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SUMMARY
Transnational actors are often assumed to be autonomous in their attempts to influence 

states. But whenever both share common interests, opportunities for mutual influences exist 
and states can try to use transnational actors to further their own objectives. 

We analyze the transnational diaspora politics with its complex relationships between di-
asporas and their homeland and host states at the international relations level. Due to their 
capacities, diasporas have been reconstructed as new and potentially powerful actors in inter-
national politics.

O consecinţă a globalizării contemporane 
reprezintă estomparea graniţelor şi edificarea 
unei „lumi fără frontiere”. Printre aspectele po-
zitive generate de acest proces vom menţiona 
libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capita-
lului, dar şi a persoanelor, ceea ce presupu-
ne posibilitatea de a călători, învăţa şi munci 
peste hotare. Pe fundalul acestor avantaje nu 
trebuie să neglijăm şi provocările globalizării 
atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Una 
dintre acestea o reprezintă fluxurile migraţi-
onale din statele subdezvoltate sau aflate în 
tranziţie către cele dezvoltate, „exodul de cre-
ieri”, îmbătrânirea populaţiei, pierderea ele-
mentelor de identitate naţională. 

În calitate de replică la provocările favori-
zate de globalizare menţionăm apariţia unor 
noi actori pe arena internaţională, unul din ei 
fiind diasporele. Conform definiţiei lansate de 
Ph. Braillard şi M.-R. Djalili, “pot fi actori ai re-
laţiilor internaţionale orice organizaţie, grup 
sau individ care au capacitatea de a influenţa 
relaţiile internaţionale” [1, p. 31], şi “ale căror 

acţiuni sau intenţii sunt luate în considerare 
de către alţi actori (în mod special, de state şi 
guvernele lor) la elaborarea propriilor politici 
internaţionale”. [2, p. 251] În acest context, di-
aspora poate fi considerată un actor interna-
ţional, al cărui rol este în plină emergenţă ca 
urmare a intensificării fluxurilor migratorii in-
ternaţionale şi a creşterii implicării şi afirmării 
diasporelor pe arena internaţională. 

Trebuie remarcat faptul că, în ultimii ani, 
a sporit interesul pentru studierea diasporei 
în cadrul domeniului relaţiilor internaţiona-
le. Constituind o parte a populaţiei care lo-
cuieşte în afara patriei sale istorice, diaspora 
se implică, într-o măsura sau alta, în afacerile 
interne ale societăţii gazdă, devenind, astfel, 
un instrument politic la nivel transnaţional. [3, 
p. 533] Contactul direct realizat între diferite 
comunităţi etnice şi culturi în cadrul unei so-
cietăţi apare ca un instrument important nu 
numai pentru stabilirea comunicării transnaţi-
onale, ci şi pentru interacţiunea politică.

În traducere din greacă, termenul „diaspo-
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ră” înseamnă dispersie, adică aflarea unei părţi 
a populaţiei în afară, peste hotarele ţării de 
origine. Istoria ne demonstrează, că diaspora 
a existat din cele mai vechi timpuri. Din punct 
de vedere cronologic, diasporele au apărut în 
secolul lV î.e.n., când a avut loc strămutarea 
forţată a evreilor din Palestina în Babilon de 
către regele babilonean Navucodonosor al II-
lea. Cele mai vechi diaspore sunt considerate 
a fi diaspora evreiască (peste 2000 de ani) şi 
cea armenească (1600 de ani). 

Diaspora reprezintă grupuri de minorităţi 
etnice de origini migraţionale, care locuiesc şi 
activează în ţări de destinaţie, dar care men-
ţin legături puternice de ordin sentimental şi 
material cu ţările lor de origine - patriile. Se 
caracterizează prin existenţa unor elemen-
te concrete (cetăţenie, durata de reşedinţă, 
drepturi); elemente exprimate social-psiho-
logice (sentimentul identităţii, apartenenţei 
la comunitate) şi existenţa unor dimensiuni 
colective şi individuale.

Diaspora poate fi constituită din populaţia 
ţării de origine, care locuieşte permanent în 
ţara de destinaţie, şi migranţii de muncă ce se 
află în afara ţării de origine temporar, persoa-
ne care deţin cetăţenie dublă; diaspora etnică 
şi cetăţenii ţării de destinaţie sau grupurile de 
generaţia a doua. 

