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1. Preambul
Viziunea pe care se bazează strategia de dezvoltare pe termen lung a municipiului ClujNapoca defineşte dezvoltarea în termenii calităţii vieţii locuitorilor din urbe. Din această
perspectivă oraşul este văzut ca un spaţiu al realizării individuale şi colective, cu cetăţeni
activi, un mediu economic creativ, complex, dinamic şi competitiv, capabil să utilizeze
resursele într-un mod integrat şi să ofere o dezvoltare sustenabilă a comunităţii.
Viziunea strategică descrie totodată oraşul ca un pol de excelenţă academică, unde mediul
universitar este angajat în viaţa comunităţii, devenind o sursă a creativităţii, inovaţiei şi
cercetării. Ca reper european prin viaţa sa culturală dinamică, vibrantă, care sprijină
experimentarea şi iniţiativa, oraşul urmăreşte utilizarea culturii ca factor transversal în
organizarea comunităţii, cultura fiind, în această viziune, motorul transformării sociale şi a
regenerării urbane.
Una din resursele valoroase de care Clujul dispune şi care poate fi utilizat în spiritul celor de
mai sus este potenţialul multicultural al oraşului. Un complex fascinant al diversităţii
culturale, cu rădăcini adânci atât în istorie, cât şi în realităţile etnodemografice contemporane
poate deveni sursă de creativitate, inovare şi de inspiraţie cu un considerabil potenţial în ceea
ce priveşte influenţa exercitată asupra calităţii vieţii cetăţenilor, mediul economic, dezvoltarea
sustenabilă a comunităţii, excelenţa academică şi – nu în ultimul rând – obiectivul de oraş
recunoscut ca reper european.
2. Planificarea urbană în contextul diversităţii
Valorificarea potenţialului diversităţii şi transformarea acesteia din ameninţare în sursă de
inspiraţie, creativitate şi inovaţie este un fenomen larg răspândit în lume, mai ales în Lumea
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Nouă, în cazul marilor state primitoare de număr mare de imigranţi. Nu este rară însă nici
varianta în care diversitatea gestionată, valorificată şi reflectată prin politici locale nu este
legată de fenomenul migraţiei ci are rădăcini istorice.
2.1. Exemple din lume
Câteva exemple de oraşe ale căror autorităţi locale elaborează şi implementează strategii
multiculturale sunt oferite, printre altele, de Vancouver, Canada
(http://ww2.unhabitat.org/mediacentre/documents/sowcr2006/SOWCR%2014.pdf),
Coquitlam, Canada (http://www.coquitlam.ca/planning-and-development/resources/socialplanning/multiculturalism.aspx), Longmont, Colorado, SUA
(http://www.ci.longmont.co.us/cs/multiplan/eng/), Orlando, Florida, SUA
(http://www.cityoforlando.net/elected/mayor/multicultural/index.htm), Brisbane, Australia
(http://www.brisbane.qld.gov.au/community/community-support/migrating-tobrisbane/multicultural-communities-program/index.htm), Sidney, Australia
(http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/Community/ServicesAndPrograms/MulticulturalServic
es/CulturalDiversityStrategy2008-2011.asp), etc.
Obiectivele specifice urmărite de autorităţile locale din aceste exemple sunt: (1) asumarea,
aprecierea şi promovarea diversităţii; (2) comunicare eficientă cu diferitele segmente culturale
ale populaţiei; (3) servicii sensibile la diferenţele culturale; (4) reprezentativitate în diferite
foruri consultative şi decizionale; (5) leadership şi advocacy pentru eficientizarea politicilor
care urmăresc capitalizarea avantajelor diversităţii; (6) susţinerea atractivităţii oraşului în
context global, în vederea atragerii investitorilor şi a capitalului uman de înaltă calificare.
Interesul pentru valorificarea avantajelor pe care diversitatea le oferă în contextul unei
comunităţi urbane moderne s-a materializat inclusiv în analize dedicate conceptului de
planificare urbană în contextul diversităţii, care include, printre altele, obiectivul
fundamentării unui spaţiu comun în care se regăsesc diferitele componente culturale ce
alcătuiesc
comunitatea
urbană.
Un
astfel
de
material,
(http://canada.metropolis.net/pdfs/qadeer_extracted_plan_canada_e.pdf), elaborat în context
canadian, propune următorul index al politicilor şi practicilor utile în planificarea
multiculturală:
1. Oferirea de facilităţi în limbile minorităţilor, interpretare şi traducere în consultări publice.
2. Includerea reprezentanţilor minorităţilor în comitete de planificare şi grupuri de lucru,
precum şi diversificarea personalului procesului de planificare.
3. Includerea organizaţiilor comunităţilor etnice sau minoritare în planificarea proceselor de
luare a deciziilor.
4. Recunoaşterea diversităţii etnice ca obiectiv în planificările oficiale.
5. Politici la nivelul oraşului pentru instituţii cu specific cultural, precum: lăcaşuri de cult,
instituţii de cultură, case de pompe funebre, târguri şi parade etc.
6. Analiza variabilelor etnică şi rasială în analiza procesului de planificare.
7. Studierea enclavelor etnice şi a zonelor în schimbare.
8. Politici sau direcţii pentru sprijinirea cartierelor etnice.
9. Politici sau strategii pentru zone comerciale, mall-uri şi centre de afaceri cu specific etnic.
10. Includerea culturii/religiei între aspectele în baza cărora se fac modificări la faţa locului în
funcţie de nevoile specifice.
11. Includerea de semne, nume de străzi şi simboluri cu specific etnic.
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12. Politici privind furnizarea de servicii care răspund la nevoi cu specific etnic.
13. Politici privind furnizarea de servicii care răspund la nevoile imigranţilor.
14. Politici şi proiecte de prezervare a moştenirii etnice.
15. Recomandări privind locuinţele adecvate diverselor grupuri.
16. Promovarea iniţiativelor comunităţilor etnice referitoare la locuinţe şi dezvoltarea zonală.
17. Strategii de dezvoltare care iau în considerare nevoile interculturale.
18. Promovarea şi sistematizarea iniţiativelor etnice în vederea dezvoltării economice.
19. Politici şi strategii pentru promovarea artei şi a serviciilor culturale cu specific etnic.
20. Acomodarea sporturilor cu specific etnic în proiectul terenurilor de joacă.
