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ABSTRACT 

FORMS OF SOCIAL CAPITAL IN THE ROMANIAN KINSHIP 

This study aims at providing a theoretical and methodological preamble to the 
more ample issue concerning the research project entitled „Modele de interacţiune 
între capitalul social informal şi formal; investigarea rolului de suport şi mediator al 
familiei lărgite (kinship)” (Models of interactions between formal and informal social 
capital; investigating its role as support and mediator of kinship networks). However, 
it also includes certain empirical data from field studies and official statistics, 
especially concerning the Romanian single parent family. In the first part of the 
article, I outline the current trends in the development of the domestic group, while 
also commenting on the important issue of “right” and “wrong” in the structure and 
dynamics of the contemporary family and, as a consequence, I discuss the sensitive 
issue of “family values”. At the same time I point out the major challenges in 
understanding social capital and, subsequently, of the forms thereof, and I suggest 
certain conceptual-theoretical solutions. The second part brings together classical 
ideas, but also innovations in the methodology and even in the epistemology of the 
optimal socio-human investigation in general, and concerning family social capital in 
particular. The third part focuses on certain functional mechanisms of social capital, 
especially in the case of the single parent family in Romania, by carrying out relevant 
comparisons with other countries.  
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CADRUL CONCEPTUAL-TEORETIC 

Schimbările în structura şi funcţiile familiei sunt cu adevărat radicale, mai 
cu seamă odată cu industrializarea, urbanizarea, modernizarea, şi acum accentuate 
şi de regionalizarea continentală şi de globalizare. E de menţionat aici că, din 
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perspectiva ştiinţei (în particular a sociologiei), mutaţiile survenite în spaţiul 
domestic, de la tradiţional la modern, trebuie constatate, descrise şi explicate, ele 
nefiind în fond nici „bune”, nici „rele” (există, e adevărat, o mişcare actuală numită 
„sociologia consecinţelor”, dar în măsura în care practică „neutralismul axiologic”, 
şi ea descrie, explică şi face predicţii în privinţa efectelor, ferindu-se de judecăţi de 
valoare). Personal, mă raliez celor care susţin că, până şi din punctul de vedere al 
„binelui şi răului”, transformările radicale din structura şi funcţiile familiei – mă 
refer aici, în primul rând, la cultura euroamericană – nu înseamnă neapărat un 
dezavantaj. Este limpede că industrializarea, urbanizarea, modernizarea, în general, 
iar acum modernitatea superioară (high modernity – Giddens, 2000), care au 
determinat în mare măsură „costuri” pentru familia tradiţională, au reprezentat şi 
reprezintă, în ciuda unor efecte negative asociate, mari beneficii socioumane. 
Familia tradiţională lărgită, de multe ori cuprinzând cupluri maritale în acelaşi 
spaţiu domestic (exemplară în acest sens fiind renumita „zadruga” sârbească, slavă 
– vezi pe larg Iluţ, 2005) sau oricum, constituită dintr-o reţea strânsă de rude, avea 
avantajele ei, în primul rând pe linia ajutorului reciproc şi al solidarităţii. Însă 
coeziunea sau capitalul social, după cum s-a consacrat fenomenul în deceniile din 
urmă, avea partea ei întunecată, mai puţin confortabilă (black side of social capital 
este expresia încetăţenită în literatura de specialitate). Aceasta, atât la nivel de 
individ, cât şi la nivel de cuplu: libertatea de mişcare, în ceea ce priveşte 
comportamentul şi gândirea, era strict prescrisă de părinţi, rude şi clan şi era 
redusă. Prin nuclearizarea familiei, prin alternativele nonmaritale şi, în genere, prin 
democratizarea vieţii de familie, indivizii, începând din copilărie, câştigă în 
libertatea de a opta, şi, implicit, în împlinirea şi bucuria de sine. Fără îndoială că 
respectiva situaţie presupune şi costuri de multiple feluri, dar, făcând o comparaţie 
între avantaje şi dezavantaje, cred că plusul este în favoarea primelor. Oricum, 
există suficiente argumente că fenomenul este ireversibil. Unul hotărâtor este acela 
că indivizii (să ne gândim la emanciparea femeilor şi a tinerilor) se simt mai bine 
aşa şi vor face tot ce le stă în puteri pentru menţinerea şi dezvoltarea acestei noi 
situaţii a familiei.   

În ultima sută de ani şi mai cu seamă după anii ’60 ai secolului trecut, au avut 
loc mutaţii fundamentale în profilul familial al societăţilor moderne şi 
postmoderne. Şi nu este vorba numai  de schimbări profunde în funcţiile şi 
procesele de interior ale familiei integrale clasice, ci de transformări structurale 
ale modalităţilor de convieţuire în societate. Aceste modalităţi (familii monogame, 
familii reconstituite, coabitare, celibat, cupluri homosexuale) au existat şi în trecut 
– cu excepţia oficializării căsătoriei dintre homosexuali –, dar ele erau, în general, 
cazuri izolate. „Revoluţia” care s-a produs, numită, pe nedrept, de unii, „criză”, a 
fost creşterea vertiginoasă, în viteză şi volum, a respectivelor alternative. Suntem, 
astfel, în plin teritoriu al discuţiilor şi disputelor despre „valorile familiei”, care 
ocupă un spaţiu întins în literatura dedicată familiei contemporane. Analiza acestor 
discuţii conduce la câteva constatări mai de relief: 
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– există cel puţin două accepţiuni majore ale valorilor familiale, cel puţin în 
SUA, acolo unde a fost lansată problematica şi unde a devenit o temă de discuţie 
publică, fiind invocată cu sârg şi în propaganda electorală. Într-o primă accepţiune, 
cea tradiţională, conţinutul lor principal ar fi (Bradshaw, Healey, Smith, 2001): 
„tinerii n-ar trebui să facă sex sau să trăiască împreună până când nu se căsătoresc; 
cei mai mulţi oameni ar fi fericiţi dacă s-ar căsători şi ar avea copii; mamele 
copiilor nici n-ar trebui să aibă slujbe; cuplurile căsătorite ar trebui să fie împreună 
pentru totdeauna, cu excepţia cazurilor de abuzuri sexuale” (p. 299). În a doua 
accepţiune, avem o concepţie mai modernă despre tineret şi familie, în care 
credinţele de mai sus nu sunt atât de imperative, în special sexualitatea premaritală 
şi coabitarea, dar în care se susţine valoarea princeps a mariajului, cu avantajele ei 
pe linia economică, a stabilităţii sexuale, a confortului psihic şi, mai ales, ca mediul 
cel mai benefic de naştere şi creştere a copiilor (Waite, Gallagher, 2000); 

– în al doilea rând, e identificabilă o ideologie a experţilor (sociologi, 
psihologi, antropologi, jurişti etc.), a oficialităţilor şi a oamenilor de cultură, în 
general, despre „valorile familiale”, adică despre cum ar fi bine să fie acestea, 
începând de la apărătorii fervenţi ai valorilor familiale tradiţionale, până la extrema 
cealaltă, care pledează împotriva oricărei îngrădiri şi constrângeri cu privire la 
opţiunea de viaţă, contestând deci şi militantismul pentru mariaj, fie el în formă 
mai puţin tradiţională. Apărătoarele acestei poziţii susţin că promovarea valorilor 
familiale maschează, deliberat sau nu, perpetuarea dominaţiei bărbatului în spaţiul 
domestic. Pe de altă parte, există valorile şi atitudinile oamenilor, despre care 
discută experţii. Deşi ideologia axiologică se referă la crezurile valorice ale 
indivizilor obişnuiţi, cred că distincţia dintre cele două paliere trebuie apăsat 
subliniată. De altfel, în unele texte, care tratează schimbările drastice în 
reconfigurarea familiei, schimbările de atitudine ale masei mari de oameni faţă de 
mariaj şi familie sunt incriminate ca un factor decisiv al respectivelor schimbări. 

Aici intrăm însă în spinoasa şi delicata problemă a relaţiei dintre valori, 
atitudini şi comportament. Numai cu o anumită probabilitate putem deduce 
realizarea valorilor şi atitudinilor în acte de conduită propriu-zise. Există o serie de 
condiţii (metodologice – cum au fost măsurate valorile şi atitudinile, de micro- şi 
macrocontext, de alte trăsături de personalitate), care fac ca structurile noastre 
axiologice să se regăsească, în grade diferite, în comportamente deschise. Mai 
mult, uneori, aceste credinţe axiologice sunt rezultatul adaptării comportamentale 
la anumite situaţii. Sunt efecte ale comportamentului, iar nu cauze ale acestuia 
(vezi, pe larg, Iluţ, 2004). 

