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CURS 1: ADOLESCENŢII ŞI DEMOCRAŢIA. LA CE SERVEŞTE PRESA? 

DAR DREPTURILE OMULUI? 

 
Oraș, date 





 

 

Ce vedeți în fotografie? 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zjq53Pliw08 

        Iată că se poate!  



 Ce sunt drepturile omului? 

Acele drepturi pe care le are orice ființa umană doar pentru că este ființa 

umană. 

 

Ce drepturi ale omului cunoașteți? 

 

 

Sunt unii oameni care au mai multe drepturi ca ceilalți? 

 

 

 

 



 Care sunt drepturile omului? 

Declarația Universală a Drepturilor Omului: 

 

1.Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi; 

2.Fiecare om are aceste drepturi indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 

opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, 

naștere sau orice alte împrejurări;  

3.Orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei 

sale; 

4.Sclavia este interzisă; 

5.Tortura, pedepsele și tratamentele crude, inumane sau degradante sunt 

interzise; 

6.Fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea 

juridică; 

7.Toți oamenii sunt egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o 

egală protecție a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva 

oricărei discriminări care ar viola prezenta Declarație și împotriva oricărei 

provocări la o asemenea discriminare; 

 



Declarația Universală a Drepturilor Omului 

8. Orice persoană are dreptul la satisfacția efectivă din partea instanțelor 

competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sunt 

recunoscute prin constituție sau lege; 

9. Nimeni nu trebuie să fie arestat, deținut sau exilat în mod arbitrar; 

10. Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în mod 

echitabil și public de către un tribunal independent și imparțial; 

11. Orice persoană este nevinovată până la proba contrarie; 

12. Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viața sa personală, în familia 

sa, în domiciliul lui sau în corespondența sa, nici la atingeri aduse onoarei și 

reputației sale;  

13. Orice persoană are dreptul de a circula în mod liber și de a-și alege 

resedința în interiorul granițelor unui stat;  

14. În caz de persecuție, orice persoană are dreptul de a căuta azil și de a 

beneficia de azil în alte țări;  

15. Orice persoană are dreptul la o cetățenie;  

 

 

 



Declarația Universală a Drepturilor Omului 

16. După împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, fără nici o restricție în ce 

privește rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a 

întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul 

căsătoriei și la desfacerea ei;  

17. Orice persoană are dreptul la proprietate; 

18. Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie;  

19. Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și a exprimării; acest drept 

include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea 

de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și 

independent de frontierele de stat; 

20. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire și de asociere pașnică;  

 

 

 



Declarația Universală a Drepturilor Omului 

21. Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice 

ale țării sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși;  

Orice persoană are dreptul de acces egal la funcțiile publice din țara sa.  

Voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voință 

trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod 

periodic prin sufragiu universal, egal și exprimat prin vot secret sau urmând o 

procedură echivalentă care să asigure libertatea votului;  

22. Orice persoană, în calitatea sa de membru al societății, are dreptul la 

securitatea socială; 

23. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la 

condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la ocrotirea împotriva 

șomajului. Toți oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal 

pentru muncă egală;  

24. Orice persoană are dreptul la odihnă și recreație, inclusiv la o limitare 

rezonabilă a zilei de muncă și la concedii periodice plătite; 

 

 



Declarația Universală a Drepturilor Omului 

25. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și 

bunăstarea lui și a familiei sale; 

26. Orice persoană are dreptul la învățătură; 

27. Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viața culturală a 

colectivității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la 

binefacerile lui;  

28. Orice persoană are dreptul la o orânduire socială și internațională în care 

drepturile și libertățile expuse în prezenta Declarație pot fi pe deplin înfăptuite; 

29. Orice persoană are îndatoriri față de colectivitate, deoarece numai în cadrul 

acesteia este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale;  

30. Nici o dispoziție a prezentei Declarații nu poate fi interpretată ca implicând 

pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate 

sau de a săvârși vreun act îndreptat spre desființarea unor drepturi sau libertăți 

enunțate în prezenta Declarație; 

 



  

Minoritate: 

•un grup sau o parte a populației unei societăți /comunități ai căror 

membri sunt mai puțini decât cei ai unul alt grup sau nu dispun de 

putere economică, politică, culturală sau socială și depind de 

grupul care deține “puterea”.  

 

Dați exemple de minorități din România: 

 

•Cetățenii români de altă etnie (romă, maghiară, aromână etc); 

•Cetățenii de altă religie decât cea ortodoxă sau ateii; 

•Persoanele fără adăpost; 

•Persoanele cu dizabilități; 

•Femeile ??? 

 

Avem toți drepturi? 



Are minoritatea aceleași drepturi ca majoritatea? 

 

Este majoritatea responsabilă pentru respectarea drepturilor 

minorității? 

 

Este ok ca minoritatea să aibă uneori mai multe drepturi ca 

majoritatea? De ce? 

 

Trebuie minoritatea să se supuna majorității? 

 

 

Minoritate vs. majoritate 



Poveste.... 