Pentru organizarea şi mobilizarea diaspo-
rei în interese colective sunt importante resur-
sele materiale, culturale şi organizaţionale ale 
diasporei,  structura şi posibilităţile în ţara de 
reşedinţă, motivaţia şi capacitatea de a menţi-
ne unitatea (legătura internă durabilă) şi exer-
citarea influenţei de grup. [4, p. 91-103]

Actualmente, identificăm în literatura de 
specialitate diverse abordări conceptuale ale 
diasporei. M. Eşman consideră diaspora drept 
minorităţi etnice, care s-au format în urma 
procesului migraţionist şi care păstrează legă-
turi cu ţara de origine. Altă definiţie sublinia-
ză că diaspora reprezintă minoritatea etnică, 
apărută în urma migraţiei politice şi socioeco-
nomice, activitatea căreia constă în apărarea 
identităţii naţionale şi realizarea intereselor 
patriei istorice. [5] S. Laluka constată că feno-
menul diasporei preia dimensiuni, care reflec-
tă sfera relaţiilor internaţionale. [6] Astfel, este 
demonstrată evoluţia termenului de diasporă, 
care reiese din faptul multiplicării funcţiilor în-

deplinite de acestea, precum şi cauzele apari-
ţiei şi dezvoltării comunităţilor diasporei.

Formarea diasporei este condiţionată, de 
obicei, de procesele migraţioniste. Deseori, 
în procesul asimilării, diaspora poate să fie 
asimilată complet de către populaţia majori-
tară, există aşa-numiţii membri potenţiali ai 
diasporelor sau chiar grupuri potenţiale, pe 
care elita încearcă să le antreneze în cadrul 
unor schimbări politice. [7]

În contextul consolidării interdependen-
ţei statelor, diasporele încep să capete noi 
dimensiuni în cadrul relaţiilor interstatale. 
Rolul acestora, precum şi funcţiile pe care le 
realizează, se diversifică. Cele mai importante 
funcţii ale diasporei sunt:

1. Contribuţia la dezvoltarea şi consolida-
rea culturii spirituale a poporului său; cultiva-
rea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale; menţi-
nerea legăturilor culturale cu patria istorică; 
păstrarea limbii naţionale. Îndeplinirea aces-
tor funcţii are ca rezultat păstrarea identităţii 
naţionale în ţările de reşedinţă, iar nerealiza-
rea lor poate conduce la asimilarea diasporei 
de către populaţia titulară a ţării de reşedinţă. 

2. Păstrarea de către reprezentanţii diaspo-
rei a culturii sale etnice, sub care se subînţeleg 
elemente componente ale literaturii, artei, fo-
losirea simbolurilor naţionale, bucătăriei naţi-
onale, design naţional etc.

3. Apărarea drepturilor sociale ale repre-
zentanţilor populaţiei sale aflaţi peste hotare-
le statului de origine. Actualmente, realizarea 
funcţiei respective este de importanţă majo-
ră, având în vedere creşterea fluxurilor migra-
ţioniste şi, drept consecinţă, a problemelor ce 
ţin de cetăţenie, în special. 

4. Funcţia economică implică dezvoltarea 
anumitor tipuri specifice, naţionale ale pro-
ducţiei (meşteşuguri populare şi artizanat). 
Îndeplinirea acestei funcţii oferă un avantaj 
dublu, deoarece semnifică promovarea valo-
rilor culturale proprii şi  îmbogăţeşte şi cultura 
altor naţionalităţi. [8, p.18]

5. Funcţia politică. Realizarea acestei funcţii 
are loc prin folosirea unor presiuni (lobby) pen-
tru a obţine mai multe drepturi, garanţii pentru 
o dezvoltare mai eficace. Unele diaspore pot 
apărea pe arena politică în calitate de grup de 
opoziţie faţă de regimul existent utilizând dife-
rite mijloace, de la publicarea ziarelor până la 
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organizarea manifestaţiilor publice. Diaspora 
poate influenţa într-o oarecare măsură şi poli-
tica externă a statului în care este stabilită, şi 
anume în baza principiului de protejare a di-
asporei de către patria etnică. [8, p. 24]

În această ordine de idei, la etapa actuală, 
asistăm la un proces de tranformare a diaspo-
rei într-o putere socială activă, implicată în 
toate sferele de activitate ale societăţii şi care, 
la rândul său, tinde să influenţeze societatea.

Creşterea rapidă a comunităţilor de imi-
granţi, precum şi instituţionalizarea acestora 
impulsionează crearea noilor asociaţii diaspo-
rale. Conform opiniei unor experţi, această 
tendinţă ne permite să vorbim despre pro-
cesul „diasporizării lumii”, iar alţi teoreticieni 
consideră că lumea contemporană reprezintă 
prin sine “nu atât o totalitate a statelor.., cât o 
totalitate a diasporelor”. [9]

Imigrând, persoanele tind, de obicei, să se 
unească atât cu scopul de a supravieţui în sta-
tul de reşedinţă, dar şi de a păstra obiceiurile, 
tradiţiile, limba maternă. De aceea, imigranţii 
se alătură diasporelor existente deja sau cre-
ează noi asociaţii diasporale, ceea ce cauzează 
dinamismul constant al creşterii numărului di-
asporelor la nivel internaţional.