Şi în cazul orientărilor valorice faţă de mariaj şi familie, anchetele 
sociologice şi sondajele de opinie ne spun lucruri optimiste: într-un sondaj extins, 
efectuat de Gallup în 1999 pe 6 continente şi 60 de ţări, prin intervievarea a 57 000 
de adulţi, la întrebarea „Ce contează mai mult în viaţă?”, peste tot în lume marea 
majoritate a oamenilor au plasat pe primele două locuri o bună sănătate şi o familie 
fericită. E demn de remarcat faptul că subiecţii au avut răspunsuri înalt consensuale 
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şi când au definit ce înseamnă o familie fericită (cf. Bradshaw, Healey, Smith, 
2001). O cercetare relativ recentă cu privire la importanţa familiei în viaţă, 
efectuată în ţările din UE, arată că inclusiv faţă de „muncă” (plasată pe locul nr. 2), 
faţă de „prieteni” (pe locul nr. 3), „timp liber” (locul nr. 4), „religie” (locul nr. 5) şi 
„politică” (ultimul loc), familia este considerată (clasându-se pe locul nr. 1, cu 
peste 80% dintre opţiunile repondenţilor) drept cea mai importantă (Letablier, 
Pennec, 2003). Într-o cercetare pe un eşantion reprezentativ al populaţiei între 18 şi 
55 de ani din SUA anilor 1995–1996, M. Tucker (2000), constată o accentuată 
orientare axiologică promariaj atât la albii americani, cât mai cu seamă la afro-
americani şi hispanicii americani. Procedând la o analiză multinivelară – luând în 
considerare şi variabile de context habitual, economice, demografice, ideologice 
(inclusiv de gen social) –, autoarea relevă anumite condiţionări, cum ar fi cele de 
resurse economice, la indivizii afro-americani, care, în percepţia lor, obstaculează 
căsătoriile. Dintr-o anchetă efectuată pe populaţia „bobocilor” din universităţi 
americane, realizată în 1997, rezultă că 95% doresc să se căsătorească şi afişează o 
atitudine negativă faţă de divorţ, în proporţie de 70%, 61% dintre ei declarând că 
legile privind divorţul sunt prea permisive (Harris, 1998, cf. L. Waite şi  
M. Gallagher, 2000). O serie de alte investigaţii în rândul tineretului american şi 
din Occidentul european indică opţiuni majoritare pentru mariaj şi familie, dar cu o 
toleranţă mai mare decât în anii ’60 faţă de coabitare şi faţă de faptul de a avea 
copii în afara căsătoriei. Tineretul din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din 
România, declară o propensiune şi mai ridicată faţă de faptul de a se căsători şi a 
avea copii. 

Dar, după cum se subliniază cu tărie în literatura din domeniu, declaraţiile 
sunt una, atitudinile din spatele lor altceva, iar până la traducerea în acte efective de 
conduită, drumul este destul de lung. Şi cu toate că, personal, am credinţa tare că 
valorile sunt altceva decât suma sau chiar sinteza atitudinilor, şi cu atât mai puţin a 
opiniilor, ele însele intră în acest raţionament al interşanjabilităţii cauză-efect: pot 
fi cauza proeminentă a unor opţiuni de viaţă – în care aranjamentele coabitative 
joacă un rol fundamental – sau pot fi componente ale unei filosofii justificative 
pentru anumite stări de fapt, mai puţin sub aspectul controlului indivizilor concreţi. 
La o atare concluzie ajunge şi G. Moors (2000), în urma unui studiu efectuat pe 
populaţia feminină din Germania, referitor la relaţia dintre valorile familiale şi 
aranjamentele de viaţă efective (mariaj, divorţ, coabitare, persoane singure). Pentru 
a determina sensul cauză-efect, cercetarea a fost de tip panel, aplicând scale de 
atitudine unui eşantion reprezentativ de femei între 18–30 de ani, din Germania pe 
atunci federală şi aplicând acelaşi instrument doi ani mai târziu. S-a putut realiza 
astfel o comparaţie între schimbările atitudinale survenite între timp ca urmare a 
unor evenimente (comportamente) maritale sau de altă natură coabitativă. S-a 
confirmat caracterul recursiv, dinamic al raportului valori-decizii comportamentale; 

– în al treilea rând, oricum, dincolo de complexa problemă a dinamicii 
sociale a valorilor şi atitudinilor, a condiţionărilor multiple dintre ele şi de mediul 
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socio-istoric, este rezonabil să admitem că, odată existente în mentalitatea 
indivizilor, acestea influenţează deciziile lor de viaţă. Arătam, la începutul acestui 
studiu, că orientarea valorico-atitudinală este invocată ca un factor în sine al 
schimbărilor radicale, produse în aranjamentele de viaţă ale lumii contemporane. 
Un alt factor important, şi nu fără conexiune cu primul, este emanciparea femeii, cu 
deosebire independenţa ei economică. De fapt, în considerabilă măsură, cauzele 
„crizei” familiei moderne sunt identice cu acelea ale divorţialităţii şi ale celibatului. 
Altfel spus, cei ce sunt îngrijoraţi de degradarea familiei contemporane, de 
pierderea valorilor ei în societatea de ansamblu, cu efecte vizibile în scăderea 
natalităţii, în delincvenţă, violuri, copii ai străzii, sănătate sexuală şi altele, văd 
soluţia în reconsolidarea mariajului, stabilitatea căsătoriei. Într-adevăr, studiile 
sistematice arată că, statistic, celelalte alternative (coabitarea, familii monoparentale, 
persoane singure) produc mai puţini copii şi de calitate mai scăzută. Dar, 
bineînţeles că relele sociale enumerate mai sus (delincvenţă, violenţă etc.) nu pot fi 
puse decât în mică parte pe seama schimbărilor din perimetrul familiei.  

În dezbaterile febrile pe tema valorilor familiale şi diversificării opţiunilor de 
viaţă, în particular în SUA şi Europa Occidentală, dar care încep să aibă acoperire 
în Europa, în general, şi pe alte continente, s-au propus şi strategii de intervenţie 
promariaj, unele de factură pur jurnalistică, altele fundamentate pe cercetări şi 
practici de specialitate. Astfel, W. Galston (1996) propune un plan în trei puncte 
vizând reducerea divorţialităţii: 1. măsuri premaritale (educaţia promariaj în şcoli şi 
biserici) mandatate de stat; 2. intervenţii în timpul mariajului, care să însemne 
încurajări prin politici fiscale (scutiri de impozite, alocaţii etc.) şi prin 
flexibilizarea, din partea sectorului de stat şi privat, a timpului de lucru, prin beneficii 
salariale, concedii maternale, ajutorarea familiilor în dificultate economică; 3. atenţie 
acordată codului juridic referitor la divorţ, în special interzicerea divorţului fără vină 
unilaterală (în care, dacă un partener vrea să divorţeze, o poate face, nefiind obligat 
să demonstreze vinovăţia unuia sau a celuilalt). W. Galston crede că divorţul fără 
vină, dar mutual, ar fi soluţia optimă, cu condiţia însă ca şi în acest caz să se 
prevadă o perioadă de gândire de cel puţin un an. 

În consens cu asemenea intervenţii, mulţi alţi autori adaugă propuneri mai 
specifice, cum ar fi (Waite, Gallagher, 2000): a. o atitudine mai realist-societală a 
experţilor şi terapeuţilor familiali, în particular a avocaţilor, care, mânaţi de 
interese pecuniare, se înghesuie să sfătuiască partenerii cum să divorţeze, iar 
consilierii şi terapeuţii, mizând excesiv pe confortul psihologic individual, 
consideră că, imediat ce acesta este ameninţat, singura soluţie este divorţul. 
Desigur, nu toţi procedează în acest spirit, dar, simptomatică pentru nume 
prestigioase în domeniu, este poziţia exprimată de psihoterapeuta M. Kirshenbaum 
(cf. Waite, 2000), într-un ghid foarte popular, privind decizia de a divorţa, în care 
se afirmă că femeile şi bărbaţii sunt prea reţinuţi în a divorţa, gândindu-se la copiii 
lor sau luându-se după părerile altora. În opinia autoarei, directoare a unui institut 
psihiatric din Massachusetts, sunt mult prea puţine divorţuri, în comparaţie cu câte 
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ar trebui să fie. L. Waite (2000), comentând aceste declaraţii, susţine, pe bună 
dreptate, că vocea experţilor contează nu doar pentru pacienţii în cauză, ci şi pentru 
marele public, ei fiind formatori de opinii; b. specialiştii în materie (sociologi, 
psihologi, antropologi, pedagogi) au grava responsabilitate de a transmite, către 
întreaga populaţie şi organele în drept, rezultate ale cercetărilor (statistici, analize 
calitativ-interpretative), care denotă importanţa mariajului şi consecinţele nefaste 
ale divorţului şi ale naşterii şi creşterii copiilor în afara familiei integrale;  
c. regândirea întregii legislaţii referitoare la mariaj, divorţ, coabitare, astfel încât să 
încurajeze stabilitatea conjugală şi să descurajeze formele alternative. Drepturile 
acordate prin lege „partenerului domestic” (coabitarea dovedită) îl poziţionează pe 
acesta ca fiind egal cu mariajul, ceea ce – consideră autoarele citate – nu numai că 
nu e echitabil din punct de vedere socio-moral şi financiar pentru cei care au ales 
calea firească a căsătoriei, ci transmite şi un mesaj mai general către opinia publică, 
anume că societatea (statul) legitimează mariajul şi coabitarea ca fiind echivalente 
funcţional; d. descurajarea prin mass-media a naşterilor premaritale, a situaţiei de a 
creşte copii de către un singur părinte; 

– în al patrulea rând, se ridică şi câteva serioase întrebări în legătură cu astfel 
de proiecte: 1. din moment ce, în cultura ţărilor occidentale, s-au masificat stiluri 
diferite de viaţă, iar tendinţa începe să cuprindă întreg mapamondul, nu e oare un 
atentat la drepturile omului în a instaura politici sociale constrângătoare? Nu cred 
că răspunsul este uşor de dat. După cum am sugerat şi cum lesne se poate înţelege 
pe baza bunului simţ, nu toate formulele de coabitare şi de creştere a copiilor sunt 
egal de îndreptăţite din punct de vedere sociouman. Să presupunem deci că 
încurajarea, prin multiple mijloace, inclusiv prin programe elaborate, este 
justificată. Rămân însă în continuare următoarele două interogaţii majore: 2. există 
resurse, voinţă politică, aprobarea publicului larg, pentru a le „pune în lucru”, a le 
implementa, cum, mai preţios, se spune? Mulţi analişti sunt sceptici şi reţinerea lor 
vine şi din răspunsul echivoc la subsecventa întrebare: 3. sunt asemenea programe 
eficiente? Privitor la această ultimă chestiune, s-a dezvoltat o adevărată teorie şi 
practică, numită evaluarea programelor. Evaluarea se face şi în faza de proiect a 
lor, vizând realismul şi costul aplicării, mai mult pe bază de intuiţie şi impresie, 
atunci când e vorba de cele ce privesc complexitatea socială, dar realizată cu mai 
mare exactitate după aplicarea lor, evaluându-se rezultatele. 

