O cifrã încã mai dureroasã pentru cei care cred în ideile de toleranþã ºi diversitate culturalã 
este procentul celor care îºi exprimã acordul cu o afirmaþie foarte durã: �Romii ar trebui sã fie 
forþaþi sã trãiascã separat de restul societãþii, pentru cã nu se pot integra�. 36% sunt de acord 
cu acest lucru. Afirmaþia a fost intenþionat formulatã într-o manierã mai durã, folosindu-se 
formularea �sã fie forþaþi�, pentru a surprinde poziþiile cele mai radicale. Fobia faþã de roma
este mai clar accentuatã de atitudinea faþã de o a doua afirmaþie durã, �statul ar trebui sã ia 
mãsuri pentru a opri creºterea numãrului de romi�. Din nou este vorba de un tip de acþiune din 
partea autoritãþilor care sã îngrãdeascã într-un mod brutal drepturi fundamentale ale 
persoanelor. Nu putem nici mãcar sã ne imaginãm modalitãþile practice prin care aproape 
jumãtate dintre români ar vedea aplicatã o astfel de politicã fãrã a ne gândi la unele procedee 
de-a  dreptul barbare. De asemenea, un numãr relativ mare de respondenþi îºi exprimã 
acordul pentru o formã clarã de discriminare etnicã, existenþa unor localuri în care accesul 
romilor sã nu fie permis. Existenþa unui curent de opinie puternic (mai mult de o treime din 
populaþie) în aceastã direcþie este de naturã sã stimuleze abuzurile unor reprezentanþi ai 
autoritãþii publice locale sau centrale (cum a fost cazul la Piatra-Neamþ) în a pune în practicã 
manifestãri ale unei discriminãri extreme, oferindu-le o pseudo-legitimitate popularã.

1248.539.5Statul ar trebui sã ia mãsuri pentru a opri creºterea numãrului de romi

5.982.611.5Cei mai mulþi dintre romi încalcã legile

9.848.242
Locuitorii satelor ºi oraºelor din România ar trebui sã aleagã dacã romii 
pot sau nu sã se stabileascã în localitatea lor

7.932.359.8
Ar fi bine sã existe localuri (baruri, restaurante, discoteci) ºi magazine 
în care accesul romilor nu este permis

8.128.353.6Statul ar trebui sã ofere mai multe subvenþii ºi asistenþã romilor

6.436.257.3
Romii ar trebui sã fie forþaþi sã trãiascã separat de restul societãþii, 
pentru cã nu se pot integra

NRAcordDezacord

O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii despre romii din România 
ºi o sã vã rog sã îmi spuneþi în ce mãsurã sunteþi sau nu de acord 
cu ele
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Dacã dorim sã propunem o serie de mãsuri (concretizate în politici) prin care sã diminuãm 
gradul de intoleranþã al românilor faþã de minoritatea roma, prima întrebare la care trebuie 
sã rãspundem este, firesc, ce anume îi determinã pe primii sã aibã astfel de opinii ºi 
atitudini. Fãrã a avea pretenþia de a da un rãspuns amplu la o chestiune atât de complexã, 
sondajul de faþã ne poate oferi totuºi unele indicii. 

În condiþiile în care principalele probleme cu care românii spun cã se confruntã astãzi sunt 
cele de naturã economicã ºi corupþia (vezi Barometrul de Opinie Publicã � BOP  � al  
Fundaþiei pentru o Societate Deschisã, mai 2003, la www.osf.ro), este relevant faptul cã 
82% dintre subiecþii de naþionalitate românã considerã cã �cei mai mulþi dintre romi încalcã 
legile�. Aceastã prejudecatã cu privire la romi este asociatã cu frustrarea legatã de faptul 
cã �în zilele noastre cei mai mulþi dintre cei care încalcã legea scapã nepedepsiþi� (76% 
sunt mai degrabã de acord), dar ºi cu nivelele foarte scãzute de încredere în instituþiile 
care ar trebui sã apere sau sã aplice legea (Poliþia ºi Justiþia, vezi anexa, secþiunea 
Încredere ºi vot, H3). Neîncrederea în Justiþie este confirmatã ºi de opinia cã �în prezent 
nici tribunalele nu mai fac dreptate oamenilor�, cu care s-au declarat de acord 70% dintre 
respondenþi.

În general, persoanele care trãiesc în comunitãþi de mai mici dimensiuni (sate sau oraºe 
foarte mici) sunt mai degrabã de acord cu faptul cã ceilalþi locuitori trebuie sã decidã dacã 
romii pot sã se stabileascã acolo. Nu existã corelaþii semnificative între nivelul de educaþie 
al respondenþilor ºi opiniile negative faþã de comunitatea roma. Mai mult, asocierile de 
acest gen le gãsim mai degrabã la nivelul celor cu educaþie medie decât în ceea ce îi 
priveºte pe cei cu studii mai puþine. Un astfel de rezultat poate ridica unele semne de 
întrebare asupra eficienþei sistemului de învãþãmânt în ceea ce priveºte educaþia pentru 
toleranþã.

Prezenþa unei persoane de altã etnie (nu neapãrat roma) în cercul de rude ºi prieteni ai 
respondentului este un element care conduce la o toleranþã mai mare. Spre exemplu, doar 
9,8% dintre cei aflaþi în situaþia menþionatã spun cã în România nu ar trebui sã trãiascã 
romi, în timp ce 10,3% i-ar accepta ca membru al familiei ºi 15,6% în cercul de prieteni. Pe 
mãsurã ce distanþa socialã faþã de persoanele de altã etnie cu care intrã în contact se 
mãreºte (vecini, în aceeaºi localitate), ºi intoleranþa este mai ridicatã. Putem presupune cã 
un contact direct cu �ceilalþi� are darul de a diminua unele prejudecãþi ºi stereotipuri. 
Trebuie subliniat faptul cã întrebarea despre prezenþa acestora în apropierea subiectului 
se referea la persoane de altã etnie în general, nu numai la romi.

Atitudinile intolerante faþã de romi se coreleazã semnificativ cu cele de intoleranþã faþã de 
minoritãþile sexuale, corelaþia fiind valabilã ºi pentru atitudinile tolerante. Dintre cei care 
acceptã ca romii sã trãiascã în România, majoritatea (42%) sunt de acord ca ºi 
homosexualii sau lesbienele sã trãiascã în România. Dintre cei care nu acceptã ca 
persoanele de etnie romã sã trãiascã în România, 74% nu sunt de asemenea de acord ca 
minoritarii sexuali locuiascã în þarã. În cele ce urmeazã vom detalia câteva rezultate ale 
sondajului cu privire la un alt tip de minoritate, cea sexualã.
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Cercetãri comparative asupra valorilor, realizate la nivel internaþional aºeazã România 
printre primele locuri în ceea ce priveºte intoleranþa în privinþa comportamentelor sexuale 
neconvenþionale, incluzând ºi homosexualitatea (vezi Rughiniº1, 2002, p.52). Aspecte 
relevante pentru aceastã afirmaþie sunt confirmate ºi de rezultatele sondajului de opinie 
IPP/ Gallup. Pentru România anului 2003, atitudinile faþã de minoritãþile sexuale ar putea fi 
rezumate astfel: 

� Existã mai multe aspecte care vizeazã toleranþa faþã de minoritãþile sexuale. Unele dintre 
ele se referã la acceptarea homosexualilor ca pe oricare altã persoanã, altul la pedepsirea 
homosexualitãþii, altul la gradul de apropiere al relaþiei, etc. Tabelul urmãtor reproduce 
rezultatele înregistrate în acest sondaj la itemii corespunzãtori. Observãm din aceste date 
cã acelaºi procent de respondenþi spun cã homosexualii nu trebuie acceptaþi ca oricare altã 
persoanã, respectiv cã homosexualitatea nu ar trebui pedepsitã prin lege. Existã însã 
categorii de subiecþi care nu manifestã în mod asemãnãtor acordul  faþã de aceste 
enunþuri. Astfel, 8% din cei care sunt de acord cu acceptarea homosexualilor ca pe oricare 
altã persoanã, spun cã homosexualitatea ar trebui pedepsitã prin lege. 19% din cei care nu 
cred cã homosexualii ar trebui acceptaþi ca oricare altã persoanã nu sunt totuºi de acord cu 
pedepsirea prin lege.

Tabel 2. Rãspunsuri la întrebãrile referitoare la homosexualitate

Diferenþele pânã la 100% reprezintã non-rãspunsuri, cu excepþia ultimului item (vezi Anexã-
Chestionarul cu rezultatele cercetãrii). 