• Șase înțelepți orbi au vrut să afle cum arată 
un elefant. 



Poveste... 
 

• Primul l-a atins pe burtă. 

 

 

 

 

 

 

• Este ca un zid uriaș, a exclamat acesta 

 

 

 

 

 

 

 



Poveste... 
 

• Al doilea l-a pipăit 
pe colții de fildeș. 

 

 

 

 

 

• Este ca o suliță! 

 

• Al treilea l-a atins 
pe trompă. 

 

 

 

 

 

• Este ca un șarpe! 

 



Poveste… 

• Al patrulea l-a 
pipăit pe picior. 

 

 

 

 

 

• Este ca un copac! 

 

• Al cincilea l-a atins 
pe ureche. 

 

 

 

 

 

• Este ca un evantai! 

 



Poveste.... 
 

• Al șaselea l-a apucat de coadă.  

 

 

 

 

 

• Este ca o funie! 

 

 

 

 

 

 

 



Morala.... 
 

 

 

 

 

 

 



Înțelepții s-au certat, fiecare susținând că el este cel care are dreptate. S-au stricat 

prietenii, s-au destrămat familii, în funcție de cine ce înțelept credea. 

 

Și asa nimeni din satul lor nu a aflat cum arată cu adevărat un elefant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morala…. 



  

“Chiar dacă o singură persoană are o 

părere diferită de a celorlalți, vocea 

acesteia trebuie ascultată.”  
 

 

John Stuart Mill 
 

 

 

 

 

Minoritate vs. majoritate 



• În concluzie, exercitând drepturile individuale, ne dezvoltăm 

şi comportăm diferit faţă de alţii.  

 

Până unde am voie să îmi dezvolt diferenţele?                                       

 

http://www.youtube.com/watch?v=LQqq3e03EBQ 

 

 

 

Diferenţe între indivizi 

http://www.youtube.com/watch?v=LQqq3e03EBQ


Copii sunt și ei "oameni"? 

Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989  

 

Copil = orice persoană care nu a împlinit 18 ani, dacă legea statului 

respectiv nu prevede altfel. 

 

ARTICOLUL 12  

1. Statele părți vor garanta copilului capabil de discernământ 

dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl 

privește, opiniile copilului urmând să fie luate în considerare 

ținându-se seama de vârsta sa și de gradul său de maturitate;  

  

 

 



ARTICOLUL 13  

1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde 

libertatea de a căuta, de a primi și de a difuza informații și idei de orice 

natură, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori 

prin orice alte mijloace, la alegerea copilului.  

2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restricțiilor, dar numai al 

acelor restricții expres prevăzute de lege și absolut necesare pentru:  

a) respectarea drepturilor sau a reputației altora; sau  

b) protejarea securității naționale, a ordinii publice, a sănătății publice și a 

bunelor moravuri.  

 

  Copii sunt și ei "oameni"? 



ARTICOLUL 14  

1. Statele părți vor respecta dreptul copilului la libertatea de gândire, de 

conștiință și religie.  

2. Statele părți vor respecta drepturile și obligațiile părinților sau, după caz, ale 

reprezentanților legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului sus-

menționat, de o manieră care să corespundă capacităților în formare ale 

acestuia.  

3. Libertatea de a-și manifesta propriile convingeri religioase sau alte 

convingeri nu poate fi îngrădită decât de restricțiile prevăzute în mod expres de 

lege și care sunt necesare pentru protecția securității publice, a ordinii publice, 

a sănătății publice și a bunelor moravuri sau a libertăților și drepturilor 

fundamentale ale altora.  

 

Copii sunt și ei "oameni"? 



ARTICOLUL 17  

Statele părți vor recunoaște importanța funcției îndeplinite de mijloacele de informare în 

masă și vor asigura accesul copilului la informație și materiale provenind din surse 

naționale și internaționale, în special cele care urmăresc promovarea bunăstării sale 

sociale, spirituale și morale și a sănătății sale fizice și morale. În acest scop, statele părți:  

a) vor încuraja difuzarea, prin mijloacele de informare în masă, de informații și materiale 

de interes social și educativ pentru copil și care sunt în conformitate cu art. 29;  

b) vor încuraja cooperarea internațională în producerea, schimbul și difuzarea de astfel 

de informații și materiale provenind din surse culturale, naționale și internaționale;  

c) vor încuraja producerea și difuzarea de cărți pentru copii;  

d) vor încuraja mijloacele de informare în masă să țină seama, în mod deosebit, de 

nevoile lingvistice ale copiilor autohtoni sau ale celor care aparțin unui grup minoritar;  

e) vor favoriza elaborarea unor principii călăuzitoare adecvate, destinate protejării 

copilului împotriva informațiilor și materialelor care dăunează bunăstării sale, având în 

vedere prevederile art. 13 si 18.  

 

Copii sunt și ei "oameni"? 



Art. 494. - Părinții sau reprezentanții legali ai copilului pot, 

numai în baza unor motive temeinice, să împiedice 

corespondența și legăturile personale ale copilului în vârstă 

de până la 14 ani. Neînțelegerile se soluționează de către 

instanța de tutelă, cu ascultarea copilului, în condițiile art. 

