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V. SEMNAL

NEDISCRIMINA REA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE – VALORI 
FUNDAMENTALE PROMOVATE DE CARTA DIVERSITĂȚII

Asociația de Asistență și Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 (APDD – 
Agenda 21) a organizat în data de 17 octombrie 
2018, la Fundaţia Româno-Americană, un 
workshop cu tema „Nediscriminarea și egalitatea 
de șanse – valori fundamentale promovate de 
Carta Diversității”, în cadrul proiectului Euro-
pean IDEAS, coordonat de DOBROVITA – 
Slovenia, cu parteneri din sectorul public și privat 
din Romania, Slovenia și Croația și susținut de 
Comisia Europeană, prin programul DG Justiție 
și Consumatori. În Romania, proiectul este im-
ple mentat de Asociația Asistența și Programe 
pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, Agenția 
Națională a Funcționarilor Publici și Fundația 
Forum for International Communications.

Manifestarea a fost organizată în contextul în 
care Romania a devenit cea de-a 21 țară europeană 
semnatară a Cartei Diversității1. Scopul acestui atelier 
a fost de a evidenția valorile pe care le promovează 
Carta, respectiv recunoașterea și promovarea diver-
sității, nediscriminării și egali tății de gen, precum și 
de a crește numărul semnatarilor acesteia.

Nediscriminarea şi egalitatea de şanse se afl ă 
printre priorităţile Uniunii Europene. Încă din 
2010 Comisia Europeană a lansat o Platformă 
Europeană a Cartelor Diversităţii, cu scopul de 
a sprijini dezvoltarea şi schimbul de bune prac-
tici între statele membre. Platforma permite 
semnatarilor să se întâlnească, la intervale regu-
late, pentru a împărtăși experiențele lor și pentru 
a dezvolta instrumente comune de lucru. 

Carta Diversităţii, una dintre cele mai efi ciente 
instrumente de recunoaștere și valorizare a diver-
sității și egalității de șanse, stabilește o serie de 
principii generale asumate voluntar de către 
semna tari, cu scopul de a promova diversitatea, 
non-discriminarea, incluziunea și egalitatea de 
șanse la locul de muncă. Platforma Cartei reuneşte 
la aceeași masă grupuri cointeresate dintre cele 
mai diverse, reprezentând o excelentă platformă 
de dezbatere în jurul managementului diversității.

1 A se vedea textul Cartei http://www.cartadiversitatii.
ro/textul-cartei-diversitatii.

În România, Carta Diversității își propune să 
motiveze organizațiile semnatare să recunoască 
și să extindă avantajele integrării diversității în 
practicile organizaționale și de resurse uma ne. 
Prin semnarea și recunoașterea Cartei, diver si-
tatea capătă dimensiuni practice și devine parte 
integrantă în cultura organizațională. 

În cadrul manifestării domnul Eugen Crai, 
ambasador al Cartei Diversității, în intervenția 
sa „Statul de drept și respectarea principiului 
nediscriminării și egalității de gen”, a evidențiat 
că principiile nediscriminării și egalității de șanse 
se afl ă printre prioritățile Uniunii Europene, 
insistând ca în cadrul societăţii româneşti diver-
sitatea, egalitatea de şanse şi incluziunea socială 
să devină valori recunoscute şi respectate.

De asemenea Doamna Nina Cugler, președinta 
APDD – Agenda 21, a făcut o prezentare a 
proiectului European IDEAS (Incluziune. Diver-
sitate. Egalitate. Conştientizare. Succes) precum și 
o prezentare a obiectivelor Cartei și a benefi ciilor 
managementului diversității în recrutarea forței 
de muncă, îmbunătățirea comu nicării interne în 
cadrul companiilor și instituțiilor și reducerea 
riscului de confl icte de muncă.

Doamna Alina Constantinescu, a prezentat stra-
tegia de implementare a Cartei în cadrul British 
Council și a avantajelor managementului diversității, 
prin monitorizarea anuală a pro gre selor înregistrate 
în atingerea obiectivelor Cartei Diversității.