Există totodată ghiduri de planificare multiculturală elaborate pentru uzul autorităţilor locale
din Australia precum:
http://www.crc.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/10978/Multicult_Planning_Framewor
k.pdf, respectiv
http://www.omi.wa.gov.au/resources/clearinghouse/Planning_framework_guide.pdf.
Ghidul elaborat pentru autorităţile locale din Australia de Vest stabileşte trei obiective
fundamentale urmărite de procesul de planificare multiculturală, respectiv şapte direcţii de
acţiune şi impact.
Obiectivele sunt formulate după cum urmează:
1. participarea efectivă a comunităţilor lingvistice şi cu particularităţi culturale în viaţa
socială, economică şi culturală a comunităţii locale;
2. asigurarea echităţii în accesul la resurse publice şi a tratamentului în faţa legii;
3. promovarea beneficiilor care decurg din diversitate.
Cele şapte direcţii de acţiune şi de impact sunt împărţite în următoarele trei direcţii strategice:
1: Planificarea şi evaluarea care include direcţiile (A) de planificarea strategică şi de afaceri,
(B) consultare şi de feedback;
2. Dezvoltarea capacităţilor şi alocarea de resurse include direcţiile (C) leadership, (D)
resurse umane, (E) acces şi echitate;
3. Programe şi servicii, care include (F) comunicare, (G) dezvoltarea economică, socială şi
culturală.
Fiecare direcţie de acţiune are asociată o listă de rezultate concrete şi opţiuni de
implementarea a obiectivelor strategice din care reprezentanţii autorităţilor locale se pot
inspira.
Lucrarea semnată de Phil Wood şi Charles Landry (The Intercultural City: Planning for
Diversity Advantage. London: Earthscan, 2007) este de asemenea relevantă în acest context.
2.2. Contextul european
În context european, raportarea la problema diversităţii este influenţată în prezent de cotitura
care s-a produs în perioada 2008-2010 în viziunea unor foruri internaţionale precum Consiliul
Europei sau UNESCO. În 2008, Consiliul Europei a adoptat documentul intitulat White Paper
on Intercultural Dialogue care a plecat de la premisa eşecului multiculturalismului în
gestionarea consecinţelor diversităţii şi a propus mutarea accentului pe dialogul intercultural.
Documentul UNESCO din 2009, intitulat World Report on Cultural Diversity, vorbeşte
despre o lume care a trecut, la scară globală, în faza post-multiculturalistă. Ambele documente
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afirmă că interculturalismul şi dialogul intercultural vor corecta eşecurile politicilor
multiculturale, care au adus, adesea, la ”balkanizarea” societăţilor.
2.3. Proiectul Intercultural Cities
Plecând de la aceste premise, Comisia Europeană şi Consiliul Europei au lansat în 2011
proiectul Intercultural Cities, care a cuprins 11 oraşe europene în faza pilot şi şi-a stabilit
următoarele obiective:
• stimularea unor dezbateri şi generarea de politici în oraşele pilot în vederea aplicării
viziunii interculturale în gestionare problemelor legate de imigranţi, integrare şi
coeziunea socială;
• încurajarea oraşelor pilot în elaborarea unor strategii interculturale ample care
urmăresc gestionarea diversităţii urbane;
• oferirea de exemple altor oraşe din Europa.
În accepţiunea proiectului, un oraş intercultural se defineşte prin următoarele caracteristici
asumate:
• diversitatea este considerată drept sursa dinamismului, a inovării, a creativităţii şi a
creşterii (probabil economice);
• diversitatea este definită ca normă, şi patrimoniul, respectiv identitatea fiecăruia sunt
respectate;
• spaţiile publice, şcolile, spaţiile de locuit, locurile de muncă şi forurile culturale permit
interacţiunea între persoanele cu background cultural diferit şi facilitează schimburi de
variate feluri în avantajul productivităţii şi al creativităţii;
• forurile de consultare publică, de dezbatere şi de luarea a deciziilor reflectă
diversitatea comunităţii, conflictele culturale fiind acceptate şi rezolvate de regulă la
nivelul cel mai de jos (grass root);
• politicienii şi mass media încurajează participarea cetăţenilor la definirea unei
identităţi comune.
Pentru a deveni capabile de o transformare de o asemenea anvergură, oraşele participante la
proiect adoptă şi implementează strategii interculturale care urmăresc transformarea treptată a
politicilor, a spaţiilor publice, a instituţiilor, respectiv a relaţiilor dintre comunităţile culturale
care alcătuiesc populaţia oraşelor respective.
Pe site-ul Consiliului Europei
(http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp) există o variantă a
proiectului intitulat guvernanţă şi politici pentru comunităţi diverse care include şi un index al
oraşelor interculturale, calculat cu ajutorul a 66 de itemuri, grupate în 14 indicatori
(http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Index/default_en.asp).
La evaluările periodice participă peste 40 de oraşe din lume printre care Amadora, Arezzo,
Barcelona, Bilbao, Dortmund, Duisburg, Bari, Campi Bisenzio, Capannori, Cartagena,
Casalecchio di Reno, Castelvetro di Modena, Constanţa, Erlangen, Fermo, Fucecchio,
Fuenlabrada, Genova, Gexto, Jerez de la Frontera, Lodi, Mexico city, Montréal, Munich,
Offenburg, Parla, Pompei, Ravenna, Rijeka, San Giuliano Terme, Sabadell, Sechenkivsky,
Senigallia, Tenerife, Turin, Turnhout, Unione dei Comuni-Savignano sul Rubicone, Västeras,
Veneția şi Zürich.
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Performanţele singurului oraş din România, Constanţa, care participă la proiect, pot fi
consultate la adresa:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Index/Constanta_en.pdf (datele au fost
colectate în mai 2012).
Principiile de bază ale proiectului Intercultural Cities sunt rezumate în materialul intitulat
Evidence of the Economic and Social Advantages of Intercultural Cities Approach (accesibil
pe site-ul proiectului), după cum urmează.
Abordarea oraşelor interculturale, bazată pe cercetări empirice efectuate în 2009 în 11 oraşe
pilot din Europa, propune un nou model care încearcă să depăşească limitările şi slăbiciunile
modelelor tradiţionale de segregare, asimilaţionism şi multiculturalism. Modelul are
următoarele caracteristici mai importante:


