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TRAIECTORII ALE
MONOPARENTALITÃÞII ÎN ROMÂNIA
ISTORII DE VIAÞÃ ALE PÃRINÞILOR
SINGURI
ANA GHERGHEL
Studiul familiei are o îndelungatã tradiþie care începe cu
fondatorii sociologiei (Durkheim, LePlay etc.). În prezent, în
societãþile occidentale, sociologia familiei este unul dintre cele
mai prolifice domenii ale sociologiei, atât în ceea ce priveºte
teoriile ºi studiile empirice, cât ºi instituþiile în cadrul cãrora
se desfãºoarã numeroase programe de învãþãmânt ºi cercetare.
Extraordinara dezvoltare a sociologiei familiei în ultimii ani
se datoreazã transformãrilor demografice ºi structurale ale
instituþiei familiei ce suscitã interesul atât al cercetãtorilor cât
ºi al legislatorului ºi al guvernanþilor. În contrast, în România,
studiul familiei este la începuturi, fapt datorat pe de o parte
slabei dezvoltãri a sociologiei în general – urmare a absenþei
din spaþiul ºtiinþific pentru o perioadã îndelungatã – iar pe de
altã parte, lipsei unor cercetãri sistematice asupra diverselor
aspecte ale vieþii familiale, dar ºi asupra evoluþiei familiei în
general. Articolul1 de faþã îºi propune sã acopere mãcar parþial
acest vid de cercetare prin studiul unui fenomen ce denotã
1

Articolul prezintã cercetarea pe care am realizat-o în vara anului 2001,
asupra unui grup de 18 familii monoparentale, în cadrul tezei de
doctorat despre monoparentalitatea în România.
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transformarea instituþiei familiei în România, anume creºterea
monoparentalitãþii. Fenomen observat încã din anii ’70 în
societãþile occidentale ºi analizat în numeroase studii, creºterea
numãrului ºi proporþiei familiilor monoparentale în ansamblul
familiilor devine un fapt social abia în anii ’90 în România.
Cu toate acestea, se remarcã absenþa unor studii sistematice ºi
complete asupra emergenþei ºi extinderii monoparentalitãþii
în România; cu excepþia câtorva lucrãri2 care trateazã aspecte
particulare ale monoparentalitãþii, fenomenul nu a captat
atenþia cercetãtorilor, rãmânând în afara lucrãrilor de sintezã.
În acest articol propun o analizã cât mai completã a
monoparentalitãþii în România, ca parte a procesului de
transformare a instituþiei familiei într-o societate în tranziþie,
deci în schimbare globalã. Demersul pe care îl prezint tinde
sã avanseze o modalitate de lecturã a transformãrii practicilor
ºi comportamentelor familiale în decursul ultimului deceniu,
pornind de la identificarea caracteristicilor specifice ale
monoparentalitãþii în România ºi definirea unor traiectorii tip.
Înainte de a prezenta efectiv analiza fenomenului, voi resitua
acest demers în ansamblul studiilor despre familie.
Familia contemporanã, o instituþie în schimbare
Câteva tendinþe durabile de transformare marcheazã
instituþia familiei în ultimele decenii ale secolului al XX-lea.
Acestea sunt scãderea drasticã a natalitãþii ºi nupþialitãþii,
creºterea divorþialitãþii, difuzarea din ce în ce mai amplã a
uniunii libere. Acumularea acestor transformãri în decursul
timpului a condus la veritabile mutaþii ale familiei. Cea mai
importantã este diversificarea formelor de viaþã familialã:
2

Cristina ªtefan (2001) ºi Marian Preda (1999) au tratat familia
monoparentalã din perspectiva politicilor publice care i se adreseazã,
ºi a aspectelor economice ale monoparentalitãþii.
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înlocuirea modelului unic al familiei conjugale, nucleare cu
o diversitate de forme familiale – familii monoparentale, familii
recompuse, uniune liberã, cupluri homosexuale. Se vorbeºte
tot mai puþin despre familie ºi tot mai mult despre familii.
Aceastã multiplicare a formelor de viaþã familialã, consacrate
juridic ºi social, semnificã o modificare a concepþiei asupra
familiei ºi cuplului; familia se defineºte prioritar pe baza
legãturilor filiale ºi secundar pe baza relaþiei conjugale, iar
cuplul devine din ce în ce mai instabil, bazat pe afectivitate.
Diversificarea formelor de viaþã familialã, a comportamentelor
ºi practicilor familiale se traduce în modificarea sistemului
simbolic al societãþii. 3 În prezent, societatea nu se mai
raporteazã la un sistem simbolic fondat pe referinþa unicã la
cãsãtorie, fundamentul vieþii familiale; multiplicitatea
caracterizeazã familia contemporanã întrucât în societate
coexistã o diversitate de forme familiale alternative. Aceastã
mutaþie principalã a instituþiei familiei e însoþitã de o tendinþã
marcatã spre dezinstituþionalizarea familiei. Dupã cum
remarca Louis Roussel,4 dezinstituþionalizarea are doua faþete:
pe de o parte, tendinþa actorilor de a menþine viaþa privatã în
afara cadrelor instituþionale la diverse momente ale traiectoriei
familiale (cuplu consensual, separare fãrã divorþ), iar pe de
altã parte, retragerea dreptului din gestiunea relaþiilor familiale.
În aceste condiþii, comportamente altã datã marginale s-au
generalizat la scara întregii societãþi. Astfel de schimbãri care
pun sub semnul întrebãrii fundamentul instituþional al familiei
sunt observabile în toate societãþile occidentale ºi au suscitat
marea dezvoltare a studiului familiei în decursul ultimelor patru
decenii.

3
4

Thery (1996).
Roussel (1992).
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Dinamica instituþiei familiei în þãrile est-europene este însã
diferitã de cea a societãþilor occidentale, sub influenþa
politicilor publice puse în aplicare de regimul comunist.
Politicile sociale care au fost puse în practicã de regimul
comunist urmãreau sã imprime o anumitã evoluþie familiei ºi
sã menþinã indicatorii demografici între anumiþi parametri. În
special între anii 1966-1989, familia a fãcut obiectul unor
politici deosebit de severe axate pe conservarea ratei de
natalitate la niveluri ridicate, necesare creºterii volumului
populaþiei, ºi prezervarea modelului familial conjugal, unicul
permis ºi legitim. Controlul strict al familiei de cãtre stat a
perturbat evoluþia fireascã a familiei.5 Astfel, abia la începutul
anilor ’90, dupã dispariþia presiunilor directe asupra familiei,
tendinþele de transformare a familiei devin posibile ºi vizibile.
Natalitatea începe sã scadã, tendinþã ce se menþine în ultimii
10 ani; rata de fertilitate diminuând de la 66,3 în 1989 la
39,9 în 1996, iar rata de natalitate de la 16,5 în 1989 la 10,2
în 1996.6 Evoluþia comportamentelor de reproducere e vizibilã
în indicele sintetic de fertilitate care a scãzut de la 1,41 în
1994 la 1,30 în 1996. În paralel se observã creºterea natalitãþii
în afara cãsãtoriei, de la 15% în 1992 la 22% în 1996. Se
înregistreazã, de asemenea, decalaje între mediul urban ºi cel
rural în favoarea ultimului; spre exemplu în 1995, 3 din 5
copii nãscuþi în afara cãsãtoriei provin din mediul rural.
Fenomenul se demarcã ºi prin caracterul precoce al
maternitãþii, naºterile în afara cãsãtoriei la grupul de vârstã
20-24 ani fiind în creºtere ºi reprezentând contingentul cel
mai important.7