Proiectul, care se desfășoară în perioada 1 ia-
nuarie 2017 – 31 decembrie 2018, va contribui 
la asigurarea unui nivel mai bun de informare a 
benefi ciarilor direcți ai proiectului, precum și 
a publicului larg, în ceea ce privește principiul 
nediscriminării, respectarea drepturilor omului, 
egalitatea de șanse, managementul diversității.

Prin această manifestare s-a urmărit ca prin 
eforturile tuturor celor care au semnat şi care vor 
semna Carta Diversității să se asigure respectarea 
valorilor și a principiilor care defi nesc statul de drept 
în România, precum şi a angajamentelor asumate 
ca membru al ONU şi al Uniunii Europene.

Olivia Florescu
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9 NOIEMBRIE, ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE COMBATERE 
A FASCISMULUI ȘI ANTISEMITISMULUI

Holocaustul, fascismul şi antisemitismul con-
tinuă să se manifeste sub forme noi, iar combaterea 
extremismului în zilele noastre nu reprezintă un 
act radical, ci o necesitate.

La campania de combatere a fascismului şi 
antisemitismului, iniţiativă a comunităţii inter-
na ţionale de a crea un front comun împotriva 
violenţelor şi a ideologiilor inspirate de ură şi 
xenofobie, s-a alăturat şi evenimentul „Apărători 
ai drepturilor omului în acţiune”.organizat de 
IRDO în parteneriat cu Colegiul Naţional Spiru 
Haret în cadrul proiectului „Şcoala Altfel”.

Ziua de 9 noiembrie are două semnifi caţii: 
comemorarea victimelor progromului din 1938, 
supranumită „Kristallnacht” – „Noaptea de 
cris tal” sau „Noaptea vitrinelor sparte”, când 
autorităţile fasciste au incitat la violenţă populaţia 
şi studenţimea germană. Astfel, au fost incendiate 
sinagogi şi au fost distruse vitrinele magazinelor 
evreieşti, iar proprietarii acestora au fost agresaţi 
fi zic, alţii ucişi, iar alţii au fost arestaţi şi trimişi în 
lagărele de concentrare. Aşa a început prigonirea 
evreilor, 9 noiembrie reprezentând în mod simbo-
lic data declanşării Holocaustului.

Cea de a doua semnifi caţie a acestei zile, de 
9 noiembrie, pentru societatea contemporană 
este lansarea către publicul larg a unui semnal de 
alarmă în scopul conştientizării pericolului actual 
al mişcărilor naţionaliste şi de extremă dreaptă a 
căror recurenţă atinge un indice îngrijorător la ora 
actuală.

După Holocaust şi încheierea celui de al Doilea 
Război Mondial s-a căutat o cale de cooperare 
între naţiuni. Astfel a luat naştere Organizaţia 
Naţiunilor Unite, iar Carta ONU, Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia 
cu privire la actele de Genocid consfi nţeau un 
angajament pentru respectarea egalităţii şi a 
drepturilor omului. 

În cadrul evenimentului, elevii claselor X –XI au 
prezentat din perspectivă proprie lupta împotriva 
neofascismului şi a reapariţiei mesajelor motivate 
de ură, xenofobie şi extremism. Au prezentat 
sub diferite forme: videoclipuri, afi şe, articole, 
poveşti de viaţă pe tema recurenţei extremismului. 

De asemenea, s-a discutat despre Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, subliniindu-
se în mod special asupra art. 18 – libertatea de 
gândire și de conștiință, libertatea religioasă; 
art. 19 – libertatea de opinie și de exprimare și 
art. 20 – libertatea de adunare pașnică și de 
asociere. 

Din dezbaterile ce au urmat a reieşit faptul 
că discursul motivat de ură, intensifi cat şi în 
contextul valului migraţionist se proliferează 
cu uşurinţă şi extrem de rapid prin intermediul 
reţelelor de socializare. Acesta a fost unul dintre 
subiectele de mare interes care a captat atenţia 
tuturor participanţilor.

S-a vorbit şi despre rolul artei – cinematografi e, 
literatură, muzică, pictură – care poate fi  o 
armă puternică în combaterea discriminării şi a 
violenţei. Activismul poate deveni extrem de 
efi cient prin intermediul creaţiei artistice. 