Abordează diversitatea ca un avantaj pentru dezvoltarea locală. Promovează toleranţa
şi deschiderea faţă de diferenţă, care sunt prezentate ca precondiţii pentru a culege
beneficiile diversităţii din oraşe şi organizaţii;



Promovează implicarea activă a instituţiilor publice, a organizaţiilor
neguvernamentale, a comunităţii de afaceri şi a asociaţilor comunitare în formularea
politicilor (interculturale). Acest lucru este în concordanţă cu principiul deschiderii
procesului de realizare a politicilor, promovat de cercetare, şi creşte capacitatea
diferitelor comunităţi ale oraşului de a se implica, ajută la integrarea imigranţilor în
comunitate şi contribuie la dezvoltarea vieţii economice şi sociale a oraşului;



Promovează o viziune a oraşului în care întâlniri între rezidenţi cu caracteristici etnice
şi culturale diferite se produc cu uşurinţă, facilitate de designul spaţiilor şi instituţiilor
urbane. Urmăreşte să promoveze spaţii deschise de interacţiune, care să depăşească
barierele, sprijinind încrederea, coeziunea şi facilitând circulaţia ideilor şi a
creativităţii;



Este transversală, fiind comună unor domenii precum educaţia, administraţia publică,
serviciilor publice (e.g. locuinţe, planificare urbană, securitate, servicii de sănătate,
educaţie), piaţa muncii, medierea conflictelor, viaţa culturală. Ea ajută la mobilizarea
cetăţenilor în funcţie de alte caracteristici decât cele etnice, diminuând diviziunile
culturale;



Per ansamblu, nivelul crescut de încredere şi coeziune socială ajută la prevenirea
conflictelor şi a violenţei, creşte eficienţa politicilor şi face oraşul atractiv pentru
oameni şi investitori, deopotrivă.

Beneficiile abordării se referă, deci, atât la administrarea oraşului şi guvernare, la planificarea
urbană, locuinţe, educaţie, servicii publice, sectorul economic, cât şi la calitatea capitalului
social, inovaţie, implicare cetăţenească, coeziune socială şi la multitudinea de opţiuni din care
cetăţenii pot alege în viaţa lor socială şi culturală.
Proiectul Intercultural Cities pune la dispoziţia celor interesaţi un ghid de bune practici cu
exemple concrete din oraşele participante, clasificate după 12 domenii de politici publice
(http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/guidance/General.pdf) şi un manual
metodologic privind elaborarea strategiilor interculturale:
(http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/ICCstepbystepAugust2012.pdf).
Rezultatele proiectului înregistrate în intervalul 2008–2013, reflectate în exemple concrete ale
unora dintre oraşele participante, sunt redate în publicaţia de pe adresa:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/ICCOutcomes_en.pdf .
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3. Analiza preliminară
Municipiul Cluj-Napoca este un oraş cu o poziţionare istorică şi geografică ce îl predestinează
pentru exploatarea potenţialului multicultural de care dispune. Caracteristicile istorice şi
contemporane ale oraşului sunt legate de variate forme ale diversităţii etnice, culturale şi
religioase, de un patrimoniu istoric de excepţie, reflectând multiple interferenţe culturale din
trecut, precum şi o gamă largă a subculturilor specifice erei postmoderne care pot fi exploatate
cu şanse bune în vederea sporirii atractivităţii oraşului, respectiv a spiritului antreprenorial. În
completare la diversitatea cu rădăcini istorice, oraşul a devenit în ultimii ani un loc de atracţie
pentru investitori străini, studenţi şi imigranţi din ţări non-UE.
3.1. Structura etnodemografică
Situaţia comparativă a recensămintelor populaţiei la nivelul anilor 2002 şi 2011, în baza
datelor publicate de INS, prezintă următorul tablou în ceea ce priveşte două componente de
bază ale diversităţii, etnia şi religia:
Etnie

2002

2011

Români

252.433

79,39%

245.737

75,71%

Maghiari

60.287

18,96%

49.565

15,27%

3.029

0,95%

3.273

1,01%

Germani

734

0,23%

544

0,17%

Evrei

217

0,07%

155

0,05%

Ucraineni

146

0,05%

127

0,04%

Greci

147

0,05%

71

0,02%

Altă etnie

905

0,28%

1.939

0,60%

55

0,02%

23.165

7,14%

317.953

100,00%

324.576

100,00%

Romi

Informaţie nedisponibilă
TOTAL
Religie

2002

2011

Ortodoxă

220.011

69,20%

212.975

65,62%

Reformată

38.779

12,20%

31.597

9,73%

Romano-catolică

17.540

5,52%

14.940

4,60%

Greco-catolică

18.484

5,81%

14.152

4,36%

Penticostală

8.270

2,60%

8.083

2,49%

Baptistă

3.786

1,19%

3.603

1,11%

Unitariană

3.369

1,06%

2.946

0,91%

-

-

1.907

0,59%

Adventistă de ziua a şaptea

981

0,31%

1.028

0,32%

Musulmană

396

0,12%

879

0,27%

Altă religie

4.574

1,44%

3.992

1,23%

Fără religie, atei

1.204

0,38%

2.809

0,87%

559

0,18%

25.665

7,91%

317.953

100,00%

324.576

100,00%

Martorii lui Iehova

Informaţie nedisponibilă
TOTAL
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Țara de origine a
imigranților
Moldova
Turcia
China
Siria
SUA
Israel
Serbia
Irak
Tunisia
Ucraina
Liban
Iran
Maroc
Iordania
Albania
Egipt
India
Federatia Rusa
Pakistan
Filipine
Vietnam
Alte țări
TOTAL