5
6
7

Kligman (1998).
Anuarul statistic al României, CNS, 1967, 1997.
Nãscuþi vii în anul 1997, CNS, 1998.
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Divorþialitatea oscileazã în aceastã perioadã, dupã o
creºtere masivã în 1991 când se înregistreazã 37031 divorþuri,
scade uºor în urmãtorii ani pentru a atinge un nou vârf în
1994 cu 39663 divorþuri, iar apoi se stabilizeazã la un plafon
mai scãzut (35586 în 1996). 8 Majoritatea divorþurilor
(aproximativ 56%) se înregistreazã la familiile cu copii.
Monoparentalitatea în România, marginalitate socialã ºi
juridicã
Demografii semnaleazã creºterea semnificativã a
numãrului familiilor monoparentale, fenomen ce nu a captat
însã atenþia cercetãtorilor. Astfel, în urma recensãmântului din
1992, din totalul nucleelor familiale (familii cu sau fãrã copii)
10% sunt familii monoparentale, ceea ce înseamnã o creºtere
de 1,5 ori faþã de procentajul înregistrat la recensãmântul din
1977.9 Prin comparaþie, familiile conjugale n-au înregistrat
modificãri importante, iar numãrul cuplurilor fãrã copii a
crescut cu o zecime, reprezentând aproape o treime din totalul
familiilor. Din totalul nucleelor familiale, aproape jumãtate
(46,9%) au un copil, iar majoritatea familiilor monoparentale
se regãsesc în aceastã categorie. Un raport al Comisiei naþionale
pentru statisticã10 estimeazã cã aceastã evoluþie diferitã a
tipurilor de familie se datoreazã schimbãrii comportamentului
reproductiv, în special a natalitãþii în afara cãsãtoriei, precum
ºi altor fenomene demografice ºi sociale, ca scãderea
mortalitãþii ºi decoabitarea. Coroborând datele prezentate mai
sus, se poate afirma cã extinderea monoparentalitãþii se
datoreazã, pe de o parte, creºterii maternitãþii în afara cãsãtoriei,
8
9
10

Anuarul statistic al României, CNS, 1967, 1997.
Situaþia copiilor în România ºi evoluþia ei în perioada 1980-1985,
raport, CNS, 1996.
Idem.
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iar pe de altã parte, divorþialitãþii familiilor cu copii, cu alte
cuvinte pãrinþii celibatari ºi cei divorþaþi reprezintã cel mai
important contingent din ansamblul familiilor monoparentale.
Studiul monoparentalitãþii în România se limiteazã în prezent
la o analizã a aspectelor economice ale fenomenului, punând
în evidenþã faptul cã familiile monoparentale se asociazã unui
risc de sãrãcie ridicat, numãrându-se printre categoriile care
se aflã sub pragul de sãrãcie. 11 De asemenea, în cadrul
politicilor familiale ºi în legislaþia familiei nu existã mãsuri
care sã codifice specificul monoparentalitãþii.
Toate aceste date indicã transformãri esenþiale ale familiei
în perioada de tranziþie, extinderea monoparentalitãþii este
una dintre transformãrile actuale ºi denotã emergenþa unor
noi forme de viaþã familialã. Pornind de la aceste constatãri, o
serie de întrebãri stau la baza prezentului studiu: ce semnificaþie
are acest fenomen în contextul de schimbare socialã globalã
a societãþii? Ce trãsãturi specifice caracterizeazã creºterea
monoparentalitãþii în România faþã de alte societãþi? Este vorba
de o structurã familialã definitã de lipsa unui pãrinte sau de o
nouã formã familialã care relevã o nouã definiþie a
parentalitãþii? Ce raporturi existã între aceastã formã de
parentalitate ºi conjugalitate? Existã anumite situaþii ºi traiectorii
monoparentale tip, anumite categorii specifice?
Pentru a rãspunde la aceste întrebãri, am considerat cã
demersul cel mai adecvat constã în construirea unui cadru
teoretic adaptat realitãþii studiate, capabil sã surprindã
fenomenul în toatã complexitatea sa, respingând astfel
aplicarea unei scheme teoretice deja construite. Pornind de
la studiile sociologice asupra monoparentalitãþii,12 am construit
11
12

Preda (1999).
Lefaucheur (1991), Favre&Savet (1993), LeGall&Martin (1987),
Gaulejac (1990), Dandurand (1988).
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un cadru teoretic unitar pentru a analiza multiplele aspecte
ale fenomenului. De la bun început o abordare macrosocialã,
globalã a fost exclusã datoritã datelor incomplete de care
dispuneam. Într-adevãr singurele date precise sunt cele care
estimeazã procentajul familiilor monoparentale din totalul
familiilor ºi aceasta pentru anul 1992. Aceste date sunt lacunare
întrucât nu precizeazã structura menajelor monoparentale în
funcþie de diverse criterii, precum statutul matrimonial al
pãrintelui singur, venitul sãu, numãrul de copii etc. O altã
criticã se referã la modalitatea de calcul a acestui procent,
prin raportare la totalul nucleelor familiale (familii cu sau fãrã
copii) ºi nu prin raportare la totalul familiilor cu copii, ceea
ce conduce la ignorarea dimensiunii reale a fenomenului. De
asemenea, nu se cunosc datele pentru perioada 1993-2000,
ceea ce nu ne permite sã urmãrim dinamica fenomenului în
perioada de tranziþie. Þinând cont de aceste limite inerente,
am adoptat o abordare microsocialã, care permite analiza
semnificaþiei fenomenului din perspectiva actorului social, prin
prisma practicilor familiale. De inspiraþie interacþionistã, cadrul
teoretic utilizat are în centrul sãu actorul social în dimensiunea
sa creativã ºi activã, capabil sã construiascã roluri ºi
semnificaþii, nu doar sã le interpreteze ºi preia, sã confere noi
semnificaþii rolurilor ºi practicilor pe care le performeazã, deci
capabil sã inoveze ºi sã transforme mediul în care evolueazã.
Într-o relaþie dialecticã, structurile sociale ºi individul evolueazã
ºi se modeleazã reciproc, în cadrul interacþiunilor permanente,
neputând afirma în mod definitiv predeterminismul unuia
asupra celuilalt.
O altã sursã de inspiraþie care a contribuit la formularea
cadrului teoretic provine dintr-o tradiþie sociologicã ºi
antropologicã cu o istorie bogatã, aceea a studiului reþelelor
sociale. Aceastã perspectivã se fondeazã pe ideea cã actorul
social nu acþioneazã singur, izolat, ci în cadrul unor reþele
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sociale de care aparþine. Actorul utilizeazã resursele ce aparþin
reþelelor sociale diverse, adoptã practicile specifice din cadrul
acestora ºi contribuie la menþinerea ºi funcþionarea lor. Claude
Martin13 a realizat un bilanþ al studiilor care utilizeazã o
abordare bazatã pe reþele sociale, el însuºi aplicând-o în analiza
recompoziþiei universului familial dupã dezuniune. Socialul
este definit ca o reþea (noduri ºi relaþiile dintre ele) de relaþii
interdependente. În cadrul reþelelor se efectueazã schimburi
de informaþii ºi bunuri, iar normele sunt rezultatul
interacþiunilor interindividuale. Studii care analizeazã reþelele
familiale contrazic teza lui Parsons care afirma cã procesul de
industrializare a contribuit la izolarea grupului domestic
conjugal de reþeaua de rudenie ºi astfel a contribuit la
generalizarea modelului familiei nucleare bazat pe menajul
conjugal. Studiile la scara microsocialã (de cartier) au pus în
evidenþã permanenþa reþelelor familiale prin analiza modurilor
de structurare a relaþiilor de rudenie apropiatã, utilizând
indicatori precum densitatea, proximitatea rezidenþialã,
frecvenþa întâlnirilor ºi schimburilor în cadrul grupului de
rudenie.14 Agnès Pitrou15 depãºeºte aceastã fazã descriptivã,
analizând caracteristicile sociabilitãþii în cadrul diverselor
categorii sociale; e vorba despre forþa relaþiilor de rudenie,
densitatea ºi frecvenþa lor, faptul cã sunt locul unui mare numãr
de schimburi de servicii ºi bunuri, informaþii ºi sfaturi. Aceste
schimburi se structureazã diferit în funcþie de categoriile
sociale: ajutor pentru subzistenþã – în mediile populare – sau
ajutor pentru promovare – în clasa mijlocie, dar ºi în funcþie
de etapa ciclului de viaþã. Solidaritatea familialã funcþioneazã
ca sprijin cotidian ºi protecþie în caz de dificultãþi
13
14
15