4022

Aº accepta sã
trãiascã în România

În România nu ar trebui sã
trãiascã asemenea persoane

Cea mai apropiatã relaþie pe care aþi avea-o 
cu cineva care este� homosexual2

3521În localitate existã persoane� homosexual 
sau lesbianã?

701Dar printre vecinii dumneavoastrã existã vreo 
persoanã�.homosexual sau lesbianã?

86
1În cercul dumneavoastrã de rude ºi prieteni 

existã vreo persoanã�.homosexual sau 
lesbianã?

4537
Credeþi cã homosexualitatea ar trebui 
pedepsitã prin lege?

45
41Dupã pãrerea dumneavoastrã, homosexualii 

trebuie acceptaþi ca orice altã persoanã?

Nu (%)Da (%)
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� Sondajul a inclus întrebãri despre mai multe cercuri de �vizibilitate�3 a homosexualilor ºi a 
lesbienelor. Numai 1% din populaþia anchetatã declarã cã au minoritari sexuali în cercul de 
rude, prieteni sau vecini ºi 21% cã astfel de persoane existã în localitatea lor. Astfel, 65% 
dintre cei care ºtiu cã existã homosexuali sau lesbiene în localitatea lor spun cã 
homosexualitatea nu ar trebui pedepsitã prin lege. Dacã acceptãm presupoziþia cã 
identificarea prezenþei minoritãþilor sexuale în localitate presupune deja cã subiecþii le-au 
perceput prezenþa, atunci putem afirma cã aceºtia vor fi preponderent de acord cu 
acceptarea minoritãþii sexuale ºi împotriva pedepsirii prin lege a homosexualitãþii

� Situaþia cea mai deranjantã de interacþiune cu un minoritar sexual ar fi când o persoanã 
de acelaºi sex ar face avansuri. Existã însã un anumit �tip de toleranþã�, corespunzãtor 
acelor subiecþi care deºi sunt deranjaþi de o interacþiune ca cea menþionatã mai sus, sunt în 
acelaºi timp de acord cã minoritarii sexuali trebuie acceptaþi ca oricare altã persoanã. În 
acest sens, 42% dintre cei care spun cã i-ar deranja mult ºi foarte mult aceastã situaþie, 
afirmã cã homosexualii trebuie acceptaþi ca orice altã persoanã (faþã de 50% care nu sunt 
de acord). Acest rezultat este în concordanþã ºi cu cele referitoare la pedepsirea prin lege a 
homosexualitãþii - 46% din aceeaºi categorie4 nu sunt de acord cu o astfel de reglementare 
legislativã. Din acelaºi registru de opinii, cel mai scãzut procent se înregistreazã pentru cei 
care nu s-ar simþi confortabil sã aibã un coleg homosexual la locul de muncã (16% sunt de 
acord cu afirmaþia �homosexualii trebuie acceptaþi ca orice altã persoanã�). 

� Anii de educaþie diferenþiazã între subiecþii sondajului cu privire la  atitudinile lor faþã de 
minoritãþile sexuale. Cei care sunt de acord cu pedepsirea prin lege a homosexualitãþii au 
un nivel de educaþie maxim pânã la ºcoala profesionalã, provin cu preponderenþã din 
mediul rural ºi au vârste de 65 ani ºi peste. La polul opus, cei care sunt de acord cã 
homosexualii ar trebui acceptaþi ca orice altã persoanã sunt majoritar din mediul urban, 
tineri (18-24 ani) ºi cu un nivel înalt de educaþie. Aceste rezultate sunt în concordanþã ºi cu 
cercetãri anterioare. Pentru România, sondaje din 1993 aratau cã persoanele tinere (sub 
30 de ani) ºi cele de gen feminin sunt mai tolerante în privinþa homosexualitãþii (Ruginiº, 
2002). 

� Apartenenþa la minoritãþile etnice influenþeazã acceptarea unui alt tip de minoritãþi, cele 
sexuale. În acest sens, 25% din cei minoritari etnic au aceastã opinie, pe când aproape 
dublu (adicã 47%) dintre cei de naþionalitate românã sunt de pãrere cã homosexualii nu ar 
trebui acceptaþi ca orice altã persoanã5. Aceasta este în concordanþã cu ceea ce unii autori 
numesc �moºtenire a subordonãrii� (Bertelson apud Bell, Weinberg, 1978, p.1226), comunã 
tuturor tipurilor de minoritãþi7, moºtenire care funcþioneazã ºi ca premisã a solidaritãþii între 
grupuri minoritare. 

� Cu cât subiecþii sunt mai informaþi (în sensul cã se uitã mai des la televizor ºi citesc 
frecvent ziarele), cu atât este mai mare probabilitatea sã manifeste atitudini mai tolerante8

faþã de homosexuali/lesbiene. Dintre cei care citesc ziarele de câteva ori pe sãptãmânã, 
majoritatea nu sunt de acord cu pedepsirea prin lege a homosexualitãþii. Acelaºi lucru este 
valabil ºi pentru cei care se uitã zilnic la televizor. O concluzie asemãnãtoare rezultã ºi în 
privinþa acceptãrii minoritarilor sexuali9. 
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� Dintre cei care au cãlãtorit în strãinãtate, 60% spun cã homosexualitatea nu ar trebui 
pedepsitã prin lege, iar 53% cã reprezentanþii acestei minoritãþi ar trebui acceptaþi ca 
oricare altã persoanã. Din aceste rezultate, una dintre posibile ipoteze care ar putea fi 
avansate pentru testare în cadrul viitoarelor cercetãri, este cea a influenþei contactului cu o 
altã civilizaþie asupra atitudinilor faþã de minoritãþile sexuale. 

Monica Tobã

Raluca Popa

Ovidiu Voicu

Note

1 Rughiniº, Cosima, Valori europene în relaþiile intime, în �Sociologie Româneascã�, nr.1-2/2002. 

2 Se înregistreazã rezultate similare pentru cea mai apropiatã relaþie cu o lesbianã.
3 Prin �vizibilitate� ne referim la existenþa în cercul de rude, prieteni, cunoºtinþe, vecini, localitate a 
reprezentanþilor minoritãþilor sexuale.
4 Categoria celor pe care i-ar deranja mult ºi foarte mult ca o persoanã de acelaºi sex sã le facã 
avansuri.
5 Aceste rezultate trebuie relativizate datoritã mãrimii eºantionului cu subiecþi care nu aparþin 
naþionalitãþii române - 117 cazuri. Numai pentru cei care sunt de acord cu pedepsirea prin lege a
homosexualitãþii existã diferenþe semnificative între cei aparþinând minoritãþii etnice ºi persoanele de 
naþionalitate românã.  
6 Vezi Bell, Alan, Weinberg, Martin, Schuster, Homosexualities - a Study of Diversity Among Men
and Women, Simon and Schuster, New York, 1978.
7 Aceasta, spun autorii (Bell, Weinberg, 1978, p.122), înseamnã o tradiþie de a aºtepta prejudicii ºi 
discriminãri de-a lungul vieþii.
8 În cadrul acestui material, prin atitudini tolerante ne referim la acele aspecte care vizeazã 
pedepsirea prin lege ºi acceptarea minoritarului sexual ca pe oricare altã persoanã.
9 Acordul la întrebarea �homosexualii ar trebui acceptaþi ca oricare altã persoanã�. 
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Chestionar 
 
 

Bunã dimineaþa / bunã ziua /bunã seara, mã numesc ......................... ºi sunt operator de interviu la 
GALLUP ROMANIA.  

Am dori sã cunoaºtem opiniile (pãrerile) oamenilor în legãturã cu diferite probleme sau schimbãri din 
viaþa de zi cu zi. Pentru a discuta aceste aspecte, dumneavoastrã aþi fost ales la întâmplare, ca într-o 
loterie. Dacã sunteþi de acord sã ne rãspundeþi la întrebãri, speram sã nu vã rãpim mai mult de 30 de 
minute.  

Rãspunsurile pe care le vom obþine nu le vom comunica nimãnui în aceastã formã. Ne intereseazã doar 
numãrarea persoanelor care au o pãrere sau alta. 

 
 

RELAÞII SOCIALE 
[ARATÃ CARTELA A1] 

mult mai 
bunã 

mai 
bunã 

aproximativ 
la fel 

mai 
proastã 

mult mai 
proastã Nª/NR A1. Cum este viaþa dvs. în prezent comparativ 

cu cea de acum cinci ani? 
1.4 19.5 27.9 38.1 12.9 0.3 

[ARATÃ CARTELA A2] 
mult mai 

bine 
mai 
bine 

aproximativ 
la fel 

mai 
prost 

mult mai 
prost Nª/NR A2. Cum credeþi cã trãiesc majoritatea 

românilor în prezent comparativ cu acum 
cinci ani? 0.1 7.4 18.3 53.8 13.9 6.5 

[ARATÃ CARTELA A2] 
mult mai 

bine 
mai 
bine 

aproximativ 
la fel 

mai 
prost 

mult mai 
prost Nª/NR A3. Cum credeþi cã veþi trãi peste cinci ani? 

