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ECRI Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței 

EERC Centrul de Resurse pentru Europa Centrala  

ENAR Rețeaua europeană împotriva rasismului 

LGBTI lesbienele, homosexualii, bisexualii, transgenderii și persoanele intersexuale 

MRC Centrul de Resurse pentru Migranți  

ONG Organizație neguvernamentală 

ONS Oficiul Național de Statistică 
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REZUMAT 

În România, discursul de ură online se află la intersecția multiplelor tensiuni: este expresia 

conflictelor dintre diferite grupuri din interiorul și din întreaga societate; este un exemplu al 

modului în care tehnologiile cu un potențial transformator, cum ar fi Internetul, aduc cu ele atât 

oportunități, cât și provocări, dar implică un echilibru complexă între drepturile și principiile 

fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și apărarea demnității umane. 

Prezentul raport oferă o imagine națională de ansamblu a dinamicii ce caracterizează discursul 

de ură on-line și unele dintre măsurile adoptate pentru a contracara și atenua acest lucru, 

subliniind bunele practici care au apărut. În timp ce studiul oferă o analiză cuprinzătoare a 

cadrelor normative naționale dezvoltate pentru a aborda discursul de ură on-line, pune un 

accent deosebit pe mecanismele sociale și non-reglementatoare care pot ajuta la contracararea 

producerii, difuzării și dezvoltării impactului mesajelor de ură online. 

Imaginea de ansamblu asupra discursului de ură din România dezvăluie diverse lacune în media, 

responsabilitatea politicienilor, dar și în educația și atitudinile populației generale față de 

diversitate și dialogul intercultural. În plus, imensul decalaj social dintre diferitele grupuri ale 

societății a făcut loc unor noi voci radicale, care încearcă să pună în aplicare un discurs 

etnocentric și eurosceptic ce adesea alunecă în discursuri homofobe și rasiste. 

Acest raport identifică o varietate de metode care au fost utilizate pentru a aborda problemele 

specifice și contextuale.  În primul rând, termenul în sine și potențialul prejudiciul pe care îl 

poate cauza reprezintă o oportunitate de dialog cu privire la posibilele definiții, monitorizări și 

contextualizări. În al doilea rând, acest raport arată că organizațiile dedicate și specializate sunt 

extrem de importante pentru a declanșa răspunsuri individuale, precum și pentru a exercita 

presiuni asupra companiilor și autorităților publice pentru a acționa. Și mult mai important, 

diferitele initiative se pot completa reciproc. De exemplu, intermediarii de internet au devenit 

din ce în ce mai receptivi la cererile venite de la utilizatori individuali. Cu toate acestea, pentru 
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că au evitat publicarea unor rezultate agregate care ar putea oferi o înțelegere mai largă a 

fenomenului, grupuri ale societății civile au căutat să remedieze acest decalaj, oferind 

platforme globale de raportare care pot colecta rapoartele utilizatorilor. Între timp, au fost 

lansate inițiative educaționale pentru a împuternici persoanele, astfel încât să știe mai ușor ce și 

cum să raporteze atunci când întâlnesc cazuri de discurs de ură. Este evident că sunt necesare 

eforturi concertate pentru a aborda în mod adecvat acest fenomen în curs de dezvoltare. 

Din păcate, nu există un organism guvernamental însărcinat să monitorizeze discursurile de ură 

și  crimele de ură în România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) are 

responsabilitatea de a combate discriminarea, implicit vorbind de ură, împreună cu Consiliul 

Național al Audiovizualului (CNA). În timp ce CNA monitorizează mediile audiovizuale și se auto-

sesizează mai des de sarcini din cauza comportamentului mediatic audiovizual discriminativ, 

CNCD reacționează în cea mai mare parte la plângerile referitoare la un astfel de 

comportament, ambele se ocupă doar de un număr redus de cazuri privind discursul de ură. Cu 

siguranță există necesitatea unui organism responsabil de cazurile privind discursul de ură. 

1. INTRODUCERE

1.1. Fondul proiectului 

Asociația Divers este partener în Coaliția Positive Messengers to Counter Online Hate Speech, 

proiect finanțat de Comisia Europeană - Direcția Generală Justiție. 

Proiectul este implementat de la 1 octombrie 2016 până la 30 septembrie 2018 de către un 

consorțiu format din 8 organizații din 7 țări: Asociația de Dezvoltare Sofia (Bulgaria) - partener 

principal, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - IUL (Italia) Regatul Unit), Centrul 

pentru Pace (Croația), Persoanele aflate în dificultate (Republica Cehă), Asociația Divers 

(România), Associazione FORMA.Azione (Italia) și Municipalitatea Agii Anargiri-Kamatero 

(Grecia). 
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Acest proiect abordează problema discursului de ură - discursul de ură on-line în special, vizând 

migranții, refugiații și solicitanții de azil din cele 7 țări din UE. Ea abordează necesitatea unui 

răspuns mai eficient al societății civile la discursul de ură on-line prin împărtășirea și 

diseminarea celor mai bune practici. Obiectivul principal al proiectului este de a întări răspunsul 

societății civile la nivel național și la nivelul UE privind discursul de ură on-line prin implicarea 

activă a comunităților locale în crearea și partajarea unei contranarațiuni puternice împotriva 

discursului xenofob. 

Proiectul se axează pe 1) construirea de coaliții prin factorii implicați pentru a dezvolta contra-

narațiuni care să denunțe discursul de ură și reprezentările negative ale migranților și 

refugiaților și 2) difuzarea mesajelor pozitive prin educație mediatică și o campanie de 

conștientizare publică. 

Proiectul urmărește, de asemenea: 

• Să compileze și să împărtășească cele mai bune practici pentru combaterea răspândirii

discursului de ură online împotriva migranților, refugiaților și minorităților prin campanii de 

sensibilizare; 

• să furnizeze noi date privind natura, amploarea și impactul discursului de ură on-line,

care vizează migranții și refugiații, pentru a ajuta autoritățile naționale și cele ale UE să dezvolte 

politici de integrare și antidiscriminare mai eficiente; 

• Promovarea înțelegerii comune și comunicării între comunitățile cele mai vulnerabile

la discursurile de ură și la societatea din Europa; 

• Să instruiască și să instruiască grupurile țintă despre discursul de ură, educația

mediatică, crearea și diseminarea conținutului web. 
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1.2. Obiective 

Cercetarea se concentrează asupra cadrelor normative naționale dezvoltate pentru a identifica, 

a limita și a contracara on-line discursurile de ură, mecanismele de monitorizare și raportare a 

cazurilor de discurs de ură și măsurile legale și nelegale pentru a contracara discursurile de ură. 

Obiectivele specifice de cercetare sunt: 

• Să furnizeze o imagine actualizată a contextului național, precum și evaluări

comparative privind combaterea discursului de ură; 

• identificarea principalilor actori, susținători, multiplicatori, care ar putea fi implicați în

activitățile ulterioare ale proiectului; 

• Evaluarea principalelor inițiative ale societății civile pentru combaterea discursului de

ură și a altor forme de discriminare; 

• Identificarea celor mai bune strategii pentru actorii civici de combatere a violenței

bazate pe ură pe Internet. 

