Glosari de termeni specifici

ABUZ DE AUTORITATE – încălcarea legalităţii de către cei care deţin puterea în scopul obţinerii
unor avantaje personale sau de grup (violare de domiciliu, negarea justiţiei, violenţele
funcţionarilor, etc.).
ANARHIE – dezordine, absenţă a regulilor
CENZURĂ – îngrădirea libertăţilor de exprimare
DEMOCRAŢIE – Democraţia politică reprezintă guvernarea majorităţii cu redpectarea drepturilor şi
libertăţilor minorităţiilor, chiar dacă majoritatea are o părere diferită. Capacitatea de a recunoaşte
diversitatea, de a o respecta şi de a ajunge la un compromis spre binele fiecăruia.
DISCRIMINARE – Reprezintă o prejudecată pusă în aplicare prin care o persoană este lezată în
drepturi, tratarea inegală a indivizilor sau a grupurilor în raport cu unele trăsături categorice, cum
ar fi: apartenenţa rasială, etnică, religioasă sau de clasă. În mod obişnuit, termenul este folosit
pentru a descrie acţiunea unei majorităţi dominante asupra unei minorităţi dominate şi implică un
prejudiciu aduc unei persoane sau unui grup. Aprecierea unui tratament drept discriminare se face
în raport cu normele şi valorile sociale dominante în societate. Discriminarea poate fi realizată şi
de către instituţii: companii, şcoli, spitale, organizaţii guvernamentale, caz în care vorbim despre
dicriminare instituţională.
DISCURS DE URĂ - Discursul instigator la ură („hate speech”) este o noțiune cu un conținut variabil
în literatura de specialitate. Cu toate acestea, el poate fi caracterizat drept un discurs destinat
atacării, intimidării, umilirii, discreditării sau incitării la violentă ori la acțiuni care pot produce
prejudicii împotriva unei persoane sau unui grup de persoane pe motiv de rasă, etnie,
naționalitate, vârstă, religie, sex, categorie socială, orientare sexuală, infectare cu HIV,
dizabilitate. SURSA: APADOR - CH - https://goo.gl/6d48MT
DREPTURILE OMULUI - „Drepturile omului sunt drepturi pe care omenii le au în virtutea faptului
că sunt oameni, indifferent de sex, rasă, naţionalitate etc., fiind separate de drepturile pe care
oamenii le au prin lege. De aceea, drepturile fundamentale ale omului sunt inalienabile, neputand
fiind retrase sau restrictionate. Astfel, drepturile omului sunt intrinseci fiintelor umane,
inalienabile (unele dintre ele in limita legilor) si aplicabile in mod legal.” Sursa: ADEVĂRUL, 10
aprilie 2014 - adev.ro/n3txws Întreaga declaraţia a Drepturilor Universale ale Omului adoptată de
Naţiunile Unite în 1948 - https://goo.gl/zZ0tou
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EGALITATE – Stare socială caracterizată prin faptul că toţi membrii colectivităţiisunt trataţi la fel
din puntul de vedere al drepturilor şi al obligaţiilor şi, în mod special, prin accesul egal la resursele
colective. Conţinutul ei depinde de contextul social – istoric. Egalitatea va fi o realitate doar când
oamenii vor avea acces egal la justiţie, proprietate, securitate publică, informaţie, etc.
HOMOFOBIE – Discriminare pe criterii de gen şi orientare sexuală.
NAŢIUNEA – Comunitate de oameni formată pe baza unităţii de limbă şi teritoriu
NAŢIONALISM – O stare a spiritului, a sensibilităţii sau a sentimentelor unui grup de oameni care
trăiesc într-o arie geografică bine delimitată, vorbesc aceeaşi limbă, deţin o literatură în care
aspiraţiile naţiunii sunt exprimate şi, în unele cazuri, au o limbă comună.
MINORITĂŢI – Grup etnic aflat în minoritate numerică într-o ţară
MIGRANT – termenul desemnează orice persoană care migrează. Totuși, conotația atribuită
termenului este a unei persoane care migrează pentru a-și îmbunătăți viața prin găsirea unui loc
de muncă în străinătate sau în unele cazuri pentru educație, reunificarea familiei sau din alte
motive. SURSA: OPEN POLITICS - https://goo.gl/gWfKxr
OPRIMARE – Absenţa libertăţii, poate avea loc ca rezultat al încălcării drepturilor omului.
PREJUDECĂŢI – Reprezintă o atitudine faţă de cineva sau ceva, bazată pe o opinie formată în
prealabil fără cunoaştere. Prejudecăţile sunt, în general, negative, dar pot avea şi conotaţii
pozitive. Ele vizează: rasa, religia, opiniile politice, trăsăturile fizice, vârsta, cultura, etc.
RASISM – A considera că există anumite rase superioare altora şi de a acţiona în consecinţă. Nu
există nicio dovadă ştiinţifică care să explice această teorie. Biologia a determinat doar o rasă –
rasa umană. Ca doctrină, rasismul este creaţia exclusivă a epocii moderne: discriminarea evreilor,
negrilor, asiaticilor, etc.
REFUGIAT – o persoană care „în urma unei temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei,
religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în
afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte
protecţia acestei ţări.” SURSA: UNHCR România
SEXIM – Discriminare bazată pe genul sexului.
TOLERANŢĂ – Predispoziţia de a accepta şi de a respecta valori şi opinii diferite de cele proprii (lat.
Tolerantia - răbdare). Toleranţa este armonia diferenţelor realizată prin cunoştinţe, transparenţă,
comunicare, libertatea gândirii şi a confesiunii. Toleranţa înseamnă să fii tu însuţi fără să a-ţi
impune părerea ta altora. Este o atitudine atinsă în urma recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale altora.
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Practicarea toleranţei nu înseamnă tolerarea injustiţiei sociale sau schimbarea părerii personale.
Toleranţa nu este întotdeauna un concep pozitiv. Multe înţelesuri tradiţionale nu includ respect
sau acceptare.
XENOFOBIE – Ostilitate îndreptată împotriva a tot ce e străin. Cuvântul este utilizat pentru a
descrie ostilitatea făţă de oamenii care vin din alte ţări sau din alte grupe etnice, dar şi lipsa de
respect pentru tradiţiile şi cultura acestora.
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