2.9 30.4 19.5 19.9 6.9 20.5 
[ARATÃ CARTELA A2] 

mult mai 
bine 

mai 
bine 

aproximativ 
la fel 

mai 
prost 

mult mai 
prost Nª/NR 

A4. Dar majoritatea românilor, cum credeþi cã 
vor trãi peste cinci ani? 

1.0 24.9 22.1 22.0 7.5 22.5 
[ARATÃ CARTELA A5] 

A5. Cât de des �? 
Deloc 

O datã pe lunã 
sau mai rar 

De câteva ori 
pe lunã 

De câteva ori pe 
sãptãmânã 

Zilnic Nª/NR 

a. Citiþi ziarele 31.9 15.2 13.9 20.3 18.5 0.2 
b. Ascultaþi radio 18.8 6.5 5.9 19.9 48.6 0.3 
c. Vã uitaþi la televizor 8.9 1.9 1.9 15.3 71.9 0.2 
d. Citiþi cãrþi 46.7 24.7 12.6 7.7 8.1 0.2 

 

Deloc 
O datã pe lunã 

sau mai rar 
De câteva ori 

pe lunã 
De câteva ori pe 

sãptãmânã 
Zilnic Nª/NR A6. Cât de des urmãriþi evenimentele 

politice în ziare, la radio sau la 
televizor? 14.8 7.9 7.9 23.6 42.9 2.8 

[ARATÃ CARTELA A7] 
A7. Cât de des �? 

Niciodatã 
O datã, de 
2 ori pe an 

O datã la 
2-3 luni 

O datã, de 2 ori 
pe lunã 

Sãptãmânal sau 
chiar mai des 

Nª/
NR 

a. Mergeþi la teatru, cinema, concerte, 
expoziþii? 

72.1 14.3 6.7 5.5 0.8 0.6 

b. Faceþi sport sau mergeþi la evenimente 
sportive? 

74.8 7.1 4.4 5.9 7.1 0.6 

c. Vã întâlniþi cu prietenii pentru a vã 
petrece timpul liber 

31.5 11.4 10.3 19.2 26.7 0.9 
 

Foarte rar, 
deloc 

La sãrbãtorile 
religioase 
importante 

O datã pe 
lunã 

O datã pe 
sãptãmânã 

De mai multe 
ori pe 

sãptãmânã 

Nª/ 
NR 

A8. În afarã de nunþi, înmormântãri ºi 
botezuri, cât de des aþi mers în 
ultimul timp la bisericã? 

20.9 33.9 17.2 23.8 3.8 0.5 
 

DA NU Nª/NR A9. Dumneavoastrã credeþi cã se poate avea încredere în cei mai 
mulþi dintre oameni? 36.7 55.3 8.0 

 
 
 

 

Numãr chestionar 

Anexã - chestionarul cu rezultatele cercetãrii
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A10. Aveþi relaþii / cunoºtinþe pe care vã puteþi baza  ...? Da Nu NR 

a. în caz de boalã pentru consultaþie, tratament, intervenþie chirurgicalã 36.8 62.9 0.3 
b. la tribunal, notar, avocat 12.5 86.7 0.8 
c. la primãrie 18.5 81.1 0.5 
d. la poliþie  18.1 81.1 0.7 
e. în obþinerea unui credit 8.5 88.9 2.5 
f. în obþinerea unui loc de muncã 11.3 85.0 3.7 
 

 Da Nu NR 
A11. Dvs. aþi cãlãtorit în strãinãtate? 24.9 74.9 0.1 
A12. Dvs. aþi lucrat în strãinãtate pentru un timp? 5.4 94.4 0.2 
A13. Dar altcineva din gospodãrie, a lucrat în strãinãtate pentru un timp? 18.9 80.7 0.4 
A14. Aveþi rude apropiate stabilite definitiv în strãinãtate? 22.9 76.6 0.5 

 
 

A15. Sunteþi mai degrabã de acord sau mai degrabã în dezacord cu 
urmãtoarele afirmaþii? 

Mai degrabã 
de acord 

Mai degrabã 
în dezacord 

Nª/ 
NR 

a. În general oamenii cu studii superioare îi privesc de sus pe ceilalþi 57.3 34.5 8.2 
b. În general bogaþii îi privesc de sus pe ceilalþi 82.7 12.3 5.1 

c. 
În general oamenii care ajung sã aibã un pic de putere încep sã se uite de 
sus la ceilalþi 84.4 9.7 5.9 

d. Nu conteazã cã existã legi; oricum cei de la putere fac ce vor ei 80.1 10.4 9.5 
e. În zilele noastre cei mai mulþi care încalcã legea scapã nepedepsiþi 75.9 14.7 9.3 
f. În prezent nici tribunalele nu mai fac dreptate oamenilor 69.0 17.2 13.8 
g. În România te poþi îmbogãþi doar pe cãi necinstite 66.7 23.5 9.9 
h. Partidele existã doar pentru ca politicienii sã-ºi facã o carierã 68.5 15.0 16.5 
i. În comunism oamenii aveau mai multã încredere în viitor 66.9 20.1 13.0 
 

NAÞIONALISM 
[ARATÃ CARTELA B1; ROTEªTE ITEMII] 
B1. În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele 

afirmaþii? 
Deloc de 

acord 
Nu prea sunt 

de acord 
Mai degrabã 

de acord 
Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

a. Simt cã sunt român 0.7 2.5 16.0 78.3 2.5 
b. Simt cã România este þara mea 0.9 2.1 14.7 79.7 2.6 
c. Îmi place limba românã 0.1 0.7 14.5 82.9 1.8 
d. Îmi place România 0.7 2.5 15.8 79.3 1.8 
e. Este bine sã fii român 2.2 9.8 20.7 64.5 2.7 
f. În general îmi place poporul român 1.2 4.6 22.6 69.3 2.3 
g. Sunt mândru de România 2.1 9.5 19.9 66.0 2.5 
h. Sunt mândru cã sunt român 1.6 7.7 20.7 67.9 2.2 
i. Sunt mândru de ceea ce poporul român a realizat 6.2 21.2 26.5 42.1 3.9 
j. În general prefer sã intru în contact cu români decât cu 

oameni din alte þãri  6.6 17.8 24.8 44.6 6.2 

k. În general îmi plac românii mai mult decât oamenii din 
alte þãri 5.7 17.1 26.3 44.7 6.2 

l. Simt cã toþi românii sunt membrii unei mari familii cãreia ºi 
eu îi aparþin  3.8 10.3 27.8 52.6 5.6 

m. Cred cã toþi românii ar trebui sã trãiascã în România 17.3 28.7 15.9 31.6 6.4 
n. Românii nu ar trebui sã se amestece cu alte naþiuni 25.9 35.1 11.3 19.1 8.5 
o. Oamenii de altã naþionalitate decât cea românã ar trebui 

sã pãrãseascã România  47.8 30.5 5.1 9.4 7.2 
 

B2. În opinia dvs., urmãtoarele categorii de persoane fac sau nu parte din 
naþiunea românã? DA NU Nª/NR 

a. Românii care trãiesc în þãrile vecine României  81.5 9.9 8.6 
b. Românii care trãiesc în alte þãri (decât cele vecine României) 80.5 10.4 9.1 
c. Persoanele de altã naþionalitate care trãiesc în România 66.3 24.0 9.7 
d. Maghiarii care trãiesc în România 67.2 23.3 9.5 
e. Romii care trãiesc în România 74.3 18.8 6.9 
f. Evreii care trãiesc în România 73.0 16.5 10.5 
g. Persoanele care trãiesc în România ºi au altã religie decât cea ortodoxã 86.2 6.3 7.5 
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B3. Prin urmãtoarele întrebãri vrem sã vedem cât de confortabil vã simþiþi când interacþionaþi cu diverse 
categorii de persoane. Care este cea mai apropiatã relaþie pe care aþi avea-o cu cineva care este ...? 

