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Partea a I-a Efectele negative ale discriminării: 

➢ la nivel individual: performanțe scăzute, lipsa motivației, satisfacție 
profesională scăzută, neimplicare, sentimente de vinovăție, 
diminuarea încrederii în sine, neintegrarea în grupuri; 

➢ la nivelul grupului: comunicare deficitară și individualism; apariția 
situațiilor conflictuale, încurajarea stereotipurilor; competiție 
neproductivă, productivitate/eficiență diminuată, slabă dezvoltare 
și/sau nematurizarea grupului; 

➢ la nivelul comunității: neintegrarea școlară/profesională a 
persoanelor cu dizabilități, a persoanelor de etnie rroma etc., 
menținerea atitudinilor discriminatorii și a stigmatizării. 

 

1. Intoleranța și discriminarea pot lua mai multe forme:  

• Colegii tăi refuză să colaboreze cu tine la activitățile de grup sau nu te 

primesc în grupul lor de joacă;  

• Cadrele didactice au un comportament nedrept față de tine și te tratează 

diferit față de ceilalți elevi, indiferent de capacitatea ta de a face față 

cerințelor școlare;  

• Ți se adresează frecvent cuvinte jignitoare sau injurii;  

• Colegii ți se adresează folosind o poreclă ofensatoare, deși le-ai explicat 

de multe ori că acest lucru te deranjează; 

 • La adresa ta se fac des comentarii ironice sau răuvoitoare;  

• În prezența ta se fac frecvent glume cu privire la etnia, religia, defectele 

fizice sau orientarea ta sexuală;  

• Sunt răspândite zvonuri false în ceea ce te privește;  

• Ești agresat fizic de colegi sau de alte persoane (loviri, îmbrânciri, scuipat 

etc), iar agresiunea poate să ia forme extreme;  

• Primești amenințări din partea cuiva și te temi pentru propria siguranță; 

• Te-ai confruntat cu distrugerea intenționată a bunurilor personale de 

către altă persoană.  

 

2.   Modalități de reacție în situații de discriminare  
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Ce putem face atunci când asistăm la un comportament intolerant 

sau discriminatoriu? 

Primul pas este să luăm în serios plângerea victimei, pentru a evita 

agravarea situației. În acest sens, este important ca elevii să aibă la 

dispoziție mecanisme “prietenoase” de raportare a situațiilor de acest tip.   

Modalitatea de reacție prezentată mai jos este indicată mai ales 

pentru situațiile de hărțuire verbală sau fizică a elevilor ce fac parte din 

grupuri vulnerabile, însă unele pot fi aplicate și în cazul altor manifestări 

ale intoleranței, precum și în orice alte situații de violență în mediul școlar:   

Reacționează imediat!  

- Oferă victimei asistență imediat, inclusiv tratament medical, dacă situația 

o cere;  

- Solicită sprijinul consilierului școlar, dacă acesta este disponibil; 

 - Cere informații de la martorii care au asistat la incident (alte cadre 

didactice sau elevi) cât mai repede, cât încă au proaspete în memorie 

detaliile incidentului;  

- Nu porni de la premiza că problema se va rezolva de la sine. 

Comportamentul intolerant se va repeta și în alte situații sau gradul de 

violență al actelor de intoleranță va crește în viitor, dacă nu se iau măsuri.  

        Explică! 

 - Explică victimelor sau martorilor în ce măsură poți 

interveni;                                                              

-     Întreabă victimele sau martorii dacă doresc să-și păstreze anonimatul 

și explică-le că acest lucru nu va fi posibil dacă vor dori să facă o plângere 

oficială;  

-     Consultă regulamentul de ordine interioară sau alte documente interne 

ale școlii pentru a verifica sancțiunile care se impun în astfel de cazuri;  

Ascultă!  

- Creează un cadru securizant pentru victime sau martori (un spațiu 

primitor și suficient de izolat); 

 - Ascultă elevul cu atenție și oferă încurajări, deoarece descrierea 

incidentului ar putea fi dificilă pentru el;  
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Validează!  

- Una dintre cele mai mari temeri ale victimelor actelor de intoleranță este 

că nu vor fi crezute.  

Răspunsul pe care îl primesc de la prima persoană căreia îi relatează 

incidentul va determina dacă pe viitor va cere sprijinul unui cadru didactic 

într-o situație delicată sau va încerca să găsească alte soluții (ex.: să 

riposteze violent la rândul său sau să evite mediul școlar);  

Ia notițe!  

- Notează dacă persoana care raportează incidentul este victimă, martor 

ocular sau relatează un incident despre care doar a auzit. Este indicat să 

existe chiar un formular standard pentru raportarea acestor incidente; 

 - Se poate dovedi util să notezi fraze-cheie din relatările victimelor sau 

martorilor, fie că e vorba de fraze descriptive legate de incident, fie că e 

vorba de trăirile emoționale ale persoanelor implicate;  

Acțiuni ulterioare  

În funcție de gravitatea incidentului, cadrul didactic sau conducerea școlii 

pot lua o serie de măsuri precum: 

- implicarea părinților elevilor implicați (atât ai agresorului, cât și ai 

victimei); 

- sancționarea conform regulamentului de ordine interioară;  

- implicarea autorităților (ex.: poliția), dacă este nevoie;  

- dezbaterea incidentului la nivelul clasei sau chiar al școlii, fără însă a face 

referire la identitatea victimei și a agresorului;  

 

3. Modalități de prevenție a comportamentelor discriminatorii în 

mediul școlar  

Incidentele generate de comportamente discriminatorii reprezintă un 

semnal de alarmă, care semnalează necesitatea implementării unor măsuri 

preventive. 
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Ca regulă generală, aceste măsuri ar trebui dezvoltate într-o manieră 

participativă, împreună cu elevii și părinții acestora.  

