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CE AI SIMȚI DACĂ CINEVA AR 
MANIFESTA URĂ FAȚĂ DE TINE 
SAU PERSOANE DRAGI, DOAR 
PENTRU CINE EȘTI? ARE CINEVA 
DREPTUL SĂ NE DISCRIMINEZE ȘI 
SĂ NE UMILEASCĂ DOAR PENTRU 
CĂ SUNTEM CINE SUNTEM? NU AR 
TREBUI SĂ FIM CU TOȚII TRATAȚI CU 
RESPECT? 
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Atunci când 
oamenii instigă la 
discriminare sau 

violență împotriva 
indivizilor sau 
grupurilor din 

cauza religiei sau 
a convingerilor 

lor, a culorii pielii, 
a sexului, vârstei, 

dizabilității, 
orientării sexuale 

sau a oricărei 
alte caracteristici 
personale, este 

probabil ca aceasta 
să constituie 

discurs instigator 
la ură.
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URA ÎNSEAMNĂ MAI 
MULT DECÂT „SIMPLE 

CUVINTE”: OFFLINE ȘI 
ONLINE!

Ura poate fi comunicată la televizor, 
în ziare, în timpul întrunirilor publice, 
la școală, la serviciu sau în cartier, pe 
stradă sau în cadrul familiilor, poate 
apărea și online pe site-uri web, 
aplicații, bloguri, medii de socializare, 
sau în mesaje e-mail sau conversații 
chat. Internetul poate deveni foarte 
ostil, cu manifestări de ură apărând 
în videoclipuri și fotografii, cântece, 
desene animate, imagini manipulate 
și așa mai departe.  
 

DISCURSUL 
INSTIGATOR LA 

URĂ REPREZINTĂ 
O AMENINȚARE 

LA ADRESA 
DREPTURILOR 

OMULUI

„Toate ființele umane se nasc libere 
și egale în demnitate și drepturi.”

Articolul 1 din Declarația universală 
a drepturilor omului 

Legea internațională a drepturilor 
omului garantează egalitatea și 
nediscriminarea tuturor oamenilor. 
Protecția demnității, fără discriminare, 
este ceea ce ne protejează de discursul 
instigator la ură. Asta înseamnă că 
discursul instigator la ură este o 
amenințare la adresa drepturilor 
omului, iar în majoritatea țărilor 
formele severe de discurs instigator la 
ură sunt considerate ilegale.   
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CE ESTE 
DISCRIMINAREA?

Toți oamenii sunt egali în drepturi. Discriminarea este opusul egalității. Atunci 
când cineva este tratat diferit fără nicio justificare obiectivă și rezonabilă, acest 
lucru constituie discriminare. Discursul instigator la ură vizează oamenii, ca indivizi 
sau grupuri, din cauza a ceea ce sunt. Înstrăinează, marginalizează și subminează 
demnitatea personală, adesea a celor care sunt deja vulnerabili în multe alte moduri. 

Rețineți: Nu orice discriminare este cauzată de discursul instigator la ură, dar aproape 
toate formele de discurs instigator la ură se bazează pe discriminare, pe ipoteza că o 
persoană sau un grup de persoane este superioară/superior altora.

LIBERTATEA 
DE EXPRIMARE 
ȘI DISCURSUL 
INSTIGATOR LA URĂ
„Există o linie fină între libertatea 
de exprimare și discursul instigator 
la ură. Libertatea de exprimare 
încurajează dezbaterea, în timp ce 
discursul instigator la ură incită la 
violență.”
Newton Lee, Contraterorism și 
securitate cibernetică: sensibilizarea 
informațională totală 

Când spunem libertate de exprimare, ne referim la faptul că fiecare are dreptul să se 
exprime, să împărtășească sau să primească informații și idei în mod liber. Libertatea 
de exprimare este un drept al omului, de exemplu inclus în articolul 10 din Convenția 
europeană a drepturilor omului. Acest drept este un fundament esențial al unei 
societăți democratice și important pentru auto-împlinirea fiecărui individ.

