
             

 

                                                                            

                                                                  

 

 

INVITAȚIE 

Dezbatere “Toleranță 0 față de discursul instigator la ură în sfera politică” 
 

UN House, Bvd. Primaverii nr. 48A 
Sâmbătă, 10 mai 2014, ora 11:00 

 
 

 

 

 
 

Dragi colegi, 
 
 
Avem plăcerea de a vă invita la prima dintre dezbaterile din cadrul ONG Fest dedicată discursului 
urii în sfera politică.  Dezbaterea “Toleranţă 0 faţă de discursul instigator la ură în sfera politică” 
urmăreşte identificarea de instrumente care pot contribui la eliminarea discursului urii în sfera 
politică. La dezbatere participă reprezentanţi ai partidelor politice din România şi activişti pentru 
drepturile omului din societatea civilă. 
 
Discursul urii și discursul instigator la ură sunt fenomene foarte prezente în spațiul public românesc.  
Ele se manifestă atât în spațiul virtual (cu precădere), dar sunt încă prezente și în spațiile de 
comunicare tradiționale (presă și audio-vizual). Pe termen scurt discursul urii aduce rating si voturi, 
dar pe termen mediu si lung efectele sale societale sunt extreme de nocive.  
 
În ultimii ani societatea românească a cunoscut o polarizare politică fără precedent. Fenomenul nu 
se manifestă doar în România ci apare mai peste tot în lume, însoţit la nivel european de o creştere 
a manifestărilor xenofobe şi intolerante. Suprapunerea acestei polarizări şi a discursului urii 
reprezintă o reţetă pentru dezastru. 
 
Modul în care alegem să eliminăm sau să întreţinem ura în exprimarea publică va determina în ce 
fel va arăta societatea în care vor creşte copiii nostri. Politicienii, cei care promit o societate mai 
bună, sunt printre primii care au responsabilitatea de acţiona acum, în nume propriu şi în calitate 
de reprezentanţi ai mişcărilor lor politice şi de a deveni ei înşişi exemple în combaterea discursului 
instigator la ură, din respect pentru demnitatea tuturor cetăţenilor români. 
 
Am aprecia foarte mult prezența dumneavoastră în cadrul dezbaterii și așteptăm cu interes 
confirmarea dumneavoastră până marti, 6 mai, la persoana de contact Valentin Burada, 
valentin.burada@fdsc.ro 
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Temele de dezbatere propuse sunt: 
 
• Se pot obține voturi în România și de pe o platformă care elimină discursul instigator la ură? 
• Care este impactul discursului instigator la ură emis de către politicieni în comparație cu cel 
generat de către ceilalți cetățeni? 
• Cum pot acționa politicienii responsabili în momentul în care colegii lor introduc discursul 
instigator la ură în dezbaterea publică? 
• Pot politicenii să depășească divergențele politice și să se alieze împotriva discursului 
instigator la ură? 
 
 
 
 
Moderator: Ionuţ Sibian, Director Executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile 
 
Invitați: 
 
Mihai Sturzu, Preşedinte al Organizaţiei Tineretului Social Democrat 
Florin Alexe, Preşedinte al Organizaţiei Tineretului Naţional Liberal 
Hazem Kansou, Secretar General al Organizaţiei Tineretului Democrat Liberal (TBC) 
Dragos Popescu, Președinte al Organizației de Tineret a Partidului Mişcarea Populară 
Nagy Emese, Preşedinte Executiv al Organizaţiei de Femei a Uniunii Democrate a Maghiarilor din 
România (TBC) 
Oana Băluță, Coordonatoare a Platformei #PolFem (TBC) 
Florin Buhuceanu, Președinte executive al Euroregional Center for Public Initiatives 
 
 
 
 
 
 
 
Cu considerație,  
 
 
 
Ionuț Sibian  
Director Executiv 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
 

 

 
Acest eveniment face parte din programul ONGFest - Festivalul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din 
România ediția 2014. ONGFest este organizat în cadrul programului Fondul ONG în România. 

http://www.ongfest.ro/
http://www.ongfest.ro/
http://fondong.fdsc.ro/