ARATÃ CARTELA B3!  
ROTEªTE ITEMII! 
UN SINGUR RÃSPUNS PE 
FIECARE LINIE. 
 A

º 
ac

ce
pt

a 
sã

 fi
e 

m
em

br
u 

al
 

fa
m

ili
ei
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 p
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A
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A
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pt
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sã
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cu
ia

sc
ã 

în
 lo
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ea

 
m

e
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A
º 

ac
ce

pt
a 

sã
 tr
ãi

as
cã

 în
 

R
om

ân
ia

 

În
 R

om
ân

ia
 

nu
 a

r 
tr

e
bu

i 
sã

 tr
ãi

as
cã

 
as

em
e

ne
a 

pe
rs

oa
n

e 

N
ª

/N
R

 

a. Evreu 20.9 17.3 10.1 12.9 27.2 3.7 7.9 
b. Rrom / Þigan 7.8 11.9 10.6 16.9 31.1 13.3 8.4 
c. Maghiar 19.5 15.8 9.7 12.5 28.7 7.3 6.5 
d. Arab 9.4 12.4 10.3 13.8 33.2 10.9 10.1 
e. Chinez 9.5 11.9 10.2 13.1 35.0 10.3 10.1 
f. Negru 8.8 12.6 10.4 12.3 34.3 11.1 10.5 
g. Martor al lui Iehova 5.5 7.6 9.1 12.5 29.5 24.7 11.2 
h. Musulman / islamic 6.4 8.4 8.9 12.1 33.3 19.3 11.6 
i. Homosexual 2.5 4.2 7.1 9.1 22.9 40.2 14.1 
j. Lesbianã 2.5 4.1 6.8 9.3 22.3 39.7 15.3 
k. Cetãþean al Republicii Moldova 19.1 16.1 8.0 13.2 31.3 4.3 7.9 
 

B4. În cercul dvs. de rude 
ºi prieteni existã vreo 
persoanã....? 

B5. Dar printre vecinii 
dvs., existã vreo 
persoanã...? 

B6. În localitate 
existã persoane 
...? 

 

DA NU Nª/NR DA NU Nª/NR DA NU Nª/NR 
a. de altã etnie decât dvs. 30.0 69.5 0.5 37.7 55.3 7.0 74.4 13.7 11.9 
b. de altã religie decât dvs. 37.6 61.3 1.1 40.3 50.0 9.7 71.3 15.3 13.3 
c. homosexual sau lesbianã 1.1 86.1 12.8 1.2 70.4 28.4 21.0 35.3 43.7 
 

MINORITÃÞI ETNICE 
 

prea multe 
drepturi 

prea puþine 
drepturi 

atâtea drepturi 
câte trebuie 

Nª/ 
NR C1. În prezent, în România, credeþi cã minoritãþile au...? 

18.7 13.7 44.7 22.9 
 

[ARATÃ CARTELA B1] 
C2. O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii despre romii din 

România ºi o sã vã rog sã îmi spuneþi în ce mãsurã sunteþi 
sau nu de acord cu ele 

Deloc de 
acord 

Nu prea 
sunt de 
acord 

Mai 
degrabã 
de acord 

Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

a. Romii ar trebui sã fie forþaþi sã trãiascã separat de restul societãþii, 
pentru cã nu se pot integra 

26.4 31.3 15.6 20.2 6.6 

b. Statul ar trebui sã ofere mai multe subvenþii ºi asistenþã romilor 24.2 28.4 24.0 15.1 8.3 
c. Este bine cã existã locuri speciale pentru romi în ºcolile ºi 

universitãþile de stat 11.2 14.6 35.3 28.9 10.1 

d. Ar fi bine sã existe localuri (baruri, restaurante, discoteci) ºi 
magazine în care accesul romilor nu este permis 

34.7 25.7 16.2 15.1 8.4 

e. Locuitorii satelor ºi oraºelor din România ar trebui sã aleagã dacã 
romii pot sau nu sã se stabileascã în localitatea lor 21.8 20.3 26.3 21.0 10.6 

f. Cei mai mulþi dintre romi încalcã legile 3.0 9.4 32.5 49.0 6.2 
g. Statul ar trebui sã ia mãsuri pentru a opri creºterea numãrului de 

romi 
21.0 18.6 23.9 23.4 13.0 

h. Romii nu ar trebui sã fie lãsaþi sã cãlãtoreascã în strãinãtate, 
pentru cã ne fac de râs ºi ne creeazã probleme. 11.2 11.9 28.5 37.4 11.1 

 

 
1. sã îºi menþinã obiceiurile ºi tradiþiile lor. 59.3 
2. sã renunþe la obiceiurile ºi tradiþiile lor ºi sã le 

urmeze pe cele ale românilor. 29.2 

C3. Credeþi cã pentru binele societãþii este de dorit 
ca romii �? 

9. Nª/NR 11.5 
 

1. Au participat 21.9 
2. Nu au participat 24.5 

C4.  Din câte ºtiþi dumneavoastrã, în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, 
autoritãþile române au participat sau nu au participat la exterminarea 
romilor? 9. Nª/NR 53.5 
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[Aratã cartela B1] 
C5. În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii 

despre maghiarii din România? 

Deloc de 
acord 

Nu prea 
sunt de 
acord 

Mai 
degrabã 
de acord 

Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

a. Statul român trebuie sã asigure copiilor maghiari învãþãmânt în 
limba maghiarã. 25.0 20.6 21.4 23.6 9.4 

b. Interesele maghiarilor din România cel mai adesea diferã de cele 
ale celorlalþi cetãþeni din þara noastrã 

7.9 13.9 32.7 24.3 21.1 

c. Ar fi mai bine ca maghiarii din România sã plece sã trãiascã în 
Ungaria 

32.5 29.6 11.8 14.0 12.0 

d. Maghiarii din România ar trebui sã foloseascã doar limba românã 
în relaþiile cu administraþia publicã, chiar dacã în anumite zone 
sunt mai mulþi decât românii 

4.4 6.3 22.1 59.0 8.2 

e. Judeþelor în care maghiarii sunt majoritari ar trebui sã le i se ofere 
o autonomie mai mare. 

54.9 23.3 5.1 4.8 11.9 

f. Sunt mulþi maghiari care, deºi ºtiu, evitã sã vorbeascã în limba 
românã. 2.6 5.2 23.3 52.7 16.1 

g. Maghiari nu vor renunþa niciodatã la dorinþa de a alipi 
Transilvania Ungariei 

6.9 9.0 20.0 36.7 27.5 
 

[ARATÃ CARTELA B1] 
C6. În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii 

despre evrei? Deloc de 
acord 

Nu prea 
sunt de 
acord 

Mai 
degrabã 
de acord 

Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

a. Emigrarea evreilor din România ar trebui încurajatã. 34.3 25.1 9.6 7.7 23.3 
b. Evreii destabilizeazã societãþile în care trãiesc 33.8 24.2 6.7 3.9 31.5 
c. Evreii exagereazã persecuþiile la care au fost supuºi pentru a 

obþine avantaje. 19.9 21.2 16.3 10.9 31.8 

d. Interesele evreilor din România cel mai adesea diferã de cele ale 
celorlalþi cetãþeni din þara noastrã 19.6 21.9 15.5 7.9 35.2 

e. Creºtinii adevãraþi nu ar trebui sã aibã de a face cu evreii. 42.3 24.8 7.1 5.3 20.5 
f. Evreii au prea multã influenþã în þara noastrã. 28.4 23.2 7.5 5.7 35.3 
g. Politica ºi finanþele internaþionale sunt controlate de evrei. 16.0 18.1 12.9 10.0 43.1 
h. Evreii au sprijinit instaurarea comunismului în România. 17.6 15.3 7.2 7.7 52.2 
i. Crucificarea lui Isus este un pãcat pentru care evreii nu pot fi iertaþi 21.7 12.8 13.7 15.4 36.5 
j. Suferinþa poporului evreu este o pedeapsã de la Dumnezeu. 16.5 11.7 18.1 18.3 35.4 

 

1. Au participat 25.7 

2. Nu au participat 25.2 

C7.  Din câte ºtiþi dumneavoastrã, în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, 
autoritãþile române au participat sau nu au participat la exterminarea 
evreilor? 

