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POLICY BRIEF #71 – SEPTEMBRIE 2015

COMBATEREA DISCURSULUI DISCRIMINATORIU ÎN
DEZBATEREA POLITICĂ

Prezența discursului discriminatoriu ca instrument politic în timpul campaniei electorale din perioada
alegerilor prezidențiale din 2014 constituie un simptom al normalizării discriminării pe toate palierele
din societatea românească. Cercetările elaborate de Societatea Academică Română și de Policy Center
for Roma and Minorities confirmă ipoteza conform căreia spațiul public este contaminat de un discurs
xenofob și sexist care justifică excluziunea și stigmatizarea unor grupuri cum ar fi evreii, romii,
maghiarii sau femeile. În ciuda proiecțiilor inițiale, discursul anti-Roma a fost însă mai puțin pregnant
decât am anticipat, fiind confiscat de un discurs de ură care viza identitatea minoritară a candidaților. În
cadrul acestei campanii electorale discursul instigator la ură a fost folosit la scară largă pentru a obține
voturi, în ciuda unui apel din partea societății civile la o competiţie electorală lipsită de discurs
discriminator.1 Sub slogane precum “Un președinte care unește” și “Mândri că suntem români”,
campania lui Victor Ponta s–a bazat pe o interpretare pur etnică a naţiunii române, făcând apel la
românii de pretutindeni, dar marginalizând în același timp cetățenii români de altă etnie. Prin atacuri
repetate la adresa principalului contracandindat în cursa pentru Cotroceni, s-a creat o polarizare a
spațiului de dezbatere şi o accentuare a diferențelor între diversele regiuni ale țării, dar și între diferite
grupuri de cetățeni. Decredibilizarea oponentului s-a realizat prin accentuarea diferențelor dintre acesta
si grupul majoritar (neamț vs. român, protestant vs. ortodox). Mai mult, prin asocierea discursivă a
acestuia cu interese “străine” s-a apelat tot mai mult la emoțiile electoratului și la prejudecățile și
sentimentele negative ale acestuia față de străini. De asemenea, o parte din afirmațiile discriminatorii au
vizat și alte aspecte decât etnia sau religia lui Iohannis. Recomandările propuse în cadrul acestui policy
brief reflectă concluziile analizei de discurs și a reflectării lui în media, precum și ale analizei
comparative asupra legislaţiei şi jurisprudenţei pe domeniul discursului discriminatoriu sau instigator la
ură. Propunerile vizează în primul rând stimularea partidelor politice de a-și asuma o politică antidiscriminare coerentă și îmbunătățirea reglementărilor legale care sancționează discursul instigator la
ură.
1

Campanie fără discriminare: Apelul societății civile pentru o campanie electorală lipsită de discurs politic
discriminator, http://www.stiriong.ro/actualitate/watchdog/campanie-fara-discriminare-apelul-socie
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timpul campaniei electorale pentru
alegerile prezidențiale din 2014 şi
reflectarea acestuia în mass-media2 a
analizat principalele caracteristici și
tendințe ale discursulului discriminatoriu și
instigator la ură din timpul campaniei
electorale pentru alegerile prezidențiale din
2014, precum şi reflectarea acestuia în
mass-media. Acesta s-a bazat pe:

INTRODUCERE
În urma unei cercetări complexe cu privire la
discursul discriminatoriu sau instigator la ură
din timpul alegerilor prezidențiale din
România anului 2014, atât în zona massmedia, precum și a prevederilor legale și a
cazuisticii în acest domeniu, Societatea
Academică Română în parteneriat cu Policy
Center for Roma and Minorities propun o
serie de recomandări centrate pe modificări
legislative, construite pe nevoia de diminuare
a acceptării publice a discursului rasist,
xenofob și sexist în spațiul public românesc.
Principalele obiective
cercetări au fost:

ale

celor

 Cercetare calitativă și cantitativă înainte,
în timpul și după alegerile prezidențiale
(august-decembrie 2014).
 Monitorizarea a 6 ziare (presă scrisă), 33
de platforme online, 85 de bloguri, 2 rețele
sociale și 4 programe de știri TV.

două

 566 materiale relevante pentru cazuri de
discurs instigator la ură, filtrate dintr-o bază
de date inițială de 5600 itemi.

 Identificarea grupurilor care au fost ținta
discursurilor politicienilor și a altor persoane
publice în perioada electorală 2014; precum
și a principalelor discursurilor negative
referitoare la acestea și a evoluței discursului
în raport cu etapele ciclului electoral;

 Analiza a discursului instigator la ură pe
toate criteriile prevăzute de legislația în
vigoare (rasă, etnie, limbă maternă, religie,
categorie socială, convingeri, gen, orientare
sexuală, apartenența la o categorie
defavorizată, vârstă, handicap, statut de
refugiat ori azilant, precum și altele).