Nr. persoane în evidența
autorităților (2013)
573
171
64
62
141
123
28
12
332
48
10
9
151
54
49
27
59
28
23
8
9
346
2327

Scopul stabilirii
în Cluj
Angajare
Familie
Studii
Lungă ședere
Altele
TOTAL

Nr.
persoane (2013)
99
635
1234
191
168
2327

Acest tablou pune în evidenţă dinamică multiculturalităţii oraşului pe parcursul celor nouă
ani. Transformări substanţiale au avut loc la nivelul raportului dintre multiculturalitatea
istorică şi multiculturalitatea internaţională. Astfel, pe fondul creşterii numărului de locuitori
ai oraşului, s-a înregistrat o scădere a procentului componentelor etnică şi religioasă care
definesc multiculturalitatea istorică, atât a populaţiei majoritare, cât şi a populaţiilor
minoritare, cu excepţia celei rome. Pe de altă parte, se observă, la nivelul componentei
religioase, creşterea multiculturalităţii specifice epocii globalizării.
Un aspect demn de remarcat îl constituie creşterea spectaculoasă a neasumării identitare, atât
etnice, cât şi religioase, ceea ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la eficienţa
politicilor multiculturale.
3.2. Experienţe anterioare
Procesul de planificare strategică realizat pentru ciclul 2007–2013 a identificat
multiculturalismul ca fiind una din caracteristicile definitorii ale oraşului Cluj-Napoca. De
asemenea, multiculturalismul a fost identificat ca o resursă importantă pentru dezvoltarea
7