Or, analiza eficienţei diferitelor programe (chiar a celor foarte specifice) ne 
arată că, nu de puţine ori, entuziasmul unor reuşite nu are un temei ştiinţific. Astfel, 
în SUA – activitatea e acum în vogă la noi în ţară –, după ce, în anii ’60, s-a 
considerat că e bine ca, din familiile cu mare risc abuziv, copiii să fie mutaţi în 
centre de plasament sau la familii în regim de întreţinere (foster), la sfârşitul anilor 
’70 mişcarea a fost inversă: s-a estimat că e mult mai eficient, pentru dezvoltarea 
mentală şi emoţională a copiilor, dar şi în privinţa costului financiar, să se 
investească în familiile biologice ale copiilor, astfel ca aceştia să rămână sau să se 
reîntoarcă în respectivele familii. Programul de protecţie intensivă a familiilor 
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(deficitare) se părea că merge extrem de bine. Cei direct implicaţi în proiectarea şi 
aplicarea lui susţineau că rezultatele erau aproape 100% pozitive. Realizând o 
metaanaliză a studiilor cu privire la rezultatele concrete ale programelor, P. Rossi 
(1992, cf. Hampton, 1999), arată însă că respectivele rezultate nu sunt concludente. 
Entuziasmul practicanţilor se baza pe neluarea în seamă a unui principiu 
metodologic fundamental: grupul de control (aleatoriu ales). Fără această 
comparaţie crucială, poţi spune orice despre o intervenţie. Se pare, aşadar, că 
programul nu a avut nici pe departe rezultatele scontate şi, la început, cu emfază 
declarate. Mai mult, sunt autori avizaţi, unul proeminent fiind R. J. Gelles (1997), 
care, pe baza analizei studiilor ce au folosit grupul de control, estimează că a 
readuce copiii la părinţii care s-au dovedit abuzivi înseamnă a-i expune din nou la 
rău tratament. Aşa cum remarcă acelaşi autor, nici programele de protecţie a 
copiilor faţă de abuzurile sexuale nu s-au ridicat la cotele aşteptate (vezi şi 
Hampton, 1999, p. 18–20). 

Capital social: condiţionări şi consecinţe. După cum relativ recent observă 
şi F. M. Kay şi R. Johnston (2007), probabil că, actualmente, conceptul de capital 
social este cel mai prezent în ştiinţele sociale. „Este ubicuu, pentru că e fertil, dar 
fertilitatea sa rezultă în parte din plasticitatea, versatilitatea sa; apare ca promiţând 
ceva pentru oricine, ceea ce trebuie spus că înseamnă şi lucruri diferite pentru 
persoane diferite” (p. 18).  

Răspunsurile la întrebările: „ce înseamnă capitalul social, care sunt sfera şi 
conţinutul acestui concept?” nu sunt importante doar din punct de vedere teoretic, 
ci şi pentru planul     practic-acţional, în particular în ceea ce priveşte elaborarea şi 
implementarea politicilor publice. Desigur, o soluţie frecventă, atât în cazul 
cercetărilor, cât şi al intervenţiilor sociale prin programe, legi şi politici, este 
adoptarea unei work definition, dar aceasta nu rezolvă pe deplin problema, fiindcă, 
dacă ea este prea îngustă – facilitând astfel, e drept, demersul investigaţional sau 
cel practic –, atunci rămân pe dinafară dimensiuni uneori cruciale ale fenomenului, 
riscând, în acest fel, o descriere şi explicaţie simplistă a lui şi o intervenţie ineficientă.  

Astfel, dacă ne focalizăm asupra solidarităţii cetăţenilor faţă de instituţii şi 
organizaţii (încrederea în ele şi încrederea generalizată), omitem capitalul social 
interpersonal, familial şi comunitar. Dar nici luarea în considerare doar a network-
urilor sociale neinstituţionalizate, de genul celor mai sus enumerate, nu este îndreptăţită, 
nici epistemologic şi nici practic-acţional, în speţă pe linia politicilor sociale. 

Neîndoielnic însă, capitalul social activ, raportat la încrederea în partide, 
parlamente şi instituţiile statului, în domeniul economic şi politic, este mai 
spectaculos şi majoritatea cercetărilor empirice s-au concentrat asupra acestor 
subiecte (pentru România, vezi, de exemplu, Sandu, 1999 şi Bădescu, 2003), 
încercând să descifreze importanţa diferitelor variabile de statut, vârstă, educaţie, 
gender (gen social) asupra configuraţiilor de capital social al participării politice şi 
al încrederii în instituţii. Mulţi intelectuali, sociologi, istorici, oameni politici se 
plâng, pe bună dreptate, că în România este cumva nedrept că nu se afirmă, în 
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asemenea aprecieri, că nu doar în ţara noastră lipseşte spiritul comunitar. 
Nostalgicii insistă asupra faptului că acest spirit a existat în trecut în comunităţile 
rurale, sub diferite forme, de pildă obştea sătească, dar o analiză cât de cât 
temeinică arată că ele nu întruneau calităţile de comunităţi moderne, bazate pe 
valori ca justeţe socială, alteritate, spirit cetăţenesc. Mă raliez celor care cred că, în 
tranziţia noastră ca ţară emergentă înspre modernitate şi postmodernitate, având 
avantajul evitării unor erori ale lungului drum parcurs de ţările dezvoltate, sărim şi 
peste unele lucruri bune, cum ar fi aceste comunităţi cetăţeneşti, prezente în special 
în SUA, bazate pe voluntariat autentic şi ghidate de valori umaniste, în cadrul 
cărora principiul respectării celuilalt, al înţelegerii şi empatizării cu alteritatea era 
unul fundamental.  

O serie de studii sunt dedicate inegalităţii vizavi de capitalul social. N. Lin 
(2001) vede în capitalul social ecuaţia de bază a societăţii, unde factorul central 
este cooperarea, care depinde însă de încrederea reciprocă, de structuri sociale de 
oportunităţi (organizaţii, asociaţii, reţele) şi norme de interacţiune, dintre care de 
departe cea mai relevantă este reciprocitatea. Să nu omitem, atrage însă atenţia 
autorul, că funcţionează destule forme de cooperare unde încrederea unilaterală sau 
mutuală este absentă sau minimă. În aceste cazuri, complementaritatea de interese 
şi alte valori şi norme fac posibilă cooperarea. Intră în joc conjuncţia decisivă 
dintre capitalul uman (resursele de competenţă) şi cel social. Or, cooperarea, 
organizarea şi funcţionarea instituţiilor, în calitate de capital socio-uman, incumbă 
aproape cu necesitate inegalităţi. N. Lin (2001) operează distincţia dintre deficitul 
de capital, referindu-se la inegalităţile în ceea ce priveşte volumul de capital social 
la care diferite grupuri sociale au acces, şi deficitul de returnare, prin care se 
înţeleg cantităţile diferite de utilitate, returnate către diferite grupuri. În acelaşi 
spirit, F. Kay şi R. Johnston (2007) subliniază faptul că reţelele în care sunt 
implicaţi indivizii nu sunt doar mijloace de acumulare de resurse, ci şi 
producătoare de noi resurse, inclusiv alte reţele şi relaţii interumane şi intergrupale. 
Pe de altă parte, aceiaşi autori, pornind de la celebra distincţie dintre capital social 
intragrupal (bonding) şi capital social intergrupal, de legătură (bridging), evidenţiază 
importanţa punerii în ecuaţia descriptivă a capitalului social şi a disfuncţiilor acestuia, 
dintre care trei apar mai proeminente: 1. excluderea outsider-ilor; 2. devotarea cu 
toate puterile prezervării scopurilor unui grup generează externalităţi negative 
pentru comunitatea mai largă din care face parte acel grup; 3. debilizarea, slăbirea 
motivaţiilor, a aspiraţiilor, a eforturilor membrilor angajaţi într-o anume reţea, într-
un anume grup solidar, în spiritul că deja lucrurile merg de la sine (p. 33). 