Martin (1997).
Bott (1957).
Pitrou (1994).
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socio-economice. În aceeaºi direcþie, un grup de cercetãtori
din Québec16 a pus în evidenþã reconstituirea reþelelor de
sociabilitate ºi solidaritate familialã în contextul urbanizãrii,
persistenþa ºi diversificarea lor în condiþiile reorganizãrii
teritoriale la nivel de cartier.
Rezumând, abordarea teoreticã utilizatã în aceastã
cercetare, într-o perspectivã microsocialã, se fondeazã pe
primordialitatea acordatã actorului social, vãzut în cadrul
reþelelor de sociabilitate din care face parte, pentru a
reconstitui complexitatea universului cotidian în care
evolueazã. Mai precis, se face referinþã la patru tipuri de reþele:
familiale (rudenie directã sau prin alianþã), informale (prieteni,
cunoºtinþe), parentale (persoane susceptibile a juca rolul de
pãrinte faþã de copil), instituþionale (instituþii cu care actorul
se relaþioneazã). Reþelele în care actorul evolueazã joacã un
rol important în configurarea situaþiei acestuia întrucât actorul
acþioneazã în concordanþã cu normele vehiculate în cadrul
reþelelor. În plus, actorul utilizeazã nu numai resursele
personale, ci ºi cele ale reþelelor de care aparþine, ceea ce i-a
influenþat pe unii autori sã vorbeascã de capital reþea, gradul
de inserþie într-o reþea de sociabilitate.17
În concordanþã cu aceastã abordare, cadrul metodologic
utilizat se înscrie în tradiþia individualismului metodologic.
Cercetarea ce urmeazã a fi prezentatã se bazeazã pe o abordare
biograficã, care surprinde în profunzime semnificaþia
monoparentalitãþii ºi a practicilor familiale observate. Metoda
aleasã, istoria de viaþã, permite de asemenea recuperarea
dimensiunii dinamice a situaþiei familiale, care este rezultatul
unei întregi evoluþii, nu o situaþie izolatã. Astfel
monoparentalitatea va fi analizatã ca secvenþã a unei traiectorii
16
17

Fortin (1987).
Martin, op.cit., p. 83.
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familiale, pornind de la faptul cã situaþia actualã se înscrie
într-o istorie familialã care îºi pune amprenta asupra
configuraþiei ºi definirii situaþiei ºi contribuie la înþelegerea
sa. Demersul urmat în realizarea istoriilor de viaþã se bazeazã
pe câteva concepte operaþionale, alcãtuite din mai multe
variabile ºi indicatori, articulate într-un cadru unitar.
Variabilele utilizate sunt regrupate în douã dimensiuni:
subiectivã ºi obiectivã. Aceastã distincþie e justificatã de faptul
cã imaginarul ºi realul sunt inseparabile ºi întreþin raporturi
complexe; definirea situaþiei modeleazã atât comportamentul
individului, cât ºi reacþiile sale faþã de ceilalþi (principiul lui
Thomas), valorile interiorizate orienteazã acþiunea ºi atitudinea
individului. Dimensiunea obiectivã vizeazã practicile familiale
ºi condiþiile de viaþã, în timp ce dimensiunea subiectivã se
referã la reprezentãrile, valorile, atitudinile ºi percepþiile care
influenþeazã practicile. Cele douã dimensiuni sunt în strânsã
legãturã, întrucât configurarea unei situaþii depinde nu numai
de condiþiile obiective, ci ºi de percepþia asupra situaþiei ºi de
valorile ºi reprezentãrile care subîntind acþiunile individului.
Dimensiunea obiectivã include resursele (capitalurile)
individuale – vârstã, educaþie, sex, profesie, ocupaþie, venituri,
numãr de copii – ºi reþelele – persoane ºi relaþiile dintre ele.
Dimensiunea subiectiva cuprinde reprezentãrile actorului
privitoare la situaþia actualã, copil, familie, muncã, valorile ºi
atitudinile sale, proiectele de viitor ºi definirea situaþiei (impusã,
doritã, aleasã etc.).
În realizarea istoriilor de viaþã am urmãrit douã paliere:
pornind de la situaþia actualã ºi mergând retroactiv spre
reconstituirea istoriei familiale. Situaþia actualã este rezultatul
unei istorii familiale, matrimoniale, sociale, de aceea am
considerat important a reconstitui traiectoria familialã,
subiectivã, aºa cum o descrie ºi percepe individul. Fiecare
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este descrisã pe cele douã dimensiuni, obiectivã ºi subiectivã,
sistematizate în schema urmãtoare:
ANALIZA
Situaþia actualã

DIMENSIUNE
CONCEPT OPERAÞIONAL
1.1.Dimensiunea obiectivã
Resurse individuale

Resurse relaþionale: reþele

1.2.Dimensiuneasubiectivã
Definirea situaþiei

Reprezentãri

VARIABILE
Vârstã
Venit
Educaþie
Ocupaþie
Profesie
Numãr copii
Actori (rol, statut) ºi
relaþiile dintre ei (tip de
relaþie, frecvenþã,
intensitate)
Percepþia situaþiei (impusã,
doritã, cãutatã etc.)
Proiecte de viitor (copil,
familie, muncã)
Valori ºi atitudini

Istoria familialã, 2.1. Dimensiunea obiectivã
matrimonialã,
Traiectorie
socialã

Durata episodului
monoparental
Circumstanþele
dezuniunii
Secvenþele (cãsãtorie,
uniune liberã, divorþ,
maternitate)
Reþele
Actori ºi relaþiile dintre ei
2.2. Dimensiunea subiectivã Percepþia situaþiei la
Definirea situaþiei
momentul de debut a
episodului monoparental
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E de remarcat distincþia între definirea situaþiei la intrarea
în monoparentalitate ºi la momentul actual; chiar dacã, la
început, monoparentalitatea este trãitã ca o situaþie impusa
ulterior poate deveni o situaþie doritã ºi perpetuatã voluntar;
reciproca e valabilã. În acest mod, situaþia monoparentalã
actualã este vãzutã ca o secvenþã a unei traiectorii, de aceea
mã voi referi la ea nu ca la o situaþie fixã, definitivã, ci ca la
un episod al unei istorii care poate evolua.
Istorii de viaþã cu pãrinþi singuri. Tipuri monoparentale
Pe baza acestei scheme de analizã, în vara anului 2001,
am realizat 18 istorii de viaþã cu pãrinþi singuri. Selecþionarea
subiecþilor a respectat principiul variaþiei cazurilor, urmãrind
alegerea unor cazuri contrastate din punctul de vedere al
variabilelor considerate determinante pentru situaþia
monoparentalã, ºi anume: vârsta subiectului, sexul, numãrul
de copii, statutul matrimonial, educaþia, ocupaþia. Întrucât nu
se cunoaºte structura menajelor monoparentale în funcþie de
aceste variabile, nu se poate discuta despre reprezentativitatea
eºantionului, ceea ce am urmãrit este o cât mai bunã
reprezentare a tuturor situaþiilor posibile ºi evitarea cantonãrii
într-o singurã categorie.
Astfel dintre cei 18 subiecþi, 16 sunt mame singure, iar 2
sunt taþi singuri, ceea ce respectã proporþiile cunoscute, marea
majoritate a menajelor monoparentale fiind conduse de femei.
Selecþionarea cazurilor s-a realizat pe doua cãi: una informalã
(5 cazuri) ºi una formalã (13 cazuri). Dintre cele cinci cazuri
selecþionate pe cale informalã (prin intermediul cunoºtinþelor,
vecinilor etc.), patru sunt din Bucureºti, ºi unul din Braºov. În
ceea ce priveºte modalitatea instituþionalã de selecþionare a
cazurilor, aceasta s-a realizat cu ajutorul a douã organizaþii
non-guvernamentale, Holt International Children’s Service ºi
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Fundaþia Internaþionalã pentru Copil ºi Familie din Cluj.18
Astfel, 13 dintre cele 18 cazuri analizate sunt beneficiari ai
unor programe ale acestor organisme, dupã cum urmeazã: 7
rezidente în centrul maternal al Holt International, 4 sunt
beneficiare ale Centrului de Resurse pentru Comunitate al Holt
International, ºi 2 beneficiare ale programelor FICCF. Alegerea
acestei maniere de selecþionare a cazurilor se justificã prin
dorinþa de acoperi o cât mai mare varietate de situaþii; astfel,
prin maniera instituþionalã au fost selecþionate cazuri cu diferite
grade de risc: persoane cu mari probleme socio-economice,
care trãiesc o crizã gravã, persoane care au depãºit criza pentru
a se instala într-o situaþie relativ echilibratã ºi persoane în
nevoie, în timp ce prin modalitatea informalã am selecþionat
cazurile care au o situaþie socio-economicã echilibratã, stabilã.
Astfel, din punctul de vedere al variabilelor reþinute,
eºantionul cuprinde o mare varietate de situaþii, dupã cum se
poate observa din compoziþia sa, prezentatã mai jos.

