O RECOMANDARE EQUINET

ARE

MIN
I
R
C
S
I
D
NE

EGALITA

TE

FĂRĂ URĂ

RECOMANDARE PRIVIND COMBATEREA DISCRIMINĂRII
ȘI A DISCURSULUI DE INCITARE LA URĂ ÎN CAMPANIILE
ELECTORALE

Equinet, Rețeaua Europeană a
Organismelor de promovare a Egalității
Reamintind faptul că tratamentul egal și nediscriminarea sunt fundamentele sistemelor
de protecție a drepturilor omului și reprezintă principii și valori definitorii ale Uniunii
Europene;
Recunoscând că dreptul la egalitate și protecție împotriva discriminării este singurul
drept prevăzut în toate cele nouă tratate de bază ale ONU privind drepturile omului și
face de asemenea obiectul unor legi cu forță juridică obligatorie și al jurisprudenței vaste
la nivelul Consiliului Europei și al Uniunii Europene;
Reamintind că organismele de promovare a egalității sunt instituții de stat independente
înființate în Europa pentru a promova egalitatea și combate discriminarea și hărțuirea,
fiind de multe ori autorizate să combată discursul de incitare la ură;
Reafirmând că organismele de promovare a egalității sunt dedicate promovării egalității
și nediscriminării în toate domeniile vieții;

Recunoscând că libertatea de exprimare este unul din drepturile fundamentale ale
omului și se aplică nu numai ”informațiilor” sau ”ideilor” recepționate în mod favorabil
sau considerate inofensive ori neimportante, ci și acelora care jignesc, șochează sau
afectează statul sau orice categorie a populației, dar și reamintind că libertatea de
exprimare nu este absolută și este necesară prevenirea discursului de incitare la ură,
definit ca orice formă de exprimare care răspândește, incită, promovează sau justifică ura
bazată pe intoleranță;
Recunoscând legăturile dintre discriminare, hărțuire și discursul de incitare la ură;

Observând cu îngrijorare rapoartele privind numărul tot mai mare de campanii
electorale în Europa marcate de victimizare și limbaj discriminatoriu sau discurs de
incitare la ură împotriva anumitor grupuri din societate, de multe ori justificate ca fiind
simple exprimări ale unor opinii personale sau chiar preocupări pentru respectarea
drepturile omului;
Recunoscând că discriminarea, hărțuirea, discursul de incitare la ură și ideologiile sau
discursurile în campanii electorale ce se bazează pe idei sau teorii privind superioritatea
intrinsecă a unui grup de persoane datorită caracteristicilor personale sunt în mod direct
și necesar opuse principiilor democratice și pot compromite valorile de bază ale statelor
democratice și tradițiile noastre constituționale comune.

Equinet formulează următoarele
recomandări:
Principiul general al egalității
Nediscriminarea și ambiția unei egalități substanțiale
sunt pietrele de temelie ale democrațiilor europene
iar campaniile electorale sunt terenurile de testare
esențiale ale unor astfel de angajamente.
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Tratamentul egal și nediscriminarea sunt standarde
minime comune și trebuie respectate de oricine, în
toate circumstanțele, inclusiv în timpul campaniilor
electorale.
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Partidele politice și presa trebuie să ia în considerare
adoptarea sau susținerea unor coduri de conduită
pentru campaniile electorale care să includă o strategie
de a combate discriminarea, hărțuirea și discursul de
incitare la ură.
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Interzicerea discriminării
Partidele politice și candidații, precum și persoanele
4 care lucrează pentru ei trebuie să se abțină în
programele și campaniile lor de la utilizarea unui limbaj
discriminatoriu sau de la propunerea de politici și legi
discriminatorii și de la a exprima sau sprijini idei sau
teorii privind superioritatea unui grup de persoane pe
baza rasei, originii etnice, religiei, genului, vârstei,
orientării sexuale, identității de gen, dizabilității, altor
caracteristici personale protejate sau o asociere a
acestora.
Presa, în relatările sale privind campaniile electorale
trebuie să se abțină de la folosirea sau susținerea
unui limbaj discriminatoriu sau a unor politici și idei sau
teorii privind superioritatea unui grup de persoane
bazată pe rasă, origine etnică, religie, gen, vârstă,
orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate, alte
caracteristici personale protejate sau o asociere a
acestora. Relatarea unor astfel de aspecte și declarații în
campaniile electorale trebuie făcută responsabil, cu
explicațiile cuvenite și cu reflecții critice cu privire la
context.
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Discursul de incitare la ură
Partidele politice și candidații,
precum și persoanele care lucrează
pentru ei trebuie să se abțină în programele
și campaniile lor de la utilizarea sau susținerea unui
limbaj care constituie discurs de incitare la ură 1.
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Presa, în relatările privind campaniile electorale,
trebuie să se abțină de la utilizarea și sprijinirea unui
discurs de incitare la ură. Relatările privind limbajul
folosit în campaniile electorale care constituie discurs de
incitare la ură trebuie realizate într-un mod responsabil,
cu explicațiile cuvenite și reflecții critice cu privire la
context.