În tot cazul, vectorul ideatic fundamental al dezbaterilor ştiinţifice despre 
capitalul social este – oricât de larg ar fi el definit (vezi şi Iluţ, 2009) – locul şi 
rolul său în funcţionarea şi schimbarea (dezvoltarea) socială. În principal, este 
vorba despre: a. raportul dintre capitalul social (cu dimensiunea sa decisă, aceea a 
încrederii şi încrederii generalizate) şi democraţie; b. raportul dintre capitalul social 
şi bunăstarea indivizilor ca entităţi de sine stătătoare; c. relaţia capital social – 
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gradul de dezvoltare (de calitate a vieţii) a diferitelor entităţi sociale, începând de la 
familie şi kinship, trecând prin comunităţi locale şi regionale şi ajungând la nivel 
statal. Şi în acest context epistemologic, întrebarea de fond este aceea a raportului 
cauzal: determină stocul de capital social (densitatea reţelelor şi încrederea) 
dezvoltarea şi perpetuarea democraţiei şi a bunăstării socio-economice sau, 
dimpotrivă, un anumit standard politic (democraţie avansată), social (funcţionarea 
efectivă a societăţii civile) şi economic (bunăstare materială) au generat şi întreţin o 
angajare pronunţată a indivizilor în asociaţii informale de solidaritate şi, totodată, 
naţiunile cu asemenea niveluri de dezvoltare au elaborat instituţii formale ce 
încorporează capital social? Răspunsurile specialiştilor sunt multiple şi diverse, 
unii situându-se clar pe poziţia determinărilor dinspre capital social (încredere) spre 
dezvoltarea politică şi socio-economică. De exemplu, R. Rothstein (2005) merge 
până la a considera că nivelul scăzut al recoltării taxelor şi impozitelor în ţări mai 
puţin dezvoltate (în speţă, postsocialiste) s-ar datora nivelului scăzut de încredere a 
populaţiei în oficialităţi, prezumţiei – mai mult sau mai puţin explicită, din partea 
populaţiei – că statul (instituţiile şi funcţionarii lor) nu sunt solidari cu interesele 
cetăţenilor. Se face referire la corupţia generalizată, deci la lipsa de încredere în 
folosirea banilor pentru bunul colectiv, de unde, pe principiul „dilemei arestatului”, 
se ajunge la capcane sociale generalizate (social traps), din cauza cărora nu se 
atinge optimul social. Ca exemplu de situaţie contrastantă (de încredere, optim 
social şi solidaritate), se aduce în discuţie Suedia. 

Fără a intra aici în analize de detaliu, cu invocare de argumente (inclusiv 
istorice) şi contraargumente, pentru întâietatea cauzală (de la capital social la 
dezvoltare sau invers), mi se pare mai lucid de acceptat, ca şi pentru multe alte 
procese sociale, mecanismul circularităţii cauzale, cu specificarea fermă că una 
este aspectul genetico-istoric al relaţiei discutate şi altceva cel prezent, funcţional. 
Aşa cum arată lucrurile în prezent, cauzalitatea de tip circular sau spiralat este mai 
productivă epistemic; iar privind asumpţia centrală a lui R. Rothstein (2005), că 
cetăţenii ţărilor emergente, inclusiv ai României, „trişează” cât pot statul şi 
autorităţile pentru că nu au încredere în onestitatea acestora de a utiliza banii 
colectaţi pentru binele comun, cred că această explicaţie este de ordin secund. 
Explicaţia de prim ordin este una mai simplă: indiferent de comportamentul 
autorităţilor şi de binele colectiv, individul face tot posibilul să câştige cât mai mult 
(să dea cât mai puţin statului). Intră în joc, astfel, în sens mai larg, raţionamentul 
dilemei arestatului, al optimului individual, dar mult mai direct, fără raportarea 
strategică la ceea ce face celălalt, în particular statul. Mai degrabă avem de-a face 
cu o raţionalizare elementară, anume „aşa fac toţi cei care pot”.  

De altfel, în termeni mai specifici, strânsa corelaţie şi întrepătrundere dintre 
capitalul real (fizic), capitalul uman şi cel social,  anticipată de sociologii clasici 
din domeniu (Coleman, 1988, 1990; Bourdieu, 1993; Putnam, 1993, 2000), este 
astăzi consensual recunoscută, cu deosebire privitor la interferenţa şi chiar 
suprapunerea capitalului uman şi a celui social. Aşa cum o dovedesc statisticile 
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oficiale şi multe anchete sociologice, cel puţin pentru forme organizate ale 
capitalului social (organizaţii nonguvernamentale şi alte modalităţi de activism ale 
societăţii civile), cu cât pregătirea şcolar-profesională este mai ridicată, cu atât 
participarea este mai intensă şi eficientă. Există însă încercări teoretice de a 
relaţiona foarte puternic capitalul social şi cel fizic (economic) propriu-zis.  
H. Westluand (2006) afirmă că primul poate fi privit drept capital în sens 
economic, deoarece facilitează sau obstaculează productivitatea, performanţa 
firmelor. De exemplu, reţelele (sociale) cu clienţii (propria clientelă) sau câştigarea 
altora, ceea ce e vital pentru mecanismul concurenţial, angajează costuri financiare 
şi de timp. În acest sens, în termeni pur economici, investiţiile prea mici sau prea 
mari devin neproductive sau contraproductive. Apoi, la scară macrosocială, tot aşa 
cum capitalul real (economic) sau cel uman nu întotdeauna produce ceva „bun”, la 
fel stau lucrurile cu cel social. Legături excesiv de puternice pot fi foarte costisitor 
de întreţinut (p. 26). Personal, aş accentua o altă corelaţie foarte importantă dintre 
capitalul economic şi cel social: în numeroase împrejurări, constituirea unei afaceri, 
a unui capital economic, determină formarea unor reţele sociale, a unor solidarităţi, 
care, la rândul lor, prin caracteristicile dezvoltate, vor dezvolta capitalul economic 
sau, dimpotrivă, vor conduce la stingerea lui şi a activităţii economice. În acest 
perimetru, afacerile familiale, începând de la familii nucleare şi până la familia 
lărgită şi clanurile de familie, au o pondere masivă şi, în acelaşi timp, un pronunţat 
specific, fiindcă intervine jocul subtil dintre ataşamentul familial lărgit şi interesele 
individuale sau de clici, subgrupuri domestice. 

După cum se poate uşor observa, consideraţiile teoretice avansate până acum 
– nu doar speculative, ci având ca suport date statistice –, în speţă, cele referitoare 
la familie, vizează societatea occidentală, cu accent puternic pe cea nord-
americană. Se ridică fireasca întrebare ce relevanţă au ele pentru România. 
Răspunsul este dat pe parcursul textului. El ar putea fi sintetizat astfel: pe de o 
parte, anumite concepte şi teorii sunt pansocietale, pe de altă parte, tendinţele 
societale, incluzându-le şi pe cele ale configuraţiilor şi dinamicilor familiale din 
ţara noastră, par a fi similare, sau apropiate de cele ale culturii euroamericane. Mai 
mult, aşa cum în domenii mai tari structural, cum este cel economic, se invocă 
paradigma învăţării istorice, a evitării greşelilor şi capcanelor prin care au trecut 
ţările occidentale, tot aşa, şi în politicile şi programele demografico-familiale se 
poate aplica respectiva paradigmă. 

 
STRATEGII OPTIMALE: PROBLEMA MIXĂRII METODELOR 

 
A devenit un loc comun în plan epistemologic afirmaţia că numai integrarea 

diferitelor metode şi tehnici într-o strategie metodologică asigură apropierea 
corectă şi nuanţată de obiectul cercetării. 
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Astfel, în spiritul cercetării multifazate, la un număr mare de familii (de 
ordinul miilor), se aplică chestionare şi fişe cu întrebări simple şi răspunsuri 
precodificate, privitoare la indicatori socio-demografici (vârstă, sex, stare civilă 
etc.), dotarea familiei şi gospodăriei (caracteristici ale locuinţei, bunuri de folosinţă 
îndelungată), unele opinii ce presupun răspunsuri uşor de dat. La un alt nivel – 
eşantion de ordinul sutelor – alături de acest chestionar se utilizează şi scări de 
atitudine, analiză de documente etc. În fine, pe un lot de ordinul zecilor de familii, 
la metodele precedente se adaugă teste proiective, interviuri de grup, interviu 
narativ-biografic, chiar observaţia directă şi alte metode nonverbale. 

O altă modalitate de a reduce costurile materiale, dar a păstra reprezentativitatea 
este utilizarea eşantioanelor contrastante (Radu, 1994). Ele se introduc atunci când 
nu urmărim o descriere generală a populaţiei de cercetat, ci avem o ipoteză 
prealabilă sau, cel puţin, o interogaţie mai specifică. Într-o atare situaţie, în loc de a 
proceda la o eşantionare aleatoare, selectăm două sau mai multe eşantioane 
(subeşantioane) net diferenţiate sau chiar opuse, relativ la variabila (variabilele) 
care ne interesează. Dacă, spre pildă, vrem să testăm ipoteza că în România 
(statisticile arată că în toate ţările mai puţin dezvoltate) familiile din straturile 
sociale superioare – în tot cazul, nu cele dezavantajate economic – îşi dau copiii să 
înveţe tenis, e suficient să luăm în consideraţie un număr de familii sărace şi un 
număr de familii bogate. Aceste familii „contrastante” le putem investiga apoi mai 
intens. În schimb, dacă urmărim problematica capitalului social, vom investiga un 
lot de familii urbane şi unul de familii rurale.  