264. 

 

Art. 498. - 

(1) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere 

părinților să își schimbe felul învățăturii sau al pregătirii 

profesionale ori locuința necesară desăvârșirii învățăturii ori 

pregătirii sale profesionale. 

În România, copiii au drepturi? 



Art. 1.372. - (1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al 

unei hotărâri judecătorești este obligat să supravegheze un 

minor sau o persoană pusă sub interdicție răspunde de 

prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urme persoane. 

(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind 

lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie. 

(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere 

numai dacă dovedește că nu a putut împiedica fapta 

prejudiciabilă. În cazul părinților sau, după caz, al tutorilor, 

dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că 

fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul 

în care și-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exercițiul 

autorității părintești.  

 Art. 1.374. - (1) Părinții nu răspund dacă fac dovada că sunt 

îndeplinite cerințele răspunderii persoanei care avea obligația 

de supraveghere a minorului. 

Răspundere civilă 



Răspundeţi penal? 

≤ 14 – omul nu are răspundere penală; 

14-16 ani – omul răspunde penal dacă se 

dovedeşte că are discernământ; 

≥ 16 ani – omul răspunde penal pentru faptele 

sale. 

Art. 1.366.  

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau persoana 

pusă sub interdicție judecătorească nu răspunde de 

prejudiciul cauzat, dacă nu se dovedește discernământul său 

la data săvârșirii faptei. 

(2) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani răspunde de 

prejudiciul cauzat, în afară de cazul în care dovedește că a 

fost lipsit de discernământ la data săvârșirii faptei.  

Răspundere civilă 



Cum s-a ajuns la ele? 

 

Indivizii consimt să se constituie în grupuri care să le 

administreze o seamă de drepturi: 

- familie 

- grup de interese 

- asociație 

- stat 

 
 
Ce este mai important: individul sau statul? 
 
 

Legi, drepturi, convenții... 



• Constituția este legea fundamentală a unui stat în care 

sunt consemnate principiile de bază ale organizării lui, 

drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor. 

 

• Constituția definește principiile politice fundamentale a 

statului și descrie puterile și obligațiile statului, sistemul 

electoral, organizarea administrativă etc. 

 

• Constituția este votată de către cetățeni prin referendum la 

care participă în mod liber. 

 

 

Constituția 



• Cetăţeni 

• Popor 

• Organe reprezentative 

• Grup 

• Persoană 

• Patrie 

 

 

Constituția României 



 

Care sunt limitările statului?  

 

Obligații pozitive. Obligații negative.  

 

Exerciţiu: Drepturi a căror administrare este cedată în 

favoarea statului 

 

Statul e limitat la drepturile pe care le-au 

cedat oamenii 



• Drepturile ≠ Exercitarea drepturilor 
 

• Pentru a deveni reale, drepturile trebuie exercitate. 

 

• Forme de guvernare:  

• democrație  

• autocrație 

• Plutocrație 

• cleptocrație 

• teocrație 

• tehnocrație 

 

 

 

 

 

Avem drepturi, ce facem cu ele? 



• Dacă nu există indivizi, nu există state. Discuţia se 
rezumă, în cele din urmă, la indivizi. Statul îi serveşte pe 
ei. 
 

• Drepturile omului sunt naturale. Nu i le dă nimeni, ci 
cineva trebuie să argumenteze de ce i le restrânge . 
 

• Statul nu "dă drepturi". El trebuie să recunoască și să 
respecte drepturile cetățenilor săi. 
 

• Contractul social ne permite să trasăm limitele statului. 
 

• Contract social = Constituția.  
 
 

  

Oameni și state 



Democrația este un sistem de guvernare în cadrul căruia 

puterea aparține cetățenilor => regulile și legile sunt rezultate 

în urma unui proces politic în care cetățenii sunt consultați și 

ascultați. 

 

Regulile democrației se bazează pe votul universal și 

suveranitatea națiunii. 

 

În democrație se respectă drepturile omului, pluripartidismul, 

limitarea și separația puterilor în stat. 

 

 

 

 

 

 

Ce este democrația 



 

 

ȘI ACUM DESPRE....... 

 

MASS MEDIA 

 

 

 

 



Vom discuta despre: 

 

Ce sunt mass-media, mediile tradiţionale şi mediul online. 

Interesul public vs. interesul publicului.  

Ce este şi cum se scrie o ştire.  

Verificarea informaţiilor.  

Cum se ajunge de la informaţie la ştire: circuitul editorial.  

 

Cum funcționează mass-media? 



