


Perspective asupra DINU* 

*Discursul instigator la ură 



De ce sesiunea tematică… 

    Explorare a tematicii DINU, din perspectiva percepțiilor, 

abordărilor și conceptelor; 

 

 

    Găzduire a unui spațiu de networking și schimb de bune 

practici în domeniul tematicii DINU. 

 



Cine a fost? 

Roma 

Media  

Resurse Umane 

 

 

Comunicare 

     ONG                                  Educație 

 

 

 

 

LGBT 

Copii și tineri 

 

                                                     Științe politice                                         Dizabilități 



Ce/cum este DINU? 

Ce este? 

Manipulare 

Ostilitate, discrimnare, ură 

Non-tolerant 

Un comportament deviant 

Prezent mai mult oral decât în scris 

O modalitate de încălcare a drepturilor omului 

Greu de analizat  

Prejudecată, ignoranță, dezinformare și manipulare 

Îngrădește libertatea de exprimare 

Lipsit de acțiuni pozitive 

Insesizabil 

Un tip de discurs în mare parte online dar și offline 

Propagă, incită, justifică și instigă la ură 

O poreclă, o știre... 

Intoleranță gratuită față de cei din jur 

O categorisire 

 

 

Cum se manifestă? 

Nu sunt rasist, dar... 

Ignoră drepturile universale ale omului 

Îmbracă multe forme 

Respingerea și neînțelegerea celuilalt 

Agresiv, omite valorile diversității 

Stimulează excluderea socială  

Cauzează durere 

O exprimare a unor carențe de înțelegere 

Stârnește, provoacă 

Se manifestă prin agresivitate verbală și non-verbală, prin  

încălcarea spațiului personal, etichetare, manipulare,folosirea  

slăbiciunilor celorlalți 

Toți oamenii sunt la fel. Eu sunt așa cum trebuie. Toți oamenii  

trebuie sa fie ca mine. Cei care nu sunt ca mine trebuie aduși  

pe calea cea dreaptă 

Cei care îl promovează au argumente pro folosirea lui 

Stimulează emoțional și vizează indivizi  

 

 

Percepții ale participanților: 

 



Declarația Universală a Drepturilor Omului 

1948 

 Toate ființele umane se nasc libere şi egale în demnitate și în drepturi 

 

• Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în 

prezenta declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de 

rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de 

origine națională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări.  

• Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate şi la securitatea persoanei 

sale.  

• Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări 

care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o 

asemenea discriminare.  

• Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include 

libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a 

cauta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi 

independent de frontierele de stat.  



O piramidă 



Cine-i DINU… 

The term hate speech shall be understood as covering all forms of expression 

which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-

Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including: 

intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, 

discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant 

origin. (Comitetul Ministrilor, Recomandarea 97 (20) din1997)  

 

Hate speech is defined as bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at 

a person or a group of people because of some of their actual or perceived 

innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, 

antagonistic, and/or prejudicial attitudes towards those characteristics, which 

include gender, race, religion, ethnicity, color, national origin, disability or 

sexual orientation. Hate speech is intended to injure, dehumanize, harass, 

intimidate, debase, degrade and victimize the targeted groups, and to foment 

insensitivity and brutality against them (Raphael Cohen-Amalgor, (2011) 

‘Fighting Hate and Bigotry on the Internet, Policy and Internet, Vol. 3(3).) 

 



ORDONANȚA nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) 

privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare*) 

 

• … prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau 

preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, 

precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 

înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în 

orice alte domenii ale vieții publice. 



Ați întâlnit DINU online?  
*Chestionar online realizat de departamentul de tineret al Consiliului Europei asupra DINU 



Unde? 
*Chestionar online realizat de departamentul de tineret al Consiliului Europei asupra DINU 



Știi la cine poți apela?  
*Chestionar online realizat de departamentul de tineret al Consiliului Europei asupra DINU 



Bias motivations recorded in 

hate crime figures (OSCE 2009) 



Alte statistici? 

Agenția pentru Drepturile Fundamentale – 2009 – peste 50% din 

persoanele LGBT se confruntă cu discurs homofob. 

 

În Olanda – 25% din plângerile oficiale înregistrate fac referire la 

comentarii antisemite. 