Libertatea de exprimare include dreptul de a exprima idei care pot fi considerate 
critice, jignitoare, insultătoare sau controversate. Cu toate acestea, libertatea de 
exprimare nu este un drept fără limite. Statele pot sancționa sau preveni formele 
de exprimare care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura, pentru a proteja 
drepturile altor persoane. Trebuie să existe un echilibru între a permite oamenilor 
să exprime ceea ce gândesc și a asigura faptul că aceasta nu subminează drepturile 
altora și nu provoacă tulburări sau infracțiuni.
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URA NU APARȚINE 
NICIUNUI GRUP: 

ORICINE POATE FI 
ȚINTA DISCURSULUI 

INSTIGATOR LA URĂ!

Deși oricine poate fi ținta discursului instigator la ură, există mai multe grupuri în 
Europa care sunt vizate în mod regulat, de exemplu: LGBTI, musulmanii, evreii sau 
alte grupuri religioase, femeile, migranții și minoritățile etnice, rromii, persoanele care 
trăiesc în sărăcie, persoanele cu dizabilități, etc. Grupurile vizate diferă de la o țară la 
alta. Discursul instigator la ură are consecințe semnificative și pe scară largă asupra 
victimei individuale, a grupului vizat și a altor grupuri vulnerabile, precum și asupra 
comunității în ansamblu. Oamenii pot fi, de asemenea, vizați pe baza mai multor 
caracteristici, de exemplu ca femei și ca migranți. 

Să luăm un exemplu. Pandemia COVID-19 a dat naștere unui nou val de discurs 
instigator la ură, discriminare și stigmatizare. La începutul pandemiei, persoanele 
percepute ca etnici chinezi sau asiatici, migranți și străini, au fost învinuite pentru 
răspândirea virusului. De asemenea, pandemia a creat noi grupuri vulnerabile: 
persoanele infectate cu coronavirus sunt expuse excluziunii sociale, izolării, 
stigmatizării și discursului instigator la ură.

„Indiferent din ce parte a lumii 
venim, cu toții suntem practic 
aceleași ființe umane. Cu toții 

căutăm fericirea și încercăm să 
evităm suferința. Avem aceleași 

nevoi și preocupări umane de 
bază... ”

Dalai Lama
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EXEMPLE DIN 
VIAȚA REALĂ DE 
RĂSPÂNDIRE A 
DISCURSULUI 
INSTIGATOR LA 
URĂ CARE DEVIN 
FOARTE POPULARE 
ÎN MASS MEDIA: 
INFLUENCERI/
POLITICIENI

Atunci când ne gândim la discursul instigator la ură, trebuie să ne gândim la impactul 
și daunele acestuia asupra indivizilor, grupurilor sau societății în ansamblu. Acest 
impact este amplificat în arena publică, deoarece personalitățile publice au influență 
asupra unui public larg. Acesta este și motivul pentru care aceștia au responsabilitatea 
de a se abține de la utilizarea discursului instigator la ură și a limbajului stigmatizant și 
de a condamna utilizarea discursului instigator la ură de către alții.      

Orice tip de discurs instigator la ură trebuie recunoscut ca fiind nociv într-o oarecare 
măsură, în timp ce unele cazuri pot fi mai grave. De exemplu, poate fi mai ofensator, 
poate afecta un număr mai mare de oameni și poate fi mai dăunător, doar pentru că 
este exprimat de către persoane care au un public larg pe platformele de socializare. 
Aceste persoane pot folosi limbaj care manifestă ură și pot determina obținerea mai 
multor angajamente și adepți.

A determina întregul grup 
de persoane să urască, 
necesită convingerea că o 
altă persoană sau un grup 
de persoane este rău sau 
periculos.
din afișul „MODERN-DAY 
HATRED”
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ACTIVITATE: DIN RĂU ÎN MAI RĂU

Aruncă o privire la următoarele exemple, sunt acestea 
familiare în contextul tău? Te poți gândi la câteva 
exemple de discurs instigator la ură în țara ta? Care sunt 
grupurile țintă? Ce impact are discursul instigator la ură? 

„Nu au nicio contribuție, în afară de mai multe 
cazuri de infracțiuni și viol documentate și 
dovedite.”