2. METODOLOGIE

2.1. Cercetarea și scopul cercetării 

Problema de cercetare este definită de obiectivele principale ale proiectului, și anume de a 

întări răspunsul societății civile împotriva răspândirii discursului de ură on-line împotriva 

migranților și refugiaților. În consecință, cercetarea are două obiective principale: 1) să descrie 

și să evalueze eficacitatea reglementărilor existente împotriva discursului de ură online în 

fiecare țară parteneră și 2) să evalueze răspunsurile societale împotriva discursului de ură în 

fiecare țară parteneră, pentru a dezvolta mai mult strategii eficiente pentru actorii civici de a 

combate discursul de ură împotriva migranților și a refugiaților. 
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2.2. Justificare a cercetării 

Deși au fost realizate o serie de studii privind cadrul de reglementare privind discursurile de ură 

în diferite țări și în întreaga UE, nu s-a realizat suficient pentru a stabili eficacitatea acestor 

reglementări (sau necesitatea unora mai noi) în cazul discursurilor de ură on-line împotriva 

migranților și refugiaților. Creșterea fluxurilor de migrație către Europa în ultimii doi ani, 

coroborată cu creșterea atitudinii negative față de migranți și refugiați, creează un nou 

sentiment de urgență pentru a privi problema mai profund și pentru a genera schimbările 

necesare. 

În acest sens, cercetarea va oferi baza pentru dezvoltarea unor contranarațiuni puternice 

împotriva xenofobiei într-un mediu în care migranții și refugiații devin din ce în ce mai 

vulnerabili nu numai la asaltul verbal, ci și la violența fizică. În plus, studiul va permite o 

evaluare critică a rolului mass-media socială în crearea și răspândirea atitudinilor discriminatorii 

și xenofobe, dar și o evaluare critică a celor mai recente modificări de reglementare și a 

acordurilor de cooperare între autoritățile publice naționale și cele UE cu intermediarii de 

internet – organizațiile care mediază comunicarea online, cum ar fi Google, Facebook, pentru a 

reduce răspândirea și incidența discursului de ură pe internet. 

Rezultatele cercetării vor fi urmate de recomandări în rapoartele de țară, dar și în raportul 

comparativ integrat adresat părților interesate relevante. 

În definirea scopului cercetării, membrii echipei de proiect au luat în considerare studiile 

anterioare referitoare la discursurile de ură la nivel național și la nivelul UE, precum și publicații 

privind discriminarea, xenofobia și rasismul. Având în vedere tensiunile dintre discursul de ură 

și libertatea de exprimare, precum și intersecția cu anumite chestiuni legate de drepturile 

omului, egalitate, demnitate, dar și legi care guvernează mass-media, cercetarea se va 

concentra pe diverse acte legislative care ar putea fi aplicabile discursurilor de ură din societate, 

dar în mod particular celei online.  
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2.3. Definițiile utilizate 
 

Cercetarea nu are ca scop implicarea în dezbateri teoretice privind definirea termenului de 

"discurs de ură" sau dezbateri privind tensiunea dintre libertatea de exprimare și discursul de 

ură. În scopul acestui studiu și având în vedere lipsa unei definiții internaționale comune a 

discursului de ură, partenerii proiectului au convenit să utilizeze definiția propusă de Consiliul 

Europei: termenul „discurs de ură" acoperă toate formele de exprimare care răspândesc, incită, 

promovează sau justifică ură rasială, xenofobie, antisemitism sau alte forme de ură bazate pe 

intoleranță, inclusiv: intoleranța exprimată de naționalismul și etnocentrismul agresiv, 

discriminarea și ostilitatea față de minorități, migranți și oameni de origine imigrantă.”1 

De asemenea, cercetarea va ține cont de articolul 2.1 din Protocolul adițional la Convenția 

privind criminalitatea informatică2, care precizează că "materialul rasist și xenofob" înseamnă 

orice material scris, orice imagine sau orice altă reprezentare a ideilor sau teoriilor care 

promovează sau incită la ură, discriminare sau violență împotriva oricărui individ sau grup de 

indivizi, pe baza rasei, culorii, origine națională sau etnică, precum și religie, dacă este folosit ca 

pretext pentru oricare dintre acești factori. Partenerii vor folosi, de asemenea, drept îndrumări 

definiția cyberhate a formelor și mecanismelor utilizate de cei care răspândesc sau promovează 

ura online, propusă de Liga Anti-Defăimare (ADL) "ADL definește ura Cyber ca orice utilizare a 

tehnologiei de comunicații electronice pentru a răspândi mesaje anti-semitice, rasiste, bigote, 

mesaje sau informații extremiste sau teroriste. Aceste tehnologii de comunicații electronice 

includ internetul (adică site-uri web, site-uri de socializare, conținut generat de utilizatori "Web 

2.0", site-uri de dating, blog-uri, jocuri on-line, mesaje instantanee și e-mail) - și tehnologii 

informatice bazate pe telefonul mobil (cum ar fi mesajele text și telefoanele mobile)3.  

1 1 Appendix to RECOMMENDATION No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “Hate Speech." Adopted by the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies 

2 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic nature committed 
through computer systems (Strasbourg, 28.I.2003). 
3 3 From Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf 
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2.4. Metode de cercetare 
 

Având în vedere scopul principal al cercetării, și anume cartarea contextului național (cadrul de 

reglementare și răspunsurile sociale la discursul de ură on-line), metodele selectate pentru 

colectarea și analiza datelor sunt calitative. Concentrarea calitativă a cercetării este justificată în 

lumina scopului său principal, și anume de a înțelege mai profund și de a sprijini evaluarea 

mecanismelor sociale și nonreglementatoare care pot contribui la combaterea producerii, 

difuzării și dezvoltarea impactului mesajelor de ură online. Metodele utilizate pentru cercetare 

includ revizuirea literaturii (inclusiv revizuirea literaturii juridice, a articolelor academice și non-

academice) și revizuirea datelor secundare (de exemplu, conținutul produs de ONG-uri, 

organisme publice relevante, cercetători, anchete reprezentative, baze de date juridice, 

rapoarte naționale de statistică). 

 

3. CADRUL NAȚIONAL  

3.1. Contextul general național și datele privind situația socială, economică și 
politică actuală din România 
 

România, ca stat național, a fost înființată în 1918 și nu a fost niciodată o țară cu o rată de 

imigrație ridicată, în schimb, istoria recentă a produs câteva valuri de emigrație. Populația 

totală a României în anul 2017 conform www.Worldometers.info este de 19.237.513.  

Estimările relevă o cifră de 17.247 de imigranți în România în 2015, însă nu avem un număr 

riguros în ceea ce privește eventuala creștere a acestui număr din 2015. Declarațiile făcute de 

conducătorii Inspectoratului Național pentru Imigrări4 au arătat că numărul solicitanților de azil 

a fost cel mai ridicat în 2012 – 2000 de persoane,  iar în 2016 numărul solicitanților de azil a fost 

de 1800, ceea ce nu poate fi considerat extrem de ridicat. Chiar și aceste persoane sunt 

 
4  
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împrăștiate în întreaga țară în 6 centre de refugiați cu 900 de locuri, iar multe persoane se 

descurcă individual după ce au cerut azil fără a solicita ajutor din partea statului român. 

Potrivit unui studiu al Institutului European din România din 2016, cei mai mulți imigranți din 

afara UE (50%) provin din Moldova, Turcia, China și Siria (în această ordine). Majoritatea 

imigranților din țări terțe sunt tineri (sub 35 de ani) și bărbați (60%). Nivelul scăzut al imigrației 

în România este determinat, în principal, de salariile scăzute în zonele de pe piața muncii, unde 

de obicei intră imigranți fără calificări mai mari: servicii de bază, agricultură, textile. Acest efect 

este întărit de rețelele sociale sărace pentru imigranții din țările îndepărtate, de coordonarea 

slabă a actorilor de pe piața forței de muncă, de procedurile greoaie de imigrare și de nivelul 

scăzut de informare despre piața muncii din România pus la dispoziția potențialilor solicitanți de 

locuri de muncă din țări terțe. Studiul evidențiază faptul că legea românească privind imigrația 

pune un accent deosebit pe control și sancțiuni, acordând mai puțină atenție integrării și 

planificării strategice. 

