
 

 

Invitaţie la sesiunea de instruire 

 

Discursul instigator la ură în 
România 

- Cum îl recunoaştem şi cum reacţionăm - 
Bucureşti 

2 aprilie 2015 

Hotelul Howard Johnson Grand Plaza 

 

 

Pe 2 aprilie 2015, la Hotelul Howard Johnson (Calea Dorobanților 5-7, București), 
Asociaţia React şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile vă invită la o 
sesiune de instruire gratuită privind discursul instigator la ură (hate speech) în 
România, cu accent pe nerespectarea egalităţii de şanse a femeilor.  

 

Valentin Burada şi Andrei Pop, experţi în combaterea discursului instigator la ură 
(FDSC), vor fi gazdele sesiunii, alături de specialiştii în egalitatea de şanse, din 
Asociaţia React.  

 

În cadrul sesiunii vor fi prezentate date despre dimensiunea discursului instigator la 
ură în România, iar printr-un atelier interactiv vor fi identificate elementele 
instigatoare la ură în discursul public şi modurile în care, fiecare dintre noi, trebuie 
să reacţioneze pentru a combate răspândirea cazurilor de hate speech.    

 

Vă rugăm să consultaţi agenda de pe pagina următoare. 

 

Evenimentul este dedicat personalului din societatea civilă (ONG-uri, sindicate, patronate, 
organizaţii profesionale, grupuri civice, instituţii culturale etc.), jurnaliştilor şi bloggerilor. 
Participarea este gratuită iar intrarea se va face pe bază de buletin/carte de identitate. Fiecare 
participant va primi la finalul evenimentului o diploma de participare. Se accepta participarea mai 
multor persoane de la aceeasi organizatie, în limita locurilor disponibile. Te rugăm să confirmi 
participarea la e-mail magda.muscalu@asociatiareact.ro, sau 0733.503.450, până la data de 1 
aprilie 2015, inclusiv. 



 

 

 

Agendă 

Discursul instigator la ură în România  

- Cum îl recunoaştem şi cum reacţionăm - 

Hotel Howard Johnson Grand Plaza, Bucureşti 

2 aprilie 2015 

 

10:00 – 10:30 Înregistrare şi welcome coffee 

10:30 – 11:00 Proiectul “Şansa unei vieţi mai bune pentru femeile din regiunea Bucureşti 

Ilfov” (Andreea Rotaru, Asociaţia React) 

11:00 – 11.45 Dimensiuni ale discursului instigator la ură în România (Valentin Burada şi Andrei 

Pop, FDSC) 

11:15 – 12:00 Pauza de cafea si socializare 

12.00 – 12:45 Atelier interactiv: Cum identificăm elementele instigatoare la ură în discursul public 

şi cum răspundem? (Valentin Burada şi Andrei Pop, FDSC) 

12:45 – 13:00 Concluzii  

 

 

 

Acesta este al patrulea eveniment din seria de şase sesiuni despre egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi, 
organizate prin proiectul “Şansa unei vieţi mai bune pentru femeile din regiunea Bucureşti – Ilfov”, promovat sub 
denumirea Şcoala de antreprenoriat pentru femei cu intiative responsabile Bucureşti - Ilfov. Proiectul este 
implementat de Asociaţia React şi cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în Oameni! 

Asociația React este o organizație neguvernamentală ce participă semnificativ la dezvoltarea celor patru piloni ai unei 

comunități prospere: sănătate, educație, economie socială și dezvoltare comunitară. Implementăm proiecte integrate, 

care produc schimbări majore în viața oamenilor prin sprijin competent și implicare activă. În cei nouă ani de la 

înființare, am contribuit la schimbarea vieții unui număr de aproximativ 200.000 de români și am salvat peste 100.000 de 

vieți omenești. Suntem printre cele mai premiate organizații neguvernamentale din România, cu 14 premii de excelență 

naționale și internaționale. React are filiale în 5 orașe din țară și o echipă de 50 de angajați și peste 200 de voluntari. 

www.asociatiareact.ro  

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 

1994, în cadrul unei initiative a Comisiei Europene. FDSC este o “organizaţie pentru organizaţii”, care consideră că 

dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă în sine un indicator pentru starea comunităţii în care cetăţenii 

trăiesc. 

http://www.asociatiareact.ro/