În încheiere, s-a subliniat că tinerilor, ca 
cetăţeni europeni activi, le revine responsabilitatea 
respectării şi promovării egalităţii în drepturi 
pentru păstrarea şi transmiterea mai departe 
a idealurilor şi principiilor consfi nţite prin 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 
Drepturile fi ecăruia nu trebuie să reprezinte 
doar un ideal abstract. Numai prin exercitarea 
şi respectarea lor de către fi ecare persoană, vom 
putea trăi în siguranţă într-o societate a păcii, 
eliberată de ură. 

Timpul care s-a scurs de la Holocaust nu trebuie 
să fi e un pretext pentru scufundarea treptată în 
uitare a acestei tragedii a umanităţii, deoarece cu 
cât vom uita ceea ce s-a întâmplat, cu atât vom fi  
mai expuşi la noile valuri de ură şi violenţă.

Pentru materialele video şi afi şele din cadrul 
prezentării, IRDO a avut ca în fi ecare an, sprijinul 
organizaţiei UNITED for Intercultural Action 
– reţeaua europeană de ONG-uri care militează 
împotriva naţionalismului, neofascismului, 
pentru drepturile migranţilor, refugiaţilor şi ale 
minorităţilor, a cărei activitate este susţinută de 
560 de ONG-uri din întreaga lume.

Daniela Albu
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O VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ ESTE DREPTUL FIECĂREI FEMEI 

La doi ani după ratifi carea de către România a 
Convenţiei de la Istanbul, în ciuda unei legislaţii 
naţionale favorabile, violenţa împotriva femeilor 
s-a agravat faţă de anul trecut, iar fenomenul este 
considerat şi recunoscut la nivel guvernamental 
ca fi ind un fl agel. 

Deşi iniţial răneşte individual, violenţa are con-
secinţe nefaste asupra familiei şi a societăţii. Mai 
mult decât atât, aşa cum precizează Secretarul 
General al ONU în mesajul său din acest an 
cu prilejul Zilei internaţionale de combatere a 
violenţei împotriva femeilor, „violenţa este şi o 
problemă profund politică, legată de o problematică 
vastă privind puterea şi controlul în societate.” O 
societate care nu oferă femeilor posibilitatea de 
a scăpa din situaţii abuzive, sau în care legislaţia 
nu este implementată în aşa fel încât să se acorde 
credibilitate victimelor, o societate care le refuză 
femeilor ocuparea unor posturi de decizie sau care 
discriminează femeile la nivel salarial în comparaţie 
cu colegii lor bărbaţi, va rămâne o societate în care 
violenţa şi atitudinile discriminatorii sunt permise şi 
acceptate. Acestea vor continua să reprezinte obsta-
cole în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării 
durabile ale Agendei 2030.

În iulie 2017, Comitetul ONU privind elimi-
narea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) a formulat recomandări pri-
vind implementarea de către România a Convenţiei 
ONU pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor. Astfel, Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în contextul 
priorităţilor sale strategice îşi propune să funcţio-
neze ca o punte de legătură între autorităţi, 
socie tatea civilă şi toţi factorii interesaţi pentru 
implementarea prevederilor Convenţiei de către 
România şi implicit pentru atingerea obiectivelor 
Agendei 2030.

Luni 26 noiembrie, a avut loc la sediul IRDO 
dezbaterea cu tema „O viaţă fără violenţă este 
dreptul fi ecărei femei” organizată în parteneriat 
cu Asociaţia Femeilor din România – Împreună 
(AFRI) cu prilejul Zilei Internaţionale a Combaterii 
Violenţei Împotriva Femeilor şi a perioadei celor 
16 zile de activism (numită şi zilele portocalii), 
25 noiembrie – 10 decembrie. 

Este o realitate faptul că violenţa domestică 
s-a amplifi cat faţă de anul trecut. Conform datelor 

Ministerului Public, IGPR și INML, 26% din 
omoruri au avut loc în familie în 2017, iar din 
36.245 de fapte de violență în familie sesizate 
în 2017, au ajuns în instanță doar 4% (1.491 
inculpați). Femeile sunt principalele solicitante 
a ordinului de protecție, în aproximativ 90% 
din cazuri, dar numai 43% dintre cereri au fost 
acceptate de la introducerea acestuia.