Exercițiu: 

 

Calităţile şi defectele mass-media 

 

 

 

 

Rolurile mass-media: 

- informare 

- divertisment 

- educare 

 

 

 

Înger  şi demon 



Mass-media 

Totalitatea mijloacelor de informare în masă 

 

Mass-media ≠  Jurnalism 

Funcţie de “platforma 

tehnologică”: 

-Presă scrisă (ziare, 

reviste) 

-Radio 

Televiziune 
-Online/New media 

Funcție de locul 

apariției: 

- local 

- regional 

- național 

- internațional 

Funcție de periodicitate: 

- cotidiane 

- săptămânale 

- lunare 

- anuale 

- periodice 

- sporadice 

 



 Ce este jurnalismul? 

̏”Jurnalismul înseamnă să tipăreşti ceea 

ce alţii nu vor să fie tipărit. Restul 

constituie relaţii publice”. 

 

      George Orwell 



Pielea ursului din pădure 



Pielea ursului din pădure 

Exerciţiu: 

 

Trei săteni din Dâmboviţa sunt atacaţi de un urs. Unul moare în urma rănilor.  

O altă victimă se dovedeşte a fi mătuşa Ministrului Mediului. 

Ministrul Mediului cere Ministerului Administraţiei şi Internelor să utilizeze elicopterele 

din dotare pentru a identifica şi vâna ursul, presupus a fi turbat. 

Este vânat un urs, care se dovedeşte a fi turbat, dar care nu era cel care  

atacase sătenii. 

 

 

 



 

• Ce transmiți prin mass-media? 

– INTERESUL PUBLIC 

– INTERESUL PUBLICULUI 

 

• Problemă: 



 Ce este jurnalismul? 

Comentaţi: 
 
 
“Temeiul exercitării meseriei de jurnalist: interesul public. 
 
 
Mass-media este un business, care trebuie să producă profit. 

 



Presa spune adevărul? 

Jurnalistul prezintă faptele 

aşa cum îi sunt cunoscute 



Lecţia de anatomie 



- Genul jurnalistic “de bază”. 

 

- Compusă din: 

         lead + dezvoltare (citat) + background 

 

- Respectă principiul “piramidei inversate” 

 

 

Ce e ştirea? 



 

 

Piramida inversată 

• Cetăţeni 

Lead 

Dezvoltare 

Bkg 



 Lead – cei 5 W... Şi un H 
 
Who? (Cine?) 
What? (Ce?) 
Where? (Unde?) 
When (Când?) 
Why? (De ce?) 
 
How? (Cum?) 

Capu’ ştirii 



Angajaţii lanţurilor restaurantelor de tip 

fast-food din întreaga lume vor intra în 

grevă pe data de 15 mai. Lucrătorii cer 

angajatorilor salarii mai mari şi condiţii 

de muncă mai bune. 

 

Astfel, în 150 de oraşe americane şi în 

33 de ţări din restul lumii, 15 mai va 

deveni o zi de protest.  

 

Nu este pentru prima dată când 

angajaţii restaurantelor de tip fast-food 

ies în stradă. Greva de săptămâna 

viitoare este a treia din ultimii doi ani şi 
jumătate. 
 

Antena 3, 8.05.2014  

 
 
 

Competence Call Center, furnizor 

de servicii de suport, va deschide 

la Braşov, la 1 iunie, al doilea 

centru din România, unde vor fi 

angajaţi 100 de salariaţi, fiind 

căutaţi vorbitorii avansaţi de 

germană, engleză, italiană şi 

franceză, precum şi pentru 

departamentele IT şi financiar. 

(Mediafax) 

Știre bună, știre rea 



Un accident de circulație în intersecția Jiul 
-Au fost implicate: un camion în care se aflau cuști 

cu pui vii și un jeep. 
-Puii s-au împrăștiat pe stradă. 

-Au blocat circulația pentru 3 ore. 
-Unul dintre șoferi purta fustă 

-O martoră de 68 de ani a declarat că “era evident 
că jeep-ul mergea prea repede”. 

-Un martor (53 ani) spune: “În intersecția asta se 
întâmplă mereu accidente. Trebuie să se dea o 

lege”. 
 

Dacă sunteți voi deștepți…. 



O ştire din viaţa mea 

 Exerciţiu: 

 

Scrieți o știre din viața voastră. 
 
 



 Ceva nou (actualitatea) 

 Ceva care afectează un grup de oameni (impactul) 

 Ceva petrecut în apropiere (proximitatea) 

 “Sămânţa de scandal” (controversa) 

 Ceva despre cineva faimos (proeminenţa subiectului) 

 Ceva despre care vorbeşte lumea (interesul uman) 

 Ceva ciudat (neobişnuitul, ineditul) 

De la informaţie la ştire 



Cine decide ce e știre și ce nu? 

Lanț editorial: 

 

- reporter 

- editor 

- șef de secție 

- editor responsabil de număr/editor de jurnal 

- editor șef, editor șef adjunct 

-------------------- 

- director 

-------------------- 

- patronat 



New media? 

Noi tehnologii, noi medii: 

- Internet 

- telefonie mobilă 

- Internet mobil; 

- televiziune digitală 

... 

 

 

Schimbă noile tehnologii natura jurnalismului? 

