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47% dintre românii emigrați își doresc
să se reîntoarcă în România, cu 10
procente mai puțin decât în 2017
47% dintre românii emigrați vor să se întoarcă în România, conform
rezultatelor celui mai amplu studiu despre diaspora românească
(1810 respondenți), comandat de RePatriot și realizat de Open-I
Research. În 2017, 57% din români aveau această intenție.

Acum avem cu 10 procente mai puțin decat în 2017.

Care sunt motivele pentru care doriți să vă întoarceți?
Baza: românii care vor să se întoarcă (47%)

Care sunt motivele pentru care nu doriți să vă întoarceți?
Baza: românii care nu vor să se întoarcă (53%)

Ce ar trebui să se schimbe în România ca să considerați că
merită să reveniți?

Baza: românii care nu vor să se întoarcă (53%)

46% dintre românii emigrați vor să investească în România ,
fata de 56% in 2017, considerând că cele mai atractive domenii
sunt turismul (34%) și agricultura (39%).

37% dintre romanii din diaspora estimează că în următorii ani
lucrurile se vor îmbunătăți în România (față de 43% în 2017),
iar 29% cred că lucrurile se vor înrăutăți (26% in 2077)

Odata emigrați, românii țin legătura cu țara, în special cu
familia. Mai mult decât atât, ei transferă bani în țară, 70% au
transferat bani în ultimele 12 luni (similar cu 2017- 71%).

Câteva mesaje ale celor ce au răspuns la acest
studiu către românii care întenționează să
emigreze:
“Faptul că pleci în altă țară, nu-ți rezolvă în totalitate problemele, ci doar o
parte dintre ele. Și s-ar putea că cele nerezolvate să cântărească mai mult în
viață ta de zi cu zi.

Implică-te mai mult în comunitatea unde trăiești în România (cartier, stradă,
oraș, grup prieteni). Ajută, fă ordine, fă totul corect. Poate azi vei face numai
tu, dar săptămâna viitoare mai vine unul, mai vin doi și deja începe să se
schimbe totul.”

“În România trebuie să se schimbe mentalitățile, să nu se mai dea
șpagă, să fie încurajați oamenii că să muncească. E o țară frumoasă cu
oameni extrem de inteligenți dar din păcate se respectă doar banul.
Săracii sunt impozitați la maxim.
În Canada trăiesc liberă, nu stau cu grijă de mâine, am asigurări
aproape la orice. Am sprijin medical atunci când am nevoie. Nu în
ultimul rând, mă simt respectată. La medic și chiar la coadă la autobuz
este regulă primul venit, primul servit. În 13 ani nu am dat nici șpagă și
nici cadou deși am avut copii la școli.
În România eram profesor și o duceam destul de bine dar eram scârbită
de cerșeală la medic, la școală, la sport, etc.”

“Capra vecinului nu e neapărat mai grasă și iarbă din curtea lui nu e neapărat mai verde. Și
nu neapărat, chiar nu e. Depinde din ce punct o vezi/jinduiești.
Încearcă să faci tot ce poți în România înainte să pleci și profită de părinți, bunici, familie, tot
ceai.
În străinătate,aida orice că să ai un bunic, bunica aproape, frate, soră.
Nu ai același energie/ legătură/ socializare specifică nouă, românilor.
Occidentul este civilizat și politicos dar individualist și lipsit de sens. Ți se zâmbește din
politețe dacă un interes comun te leagă, dacă nu, vecinul poate să nu îți dea binețe o viață
întreagă.

În România încă poți să mai spui lucrurilor pe nume și să fii politic incorect, fără să fii
catalogat drept discriminant. (…)
România a evoluat enorm în ultimii 15 ani și va mai evolua. Este pe calea cea bună și
România există dincauza oamenilor care cred în ea, nu a defetistilor plângăcioși.
Cred în România și cei 15 ani de America de Nord, m-au convins că nicăieri nu e mai bine că
ACASĂ, iar adevărată casă pentru un român este România.
Succes și căi bune tuturor românilor! “

Vă mulțumim!
Studiul privind românii din diaspora a fost inițiat
în iulie -august 2019, de către agenția de
cercetare Open-I Research la cererea RePatriot.
Chestionarul a fost completat online de catre
1810 români emigrati în țări precum Spania,
Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA,
Franța, Canada, Austria, Norvegia, Belgia.