9. Nª/NR 49.1 
 

AUTORITARISM 
 

[ARATÃ CARTELA B1] 
D1. O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii ºi o sã vã rog sã îmi 

spuneþi în ce mãsurã sunteþi sau nu de acord cu ele �? Deloc de 
acord 

Nu prea 
sunt de 
acord 

Mai 
degrabã 
de acord 

Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

a. Lucrurile ar merge mult mai bine dacã toatã lumea ar asculta 
întotdeauna de ordinele autoritãþilor 8.3 17.7 27.0 37.5 9.5 

b. Pãstrarea ordinii publice este mai importantã decât respectarea 
libertãþii individuale 

10.1 22.5 23.9 30.3 13.2 

c. În familie bãrbatul este cel care trebuie sã ia decizii 25.4 30.9 17.1 22.2 4.4 
d. Este firesc ca fiecare sã îºi aleagã propriul stil de viaþã, chiar dacã 

acesta diferã de al majoritãþii 2.8 10.3 33.6 44.5 8.7 

e. Copii trebuie uneori pedepsiþi cu bãtaia pentru a învãþa cum sã se 
poarte 

47.1 30.1 13.5 5.6 3.7 

f. Cãrþile ºi ideile care pun la îndoialã autoritatea statului ar trebui 
interzise 

22.3 23.0 17.5 18.0 19.2 

g. Ascultarea ºi respectarea autoritãþilor sunt cele mai importante 
lucruri pe care copii ar trebui sã le înveþe.  11.7 22.9 28.6 25.1 11.8 

h. România are nevoie de un conducãtor puternic, care sã facã 
ordine în þarã 

4.4 5.5 24.5 59.3 6.3 

i. Cei care nu aratã respectul cuvenit imnului, steagului ºi eroilor 
naþionali trebuie pedepsiþi 10.4 19.1 27.2 30.7 12.7 

j. Adeseori folosirea violenþei este mai eficientã decât discuþiile 
îndelungate 

51.1 27.2 7.7 5.3 8.7 
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D2. Cât de bine credeþi cã ar fi pentru România � Foarte bine Bine Rãu Foarte rãu Nª/NR 

a. Sã aibã la conducere un regim militar 7.7 14.1 25.9 31.5 20.8 
b. Sã aibã un sistem politic democratic 43.9 35.7 4.3 0.9 15.3 

 
[ARATÃ CARTELA B1] 

D3. Dupã pãrerea dumneavoastrã � 
Deloc de acord 

Nu prea sunt 
de acord 

Mai degrabã 
de acord 

Total de acord 
Nª/ 
NR 

a. Este bine sa fie un singur partid politic 32.2 21.6 12.6 19.6 14.0 
b. Este bine sa avem economie de piaþã 1.1 4.0 21.3 61.1 12.5 

 
D4. Dacã s-ar întâmpla un eveniment care vã afecteazã grav interesele dvs., aþi participa sau nu la vreuna din 

urmãtoarele acþiuni de protest? 
 Aº participa Nu aº participa Nª/NR 
a. Semnarea unei petiþii 61.1 30.9 8.0 
b. Participarea la demonstraþii ºi greve legale 53.0 39.5 7.5 
c. Participarea la demonstraþii ºi greve ilegale 9.1 84.3 6.6 
d. Ocuparea unor clãdiri sau fabrici 7.0 86.3 6.7 
e. Atacarea unor persoane 2.3 91.4 6.3 
f. Blocarea strãzilor 9.5 84.3 6.3 
g. Greva foamei 13.6 79.4 7.0 

 
D5. Dupã pãrerea Dvs. 

Da Nu Nª/NR 

a. Homosexualii trebuie acceptaþi ca orice altã persoanã 41.3 44.9 13.8 
b. Avortul trebuie îngrãdit prin lege 34.4 55.0 10.6 
c. Prostituþia trebuie legalizatã 52.1 37.0 10.9 
d. Consumatorii de droguri ar trebui sã fie închiºi în puºcãrii 42.1 44.8 13.1 
e. Serviciul militar trebuie sã fie obligatoriu 57.9 34.7 7.5 
f. Cetãþenilor ar trebui sã li se permitã sã deþinã arme de foc 12.3 80.3 7.4 
g. Cei care comit infracþiuni grave ar trebui pedepsiþi cu moartea 48.0 42.0 10.0 
 
DACÃ RÃSPUNDE DA LA D5G. ARATÃ CARTELA D5G! RÃSPUNS MULTIPLU 
D5g. În ce cazuri credeþi cã ar trebui aplicatã pedeapsa cu moartea?  
 Menþioneazã  Menþioneazã 
1. Omor 95.6 6. Pedofilie 63.6 
2. Viol 54.4 7. Trãdare de patrie 28.6 
3. Cazuri grave de corupþie 17.5 8. Trafic de persoane  29.2 
4. Activitãþi de tip mafiot 29.3 9. Altul, care? ___________________________ 0.3 
5. Trafic de droguri 32.6 9.Nª/NR 1.1 
 

1. Doar femeia este bine sã fie virginã 7.0 
2. Doar bãrbatul este bine sã fie virgin 0.3 
3. Amândoi este bine sã fie virgini 19.9 
4. Nu conteazã dacã sunt virgini sau nu 61.9 

D6. Atunci când se cãsãtoresc doi tineri, credeþi cã...? 

9. Nª/NR 10.9 
 

HOMOFOBIE 
 

1. Da, ar trebui pedepsitã 36.7 
2. Nu, nu ar trebui pedepsitã 45.3 

E1.  Credeþi cã homosexualitatea ar trebui pedepsitã prin lege sau nu? 

9. Nª/NR 17.9 
[ARATÃ CARTELA E2] 

 E2. Cât de mult v-ar deranja...? 
Deloc 

Destul 
de puþin 

Destul 
de mult 

Foarte 
mult 

Nª/ 
NR 

a. sã aveþi un coleg homosexual la locul de muncã 26.7 15.7 13.7 30.1 13.9 
b. dacã o persoanã de acelaºi sex cu dumneavoastrã v-ar face avansuri 2.7 4.8 17.8 63.5 11.3 
c. aþi afla cã unul dintre profesorii copilului dumneavoastrã ar fi 

homosexual 
10.9 11.1 18.7 45.7 13.6 

d. aþi afla cã o persoanã apropiatã dumneavoastrã este homosexual 14.1 15.3 20.1 37.8 12.7 
e. aþi afla cã medicul dumneavoastrã de familie este homosexual 16.9 15.6 16.3 39.3 11.9 
f. sã vedeþi doi bãrbaþi þinându-se de mânã pe stradã 25.3 17.7 14.6 30.0 12.4 
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IMIGRANÞI 
[ARATÃ CARTELA B1] 

 F1. În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii? 
Când existã puþine locuri de muncã � 

Deloc de 
acord 

Nu prea sunt 
de acord 

Mai degrabã 
de acord 

Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

a. românii ar trebui sã aibã întâietate în faþa imigranþilor (strãinilor) 5.5 10.4 16.3 61.7 6.1 
b. bãrbaþii au dreptul la slujbã mai mult decât femeile 32.0 30.0 15.0 15.6 7.4 

 

1.  Sã-i lase sã vinã pe toþi cei care vor 9.8 
2.  Sã-i lase sã vinã atât timp cât sunt locuri de muncã 31.8 
3.  Sã limiteze numãrul celor care pot sã vinã 33.4 
4.  Sã interzicã acestor oameni sã vinã 12.0 

F2. Sunt oameni din þãri mai sãrace decât 
România care vin sã munceascã la noi în 
þarã. Ce credeþi cã ar trebui sã facã 
Guvernul? 

 9.  Nª/NR 13.0 
 

Mult prea 
mulþi 

Prea 
mulþi 

Atât cât 
trebuie 

Prea 
puþini 

Mult prea 
puþini Nª/NR F3. Cum apreciaþi numãrul imigranþilor în 

România? 
6.0 21.3 24.7 9.6 1.1 37.3 

 

1. sã îºi menþinã obiceiurile ºi tradiþiile lor. 60.7 
2. sã renunþe la obiceiurile ºi tradiþiile lor ºi sã le urmeze pe cele ale românilor 23.4 

F4.  Credeþi cã pentru binele 
societãþii este de dorit ca 
imigranþii �? 9. Nª/NR 15.9 

 

RELIGIE 
 

1. ortodoxã � 87.7 2. romano-catolicã � 4.5 
3. protestantã (calvinã, evanghelicã, luteranã, reformatã, unitarianã) � 3.9  4. greco-catolicã � 0.7 
5. neo-protestantã (penticostalã, adventistã, baptistã, evanghelistã) � 2.3  6. ateu � 0.2 

G1. Care este 
religia 
Dvs.? 

7. alta, CARE? ...................................... � 0.7 9. NR � 0.1 
 

G2. Credeþi sau nu cã existã...? DA NU Nª/NR  DA NU Nª/NR 
a. Viaþa de dupã moarte 49.8 23.9 26.3 c. Raiul 59.6 18.7 21.7 
b. Iadul 54.3 21.1 24.6 d. Pãcat 83.0 7.1 9.9 
    e. Dumnezeu 93.7 2.4 3.9 
ARATÃ CARTELA G3! 