Vârstã

Nr. subiecþi

Statut matrimonial

Nr. subiecþi

-20 ani

3

Celibatar(ã)

9

20-30 ani

4

Divorþat(ã)

5

30-40 ani

3

Vãduv(ã)

3

40 ani +

8

Separat(ã)

1

Total

18

18

Total

18

Þin sã adresez ºi pe aceastã cale mulþumiri personalului acestor
organizaþii pentru ajutorul generos pe care mi l-au acordat în realizarea
cercetãrii.
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Nr. copii

Nr. subiecþi

1

14

Primarã (4-8 clase)

4

2

1

Secundarã (8-12 clase)

3

3+

3

ªcoalã prof./ liceu

6

Total

18

Ocupaþie

Educaþie

Universitarã
Total

5
18

Nr. subiecþi

Timp complet

7

Timp parþial

3

Concediu de maternitate

1

ªomer

7

Total

Nr. subiecþi

18

Exploatarea corpusului alcãtuit din cele 18 istorii de viaþã
s-a realizat printr-o analizã tematicã în funcþie de ºapte teme
care regrupeazã ansamblul variabilelor luate în considerare.
Menþionez cã nu consider cã maniera de a construi aceste
teme sau de a realiza analiza este unica posibilã, ci o opþiune
între mai multe alternative, opþiune bazatã pe faptul cã am
considerat aceastã modalitate ca fiind cea mai adecvatã metodã
de analizã pentru obiectivul propus. Astfel, analiza tematicã
este efectuatã în funcþie de urmãtoarele ºapte teme:
1. Amplasarea episodului monoparental în cadrul traiectoriei
subiectului – ce regrupeazã variabile ca vârsta la începutul
episodului monoparental, vârsta actualã, durata episodului
monoparental, statutul matrimonial, definirea situaþiei la
începutul episodului monoparental.
2. Resursele subiectului: educaþie, profesie, ocupaþie, venituri.
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3. Numãrul ºi vârsta copiilor.
4. Definirea situaþiei actuale ºi strategii de reuºitã.
5. Tratamente rele: violenþã domesticã ºi conjugalã,
neglijenþã, abuzuri.
6. Reþele: familiale, informale ºi instituþionale.
7. Familia de origine: categorie socialã, relaþii, interacþiuni.
Analizând corpusul în funcþie de aceste teme, s-au conturat
câteva tipuri monoparentale, pe care le voi prezenta pe scurt
în continuare. Cum volumul de informaþii este foarte mare,
am acordat prioritate în construirea acestor tipuri primelor
patru teme; astfel, fiecare tip se defineºte prin trãsãturi comune
în funcþie de primele patru teme, iar celelalte trei explicã
diferenþele dintre cazuri în interiorul unui tip. Ceea ce trebuie
remarcat încã de la început este faptul cã intrarea în
monoparentalitate antreneazã o crizã care poate fi de diverse
tipuri (economicã, afectivã, relaþionalã, legatã de violenþa
domesticã), de duratã ºi amploare variabile. Existã o corelaþie
puternicã între momentul traiectoriei familiale când
monoparentalitatea debuteazã ºi tipul de crizã. De aceea
pentru fiecare tip monoparental analizat, criza poate fi de mare
sau mica amploare ºi duratã, actualã sau depãºitã, de naturã
economicã, afectivã etc.
Monoparentalitatea precoce. Episodul monoparental este
situat la începutul traiectoriei familiale, debutând în urma unei
maternitãþi precoce, la mai puþin de 20 ani. Maternitatea este
un accident, în urma unei relaþii de scurtã duratã, în care cuplul
nu a coabitat ºi nu avea planuri de viitor împreunã. Adeseori
cuplul s-a dizolvat încã înainte de naºterea copilului, iar
maternitatea a fost asumatã târziu de mame, de cele mai multe
ori dupã naºtere, întrucât pe perioada sarcinii multe mame se
gândeau sã abandoneze copilul. Majoritatea acestor mame
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mãrturisesc cã ar fi dorit sã facã un avort, dar din diverse motive
nu a fost posibil (termenul legal depãºit, lipsa mijloacelor
financiare, servicii medicale inaccesibile). Patru mame singure
din eºantion corespund acestui tip, toate sunt celibatare. Trei
dintre ele au 20 ani sau mai puþin, pentru acestea episodul
monoparental începuse de câteva luni la momentul anchetei,
una singurã are 27 ani, pentru ea episodul monoparental
dureazã de peste 10 ani. Douã dintre ele erau în centrul
maternal la momentul anchetei, una era beneficiarã a Centrului
de Resurse pentru Comunitate ºi una beneficiarã a FICCF Cluj.
Debutul episodului monoparental le situeazã într-o situaþie
de crizã accentuatã, mai multe elemente contribuind la
declanºarea ºi perpetuarea acestei crize. Maternitatea în afara
cãsãtoriei le plaseazã încã de la început într-o situaþie de
precaritate economicã; cel mai adesea ele nu ºi-au terminat
studiile secundare (liceul) sau le-au abandonat deja, nu
lucreazã ºi nici nu au pregãtirea necesarã pentru a putea avea
o ocupaþie care sa le asigure independenþa economicã. În
acelaºi timp, maternitatea la o vârstã fragedã declanºeazã
adesea conflicte violente cu familia de origine, conflicte care
în unele cazuri se soluþioneazã, dar în altele conduc la ruptura
relaþiilor dintre pãrinþi ºi mama singurã, ceea ce agraveazã
situaþia tinerei mame, lipsite de orice sprijin. Astfel, mama,
care este încã o adolescentã, nu are nici resursele materiale
nici resursele psihologice de a asuma singurã maternitatea, ea
însãºi având nevoie de suportul acordat de propria familie. În
aceste condiþii, atitudinea pe care o adoptã familia de origine
este esenþialã pentru evoluþia situaþiei, pentru gerarea
problemelor economice, relaþionale ºi emoþionale care apar.
Familia de origine fie respinge fata-mamã lipsind-o de
mijloacele necesare supravieþuirii, fie acceptã maternitatea
precoce ºi o ajutã pe mamã sã-ºi creascã copilul. Din cele
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patru cazuri ce corespund acestui tip, douã mame se aflau în
centrul maternal la momentul anchetei, fiind respinse de
familie, iar douã mame erau întreþinute de pãrinþi. Douã
exemple ilustreazã aceste situaþii.
Monica (17 ani) se afla în centrul maternal Holt de douã
luni, la momentul anchetei, fiind instituþionalizatã imediat
dupã naºtere. Monica a avut o relaþie de câteva luni cu tatãl
copilului, relaþie care luase sfârºit la momentul în care a aflat
cã era însãrcinatã. Tatãl biologic nu ºi-a asumat
responsabilitatea parentalã, refuzând s-o ajute pe Monica atât
în timpul sarcinii (pentru a face un avort), cât ºi dupã naºterea
copilului (nerecunoscându-ºi paternitatea). Provenind dintr-o
familie simplã de muncitori, în care problemele nu lipsesc
(tatãl alcoolic, dificultãþi financiare) ºi relaþiile sunt distante,
Monica nu a apelat la ajutorul pãrinþilor ºi nici nu le-a fãcut
cunoscutã situaþia sa. „Când mama a intrat in salon ca sã-mi
aducã actele, mi-a arãtat pumnul, era tare furioasã. Mi-a spus
imediat cã trebuie sã abandonez copilul. Nici acum nu ºi-a
schimbat pãrerea. Eu însã vreau s-o pãstrez…, când am vãzut-o
ce drãguþã e, n-am mai vrut s-o las.” Prin urmare, mama i-a
refuzat ajutorul ºi nu o primeºte acasã cu copilul, restul familiei
nu e în mãsurã sã-i acorde nici un fel de ajutor, aºadar Monica
neavând unde locui, a fost orientatã de personalul de la spital
spre centrul maternal. Situaþia sa este deosebit de precarã,
întrucât nu lucreazã ºi nu ºi-a terminat studiile liceale. În
condiþiile în care trebuie sã-ºi asume singurã creºterea copilului,
acest lucru nici nu e posibil în viitor.
Angela (25 ani) are o situaþie similarã la începutul
monoparentalitãþii, ea a dat naºtere fetiþei sale la 18 ani, în
urma unei relaþii de scurtã duratã care luase sfârºit la acel
moment. Relaþiile cu tatãl biologic al fetiþei au fost sistate încã
din timpul sarcinii. Provenind ea însãºi dintr-o familie
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monoparentalã (Angela a fost crescutã doar de mama sa), ea a
gãsit mai multã înþelegere pentru aceastã situaþie în familia de
origine. Mama Angelei a acceptat încã de la început