turistică, economică, culturală şi socială a oraşului. Astfel, această resursă se regăseşte
valorificată în strategia de dezvoltare 2007–2013 atât prin existenţa unui capitol dedicat
multiculturalismului între direcţiile strategice de dezvoltare, precum şi prin caracterul
transversal, aspecte legate de multiculturalism regăsindu-se între direcţiile de dezvoltare în
domenii precum turismul, cultura sau serviciile sociale.
În domeniul multiculturalismului au fost identificate următoarele direcţii strategice:
1. Definirea unei identităţi multiculturale a oraşului şi promovarea acesteia prin intermediul
tuturor canalelor de comunicare.
2. Încurajarea şi promovarea parteneriatelor între instituţiile publice, private, organizaţii
nonguvernamentale în diferite domenii de activitate: educaţie, cultură, turism.
3. Organizarea de evenimente cu caracter multicultural, elaborarea în acest scop a unei
agende pe termen scurt şi mediu.
4. Valorificarea potenţialului multicultural al oraşului pentru a încuraja turismului cultural.
5. Conştientizarea problematicii rome ca o componentă a potenţialului multicultural al
oraşului.
O serie de programe operaţionale decurg din aceste direcţii strategice:
1. Evaluarea situaţiei prin realizarea unei cercetări sociologice pentru a analiza starea
relaţiilor interetnice din Cluj-Napoca şi acele domenii care necesită intervenţie.
2. Elaborarea unei strategii de comunicare a identităţii multiculturale a oraşului.
3. Lansarea unei campanii de promovare a mesajului multicultural pe toate canalele de
comunicare (ziarul, website-ul primăriei etc).
4. Iniţierea periodică a unor întâlniri multisectoriale (instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, sectorul de afaceri) pentru armonizarea eforturilor de acomodare a
diversităţii etnoculturale.
5. Încurajarea parteneriatelor în domeniile identificate de analiza SWOT ca fiind în mod
preponderent domenii de segmentare pe criterii etnice: cultură, mediul asociativ şi
învăţământ.
6. Realizarea unei publicaţii reprezentative care să ilustreze potenţialul multicultural al
oraşului.
7. Organizarea de evenimente de promovare a multiculturalismului.
8. Angajarea unui expert rom.
9. Înfiinţarea unei instituţii sau a unor secţii în cadrul instituţiilor existente de promovare a
acestora (un muzeu al romilor etc.).
Dintre programele operaţionale propuse, în perioada 2007–2013 au fost realizate următoarele:
1. Cercetare sociologică având ca scop analiza relaţiilor interetnice din Cluj-Napoca. Iniţiată
de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, realizată pe două eşantioane
reprezentative din Cluj-Napoca (un eşantion reprezentativ pentru populaţia adultă
neinstituţionalizată a oraşului Cluj-Napoca, respectiv un eşantion reprezentativ pentru
populaţia adultă neinstituţionalizată de etnie maghiară), cercetarea a relevat faptul că relaţiile
dintre etniile clujene s-au îmbunătăţit începând cu anul 2004. Principalele trei soluţii avansate
de clujeni în scopul ameliorării în continuare a climatului interetnic au fost: creşterea gradului
de colaborare între grupuri, creşterea rolului educaţiei ca mijloc de promovare a diversităţii şi
schimbarea mentalităţilor.
2. Elaborarea ghidului multicultural al oraşului Cluj-Napoca, ilustrând potenţialul
multicultural al oraşului pentru turişti. Realizat în parteneriat de către Primăria Cluj-Napoca şi
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, ghidul, editat în patru limbi, reflectă
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diversitatea etnoculturală a oraşului, fiind primul produs de acest fel promovat de primărie,
atât prin biroul de informare turistică, cât şi prin pagina de internet a instituţiei.
Cu toate că elaborarea şi promovarea unei strategii de comunicare a identităţii multiculturale a
oraşului nu s-a putut realiza în ciclul de planificare strategică precedent, o serie de măsuri
punctuale ale administraţiei publice locale au fost puse în practică, dintre care pot fi amintite:
sprijinirea unor manifestări culturale de amploare ale comunităţii maghiare – Zilele Culturale
Maghiare; sprijinirea unor manifestări culturale având și caracter intercultural – TIFF;
amplasarea pe monumentele istorice a unor plăcuţe în cinci limbi, printre care şi limba
maghiară; alocarea din bugetul local a unor resurse financiare şi pentru instituţii publice sau
private ale minorităţilor etnice; angajarea şi a unor persoane din rândul comunităţii maghiare
în servicii publice etc. Toate acestea au avut menirea consolidării încrederii reciproce dintre
majoritate şi minorităţi.
4. Valorificarea potenţialului multicultural la Cluj-Napoca
În vederea elaborării componentei multiculturale a strategiei de dezvoltare a municipiului
Cluj-Napoca pentru anii 2014–2020 au fost organizate trei focus-grupuri, pe de o parte cu
membri ai grupului de lucru, pe de altă parte cu stake-holderi, personalităţi care au implicaţii
majore în dezvoltarea şi implementarea politicilor multiculturale la nivelul oraşului.
Pe baza analizei focus-grupurilor, rezultatele obţinute pot fi sintetizate în următoarele trei
direcţii: (1) identificarea aspectelor specifice ale multiculturalităţii ce caracterizează oraşul,
(2) analiza SWOT şi (3) identificarea direcţiilor strategice, respectiv a programelor
operaţionale care urmăresc valorificarea potenţialului reprezentat de caracterul multicultural
al oraşului.
4.1. Multiculturalitatea clujeană văzută de stake-holderi
Este necesară, înainte de toate, o distincţie clară între două aspecte complementare ale
problemei: cel empiric, respectiv cel normativ-regulativ.
Multiculturalitatea municipiului este una bine reprezentată, reală, fără a fi, însă, comparabilă
cu aceea a „oraşelor globale”. Ea poate fi circumscrisă prin apelul la diverşi descriptori,
respectiv articulată pe mai multe paliere:
• palierul etnic: diversitatea etnică este construită istoric, dar şi prin fenomenul
contemporan al migraţiei temporare interne (ex. studenţimea care vine din secuime) sau
externe (studenţi din U.E, spaţiul nord-african şi asiatic, respectiv angajaţi ai
multinaţionalelor). Această ultimă categorie de migranţi aduce cu sine şi diversitatea
rasială;
• palierul lingvistic;
• palierul religios;
• palierul claselor sociale;
• palierul genurilor sociale.
Multiculturalismul, în schimb, se referă la modul în care este percepută, recunoscută, normată,
valorizată multiculturalitatea din punct de vedere social şi politic.
Din această perspectivă, aspecte definitorii ale multiculturalismului clujean sunt:
• se axează pe o realitate istorică, puternic ancorată în etnicitate;
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• este un mod de vieţuire care există, practic, în toate zonele oraşului, nu doar în centru;
• se defineşte prin toleranţă faţă de cei veniţi din alte zone ale ţării, care au contribuit la
configurarea multiculturalităţii: Clujul a adoptat cu generozitate oameni veniţi din alte
oraşe sau sate ale României, care au adus cu ei şi cultura locului de unde au venit;
• în ultimii ani este în continuă creşterea componenta de multiculturalitate internaţională;
• este fundamentat pe situaţii concurenţiale, conflictuale, contestative.
La nivel discursiv, principalele argumente care susţin ideea că oraşul este o locaţie
multiculturală sunt:
• caracterul multietnic al populaţiei,
• componenta multiculturală a diferitelor instituţii de o importanţă majoră în oraş,
• prezenţa în viaţa oraşului a unui număr mare de studenţi străini,
• evenimentele care promovează multiculturalismul şi
• acceptarea multiculturalismului de către autorităţile locale pentru crearea şi
promovarea unui brand de oraş.
Pe de altă parte, principalele argumente care susţin ideea că Clujul nu este o locaţie
multiculturală sunt:
• culturile minoritare (germană, evreiască, maghiară) sunt tot mai puţin vizibile în
spaţiul public al oraşului, existând şi funcţionând, mai degrabă, mai multe monoculturi paralele,
• nu există o vizibilitate şi o cultură politică a multiculturalităţii,
• parte a populaţiei şi a intelectualilor este naţionalistă.
Pe scurt, municipiul Cluj este o locaţie incipient multiculturală, unde instituţiile cu caracter
multicultural constituie puncte de legătură între monoculturi paralele.
4.2. Analiza SWOT
Puncte tari:
•

existenţa unui potenţial multicultural, exprimat în resursă umană, instituţională,
istorică;

•

existenţa mai multor categorii de culturi (etnice, religioase, sociale etc.), ceea ce
imprimă oraşului o diversitate care poate fi percepută ca resursă şi, implicit,
valorizată;

•

expunerea oraşului, în prezent, ca urmare a fenomenului migraţiei, la o diversitate
externă, fapt care poate vizibiliza diversitatea internă şi care poate conduce la o mai
bună valorificare a ei;

•

existenţa unei memorii culturale extrem de diverse a oraşului (etnică, lingvistică,
religioasă, socială, de patrimoniu arhitectural etc.), memorie construită de personalităţi
aparţinătoare mai multor culturi;