Ţinând cont de realitatea din societatea româ-
nească şi ca urmare a recentelor modifi cări pe 
plan legislativ, prin această dezbatere IRDO şi-a 
propus identifi carea unor noi modalităţi şi căi 
de comunicare între Institut şi actorii implicaţi 
în combaterea violenţei împotriva femeilor. Prin 
intermediul grupului de lucru constituit şi extins 
faţă de anul trecut s-au analizat consecinţele actelor 
de violenţă domestică asupra familiei şi societăţii, 
dar mai ales s-au identifi cat problemele cu care 
se confruntă factorii implicaţi în combaterea 
violenţei împotriva femeilor.

În cuvântul său de deschidere, dl. dr. Adrian 
Bulgaru, director IRDO, a subliniat rolul şi im-
plicarea Institutului ca liant între autorităţi şi 
societatea civilă, precum şi principalele arii stra-
te gice pe care IRDO îşi axează activitatea în 
domeniul drepturilor femeilor: educaţia, promo-
varea egalităţii de şanse şi accesul la justiţie, 
com baterea promovării unei imagini stereotipe 
a femeii în mass-media, accesul la servicii de 
să nătate, categoriile vulnerabile şi trafi cul de 
persoane, combaterea violenţei şi accesul la in-
for mare în mediul rural. Prin activităţile sale de 
formare, organizarea de seminarii, dezbateri, sim-
pozioane și campanii de conştientizare IRDO 
pro movează respectarea drepturilor femeii şi 
combaterea violenţei domestice. 

În continuare s-a dat citire mesajului Secreta-
rului General al ONU, Antonio Guterez, mesaj 
unic prin sinceritatea sa, deoarece se recunoaşte 
în mod public că există cazuri de hărţuire sexuală 
şi abuzuri chiar în rândul angajaţilor ONU sau 
acte de acest fel comise de către forţele ONU de 
menţinere a păcii afl ate în misiune lansându-se 
un apel ferm de combatere prin toate mijloacele, 
a oricăror forme de exploatare sexuală. O altă 
campanie de combatere a hărţuirii sexuale a 
fost lansată în acest an cu deviza #Hear me too 
(Ascultaţi-mă şi pe mine), prin care victimele 
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hărţuirii sexuale sunt invitate să îşi spună poves-
tea lor pentru a demasca agresorii şi pentru a 
împiedica repetarea unor astfel de abuzuri.

Preşedinta Asociaţiei Femeilor din România 
Împreună (AFRI), dna Corina Pagu, a făcut 
refe rire la necesitatea unei mai bune informări 
cu privire la drepturile femeilor în România, 
pentru ca acestea să poată deveni active în lupta 
împotriva sărăciei şi a violenţei, în afi rmarea lor 
pe piaţa muncii sau în iniţiative antreprenoriale. 
Conştientizarea opiniei publice reprezintă un 
element cheie în stoparea violenţei. 

Pornind de la noutăţile apărute în domeniul 
legislativ, grupul de lucru a analizat barierele cu 
care se confruntă cei care activează în domeniul 
combaterii violenţei. Îmbucurătoare a fost 
pre zenţa unor ONG-uri membre ale Reţelei 
pentru combaterea violenţei împotriva femeilor 
(asociaţia SOLWODI, fundaţia Sensiblu, Asocia-
ţia Anais), reprezentanţi ai SIRDO, ai Nazarcea 
Grup DGASPC şi ai poliţiei române. Au fost 
discutate as pecte privind aplicarea Legii nr. 
174/2018 pri vind modifi carea şi completarea Legii 
nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie – cu referire la ordinul de 
protecţie provizoriu ce poate fi  emis şi semnat de 
către poliţistul afl at în exerciţiul funcţiunii1.

De asemenea, prin Hotărârea de Guvern 
nr. 365/24.05.20182, a fost aprobată Strategia 
națională privind promovarea egalității de șanse 
între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021, 
precum și a Planului operațional pentru perioada 
2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei.