maternitatea fiicei ºi o susþine material de atunci. Angela nu a
lucrat niciodatã întrucât nu are decât patru clase ºi nu a reuºit
sã-ºi gãseascã nici un serviciu, trãind exclusiv din veniturile
mamei sale – situaþie stabilã, dar la limita supravieþuirii, care
a determinat-o sã facã apel ºi la ajutorul unor instituþii pentru
a-ºi asigura un nivel de trai mediu.
Dupã cum se poate observa, în primul caz, precaritatea
economicã este deosebit de accentuatã, mama fiind complet
izolatã de familia de origine care o respinge, în timp ce în al
doilea caz, chiar dacã reþelele familiale sunt restrânse,
reducându-se la mama, aceasta acordã sprijinul necesar pentru
gerarea situaþiei monoparentale. Chiar dacã ºi în al doilea caz
situaþia este dificil echilibratã, veniturile fiind cu greu suficiente,
totuºi se poate vorbi despre o anumitã bunãstare, familia
monoparentalã formatã de Angela ºi fiica ei având o locuinþã
cu dotare satisfãcãtoare.
Pentru acest tip de monoparentalitate, riscurile de sãrãcie
ºi abandon al copilului sunt deosebit de grave, îndeosebi dacã
familia de origine refuzã sã ajute mama singurã. Sprijinul pe
care familia de origine îl acordã în aceste cazuri e mult mai
important decât în altele întrucât mamele sunt foarte tinere,
încã dependente de pãrinþii lor. În plus, tatãl biologic al
copilului se gãseºte în aceeaºi situaþie de instabilitate, astfel
încât chiar dacã doreºte sã-ºi asume responsabilitãþile
parentale, nu este în mãsurã sã o facã imediat. În acest fel,
criza economicã este deosebit de gravã ºi prelungitã la
începutul monoparentalitãþii. De asemenea, monoparentalitatea este greu trãitã la o vârstã fragedã nu numai din cauza
lipsei resurselor economice ºi sociale, dar ºi datoritã aspectelor
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psihologice ale maternitãþii solitare. A avea un copil în timpul
adolescenþei implicã impunerea unor privaþiuni ºi sacrificii
pentru care o adolescentã nu este pregãtitã. Timpul liber
diminueazã drastic, oportunitãþile educaþionale ºi profesionale
se restrâng, o serie de competenþe devin necesare fãrã a avea
timpul de a le învãþa. Pentru Monica, în situaþia de a-ºi asuma
absolut singurã maternitatea celibatarã, presiunea socialã ce
înconjoarã aceastã situaþie e perceputã de manierã acutã:
„Ceea ce mã deranjeazã cel mai mult sunt privirile oamenilor
pe stradã, în parc, când sunt cu fetiþa. Oamenii se uitã urât la
mine cã sunt aºa de tânãrã ºi am un copil.” Privirile celorlalþi
care acuzã ºi subliniazã diferenþa faþã de norma care stipuleazã
cã familia este cadrul în care un copil trebuie sã se nascã (ºi
aceasta la o anumitã vârstã), fac ºi mai dificilã acceptarea
situaþiei ºi gãsirea unei soluþii. La început situaþia
monoparentalã este consideratã inacceptabilã datoritã vârstei
foarte tinere, ulterior este acceptatã ºi se cautã soluþii pentru
rezolvarea problemelor. Pentru unele mame proiectele de
viitor legate de copil (Angela) sunt prioritare, pentru altele
proiectele de recompoziþie familialã, iar pentru altele
proiectele profesionale ºi educaþionale sunt privilegiate.
Este de remarcat faptul cã dificultãþile cele mai grave ºi
crizele cele mai prelungite se întâlnesc la mamele care provin
din familii cu probleme (alcoolism, probleme financiare, relaþii
tensionate), în timp ce pentru mamele ce provin din familii
monoparentale la rândul lor, situaþia monoparentalã este mai
rapid acceptatã, ºi suportul imediat. De asemenea, mamele
ce provin din medii mijlocii sau liberale primesc mai uºor
suportul familiei de origine, în timp ce cele care provin din
medii sãrace ºi cu probleme sunt mai degrabã respinse de
familie, familia negãsind resursele materiale ºi culturale pentru
a gera situaþia monoparentalã ce survine în mod neaºteptat.
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Monoparentalitatea precarã. Episodul monoparental este
situat la începutul traiectoriei familiale, la o vârstã între 20-25
ani, ºi survine în urma rupturii unei uniuni libere de duratã de
aproximativ 4 ani. Începutul monoparentalitãþii coincide de
cele mai multe ori cu naºterea. Spre deosebire de primul tip,
maternitatea planificatã sau nu, este o decizie deliberatã a
mamei în cadrul unei uniuni considerate durabile; aceastã
decizie nu este însã aprobatã de partener, care declinã orice
responsabilitate parentalã, nedorind copilul. Dezuniunea este
de cele mai multe ori decisã tot de partener, tatãl biologic al
copilului, ºi se consumã în timpul sarcinii sau imediat dupã
naºtere. Pentru cele trei mame din eºantion care corespund
acestei situaþii, monoaparentalitatea este asumatã imediat, dar
declanºeazã o crizã de naturã economicã suficient de gravã.
Astfel, douã din cele trei mame care se regãsesc în acest tip, se
aflau în centrul maternal la momentul anchetei, fiind într-o
situaþie de crizã profundã, iar o mama se afla într-o situaþie
economicã deosebit de precarã, fiind întreþinutã de pãrinþi.
Criza de la începutul monoparentalitãþii este generatã de
precaritatea situaþiei lor profesionale. Aceste mame au de
obicei o instrucþie medie, liceul sau 10 clase, au început sã
lucreze devreme (13-16 ani), exercitând ocupaþii precum
muncitoare, vânzãtoare, chelnãriþã. Pânã la începutul
monoparentalitãþii, ele îºi asigurau independenþa financiarã,
spre deosebire de primul tip în care mamele erau total
dependente de suportul familiei. Echilibrul menajului lor a
fost compromis odatã cu naºterea copilului, moment în care
au fost nevoite sã renunþe la serviciu pentru a creºte copilul,
care la momentul anchetei avea 3-6 luni. Astfel ele sunt în
situaþie de dependenþã economicã, fie sunt întreþinute de
familie (unul din trei cazuri), fie sunt nevoite sã facã apel la
instituþii pentru a obþine ajutorul necesar, întrucât familia le
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respinge sau nu poate sã le ofere nici un ajutor (douã din trei
cazuri).
Spre exemplu, Paula (25 ani) locuieºte cu pãrinþii sãi de la
naºterea fetiþei sale (4 luni), întrucât tatãl biologic al copilului
nu doreºte sã se implice în îngrijirea acesteia. Pe toatã durata
uniunii sale cu tatãl biologic al copilului, Paula a fost victima
violenþei conjugale deosebit de grave, cu toate acestea, ea nu
dorea sã se despartã de partenerul sãu. Spre deosebire de ea,
Cristina (22 ani) a trebuit sã facã apel la o soluþie instituþionalã
pentru a depãºi criza de la începutul monoparentalitãþii
întrucât familia sa de origine, dezorganizatã, nu îi poate oferi
nici un sprijin. De altfel, relaþiile cu familia de origine au fost
sistate de câþiva ani; la puþin timp dupã divorþ, pãrinþii sãi au
abandonat-o în stradã, de la vârsta de 12 ani, moment în care
a renunþat la ºcoalã ºi a început sã lucreze.
ªi în aceste cazuri, intrarea în monoparentalitate
declanºeazã o crizã economicã profundã generatã de lipsa
mijloacelor financiare. Diferenþa faþã de prima categorie este
cã, atât cât se poate prevedea, aceastã crizã este limitatã în
timp, întrucât mamele au pregãtirea ºi capacitatea necesare
de a-ºi asuma independenþa financiarã. Dependenþa lor
economicã este limitatã la perioada când copilul este de vârstã
micã, o data ce acesta va putea fi lãsat la creºã, mamele îºi vor
putea relua activitatea profesionalã, ceea ce le va permite
asigurarea unui nivel minim de trai. ªi în aceste cazuri se
observã importanþa sprijinului acordat de reþelele familiale,
în majoritatea cazurilor criza fiind accentuatã de faptul cã
familia de origine este dezorganizatã ºi nu are capacitatea de
a contribui la gerarea situaþiei.
De remarcat este faptul cã deºi monoparentalitatea este
asumatã pe deplin, episodul monoparental tinde a fi scurt,