În continuare vom prezenta câteva strategii care s-au dovedit 

eficiente în mediul școlar: 

1. Crearea unui mediu securizant și constructiv, care să încurajeze 

discuțiile pe teme delicate. Astfel de dezbateri trebuie să respecte o serie 

de reguli: 

 - toți participanții sunt tratați cu respect;  

- doar opiniile pot fi atacate, nu persoanele; 

 - deciziile trebuie argumentate; 

 - toți participanții trebuie să aibă ocazia să-și exprime punctul de vedere; 

- întrebările sunt încurajate.  

2. Stabilirea unui cod de conduită, care să conțină prevederi referitoare la 

discriminare și intoleranță în mediul școlar.  

3. Încurajarea participării elevilor prin intermediul consiliului sau 

parlamentului elevilor.  

4. Întărirea parteneriatului școală-familie, prin solicitarea sprijinului 

părinților în organizarea de activități curriculare și extracurriculare legate 

de combaterea discriminării. 

 5. Acordarea de sprijin elevilor aparținând grupurilor vulnerabile, conform 

nevoilor acestora.  

6. Organizarea de activități care să stimuleze reflecția și gândirea critică a 

elevilor, precum: dezbateri, studii de caz, descrierea experiențelor de 

viață, implicarea activă în campanii de combatere a discriminării, analiza 

stereotipurilor prezentate de massmedia, exprimarea prin mijloace 

artistice (teatru, pictură etc.). 
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Partea a 2-a Modalități de combatere a discriminării  

 

 

 

1. Cum scăpăm de discriminare?  

Pentru că stereotipurile și prejudecățile sunt o condiție necesară a 

discriminării, un prim pas ar fi eliberarea de stereotipuri și prejudecăți.  

Dacă este vorba de propriile tale credințe, încearcă să faci o analiză 

critică a acestora. Caută sursele lor: provin din ceea ce ți-au spus alții 

(familie, prieteni), din ceva ce ai citit sau auzit, dintr-un eveniment anume?    

Încearcă să găsești niște contra-exemple, niște excepții de la regulă. 

Atâta timp cât există măcar o excepție, înseamnă că nu putem aplica un 

stereotip sau o prejudecată fără a nedreptăți pe cineva.  

Eliberarea de stereotipuri și prejudecăți poate fi facilitată și 

de interacțiunea cu oameni cât mai diverși, oameni care au altă 

naționalitate, etnie, religie, orientare sexuală decât tine, sau care 

au avut experiențe de viață diferite de alte tale.  
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O dată ce vei reuși să cunoști oameni din diferite grupuri, 

vei constata că multe dintre credințele pe care le aveai în ceea 

ce-i privește erau false, iar multe dintre temerile tale erau 

nefondate.  

Un alt lucru pe care îl poți face este să elimini din vocabularul tău 

acei termeni care ar putea fi ofensatori pentru anumite grupuri.  

Câteva exemple de cuvinte pe care ai putea să le scoți din vocabular: 

“handicapat” (termenul corect este persoană cu dizabilități), „țigan” (are 

o conotație peiorativă, de aceea se recomandă termenul rom), „cioară”, 

“poponar”, „fătălău”, „jidan”,„bulangiu”, „retardat”, „nebun”, „muiere” și 

alte  cuvinte similare.  

Ca o regulă de bun simț, dacă nu ți-ar plăcea ca un anumit cuvânt 

să fie folosit la adresa ta, nu-l folosi nici tu la adresa altora. 

  În fine, pentru a combate discriminarea nu trebuie să mai rămânem 

indiferenți atunci când cineva este jignit sau nedreptățit din cauză că face 

parte dintr-un grup minoritar. 

De multe ori, atunci când nu noi suntem victimele discriminării, 

preferăm să nu ne implicăm, însă o astfel de atitudine pasivă ne face 

complici la discriminare și ne pune în pericol propriile drepturi.  

Pentru exemplificare, am ales câteva versuri scrise de Martin 

Niemöller (1892-1984), un pastor luteran care s-a transformat dintr-un 

susținător al regimului nazist într-un disident al acestuia, fiind ulterior 

închis în lagărele de concentrare de la Sachenhausen și Dachau. 

 După ce a fost eliberat din lagăr, Niemöller și-a exprimat frecvent 

regretul că nu a făcut mai multe pentru a ajuta victimele nazismului și și-

a petrecut restul vieții ca militant pentru pace. “Întâi au venit după 

comunişti şi eu nu am spus nimic deoarece nu eram comunist. Persoană 

care are păreri sau opinii deosebite față de colectivitatea, organizația etc. 

din care face parte. Apoi au venit după evrei și eu nu am spus nimic pentru 

că nu eram evreu. Apoi au venit după catolici și eu nu am spus nimic 

pentru că nu eram catolic. Apoi au venit după mine și nu mai era nimeni 

care să-mi ia apărarea.”  

2. Cum ne apărăm atunci când suntem victime ale 

discriminării?  
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Dacă faci parte dintrun grup vulnerabil, probabil că tot ce ai citit până 

acum despre stereotipuri, prejudecăți și discriminare îți este familiar, 

pentru că este vorba despre experiențe pe care le-ai trăit pe propria piele.   

Cel mai important lucru pe care îl poți face atunci când ești o victimă 

a discriminării este să nu păstrezi tăcerea.  

Indiferent dacă persoana care adoptă un comportament 

discriminatoriu în ceea ce te privește este un coleg, un cadru didactic sau 

orice altă persoană, există legi, instituții și specialiști la care te poți adresa 

pentru a primi ajutor.  

 

 

 

 

 

 

 

Melinda Ani, Expert în nediscriminare și problematica specifică a 

persoanelor de etnie romă 1 