G. Sheffer consideră că cele mai mari di-
aspore, aşa-numite „diaspore istorice”, sunt: 
diaspora chineză – 35 mln. de oameni, indi-
ană - 9 mln., evreiască şi romă - câte 8 mln., 
armeană - 5,5 mln., greacă - 4 mln., germană- 
2,5 mln. Dintre diasporele “contemporane” cea 
mai mare este cea afroamericană - 25 mln., di-
aspora kurzilor – 14 mln., irlandeză – 10 mln., 
italiană – 8 mln., ungară şi poloneză – câte 4,5 
mln., turcă şi iraniană – câte 3,5 mln., japoneză 
– 3 mln., libaneză – 2,5 mln. [10, p.10-11]

Uneori, posibilităţile diasporei depăşesc 
considerabil potenţialul economic şi politic 
al statului de origine. În aceste cazuri, diaspo-
ra poate să ofere nu doar ajutor economic 
şi umanitar statului de origine, ci şi să preia 
caracterul instituţiei de lobby. În realizarea 
obiectivelor politicii externe, statul deseori 
apelează la colaborarea cu actori neoclasici. 
Din aceste considerente, diaspora se transfor-
mă într-un instrument de realizare a interese-
lor statului atât la nivel intern, cât şi internaţi-
onal. Devine o organizaţie transnaţională, un 
mediator între ţara de origine şi ţara gazdă. 

Dacă e să analizăm impactul diasporei în 
cadrul politicii internaţionale, trebuie să re-
marcăm faptul că acestora le revine un rol 
important atât în statul de reşedinţă, unde ele 
acumulează resurse financiare, influenţând în 
mare măsură viaţa politică şi culturală a ţării 
gazdă. Drept consecinţă, aceste posibilităţi 
pot fi folosite ca instrument de lobby în vede-
rea apărării şi promovării intereselor ţării de 
origine în ţara de reşedinţă. Din această per-
spectivă, diasporele pot fi considerate drept 
actori internaţionali, care realizează funcţiile 
diplomaţiei; pot fi incluse în categoria subiec-
ţilor diplomaţiei publice, ceea ce demonstrea-
ză necesitatea creării dialogului bilateral „sta-
tul de origine - diaspora”.

Astfel de state ca Israel, Armenia, Republi-
ca Elenă şi China înregistrează o cooperare in-
tensă cu diasporele lor şi reuşesc să transfor-
me influenţa etnică într-o tehnică de realizare 
a obiectivelor acestora în ţările de reşedinţă a 
diasporelor. [11]

Armenia a avansat în această direcţie de 
cooperare stat-diasporă prin crearea la 1 oc-
tombrie 2008 a Ministerului Diasporei Repu-
blicii Armene. Scopul creării acestei instituţii a 
constituit facilitarea cooperării la nivel statal cu 
diaspora, coordonării elaborării politicilor de 
către instituţiile naţionale în această direcţie, 
îmbunătăţirii tehnicilor de colaborare stat-di-
asporă.[12] În general, vorbind despre diaspo-
ra armenească, trebuie remarcat faptul că, nu-
meric, aceasta depăşeşte însuşi numărul popu-
laţiei republicii. Populaţia Armeniei constituie 
3,2 mln., iar identificarea numerică  a diasporei, 
dispersate în întreaga lume - 8 mln. [13]

Scopul principal al parteneriatului Arme-
nia-diaspora constă în apărarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor săi, care regăsesc în 
afara graniţelor republicii respectarea inte-
reselor legitime conform normelor dreptului 
internaţional, păstrarea identităţii naţionale. 
Considerăm că necesitatea preluării acestui 
exemplu de către fiecare stat ar constitui un 
beneficiu real pentru stat, populaţia acestuia, 
precum şi pentru extinderea dialogului inter-
statal şi intercultural în particular. 

Cooperarea stat–diasporă înregistrează 
efecte pozitive atât asupra dezvoltării relaţii-
lor bilaterale interstatale, cât şi asupra activi-
tăţii diasporelor, beneficiind de suport din pa-
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tria lor istorică. [14, p.186] Acest fapt sublini-
ază necesitatea creării noilor asociaţii diaspo-
rale moldoveneşti peste hotare, focusându-se 
asupra direcţiei cooperării dintre structurile 
naţionale şi diasporă. 

