
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 

și 

Oficiul Avocatului Poporului 

 

APEL PUBLIC  

privind încetarea utilizării discursului xenofob 

 

În legătură cu apariția, în spațiul informațional, a declarațiilor, comentariilor și opiniilor 

în adresa refugiaților și reprezentanților diferitor grupuri etnice și lingvistice, Oficiul 

Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității vin cu un apel public adresat atât populației generale, persoanelor 

publice, politicienilor, cât și mass-mediei. 

Instituțiile atrag atenția, că în contextul crizei umanitare, generată de evenimentele 

din Ucraina, discursurile care instigă la ură pot avea efecte drastice, de la izbucnirea 

conflictelor interetnice, până la crime motivate de ură. Acestea duc la degradarea 

considerabilă și de lungă durată a ordinii publice și conviețuirii interetnice și sunt 

foarte greu de remediat. 

Instituțiile condamnă cu vehemență discursurile și manifestările publice, motivate de 

xenofobie. 

În acest context, Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și 

eliminarea discriminării și asigurarea egalității recomandă: 

Tuturor persoanelor: 

- să nu promoveze mesaje xenofobe sau expresii discriminatorii în adresa 
refugiaților, minorităților etnice și lingvistice; 

- să utilizeze un limbaj respectuos în raport cu persoanele din grupurile 
vulnerabile; 

- să nu distribuie mesaje care îndeamnă la ură sau incită la violență; 
- să nu stigmatizeze persoanele afectate și pe membrii familiilor acestora. 

 

 



 

Politicienilor si persoanelor publice: 

- să nu facă uz de stereotipuri și prejudecăți în exprimările publice și să nu admită 

discursuri xenofobe și discriminatorii față de refugiați și minoritățile etnice și 

lingvistice; 

- să evite abordarea tematicilor sensibile și să promoveze un discurs public 
echilibrat, fără a incita la ură sau violență; 

- să reacționeze ferm la mesajele xenofobe apărute în spațiul public, în mass-
media și în mediul online. 

Mass-mediei: 
- să nu admită discursuri xenofobe și discriminatorii față de refugiați și 

minoritățile etnice și lingvistice; 
- să utilizeze un limbaj care să promoveze incluziunea tuturor grupurilor în 

societate;  
- să reflecte, în mod responsabil, cu explicațiile cuvenite și cu reflecții critice 

subiectele sensibile care vizează un anumit grup, pentru a evita stigmatizarea 
acestora. 

 