Comentariu la un articol online despre 
criza refugiaților din 2015 în Europa. 622 
de aprecieri și mult mai multe vizualizări.

„Homosexualitatea, care este o boală dez-
gustătoare, trebuie combătută și stopată”.

De pe un grup Facebook cu 300 de 
membri

„Nimeni nu v-a invitat pe voi, evreii, 
în țara noastră. Deci, de ce ar trebui să ne 
faceți să ne simțim prost?”
Comentariu sub o postare pe blog. 
Postarea de pe blog exprima tristețe 
cu privire la memorialul vandalizat al 
victimelor Holocaustului. 

„Femeile ar trebui să câștige mai puțin 
decât bărbații, pentru că sunt mai slabe 
și nu sunt la fel de inteligente.”

Membru al Parlamentului 
European

„Hitler nu a ucis suficienți dintre ei!” 

Declarația publică a unui primar 
despre populația de rromi din orașul 
său. 
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DE CE ESTE 
IMPORTANTĂ 
COMBATEREA 
DISCURSULUI 
INSTIGATOR LA 
URĂ?

 „Am decis să rămân de partea 
dragostei. Ura este o povară 
prea mare de suportat”.
Martin Luther King, Jr

De ce ar trebui să facem ceva în legătură cu discursul instigator la ură? Iată câteva 
motive:

Discursul instigator la ură trebuie tratat nu numai atunci când iese la suprafață, ci și la 
rădăcini. Cu alte cuvinte, la nivelul atitudinilor și relațiilor dintre diferitele grupuri din 
societate. Ura prosperă prin atitudini rasiste, sexism și stereotipuri negative. Dacă nu 
este reprimată, se poate reîntoarce în societate, consolidând stereotipurile și făcând 
mai probabilă continuarea abuzului și inclusiv, în unele cazuri, a violenței fizice. În 
acest din urmă caz, discursul instigator la ură se poate transforma în crimă provocată 
de ură. Încălcările în masă ale drepturilor omului, cum ar fi genocidul și epurarea 
etnică, sunt precedate sau însoțite de discurs instigator la ură. 

• pentru a preveni încălcări grave ale 
drepturilor omului

• pentru a promova societăți pașnice, 
incluzive, democratice și corecte

• pentru a contribui la combaterea vio-
lenței împotriva femeilor

• pentru a preveni conflictele armate, 
atrocitățile și alte infracțiuni.
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ACTIVITATE: 
UNDE CONDUCE 

DISCURSUL 
INSTIGATOR LA 

URĂ? 
 

Piramida urii este uneori folosită pentru a explica consecințele discursului instigator 
la ură și, de asemenea, de ce este necesar să se reglementeze diferitele forme, pentru 
a susține valorile democratice și a preveni violența. Gândește-te la contextul tău: 
recunoști vreo formă de discurs instigator la ură din această piramidă? 

Sursa: Liga Anti-Defăimare

PREJUDECATĂ

URĂ

VIOLENȚĂ

Glume, zvonuri, stereotipie, 
exprimarea antagonismului, 

observații insensibile și limbaj 
non-inclusiv

Blamare, evitare socială, 
ridiculizare, dezumanizare, 

defăimare/atribuirea de apelative 
defăimătoare

Discriminare acasă/în mediul 
educațional/la locul de muncă, 

hărțuire, excludere socială

Omucidere, incendiere, viol, 
terorism, atac, vandalism, 

amenințări, profanare

Exterminarea deliberată și 
sistematică a unui popor întreg

ACTE DE 
INFLUENȚARE

ACTE DE 
PREJUDECATĂ

ACTE DE 
DISCRIMINARE

ACTE DE 
VIOLENȚĂ

GENOCID

In
ci

de
nt

 n
on

-in
fr

ac
țio

na
l

Ci
vi

l
Pe

na
l 
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IA ATITUDINE 
ÎMPOTRIVA 
DISCURSULUI 
INSTIGATOR LA URĂ 

„Cum ar fi să nu ne privim pe noi înșine în funcție de felul în care 
arătăm, religia pe care o practicăm sau locul în care trăim... ci pe 
baza a ceea ce prețuim? Omenie, bunătate, un sentiment înnăscut 
al interconectării noastre. Și convingerea că suntem protectorii, 
nu numai ai casei noastre și ai planetei noastre, ci și protectori ai 
semenilor noștri.”
Jacinda Ardern, prim-ministru al Noii Zeelande

Toată lumea poate lupta împotriva urii, să vedem cum anume. 