În comparație cu alte state, aceste numere par a fi irelevante. Cu toate acestea, de la criza 

refugiaților din 2015, opinia publică din România și-a schimbat percepția asupra problemei 

imigrației înspre negativ. În ultimii ani, imigrația a devenit tot mai mult unul dintre subiectele 

de controversă și dezbatere politică. Se argumentează că imigrația preia locuri de muncă de la 

populația indigenă, reduce salariile și exercită presiuni asupra serviciilor publice. Este, de 

asemenea, considerată ca fiind nedreaptă față de populația indigenă din cauza alocațiilor 

generoase de ajutor pe care fiecare solicitant de azil le primește timp de un an, o sumă cât un 

salariu minim, deci banii pentru care un român lucrează 8 ore pe zi. 

Viziunile asupra efectelor culturale și sociale ale imigrației încep să devină din ce în ce mai 

negative, din cauza aspectelor/diferențelor religioase pe care imigranții le au în comun. 

Atitudinile publice nu influențează pozitiv această tendință negativă care încurajează 

sentimentele naționaliste în rândul populației. 
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România a aderat la UE în 2007. România este o republică constituțională cu un sistem 

parlamentar democratic și multiparlamentar. Autoritatea legislativă este exercitată de 

parlament bicameral (Parlamentul României), care constă din Senat și Camera Deputaților, 

ambele alese prin vot popular. Președintele este șeful statului și numește premierul care 

conduce guvernul. Președintele este ales în mod direct pentru un mandat de cinci ani și este 

limitat de Constituție la maximum două mandate. Ultimele alegeri prezidențiale au avut loc în 

noiembrie 2014, când Klaus Johannis, un candidat etnic german al Partidului Național Liberal, a 

câștigat cu 54,43%. În septembrie 2016, au fost organizate alegeri parlamentare câștigate de 

Partidul Social Democrat. La 26 iunie 2017, Mihai Tudose a fost numit noul prim-ministru al 

României. 

România are, prin Constituție, 20 de minorități naționale recunoscute, fiecare cu un 

reprezentant în Parlament, minoritatea maghiară având grupuri separate, atât în Camera 

Deputaților, cât și în Senat. 

Romii, ca minoritate națională, reprezintă aproximativ 2 milioane de persoane în România și 

sunt cele mai marginalizate comunități din întreaga țară. Acestea sunt ținta diferitelor forme de 

discriminare directă și indirectă, segregarea școlară, abandon școlar timpuriu, șomaj, condiții 

proaste de viață și sănătate, ținta discursurilor de ură (chiar și de la liderii politici precum fostul 

președinte Băsescu, miniștrii de externe și un secretar de stat în Ministerul Educației), și nu în 

ultimul rând ținta crimele de ură (ultima, 31 martie 2017 în Gheorgheni, județul Harghita din 

România, unde o casă de romi a fost arsă, iar locuitorii romi au fost amenințați de grupuri 

organizate). 

 

Ungurii, ca minoritate națională, reprezintă aproximativ 1,3 milioane de persoane în România și 

sunt considerați "dușmani ai statului național", deoarece aceștia cer autonomie culturală și 

recunoașterea limbii maghiare cel puțin ca limbă regională. 
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Comunitățile LGB sunt printre cele mai vulnerabile din România când vine vorba de prejudecăți 

și discursuri de ură. 

Evreii sunt puțini în România, conform recensământului din 2011, doar 3.271 de persoane, însă 

sunt vizați de discursul de ură legat de Holocaust sau conflictele din Orientul Îndepărtat 

menționate în presă. 

Musulmanii sunt reprezentați de minoritățile naționale turce și tătare, iar membrii acestor două 

comunități reușesc din ce în ce mai greu să-și practice religia, deoarece religia musulmană este 

conectată din ce în ce mai des cu atacurile teroriste, iar discursul de ură on-line apare de fiecare 

dată după un atac. Există, de asemenea, o creștere a comunității de imigranți musulmani, cei 

mai mulți în București, capital României, dar și în alte orașe, cu o concentrare mai mare în cele 

universitare. 

Ca rezultat al discursului de ură, au fost raportate de către mass-media și organizațiile societății 

civile mai multe atacuri rasiste împotriva migranților musulmani, două femei siriene au fost 

agresate fizic pentru purtarea hijabului, în martie 2016, pe străzile Bucureștiului de cinci 

adolescenți neidentificați.5 

 

3.2. Revizuirea literaturii 
 

 Raport anual privind discursul de ură în România 2015-20166 

Raportul anual privind instigatorii discursului la ură în România, 2015-2016, este un produs 

al Campaniei “No Hate" și își propune să revizuiască principalele tendințe în exprimarea 

5 ‘Ancheta dupa agresarea in capitala doua tinere din Siria’. Digi 24. 1 April 2016. Available at: 
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/anchetadupa-agresarea-in-capitala-a-doua-tinere-din-siria-502387 
accessed on 13/09/2016. As cited in the Romania Shadow Report questionnaire response 
6 Codreanu Ionuț,  Martin Răzvan, Răileanu Radu, Szelmenczi Adrian - Annual report on hate speech in Romania 
2015-2016, Active Watch, Available at: 
http://activewatch.ro/Assets/Upload/files/Raport%20anual%20cu%20privire%20la%20discursul%20instigator%20l
a%20ura%202015%202016(1).pdf 
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discursului de ură și lupta împotriva acestui fenomen în perioada octombrie 2015 - 

decembrie 2016. Cercetarea s-a axat pe următoarele domenii: 

- manifestări de intoleranță în spațiul public, 

- evenimente publice în sprijinul diversității, 

- activitatea principalelor instituții cu competențe în sancționarea discursului instigator la 

ură, 

- autoreglamentările existente la nivel editorial, organizațiile mass-media, partidele 

- federații politice și sportive, 

- legislația și propunerile legislative. 

Cercetarea este în principal calitativă, realizată prin cercetare de birou, prin urmare rezultatele 

sale nu pot fi considerate relevante din punct de vedere statistic. Planificăm recoltarea și  

ilustrarea principalelor tipuri de probleme care au fost puternic prezente în spațiul public. De 

asemenea, conceptul de discurs de ură cu care s-a lucrat nu a fost strict limitat la acele forme 

de vorbire care pot duce la sancțiuni, mai degrabă, am inclus în această categorie orice discurs 

care reprezintă sau încurajează non-acceptarea grupurilor sociale în situație de risc. 

 Discursul de ură în mass-media online din România7 

Acest studiu a fost finanțat de PATRIR (Action Peace, Institutul de Training și Cercetare din 

România) ca parte a proiectului Switch Off / Online Hate Speech finanțat prin granturile ESE 

2009-2014 în cadrul Fondului ONG, și investighează discursul de ură în trei cele mai importante 

spații online pentru exprimarea publică: comentariile utilizatorilor pe paginile Facebook, 

blogurile și știrile online. 

