
Efectele discriminării asupra celor afectați în mod direct, dar 
și asupra întregii comunități sunt dintre cele mai grave.

Discriminarea și tratamentul diferențiat au consecințe nefaste 
asupra stării fizice și psihice, producând rupturi la nivel social, 
ce conduc la izolare și violență.

ȘANSE SPORITE 
LA ANGAJARE 
PRIN CALIFICARE

Oferim o perspectivă alternativă care promovează 
diversitatea, toleranța. 
Discutăm cu cei apropiați (colegi, prieteni, familie) 
atunci când întâlnim situații de discriminare. 
Evităm să ne angajăm în dezbateri cu cei care trans-
mit mesaje discriminatorii (nu au nicio finalitate, 
este greu de crezut că vom reuși să-i convingem).
Distribuim înregistrări video, articole, linkuri către 
materiale care oferă puncte de vedere alternative 
sau mesaje pozitive. 

Eliminarea discriminării și manifestarea toleranței față 
de ceilalți, este una dintre condiţiile necesare pentru 
edificarea unei societăţi echitabile şi progresiste.

Proiectul ''Șanse sporite la angajare prin calificare'' 
susține calificarea și angajabilitatea șomerilor și a persoa- 
nelor inactive din județele Giurgiu și Prahova.

În comunitățile rurale există acces limitat la activități 
de formare și calificare datorită costurilor, distanței sau 
lipsei oportunităților de formare profesională a adulți- 
lor. 

Din această perspectivă, proiectul devine poate singura 
speranță și acces la un trai mai bun pentru majoritatea 
persoanelor din această regiune. 
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PARTENERI

SPUNE NU 
DISCRIMINĂRII!

Ce putem
face ?

Prejudecata şi rasismul sunt promovate, prin discursuri 
instigatoare la ură, fiind perpetuate în societate şi 
transmise inclusiv generaţiilor tinere. 

Discursul instigator la ură scindează societatea în „noi” 
şi „ei”. 

O societate ideală, în care nu ar exista rasism, intole- 
ranţă, xenofobie, discurs instigator la ură, ar fi compusă 
din cetăţeni egali în faţa legii, uniţi prin ţelul comun de 
bunăstare. 

Egalitatea de șanse are la bază asigurarea participării 
depline a fiecărei persoane la viața economică și 
socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, 
vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.

Egalitatea de șanse reprezintă un deziderat al oricărei 
societăți moderne, caracterizată de performanță, încre-
dere între membri, coeziune socială.

Discursul
instigator la ură

Egalitatea
de șanse

Pe scurt 
despre PROIECT

Material informativ privind discriminarea, parte a 
campaniei ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI din cadrul 
proiectului
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Acțiunea prin care unele persoane sunt tratate diferit 
sau lipsite de anumite drepturi, în mod nejustificat, pe 
baza unor considerente neîntemeiate.

Orice persoană se poate confrunta, pe parcursul vieții, 
cu situații de discriminare. Discriminarea se poate mani-
festa în diferite medii și context: la locul de muncă, la 
spital, la restaurant etc.

Persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde 
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai. O femeie este respinsă la interviu, pentru că este 

mamă singură, iar angajatorul consideră că nu poate 
fi de încredere. 
Familii de romi sunt evacuate de către primărie și 
relocate în apropierea unei gropi de gunoi, în 
condiții neadecvate.
Persoanele cu dizabilităţi nu pot avea acces într-o 
instituţie publică datorită barierelor  fizice pe care 
nu le pot trece.
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Deși în majoritatea țărilor democratice există legi împo-
triva discriminării, egalitatea de tratament fiind garan-
tată de Constituție, fenomene de discriminare încă 
există. 

În cazul anumitor persoane, riscul de a fi discriminate 
este mai ridicat, pentru că fac parte din grupuri vulnera-
bile. 

Discriminarea trebuie să aducă atingere unui drept. 
Discriminarea nu există de sine-stătător. 

Discriminarea poate aduce atingere oricărui drept recu-
noscut de o lege naţională sau de o prevedere inter-
naţională: dreptul la viaţă, dreptul la demnitate umană, 
dreptul la muncă, dreptul la educaţie, ş.a.m.d. 

Ce este
DISCRIMINAREA?

Articolul 26 din Pactul internaţional cu privire la dreptu-
rile civile şi politice statuează:
„Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nicio 
discriminare, dreptul la o egală protecţie a legii. În 
acest sens, legea va interzice orice discriminare şi va 
garanta tuturor oamenilor protecţie egală şi efectivă 
împotriva discriminării de orice fel, ca, de pildă, de 
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie publică sau 
orice altă opinie, de origine naţională sau socială, 
avere, naştere sau orice alte împrejurări…”

introducerea unei înălțimi obligatorii pentru persoa- 
nele care doresc să ocupe un loc de muncă, chiar 
dacă cerința profesională nu justifică acest fapt;

solicitarea studiilor de bacalaureat pentru ocuparea 
unor locuri de muncă care au ca obiect curățenia 
spațiilor publice;

solicitarea cunoaşterii obligatorie a unei limbi străine 
la angajare, când îndeplinirea sarcinilor de serviciu 
nu necesită acest lucru.
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Tot despre 
discriminare este 
vorba și în 
următoarele cazuri:

Exemple de 
situații de discriminare

Exemple:

• șomeri
• locuitori din mediul rural
• persoane de etnie rromă
• persoane cu dizabilități
• familii monoparentale
• femei
• etc

Ce sunt
GRUPURILE
VULNERABILE?