Lupta împotriva discursului instigator la ură prin dragoste, empatie, compasiune și 
forță, poate că nu îl va elimina în întregime, dar cu cât putem face mai mulți pași 
pentru a educa și susține ființele umane și pentru a ne pronunța împotriva nedreptății, 
cu atât va deveni mai bună această lume. Dacă răspundem împreună la discursul 
instigator la ură, acesta nu va deveni o normă!

PREJUDECATĂ

URĂ

VIOLENȚĂ

Glume, zvonuri, stereotipie, 
exprimarea antagonismului, 

observații insensibile și limbaj 
non-inclusiv

Blamare, evitare socială, 
ridiculizare, dezumanizare, 

defăimare/atribuirea de apelative 
defăimătoare

Discriminare acasă/în mediul 
educațional/la locul de muncă, 

hărțuire, excludere socială

Omucidere, incendiere, viol, 
terorism, atac, vandalism, 

amenințări, profanare

Exterminarea deliberată și 
sistematică a unui popor întreg

ACTE DE 
INFLUENȚARE

ACTE DE 
PREJUDECATĂ

ACTE DE 
DISCRIMINARE

ACTE DE 
VIOLENȚĂ

GENOCID
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on
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l
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l
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ÎMPREUNĂ, MAI 
PUTERNICI ÎN 
COMBATEREA 
DISCURSULUI 

INSTIGATOR LA URĂ

Unii oameni previn ura pentru că ajută comunitățile să se unească, să se cunoască 
mai bine și să trăiască împreună cu respect. Alții reacționează la discursul instigator 
la ură oferind contraargumente la acesta. Alții îi educă pe tineri să se comporte cu 
respect în privința diferențelor. Unii oameni se solidarizează și susțin grupurile 
atacate. Alții ridică vocea împotriva nedreptății cu narative contracarante. Unele 
organizații monitorizează discursul instigator la ură. Unii oameni semnalează 
instanțelor discursul instigator la ură. Unele instituții pot aplica amenzi posturilor 
TV care propagă discursul instigator la ură și chiar și pe rețelele de socializare. Toate 
aceste exemple arată că există deseori acțiuni pe care oamenii le pot iniția împotriva 
discursului instigator la ură, chiar înainte ca acesta să se întâmple! 
Pentru a contracara discursul instigator la ură, trebuie să colaborăm cu toții, 
deopotrivă: factori de decizie politică, societate civilă, cei implicați în educație, mass-
media, religii și credințe, sectoarele pentru tineret, poliția etc. 
Societatea civilă s-a aflat adesea în prima linie în recunoașterea primelor semne și în 
lupta împotriva tuturor formelor de intoleranță și discriminare. Societate civilă:

•	 • pledează ca guvernele să trateze discursul instigator la 
ură, de exemplu prin îmbunătățirea legilor

•	 • raportează discursul instigator la ură 

•	 • acționează ca o voce în sprijinul victimelor și le oferă 
consultanță juridică sau consiliere

•	 • educă, crește gradul de conștientizare și campaniile de 
acțiune pentru combaterea discursului instigator la ură. 
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RĂSPUNSUL LA URĂ
„Putem să nu fim de acord și să ne iubim în continuare, cu excepția 
cazului în care dezacordul tău își are rădăcina în opresiunea mea și 
negarea umanității și a dreptului meu de a exista”.
James Baldwin