7 MezaM. Radu - Hate speech in online media in Romania, Available at: 
file:///C:/Users/Maria/Desktop/Hate_speech_in_the_Romanian_Online_Media.pdf 
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A fost analizată co-apariția termenilor referitori la țintele frecvente ale discursului de ură cu 

elemente de limbaj violent sau ofensator pentru a detecta cazuri de discurs de ură într-un 

eșantion de peste 2,6 milioane de comentarii publicate în limba română, în primele șase luni ale 

anului 2015. Rezultatele indică o apariție relativ scăzută a discursului de ură - sub 1% din proba 

analizată, dar și câteva contexte și termene bine definite, asociate cu apariția înaltă a 

discursului de ură, sugerând posibilități de aprofundare a muncii concentrându-se mai ales 

asupra acestor contexte particulare. Concluziile articolului: 

 

"Această cercetare deschide noi căi metodologice în cercetarea discursului de ură online 

din România. Metodele de analiză pot fi replicate și extinse pentru a acoperi mai mult timp și 

mai multe contexte pentru comunicarea online mediată de calculator. Autorii consideră că 

grupurile de discuții, forumurile Web sau grupurile Facebook populare printre adolescenți, cum 

ar fi Toți Pentru Unu (tpu.ro) sau Junimea, sunt de interes deosebit. De asemenea, paginile 

Facebook aparținând altor persoane publice, partide politice sau grupuri ale societății civile ar 

putea fi de interes pentru viitorii cercetători. Interogarea API-ului Facebook este o metodă 

relativ simplă și mai puțin eronată decât cea de pe Web, dacă rezultatele acestui studiu trebuie 

reproduse sau extinse în viitor. Cu toate acestea, cercetările Facebook și grupurile de discuții 

precum TPU pot oferi informații valoroase despre utilizarea limbii și libertatea de exprimare în 

contexte în care sunt folosite pseudonime, iar persoanele sunt anonime. Limitările analizei de 

co-apariție în detectarea de discurs online de ură necesită analize aprofundate folosind metode 

de analiză calitativă sau de discurs pentru anumite contexte în care au fost detectate spikes sau 

supratensiuni în frecvența coexistenței termenilor care se referă la grupurile țintă, cu elemente 

de limbaj violent sau ofensator ". 
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 Discursul de ură online în România8 

Acest studiu este un raport de teren din partea României, care face parte din Anexa II a 

proiectului privind Prevenirea, Adresarea și Inhibarea Discursului de Ură în Moile Media 

(PRISM) din 2016. Cercetarea este în primul rând calitativă, bazată pe 40 de interviuri față în 

față cu profesioniștii și utilizatorii social media, precum și pe o cartografiere a utilizării mass-

media sociale de către grupuri selecționate, xenofobe și de extremă dreapta. Proiectul se 

axează pe discursurile de ură xenofobe și rasiste pe internet, cu accent pe mediile sociale, luând 

în considerare, de asemenea, alte arene de interacțiune online, cum ar fi secțiunile de 

comentarii ale ziarelor digitale și forumurile generale de discuții. Mai mult, partea calitativă a 

studiului se concentrează în mod special pe experiențele utilizatorilor tineri de social media, 

precum cei care au integrat social media pe deplin în viața lor de zi cu zi, dar și cu un potențial 

de a face schimbări. 

 O analiză calitativă a discursului de ură raportată Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării (2003-2015)9 

Articolul analizează cele mai importante caracteristici ale discursului de ură din România ca 

dovadă în jurisprudența CNCD între 2003 și 2015. Ea are la bază decizii CNCD  în cazuri de 

discurs de ură, care au fost codificate conform unor criterii relevante. Apoi, a fost efectuată o 

analiză calitativă a acestor decizii, cu scopul de a extrage narațiunile folosite în discursul de ură. 

Studiul a constatat că principalele victime ale discursului de ură din România, în perioada 

studiată, au fost romii, maghiarii și femeile. 

 

8 Codreanu I. - Online hatespeech in Romania, Annex II PRISM project 2016, Available at: 
http://www.unicri.it/special_topics/hate_crimes/Backgrounds_Experiences_and_Responses_to_Online_Hate_Spe
ech_A_Comparative_Cross-Country_Analysis.pdf 
9 Iordache Adriana - A qualitative analysis of hate speech reported to the Romanian National Council for 
Combating Discrimination (2003-2015), Sfera Politicii nr. 4 (186) / 2015, page 50, Available at: 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/186/pdf/186.05.Iordache.pdf 
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 Raport anual privind discursul de ură în mass-media online din România 

2015-201610 

Perioada de referință pentru cercetare a fost octombrie 2014 - octombrie 2015. Acesta conține 

un capitol privind legislația care urmează două direcții: (a) modificări ale legislației existente 

privind discursul de ură și (b) noi inițiative legislative care pot avea implicații în ceea ce privește 

felul în care se tratează subiectul sau care poate genera un mediu favorabil discursului de ură. 

Discuțiile asupra implicațiilor acestor modificări sunt incluse aici. Un alt capitol conține analiza 

modului în care autoritățile publice responsabile cu pedepsirea discursului de ură și-au 

îndeplinit sarcinile, monitorizând deciziile Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), 

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și instanțelor din România, precum 

și Jurisprudența CEDO privind discursul de ură. Capitolul despre reglementări se referă la 

autoreglementările privind sancționarea discursului de ură sau lipsa acestora la nivelul: 

partidelor politice, punctelor de vânzare media, asociațiile de presă și asociațiile jurnaliștilor (de 

exemplu, Clubul de presă din România, COM etc.); asociațiile sportive care se confruntă 

frecvent cu probleme de exprimare a urii ca urmare a comportamentului suporterilor echipelor 

românești (Federația Română de Fotbal, Liga Profesională de Fotbal, Federația Română de 

Hochei pe Gheață).  

Există, de asemenea, un capitol privind monitorizarea discursului de ură în spațiul public și 

monitorizarea cazurilor proeminente din mass-media, adică acele subiecte manifestate în 

spațiul public prin valuri de articole cu conținut discriminatoriu sau de ură care au generat 

discursuri de ură în camerele de chat. 

 

 

10 Codreanu Ionuț, Diaconescu Loredana, Martin Răzvan, Răileanu Radu, Szelmenczi Adrian, Tabă Oana -     Annual 
report on hate speech in online media in Romania,  Publication edited within the ”Net Rangers Against 
Intolerance” project  by Active Watch, Available at: 
http://www.activewatch.ro/Assets/Upload/files/annual%20report%20on%20hate%20speech%20in%20romania%2
02014%202015.pdf 
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 Discursul urii în România11 

Lucrarea analizează principalele abordări la nivel internațional și european privind discursul de 

ură, identifică și descrie în detaliu principalele instituții și jurisprudențe europene în acest 

domeniu. O atenție deosebită este acordată contextului istoric al discursului de ură în România. 

Pentru practicanții români, acest studiu este important deoarece, pe de o parte, el creează un 

inventar al principalelor instituții competente de combatere a discursului de ură și a legislației 

naționale relevante și, pe de altă parte, plasează fenomenul în contextul local și definește 

principalele grupurile țintă, emitenții și canalele de difuzare a acestora. Pentru contextul 

românesc, studiul aduce o analiză a legislației și a instituțiilor responsabile pentru combaterea 

discursului de ură. Pentru a plasa discursul de ură în contextul românesc, cercetătorii au realizat 

interviuri cu reprezentanți ai principalelor instituții și actori relevanți ai organizațiilor 

neguvernamentale. 

