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Către:

Partidul Conservator, Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal, Partidul Social
Democrat, Uniunea Democrată Maghiară din România, Uniunea Naţională pentru Progresul
României

Subiect:

Adoptarea principiului nediscriminării şi semnarea Cartei partidelor politice europene pentru o
societate non-rasistă, în contextul Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

SCRISOARE DESCHISĂ
Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, adoptată de Organizaţia Naţiunilor
Unite1 în urmă cu 46 de ani, Romani CRISS2 face un apel către liderii partidelor pentru a începe un proces amplu şi
efectiv de implementare a principiului nediscriminării. Un prim pas în acest sens îl constituie semnarea şi
implementarea „Cartei partidelor politice europene pentru o societate non-rasistă”. În egală măsură, încurajăm
partidele politice să adopte o atitudine responsabilă în ceea ce priveşte problema rasismului, atât la nivelul
structurilor organizatorice proprii, cât şi în luările de poziţie publice, sens în care solicitam crearea unui mecanism
de autoreglementare la nivelul fiecărei formaţiuni politice, care să combată şi să interzică promovarea discursurilor
sau atitudinilor discriminatorii, rasiste sau antisemite, în special în contextul campaniei electorale care se va
desfăşura în acest an.
După cum cunoasteți, în lumina instrumentelor internaţionale privind drepturile omului semnate şi ratificate
de statele membre ale Uniunii Europene, marile familii politice europene, prin intermediul „Cartei partidelor
politice europene pentru o societate non-rasistă”3, au agreat promovarea discursului non-rasist ca unealtă esențială
a democrației, cu respectarea următoarelor principii:
 apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi respingerea oricărei forme de violenţă rasială, incitare la
violenţă rasială sau orice altă formă de discriminare rasială;
 refuzul de a afişa sau de a face publice prin orice modalităţi opinii care invită la prejudecăţi, ostilităţi sau
diferenţieri între categoriile etnice, religioase sau naţionale şi respingerea cu fermitate a oricărui
comportament discriminatoriu;
 acţionarea cu responsabilitate şi în mod corect faţă de subiectele sensibile referitoare la astfel de grupuri şi
evitarea stigmatizăriilor lor;
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abţinerea de la orice formă de alianţă politică sau cooperare la toate nivelurile, cu orice partid politic care
incită sau încearcă să stârnească prejudecăţi rasiale sau etnice şi ură rasială;
depunerea eforturilor pentru o reprezentare echitabilă, la toate nivelurile, a grupurilor menţionate mai sus
şi responsabilitatea specială pentru conducerea partidului în vederea stimulării şi sprijinirii recrutării
membrilor din aceste categorii, cât şi a candidaţilor pentru funcţii publice.

Comunicăm, pe această cale, faptul că, în decembrie 2011, Romani CRISS a lansat un îndrumar4 de bune
practici adresat liderilor politici, în care autorul, prof. dr. Daniel Barbu, detaliaza argumentele legale şi istorice
privind consecinţele negative ale folosirii elementelor rasiste, xenofobe în discursul politic și public, la nivelul
societății românești în ansamblul ei, şi include soluții concrete pentru asigurarea respectării demnității umane a
membrilor grupurilor minoritare.
Cu stimă,
Margareta Matache
Director executiv
Romani CRISS
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