Trebuie să reținem că drepturile omului sunt universale, indivizibile, interconectate, 
interdependente și indispensabile fiecărei ființe umane, chiar și pentru cei care 
folosesc sau promovează discursul instigator la ură! De asemenea, se întâmplă ca 
oamenii să spună lucruri, în special în mediul online, fără să le cântărească în mod 
corespunzător sau să insulte fără să intenționeze acest lucru și apoi să regrete, sau 
poate chiar să își retragă cuvintele. Cu toate acestea, în alte cazuri, discursul instigator 
la ură este răspândit cu bună știință, ca parte a campaniilor de instigare la ură, de 
exemplu. 
Trebuie să avem în vedere că fiecare răspuns la discursul instigator la ură trebuie 
să recunoască faptul că „ura” se încadrează într-un spectru. Înseamnă că, deși toate 
manifestările de ură pot fi nocive într-o oarecare măsură, există cazuri care pot fi 
totuși mai rele decât altele (mai ofensatoare, care afectează un număr mai mare de 
persoane, mai incendiare, potențial mai dăunătoare etc.). Răspunsurile la discursul 
instigator la ură trebuie să țină cont de diferențele în ceea ce privește gradul de ură 
exprimat. 
În același timp, când tratăm discursul instigator la ură, trebuie să ne asigurăm că 
argumentele noastre nu diminuează drepturile altcuiva și nu îi dezumanizează pe 
ceilalți! Răspunsul la ură cu ură nu va rezolva problema.

DREPTURILE 

OMULUI
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10 STRATEGII UTILE PENTRU COMBATEREA 
DISCURSULUI INSTIGATOR LA URĂ 
ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI

„Cu toții ne naștem atât cu capacitatea 
de agresiune, cât și de compasiune. Ce 
tendințe adoptăm impune o alegere atentă 
de către indivizi, familii, comunități și 
cultura noastră, în general. Cheia pentru 
învingerea urii se află în educație: acasă, în 
școli și în comunitate.” 
psihologul Bernard Golden

• IA ATITUDINE ȘI 
ARATĂ CLAR CĂ NU 
EȘTI DE ACORD: 

arată că există persoane 
care nu vor tolera acest 
gen de declarații. A rămâne 
tăcut poate însemna că 
ești de acord cu ei, astfel 
încât ura va continua să 
se răspândească… Mai 
ales atunci când cunoști 
persoana care a folosit 
discursul instigator la 
ură, poți întreba oricând 
de ce ar spune cineva 
astfel de lucruri. Punând 
întrebări, obligi persoana 
să se gândească la ceea ce 
afirmă.

• RĂSPUNDE 
FOLOSIND UN LIMBAJ 
NEOFENSIV ȘI EVITĂ SĂ 
RĂSPUNZI ÎN ACELAȘI 
MOD CA ȘI TONELE DE 
MESAJE INIȚIALE PLINE 
DE URĂ: 

indiferent cât de mult ai 
vrea, nu te răzbuna și nu 
răspunde într-un mod 
inadecvat, chiar și atunci 
când situația este deosebit 
de dureroasă. Nu viza 
autorul, ci mai degrabă 
conținutul declarației! 

• ARATĂ EMPATIE FAȚĂ 
DE CEI CARE SUNT 
VIZAȚI DE DISCURSUL 
INSTIGATOR LA URĂ: 

arată opinia ta, respectiv că 
discursul instigator la ură 
este grosolan și jignitor. 
Pe lângă faptul că susține 
victima, mesajul o poate 
încuraja să realizeze că nu 
trebuie să accepte ura și să 
o raporteze autorităților. 

Ce poți face după ce ai 
întâlnit un mesaj de ură? 
Care strategii funcționează 
și care nu? Cum răspunzi? 
Iată câțiva pași util de 
urmat!  
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• CORECTEAZĂ 
INFORMAȚIILE FALSE:

ori de câte ori ai spațiu 
pentru a adăuga informații 
corecte, fă acest lucru și 
demonstrează cu fapte că 
afirmațiile sunt false! Poate 
că nu îl va convinge pe cel 
care urăște, dar ar putea 
convinge alți ascultători 
sau cititori.

• ELIMINĂ MESAJUL, 
DACĂ ESTE NECESAR: 

nu contează dacă preferi 
să nu răspunzi direct, 
poți oricând să raportezi 
conținutul online ca 
discurs instigator la ură, 
sau să elimini postarea, în 
special pe peretele sau pe 
pagina ta. Raportează către 
platforma online (rețele 
sociale, forumuri). Dacă 
nu știu despre asta, nu pot 
face nimic. Evită reluarea 
postării, deoarece nu vei 
reuși decât să faci mesajul 
de ură mai popular și mai 
vizibil.