 Evaluarea
reflectării
discursurilor
discriminatorii sau instigatoare la ură în mass
media tradiţională şi new media;
 Analiza răspunsului instituţional din
partea principalelor instituţii publice cu
competenţe în prevenirea şi combaterea
acestui tip de discurs.
 Analiza din perspectivă comparativă a
definirii
şi
sancţionării
discursului
discriminatoriu sau instigator la ură în cadrul
legislației naționale și internaționale precum
și a jurisprudenței.

ABORDĂRI & REZULTATE
Metodologie
1. Raportul
de
cercetare
Discursul
discriminatoriu și instigator la ură din

 43 declarații colectate manual care
conțineau situații de discurs instigator la ură.
 Cereri de informare în baza Legii
544/2001 privind liberul acces la informații
de interes public, adresate principalelor două
instituții publice cu competenţe în domeniu CNCD şi CNA - privind declarațiile publice
2

Adriana Iordache, Ovidiu Anemțoaicei, Claudia
Câmpeanu „Discursul discriminatoriu și instigator la
ură din timpul campaniei electorale pentru alegerile
prezidențiale din 2014 şi reflectarea acestuia în massmedia ” http://sar.org.ro/discursul-discriminatoriu-siinstigator-la-ura-din-timpul-campaniei-electoralepentru-alegerile-prezidentiale-din-2014-si-reflectareaacestuia-in-mass-media/ , Accesat 30.09.2015
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referitoare la candidații sau la temele
discutate în campania electorală pentru
alegerile prezidențiale din luna noiembrie
2014.
Rezultatele cercetării


Sexismul, homofobia, rasismul (antiromi, în special), xenofobia
și
antisemitismul,
în
particular,
se
constituie într-un sistem de discursuri
inter-conectate, care reprezintă un
element important în înțelegerea actuală
a ceea ce înseamnă politica în societatea
românească.

Reprezentare grafică a cazurilor de discurs
instigator la ură din campania electorală din
2014, în funcție de grupurile vizate

 Discursul instigator la ură traversează și
condiționează întreg spectrul politic, nu
doar la extremele sale.
 Retorica anti-romi apare atât în context
populist, cât şi în contextul dialogului
politicienilor români cu actori externi cu
efectul,
printre
altele,
de
deresponsabilizare a guvernului român în
raport cu această minoritate

În timp ce discursurile anti-romi sau
antisemite sunt imediat sancționate în spațiul
politic, în sensul în care există aparent
conștiința că astfel de discursuri nu sunt
tolerabile (din diverse motive, printre ele
numărându-se
presiunea
europeană),
atitudinile anti-maghiare sunt aparent mai
puțin dezaprobate.
Presa participă activ la producerea și
reproducerea acestor discursuri fie explicit,
fie prin apel la neutralitate sau prin
minimalizare, având ca implicație, în numele
principiului
libertății
de
exprimare,
considerarea acestor discursuri ca opțiuni
valide de exprimare a conștiinței politice în
câmpul dezbaterilor publice.
Creșterea rolului Consiliului Național Pentru
Combaterea Discriminării CNCD în
dezbaterea publică, devenind o autoritate/
un punct de referință în domeniu atât
pentru partidele politice, cât și pentru
persoanele publice. CNCD susține
„câmpul discursiv al discriminării”, în
sensul în care a devenit măsura a ceea ce
este acceptabil de afirmat în sfera politică
actuală la adresa comunităților și
grupurilor vulnerabile vizate de această
cercetare. În anumite cazuri însă CNCD
este (sau exista riscul să fie)
instrumentalizat în lupta politică.
2.
Ce de-al doilea raport de cercetare,
Analiza comparativă asupra legislaţiei şi
jurisprudenţei pe domeniul discursului
discriminatoriu sau instigator la ură,3 a
comparat
principalele reglementări în
3

Adriana Iordache, Iustina Ionescu „Analiză
comparativă asupra legislaţiei şi jurisprudenţei pe
domeniul discursului discriminatoriu sau instigator la
ură”,
http://sar.org.ro/analiza-comparativa-asupralegislatiei-si-jurisprudentei-pe-domeniul-discursuluidiscriminatoriu-sau-instigator-la-ura/,
Accesat
30.09.2015
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domeniul
combaterii
discursului
discriminatoriu și instigator la ură în
România, Republica Moldova și Franța.
 A fost evaluat modul de sancționare a
discursului instigator la ură la nivel
contravențional și penal în cele trei țări
precum și o serie de norme și standarde
internaționale în materie.
 Analiza efectuată s-a raportat
jurisprudența
Curții
Europene
Drepturilor Omului.