Prin acest act se defi neşte clar rolul Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi de a promova principiul 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor 
de discriminare pe criteriul de sex şi asigurării 
integrării perspectivei de gen în toate politicile 

1 Art. 224. 
(1) Prin ordinul de protecție provizoriu se dispun, 

pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de 
protecție, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent 
constatat, dintre următoarele obligații sau interdicții:a) 
evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, 
indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; 
b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința 
comună;c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe 
minime determinate față de victimă, față de membrii familiei 
acesteia, astfel cum sunt defi niți potrivit prevederilor art. 5 

2 Publicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 465/06.06.2018.

şi programele naţionale. Hotărârea are în vedere 
înfi inţarea, sau după caz, dezvoltarea unor servicii 
destinate protecţiei victimelor violenţei în familie, 
în paralel cu asigurarea capacităţii instituţionale de 
implementare a proiectelor în sprijinul acestora, 
şi asigurarea unor mijloace materiale şi resurse 
umane sufi ciente care să conducă la împuternicirea 
femeilor si la eliminarea inegalităţii de gen la 
toate nivelurile”, se arată în document. 

În contextul evoluţiei legislaţiei în domeniu, 
a fost menţionată şi Legea nr. 35/2017 privind 
completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru 
prevenirea si combaterea violentei in familie3.

Reprezentanţii ONG-urilor au evidențiat di-
fi  cultățile cu care se confruntă în activitatea 
organizaţiilor lor și lacunele existente în imple-
men tarea legislaţiei. De asemenea, au fost 
prezen tate exemple de cazuri concrete şi de bune 
practici, au fost discutate aspectele privind lipsa 
de încredere a victimelor în sistemul judiciar, 
faptul că reprezentanţii autorităţilor de multe ori 
nu le acordă credibilitate, precum şi faptul că se 
continuă propagarea imaginii stereotipe a femeii 
în materiale publicitare. 

Un element de importanţă majoră continuă să 
fi e lipsa datelor privind numărul plângerilor şi 
deciziilor judecătoreşti referitoare la discriminarea 
femeilor. De asemenea, este necesară o mai 
bună monitorizare a situaţiilor în care ordinul 
de protecţie este încălcat de agresor. Aşa cum au 
precizat şi reprezentantele asociaţiei SOLWODI 
multe victime aleg tăcerea. Ceea ce înseamnă că 
toate datele statistice existente se referă numai la 
actele de violenţă care au fost raportate. Acesta 
este doar vârful aisbergului, fi indcă numărul 
victimelor care aleg tăcerea este incredibil de 
mare. Cu dăruire şi cu înţelegere pentru situaţiile 
delicate, SOLWODI oferă consiliere psihologică 
şi asistenţă socială acestor victime neştiute de 
nimeni, militând pentru readaptarea lor la o viaţă 
normală, lipsită de violenţă şi pentru recâştigarea 
încrederii în sine a acestor femei.

În urma discuțiilor s-a propus ca la viitoarele 
întâlniri să fi e invitaţi şi judecători pentru exem-
plifi carea modalităţilor de soluţionare a cazurilor 
de violenţă domestică.

Daniela Albu
3 Publicat în Monitorul Ofi cial, Partea I nr. 214 din 

29 martie 2017.



DREPTURILE OMULUI 113

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

În fi ecare an, pe 3 decembrie este sărbătorită 
ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, 
proclamată prin Rezoluţia 47/3 din 1992 de 
către Adunarea Generală a ONU. Prin marcarea 
acestei zile comunitatea internaţională îşi 
propune promovarea unei mai bune înţelegeri 
a numeroaselor probleme cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilităţi, în vederea susţinerii 
demnităţii şi a drepturilor acestora. Tema aleasă 
pentru acest an este „Împuternicirea persoanelor 
cu dizabilităţi, asigurarea incluziunii şi egalităţii” 
şi se axează pe incluziune în conses cu obiectivele 
dezvoltării durabile ale Agendei 2030. Planul 
ambiţios al Agendei de „a nu lăsa pe nimeni în 
urmă” îşi propune canalizarea tuturor resurselor 
umane şi fi nanciare existente pentru a realiza o 
lume a păcii şi prosperităţii în care demnitatea 
fi ecărei persoane este respectată.