Precizăm că abordarea calitativă acordă un loc privilegiat eşantionării 
teoretice, adică alegerii acelor subiecţi sau unităţi – în cazul nostru familii sau 
gospodării – care sunt tipice sau, întrucât volumul şi structura populaţiei de 
investigat nu se cunosc dinainte, aşa cum se întâmplă cu eşantionarea statistică, se 
iau în studiu succesiv atâtea unităţi până se produce „saturaţia teoretică”. Suntem 
aici în plin teritoriul teoriei emergente în cursul cercetării de teren (grounded 
theory), idee vectorială în abordarea calitativă. Principiul elaborării de ipoteze, 
teorii şi proceduri de eşantionare în procesul derulării cercetării este aproape 
indispensabil în studiile exploratorii. El e caracteristic antropologiei culturale, care, 
cu deosebire în perioada ei clasică, se ocupă de populaţii simple, analfabete, 
exotice, în al căror teritoriu cercetătorul trebuia să înveţe, mai întâi, sau suprapus 
cu prima parte a şederii sale în comunitatea respectivă, limba vorbită de băştinaşi. 
Fără îndoială însă că şi în societăţile moderne şi postmoderne există numeroase 
segmente populaţionale şi teme de cercetare unde nu sunt ipoteze şi teorii 
prealabile de testat şi unde e recomandabilă dezvoltarea unor strategii teoretico-
metodologice pe parcursul demersului investigaţional. Ştim, de exemplu, de ce 
foarte mulţi români, cu însemnate sacrificii psiho-afective, de altfel, lucrează în 
prezent în străinătate. Cunoaştem, de asemenea, că majoritatea investesc banii 
câştigaţi în familiile şi gospodăriile din ţară. Pentru a afla însă mecanisme şi 
motivaţii mai de detaliu şi profunzime şi pentru a obţine o imagine mai bogată şi 
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colorată a genezei şi cristalizării unor tipare de comportament individual şi 
familial, e nevoie de o cercetare de tip calitativ, cu tot arsenalul ei epistemico-
metodologic (teorie emergentă în procesul investigaţiei, eşantioane contrastante şi 
teoretice, triangulaţie etc.). O problemă ce se pretează la un asemenea tratament ar 
fi şi aceea a modului de funcţionare a relaţiilor de rudenie (parentalitate) în 
migraţia definitivă şi circulatorie din România, precum şi care este valoarea (în 
sensul de „bine” şi „rău”) capitalului social astfel format. 

În încercarea de a teoretiza şi sistematiza, pe un plan mai cuprinzător, 
problematica mixării metodelor şi perspectivelor din interior şi din exterior, am 
propus conceptul metodologic de analiză multiperspectivală. El se referă la 
abordarea oricărei realităţi socioumane, dar se potriveşte excelent în studierea 
familiei şi rudeniei. De altfel, ideea a încolţit odată cu citirea celebrei cărţi a lui 
Oscar Lewis, intitulată Copiii lui Sánchez (1961/1978), scrisă în urma unei 
riguroase cercetări de teren pe tema adaptării ţăranului mexican la viaţa 
metropolitană a capitalei Mexicului din anii ’60. Antropologul american foloseşte 
drept construcţie narativă tocmai biografiile celor 5 copii ai personajului central, 
Sánchez, un gen de Moromete dezrădăcinat, mânat de vicisitudinile vieţii într-un 
spaţiu străin, unde, în strădania de a lupta şi a izbândi cu demnitate, dezvoltă o 
gamă întinsă de reacţii, de la apăsare şi deznădejde sufletească, până la o sublimă 
detaşare, prin refugii în cele mai prozaice comportamente. Prezentarea destinelor 
tatălui Sánchez şi ale copiilor lui nu este făcută din exterior, ci din perspectiva 
fiecăruia, iar ceea ce e remarcabil, şi din punct de vedere beletristic, şi psihosocial, 
este modul de a arăta – prin punerea în paralel şi, din când în când, intersectarea lor 
– cât de diferite sunt aceste perspective, care se referă, în cea mai mare măsură, la 
aceeaşi realitate. 

Să recunoaştem că analiza multiperspectivală reia ideea, foarte des practicată 
şi de jurnalişti, a multitudinii punctelor de vedere sau, mai complex, a unghiurilor 
de vedere. Când ei realizează, de exemplu, o pagină sau o emisiune despre avort, 
cer părerea unui reprezentant al legii, al bisericii, al femeilor cu asemenea 
experienţe, al psihologului şi sociologului, eventual al etnografului (antropologului), 
pentru comparaţii în timp şi spaţiu. În aceste consideraţii şi în comentariile celor ce 
realizează astfel de „anchete”, se amestecă existentul cu doritul, datele certe cu 
simpla impresie. Analiza multiperspectivală se vrea o replică ştiinţifică la 
practicarea empirică a principiului „multitudinii punctelor de vedere”. În primul 
rând, pentru că „perspectiva” spune cu ceva mai mult decât „punct” sau chiar 
„unghi de vedere”, ea angajând o complexitate de păreri, aprecieri şi interpretări. 
Apoi, studierea diferitelor perspective înseamnă aplicarea unor mijloace 
metodologice consacrate ca valoare ştiinţifică: chestionare, interviuri individuale şi 
de grup, inventare, scale de atitudine şi teste. În al treilea rând, metoda poate fi 
aplicată la mai multe niveluri. În cazul familiei, se pot analiza perspectivele 
membrilor familiei asupra propriei familii (nivelul microsocial, de „interior”); e 
important, în acelaşi timp, a surprinde perspectiva altor instituţii din comunitate 
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asupra familiei în cauză (primăria, biserica, şcoala, vecinii), ceea ce ar însemna 
nivelul mezosocial; la nivel macrosocial, ar interesa perspectivele diferitelor 
instanţe (ştiinţifice, politice, religioase, juridice etc.) asupra familiei ca instituţie 
socială majoră în ansamblul societal, al funcţiilor şi viitorului ei, al multdezbătutei 
probleme a valorilor familiale. În fine, prin analiza multiperspectivală se urmăreşte 
identificarea cu mijloace riguroase (inclusiv prin coeficienţi de calculare a 
corelaţiei dintre ranguri) a similarităţilor şi disparităţilor perspectivale ale diferiţilor 
actanţi sociali. La rândul lor, aceste consonanţe sau disonanţe perspectivale pot fi 
interpretate ţinând seama de contextele de muncă şi viaţă ale surselor emitente şi 
pot servi ca fundament decizional în programe şi politici sociale. Cunoaşterea, la 
modul concret, a diferitelor perspective asupra realităţii sociale prezente sau 
proiectate contribuie la conceperea unor strategii de a le armoniza, când e vorba de 
atins scopuri comune. 

Analiza multiperspectivală – care poate fi considerată şi ca abordare pe 
orizontală –, complementarizată cu analiza multinivelară (pe verticală), este în cel 
mai înalt grad recomandată în explicarea relaţiei dintre diferitele forme de capital 
social ale familiei lărgite din România, dată fiind şi variabilitatea concepţiilor 
despre familie şi rude, provenite din tranziţia de la tradiţional la modern.  

CAPITALUL SOCIAL AL FAMILIILOR LĂRGITE DIN ROMÂNIA:  
CAZUL FAMILIEI MONOPARENTALE 

După cum am sugerat deja, în România, ca şi în arealul general al Europei de 
Sud-Est, cu precădere în ţările postsocialiste, capitalul social al familiilor extinse 
cunoaşte o gamă întinsă de tipuri şi manifestări: afacerile (economice) sub formă 
de asociaţii familiale, reţelele de rudenie, devenite clanuri cu activităţi socio-
economice mai mult sau mai puţin legale; „cumetriile” şi „nepotismul”, în calitate 
de capital social disfuncţional pentru comunitate şi societate. Studiile noastre 
viitoare vor explora mai în adâncime aceste tipuri şi mecanismele aferente. În cele 
ce urmează ne vom referi mai pe larg la condiţia familiei monoparentale, insistând 
şi pe consecinţele asupra ei, datorate migraţiei externe. 

Angajând în discuţie condiţia familiei monoparentale, ne situăm din plin în 
zona conceptual-teoretică a capitalului social, formal şi informal şi a distincţiei pe 
care am propus-o, cea dintre capital social structural şi cel de circumstanţă, 
conjunctural (Iluţ, 2007). Familiile monoparentale sunt ajutate, într-o oarecare 
măsură, în special de către rude. Capitalul social al familiei extinse (kinship) este 
cel mai important şi în această privinţă. Din aproximativ două treimi dintre părinţii 
monoparentali din mediul rural din România (în particular, Transilvania), care spun 
că sunt ajutaţi, mai mult de jumătate menţionează, ca singură alternativă, „rude”. 
Iar dintre acestea, pe primul loc figurează „părinţii” subiecţilor în cauză. Datele 
cercetării privind comparaţia dintre monoparentalitatea din urban şi cea din rural 
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(vezi, pe larg, Iluţ et al., 2009) sugerează, pentru mediul urban, o configuraţie 
sensibil diferită a ajutorului acordat, atât ca sursă, cât şi referitor la conţinut. Pentru 
comunităţile rurale sunt menţionate, în primul rând, „îmbrăcăminte”, „mâncare”, 
„îngrijirea copiilor” şi mai rar „bani”. Ajutorul financiar este declarat, în schimb, 
într-o mai mare pondere, în urban.  

În legătură cu numărul rudelor, în special al părinţilor, o situaţie aparte este 
dată de cei care lucrează în străinătate. Sunt mai multe tipuri de monoparentalitate, 
rezultate ca urmare a acestui fenomen: părintele monoparental pleacă la muncă şi 
îşi lasă copilul în seama propriilor părinţi. Poate fi însă vorba de un singur părinte 
sau de o mătuşă, o bunică ori altă rudă şi atunci avem de-a face cu un aranjament 
domestic asemănător monoparentalităţii, adică o persoană singură are grijă de 
copil(ii); ambii soţi pleacă, iar copilul rămâne în grija bunicilor, a altor rude, a unei 
gospodării formate dintr-un cuplu marital sau o singură persoană. La prima vedere, 
s-ar putea crede că, în fond, este acelaşi lucru dacă cei plecaţi sunt monoparentali 
sau biparentali, însă diferenţa este relevantă, fiind vorba de calitatea copilului, de 
starea materială a gospodăriei, de banii trimişi la cei rămaşi în ţară cu copilul. Un 
părinte este plecat şi copiii sunt lăsaţi în grija celuilalt. În acest caz, riscul 
despărţirii conjugale (de fapt sau de drept) este destul de ridicat. Oricum, chiar 
dacă cei doi părinţi „supravieţuiesc” în calitate de cuplu – ceea ce se întâmplă cu 
marea majoritate (după datele noastre preliminarii, cu aproximativ 75%) –, munca 
în străinătate conduce la un număr mare de aranjamente domestice monoparentale 
sau la situaţia unor copii aflaţi în grija altor persoane decât părinţii. Să observăm 
însă că acestea sunt temporare sau, preluând o expresie uzitată în literatura de 
specialitate cu privire la familie în general, intermitente (vezi şi Iluţ, 2005).  