• NU TE PIERDE 
ÎN DISCUȚII FĂRĂ 
SFÂRȘIT: 

exprimă-ți neîncrederea și 
nemulțumirea și exprimă o 
declarație calmă. Păstrează 
mesajul succint, dar 
puternic.

• ÎNVAȚĂ ȘI VORBEȘTE 
DESPRE DIVERSITATE, 
EGALITATE, 
INCLUZIUNE: 

cu cât oamenii sunt mai 
bine educați cu privire la 
aceste probleme, cu atât 
mai mult putem preveni 
discursul instigator la ură. 

• FII DISPONIBIL 
ÎN PROMOVAREA 
DREPTURILOR OMULUI 
ȘI FII PROACTIV: 

alătură-te comunităților 
sau organizațiilor 
online care promovează 
drepturile omului. Verifică, 
în contextul tău, dacă 
există organizații care 
lucrează de exemplu 
pentru incluziune, valori 
democratice și pace, sau 
împotriva rasismului, 
sexismului și discriminării, 
și alătură-te eforturilor 
acestora. 

• RAPORTEAZĂ 
DISCURSUL 
INSTIGATOR LA URĂ 
AUTORITĂȚILOR: 

în cazul în care oricare 
dintre acești pași nu te 
ajută și îți simți siguranța 
sau viața amenințată, 
raportează autorităților 
discursul instigator la ură. 

• NU ÎȚI PIERDE 
SPERANȚA: 

rădăcinile urii sunt 
profunde și puternice și, 
oricât ai încerca, riscul 
discursului instigator la ură 
se află acolo. Ceea ce este 
important este să acționezi 
și să te alături altora care 
luptă pentru aceeași cauză. 
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Fondat în 1949, Consiliul Europei are 47 de țări membre. Acesta promovează principii comune și 
democratice bazate pe Convenția europeană a drepturilor omului și alte convenții și documente 
privind drepturile omului. 

Atunci când vine vorba despre discursul instigator la ură, Consiliul Europei:

•	 a adoptat standarde 
privind drepturile omului 
și Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului s-a 
ocupat de mai multe ca-
zuri de discurs instigator 
la ură, creând jurispru-
dență pe această temă, 
valabilă pentru toate 
țările sale membre

•	 diferitele sale organisme 
au adoptat recomandări 
și orientări pentru a aju-
ta țările să facă față dis-
cursului instigator la ură 
și să le susțină pe victi-
mele acestuia; acesta a 
adoptat deja o definiție 
a discursului instigator la 
ură, în 1997

•	 monitorizează probleme 
de rasism, xenofobie, 
antisemitism, intoleranță 
și discriminare în statele 
membre, prin activita-
tea Comisiei Europene 
împotriva Rasismului 
și Intoleranței (ECRI). 
ECRI are Recomandarea 
de Politică Generală nr. 
15 privind combaterea 
discursului de incitare 
la ură care oferă orien-
tări statelor membre cu 
privire la modalitatea 
de combatere a acestei 
probleme

•	 sprijină dezvoltarea po-
liticilor și oferă instruire 
instituțiilor naționale și 
societății civile cu privire 
la combaterea discursu-
lui instigator la ură, de 
exemplu prin activitatea 
Unității pentru coopera-
re și combatere a discur-
sului instigator la ură

•	 organizează campanii 
și activități educative 
pentru combaterea dis-
cursului instigator la ură, 
cum ar fi Mișcarea „Fără 
ură” (No Hate Speech 
Movement), campanie 
pentru tineret. 