 



New media, new journalism 

-  abundență de informație 

- "democratizarea informației" - crowd-sourcing, mai multă libertate de exprimare 

- anonimat 

- viteză 

- posibilitatea de acces direct la informația primară 

- interactivitate 

- personalizarea informației - "nișa de 1" 

- personalizarea căutărilor - captiv propriilor gusturi 

- personalizarea publicității 

 

În afară de informare, divertisment și educare, media a căpătat și rol de socializare. 

 

 

 



Cine e pe net? 

http://www.brat.ro/assets/events/2014/03/27/14/01._a.ureche_prezentare_zcm_2014_v21.pdf 

Toată lumea : 

-   73% dintre români, dintre care 54% zilnic 

- 49% bărbați, 51% femei 

- 26% - 15-24 ani 

 



0

10

20

30

40

50

60

15-24 25-44 45-54 55-64

2002

2013

Cine e pe Internet? 



Ce vedem pe Internet? 



Ce vedem pe Internet? 



Ce vedem pe Internet? 



În cine putem avea încredere pe net? 

Internetul este plin de informații: texte, fotografii, video. 

Or fi toate adevărate? 

Cum putem stabili ce este CREDIBIL? 



 

 

Meet Amina 

Abdullah/Arraf, 

“A Gay Girl in Damascus” 

6

3 



6

4 

A Gay Girl in Damascus 



 

Fox News 

June 7, 2011: The popular lesbian author of the Syrian blog called "A 

Gay Girl in Damascus" was kidnapped by armed men in 

Damascus. 

Amina Arraf, who blogs under the name Amina Abdallah, was 

kidnapped while she and her friend were going to a meeting in 

the Syrian capital. Her blog reportedly started in February and it 

features poems along with criticism of the Syrian crackdown on 

protesters. 

The U.S. State Department said Tuesday that it is looking into the 

issue.Amina, whose blog has drawn fans from across the globe, 

holds both Syrian and American citizenships. 

Thousands of people are supporting a "Free Amina Facebook page,  

calling for her safe release 
6

5 



Syrian commentator: 

“My feeling is that this lady exists and that 

she’s been risking her life to serve her 

cause,” said a prominent Beirut-based 

activist. “But she can’t write under her 

real name or reveal her identity. I know 

many activists, and none of them reveals 

their real identity.” 

6
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Tom MacMaster, 40, US, 

Edinborough: 

• 'I never expected this level of 

attention. While the narrative 

voıce may have been 

fictional, the facts on thıs 

blog are true and not 

mısleading as to the 

situation on the ground. 

• 'I do not believe that I have 

harmed anyone — I feel that 

I have created an important 

voice for issues that I feel 

strongly about. 
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Washington Post, June 12: 
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 Meet Paula Brooks, 

editor in chief of LezGet 

Real lesbian 

publication. 

7
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Washington Post, June 13 



Încredere? 

Verifică informația din mai multe surse. 

Cu cât sursa este mai oficială, cu atât informația este mai credibilă; 

Cu cât informația are mai multe indexări, cu atât este mai credibilă; 

Cu cât site-ul are o reputație mai bună, cu atât informația este mai credibilă; 

Sursele anonime nu sunt credibile 

Sursele care nu au “prezență fizică” (adresă poștală, număr de telefon, etc) 

sunt mai puțin credibile. 

 

Exercițiu: 

Să verificăm credibilitatea unor site-uri 

 

If your mother says she loves you, check it out! 

 

 



Diversitate 

Vom discuta despre: 

 

- Minorități 

- Sterotipuri 

- Discriminare 

- Discurs incitator la ură 

- Soluții personale și de grup pentru combaterea celor de mai sus: legislație, coduri, 

acțiune persona;ă 



 

 

Exercițiu: 

 

Ce crezi tu despre.......? 

 

 

Ce crezi tu despre.... 



 

 

Stereotipuri: 

 

„Generalizări lipsite de fundament care se referă la toţi 

membrii unui grup social fără a lua în considerare diferenţele 

individuale din cadrul grupului” (D.R. Schaefer, 1989) 

 

 

 

 

De la stereotipuri la discriminare 



Stereotipuri de gen: 

 

-   Bărbații conduc afacerile mai bine decât femeile; 

- O femeie nu poate avea în același timp și carieră, și 

familie; 

- Femeile șofează mai prost decât barbații;  

- Fetele trebuie să se facă profesoare; 

- O femeie are întotdeauna nevoie de cineva care să o 

protejeze;  

- Femeia trebuie să arate bine (să fie machiată, aranjată,  

să zâmbească) 

- “Joci fotbal ca o fată, arunci ca o fată, te miști ca o fată” 

- Brunetele sunt deștepte (pe cât de deșteaptă poate fi o 

femeie  ), blondele sunt proaste; 

 

 

De la stereotipuri la discriminare 



De la stereotipuri la discriminare 

Uraganele cu nume de 

femeie fac mai multe victime 

decit cele cu nume de barbat. 