Acest lucru este de subliniat în contextul în care, în media românească şi cu 
deosebire la anumite posturi de televiziune, se prezintă cu obstinenţă drama 
copiilor rămaşi în ţară, fiind invocate şi cazurile de sinucidere. Nimeni nu poate 
contesta importanţa factorilor psihoemoţionali şi, de aici, efectele pe plan social. 
Copiii şi tinerii respectivi au probleme. Trebuie văzute însă şi avantajele faptului că 
unii cetăţeni din România lucrează în străinătate. Avantajele sunt pentru ţară, 
comunitatea din care au plecat şi, în primul rând, pentru copiii lor. Aceştia au 
condiţii materiale mai bune, pot urma şcoli la care altfel nu ar avea acces, mulţi 
petrec vacanţe în ţările unde muncesc părinţii lor, au mari şanse să înveţe şi să 
lucreze ei înşişi în spaţii geografice cu un potenţial al calităţii vieţii mai ridicat. 
Când judecăm asemenea situaţii, e justificat să gândim – ceea ce, din păcate, în 
spaţiul nostru cultural se întâmplă mai puţin – şi în termeni de costuri şi beneficii 
de oportunitate, la ce s-ar fi întâmplat dacă actorul social (individual sau corporat) 
nu lua o anumită decizie şi nu avea un anume comportament. La rândul lui, acest 
raţionament, care, la economişti, se traduce în date cantitative, este strâns legat de 
problema mai largă a controlului variabilelor. În cazul de faţă, dacă introducem 
factorul „sărăcie” în schemele explicative, multe din pretinsele efecte negative ale 
muncii în străinătate „dispar” sau se estompează în mod semnificativ. Dacă mai 
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adăugăm elemente precum  „şcolaritate”, „violenţă în familie”, „mod de 
socializare” în general, diferenţele dintre „plecaţi” şi „nonplecaţi” se reduc şi mai 
mult. Deci, nu comparăm rata de sinucideri, eşecul şcolar, comportamente 
delincvente ale copiilor rămaşi fără părinţi în ţară cu copiii din România per total, 
ci cu cei din ţară cu situaţie (materială, şcolaritate etc.) identică sau asemănătoare 
celor cu părinţi care muncesc afară. Nu intrăm aici în detalii, dar problema 
controlului (statistic sau cel puţin ca interpretare ipotetică) nu e luată în seamă nici 
de aşa-numitele studii complexe. Cel puţin, aşa reiese din felul în care sunt 
prezentate rezultatele în mass-media. A insista patetic doar pe drama trăită de 
copiii ai căror părinţi lucrează în străinătate este nu numai incorect din unghiul de 
vedere al adevărului, ci şi o impietate morală, un abuz sociouman la adresa celor în 
cauză (părinţi, copii, rude). Aceasta nu înseamnă că nu e nevoie a trage un semnal 
de alarmă şi a mobiliza autorităţile în drept şi comunităţile, pentru a sprijini 
sistematic modul de viaţă şi învăţătură al respectivilor copii. Tot în acest context 
trebuie menţionată o altă eroare promovată prin media şi practicată şi de lideri 
sindicali. În cazul acestora din urmă, nu ştiu dacă e vorba de necunoaştere sau de 
demagogie. Mă refer la mult discutata speranţă de viaţă şi de faptul că, pensionaţi la 
65 de ani, bărbaţii mai au de trăit în medie 3–4 ani, ceea ce e cu totul fals, fiindcă 
speranţa de viaţă se calculează pornind de la o cohortă de nou-născuţi şi însumează 
toate decesele începând de atunci. E clar că durata de viaţă a pensionarilor este mult 
mai mare, o estimare corectă însemnând calcularea mediei duratei de viaţă după  
65 de ani. Şi în legătură cu alte fenomene sociale şi familiale (de exemplu, relaţia 
copii adulţi–părinţi în vârstă), mizând pe senzaţional, mass-media prezintă deformat 
realitatea. Iar prin efectul priming (bombardarea cu acelaşi tip de informaţie), este 
indusă publicului larg o reprezentare distorsionată, în general „dezastruoasă”. 

În acord cu metoda multiperspectivală propusă de noi, am urmărit abordarea 
condiţiei de monoparental din multiple unghiuri de vedere. Contextul urban vs cel 
rural este o astfel de demarcaţie, la care s-au alăturat altele, mai complexe: am 
cercetat condiţia de monoparental din perspectiva celor care o trăiesc (familii 
monoparentale), precum şi din perspectiva celor care sunt ,,spectatorii” acestui 
fenomen, fiind vorba, în acest sens, atât despre indivizi care au o oarecare 
cunoaştere întemeiată despre astfel de familii (au, printre membrii familiei extinse, 
vecini, prieteni, colegi etc., familii monoparentale, sunt factori de decizie în 
administraţia locală etc.), cât şi despre indivizi, care – asemenea micului om de 
ştiinţă – emit opinii, judecăţi despre familiile în cauză mai mult neîntemeiat, 
cunoştinţele lor despre fenomen bazându-se mai mult pe informaţii mediatice decât 
pe contacte, experienţe directe. Proiectată în acest fel, cercetarea noastră a urmărit 
investigarea „construcţiei sociale” a monoparentalităţii. Sublinierea epistemologică 
a fost aceea că, prin a-i întreba despre familia monoparentală pe cunoscuţi ai 
acesteia, respectiv pe exponenţii publicului general, ne putem asigura, cu mare 
probabilitate, de izomorfismul dintre „gândit (perceput)”, „declarat” şi „realitate”.  
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Am considerat că următoarele aspecte ar fi mai relevante în ce priveşte 
monoparentalitatea: modalităţile prin care se ajunge la starea de familie 
monoparentală, statutul socioeconomic al familiilor monoparentale, strategiile de 
supravieţuire, politicile statului cu privire la familie şi drepturile copiilor, situaţia 
femeilor şi şansa acestora de a se recăsători. 

Legat de modalităţile prin care se ajunge la starea de familie monoparentală, 
am relevat, cu frecvenţe covârşitoare: divorţul sau separarea, urmate de moartea 
unuia dintre soţi; naşterile neprogramate în afara căsătoriei; respectiv, cu frecvenţă 
mai scăzută, decizia de a avea copii fără căsătorie. Din relatările subiecţilor, se 
delimitează, drept cauze generatoare principale: decesul unuia dintre părinţi, 
neînţelegerile dintre partenerii conjugali, dar şi legislaţia prezentă, mai permisivă 
cu privire la divorţ decât cea din trecut. 

Cea mai amplă parte a cercetării a fost direcţionată asupra statutului 
socioeconomic şi emoţional al familiilor monoparentale. În conformitate cu datele 
literaturii de specialitate (Strong et al., 1998), investigaţiile noastre au arătat că, în 
ciuda faptului că societatea românească actuală face posibilă existenţa familiilor 
monoparentale, pentru marea lor majoritate viaţa nu este deloc roz. Am reuşit să 
confirmăm ipoteze arhicunoscute: copiii din aceste familii resimt lipsa autorităţii 
tatălui etc., au mai mari şanse decât cei biparentali să nu termine liceul sau 
colegiul, adolescentele să rămână însărcinate, băieţii să comită infracţiuni, să 
ajungă la închisoare şi/sau şomeri.   

Sărăcia este condiţia cea mai presantă, iar faptul că majoritatea familiilor 
monoparentale sunt matrifocale validează, şi în cazul nostru, feminizarea sărăciei 
acestora (Lynch, 1995). În România, ponderea mamelor singure cu copii, din 
totalul familiilor monoparentale, este de aproximativ 85% (vezi şi Ştefan, 2006, p. 
39). În investigaţia întreprinsă de noi pe o populaţie de peste 500 de gospodării 
monoparentale, dintre problemele întâmpinate, cu cea mai mare pondere – 75% – 
sunt semnalate cele de ordin material, urmând cele de ordin educativ, cu 21%. 
Subiecţii indică şi prezenţa altor probleme specifice, precum discriminarea 
părintelui singur în societate şi a copilului la şcoală, probleme psiho-emoţionale şi 
de suferinţă ale copilului/copiilor.   

Datorită mai multor cauze, printre care şi aceea că, de regulă, la divorţ, copiii 
sunt încredinţaţi mamelor, faptul că majoritatea nucleelor monoparentale sunt 
bazate pe femei accentuează şansele ca acestea să fie sărace, întrucât există o 
inegalitate de gen în muncă şi pe piaţa muncii. Având copii, femeile în cauză au o 
valoare mai scăzută şi pe piaţa maritală. Şi în acest caz, cea mai gravă este situaţia 
acelor familii din rural, la care condiţia monoparentală s-a atins de pe urma 
naşterilor neprogramate în afara căsătoriei. Situaţia femeilor din urban, devenite 
singure prin divorţ sau văduvie şi care au copii, este mai bună sub aspect material, 
însă există o serie de date care atestă că şi în astfel de cazuri – pe termen lung – are 
loc o depreciere semnificativă din punct de vedere financiar, prin lipsa soţului. 