1.1 0.5 0.6 1.2 3.2 2.9 5.1 7.4 10.1 66.1 1.7 G3. Cât de important este 
Dumnezeu în viaþa dvs.? Deloc important  Foarte important Nª/NR 

 

G4. În general, credeþi cã biserica oferã rãspunsuri potrivite la...? DA NU Nª/NR 
a. Problemele morale ºi nevoile individului 68.9 22.7 8.4 
b. Problemele vieþii de familie 62.6 27.8 9.6 
c. Nevoile spirituale ale oamenilor 82.5 11.3 6.2 
d. Problemele sociale din þarã 44.2 42.4 13.4 

 

[ARATÃ CARTELA B1] 
G5. În ce mãsurã sunteþi de acord cu urmãtoarele? 

 
Deloc de 

acord 
Nu prea sunt 

de acord 
Mai degrabã 

de acord 
Total de 
acord 

Nª/NR 

a. Politicienii care nu cred în Dumnezeu nu ar trebui sã 
ocupe funcþii publice 

18.5 20.7 22.9 28.1 9.9 

b. Preoþii nu ar trebui sã influenþeze modul în care 
voteazã oamenii 6.3 7.7 24.0 55.4 6.6 

c. Ar fi mai bine pentru România dacã funcþiile publice ar 
fi ocupate mai ales de oameni credincioºi 7.6 13.4 32.2 39.5 7.3 

d. Preoþii nu ar trebui sã candideze în alegeri 12.3 13.6 16.9 47.9 9.3 
 

 
 
 

G6. Dvs. credeþi cã ...? DA NU Nª/NR 
a. Statul trebuie sã finanþeze biserica 76.6 15.1 8.3 
b. Toþi copiii trebuie sã înveþe religia la ºcoalã 86.4 9.5 4.1 
c. Sectele trebuie interzise  57.3 28.9 13.8 
 

[ARATÃ CARTELA B1] 

G7. O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii ºi o sã vã rog sã îmi 
spuneþi în ce mãsurã sunteþi sau nu de acord cu ele �? Deloc de 

acord 

Nu prea 
sunt de 
acord 

Mai 
degrabã 
de acord 

Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

a. Dumnezeu le-a oferit oamenilor un set de legi pe care aceºtia 
trebuie sã le respecte fãrã excepþie 

3.9 9.0 27.8 53.8 5.5 

b. A urma poruncile Bisericii înseamnã a urma poruncile lui Dumnezeu 5.7 12.1 22.7 53.1 6.4 
c. Fiecare religie sau credinþã are dreptate în felul sãu 5.8 10.1 28.7 47.0 8.5 
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G7. (continuare) 
O sã vã citesc acum o listã de afirmaþii ºi o sã vã rog sã îmi 
spuneþi în ce mãsurã sunteþi sau nu de acord cu ele �? 

Deloc de 
acord 

Nu prea 
sunt de 
acord 

Mai 
degrabã 
de acord 

Total de 
acord 

Nª/ 
NR 

d. Religia ar trebui sã se adapteze la viaþa modernã pentru a satisface 
nevoile oamenilor 

15.3 17.9 21.8 29.6 15.4 

e. Este mai important sã fii un om bun decât sã crezi în Dumnezeu 18.5 26.3 21.4 20.9 12.9 
f. Principala sursã a rãului în lume este Diavolul 7.3 8.9 23.9 41.5 18.4 
g. De fiecare datã când ºtiinþa contrazice scrierile sfinte, ºtiinþa 

greºeºte 
14.5 20.2 18.3 19.9 27.0 

h. Toþi cei care se abat de la morala creºtinã trebuie pedepsiþi 26.5 25.1 19.7 14.7 14.0 
 

ÎNCREDERE ªI VOT 
[ARATÃ CARTELA H1] 

H1. Câtã încredere aveþi în ...? Deloc Foarte puþinã Puþinã Multã Foarte multã Nu îl cunosc NR 
a. Traian Bãsescu 23.9 12.3 26.6 17.0 6.5 5.6 8.1 
b. Markó Béla 47.5 14.9 14.0 3.4 1.1 11.6 7.5 
c. Adrian Nãstase 21.2 13.5 27.5 22.4 6.5 2.7 6.2 
d. Theodor Stolojan 20.3 12.5 27.5 19.3 8.0 5.2 7.3 
e. Corneliu Vadim Tudor 35.5 12.9 18.3 13.0 7.9 5.1 7.3 
f. Dan Voiculescu 29.7 11.7 13.2 2.4 0.9 32.5 9.7 
g. Ion Iliescu 22.8 11.9 25.1 22.8 9.1 1.5 6.7 
h. Adrian Pãunescu 30.0 17.9 22.1 11.9 2.9 6.5 8.7 
i. Mãdãlin Voicu 33.6 15.0 16.3 6.4 1.5 17.7 9.5 
j. Gheorghe Funar 36.5 14.0 21.5 9.5 2.7 7.0 8.7 
k. Patriarhul Teoctist 17.5 7.6 15.9 27.3 15.2 6.5 10.1 

 
Dacã îl cunoaºte pe Corneliu Vadim Tudor (codurile 4-0 ºi 9 la H1e). 
H2. Dacã vã gândiþi la Corneliu Vadim Tudor, vã rog sã îmi spuneþi trei lucruri care îl caracterizeazã pe acesta. 

Direct / Spune lucrurile pe faþã / Sincer / Spune  
adevãrul / Cinstit / Corect / Drept / Demn 

15.8 
Rasist / ªovin / Intoleranþã ºi urã faþã de 

minoritãþi / Xenofob / Fanatic / Naþionalist  
/ Extremist / Criminal 

17.7  
 

 
Deºtept / Inteligent / Cult / Competent / Capabil /  

Gândeºte bine 
9.7 

Palavragiu / Vorbeºte mult ºi nu face nimic 
/ Nu respectã promisiunile / Demagog 

14.7 
Agresiv / Violent / Dur 8.4 

Patriot / Român adevãrat 7.5 Mincinos / Fals / Necinstit / Ipocrit / Hoþ / 
Escroc / Corupt / Îºi vede propriile interese 

10.0 
Hotãrât / Ferm / Ambiþios / Serios / Om de cuvânt 7.1 

Arogant / Îngâmfat / Lãudãros / 
Grandoman / Orgolios 

8.3 
Ar face ordine / dreptate în þarã / Luptã împotriva  

corupþiei / Este ca Vlad Þepeº 6.0 

Nebun / Dement / Bolnav psihic / Paranoic 7.8 Curajos / Are tupeu 4.6 
Þine cu poporul / Interesat de oameni 4.1 Impulsiv / Nervos / Irascibil / Necontrolat / 

Neechilibrat / Exagereazã 
7.2 

Om bun 3.4 
Vulgar / Mitocan / Derbedeu / Bãdãran 3.4 Autoritar / Puternic / Sever 3.3 

Avid de putere / Dictator 2.7 Bun orator 2.6 
Om rãu 2.1 Credincios 1.8 

Nu e de încredere 1.9 Bun conducãtor 1.5 
Vorbeºte prostii 1.7 Luptãtor 1.3 

Destabilizeazã þara / Instigator / Periculos 1.2 Combativ / Critic 1.1 
Nu e bun politician / conducãtor 0.9 Neserios 0.9 

Bufon 0.7 Bun politician 0.8 
Comunist 0.7 Prost 0.7 
Antipatic 0.5 Ambiþios / Are voinþã 0.6 

Rãzbunãtor 0.5 Aspect fizic plãcut 0.6 
Laº 0.3 Nediplomat 0.6 

Nedrept 0.2 De încredere 0.4 
Egoist 0.2 Realist 0.4 

Trãdãtor 0.1 Om simplu / Modest 0.4 
Posesiv 0.1 Simpatic 0.3 
Pervers 0.1 Popular 0.3 

  Spontan 0.2 
Altceva 10.4 Visãtor 0.2 

NR 26.7 Optimist 0.2 
  Bogat 0.2 
  

 
 Carismatic 0.1 
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[ARATÃ CARTELA H1] 
H3. Câtã încredere aveþi dumneavoastrã în �? Deloc Foarte puþinã Puþinã Multã Foarte multã Nª/NR 

a. Sindicate 19.5 16.3 32.5 11.7 1.9 18.1 
b. Preºedinþie 12.2 11.5 37.4 25.8 5.7 7.3 
c. Guvern 14.9 13.2 42.6 19.5 3.3 6.5 
d. Parlament 16.6 17.8 42.7 14.1 1.7 7.0 
e. Justiþie 14.7 16.9 38.1 19.3 2.7 8.3 
f. Armatã 4.9 6.0 19.3 47.5 15.3 7.0 
g. Poliþie 11.3 11.8 35.6 29.2 5.1 6.9 
h. Primãrie 12.3 12.6 33.0 30.7 4.8 6.6 
i. Partide politice 21.5 20.3 39.5 7.9 1.4 9.4 
j. Bisericã 3.5 2.8 12.0 38.7 38.6 4.4 
k. Bãnci 15.3 16.5 33.7 16.9 3.8 13.7 
l. SRI 11.6 11.5 31.1 21.1 5.2 19.5 
m. Mass media (TV, radio, presã) 4.9 7.4 24.8 43.5 9.7 9.7 
n. Învãþãmântul românesc 3.9 6.5 23.3 44.1 13.3 8.9 

 
1. Da, am auzit 32.5 
2. Nu, nu am auzit 58.4 

H4.  Aþi auzit de Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii 
(CNCD)? 