 



Stereotipuri legate de etnie: 

 

-    Romii nu vor să muncească, ei cerșesc, fură și așteaptă 

ajutor social. Nu vor sa meargă la școală; 

- Ungurii vor să ne ia țara; 

- În maghiarime nu poți să-ți cumperi o pâine dacă vorbești 

românește; 

- Lipovenii sunt bețivani; 

- “Machidonii” sunt șmecheri/ignoranți; 

- Evreii sunt zgârciți/fără Dumnezeu / vor să conducă 

lumea. 

 

 

 

De la stereotipuri la discriminare 



Stereotipuri legate de vârstă: 

 

-    E babă, deci e: isterică, nebună, proastă; 

- Vârstnicii nu mai pot să muncească. Sunt o pacoste; 

- Tinerii trebuie să tacă din gură și să-i asculte pe ăia care 

au trăit;  

 

 

 

De la stereotipuri la discriminare 



Stereotipuri legate de dizabilități: 

 

-    Nu se pot descura siguri; 

 

- Nu sunt în stare să muncească; 

 

 

De la stereotipuri la discriminare 



Stereotipuri legate de orientare sexuală: 

 

-   Homosexualii aleg să fie niște “perverși”; 

 

-   Lesbienele nu au cunoscut încă bărbatul care trebuie; 

 

- LGBT vor să ne corupă copiii; 

 

- Homosexualii sunt bolnavi psihic/ trebuie închiși. 

 

De la stereotipuri la discriminare 



 De multe ori, membrii minorității sunt parte a unor grupuri 

vulnerabile: 

• Copiii în situații de risc (sărăcie, delicvență socială, 

abandon); 

• Tinerii peste 18 ani care nu mai sunt incluși în sistemul de 

protecție socială; 

• Persoanele cu dizabilități; 

• Persoanele de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; 

• Vârstnicii în situații de risc; 

• Persoanele fără adăpost; 

• Femei victime ale violenței domestice; 

• Femei din familii sărace; 

• Adolescente gravide; 

• Familii monoparentale. 

 

 

 

 

Grupurile vulnerabile 



Au un nivel de educație extrem de scăzut, 10% sunt 

analfabeți; 

 

Au o situație ocupațională extrem de vulnerabilă: romii 

din România au cea mai mică pondere a unui loc de muncă  

remunerat, de numai 17%. 

 

Sunt segregați spațial: 66% dintre romii investigați din 

România locuiesc în comunități bine delimitate spațial. 

 

Rata sărăciei romilor era în 2008 de 31,3% ,de 6 ori mai 

ridicată decât media națională. 

 

Rata sărăciei  extreme era de 7,7% , de peste 7 ori mai 

ridicată decât media națională.  

 

 

 

 

 

Minoritatea romă 



Probleme cu care se confruntă comunitatea romă:  

- Acces scăzut la educație; 

- Lipsă de calificare și experiență pentru locurile de muncă; 

existente pe piața muncii;  

- Insuficientă participare la economia formală; 

- Număr mare de copii; 

- Lipsă de locuințe /condiții precare de locuit; 

- Lipsa actelor de identitate/certificatelor de naștere; 

- Stare de sănătate inferioară restului populației;  

- Lipsa proprietății asupra pământului. 

 

Populația romă este victima unui cerc vicios:  

Marginalizarea produsă de probleme => susține prejudecăți și 

atitudini discriminatorii => agravează excluziunea socială => 

lipsa accesului la educație = > reduce seminificativ șansele 

integrării pe piața muncii.  

 

 

Minoritatea romă 



Din vina ta.... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wN1uZ7GU-oE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wN1uZ7GU-oE
https://www.youtube.com/watch?v=wN1uZ7GU-oE
https://www.youtube.com/watch?v=wN1uZ7GU-oE
https://www.youtube.com/watch?v=wN1uZ7GU-oE
https://www.youtube.com/watch?v=wN1uZ7GU-oE
https://www.youtube.com/watch?v=wN1uZ7GU-oE


 

 

 

De la stereotipuri la discriminare 



Femeile – grup vulnerabil 

De ce ai uitat SMS-ul? 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/vancea-batuta-bendeac-

palme-494695.html 



De ce? 

 

• Rata femeilor angajate este mai scăzută decât cea a bărbaților (58,6% 

comparativ cu 70,7%, deși femeile au un nivel de educație mai ridicat – 

aproximativ 60% dintre absolvenții cu studii superioare din UE sunt 

femei); 

• Femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații, în medie cu 18% pentru 

fiecare oră muncită; 

• Riscul de sărăcie este mai mare pentru femei decât pentru bărbați; 

• Femeile sunt subreprezentate în poziții decizionale din domeniul politic 

sau economic, deși ponderea lor este ridicată; 

• Diviziunea responsabilităților în familie este încă puternic inegală; 

• Femeile sunt într-o mai mare măsură victime ale violenței și traficului de 

ființe umane; 

• Majoritatea părinților singuri, cu copii în întreținere, sunt femei. 