Pentru că mai mult de jumătate din populaţia 
globului trăieşte în zone urbane, realizarea unei 
dezvoltări durabile depinde în cea mai mare măsură 
de felul în care suntem capabili să transformăm şi 
să gestionăm spaţiul urban. În contextul atingerii 
obiectivului 11 al Agendei 2030: „dezvoltarea 
orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fi e 
deschise tuturor, sigure, adaptabile şi durabile”, 
pentru o dezvoltare reală a oraşelor este nevoie de 
participarea deplină şi egală a tuturor persoanelor, 
inclusiv a celor cu dizabilități, în toate sferele 
societăţii, dar şi de crearea unui mediu prietenos 
şi accesibil pentru acestea.

Cu acest prilej, Institutul Român pentru 
Drepturile Omului a răspuns invitaţiei de a vizita 
Nazarcea Grup având astfel ocazia să cunoască 
în mod direct curajul, abilităţile, devotamentul 
profesional şi modestia angajaţilor cu dizabilităţi. 
Este cu siguranţă un exemplu de succes privind 

viaţa independentă şi autonomia persoanelor cu 
dizabilităţi, un exemplu care sperăm ca în viitor 
să fi e preluat la nivel naţional.1

Pornind de la ideea că „fi ecare persoană 
cu dizabilităţi încadrată în muncă reprezintă o 
valoare adăugată societăţii şi comunităţii din 
care face parte”, Nazarcea Grup, cea mai mare 
unitate protejată autorizată din ţară, dezvoltă şi 
promovează servicii în domeniul inserţiei socio-
profesionale şi al integrării în muncă a persoanelor 
cu dizabilităţi. În afara celor 70 de locuri de muncă 
ocupate de persoane cu dizabilități, structura 
funcționează și ca o platformă care asigură mediul 
formal de învățare și pregătire pentru piața liberă 
a muncii. Odată ce se perfecţionează angajaţii 
sunt încurajaţi să urmeze o carieră în domeniul 
ales aplicând pentru un nou loc de muncă, iar 
dacă aleg să rămână pot să împărtăşească din 
cunoştinţele şi experienţa lor profesională noilor 
veniţi. 

Reprezentanţii IRDO au dorit ca în această 
zi să cunoască calităţile, talentul şi participarea 
oamenilor cu dizabilităţi în viaţa societăţii. 
Vizitând atelierele de brutărie, croitorie, tipografi e, 
ceramică decorativă, spălătorie, călcătorie textile 
şi spălătorie auto au întâlnit oameni speciali care 
muncesc cu dăruire în domeniul ales. 

Activitatea Nazarcea Grup reprezintă un 
model de urmat privind responsabilizarea 
comunităţii prin intermediul diversifi cării 
serviciilor educaţionale şi sociale şi invită la 
refl ecţie cu privire la schimbarea mentalităţilor şi 
atitudinilor care încă pun bariere în calea afi rmării 
şi dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi.

Marius Mocanu

1 A se vedea https://nazarceamag.ro/?fbclid=IwAR3uFL
m36Cb8PCrnSFamvKq7nHTanV-5me5ctcmKJ4BMQvD-
UykdPQrhVKE.
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI

În contextul aniversării a 70 de ani de la adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a 25 
de ani de la adoptarea Principiilor de la Paris privind 
rolul instituţiilor naţionale pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor omului, Institutul Român pen-
tru Drepturile Omului, Comisia pentru drepturile 
omu lui, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Sena-
tului, au organizat, în data de 10 decembrie 2018, 
conferinţa „Rolul instituţiilor naţionale pen tru 
drepturile omului în contextul provocărilor actua-
le”, ce a avut loc la Muzeul Municipiului Bucureşti, 
Palatul Şuţu.

Evenimentul a constituit un dialog, deschis 
şi constructiv, între instituţiile cu atribuţii şi 
preocupări în domeniul promovării şi protecţiei 
drepturilor omului, mediu academic şi organizaţiile 
neguvernamentale cu preocupări în domeniu şi a 
avut ca teme de dezbatere: „Instituţiile naţionale 
pentru drepturile omului – cadru deschis de dialog 
şi iniţiative comune” şi „Mijloace şi căi de acţiune 
ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor omului”.