 Studiul comparativ privind legislația care sancționează discursul de ură și 

discriminare în 

Statele membre ale Uniunii Europene, publicat de Consiliul Național pentru combaterea 

discriminării în 2014, cu sprijinul financiar al unei granturi SEE, în cadrul proiectului Stop 

discriminare încheiat deja în 2014 și cu o durată limitată în timp, nu există un alt proces 

sistematic de monitorizare a discursului de ură și a discriminării în mediul online, așa cum există 

pentru celelalte mijloace de comunicare. Aceasta ar necesita, prin urmare, un organism - 

indiferent de forma administrativă - fie sub tutela CNCD, CNA sau independent – care să 

monitorizeze, cel puțin în timpul campaniei electorale, dacă nu întotdeauna, incidența acestui 

tip de discurs în mediul online. Acest organism ar putea face referire la instituțiile recomandate, 

ar putea centraliza și analiza date și, eventual, să facă propuneri instituțiilor care au un rol de 

reglementare." 

11 Angi Daniela and Bădescu Gabriel (2014) Hate speech in Romania, Available at 
http://www.democracycenter.ro/application/files/9014/4611/7097/2-discurs.pdf 
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3.3. Prezentarea generală a legislației și reglementărilor privind discursurile de 
ură 

 

 Active Watch România afirmă în raportul lor anual privind discursul de ură 2014-201512 că 

"Discursul de ură dă naștere unor controverse, inclusiv de natură legislativă. Utilizarea 

discursului de ură poate duce la încălcarea drepturilor celor care sunt vizați de un astfel de 

discurs. Restrângerea discursului, constituind din punct de vedere legal o ofensă sau o 

infracțiune, constituie o restricție privind libertatea de exprimare, care, în unele cazuri, poate fi 

o încălcare a acestui drept în sine. Astfel, dreptul de liberă exprimare intră uneori în conflict cu 

alte drepturi, cum ar fi dreptul la demnitatea umană și dreptul de a nu fi supus discriminării ". 
 

Constituția României 

Următoarele prevederi sunt legate direct sau indirect de discursul de ură sau de principiile 

adiacente: - Constituția stabilește principiul egalității între cetățeni 

- Articolul 4 (2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, 

indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, gen, opinie, apartenență politică, 

avere sau origine socială; - Articolul 16 conține principiul nediscriminării 

- Articolul 16 (2) Toți cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără nici un 

privilegiu sau discriminare; 

- Articolul 20 conține principiul prevalenței tratatelor și pactelor referitoare la drepturile 

fundamentale ale omului 

- Art. 20 (2) În caz de neconcordanță între convențiile și tratatele privind drepturile 

fundamentale ale omului la care România este parte și legile naționale, prevalează 

12 Răileanu Radu, Tabă Oana, Szelmenczi Adrian, Codreanu Ionuț, Diaconescu Loredana și Răzvan Martin. Annual 
report on hate speech in online media in Romania 2015-2016.Net Rangers Against Intolerance project. 
http://www.activewatch.ro/Assets/Upload/files/annual%20report%20on%20hate%20speech%20in%20romania%2
02014%202015.pdf 
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reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile naționale conțin 

prevederi mai favorabile; 

  - Libertatea de exprimare este prevăzută de articolul 30, care include și limitări precum 

cele prevăzute la punctele 6 și 7 

- Articolul 30 (6) Libertatea de exprimare nu aduce atingere demnității, onoarei, vieții 

private și dreptului la propria imagine; Articolul 30 (7) Se interzice legal orice defăimare a țării și 

națiunii, orice incitare la război de agresiune, ură națională, rasială, clasică sau religioasă, 

discriminare, separatism teritorial sau violență publică, precum și orice comportament obscen 

contrar principiilor acceptate ale moralității. ECRI a recomandat, în cel de-al treilea raport 

privind România, modificarea Constituției României pentru includerea unei prevederi care să 

limiteze libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere pentru combaterea rasismului, așa 

cum este detaliat de ECRI în a 7-a Recomandare politică generală privind legislația internă 

Privind combaterea rasismului și a discriminării rasiale. În cel de-al patrulea raport privind 

România, ECRI reiterează această recomandare, considerând că dispozițiile actuale nu sunt 

suficiente în formularea lor, fiind necesar un mesaj mai clar: "Constituția ar trebui, prin urmare, 

să prevadă exercitarea libertății de exprimare, de întrunire și asociere Restricționate pentru a 

combate rasismul, în conformitate cu CEDO și în concordanță cu RPG nr. 7 ". 

 

Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare 

Ordonanța 137/2000 a transpus Directiva 2000/43 / CE a Consiliului privind punerea în aplicare 

a principiului egalității de tratament între persoane, indiferent de originea lor rasială sau etnică, 

și Directiva 2000/78 / CE a Consiliului privind instituirea unui cadru general pentru egalitatea de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și munca condiţii. Ordonanța 137/2000 

cuprinde regulamentul privind discursul de ură în cadrul articolului 15: conform acestei 

ordonanțe, este o infracțiune, cu excepția cazului în care actul este supus dreptului penal, orice 

Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 
21 

 



 
Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, EGALITATE, 
CETĂȚENIE/JUSTIȚIE al Uniunii 
Europene 

comportament public având caracter propagandistic naționalist-șovinist, de incitare la rasism 

sau ură națională sau orice comportament care are scopul sau intenția de a aduce atingere 

demnității sau de a crea o atmosferă intimidantă, ostilă, degradantă, umilitoare sau 

ofensatoare împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunități, legată de 

apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau o categorie 

defavorizată sau legată de credințele, sexul sau orientarea sexuală a acestora. 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a fost înființat prin art. 16 din 

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare și este cel mai important organism de echitate din România. CNCD este primul 

organism de justiție care a sancționat politicienii de rang înalt pentru declarații discriminatorii. 

Fostul președinte Traian Băsescu a fost supus sancțiunilor CNCD atât în 2007, cât și în 2013 

pentru discurs discriminatoriu împotriva comunității rome. 

 

Codul penal 

La data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare noul Cod penal, care stipulează schimbările care 

sunt, direct sau indirect, legate de reglementarea discursului de ură. Noul Cod Penal 

reglementează discursul de ură la articolul 369, infracțiunea fiind numită instigare la ură sau 

discriminare: "Instigarea publică, prin orice mijloace, la ură sau la discriminare împotriva unei 

clase de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni până la 3 ani sau cu amendă ". 

Articolul 317 din Codul penal a incriminat incitarea la discriminare, considerând că incitarea la 

ură este un act constitutiv al incitării la discriminare. Noul Cod penal criminalizează în mod 

explicit incitarea la ură, infracțiunea fiind menționată ca incitare la ură sau la discriminare. " 

Artă. 368 - Provocarea publică: actul de a îndemna publicul, oral, în scris sau prin orice alt 

mijloc, să comită infracțiuni [...]. Noul Cod penal reunește într-un singur articol, abuzul de 

serviciu împotriva intereselor personale, împotriva interesului public prin limitarea anumitor 

drepturi. Paragraful 2 prevede în mod specific restrângerea unui drept personal sau crearea 
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unei situații de inferioritate bazată pe rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 

orientare sexuală, afiliere politică, avere, vârstă, invaliditate, SIDA. Articolul 405 - Propaganda 

de război a fost preluată din Codul penal anterior. Modificarea constă în faptul că infracțiunea a 

fost inclusă în categoria infracțiunilor împotriva securității naționale, în timp ce anterior, ea a 

fost inclusă în Codul penal în cadrul crimelor împotriva păcii și umanității. 