 

 

 

Femeile – grup vulnerabil 



Glosar de termeni 

Rasismul reprezintă un grup de atitudini, practici și acțiuni care își au sursa în 

convingerea că diferențele sociale și culturale se explică prin diferențe 

biologice și ereditare dintre rasele umane. Rasismul presupune așadar că 

oamenii sunt inegali în funcție de etnia căreia îi aparțin sau de culoarea pielii, 

adică, mai global, convingerea că popoarele sunt inegale ca atare. (Vlăscean 

Zamfir, Dicționar de sociologie) 

 

Antisemitismul este atitudinea ostilă față de evrei. 

 

Xenofobia este atitudinea de teamă, respingere și ură față de persoanele 

străine de grupul etnic din care face parte subiectul.  

 

Excluziunea socială: un individ este exclus social dacă el/ea este rezident 

într-o zonă geografică a societății, dar din motive în afara controlului său, nu 

poate participa la activitățile normale ale cetățenilor din acea societate, cu toate 

că și-ar dori să se implice social. 

 

 

 

 

  

 

 



Glosar de termeni 

Incluziunea socială reprezintă „setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale 

din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, 

sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, 

destinate combaterii excluziunii sociale” (Legea 448/2006) 

 

 



Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau 

preferință pe bază de: 

• rasă 

• naționalitate 

• etnie 

• limbă 

• religie 

• categorie socială 

• convingeri 

• sex 

• orientare sexuală 

• vârstă 

• handicap 

• boală cronică necontagioasă 

• infectare HIV 

• apartenența la o categorie defavorizată 

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

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

drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute 

de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte 

domenii ale vieții publice. 

 

 

Discriminare 



• Discursul instigator la ură este un tip de discurs care atacă o 

persoană sau un grup de indivizi pe baza unor criterii precum 

rasă, religie, sex, dizabilitate sau orientare sexuală. 

   

  

• Se manifestă prin incitare la excludere sau violență asupra unui 

grup de persoane, propagarea unor stereotipuri negative despre 

acestea sau negarea unor evenimente istorice în care aceste 

grupuri au avut de suferit (Holocaustul, sclavia/robia, negarea 

drepturilor civile sau politice). 

 

 

 

 

 

 

Discursul instigator la ură 



Consecințe la nivelul victimelor (indivizi si grupuri): lezarea 

demnității victimelor, afectarea stimei de sine, izolarea grupurilor. 

 

Consecințe la nivelul coeziunii sociale: excluderea, marginalizarea, 

transmiterea și încetățenirea stereotipurilor și prejudecăților; 

creșterea distanței sociale între grupuri. 

 

Discursul instigator la ură poate duce la violențe împotriva membrilor 

unor minorități/grupuri vulnerabile. 

 

 

 

 

 

Discursul instigator la ură 



Infracțiunile motivate de ură sunt acele fapte penale bazate pe o 

prejudecată.  

 

Exemplu: 

Se incendiază o școală. Poliția face verificări și află că la 

acea școală merg în principal copii romi. Mai descoperă că, 

în trecut, pe pereții școlii au fost scrise cu graffitti mesaje 

rasiste, soganuri anti-romi, de genul: “Afară cu romii din țară”. 

 

Autorii sunt prinși și recunosc că au provocat incediul și au 

scris cu graffitti pentru “a curăța țara de străini”. 

 

Aceasta este o infracțiune motivată de ură.  

 

 

 

Discurs instigator la ură vs. Infracțiuni 

motivate de ură 



Discurs discriminatoriu/instigator la 

ură în mass media 

Să-i ascultăm pe politicieni:  

 

“Eu nu vorbesc cu femeia! V-am spus că nu intru în dialog cu femeile. Să 

discute femeile între ele, eu discut numai cu bărbații!” (Gigi Becali, membru 

PNL la acea dată, într-o declarație telefonică din 2011 la Romania Tv, fiind 

invitat să vorbească cu Președinta PP-DD, Simona Man) 

 

”Singurul motiv pentru care Dumnezeu îţi dă voie să te desparţi de o femeie, 

numai dacă este curvă, adică dacă înşală. Da? Iar dacă bărbatul înşală, 

Dumnezeu nu dă voie femeii ca să se despartă de bărbat. Deci... Dumnezeu 

spune că bărbatul e bărbat şi femeia curvă. Da?” (Gigi Becali) 

 

”Un bărbat care e necăsătorit şi are mai multe femei, 52, e un bărbat deştept, 

un bărbat şmecher. O femeie care are 50 de bărbaţi este curvă. O femeie care 

îşi înşală bărbatul numai cu un singur bărbat este curvă. Un bărbat care îşi 

înşală nevasta cu o singură femeie e un accident". (Gigi Becali) 

 

 

 

 

  

 

 



 Discurs discriminatoriu/instigator la 

ură în mass media 

„Am fost scârbit când am văzut că mii de români au ieşit în stradă ca să ia 

apărarea unui arab împotriva preşedintelui Traian Băsescu. Chiar dacă ar fi 

greşit Băsescu, n-ai voie să iei apărarea unui arab! M-am uitat cu scârbă la 

televizor! Mi-e scârbă de românii care au ieşit în stradă! Arafat să se ducă la el 

în ţară, la arabi, acolo! Cum să ţin cu un arab împotriva preşedintelui ţării 

mele? Să nu pună ministru arab în viaţa lor”” (Gigi Becali) 

 

“Pe teritoriul României niciun evreu nu a avut de suferit şi asta se datorează lui 

Antonescu”; “la Pogromul din Iaşi au murit 24 de evrei”; “armata germană este 

responsabilă pentru evenimentele din Iaşi” (Dan Șova, senator PSD) 

             (În perioada respectivă, au fost ucişi sau au murit din cauza regimului de 

exterminare din Transnistria între 280.000-380.000 de evrei români şi ucraineni.) 