În deschidere, au fost prezentate mesajul d-lui 
deputat Iusein Ibram, preşedintele Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi 
mesajul d-lui senator Dorin Valeriu Bădulescu, 
președintele Comisiei pentru drepturile omului, 
egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului.

Domnul Gabriel Vockel, director adjunct 
al UNICEF România, a subliniat, în discursul 
de deschidere, câteva dintre aspectele pozitive 
identifi cate în ceea ce priveşte măsurile şi acţiunile 
autorităţilor române vizând protejarea drepturilor 
copilului, dar şi unele elemente care ar necesita 
îmbunătăţiri, conform celor mai recen te observaţii şi 
recomandări ale Comitetului pentru implementarea 
Convenţiei privind drep tu rile Copilului din 2017 
privind România. Dintre aspectele pozitive, amintim 
demersul de reînfi inţare a ANPCA (Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie) şi, respectiv, faptul că România este prima 
ţară din regiune care respinge instituţionalizarea 
minorilor sub 7 ani. Pe de altă parte, există şi unele 
lucruri de îndreptat, exemplifi cându-se patru linii 
directoare în care s-ar putea implementa politici 
mai ample şi mai efi ciente: nediscriminarea, accesul 
la servicii de sănătate şi la educaţie, reducerea 
violenţei în şcoală şi familie, accesul la resurse. 

În încheiere, Gabriel Vockel şi-a exprimat, în 
numele organizaţiei UNICEF, dorinţa de a sprijini 
autorităţile române şi societatea civilă în demersul 
acestora de a crea şi aplica politici efi ciente pentru 
realizarea drepturilor copilului.

În prima secţiune a conferinţei, moderată de 
d-na deputat Adriana Săftoiu, au fost prezentate 
şi analizate aspecte privind activitatea instituţiilor 
naţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor omu-
lui, evoluţiile aduse de cele mai recente modifi cări 
legislative privind mandatul acestora, dar şi provo-
cările cu care se confruntă. Au luat cuvântul d-ul 
Zsolt Molnar, adjunct al Avocatului Poporului 
pentru domeniul drepturilor omului, egalitate 
de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi 
minorităţi naţionale, d-ul Gheorghe Aștileanu, 
vicepreşedinte al Consiliului de monitorizare a 
implementării Convenţiei ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi, subcomisar de poliţie 
Ionel Floretin Creţa, inspector general adjunct, 
Inspectoratul General pentru Imigrări și d-na 
Daniela Tontsch, președinte al Consiliului Național 
al Dizabilității din România.

Secţiunea a II-a, „Mijloace şi căi de acţiune 
ale instituţiilor naţionale pentru promovarea şi 
protecţia drepturilor omului”, a constituit un 
atelier de dezbatere, moderat de domnul Adrian 
Bulgaru, director al IRDO. Perspectiva oferită de 
participanţii, proveniți din variate zone de interes, 
cu privire la problemele actuale cu care se confruntă 
persoanele vârstnice, femeile, copiii, persoanele cu 
dizabilități în România, precum si aspecte privind 
accesul la educație si educația pentru drepturile 
omului, implementarea Agendei 2030. Discuțiile 
au creat premizele unor viitoare acțiuni comune 
și colaborări a actorilor implicaţi direct şi indirect 
în protejarea şi promovarea drepturilor omului, 
care să contribuie la îmbunătăţirea respectării 
drepturilor omului în ţara noastră 

Aşa cum sublinia şi Secretarul general al 
Naţiunilor Unite, Antonio Guterres în mesajul său 
„Acum, mai mult decât oricând datoria noastră 
comună este cât se poate de clară: Să intervenim 
pentru apărarea drepturilor omului – pentru toţi, 
pretutindeni”. 

În cadrul evenimentului a avut loc şi expoziţia 
de desene ale copiiilor participanţi la Concursul 
„Democraţie şi toleranţă” şi a celor premiaţi în 
cadrul concursului „E timpul pentru toleranţă”.