întrucât mamele exprimã proiecte de viitor bazate pe
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recompoziþie familialã, ele doresc sã se recãsãtoreascã vãzând
în acest plan o strategie de a depãºi problemele financiare.
Monoparentalitatea stabilã ºi durabilã. Episodul
monoparental este situat la mijlocul traiectoriei familiale, dupã
25 ani, debutând cu naºterea copilului care nu va trãi niciodatã
cu ambii pãrinþi. În cazul acestor mame, sarcina poate fi
planificatã sau nu, dar copilul e dorit în cadrul unei uniuni
considerate stabile ºi de duratã (uniune liberã sau cãsãtorie).
Dupã naºterea copilului uniunea ia sfârºit sau continuã, dar
tatãl biologic nu-ºi asumã niciodatã rolul parental, deºi
recunoaºte copilul ºi eventual plãteºte pensie alimentarã, el
nu este prezent în universul familial al copilului. Douã din
cele 18 cazuri, corespund acestui tip, ambele mame au în
prezent în jur de 50 ani, iar copiii sunt la sfârºitul adolescenþei
(peste 18 ani). Ele ºi-au au asumat monoparentalitatea de la
bun început ºi au perpetuat episodul monoparental, nu s-au
recãsãtorit, nici coabitat cu un alt partener. Este singurul tip
monoparental în care pãrinþii singuri au adoptat voluntar
modelul copilului unic, limitând natalitatea prin mijloace
contraceptive. O altã caracteristicã a acestui tip este datã de
faptul cã rolul patern nu a fost niciodatã asumat de tatãl
biologic sau de o altã persoanã. Copilul îºi cunoaºte tatãl, dar
nu întreþine cu acesta relaþii sistematice, tatãl e doar o prezenþa
meteoricã în universul sãu familial. În schimb, rolul parental
este împãrþit între mama ºi bunica copilului. În fapt, mama
singurã coabiteazã de la începutul episodului monoparental
cu propria sa mamã care îndeplineºte o serie de sarcini
parentale ºi domestice în cadrul menajului. Contribuþia sa
permite mamei singure realizarea echilibrului muncã-familie.
În acest caz, situaþia monoparentalã este stabilã ºi
echilibratã, monoparentalitatea fiind mai mult sau mai puþin
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conºtient cãutatã, acceptatã, asumatã. Deºi mamele afirmã cã
ar fi dorit sã formeze o familie cu un nou partener, se observã
tendinþa de a perpetua monoparentalitatea; universul familial
exclusiv feminin se reconstituie în jurul copilului ºi este
conservat astfel; din acest univers orice prezenþã masculinã
este exclusã, asociatã cu exteriorul, fãrã a pãtrunde în sfera
domesticã ce este conservatã ca un domeniu feminin. Acest
model este observat în cazul femeilor cu un anumit profil
sociocultural: instrucþie superioarã, ocupaþii bine remunerate
ºi stabile, ceea ce permite asumarea unui nivel de trai peste
medie, ºi provenind din medii liberale, beneficiind de sprijinul
necondiþionat al pãrinþilor.
Spre exemplu, Maria (50 ani), unul dintre cele doua cazuri
care ilustreazã acest tip monoparental, este arhitectã ºi lucreazã
într-un centru de proiectãri încã de la terminarea facultãþii.
Ea are o fatã de 23 ani, pe care a crescut-o singurã, cu ajutorul
mamei sale cu care ºi coabiteazã. Tatãl biologic al copilului
nu a putut niciodatã sã-ºi asume responsabilitãþile parentale
din cauza unei boli mentale grave, motiv pentru care relaþia
sa cu Maria a luat sfârºit la câþiva ani dupã naºterea fetei. Ei nu
au coabitat niciodatã, dar copilul îºi cunoaºte tatãl ºi îl viziteazã
rareori. Un rol important în traiectoria Mariei îl are mama sa,
care a contribuit în mod substanþial la echilibrarea situaþiei
familiale; ea ºi-a a asumat toate sarcinile domestice, menajere
pentru a permite fiicei sale sã-ºi continue cariera profesionalã
ºi astfel sã aducã veniturile necesare familiei.
În aceste situaþii se observã o configuraþie familialã specialã,
în care absenþa tatãlui biologic al copilului e compensatã de
prezenþa bunicii copilului; distribuþia rolurilor în cadrul
menajului (mama aducãtoare de venituri, bunica responsabilã
de treburile domestice) faciliteazã concilierea muncã-familie
ºi reprezintã cheia funcþionãrii menajului monoparental.
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Monoparentalitatea conjuncturalã. Acest tip include
pãrinþii singuri care se regãsesc în situaþie monoparentalã de
manierã forþatã, în urma unui eveniment constrângãtor, ºi
contrar planurilor ºi intenþiilor lor. Episodul survine la mijlocul
traiectoriei familiale, la peste 30 ani. Copilul este conceput în
cadrul unei uniuni libere sau cãsãtorii stabile, de duratã medie
de 8 ani. Maternitatea este adesea o decizie de cuplu chiar
dacã sarcina nu e planificatã, pãrinþii doresc copilul în cadrul
cuplului. Dezuniunea este impusã de anumite circumstanþe
nefavorabile (violenþã, lipsa mijloacelor financiare), chiar dacã
la momentul concepþiei copilului acestea nu erau prevãzute.
Astfel monoparentalitatea nu este doritã, nici cãutatã, ci
reprezintã o alternativã la o situaþie imposibilã – de aceea am
denumit acest tip „conjunctural”, pentru cã este impus de o
conjuncturã specificã. În general, la începutul episodului
monoparental copilul este de vârstã micã (un an). Trei mame
din eºantion corespund acestui tip, ele au 33 ani, iar copiii lor
au vârste între 2-4 ani, episodul monoparental având o duratã
de peste doi ani la momentul anchetei. Toate aceste mame
sunt sau au fost rezidente ale centrului maternal datoritã
precaritãþii economice în care s-au aflat la începutul
monoparentalitãþii. Urmare a dezuniunii, criza economicã
debuteazã întrucât echilibrul menajului e compromis. În
general, aceste mame au o instrucþie medie, au fãcut studii
secundare ºi au o calificare profesionalã. Au o experienþã de
muncã diversificatã ºi servicii stabile, exercitând profesii ca
vânzãtoare, muncitoare, ceea ce le-a permis în trecut sã-ºi
asume independenþa economicã. Odatã cu venirea copilului,
contextul familial s-a deteriorat, ceea ce a condus la dizolvarea
cuplului. Spre exemplu, Geta (33 ani), cãsãtoritã de 4 ani cu
tatãl biologic al copilului, avea la momentul naºterii copilului
dificultãþi financiare generate de eºecul afacerii familiale pe
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care o începuse cu soþul sãu. Dupã naºterea copilului, nevoile
familiei au crescut substanþial, accentuând criza pe care o
trãiau. Astfel, de comun acord cu soþul sãu, Geta a luat decizia
de a se separa temporar pentru ca soþul sãu sã se reîntoarcã în
þara de origine, unde ºi-ar putea gãsi un serviciu pentru a-i
ajuta. La momentul anchetei, Geta se afla în centrul maternal,
dar lucra ca muncitoare într-o fabricã, dorind sã-ºi asigure
independenþa financiarã pânã la reîntoarcerea soþului sãu.
Adeseori dezuniunea e hotãrâtã datoritã climatului familial
nefavorabil creºterii copilului. Laura (33 ani), fostã rezidentã
a centrului maternal, a luat decizia de a-ºi pãrãsi cãminul
conjugal întrucât de ani de zile era victima violenþei conjugale
deosebit de grave. Întrucât comportamentele agresive ale
partenerului sãu, cu care era în uniune libera de 8 ani, o
îngrozeau din ce în ce mai mult, Laura a fugit cu fetiþa sa de
un an, pãrãsind oraºul unde locuia pentru a veni la Bucureºti
ºi astfel a se îndepãrta cât mai mult de partenerul sãu. În aceastã
situaþie, ea nu mai avea resursele financiare necesare traiului,
fiind nevoitã sã facã apel la o soluþie instituþionalã pentru a
depãºi criza.
Dupã cum se poate observa, la începutul episodului
monoparental aceste mame trãiesc o profundã crizã de naturã
economicã, ce este însã depãºitã dupã câteva luni, timp în
care fac apel la o soluþie instituþionalã. Aceastã precaritate
economicã contribuie la o definire negativã a situaþiei; copleºite
de problemele cu care se confruntã, aceste mame au o opinie