 Petru Iluţ 17 

 

432 

Aceasta pentru că, în general, bărbatul câştiga mai bine, avea mai multe relaţii, se 
„descurca” mai repede şi mai uşor (cf. Benokraitis, 2005; Burn şi Scott, 2001). 

Între sărăcie, şcolaritate redusă şi monoparentalitate există un circuit 
cauzal. Raportul cauzal nu este liniar, cu toate că uneori un anumit factor este 
prevalent în calitate de cauză. De pildă, am constatat, de pe urma cercetărilor, că 
multe dintre liceene sau studente din familii nu tocmai sărace, dacă rămân gravide 
şi nu întrerup sarcina, devenind astfel mame singure cu copil, abandonează şcoala, 
şi, prin urmare, îşi vor găsi mai greu loc de muncă, ajung în precaritate materială, 
de unde şi şanse mai mici de a se căsători. Însă cele ce devin mame singure ca 
adolescente şi fără a termina liceul sau facultatea se recrutează masiv din medii 
sărace. Sărăcia, dublată de şcolaritate redusă, înseamnă şi o anume mentalitate ce 
predispune la monoparentalitate, dar fondul problemei stă în datele socioeconomice 
obiective. Din familii sărace, şi posibilităţile de a urma o calificare, mai ales una 
înaltă, sunt scăzute. La rândul ei, monoparentalitatea – nevoia de a avea grijă de 
copii – limitează angajarea în muncă şi perpetuează sărăcia. La aceste circularităţi 
în defavoarea calităţii vieţii gospodăriilor monoparentale, se mai adaugă una 
reieşită şi din cercetarea noastră: aproximativ o treime din subiecţii monoparentali 
din mediul rural declară că, în afara ajutorului primit de la stat, nu-i ajută nimeni 
(rude, vecini, prieteni etc.). Or, această treime are un venit lunar semnificativ mai 
mic (p <0,5) decât cei care declară că sunt susţinuţi într-o formă sau alta 
(îmbrăcăminte, alimente, îngrijirea copiilor, chiar bani), dar şi socioemoţional, de 
rude şi alte persoane. Aşadar, paradoxal, tocmai monoparentalii care ar avea cel 
mai mult nevoie de ajutor din exterior nu-l primesc (cf. Bryjak şi Soroka, 2001; 
Rowlingson şi McKay, 2002).  

Studii sistematice arată ce strategii diverse şi ingenioase adoptă 
monoparentalii, nu doar pentru a supravieţui, ci chiar pentru a deveni de succes 
social (vezi Strong, DeVault, Sayad, 1998, p. 532–533). Studiile noastre au arătat, 
de asemenea, că, în cele mai multe cazuri, părintele nu e singur în creşterea copilului. 
Am descoperit următoarele resorturi principale, care se implică în asistarea familiilor 
monoparentale: ajutor din partea părinţilor, ajutor din partea fraţilor/surorilor, ajutor 
din partea colegilor, ajutor din partea vecinilor, ajutor din partea prietenilor, ajutor 
din partea bisericii, ajutor din partea statului. Cel mai frecvent se acordă ajutor de 
către propriile rude, de către rudele celui decedat, cazuri infime reprezentându-le 
acelea în care  ajutorul vine din partea celui de care a divorţat. 

Important de menţionat de la bun început este faptul că înregistrăm aici un 
procent destul de ridicat – 43% – de părinţi singuri care-şi cresc copilul/copiii fără 
ajutorul nimănui. 

Pe de altă parte, cel mai consistent ajutor primit de familiile monoparentale 
provine, în mod evident, cu precădere de la părinţii soţului rămas singur. Avem 
39% familii monoparentale aflate în această situaţie. În continuare, 16% dintre 
familii sunt ajutate de fraţii sau surorile părintelui singur, 22% au ajutor de la alte 
rude în afară de cele de gradul I, 10% primesc ajutor din partea vecinilor, 13% 
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ajutor din partea prietenilor, ajutorul din partea colegilor sau a statului fiind 
prezent, fiecare, cu câte 2%.  

Am fost interesaţi şi de identificarea principalelor tipuri de ajutor primit de 
familiile monoparentale.  Ceea ce investigaţiile evidenţiază clar este existenţa unor 
familii monoparentale care primesc un ajutor strict de un anumit tip: ajutor material 
– 16%, ajutor financiar – 10%, 5% ajutor moral-afectiv, respectiv 2% ajutor în 
supravegherea copilului/copiilor. Menţionăm aici categoria de ajutor de mai multe 
tipuri, unde se regăsesc familiile monoparentale care primesc ajutor combinat, în 
speţă financiar, cu cel de tip servicii şi moral. Am construit mai multe condensări 
de date statistice (tabele), ce ilustrează tipurile de ajutoare. Mai jos este redat doar 
cazul ajutoarelor din partea rudelor care lucrează în străinătate (Tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1  

Ajutorul rudelor din străinătate 

Aveţi rude plecate în străinătate 
 da nu 

 
Total 

nu primeşte ajutor 36,7% 
37,9% 

63,3% 
59,4% 

100,0% 
  49,2% 

ajutor material 80,0% 
27,6% 

20,0% 
6,3% 

100,0% 
  16,4% 

supraveghere      100,0% 
3,4% 

 100,0% 
    1,6% 

ajutor moral/afectiv         66,7% 
6,9% 

33,3% 
    3,1% 

100,0% 
    4,9% 

ajutor financiar 33,3% 
6,9% 

66,7% 
12,5% 

100,0% 
    9,8% 

 
 
 
 
 
 

  Tip de ajutor 
 
 
 

 
 
 

 
mai multe tipuri de ajutor 45,5% 

17,2% 
54,5% 

     18,8% 
100,0% 
  18,0% 

 
Total 

47,5% 
    100,0% 

52,5% 
   100,0% 

100,0% 
100,0% 

 
Faptul că monoparentalitatea, în foarte mult cazuri, este percepută sau 

constituie de facto un fenomen de tranziţie este, în sine, o strategie de 
supravieţuire, cu amendamentul că tocmai familiile cele mai sărace, cu mame din 
segmente sociale marginalizate, au şansa cea mai redusă de a ,,vizualiza” sfârşitul 
perioadei monoparentale.  

Aşa cum menţionează literatura de specialitate, problema situaţiei materiale 
şi, în general, a statutului social nu este (la fel de) acută pentru „mamele singure 
prin opţiune”. Femeile care nu şi-au găsit un soţ potrivit şi, ajunse la maturitate, vor 
să aibă un copil (prin însămânţare artificială sau adopţie), ori pur şi simplu doresc 
să rămână însărcinate cu un anume bărbat, dar nu se angajează în mariaj au, de 



 Petru Iluţ 19 

 

434 

regulă, discernământul necesar pentru a evalua realist costurile creşterii calitative a 
unui copil, deci ele nu se confruntă, practic, cu sărăcia. 

Politicile statului cu privire la familie şi drepturile copiilor au fost abordate 
din perspectiva dorinţelor şi necesităţilor. În termeni instituţionali, politicile statale 
sunt variabile independente pentru geneza şi statutul monoparentalităţii, dar, pe de 
altă parte, determinarea e şi inversă: frecvenţa, configuraţia şi condiţia socială a 
familiilor monoparentale se reflectă în intensitatea şi coerenţa intervenţiilor din 
partea statelor sau a altor organisme (Hantrais, 2003).  

Repondenţii au atitudini diverse legate de politicile sociale, totuşi, elementul 
lor dominant este ajutorul social acordat de stat, dezideratul de integrare a acestor 
familii, sub multiple forme, care, la o analiză mai atentă, pot fi subordonate 
tipurilor principale semnalate de C. Ştefan (2006): adoptarea unor metode de 
stimulare a angajatorilor, de exemplu prin scutire de impozite, pentru a angaja şi 
menţine în muncă părinţi monoparentali; programe de muncă flexibile, corelate cu 
nevoile de creştere şi educare a copiilor; reducerea de taxe şi impozite, pe care 
familiile monoparentale – cu deosebire cele sărace – le plătesc; diversificarea 
alocaţiilor pentru diferite tipuri de familii monoparentale şi posibile momente 
(dificile) ale ciclului familial; înfiinţarea şi funcţionarea la parametri înalţi a 
serviciilor comunitare (modalităţi de petrecere a timpului liber, când copiii rămân 
nesupravegheaţi, existenţa unor asociaţii de întrajutorare voluntare). 

Vorbind despre nivelul comunitar, despre capitalul social, formal şi informal, 
respectiv, de capitalul social structural şi cel de circumstanţă, conjunctural, 
studiile empirice au arătat că în viaţa comunitară, în situaţii sensibile, de criză, de 
nevoie punctuală de ajutorare a unor familii aflate la necaz, capitalul social ca 
potenţialitate se converteşte rapid într-o solidaritate manifestă şi eficientă. Pentru 
monoparentalitatea asociată cu sărăcia, acest gen de manifestare nu e însă suficient. 
Existenţa unor forme de capital social structural (care funcţionează permanent) este 
crucială, ca variantă informală el există ca familie extinsă şi kinship, iar ca statut 
formal, în programele şi politicile statale şi ONG-uri. Probabil că o mai bună 
conlucrare (prin metode instituţionalizate) între diverse capitaluri sociale formale şi 
informale, atât pe orizontală cât şi pe verticală, ar constitui un beneficiu substanţial 
şi pentru monoparentalitate. 

CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

Unele concluzii şi problematizări au fost elaborate pe parcursul celor trei 
secvenţe ale studiului, insistându-se asupra necesităţii clarificărilor conceptual-
teoretice, legate de capitalul social şi tipurile sale, precum şi de cerinţa de a găsi 
strategii metodologice, care să maximalizeze acurateţea datelor empirice. În 
încheiere, formulăm câteva concluzii şi posibile deschideri teoretice şi practice, 
referitor la condiţia monoparentalităţii, cu privire specială la România: 
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– prima dintre acestea este că problematica gospodăriilor cu un singur 
părinte este strâns conexată cu cea a coabitării, a vieţii de familie (în speţă a 
tensiunilor şi violenţei), a divorţialităţii şi recăsătoriei. Înţelegerea cauzelor şi 
efectelor monoparentalităţii trebuie să aibă în vedere respectivele fenomene şi, 
desigur, transformările societale de ansamblu; 

– în al doilea rând, cu toate că entuziasmul pentru ceea ce am numit 
„constructivism-interpretativism” (Rotariu, Iluţ, 1997) s-a mai domolit şi printre 
cercetătorii din România, el mai dăinuie, explicit sau implicit, uneori în forme 
nocive. Bineînţeles că, până la urmă, şi familia monogamă este o „construcţie 
socială”, în sensul că este rezultatul interacţiunii unor factori sociali, printre care şi 
opţiunile indivizilor. Ea este însă un referenţial ontic, ceea ce ne arată că nu e 
corect epistemic să abordăm totul doar în termenii percepţiilor şi sensurilor 
acordate de subiecţi. Fără îndoială, oamenii acţionează, prioritar, în funcţie de 
modul în care îşi reprezintă realitatea şi de ce judecăţi anume construiesc. Există 
însă şi un dat obiectiv, care determină gândirea şi ghidează acţiunile. Această 
subliniere epistemologică are o importanţă crucială pentru metodologia angajată în 
cercetarea socioumanului. A ne opri doar la ceea ce declară subiecţii despre propria 
condiţie (inclusiv despre starea şi dificultăţile monoparentalităţii) înseamnă o mare 
naivitate sau o lipsă de onestitate ştiinţifică. E adevărat, pe de altă parte, că sunt 
diferite strategii prin care ne putem asigura, cu mare probabilitate, de izomorfismul 
dintre „gândit (perceput)” – „declarat” şi „realitate”. În investigaţia noastră am recurs, 
printre altele, şi la a-i întreba despre familia monoparentală pe cunoscuţi ai acesteia; 

– tot de domeniul epistemico-metodologic ţine şi cerinţa ca, alături de o 
strategie multimetodică (inclusiv analiza multiperspectivală propusă de noi), să fim 
foarte atenţi la controlul statistic al variabilelor. În acest sens, arătând că, în directă 
şi pozitivă corelaţie cu sărăcia, se află şi starea de sănătate (precară) a majorităţii 
familiilor monoparentale, K. Rowlingson şi S. McKay (2002) invocă date ce 
privesc Marea Britanie, de genul: aproximativ unul din şase monoparentali spun că 
au o sănătate precară; o treime din părinţii de acest fel au cel puţin un copil cu o 
boală de lungă durată sau o anume dizabilitate (p. 198). Or, fără comparaţia cu o 
populaţie identică sau asemănătoare ca statut socioeconomic (nivel de trai, 
şcolaritate, ocupaţie etc.), cifrele respective spun puţin sau chiar derutează. Am 
văzut că asemenea comparaţii ar fi necesare şi atunci când analizăm fenomenul 
copiilor din ţară ai celor ce lucrează în străinătate; 

– deşi există femei care au o situaţie materială bună şi aleg de la bun început 
să aibă copil, dar nu soţ şi, deşi, printre familiile monoparentale provenite din alte 
împrejurări, se întâlnesc cazuri de nonsărăcie, la scară statistică, în toată lumea – 
excepţie face modelul scandinav – monoparentalitatea este asociată puternic cu 
sărăcia. Desigur, România nu face excepţie. Între sărăcie, şcolaritate redusă şi 
monoparentalitate există un circuit cauzal. Raportul cauzal nu este deci liniar, cu 
toate că uneori un anumit factor este prevalent drept cauză; 

– monoparentalitatea este concomitent corelată cu genul social, în sensul că 
imensa majoritate a celor ce îşi cresc singuri copiii sunt femei. În România, 
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ponderea mamelor singure cu copii, din totalul familiilor monoparentale, este de 
aproximativ 85% (vezi şi Ştefan, 2006, p. 39). În investigaţia întreprinsă de noi pe 
o populaţie de 500 de gospodării monoparentale din mediul rural, 20% sunt bărbaţi 
şi 80% femei. În textura factorială ce condiţionează monoparentalitatea intră deci 
clasa socială (şi mai ales ceea ce se numeşte „underclass”), gen social şi, aproape 
cu necesitate, etnia şi rasa. În SUA şi Marea Britanie, disparităţile de acest fel apar 
clar evidenţiate în date statistice, etnia (în particular rasa neagră) fiind mult 
suprareprezentată în păturile sărace. În România, statisticile oficiale, ca date de 
cercetare sociologică, arată că sărăcia, şcolaritatea redusă, şomajul, condiţia 
precară a femeii şi monoparentalitatea (cu deosebire sub forma intermitentă) sunt 
sever prezente la populaţia rromă; 

– faptul că, inclusiv în monoparentalitate, femeile sunt dezavantajate faţă de 
bărbaţi în ceea ce priveşte situaţia materială reiese şi din cifre statistice ale 
diferitelor ţări, în speţă ale Marii Britanii şi SUA. În cea din urmă, mamele având 
copii în custodie au şanse de a fi sărace de aproape trei ori mai mari decât taţii ce 
au primit custodia (Benokraitis, 2005, p. 442). Şi în acest caz explicaţiile sunt 
complexe, fiind vorba de inegalităţile societale bărbat-femeie, dar, foarte probabil, 
şi de fenomene mai subtile: e posibil ca bărbaţii mai înstăriţi să obţină cu mai mare 
uşurinţă custodia. Marea problemă cu taţii este însă aceea că foarte mulţi dintre ei, 
datorită, uneori, împrejurărilor obiective (şomaj, boală, recăsătorie şi o nouă 
familie săracă etc.), dar, de cele mai multe ori, din iresponsabilitate sau răzbunare 
(pedepsirea mamei care a divorţat), nu numai că nu mai ţin legătura cu copiii, dar 
se sustrag şi plăţii pensiei alimentare. Indiferenţa sau chiar ostilitatea tatălui non-
rezidenţial are efecte profunde asupra copiilor, atât directe – simte lipsa materială 
şi socio-afectivă a tatălui – cât şi indirecte, prin reacţiile şi comportamentul mamei. 
Rezultate preliminare ale studiului întreprins de noi în comunităţile rurale, pe bază 
de interviuri de profunzime, chestionare standardizate, observaţii directe, arată că şi 
datorită unei tradiţii negative (mai ales dacă bărbatul s-a recăsătorit şi doreşte să nu 
mai aibă de-a face cu prima soţie), raporturile dintre foştii soţi sunt, în aproximativ 
70% din cazuri, de la „aşa şi aşa”, înspre „rele” şi „foarte rele”; 

– să încheiem cu resublinierea importanţei cruciale a legilor, reglementărilor şi 
politicilor statale, nu doar în calitatea vieţii familiilor monoparentale, ci şi în geneza 
şi funcţionarea ei. Legile cu privire la divorţ şi custodie, obligaţiile şi drepturile 
părintelui nonrezidenţial, ajutorul oferit de stat determină, în limite considerabile, 
frecvenţa părinţilor singuri cu copii. În Suedia, spre pildă, după ce în anii ’80 s-au 
modificat condiţiile de ajutor faţă de mama singură cu copil, restrângându-i-se 
plata în bani, numărul copiilor din afara căsătoriei a scăzut simţitor. Înainte de 
aceste modificări, multe femei, deşi, practic, aveau un partener stabil, preferau să 
se declare necăsătorite. Am găsit situaţii asemănătoare frecvente în comunităţile 
sărace de rromi din Transilvania; 

– pe de altă parte, politicile familiale ale statului, în special faţă de familia 
monoparentală, au şanse de a le sprijini efectiv, dacă sunt coerente şi vizează cele 
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două mari dimensiuni: 1. ajutorul material-financiar direct şi 2. facilitarea angajării, 
cu un program flexibil în câmpul muncii. Politicile trebuie să fie diferenţiate, în 
funcţie de tipurile de familii monoparentale. Mai mult, ideal ar fi să se trateze, şi ca 
ajutorare financiară, şi ca oportunităţi socioprofesionale şi de muncă, fiecare caz în 
parte. Or, politicile şi programele naţionale nu pot, prin natura lor, să atingă acest 
obiectiv. O cale importantă de rezolvare sau, cel puţin, de ameliorare a problemelor 
din România este, şi în acest domeniu, descentralizarea administrativă şi 
mobilizarea capitalului social comunitar. Sunt însă de reţinut două remarci în acest 
sens: a lăsa totul la discreţia autorităţilor locale prezintă anumite riscuri, fiindcă se 
poate produce o solidaritate „în rău”, pe bază de prietenii, rudenii, interese, care să 
defavorizeze chiar familiile în cauză; transformarea potenţialului de solidaritate 
comunitară în acţiuni manifeste nu se poate face doar prin îndemnuri „iluministe”, 
făcând apeluri abstracte la „conştiinţă” şi „valori”, ci printr-o activitate concentrată 
de organizare şi printr-o optimizare a relaţiilor dintre capitalul social formal şi cel 
informal, atât pe orizontală, cât şi pe verticală.      
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