Daniela Albu



DREPTURILE OMULUI 115

DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

În cadrul manifestărilor organizate cu prilejul 
Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, a avut 
loc la Ploieşti, pe 11 decembrie 2018, a VIII-a 
ediţie a Simpozionul naţional „Drepturile şi liber-
tăţile fundamentale ale omului” ce s-a înscris 
în cadrul proiectului „70 de ani cu încredere în 
respectarea drepturilor noastre”, organizat de 
Fundaţia „Adolescenţa” şi Institutul Român pentru 
Drepturile Omului în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană „Nicolae Iorga”, Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Prahova şi Casa Corpului Didactic 
Prahova. Evenimentul s-a desfăşurat la Biblioteca 
Judeţeană „Nicolae Iorga” din cadrul Palatului 
Culturii din Ploieşti.

Manifestarea a cuprins mai multe secţiuni: 
o secţiune consacrată cadrelor didactice şi 
documentariştilor – Cercetare didactică privind 
cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului 
şi două secţiuni destinate elevilor privind expe-
rienţele extraşcolare şi culturale (proză scurtă, 
desene, poezie, articol jurnalistic, videoclip, etc.).

Reuniunea a fost moderată de doamna prof. 
Aura Crăiţaru – preşedintele Fundaţiei „Adoles-
cența”, care în cuvântul de deschidere a evidenţiat 
semnifi caţia Zilei internaţionale a drepturilor 
omului şi a celei de a 70 –a aniversări a Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului.

Domnul dr. Adrian Bulgaru, director al IRDO, 
a subliniat, de asemenea, importanţa şi semni-
fi caţia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, 
precizând că fi ecare în parte şi toţi împreună, 
trebuie să cunoaştem aceste drepturi, să le 
respectăm, să le punem în echilibru cu obligaţiile 
care decurg din aceste drepturi şi să manifestăm 
o mai mare toleranţă pentru cei din jurul nostru, 
deoarece o societate democratică este o societate 
incluzivă.

Declaraţia reprezintă izvorul, originea tutu ror 
reglementărilor internaţionale, regionale şi naţio-
nale care şi-au propus promovarea şi garantarea 

drepturilor civile, politice, economice, sociale şi 
culturale ale tuturor oamenilor. Pentru ca acest 
document să nu rămână, încă sub diferite aspecte, 
numai un ideal, un rol esenţial revine statelor, 
instituţiilor, dar şi societăţii civile de a asigura o 
mai bună cunoaştere a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în primul rând prin 
educaţia pentru drepturile omului şi educaţia 
pentru valori.

Drepturile omului joacă un rol important 
între obiectivele dezvoltării durabile, deoarece 
în absenţa demnităţii umane, nu se poate realiza 
dezvoltarea durabilă. Drepturile omului sunt 
motivate de progresul obiectivelor dezvoltării 
dura bile şi obiectivele dezvoltării durabile sunt 
determinate de progresul în domeniul drepturilor 
omului.

Ziua internaţională a drepturilor omului re-
pre zintă, an de an, o zi a solidarităţii în toată 
diversitatea sa şi un moment de refl ecţie pentru 
instituţiile statului, societatea civilă şi cetăţeni 
asupra faptului că drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului nu pot fi  dispreţuite, încălcate 
sau ignorate.

În cadrul lucrărilor simpozionului au fost citite 
și mesajele Secretarului General ONU, domnul 
Antonio Guterres care îndeamnă „să intervenim 
pentru apărarea drepturilor omului – pentru toţi, 
pretutindeni”, precum şi al Înaltului Comisar 
ONU pentru drepturile omului doamna Michelle 
Bachelet.

La manifestare au fost prezenţi elevi şi profe-
sori îndrumători de la Colegiul economic „Virgil 
Madgearu” Ploieşti, Liceul „Simion Stolnicu” 
Comarnic, precum şi mulţi alţi invitaţi din dome-
niul dreptului umanitar, scriitori, cadre didactice, 
documentarişti etc.

Olivia Florescu

1 A se vedea https://www.facebook.com/adolescenta08..