 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și a 

simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și interzicerea cultului persoanelor 

vinovate de crime împotriva păcii și umanității.  

Ordonanța nr. 31/2002 a fost modificată în 2013, respectiv în 2015. Modificările din 2015 au 

declanșat numeroase dezbateri în spațiul public. Modificarea în anul 2013 prevede abrogarea 

articolului 7, care a stabilit procurorul ca autoritate de urmărire penală pentru infracțiunile 

prevăzute de art. 3-6. Al doilea motiv pentru inițierea legii de modificare a fost că versiunea 

anterioară a ordonanței nu acoperă Mișcarea Legionară, ci doar fascismul, rasismul, xenofobia 

și persoanele vinovate de crime împotriva păcii și umanității. 

Articolul 1, care prevede domeniul de reglementare al ordonanței, a adăugat caracterul 

legionar, alături de cele fasciste, rasiste sau xenofobe. Același lucru a fost pus în aplicare în ceea 

ce privește Art. 4 alin. (1), (2) și art. 5. Articolul 2 definește termenii utilizați în ordonanță. A fost 

modificată definiția "Holocaustului în România", considerată acum ca "persecuție sistematică și 

anihilarea evreilor și a romilor, cu sprijinul autorităților și instituțiilor publice din România în 

domeniile administrate de acestea în perioada anilor 1940-1944". 

O definiție a Mișcării Legionare este inclusă și în articolul 2: "o organizație fascistă din România, 

activă în perioada 1927-1941 sub numele de “Legiunea Arhanghelului Mihail”, “Garda de Fier” 

și „Totul pentru Țară”. 

Articolul 6 alineatul (1): "Refuzul, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimizarea într-o 

manieră evidentă, prin orice mijloace, în mod public, a Holocaustului sau efectele acestuia se 
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pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă". Articolul 6 alineatul (2), 

genocidul, crimele împotriva umanității și crimele de război, dacă sunt respinse, contestate, 

aprobate, justificate sau minimizate, ar trebui recunoscute ca atare printr-o hotărâre a "Curții 

Penale Internaționale, Tribunalul Militar Internațional instituit prin Acordul de la Londra"  la 8 

aprilie 1945, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, Tribunalul Penal 

Internațional pentru Rwanda sau orice altă instanță penală internațională stabilită prin 

instrumente internaționale relevante și a cărei competență este recunoscută de statul român". 

 

Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței în timpul competițiilor și jocurilor 

sportive prevede că "instigarea în public sau prin mijloacele de informare în masă a actelor de 

violență legate de concurență sau de sport ale liderilor de club, ale oficialilor sau sportivilor este 

contravenție și este sancționată cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei. "Legea criminalizează 

folosirea simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe în arena sportivă, răspândind sau ținând, în 

scopul răspândirii de simboluri în arena sportivă", precum și "promovarea cultului persoanelor 

vinovate de a comite o infracțiune împotriva păcii și omenirii. 

190 "Instigarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii 

de persoane pot fi pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă". 

191 sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe prin propagandă, comisă prin 

orice mijloace în arena sportivă ". 

 

Legea nr. 504/2002 al Audiovizualului. Potrivit art. 40 "este interzisă difuzarea de programe 

care conțin orice formă de incitare la ură pe motiv de rasă, religie, naționalitate, sex sau 

orientare sexuală". Consiliul Național al Audiovizualului interzice difuzarea în programele 

audiovizuale a oricărei forme de manifestări antisemite sau xenofobe. 

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a fost înființat prin art. 10 din Legea nr. 504/2002 - 

Legea audiovizualului, și este o autoritate publică autonomă sub control parlamentar care 
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acționează ca garant al interesului public în peisajul audiovizual. Legea nr. 504/2002 includ 

prevederi specifice care autorizează CNA să suspende licențele de emisie în cazul în care un 

canal audio-vizual promovează sau acceptă incitarea publicului la ură pe baze etnice, rasiale sau 

religioase (articolul 95/1). 

 

Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 

denominațiilor prevede posibilitatea de a restrânge exercitarea dreptului la libertatea religioasă 

în condițiile legii. (Articolul 2 alineatul (2)). Nu există nicio referire explicită la interdicția de a 

incita la discursul de ură din motive religioase. 

 

Autoreglementare media constă în moderarea comentariilor la articole publicate online, dar 

comentariile criptate se răspândesc și cele care nu sunt supuse monitorizării. Chiar dacă 

monitorizarea comentariilor apare și este menționată în termenii de utilizare pe paginile media 

online, nu există informații clare cu privire la ceea ce este considerat discurs de ură și nu va fi 

tolerat în comentarii. 

În plus, față de sistemul juridic, atât organizațiile de stat, cât și societatea civilă au fost înființate 

pentru a combate infracțiunile de ură de toate felurile. Acestea includ organismele oficiale sau 

semi-oficiale de cartografiere și raportare a infracțiunilor de ură și oferirea de informații și 

sprijin victimelor acestor infracțiuni. De asemenea,  există grupuri de campanie și sprijin general 

pentru migranți și victime ale crimei de ură, grupuri de sprijin pentru grupuri specifice 

(comunitatea LGBT, comunitatea evreiască, romii, maghiarii). Aceasta este încă o zonă 

modestă, însă în creștere și cooperare reciprocă. 

 

3.4. Statistici și tendințe legate de discursul de ură online 
 

În timp ce la începutul anilor '90 jurnaliștii erau cei mai activi agresori ai discursurilor de ură și 

marea majoritate a știrilor despre romi erau negative și ofensatoare, la sfârșitul anilor '90, 
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mass-media a devenit destul de neutră față de romi, în timp ce publicul a devenit extrem de 

reactiv împotriva romilor. 

În ceea ce privește tema migranților, în mare parte activiștii locali, precum și politicienii locali, 

mass-media și publicul media online sunt activi în exprimarea urii. 

A existat o creștere a discursului de ură în mass-media românească online, vizând în principal 

minoritatea romă. Refugiații și migranții din 2013 nu au fost o temă vizibilă până în 2015 când a 

fost instituită cota de refugiați sau până când campaniile electorale locale și parlamentare nu au 

pus problema în discuție. Evenimentele din UE din 2016 și primul semestru al lui 2017 au fost și 

ele un factor în creșterea fenomenului. 

Școlile sunt un loc în care conflictele, agresiunea și discursul de ură cresc, cadrele didactice nu 

sunt pregătite să se ocupe de această situație și multe dintre ele au prejudecăți față de romi, 

migranți și refugiați. 

Potrivit unui studiu, în contextul alegerilor locale și parlamentare din 2016, a existat o creștere 

a discursului de ură. 

Există încă manifestări extreme ale antisemitismului care au loc în spațiul public, chiar și în 

televiziune. 

De asemenea, vizate de discursul de ură sunt toate persoanele care "îndrăznesc" să își ridice 

vocea în favoarea oricărei ținte a discursului de ură. 

Discursul de ură vizează, de asemenea, politicienii în general și persoanele care sunt acuzate de 

corupție. 

Afirmațiile mai sus menționate au fost validate, în mare parte, de studiul HaSpe - Hate Speech 

in Europe13, care face parte dintr-o cercetare europeană ce urmărește să identifice percepția 

13 HaSpe - Hate Speech Survey in Europe Results, Available at: 
https://drive.google.com/file/d/0B2NLbu57pNoXOVViZ3FRanQ2bE0/view 
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tinerilor (14-35 de ani) despre discursurile de ură, dar și modul în care își percep rolul în această 

privință. HaSpe este o inițiativă a GEYC, ca parte a activităților de difuzare a Proiectului Balkan 

without Hate, organizat de 35mm în cadrul programului Erasmus +, KA2. 