Abordarea subiectelor sensibile 2
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Partidele politice și candidații, precum și persoanele
care lucrează pentru ei trebuie să trateze în mod
responsabil și echitabil chestiunile sensibile privind
grupurile definite de caracteristici pesonale comune
protejate, pentru a evita stigmatizarea acestora.

Presa, în relatările privind campaniile electorale
trebuie să gestioneze în mod responsabil și echitabil
subiectele sensibile legate de grupuri definite de
caracteristici pesonale comune protejate pentru a evita
stigmatizarea acestora. Relatările privind astfel de
subiecte sensibile trebuie să fie însoțite de explicațiile
cuvenite și de reflecții critice cu privire la context.
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Reprezentarea egală pe listele electorale
Partidele politice trebuie să ia în considerare
instituirea de practici și politici pentru a asigura o
reprezentare ce reflectă diversitatea oamenilor din
societate la toate nivelurile de pe listele lor electorale,
chiar și în absența unei obligații legale exprese în acest
sens.
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1 În sensul prezentei recomandări, discursul de incitare la ură este înțeles, conform formulării Recomandării de Politică Generală nr. 15 a Comisiei Europene
împotriva Rasismului și Intoleranței privind combaterea discursului de incitare la ură ca fiind susținerea, promovarea sau incitarea sub orice formă a denigrării,
urii sau discreditării unei persoane sau a unui grup de persoane, precum și orice hărțuire, insultă, stereotip negativ, stigmatizare sau amenințare cu privire la
astfel de persoane sau grupuri de persoane și justificarea tuturor tipurilor precedente de exprimare pe motiv de rasă, culoare, origine națională sau etnică, vârstă,
dizabilitate, limbă, religie, sex, gen, identitate de gen, orientare sexuală și alte caracteristici personale sau statut.
2 În sensul prezentei recomandări, un subiect sensibil este orice subiect în mod curent utilizat în retorica discriminatorie sau intolerantă sau în discursul de
incitare la ură împotriva anumitor grupuri. Subiectele sensibile pot include, fără a fi limitate la acestea, măsuri de protecție socială, ajutoare de șomaj sau
statistici privind criminalitatea.

Equinet este Rețeaua Europeană a Organismelor de Promovare a Egalității, o
organizație asociativă care reunește 49 de instituții de egalitate din 36 de țări
europene, inclusiv toate țările membre UE. Instituțiile naționale de egalitate sunt
organizații publice care asistă victimele discriminării, monitorizează și oferă informații
cu privire la discriminare și contribuie la conștientizarea drepturilor și a valorizării
sociale a egalității. Ele au obligația legală de a acționa în legătură cu unul, câteva sau cu
toate criteriile de discriminare prevăzute de legislația Uniunii Europene (UE) – gen, rasă
și originea etnică, vârstă, orientare sexuală, religie sau convingeri și dizabilitate.
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info@equineteurope.org
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