•

existenţa a numeroase biserici/lăcaşe de cult ale mai multor confesiuni, care
promovează principiile ecumenismului religios;

•

reîmprospătarea continuă a potenţialului multicultural al oraşului prin studenţii care
frecventează învăţământul universitar clujean;

•

funcţionarea a numeroase instituţii culturale şi ONG-uri care promovează şi
implementează politici multiculturale;
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•

dezvoltarea, în ultimii ani, a unei atmosfere favorabile politicilor multiculturale şi
inclusiv a unor modele de bune practici în ceea ce priveşte implementarea politicilor
multiculturale, în instituţii, precum Universitatea „Babeş-Bolyai”, Teatrul Maghiar,
Teatrul de Păpuşi Puck, Filarmonica, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Casa
Tranzit, Fabrica de Pensule, sau prin intermediul mass-mediei în limbile minorităţilor
etnice etc.;

•

organizarea la Cluj, a unor evenimente de amploare, care valorifică multiculturalitatea:
TIFF-ul, Zilele Culturii Maghiare, evenimente sportive;

•

intrarea municipiului în reţele cu alte oraşe: „Cluj-Napoca, oraş înfrăţit cu...”;

•

existenţa unei reţele educaţionale complexe, dimensiune care poate contribui la
crearea/creşterea competenţei multi- şi interculturale;

•

ponderea ridicată a populaţiei cu studii superioare în oraş, fapt care ajută la o benefică
schimbare de mentalitate, propice politicilor multiculturale;

•

prezenţa şi activarea, în oraş a unei serii de experţi, care pot contribui la dezvoltarea
politicilor administraţiei publice;

•

funcţionarea situaţiilor cotidiene de schimb cultural, în cadrul reţelelor personale şi
profesionale;

•

existenţa semnelor şi a spaţiilor întâlnirii culturale.

Puncte slabe:
•

existenţa unor domenii de segmentare pe criterii etnice, lingvistice, culturale, fapt care
configurează paradoxul „lumilor paralele”: „ne respectăm, dar nu ne cunoaştem”;
Această insularitate culturală şi lipsa de dialog între culturi e vizibilă atât în privinţa
culturilor istorice ale Clujului, cât şi în privinţa multiculturalităţii internaţionale, tot
mai accentuată în ultimii ani;

•

dezvoltarea unor fenomene de segregare şi auto-segregare etnică, cu consecinţe
negative pentru comunităţile culturale;

•

lipsa cooperării culturale, respectiv a punţilor de interacţiune între structurile
organizatorice, dar şi a instrumentelor care favorizează aceste interacţiuni (ex. lipsa
unui dicţionar academic româno-maghiar);

•

funcţionarea, la nivel administrativ, a unor politici care adâncesc faliile etnice, prin
lansarea unor mecanisme de finanţare a proiectelor comunitare care reproduc logica
segregării etnice, prin neîncurajarea dialogului intercultural;

•

prezenţa scăzută a etniei rome, în calitatea sa de actor cultural pe scena oraşului, şi
lipsa asumării comunitare faţă de această problematică a comunităţii rome, receptată
exclusiv prin prisma nevoilor ei sociale;

•

lipsa unor spaţii de interacţiune culturală între localnici şi cei care vin în oraş, în
cadrul unor programe academice, al unor schimburi de experienţă sau pentru a munci;

•

fundamentarea interacţiunii culturale se bazează mai mult pe relaţii individuale de
prietenie şi prea puţin pe asumarea acesteia în cadrul unor proiecte politice, cu
consecințe vizibile în planul realității de zi cu zi a orașului;

•

prescripţiile unei bune convieţuiri nu creează premisele cunoaşterii reciproce a
comunităţilor etnice clujene;
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•

existenţa unor situaţii conflictuale între etnii, configurate istoric şi accentuate la nivel
politic;

•

lipsa presiunii sociale pentru a crea interacţiune între culturi;

•

lipsa asumării componentei multiculturale la nivel comunitar şi individual;

•

alocarea resurselor bugetului municipal mai mult înspre dezvoltarea ansamblului şi
mai puţin înspre proiecte care să coalizeze şi să întâlnească comunitatea;

•

lipsa unei politici de denumire a străzilor municipiului, care să ţină cont de pluralitatea
culturală existentă;

•

ponderea ridicată a populaţiei cu convingeri naţionaliste, care resping ideea
multiculturalităţii;

•

lipsa empatiei la nivel individual;

•

teama autorităţilor locale de implementarea unor politici multiculturale reale, teamă
cauzată de calculele politice;

Oportunităţi:
•

existenţa reţelei oraşelor interculturale europene, care pot oferi exemple, în ceea ce
priveşte dezvoltarea unor strategii interculturale ample;

•

existenţa unor modele de organizare a comunităţilor de migranţi (ex. Centrul Cultural
Arab, ce oferă inclusiv cursuri de limbă arabă), care creează micro-spaţii de dialog
cultural;

•

potenţialul economic ridicat şi mediul propice investitorilor străini, care valorizează
inclusiv cultura diversităţii la locul de muncă;

•

crearea şi asumarea de către Cluj a poziţiei de „oraş nr. 2” din ţară şi valorizarea sa ca
oraş în care lucrurile se fac „diferit”, superioare calitativ şi „altfel”, în comparaţie cu
alte oraşe mari; Clujul ca „alternativă culturală” la „cultura de afaceri a
Bucureştiului”;

•

alegerea municipiului drept Capitală Europeană a Tineretului, în anul 2015, respectiv
candidatura la titlul de Capitală Culturală a Europei pentru anul 2021;

•

funcţionarea, a numeroase ONG-uri, inclusiv a unora care gestionează problemele
comunităţilor de romi;

•

proporţia ridicată a populaţiei tinere, tinerii fiind mai deschişi schimbării şi mai
toleranţi;