(Numărul respondenților: 1439, Sex: F 63%, M 36%, Altele 1%, Proveniență: Urban 65%, Rural 

35%). 

Respondenții au fost: 

- victimele vorbitorilor de ură: 54% cel puțin o dată, 46% niciodată 

- inițiatorii discursului de ură: cel puțin 25%, o singură dată 75%; 

- identificarea discursului de ură în principal în: comentarii pe bloguri sau site-uri web, 

social media și știri. 

Top 3 criterii pentru discursul de ură: rasă, orientare sexuală și opinie. Cetățenia și originea 

etnică urmează îndeaproape. 

Atunci când se confruntă cu discursuri de ură: 46% nu fac nimic, 20% răspund la discursurile de 

ură, 21% solicită ajutor de la prieteni, 11% se simt vinovați și doar 2% caută ajutor specializat. 

Când vorbesc cu discursul de ură: 36% îl raportează, 34% ignoră, 6% consideră că este amuzant 

și 24% îi ajută pe oprimați. 

Actorul principal de combatere a discursului de ură online este orice utilizator care îl identifică 

(52%) și, sperăm, îl raportează. 

Ca rezultat al practicii constante a media de a asocia refugiații cu actele de terorism, migranții și 

refugiații au intrat pe lista obiectivelor tradiționale ale discursului de ură. Până la sfârșitul anului 

2015, după atacurile de la Paris, 75,6% dintre români au considerat că România nu ar trebui să 

primească refugiați, iar 80,2% erau împotriva refugiaților care se aflau în România. 

Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 
27 



 
Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, EGALITATE, 
CETĂȚENIE/JUSTIȚIE al Uniunii 
Europene 

Ungurii continuă să fie prinși, în bloc, în arhetipul revizionistului extremist. Romii rămân o țintă 

preferată a discursului de ură, alături de persoanele LGBT, iar violența mesajelor împotriva lor a 

crescut. 

Discursul violent de ură tinde să fie predominant la nivelul presei locale și al politicienilor locali 

mai mult decât la nivel central/național. 

De regulă, manifestările organizate de exprimare a intoleranței/urii (întâlniri, proteste, lansări 

de cărți etc.) tind să atragă un număr mic de oameni. Excepția este campania Coaliției de 

Familie pentru a schimba definiția căsătoriei în Constituție ca o limitare a căsătoriilor 

heterosexuale, care a reușit să implice mai mult de trei milioane de cetățeni. 

 
4. RĂSPUNSURI SOCIETALE 

4.1 Inițiative specific 
 

Manifestările publice care încurajează diversitatea par să atragă tot mai multe persoane. 

Principalul vehicul prin care spațiul public este încurajat este diversitatea. Copiii și tinerii în 

general pot fi ușor atrași în activități interculturale. Chiar și pentru organizațiile noastre, relativ 

mici, chemate să participe la concursul național intercultural pentru copii "Diversitate - O altă 

șansă pentru viitor", există un răspuns care vine de la o medie de peste 2000 de copii anual.14 

 În perioada de raportare, un număr sporit de artiști de vârf s-au alăturat campaniilor cu diferite 

acțiuni pentru a încuraja diversitatea. 

Din păcate, manifestările la scară largă care încurajează diversitatea rămân dependente de 

finanțarea externă, în principal din granturile SEE. Așa-numitele "fonduri norvegiene" au jucat 

un rol esențial în combaterea stereotipurilor negative și promovarea multiculturalității. În cazul 

14 Diversity – Another Chance for the Future” intercultural national contest for children http://www.divers.org.ro/asociatia-
divers/proiecte/concursul-national-pt-elevi-diversitatea-o-sansa-in-plus-pentru-viitor/diversitate-2017.html 
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opririi finanțării unor astfel de evenimente, spațiul public din România va fi lipsit de un vector 

important pentru promovarea valorilor europene 

 
4.2 Bune practice 
 

4.2.1 Informații generale 
Titlul modelului Mai puțină ură, mai mult discurs – tinerii se implică! 
 

Obiective specifice 

Proiectul  „Mai puțină ură, mai mult discurs – tinerii se implică!” 
este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, 
pentru a-i ajuta să identifice și să combată discursurile de ură, 
atât online cât și offline. 

Principala organizație implicată 
“Mai puțină ură, mai mult discurs Tinerii se implică!” este 
condus de Centrul Median de Cercetare (MRC) în parteneriat cu 
Asociația Educațională 

Locul desfășurării Țara România 
 

Descriere detaliată 
Informații practice despre 
proiect  
 

Echipe de 20 de elevi din zece școli partenere, coordonate de un 
profesor, au participat la ateliere de educație non-formală și au 
organizat evenimente în comunitățile lor pentru a combate 
discursul de ură. Activitățile au culminat cu o olimpiadă pe tema 
proiectului, organizată ca o tabără. Pe site-ul proiectului elevii 
pot găsi jocuri interactive și exemple de activități pe care le pot 
aplica comunității lor. La sfârșitul proiectului, s-a realizat o 
analiză a comportamentului elevilor și a stimulentelor anti-
prejudecată care pot reduce intoleranța. 

Resursele necesare 

Proiectul a beneficiat de o finanțare de 81.214,97 EUR, din care 
73.064,13 EUR (echivalentul a 89,96%) reprezintă subvenția din 
grantul SEE pentru perioada 2009-2014 și 8,150.84 EUR 
(echivalentul a 10,04%) a fost cofinanțarea oferită de MRC și 
Asociația Educațională. 

Graficul de timp 
(debut/încheiere) 

Martie 2015 - Aprilie 2016 
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Rezultale succesului (obținute) 

200 de elevi din 10 școli de gimnaziu și licee din București și din 
întreaga țară au învățat cum să recunoască discursul de ură și 
cum să reacționeze la acesta, atât online, cât și offline. 4 
reprezentanți din fiecare echipă au concurat la o olimpiada 
proiectului, în perioada 15-18 aprilie la Tohanul Nou lângă Bran. 
Aici, pentru mai mult de 3 ore, tinerii au recunoscut discursul de 
ură și au propus o metodă de acțiune cu privire la comentariile 
reale (din păcate) primite de jurnaliștii Gazeta Sporturilor. 
Dincolo de premii și distracție, cel mai mare câștig a fost faptul 
că s-au cunoscutt și au aflat cât de mult pot face împreună. 

Dificultăți întâlnite/lecții 
învățate 

Activitățile sunt relativ scurte și nu este suficient timp pentru a 
face față tuturor aspectelor prejudecăților care pot apărea în 
timpul activităților, prin urmare activitatea de pregătire a 
cadrelor didactice este de o importanță deosebită și ei trebuie 
instruiți în acest sens. 

Potențial de învățare sau de 
transfer 

Este demonstrat că discursul de ură se răspândește în 
majoritatea cazurilor on-line, iar cei care sunt online pe social 
media sunt tinerii. Competența de a analiza comentariile și 
modul în care a fost învățat acest lucru în timpul proiectului este 
ceea ce poate fi diseminat și altora. 