9. Nª/NR 9.1 
 

1. Da, existã 30.4 
2. Nu, nu existã 20.2 

H5.  Dupã pãrerea dvs., în România existã partide sau alte organizaþii 
extremiste? 

9. Nª/NR 49.4 
DACÃ DA LA H5. 
H5bis. ªi care sunt acestea? (RÃSPUNS MULTIPLU, NOTEAZÃ PRIMELE TREI RÃSPUNSURI) 

PRM 49.1  Partidul Romilor 1.1  Mafia 0.4 
UDMR 20.2  Acþiunea Popularã 0.9  Aripa extremistã din UDMR 0.4 
Miºcarea Legionarã 2.9  Al-Qaida 0.9  Masoneria 0.2 
PDSR / PSD 2.9  Vatra Româneascã 0.9  OEP 0.2 
PNL 2.4  Organizaþii islamiste 0.7  Romii 0.2 
PNÞCD 2.2  Noua Dreaptã 0.7  Sataniºtii 0.2 
PUR 1.8  PKK 0.7  Socialiºtii 0.2 
PUNR 1.8  Hamas 0.7  Filiale ale organizaþiilor internaþionale 0.2 
PCR / Comuniºti 1.5  Organizaþii maghiare 0.4  Curente de tineret 0.2 
PD 1.3  Partidele de stânga 0.4  Legiunea strãinã 0.2 
PSM 1.3  Partidele de dreapta 0.4  Nu ºtiu 33.3 
 

1. Da, ar trebui interzise. 44.1 
2. Nu, nu ar trebui interzise 14.1 

H6.  Credeþi cã partidele ºi organizaþiile extremiste ar trebuie 
interzise? 

9. Nª/NR 41.7 
 

H7. Când spuneþi despre un partid sau o organizaþie cã este extremistã, la ce vã gândiþi în primul rând? 

fac rãu þãrii 4.5  vor sã impunã ideile lor ºi celorlalþi 1.0 
destabilizare, dezbinare 3.1  îngrãdeºte libertatea persoanei 0.7 

sunt rãi / fac rãu 2.9  xenofobie 0.7 
susþin idei periculoase 2.6  antidemocratice 0.7 
radical, netolerant 2.0  spun lucruri neadevãrate 0.6 
violenþã 1.9  sunt altfel decât celelalte partide 0.6 
terorism 1.9  fascism 0.5 
sunt împotriva celorlalte partide 1.8  sã fie desfiinþate / sunt în afara legii 0.5 

ºovin / rasist 1.7  vor puterea cu orice preþ 0.5 
nu e de acord cu actualele legi 1.4  atentate / asasinate 0.5 
susþin interesele unui anumit grup 1.4  UDMR 0.4 

urãsc minoritãþile 1.3  Vadim 0.4 
mereu nemulþumiþi / în contradicþie 1.3  Hitler 0.4 
naþionaliºti 1.3  comunism 0.3 
mãsuri extreme 1.1  alte rãspunsuri 4.9 
fac discriminare 1.1  nu ºtie 55.9 
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[ARATÃ CARTELA H8] 
H8. Dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dvs. cu ce partid aþi vota?  

1. PNL � 17.9 4. PD � 8.9 7. PSD � 43.2 97. Nu aº vota � 10.7 
2. PNÞCD - 1.1  5. Acþiunea Popularã � 0.7 8. PUR � 1.4 98. Nu m-am decis încã � 29.1 
3. UDMR � 5.7 6. PRM � 20.0 9. Altul, Care? ...... � 1.1 99. NR � 3.9 

 

H9. Dacã duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Preºedintele þãrii, Dvs. pe cine aþi vota? (se noteazã 
rãspunsul) ......................... 

Intenþii de vot exprimate   Nehotãrâþi  
Adrian Nãstase 23.9  Nu m-am hotãrât 33.9 
Corneliu Vadim Tudor 23.0  Nu aº vota 8.7 
Ion Iliescu 18.2  NR 3.5 
Theodor Stolojan 18.1  Total 46.1 
Traian Bãsescu 10.4    
Emil Constantinescu 1.4    
Gheorghe Funar 1.0    
Mircea Geoanã 1.0    
Petre Roman 0.6    
Dan Voiculescu 0.5    
Adrian Pãunescu 0.4    
Markó Béla 0.4    
Altul 0.4    
György Frunda 0.2    
Ion Þiriac 0.2    
Mugur Isãrescu 0.2    
Mona Muscã 0.1    

 

Dacã rãspunde ION ILIESCU la H9. 
H10. Conform Constituþiei, domnul Ion Iliescu nu mai are dreptul sã candideze. ªtiind cã Ion Iliescu nu 

candideazã, cu ce altã persoanã aþi vota? 

Intenþii de vot exprimate   Nehotãrâþi  
Adrian Nãstase 33.9  Nu m-am hotãrât 36.7 
Corneliu Vadim Tudor 26.0  Nu aº vota 9.0 
Theodor Stolojan 20.2  NR 3.9 
Traian Bãsescu 11.6  Total 49.5 
Emil Constantinescu 1.7    
Mircea Geoanã 1.7    
Gheorghe Funar 1.1    
Petre Roman 0.8    
Dan Voiculescu 0.5    
Altul 0.5    
Adrian Pãunescu 0.4    
Markó Béla 0.4    
György Frunda 0.3    
Ion Þiriac 0.3    
Mugur Isãrescu 0.3    
Mona Muscã 0.3    

 

H11. Dacã Partidul România Mare ºi Corneliu Vadim Tudor ar câºtiga alegerile, cum credeþi cã ar evolua 
situaþia în urmãtoarele domenii? 

[Aratã cartela H11] S-ar înrãutãþi Ar rãmâne la fel S-ar îmbunãtãþi Nª/NR 
a. Nivel de trai 28.8 27.2 19.8 24.2 
b. Ordine publicã 25.7 22.6 28.7 23.0 
c. Locuri de muncã 23.6 32.3 18.7 25.4 
d. Agriculturã 23.4 32.4 18.2 26.0 
e. Relaþiile cu minoritãþile naþionale 49.1 16.5 8.4 26.1 
f. ªansele de integrare în Uniunea Europeanã 41.1 19.0 10.5 29.3 
g. Relaþiile cu þãrile vecine 41.0 19.7 10.5 28.8 
h. Relaþiile cu SUA 38.7 19.5 10.7 31.1 
i. Libertatea presei 33.6 24.5 13.7 28.2 
j. Imaginea României în lume 38.9 20.5 12.3 28.2 
k. Investiþiile strãine în România 36.3 19.6 12.8 31.3 
l. Reducerea corupþiei 23.0 18.4 32.1 26.5 
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SOCIO-DEMOGRAFICE 
 

Pentru a avea o imagine de ansamblu a þãrii vã rugãm sã ne rãspundeþi la câteva întrebãri privind 
gospodãria ºi persoana dvs. Acestea vor fi folosite doar pentru analize statistice. 

SD1. Aveþi în gospodãrie...? DA 
NU, pentru cã nu vã 

puteþi permite 
NU, pentru cã nu 

vã doriþi NR 

a. Autoturism 31.9 60.9 6.5 0.8 
b. Telefon mobil (inclusiv de la firmã) 32.3 58.3 8.5 0.9 
c. Telefon fix 55.1 37.7 6.1 1.1 
d. Frigider 82.9 16.7 0.2 0.2 
e. Cablu / antenã parabolicã 53.7 40.5 3.9 1.9 
f. Televizor color 75.9 22.5 1.3 0.3 
g. Video 18.8 65.9 14.7 0.5 
h. Congelator / ladã frigorificã 38.8 54.3 6.4 0.5 
i. Maºinã de spãlat 56.3 40.7 2.5 0.4 
j. Combinã audio / casetofon cu CD 25.5 62.9 10.5 1.1 
k. Computer (PC) 14.3 69.3 14.5 1.9 
 
[ARATÃ CARTELA SD2] 
SD2. Sunt anumite lucruri pe care oamenii nu-ºi pot permite sã le 

aibã deºi le-ar dori. În cazul gospodãriei dumneavoastrã vã 
puteþi permite ...? 

