
Migrații în lumea contemporană 

 

De ce migrează oamenii în secolul al XXI-lea? 

Oamenii își părăsesc localitatea natală și chiar 

țara natală din diferite motive, fiind mânați de 

dorința de a-și îmbunătăți condiția economică, 

socială sau chiar siguranța personală, dar și pentru 

a explora alte culturi. Spre deosebire de Antichitate 

și Evul Mediu, în perioada contemporană oamenii 

nu mai migrează în grupuri foarte mari, 

ci individual sau împreună cu familia. După 

1948, a existat un val foarte mare de migrație de la 

sat la oraș, pentru a răspunde cererii crescute de 

forță de muncă în sectorul industrial și cel al 

serviciilor. Ca urmare, în 2007, populația urbană 

mondială a depășit populația rurală. 

În lumea contemporană globalizată, 

interconectată prin comerț, prin mijloace moderne 

de comunicare și transporturi eficiente, migrația 

devine o oportunitate, o opțiune a indivizilor, 

nemaifiind doar o soluție în cazuri extraordinare. 

Pentru mii de oameni aflați în zone de conflict, 

în state totalitare sau în regiuni afectate de 

calamități naturale, migrarea este involuntară, dar necesară pentru salvarea vieții lor și a 

familiilor lor. Acești refugiați nu și-au pregătit plecarea, și-au pierdut bunurile sau au trebuit să și 

le abandoneze și pot fi răniți, bolnavi sau flămânzi. Valuri mari de refugiați creează o presiune 

asupra statelor prin care trec și, în special, asupra statelor în care se stabilesc. 

Majoritatea statelor de pe glob au semnat o serie de tratate și convenții internaționale prin care 

își iau angajamentul să protejeze refugiații. Sunt importante protejarea și respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului, întrucât refugiații sunt persoane nevinovate, cărora le-au fost încălcate 

aceste drepturi sau a căror viață este în pericol. 

Consecințe ale migrației 

Efectele negative ale migrațiilor implică lipsa forței de muncă specializate în țările care pierd 

populație, precum și o competiție crescută pentru locuri de muncă sau locuințe în statele de 

destinație. Ambele tipuri de state sunt nevoite să se adapteze la aceste tendințe contemporane. 

De multe ori, imigranții se stabilesc permanent în țara de destinație, întemeindu- și familii 

și devenind cetățeni ai țării respective. O parte importantă a statelor din „Lumea Nouă” sunt 

constituite, în principal, din imigranți și urmașii acestora din ultimele 2-3 secole (SUA, Canada, 

Australia, Noua Zeelandă, Argentina etc.). După al Doilea Război Mondial, statele din Europa 

Occidentală au cunoscut valuri importante de imigranți economici veniți din state în curs de 

dezvoltare, în special foste colonii europene din Africa și Asia. Reconstrucția economică și 



prosperitatea europeană se datorează și acestor valuri de imigranți care, de-a lungul primelor 2-3 

generații, au devenit europeni. Pentru Uniunea Europeană, diversitatea este una dintre valorile 

comunității, un important motiv, alături de urmărirea prosperității, pentru care imigranții aleg să 

se stabilească în Europa. 

În Asia, poziția geografică privilegiată a unor regiuni și istoria sau resursele naturale le-au 

transformat în zone preferate de migranți. Astfel, micul stat Singapore prezintă un amestec 

cultural, cu influențe dinspre India, China, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Europa 

Occidentală. Acest flux constant de oameni noi și amestecul de culturi diferite i-au asigurat 

prosperitatea, Singapore devenind unul dintre cei patru „tigri asiatici” (puteri economice). 

 