negativã despre monoparentalitate, exprimând planuri de
recompoziþie familialã pentru viitor.
Monoparentalitatea de risc. Episodul monoparental se
situeazã târziu în cadrul traiectoriei familiale, la o vârstã de
peste 35 ani. La momentul anchetei cele trei mame care
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ilustreazã acest tip aveau peste 40 ani, ºi se aflau în situaþie
monoparentalã de peste 2 ani. De-a lungul traiectoriei
familiale, ele au avut cel puþin douã episoade monoparentale,
dintre care ultimul va fi probabil perpetuat pânã la sfârºitul
traiectoriei familiale, datoritã vârstei înaintate. Mamele din
aceastã categorie au mai mult de trei copii ce provin din mai
multe relaþii conjugale de duratã. Este tipul la care se
înregistreazã natalitatea cea mai ridicatã (peste 3 copii); toþi
copii fiind doriþi în cadrul familiei. Episodul monoparental
poate fi generat de divorþ, abandon sau decesul soþului ºi le
situeazã într-o situaþie precarã, prelungitã. Pentru aceste mame,
problemele sunt legate de natalitatea ridicatã, nevoile familiei
fiind multiple ºi imposibil de satisfãcut în condiþiile în care
familia are un sigur aducãtor de venituri. De asemenea, pãrinþii
din aceastã categorie sunt persoane cu un nivel de ºcolarizare
redus (8-10 clase), ceea ce nu le permite accesul la meserii
bine remunerate; toate aceste mame lucreazã ca femeie de
serviciu sau muncitoare, îmbinând dificil munca ºi creºterea
copiilor. Ele îºi descriu situaþia în termeni de lipsuri ºi nevoi,
dar exprimã o mare capacitate de adaptare la situaþie ºi de a
imagina soluþii de ieºire din crizã.
Ilustrativ este cazul Doinei (42 ani) care are ºapte copii,
pe care îi creºte cu dificultate din veniturile sale de femeie de
serviciu. Din cauza lipsei mijloacelor financiare ºi a
problemelor cu reprezentanþii instituþiilor de învãþãmânt, nici
unul dintre copii de vârste între 6 ºi 18 ani, nu frecventa ºcoala
în anul în care ancheta a fost realizatã. Doina locuia cu cei
ºapte copii în douã camere sumar mobilate ºi lipsite de dotãri
minime (apã curentã, electricitate, încãlzire), având în îngrijire
ºi pe mama sa grav bolnavã. Astfel de cazuri extrem de grave
pun în evidenþã lipsa unor mãsuri þintite spre categoriile în
dificultate, mãsuri ce ar trebui sã susþinã pãrinþii în efortul de
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a asigura un nivel de trai minim, prevenind totodatã riscul de
abandon. În acest caz, gravitatea situaþiei este amplificatã de
absenþa reþelelor familiale de suport, care într-o serie de alte
cazuri preiau o parte din responsabilitãþile parentale ºi
furnizeazã servicii ce faciliteazã buna funcþionare a menajului
monoparental.
Monoparentalitatea tardivã. ªi pentru acest tip, episodul
monoparental este situat la sfârºitul traiectoriei familiale, la
peste 35 ani. Monoparentalitatea este generatã de divorþ sau
decesul unuia dintre soþi. Cei trei pãrinþi singuri (o mama ºi
doi taþi) care corespund acestui tip, au peste 40 ani la momentul
anchetei, iar episodul monoparental dureazã de peste 5 ani.
Acest tip se caracterizeazã printr-un pattern matrimonial stabil:
pãrintele a avut o singurã relaþie conjugalã de duratã, cãsãtoria
de peste 10 ani ia sfârºit prin divorþ sau decesul soþului (soþiei).
Monoparentalitatea este impusã, trecerea de la viaþa de familie,
foarte valorizatã, la monoparentalitate fiind trãitã dificil. Cu
toate acestea, stabilizarea situaþiei monoparentale este relativ
rapidã, datoritã faptului cã pãrinþii au resurse economice ºi
culturale variate ºi peste medie. Pãrinþii din aceastã categorie
au o situaþie economicã stabilã, având studii superioare ºi
ocupaþii bine remunerate (medic, inginer). Pentru ei, criza la
momentul de debut a monoparentalitãþii este exclusiv de ordin
afectiv, datoritã concepþiei pe care o au despre familie, pe
care o considerã indisolubilã ºi mai presus de interesele
individuale. Dacã la începutul monoparentalitãþii, întregul
echilibru familial e bulversat, dupã aproximativ doi ani situaþia
se stabilizeazã ºi va fi perpetuatã, probabil pânã la sfârºitul
traiectoriei familiale, aceºti pãrinþi nemanifestând nici un plan
de recompoziþie familialã. În special pentru cei pentru care
episodul monoparental e inaugurat de divorþ, acesta
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ocazioneazã conflicte violente între soþi, în privinþa tutelei
copilului. Copilul la vârsta adolescenþei (14-16 ani) suportã
greu tensiunile din familie, cu atât mai mult cu cât e în centrul
disputelor dintre pãrinþi. Cel mai evident este în cazul lui Florin
(45 ani), care a divorþat acum 5 ani, conform deciziei soþiei
sale care a plecat de acasã cu fetiþa lor, Alexandra, de 12 ani.
Iniþial copilul a fost încredinþat mamei, aceasta interzicând
tatãlui sã-ºi vadã copilul sau sã-i vorbeascã – fapt ce l-a marcat
în mod deosebit întrucât îºi iubeºte foarte mult fetiþa. La doi
ani dupã divorþ, dupã numeroase conflicte, Alexandra a cerut
tatãlui sã o ia în grija sa întrucât în familia mamei condiþiile
de trai se deterioraserã foarte mult; dupã ce mama a început o
nouã relaþie cu un alt partener. Climatul din noua familie a
mamei Alexandrei era marcat de numeroasele certuri dintre
parteneri ºi de instabilitate, întrucât aceasta nu mai lucra ºi nu
avea o locuinþã stabilã. Astfel, tatãl a primit tutela fetiþei care
locuieºte cu el de 3 ani.
Ceea ce se remarcã ºi în acest caz, ca ºi în cazul
monoparentalitãþii stabile ºi durabile, este faptul cã pãrinþii
care adoptã aceastã traiectorie au un profil sociocultural bine
definit: au numeroase resurse care le permit stabilizarea
situaþiei economice ºi un nivel de trai ridicat (studii superioare,
vârsta adultã la naºterea copilului etc.), adoptã modelul familiei
cu unul sau doi copii. Spre deosebire însã de mamele care
adoptã încã de la începutul traiectoriei monoparentalitatea,
pãrinþii care corespund tipului tardiv au avut o secvenþã
matrimonialã stabilã, de peste 10 ani, trecerea de la familia
nuclearã la monoparentalitate având loc târziu ºi dificil.
Consideraþii finale
Câteva observaþii cu caracter general se impun, în ceea ce
priveºte specificul monoparentalitãþii, caracteristicile ºi
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traiectoriile tip observate, maniera de a se raporta la situaþia
monoparentalã.
În primul rând, familiile monoparentale nu reprezintã o
categorie omogenã, ci acoperã o mare varietate de situaþii
familiale, care se încadreazã într-o mare varietate de traiectorii;
realitatea multiformã ºi diversã a monoparentalitãþii redã una
din limitele acestei noþiuni. În al doilea rând, existã o
monoparentalitate tipic femininã (primele trei tipuri prezentate)
în care universul familial se reconstituie matricentric în jurul
relaþiei parentale, iar din configuraþia familialã orice figurã
masculinã este exclusã. În celelalte tipuri monoparentale se
pot regãsi atât mame cât ºi taþi singuri (ultimele trei tipuri). În
toate cazurile monoparentalitatea poate fi durabilã, perpetuatã
pe termen lung, ca pentru tipurile stabil, de risc ºi tardiv, sau
poate fi doar un episod, o etapã pasagerã în traiectoria
familialã. Cele mai tinere mame au adesea planuri de
recompoziþie familialã, concep monoparentalitatea ca pe o
situaþie tranzitorie care va lua sfârºit mai devreme sau mai
târziu printr-o nouã uniune. În unele cazuri tinerele mame
celibatare întreþin relaþii cu tatãl biologic al copilului chiar ºi
dupã naºterea copilului, sperând, în ciuda separãrii temporare,
o reconciliere prin depãºirea circumstanþelor nefavorabile
(absenþa resurselor financiare, împotrivirea pãrinþilor). Aceastã