Da, ne 
putem 
permite 

Nu 
ne putem 
permite 

Nu, 
nu dorim 

NR 

a. încãlzirea locuinþei 79.1 20.3 0.1 0.4 
b. hainele cãlduroase necesare iarna 69.6 29.8 0.1 0.5 
c. cumpãrare de haine noi, nu dintre cele refolosite (second hand) 37.9 60.1 1.2 0.8 
d. douã perechi de încãlþãminte solidã 37.1 60.6 1.4 0.9 
e. cumpãrarea sau producerea zilnicã a pâinii necesare 92.1 7.3 0.1 0.6 
f. o masã cu carne sau peºte cel puþin o datã pe sãptãmânã 78.3 20.3 0.4 1.0 
g. cumpãrarea medicamentelor necesare 54.9 41.1 2.6 1.5 
h. înlocuirea mobilei uzate 8.3 83.7 7.1 0.9 
i. petrecerea unui concediu în afara localitãþii 20.3 75.4 3.3 1.1 
j. economisirea cu regularitate a unei pãrþi din veniturile dvs. 15.4 82.5 0.5 1.5 
k. plãþile la timp pentru întreþinerea locuinþei (apã, curent, etc.) 73.9 24.7 0.2 1.2 
l. invitarea unor prieteni la  masã cel puþin odatã pe lunã 35.4 58.3 4.7 1.6 
m. sã aveþi zilnic un ziar (cumpãrat sau prin abonament) 35.9 51.1 12.0 0.9 
 
SD3. Câte persoane locuiesc în gospodãria dv.: copii, adulþi, inclusiv dv.? 

NU ÎNREGISTRA persoanele care nu au fost prezente în gospodãrie în ultimele 6 luni! 
3.58 

 

Din care: a. Câþi copii pânã la 6 ani? 0.22 

 b. Câþi copii între 7 ºi 14 ani 0.29 

 
PENTRU SD4-SD7 SCRIE CU ZECIMALE DACÃ ESTE NEVOIE (EX. 750 MII = 0,75) 
 0 � NICI UN BAN -- ATENÞIE NU LÃSA CÃSUÞE GOALE SAU CU LINIUÞÃ !! 
 99 � Nª/NR 
SD4. În luna trecutã (august), suma totalã de bani obþinutã de cãtre toþi membrii 

gospodãriei dvs. incluzând salarii, dividende, chirii, vânzãri etc., a fost cam de �? 5,32 Milioane LEI 
 

SD5. Dar venitul dvs. personal în luna trecutã (august) a fost cam de ...? 2,13 Milioane LEI 
 

SD6. Cam câþi bani s-au cheltuit in total, în luna trecutã în gospodãria Dvs.? 5,29 Milioane LEI 
 

SD7. Dar pentru produsele alimentare pe care le-aþi cumpãrat luna trecutã (alimente, 
bãuturi inclusiv alimentaþie publicã, cafea, þigãri etc.), cam câþi bani s-au plãtit? 2,84 Milioane LEI 

 
1. Masculin 44 SD9. În ce an v-aþi nãscut?  SD8.  Sexul respondentului 

2. Feminin 56   
Vârsta medie 46,9 ani 
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1. român � 92.3 3. german � 0.2 5. alta � 0.3 SD9. Care este naþionalitatea dvs.?  
2. maghiar � 6.3 4. rrom � 0.9 9. NR 

 
1. româna �92.4 3. germana � 0.2 5. alta � 0.3 SD10. Care este limba dvs. maternã?  
2. maghiara � 6.5 4. romani � 0.7 9. NR 

 
1. cãsãtorit(ã) cu acte � 61.7 3. divorþat(ã) � 3.1 5. necãsãtorit(ã) � 19.3 SD11. În prezent sunteþi� 
2. cãsãtorit(ã) fãrã acte / concubinaj � 2.1 4. separat(ã) � 0.9 6. vãduv(ã) � 12.9  

 
1. român � 90.2 3. german � 0.3 5. alta � 1.4 SD12. Care este naþionalitatea soþului / soþiei 

(partenerului / partenerei) dvs.? 2. maghiar � 7.5 4. rrom � 0.6  9. NR 
 

0. fãrã ºcoalã 2.5 5. liceu (9 � 12 clase) 24.5 

1. primar (1- 4 clase) 12.3 
6. ºcoalã post-licealã sau tehnic 

de maiºtri 7.0 

2. gimnazial (5 - 8 clase) 20.8 
7. universitar de scurtã duratã / 

colegiu 
1.3 

3. ºcoala profesionalã / ucenici 
sau complementar 

17.5 8. universitar de lungã duratã 6.6 

SD13. Care este ultima 
ºcoalã pe care aþi 
absolvit-o? 

4. treapta I de liceu (9 - 10 
clase) 

6.6 9. studii postuniversitare 0.7 
 

 

87



IPP / Gallup - Intoleranþã, discriminare ºi autoritarism în opinia publicã - septembrie 2003



THE GALLUP ORGANIZATION 
ROMANIA 

 
 
 
 

 

Cine suntem?  

De peste 60 de ani, THE GALLUP ORGANIZATION este recunoscutã ca lider mondial în mãsurarea ºi analiza 
atitudinilor, opiniilor ºi comportamentului uman. 

The Gallup Organization, având o experienþã internaþionalã asupra pieþelor în formare, activeazã in Europa de 
Est ºi Centralã din 1990, când a fost fondat Gallup Ungaria.  

În cei doisprezece ani care au trecut de la schimbãrile majore din regiune au fost înfiinþate ºase birouri, a cãror 
activitate este coordonatã, începând cu 1997, de Gallup Ungaria. 

The Gallup Organization este prezentã pe piaþa româneascã începând din 1993. 

Capitalul social al THE GALLUP ORGANIZATION ROMANIA este integral strãin, acþionar unic fiind  
THE GALLUP ORGANIZATION Inc., SUA. 

Printre clienþii Gallup Romania se aflã atât firme ºi fundaþii româneºti, cât ºi companii multinaþionale ºi 
organizaþii internaþionale, cãrora le-am oferit ºi le oferim informaþii de încredere despre evoluþia pieþei ºi 
societãþii româneºti. 

Pe lângã studii la nivel naþional, Gallup are capacitatea de a desfãºura proiecte de cercetare la nivel 
internaþional. Un asemenea proiect este Eurobarometrul Þãrilor Candidate, realizat la cererea Comisiei 
Europene în cele 13 state candidate la admiterea în Uniunea Europeanã, pe o perioadã de 5 ani (2000-2004). 

THE GALLUP ORGANIZATION ROMANIA este membru fondator al Societãþii Române de Marketing ºi 
Cercetarea Opiniei Publice (SORMA). 

 

Resurse 

12 angajaþi permanenþi 

Consultanþi din diverse domenii: marketing, 
management, finanþe-bãnci, resurse umane, 
sociologie, psihologie, comunicaþii ºi IT 

Reþea de operatori dezvoltatã la nivel naþional: 
- 300 de operatori de interviu  
- 45 de supervizori în toate judeþele României 
- acoperire extinsã pentru zona Bucureºti 
- 20 de operatori de introducere de date 

Sistem CATI � interviuri telefonice asistate de 
calculator 

Facilitãþi pentru focus grupuri 

 

Metode de cercetare 

Gallup România realizeazã atât cercetãri 
cantitative cât ºi calitative pe bazã de: 
- Interviuri faþã în faþã 
- Interviuri telefonice 
- Anchete prin Internet 
- Focus-grupuri 
- Interviuri în profunzime 

Tipuri de cercetãri 

Cercetãri de piaþã (ad-hoc ºi continue) 
- Comportament de consum (obiºnuinþe de 

utilizare, atitudini, preferinþe, factori 
motivaþionali, paternuri de consum) 

- Segmentare ºi poziþionare 
- Testãri de produse, mãrci ºi concepte 
- Cercetãri de advertising 
- Gradul de satisfacþie ºi loialitate a clienþilor  
- Evaluarea sistemelor de distribuþie a 

produselor  
- Studierea vânzãrilor cu amãnuntul /  

cercetãri în magazine  
- Cercetãri de tip Business-to-Business 
- Cercetãri de birou 

Cercetãri sociale 
- Anchete sociale 
- Sondaje de opinie 
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office@gallup.ro    www.gallup.ro 

 89

mailto:office@gallup.ro
http://www.gallup.ro