 

În S.U.A – Raport Rasmunssen publicat in 4 iulie 2013 - 72% dintre 

americanii adulți consideră că dreptul de exprimare ar trebui să primeze 

față de controlul guvernului 

 

În România – Studiu CNCD: 

- doar 46% din persoanele cu studii superioare s-ar simți confortabil în 

preajma unei persoane de etnie romă 

- doar 44% dintre persoanele cu venituri medii s-ar simți confortabil în 

preajma unei persoane de etnie romă 

 



Unde îl întâlnim pe DINU? 

• Online/Internet 

• Blog-uri / forum-uri 

• Email  

• Jocuri 

• Social media 

• Video și muzică 

• Spațiul public 

• Mediul sportiv 

• Discursul politic 

• Diverse instituții - școală, corporații etc 

 

 

 

 





on-line… 

    
http://gandeste.org/general/cine-sunt-activistii-popopulari-

din-mafia-rozalie-care-ataca-in-haita-valorile-nationale-

romanesti/30539  

 

   

http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.ht

ml#  
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Bune practici – Educație 
 

• Andorra – proiecte de mediere pentru tineri și 

promovare a drepturilor copiilor 

• Belgia – școli pentru democrație care se referă mult la 

legăturile dintre toleranță și respect 

• San Marino – programe de training referitoare la 

educația multiculturală  

• Slovacia – programe educaționale care se axează 

asupra comunității Roma.  



Bune practici – formare și 

politici 
 

 

• Austria – poliția contactează școlile pentru a le asistă în 

combaterea xenofobiei, rasismului 

• Irlanda – campanie activă împotriva DINU și 

infracționalității motivate de ură 

• Norvegia – traininguri instituționalizate pentru 

funcționarii publici cu referire la atitudinile lor față de 

grupurile minoritare 



Bune practici – societate civilă 

 

 

• Danemarca – Arată rasismului cartonașul roșu 

• Olanda -&-campaign 

• Suedia – Centrul împotriva rasismului, inițiat de guvern 

• Elvetia – internet streetworking 

• UK – hotline pentru raportarea incidentelor motivate de 

ură 



Campanii 

 

• Campanii de conștientizare: urmăresc creșterea 
gradului de conștientizare a publicului larg asupra 
subiectului/ tematicii  

 

• Campanii afirmative: urmăresc prezentarea unui grup 
minoritar într-o lumină pozitivă pentru a preveni atitudini 
discriminatorii  

 

• Campanii de obstrucție: colectează informații 
referitoare la web-site-uri care incită la ură și iau măsuri 
împotriva lor (raportare etc) 



Campanii de conștientizare 

 

 

• http://www.nohatespeechmovement.org/ 

 

• http://www.noh8campaign.com/  
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Campanii afirmative 

 
www.allout.org  

 

http://www.youngjewishproud.org 

 

http://www.ergonetwork.org/ergo-

network/campaigns/typical-roma/ 

 

http://www.islamispeace.org.uk  
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Până și Larry  



Și totuși… cum? 

Campanii și mai ce? 

 

 
De văzut în funcție de fiecare organizație ce tip de 

intervenție și ce modalitate concretă poate să propună în 

funcție de grupul țintă stabilit și nevoia identificată.  



deci… 

 

 

   Nu vorbim despre toleranţă, ci despre înţelegerea 

faptului că, dincolo de diferenţele care ne separă, 

suntem profund asemănători 

 

Kenizé Mourad 

 



Nr. 

crt 
Nume/Prenume Organizație / Instituție 

1 
Chiruta Razvan Asociatia "Centrul pentru resurse media" 

2 
Cosma Daniela Asociatia FRONT 

3 
Cristea Mircea Steps for life 

4 
Daragiu Tina Fundatia Ruhama 

5 
Iordache Adriana  Societatea Academica din Romania (SAR) 

6 
Iosifescu Constantin Serban ARACIP 

7 
Loghin Cristina PROGENIES 

8 
Pop Andreia  Clubul Studentilor Diplomati 

9 

Preda Diana Asociatia Klaeine Schule 

10 
Prisacariu Daniela  Asociatia ACCEPT 

11 

Stanciu Ruxandra Asociatia pentru Copii si Adolescenti cu Dizabilitati Ortopedice - ORTO-CAD 

12 
Stancu Ana-Maria  Asociatia E-Civis 

13 
Vera Ularu  FDSC 

14 
Vlad Dumitrescu  FDSC 

15 
Dobre Andrei FDSC 



Mai multe detalii despre 

Fondul ONG în România: 

www.fondong.fdsc.ro 

 

www.facebook.com/FondulOng  

http://www.fondong.fdsc.ro/
http://www.facebook.com/FondulOng