tendinþã este observabilã ºi în traiectoria tipului de risc, care
este compusã din mai multe secvenþe conjugale ce alterneazã
cu episoade monoparentale. În general, la 20 de ani aceste
mame au o relaþie stabilã din care rezultã unul sau mai mulþi
copii, iar uniunea se destramã lãsându-le pentru o perioadã
de peste trei ani singure responsabile de familie. Ulterior ele
formeazã o nouã uniune cu un nou partener, iar din aceastã
uniune se nasc alþi copii. Deci se poate afirma cã pentru
mamele tinere este mai probabil ca episodul monoparental sã
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fie pasager, de duratã variabilã. Episodul monoparental este
durabil în câteva situaþii: pãrinþi în vârstã de peste 40 ani,
pentru care recompoziþia familialã este greu de presupus,
pãrinþi cu resurse bogate care pot asigura un standard de trai
ridicat, pãrinþi cu educaþie superioarã ºi provenind din medii
liberale, ºi cei care au suferit violenþa conjugalã gravã în cadrul
relaþiei precedente. Pentru toþi aceºtia stabilizarea situaþiei
monoparentale este uºor de realizat în ciuda dificultãþilor prin
care trec, iar definirea situaþiei se transformã treptat ajungând
la o atitudine pozitivã, element ce contribuie la perpetuarea
monoparentalitãþii.
Aºa cum alte studii realizate o aratã, 19 intrarea în
monoparentalitate nu antreneazã întotdeauna scãderea
nivelului de trai ºi, prin aceasta, nu se asociazã întotdeauna
cu sãrãcia. Pentru tipurile stabil ºi tardiv, monoparentalitatea
nu afecteazã nivelul de trai, care rãmâne constant pentru cã
pãrinþii respectivi au o situaþie profesionalã ºi economicã stabilã
ºi superioarã mediei (studii superioare, ocupaþii bine
remunerate, locuri de muncã stabile) ºi sunt bine integraþi în
reþelele familiale care le acordã un sprijin substanþial pentru
gerarea situaþiei. În schimb, monoparentalitatea antreneazã
sãrãcia ºi scãderea drasticã a nivelului de trai pentru anumite
categorii de pãrinþi singuri, în special mamele foarte tinere
(sub 25 ani), cele cu copii de vârste mici, cele cu peste trei
copii, ºi toþi pãrinþii slab dotaþi în resurse economice ºi respinºi
de familia de origine (pãrinþi izolaþi). În aceste cazuri, ruptura
uniunii conjugale antreneazã un sever dezechilibru familial,
plasând aceºti pãrinþi într-o situaþie de precaritate economicã
ºi dependenþã de suportul exterior (instituþii, familie,
cunoºtinþe). Aceºtia sunt pãrinþii pentru care criza de la
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începutul monoparentalitãþii este deosebit de gravã ºi
prelungitã. Izolarea de reþelele familiale contribuie la
accentuarea ºi perpetuarea crizei în timp ce acceptarea de
cãtre familie a situaþiei monoparentale ajutã la depãºirea crizei.
Aceste elemente de ordin general care pot fi observate în
toate societãþile sunt amplificate în cazul României de
contextul tranziþiei; condiþiile socio-economice specifice
explicã de ce criza la momentul de intrare în
monoparentalitate este de mare amploare ºi duratã. Astfel
riscurile de sãrãcie, abandon ºi neglijenþã sunt deosebit de
mari datoritã situaþiei economice dificile. Precaritatea
economicã este amplificatã de faptul cã, în condiþiile tranziþiei,
un singur venit mediu nu este suficient pentru a asigura traiul
unei familii cu un copil minor; nevoile familiei nu pot fi
satisfãcute dacã un singur aducãtor de venituri susþine familia.
Cum majoritatea pãrinþilor singuri au studii medii, ei au un
acces limitat la locurile de muncã bine remunerate ceea ce
explicã precaritatea situaþiei lor. Nu numai un singur venit
este insuficient pentru satisfacerea nevoilor unei familii cu
copiii, dar concilierea muncã-familie este deosebit de dificilã
pentru pãrinþii singuri care nu au cu cine împãrþi sarcinile
legate de creºterea ºi supravegherea copilului. Mamele trebuie
sa-ºi întrerupã activitatea profesionalã dupã naºtere pentru cel
puþin un an, multe nu beneficiazã de concediu de maternitate
întrucât au slujbe cu normã incompletã sau temporare, ceea
ce înseamnã reducerea substanþialã sau dispariþia totalã a
veniturilor, în orice caz o situaþie de dependenþã. Ulterior,
când îºi pot lãsa copilul la creºã sau grãdiniþã, întâmpinã
dificultãþi în reintegrarea pieþei muncii datoritã programelor
restrictive ale acestor instituþii ºi a exigenþelor profesionale
crescânde. În absenþa suportului familiei, aceastã triplã
responsabilitate (parentalã, profesionalã ºi menajerã) depãºeºte
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posibilitãþile reale devenind o problemã insurmontabilã.
Mamele singure cu copii de vârste mici intrã rapid într-un
cerc vicios: trebuie sã lucreze pentru a aduce veniturile
necesare traiului, dar programul lor e limitat de
responsabilitãþile parentale, în timp ce nevoile familiei sunt
crescute. Aceste aspecte conduc la o altã problemã cu care se
confruntã familiile monoparentale, ºi anume locuinþa. Criza
generalã a locuirii în România pune pãrinþii singuri în faþa
unei probleme deosebit de grave, cãci gãsirea ºi întreþinerea
unei locuinþe adecvate în condiþiile în care veniturile medii
diminueazã, locuinþele sunt tot mai rare, iar preþurile lor cresc,
devine o dificultate imposibil de soluþionat în multe cazuri.
De aceea, mulþi fac apel la aranjamente de viaþã speciale,
precum coabitarea mai multor nuclee familiale pentru a
împãrþi cheltuielile legate de locuire ºi întreþinerea menajului
sau coabitarea cu alþi membrii ai familiei. Când este posibil
mama singurã coabiteazã cu propria mamã, care preia o serie
de sarcini domestice facilitând astfel concilierea
muncã-familie.
O alta caracteristicã esenþialã a monoparentalitãþii în
România este importanþa reþelelor familiale în surmontarea
crizei, pusã în evidenþã de faptul cã majoritatea pãrinþilor care
au o situaþie echilibratã au reuºit sã depãºeascã dificultãþile
graþie sprijinului substanþial acordat de familie; o bunã
integrare în reþeaua de rudenie permite nu numai o formã de
sociabilitate importantã pentru gerarea situaþiei, dar ºi
procurarea unor diverse servicii ºi bunuri ce ajutã pãrintele în
îndeplinirea rolurilor parentale ºi familiale – un ajutor pentru
supravieþuire sau pentru promovare. Dimpotrivã izolarea,
absenþa unei reþele de suport familiale, accentueazã
dificultãþile prin supraîncãrcarea pãrintelui cu sarcini familiale
ºi profesionale. Pãrinþii singuri în dificultate provin cel mai
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adesea din medii familiale cu probleme, din familii
dezorganizate, sãrace sau au întrerupt relaþiile cu aceºtia.
Pe lângã toate aceste elemente de risc, se adaugã absenþa
unor politici sociale ºi familiale structurate ºi þintite spre
categorii speciale. Lipsa unor seturi de mãsuri de susþinere
pentru pãrinþii în dificultate (programe flexibile de lucru, creºe,
grãdiniþe, internate cu program prelungit, alocaþii pentru
familie monoparentalã etc.) agraveazã riscurile de sãrãcie ºi
abandon ºi contribuie la perpetuarea crizei pe care aceºti
pãrinþi o trãiesc.
În concluzie, cercetarea prezentatã aduce câteva elemente
necesare înþelegerii unui proces actual, acela de transformare
a familiei, pornind de la analiza unui fenomen particular,
extinderea monoparentalitãþii în România. Aceastã analizã
nu-ºi propune sã dea rãspunsuri definitive la un subiect atât
de vast, ci sã deschidã un câmp de dezbatere ºi reflecþie ce
vizeazã întreaga societate. În ce mãsurã legislatorul poate
codifica transformãrile practicilor familiale, astfel încât sã dea
un rãspuns apropriat schimbãrii pe care acestea o presupun ºi
care afecteazã însãºi concepþia despre cãsãtorie, familie, cuplu?
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