•

posibilitatea ca structurile universitare să introducă în planul de studiu cursuri de
educaţie culturală;

•

posibilitatea ca revistele culturale, care activează în oraş să mediatizeze/să dezbată
diversitatea;

•

oportunitatea de a populariza informaţia despre multiculturalitate/ politicile
multiculturale/ evenimentele multiculturale prin social media;

•

posibilitatea de a realiza şi de a valoriza social co-producţia (realizată de maghiari şi
români): „a face şi apoi a consacra, adică a arăta că ceea ce s-a făcut prin colaborare
este mai valoros decât dacă s-a făcut prin monoproducţie”;

12

•

posibilitatea societăţii civile de a crea cadrele unui dialog şi cadre experimentale de
inter-dialogare;

•

existenţa unor ţeluri comune: membrii comunităţilor etnice existente în Cluj au
obiective comunitare comune (Cluj Capitala Culturală Europeană, Cluj Capitala
Tineretului);

•

existenţa unor identităţi multiple asumate individual.

Ameninţări:
•

bariera lingvistică existentă între comunităţile de români şi cele de maghiari; etnia
maghiară cunoaşte limba română, etnia română cunoaşte mai puţin limba maghiară,
situaţie care generează anumite frustrări;

•

evoluţia etno-demografică şi, legat de aceasta, provocarea pe care o reprezintă romii;

•

stereotipiile religioase accentuate de către biserici: românii sunt ortodocşi, maghiarii
sunt catolici, reformaţi etc.;

•

posibila acutizare a fenomenului migraţiei, care ar conduce la apariţia fenomenului
„alterităţii reale”;

•

suprapunerea palierului etnicităţii peste palierul cultural;

•

posibila politizarea a temei, care duce la tensionarea relaţiilor interetnice şi
interstatale;

•

rezistenţa la schimbare.

4.3. Direcţii strategice, programe operaţionale
1. Asumarea consecventă a mesajului multicultural, promovarea acestuia prin strategii
media special elaborate şi prin valorizarea instituţiilor care constituie, în acest sens, exemple
de bune practici:
•

Sublinierea caracterului multicultural al municipiului în documentele oficiale, precum
şi în contextele în care sunt prezente oficialităţi;

•

Dezvoltarea unor programe de promovare a pluralităţii culturale, de cunoaştere a
culturii altere, prin intermediul revistelor care au impact la nivelul culturii înalte şi
care funcţionează în structurile administraţiei locale;

•

Elaborarea unei strategii media de valorizare a potenţialului multicultural (ex.
alcătuirea unul album foto – Clujul multicultural; anunţuri de interes local în mai
multe limbi etc.)

•

Regândirea istoriei, identităţii multiculturale a Clujului, prin reinterpretarea
simbolurilor oraşului, prin marcarea locurilor multiculturale;

•

Promovarea memoriei culturale diverse şi a personalităţilor în instituţiile locale;

•

Promovarea şi comunicarea avantajelor multiculturalităţii pentru populaţia clujeană, la
nivel comunitar, dar şi individual;

•

Dezvoltarea unui mecanism de denumire a străzilor nou-înfiinţate, care să ţină cont de
diversitatea culturală a oraşului.
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2. Promovarea şi susţinerea unor structuri, instituții și strategii educaţionale care pot juca
un rol în dezvoltarea mentalității inter- şi multiculturale, respectiv a competenţelor
asociate:
•

Înfiinţarea unor structuri educaţionale care să permită educaţia în limba engleză/limba
migranţilor, respectiv care să deţină mecanisme de educare a copiilor cu nevoi
speciale;

•

Creşterea cooperării dintre administraţia locală şi instituțiile de învățământ, ONGurile, fundaţiile sau alte structuri care au experienţă în derularea programelor de
educaţie interculturală, cu accent pe şcolile în care au existat/există conflicte etnice;

•

Încurajarea interacţiunilor între şcolile cu predare în diferite limbi, liniile de studiu,
secţiile diferitelor etnii prin crearea unor oportunităţi de întâlnire între grupuri (ex.
concursuri care să premieze competenţa lingvistică; întreceri sportive; activităţi
artistice);

•

Facilitarea cunoaşterii reciproce a comunităţilor etnice istorice ale Clujului prin
crearea unor cadre de învăţare a limbilor minorităţilor etnice, în speţă a unor programe
de învăţare a limbii maghiare; valorizarea cunoaşterii limbii maghiare de către
vorbitorii nenativi: „Crearea unor premise prin care faptul de a vorbi maghiară să fie
considerat «cool»“.

3. Crearea unor cadre de acţiune comună a grupurilor etnice şi culturale diferite:
•

Activarea comunităţilor etnice pentru coproducţia culturală, care are o componentă
emancipatoare;

•

Crearea unor cadre de valorizare socială a coproducţiei;

•

Crearea unei biblioteci comune pentru studiile teologice;

•

Crearea premiselor pentru o bună articulare a spaţiilor de întâlnire multiculturală.

4. Alocarea resurselor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor
multiculturale:
•

Lansarea unor programe de finanţare care să încurajeze comunicarea şi cooperarea
interetnică, interreligioasă şi, mai larg, interculturală;

•

Susţinerea unor programe prin care interacţiunea, bazată exclusiv pe prietenie, un ideal
social, să se fundamenteze mai mult pe idealul activării, emancipării, producerii de
identitate socială;

•

Crearea unor „cadre ale libertăţii”, cadre experimentale de interacţionare, care se
bazează pe interculturalitate.

5. Conştientizarea şi asumarea problematicii comunităţii rome, ca făcând parte din
diversitatea locală:
•

Crearea unor cadre de interacţiune socială în care să fie implicaţi romi şi membrii ai
celorlalte comunităţi etnice;

•

Introducerea comunicării publice în limba rromani (inscripţii, mesaje de interes
public).