Diaspora poate să exercite funcţia de atra-
gere a capitalului şi investiţiilor pentru ţara de 
origine. Acesta poate fi obţinut prin mediati-
zarea expoziţiilor, meselor rotunde organiza-
te de diasporă, prin participarea lor în cadrul 
emisiunilor TV şi radiofonice şi promovarea 
de către acestea a unei imagini pozitive des-
pre patria lor istorică. Diaspora reprezintă 
prin sine un fenomen constructiv în vederea 
păstrării elementelor de identitate naţională, 
deosebit de actuale în lumea dominată de 
procesul de globalizare. 

Actori transnaţionali sunt consideraţi ade-
sea autonomi în încercarea lor de a influenţa 
statele. Însă, atât statul cât şi diaspora, în ca-
zul în care ambele împărtăşesc interese co-
mune, există şi oportunităţi pentru influenţe 
reciproce. De exemplu, Israelul, prin serviciile 
sale secrete, a influenţat semnificativ diaspora 
evreilor şi a altor actori transnaţionali în mobi-
lizarea pentru emigrarea evreilor din URSS în 
timpul războiului rece. 

În calitate de reprezentanţi ai minorităţi-
lor naţionale, diaspora reprezintă o sursă de 
conflict. Potenţialul unor diaspore în mobili-
zarea resurselor materiale şi nemateriale în 
susţinerea conflictelor armate, deseori ne-
transparenţa structurilor instituţionale şi de 
reţea care permit transferul de armament şi 
resurse financiare pentru subiecţi statali şi 
nestatali (inclusiv grupuri teroriste), ne de-
termină să redefinim rolul diasporei în rela-
ţiile internaţionale, să analizăm capacitatea 
acesteia de implicare şi influenţă a eveni-
mentelor internaţionale, într-o lume aflată în 
era globalizării. 

În prezent, cele mai influente diaspore la 
nivel internaţional sunt considerate  cea a 
albanezilor kosovari, armenilor, chinezilor, 
croaţilor, cubanezilor, indienilor, iranienilor, ir-
landezilor, evreilor, palestinienilor. Acestea in-
fluenţează politica mondială prin numeroase 
mijloace, acţionând constructiv sau destruc-
tiv, pasiv sau activ.

Diaspora poate deveni un pretext pentru 

iredentismul susţinut de către un stat – efor-
tul guvernului ţării de origine de a „elibera 
unele teritorii de sub stăpânire străină în care 
conaţionalii lor sunt în minoritate”. Teoretic, 
diasporele reprezintă o provocare (challenge) 
pentru instituţiile tradiţionale statale de ce-
tăţenie şi loialitate, plasându-se între politica 
internă şi internaţională. În plus, acestea pot 
fi privite drept o forţă în formarea identităţii. 
[15]

Odată ce diasporele se stabilesc în afara 
statului de origine, dar reclamă anumite drep-
turi legitime, sfidează sensul convenţional al 
statului. Această stare  de lucruri explică faptul 
de ce diasporele sunt caracterizate a fi „provo-
catori (challengers) ai frontierelor tradiţionale, 
transportatori internaţionali de cultură”.

Diasporele pot funcţiona şi în calitate de 
lobby etnic în ţările recipiente liberale şi ca 
avocaţi ai unor politici externe multiculturale. 
În aspect politic, ele pot organiza campanii 
pentru democratizarea regimurilor autoritare 
din ţările de origine. Din optica dimensiunii 
economice, diasporele reprezintă o forţă în 
cadrul economiei globale, susţinând şi modifi-
când, în acelaşi timp, prin remitenţe şi transfer 
de tehnologii economia statului de origine. 

S. Huntington consideră că diaspora in-
fluenţează negativ politica externă a statelor 
recipiente, exemplificând prin faptul că aces-
tea pot susţine guvernele naţionale împotri-
va SUA, organizând acţiuni de spionaj şi de 
influenţă coruptibilă a proceselor electorale 
americane. Acesta susţine că, în acest mod, 
sunt lezate interesele economice, interesele 
naţionale americane şi este afectată şi politica 
externă de interesele etnice. [16]

Prin urmare, susţinem faptul că diaspo-
rele influenţează politica internaţională, atât 
prin momente constructive, pozitive, cât şi 
prin potenţialul distructiv de care acestea 
dau dovadă. În calitate de actori nonstatali, 
diaspora cunoaşte o transformare, o redefi-
nire a rolurilor sale şi a locului în cadrul pro-
ceselor politice internaţionale. În contextul 
globalizării şi intensităţii fluxurilor migraţio-
nale diaspora trece printr-un proces de con-
solidare şi instituţionalizare, încercând să se 
regăsească în relaţia dintre statul de origine 
şi statul recipient.
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