 

”La urma urmei, dacă am ajuns să avem un premier plagiator, pucist și 

cheguevarist, de ce n-am avea în scurtă vreme o președintă romă, lesbiană și 

atee.” (Adrian Papahagi, candidat ARD, pe pagina personală de Facebook) 

 

 

 



 

 

Art. 30 Constituția României: 

1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a 

credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin 

scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de 

comunicare în public, sunt inviolabile.  

2) Cenzura de orice fel este interzisă.  

 

 

Daaaaar... 

  

 

 

 

 

 

 

Libertatea de exprimare – protecții și 

limitări legale 



Art. 30 Constituția României: 

 

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, 

onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria 

imagine.  

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la 

război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau 

religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la 

violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor 

moravuri.  

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la 

cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, 

organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de 

multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. 

Delictele de presă se stabilesc prin lege.  

 

 

 

 

 

 

Libertatea de exprimare – protecții și 

limitări legale 



 

Codul Civil al României transpune prevederile constituționale și 

garantează atât libertatea de exprimare, cât și deminitatea umană 

sau viața privată. 

 

Codul Penal pedepsește incitarea publicului, prin orice mijloace, la 

ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

 

Ordonanța 137/2000 sancționează toate formele de discriminare, 

dar specifică clar că prevederile ei nu pot fi interpretate în sensul 

restrângerii dreptului la liberă exprimare, a dreptului la opinie și a 

dreptului la informație. 

 

Legea și Codul audiovizual – doar pentru televiziuni și radiouri: 

“este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme 

de manifestări antisemite sau xenofobe”, precum “discriminarea pe 

considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală 

sau etnie. 

 

 

Libertatea de exprimare – protecții și 

limitări legale 



Constituție, legi, coduri 
 

 

În plus: 

- Coduri profesionale 

- Bune practici 

- “Bunele moravuri” 



Reglementare 

Reglementare: făcută de stat 

 

Co-reglementare: făcută de autoritățile statului în colaborare cu cei interesați  

 

Auto-reglementare: profesia își stabilește singură regulile 



Dar pe Internet? 

Toate legile aplicabile cetățenilor români sunt valabile și pe Internet. 

 

Anumite fapte (hate speech!) sunt pedepsite mai grav dacă sunt săvârșite 

pe Internet. De ce? 

 

Convenția împotriva crimelor prin intermediul sistemelor informatice 

 

Caracterul “global” al Internetului creează probleme de jurisdicție și face anumite 

cazuri greu de judecat. 

 

 



Plângere la CNA  - www.cna.ro 

 

Scrisori la redacție/Mail catre autor 

http://blog.cosmeanu.ro/palmare-sa-fie-dar-sa-stim-si-noi/ 

 

“Report” 

 

 

 

 

Ce putem face noi? 



Ce putem face noi? 



13 mai 2011 – Prima sentință care menționează express Facebook și Twitter 

într-un proces de media.  

 

La cererea familiei, judecătorul a interzis orice menționare a identității celor implicați 

în îngrijirea unei femei aflată în comă (asistente, medici, infirmiere, membri ai 

familiei).  

 

Sentința a fost emisă în UK și trimisă ambasadelor britanice, spre comunicare. 

 

Aflat în Slovacia, un jurnalist britanic, fără a avea cunoștință de această decizie, a 

scris pe blogul său un articol referitor la caz. În prezent, jurnalistul nu se poate 

întoarce în UK fără a suferi consecințele încălcării unei sentințe judecătorești. 

 

Mr. Justice Baker a fost primul 

http://www.theguardian.com/media/2011/may/13/twitter-and-facebook-publication-banned-injunction 



“Ea este Gloria, o femeie violată și fără niciun ban, și fără pensie. 

Facebook a decis că pentru fiecare share donează 2 euro.” 
 

375 liked this 

7922 shares 

175 comments 

 

 

Exemplu de ipocrizie 



Temă  

Identifică exemple de sterotipuri și discriminare în mediile pe care le urmărești. 

Cum le-ai combate? (lucru individual) 

 

Compune un cod de conduită care să-ți normeze comunicarea pe net.  

(se acceptă lucrul în grup) 

 

Identifică o problemă legată de drepturile omului/discriminare și imaginează-ți  

un plan pentru rezolvarea/înlăturarea ei. (lucru individual) 

 

 

 

 