6. Asumare politicilor multiculturale şi a implementării acestora de către autorităţile locale
în mod continuu şi independent de calculele electorale:
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•

Înfiinţarea unui grup de lucru, în cadrul unui parteneriat public-privat, care să
analizeze bunele practici din diferite oraşe ale lumii privind valorificarea potenţialului
diversităţii;

•

Explorarea oportunităţilor în vederea stabilirii de legături strategice cu municipalităţile
unora dintre aceste oraşe;

•

Demararea procedurilor în vederea aderării municipiului Cluj-Napoca la reţeaua
Intercultural Cities.

5. Concluzii
Materialul elaborat de grupul de lucru a fost prezentat şi discutat în cadrul unei dezbateri
publice care a avut loc în sediul Primăriei Cluj-Napoca, la data de 30 ianuarie 2014. Pe baza
punctelor de vedere exprimate de participanţii la dezbatere, se pot stabili următoarele 5
probleme strategice cheie, respectiv următoarea listă de prioritatea a programelor operaţionale
propuse.
Probleme strategice cheie:
1. Nevoia de asumarea consecventă a mesajului multicultural şi de promovare a acestuia prin
strategii media special elaborate şi prin valorizarea instituţiilor care constituie, în acest sens,
exemple de bune practici.
2. Nevoia de promovare, respectiv de susţinere a structurilor şi strategiilor educaţionale care
urmăresc formarea şi dezvoltarea mentalităţii şi a competenţelor inter- şi multiculturale.
3. Nevoia unor cadre de acţiune comună pentru grupurile etnice sau culturale interesate în
cunoaşterea reciprocă şi colaborarea interetnică, interculturală.
4. Nevoia de alocare a resurselor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor
multiculturale.
5. Nevoia de conştientizare şi de asumare a problematicii comunităţii rome, ca făcând parte
din diversitatea locală.
Lista de priorităţi a programelor operaţionale propuse:
1. Înfiinţarea unui grup de lucru, în cadrul unui parteneriat public-privat, care să analizeze
bunele practici din diferite oraşe ale lumii privind valorificarea potenţialului diversităţii.
2. Explorarea oportunităţilor în vederea stabilirii de legături strategice cu municipalităţile
oraşelor care au experienţă în valorificarea potenţialului multicultural, demararea procedurilor
în vederea aderării municipiului Cluj-Napoca la reţeaua Intercultural Cities.
3. Stimularea, prin programele de finanţare consacrate, a comunicării şi cooperării interetnice,
interreligioase şi, mai larg, interculturale. Lansarea unui program de finanţare care să
încurajeze comunicarea şi cooperarea interetnică, interreligioasă şi, mai larg, interculturală.
4. Sublinierea caracterului multicultural al municipiului în documentele oficiale, precum şi în
contextele în care sunt prezente oficialităţi.
5. Regândirea istoriei, identităţii multiculturale a Clujului, prin reinterpretarea simbolurilor
oraşului, prin marcarea locurilor multiculturale; promovarea memoriei culturale diverse şi a
personalităţilor în instituţiile locale.
6. Elaborarea unei strategii media de valorizare a potenţialului multicultural.
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7. Promovarea şi comunicarea avantajelor multiculturalităţii pentru populaţia clujeană, la
nivel comunitar, dar şi individual.
8. Facilitarea cunoaşterii reciproce a comunităţilor etnice istorice ale Clujului prin diverse
mijloace, inclusiv prin crearea premiselor pentru o bună articulare a spaţiilor de întâlnire
multiculturală.
9. Crearea unor cadre de interacţiune socială în care să fie implicaţi romi şi reprezentanţi ai
altor comunităţi etnice.
10. Creşterea cooperării dintre administraţia locală şi ONG-urile, Fundaţiile şi instituţiile
publice care au experienţă în programe de educaţie interculturală.
11. Încurajarea interacţiunilor între şcolile cu diferite limbi de predare, liniile de studiu,
respectiv secţiile diferitelor etnii din instituţiile de învăţământ secundar şi terţiar, prin crearea
unor oportunităţi de întâlnire şi cunoaştere reciprocă între grupuri.
12. Activarea comunităţilor etnice pentru coproducţia culturală, cu potenţial emancipator;
crearea unor cadre de valorizare socială a rezultatelor coproducţiei.
13. Crearea unor „cadre ale libertăţii”, experimentale de interacţionare, care se bazează pe
interculturalitate.
14. Introducerea comunicării publice în limba rromani (inscripţii, mesaje de interes public).
15. Înfiinţarea unor structuri educaţionale care să permită educaţia în limba engleză/limba
imigranţilor, respectiv care să deţină mecanisme de educare a copiilor cu nevoi speciale.

La discuţiile de focus-grup au participat următoarele personalităţi cu implicaţii în dezvoltarea
şi implementarea politicilor multiculturale la nivelul oraşului:
Monica Căluşer, Botond Csoma, Péter Demény, Pavel Doghi, Péter Eckstein-Kovács, András
Farkas, Magdalena Gazday, Bogdan Ivanov, Csilla Könczey, Attila László, Marius Lazăr,
Florin Moisă, István Péter, Vlad Pop, Róbert Schwartz, István Szakáts, István Székely,
Botond Talpas, Gabriella Tonk, Rariţa Zbranca.
La elaborarea materialului au contribuit:
Gabriel Bădescu, Rareş Beuran, Alina Branda, Cristofor Filipaş, Tudor Sălăgean, Enikő
Trombitás (în calitate de membri ai grupului de lucru), Gábor Ádám, Cosmina-Maria
Berindei, Attila Gábora, Gyöngyi Pásztor, Cosmina Timoce-Mocanu, (în calitate de experţi),
respectiv István Horváth şi Levente Salat (coordonatorii grupului de lucru).
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