CE FACE 
CONSILIUL 

EUROPEI 
REFERITOR LA 

DISCURSUL 
INSTIGATOR LA 

URĂ

„Obiectivul Consiliului Europei 
este de a realiza o unitate mai 

mare între membrii săi...“
Articolul 1, Statutul Consiliului 

Europei
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Mișcarea „Fără ură” (No Hate Speech) – Campania Consiliului 
Europei pentru Tineret a fost o campanie la nivel european în 
timpul căreia mulți oameni și organizații au desfășurat activități 
educaționale pentru tineret, pentru a combate discursul 
instigator la ură și a promova drepturile omului online, au 
organizat discuții cu activiști pentru drepturile omului despre 
cum să combată ura, au raportat discursul instigator la ură 
rețelelor de socializare sau autorităților și au organizat zile 
tematice de acțiune online pentru a informa oamenii despre 
grupurile vizate de discursul instigator la ură. Multe organizații 
implicate în campanie își continuă activitatea, cum ar fi rețeaua 
No Hate Speech. 

Cauți surse de inspirație pentru a combate discursul 
instigator la ură? Consultă următoarele exemple  
www.coe.int/en/web/no-hate-campaign

Link-uri utile:
Website-ul Consiliului Europei: www.coe.int 

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței: 
www.coe.int/ecri  

Divizia de Incluziune și Anti-Discriminare a Consiliului 
Europei:  
www.coe.int/en/inclusion-and antidiscrimination 

•	 elaborează manuale 
educaționale, precum 
„Bookmarks” și „WE 
CAN”, pentru susținerea 
factorilor educativi în ex-
plorarea și combaterea 
discursului instigator la 
ură, împreună cu tinerii, 
prin educația în dome-
niul drepturilor omului 
și prin identificarea de 
alternative

•	 lucrează la combaterea 
discriminării din multe 
unghiuri diferite, precum 
educație, sport, dreptu-
rile romilor, egalitatea 
între sexe, orientare 
sexuală și identitate de 
gen, mass media și gu-
vernarea internetului, 
angajare, combaterea 
discursului instigator 
la ură din perspectiva 
sexismului, și așa mai 
departe.

Uniunea Europeană și Consiliul Europei, prin programele lor comune de 
cooperare, precum Parteneriatul pentru Buna Guvernare și Facilitatea Orizontală 
pentru Balcanii de Vest şi Turcia, oferă asistență beneficiarilor în avansarea 
reformelor în combaterea discriminării și a discursului instigator la ură; creșterea 
capacităților instituționale și de remediere pentru victime, precum și creșterea 
conștientizării de către publicul general a subiectului dat.
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Această broșură a fost elaborată în cadrul programelor comune co-finanțate de Uniunea Europeană și Consiliul 
Europei, Parteneriatul pentru Buna Guvernare (PGG) și Facilitatea Orizontală pentru Balcanii de Vest și Turcia (HF); 
în mod particular  acțiunea „Promovarea diversității și egalității în Balcanii de Vest”  (HF) și proiectul „Consolidarea 
accesului la justiție prin mecanisme de remediere non-judiciară pentru victimele discriminării, ale discursului 
instigator la ură și ale infracțiunilor motivate de prejudecată în Parteneriatul Estic” (PGG). Opiniile exprimate aici 
nu pot fi luate în niciun caz ca reflectând opinia oficială a oricărei părți.

Consiliul Europei este principala organizație pentru drepturile 
omului de pe continent. Acesta cuprinde 47 de state membre, 
inclusiv toți membrii Uniunii Europene. Toate statele membre ale 
Consiliului Europei au semnat Convenția europeană a drepturilor 
omului, un tratat menit să protejeze drepturile omului, 
democrația și statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului supraveghează punerea în aplicare a Convenției în 
statele membre.

www.coe.int

Statele membre ale Uniunii Europene au decis să își 
reunească expertiza, resursele și destinele. Împreună, au 
construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare 
durabilă, menținând în același timp diversitatea culturală, 
toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se 
angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu 
țările și popoarele de dincolo de granițele sale.

www.europa.eu

Această broșură explorează conceptul de discurs de ură, manifestările sale, precum și riscurile asupra drepturilor 
omului și democrației. Această broșură a fost elaborată pentru orice persoană, precum și organizații ale societății 
civile și pentru oricine altcineva care simte necesitatea de a înțelege mai bine fenomenul discursului de ură și dorește 
să întreprindă ceva pentru combaterea discursului de ură. Această broșură oferă explicații cu privire la discursul de 
ură și propuneri pentru acțiuni de prevenire și combatere a discursului de ură. 
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