Mai multe informații http://lesshate.openpolitics.ro/ 
 
Contact  
Organizația Median Research Center (MRC) 
Email portal@medianresearch.ro 
 
 
 

4.2.2 Informații generale 

Titlul modelului 
Mișcarea împotriva discursului de ură – Switch OFF/Online 
Speech 

 

Obiective specifice 

Mișcarea împotriva discursului de ură – Switch OFF/Online 
Speech este o campanie pentru tineri a Consiliului Europei, care 
abordează și combate discursul de ură prin mobilizarea tinerilor 
pentru a vorbi despre drepturile omului și democrația online, dar 
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și pentru a reduce acceptarea discursului de ură prin raportarea 
și denunțarea acestuia. 

Principala organizație implicată PATRIR – Peace, Training and Research Institute of Romania  
Locul desfășurării Țara România 
 

Descriere detaliată 
Informații despre proiect 
 

Campania este creată pentru a promova libertatea de exprimare 
online oferind un spațiu sigur pentru ca oamenii să se exprime 
liberi de frica discursului de ură. Campania încearcă să reducă 
nivelurile de acceptare a discursului de ură, online și offline. 
Combate discursul de ură sub toate formele, inclusiv cele care 
afectează cel mai mult tinerii, cum ar fi agresiunea cibernetică și 
ura cibernetică. Campania se bazează pe educația privind 
drepturile omului, participarea tinerilor și educația mediatică. 
Campania funcționează în principal pe platforma online 
www.nohatespeechmovement.org, unde oricine se poate alătura și 
împărtăși resurse și experiențe. De asemenea, găzduiește "Hate 
Speech Watch" http://nohatespeech.ro, un instrument online de 
raportare, monitorizare și educare a discursurilor de ură. De 
asemenea, oferă informații privind mecanismele naționale de 
raportare. 
Campania se bazează, de asemenea, pe activități offline, cum ar fi 
cursuri de formare, seminarii, conferințe, evenimente de tineret, 
festivaluri și telefoane flash. Campania evidențiază importanța 
implicării comunităților școlare, precum și a educatorilor non-
formali și a practicienilor din domeniul tineretului. În România, 
campania a început cu conferința de discurs ON / OFF și a 
continuat cu formarea "Sondaje online de opinie și gestionarea 
conflictelor", la care au participat factorii de decizie din proiect. 

Resursele necesare 
Proiectul este finanțat prin granturi SEE 2009-2014, în cadrul 
Fondului ONG din România, cu o sumă de 66.301 EUR. 

Graficul de timp 
(debut/încheiere) 

2014 –2017 

Rezultale succesului (obținute 

Proiectul a implicat bloggeri, vloggeri, jurnaliști și artiști 
cunoscuți care au atras interesul tinerilor, unul dintre 
principalele obiective ale proiectului. Pe de altă parte, experții și 
activiștii au fost instruiți să combată discursul de ură și, de 
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asemenea, și-au împărtășit de mai multe ori experiențele, atât la 
nivel național, cât și internațional. 

Dificultăți întâlnite/lecții 
învățate 

Mobilizarea persoanelor pentru a raporta discursurile de ură nu 
este ușor, pentru a avea succes este nevoie de o combinație de 
campanii online și offline. 

Potențial de învățare sau 
transfer 

Instrumentul de urmărire a discursului de ură este important să 
fie menținut operațional și folosit și de alte proiecte, iar 
materialele elaborate în timpul proiectului sunt o resursă solidă 
pentru studiile și activitățile care se desfășoară. 

Mai multe informații http://nohatespeech.ro 
Contact  
Nume DREXLER Irina 
Organisation PATRIR – Peace, Training and Research Institute of Romania 
Email contact@nohatespeech.ro 
 

 

5. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI 
 

Problema discursului de ură este una considerabilă și în creștere în România, desși este evident 

faptul că nu există o "amenințare iminentă" împotriva granițelor României. Este, de asemenea, 

evident că există încă o mișcare foarte timidă de conștientizare împotriva discursului de ură în 

România și un nivel scăzut de sprijin pentru victimele care aleg să întreprindă acțiuni legale. De 

asemenea, lipsesc datele și nu sunt multe organizații implicate în combaterea discursului de 

ură. 

Luând în considerare toate aspectele menționate până în acest moment, formulăm câteva 

sugestii pentru a combate în mod eficient discursul de ură în România și pentru a declanșa o 

declarație clară despre ceea ce este și ce nu este un comportament acceptabil în societatea 

noastră: 
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 Un cadru juridic clar este important. Legislația actuală în România este bună, însă 

legea însăși nu este suficientă pentru a fi pusă în aplicare la nivel local, ceea ce 

oricum nu se face  

 Companiile de social media ar putea face mai multe pentru a identifica și elimina 

discursurile de ură. Chiar dacă sunt raportate în multe cazuri, discursurile de ură nu 

sunt recunoscute și interzise de companiile de social media. Ar trebui să existe 

echipe locale pentru a rezolva astfel de probleme. Procedurile ar trebui simplificate 

pentru ca închiderea conturilor false, eliminarea înregistrătilor vulgare sau ilegale să 

fie realizate rapid. 

 Marea masă a populație încă nu primește suficiente informații cu privire la 

problemele care declanșează discursul privind ura. Conștientizarea problemelor 

legate de minorități, cauzele migrației, metodologiile privind refugiații și impactul 

căutării solicitanților de azil, incluziunea socială și multe alte subiecte ar trebui să fie 

disponibile. Legislația ar trebui, de asemenea, să fie difuzată în mod clar populației. 

 Schimbarea narațiunii de exprimare a urii ar trebui să înceapă la școală, unul dintre 

principalele grupuri țintă ar trebui să fie copiii și tinerii pentru a preveni formarea 

prejudecăților de la o vârstă fragedă și, astfel, pentru a preveni prejudecățile care să 

declanșeze discursul de ură. Locul pentru această conștientizare este în școli, în mod 

egal, în timpul educației formale și non-formale. Toate acestea se referă și la 

siguranța online și la înțelegerea proceselor de pe internet, în acest domeniu părinții 

și educatorii nu sunt la fel de informați cu privire la noutăți și au nevoie de tot mai 

multe informații care nu sunt încă furnizate într-un mod organizat,  nu sunt 

disponibile unitar și nu tot timpul. 

 Sunt doar câteva organizații care se dedică luptei împotriva discursurilor de ură, de 

multe ori își exprimă părerile doar la nivel local. Recent s-a realizat o coordonare la 
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nivel national, dar se pare că nu toți actorii se cunosc între ei, așadar procesul de 

coordonarea ar trebui susținut. 

 Este nevoie de orientări clare pentru cel care recunoaște discursul de ură, cum să

ajute, cum să contracareze discursurile de ură și cum să nu devină victimă a

discursului de ură în timp ce dorește să o contracareze. Aceste linii directoare ar

trebui să fie publicate în primul rând online și să fie răspândite pe scară largă.

 Este nevoie de o analiză mai largă și profundă a discursului de ură și a profilurilor

celor care îl răspândesc, pentru a dezvolta strategii de schimbare a acestui tip de

atitudine și pentru a dezvolta o contranarațiune privind discursul de ură.

 Se pare că povestea contrară discursului de ură ar trebui difuzată prin mass-media

on-line, același canal pe care hărțuitorii îl folosesc cel mai mult. Este pentru moment

una dintre cele mai de succes modalități de combatere a discursului de ură, dar arta,

drama, materialele video și povestirile s-au dovedit a fi, de asemenea, foarte

eficiente. Povestirile dezvăluie adevărul despre acei oameni vizați de discursul de

ură, care îi pot convinge pe cei care nu dispun de informații valide și care au fost

influențați negativ de trollurile de pe internet.
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