la
a

 Acte normative analizate: România Codul Penal, OG 137/2000, OUG
31/2002 și modificările aduse acesteia
prin legea 217/2015; Republica Moldova
- Legea 121/2012;
Franța - Legea
Libertății Presei din 1881 și Legea Legea
nr.90-615 din 13 iulie 1990 privind
combaterea tuturor actelor rasiste,
antisemite sau xenofobe, denumită
Gayssot Act.
Rezultatele cercetării
 Instanțele penale apreciază cu o oarecare
indulgență cazurile de infracțiuni investigate,
bazându-se primordial pe ideea că faptele nu
au un grad de pericol social ridicat.
 Spre deosebire de acestea, CNCD
sancționează mai dur astfel de fapte, fiind
însă limitat de mandatul său (limitat la
constatarea unor contravenții), de o
jurisprudență neunitară și de absența unor
criterii pe baza cărora să poată distinge între
fapte care angajează răspunderea penală și
cele
care
angajează
răspunderea
contravențională.

RECOMANDĂRI
1. Creșterea gradului de conștientizare a
formatorilor de opinie din massmedia cu privire la problematica
discursului discriminatoriu sau de
incitare la ură la adresa comunităților
și
grupurilor
vulnerabile/
dezavantajate.
2. Includerea sau detalierea prevederilor
cu privire la interzicerea și
sancționarea
discursului
discriminatoriu și de incitare la ură,
în codurile de etică ale partidelor
politice.
3. Clarificarea la nivelul legislației, a
publicului şi a instituțiilor publice
competente, a distincției între tipurile
de discurs discriminatoriu sau
instigator la ură care atrag
răspunderea contravențională și cele
care intră sub incidența legii penale.
4. Clarificarea la nivelul legislației, a
publicului şi a instituțiilor publice
competente, a distincției între
cazurile de discurs discriminatoriu
reflectat în mass-media care sunt de
competenţa CNA, versus cele care
intră în competenţa CNCD.
5. Clarificarea și detalierea articolului
40 din Legea nr. 504/2002 a
audiovizualului, care prevede că
„Este interzisă difuzarea de programe
care conţin orice formă de incitare la
ură pe considerente de rasă, religie,
naţionalitate, sex sau orientare
sexuală”, astfel încât să cuprindă o
listă deschisă de criterii protejate.
6. Sensibilizarea judecătorilor şi a
procurorilor asupra gradului de
pericol social al faptelor care cad sub
incidenţa infracţiunii Incitare la ură
şi discriminare şi a infracţiunilor din
OUG 31/2002.
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7. Clarificarea la nivelul organelor
judiciare a tipurilor de fapte
sancţionabile de OUG 31/2002 în
ceea ce priveşte naţionalismul
extremist, cu aplicabilitate în special
în zona Transilvaniei, mai ales a
judeţelor Harghita şi Covasna. Legea
interzice coagularea mai multor
oameni în organizaţii, în scopul
promovării naţionalismului extremist
şi nu iniţiativele individuale. Dacă sar dori sancţionarea iniţiativelor
naţionaliste extremiste, atunci ar fi
nevoie de completarea celorlalte
articole din OUG 31/2002.
8. Clarificarea la nivelul publicului şi a
organelor judiciare a impactului pe
care îl au modificările din anul 2015
a OUG 31/2002 prin sancţionarea
iniţiativelor
care
promovează
ideologia şi simbolurile legionare.
9. Amendarea art. 369 din Noul Cod
Penal în sensul explicitării listei
criteriilor prin care sunt identificate
toate grupurile apărate împotriva
Incitării la ură şi discriminare. Spre
deosebire de textul de dinainte de
anul 2006, un eventual amendament
al legii ar trebui să cuprindă o listă
cât mai exhaustivă de criterii, dar o
listă închisă, deoarece legea penală
este de strictă interpretare.
10. Organizarea unei investigaţii de fond
a Inspecţiei Judiciare din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii,
atât la nivelul instanţelor de judecată,
cât şi a parchetelor pentru a analiza
cum se interpretează şi se aplică
prevederile legale în domeniul
discursului motivat de ură. De
asemenea, o astfel de intervenţie
punctuală ar identifica şi populariza
modele de bună practică şi criterii ce
stau la baza încadrării faptelor sub
incidenţa art. 369 din Noul Cod
Penal.
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