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Cuvânt înainte

Educaţia reprezintă, potrivit Agendei 2030, document adoptat în

septembrie 2015 la cea de-a 70-a Sesiune a Adunării Generale a ONU, unul

din obiectivele majore ale Programului de dezvoltare durabilă post-2015. În

strategiile elaborate la nivelul ONU privind aplicarea planului global vizând

soluţionarea noilor mari provocări apărute după anul 2000 (crizele

economice şi sociale, degradarea mediului, schimbările climatice, epuizarea

resurselor), educaţiei îi revine un rol cheie. Astfel, se apreciază că succesul

atingerii obiectivelor de dezvoltare depinde în mare măsură de realizarea

programelor din domeniul educaţiei. Dar, educaţia nu este doar un obiectiv

distinct al Agendei, ea este, de asemenea, inclusă în obiectivele referitoare

la sănătate, creştere economică, consum, schimbare climatică, consolidarea

democraţiei şi a statului de drept.

De asemenea, Declaraţia de la Incheon adoptată în luna mai la Forumul

Mondial privind educaţia organizat de UNESCO promovează o nouă viziune

asupra educaţiei, recunoscând rolul ei de vector principal în îndeplinirea

obiectivelor dezvoltării durabile. În acest sens, Agenda Educaţie 2030 este

cel mai ambiţios program adoptat în materie de educaţie din ultimele decenii.

Ea exprimă determinarea comunităţii internaţionale de a realiza o educaţie

de calitate pentru toţi. Însăşi deviza programului – „Să transformăm viaţa

prin educaţie” – arată rolul esenţial ce revine educaţiei ca factor de schimbare

în societatea actuală. 

Educaţia are rolul de a furniza cunoştinţele şi competenţele necesare atât

propriei dezvoltări, cât şi integrării în societate. Aşa cum este cunoscut,

dreptul la educaţie este consacrat ca un drept fundamental al omului din

generaţia a doua de drepturi, consacrat la nivel internaţional, regional şi

naţional. El se află în strânsă legătură cu celelalte drepturi ale omului şi este

esenţial dezvoltării fiecărui individ potrivit principiilor interdependenţei, şi

indivizibilităţii şi de el depinde până la urmă chiar dezvoltarea durabilă a

societăţii. 

Interdependenţa dreptului la educaţie cu celelalte drepturi ale omului nu

este nicăieri mai evidentă decât în procesul educativ. Din această cauză,



dreptul la educaţie trebuie privit ca un drept exercitat atât individual cât şi în

grup, ceea ce implică atât cunoaşterea de către individ a drepturilor lui

fundamentale, dar şi dobândirea de competenţe şi comportamente care să-i

permită să recurgă la ele, să beneficieze de ele, şi să contribuie la promo -

varea, protejarea şi respectarea lor.

Acesta este obiectivul şi importanţa educaţiei pentru drepturile omului. Ea

are rolul de a furniza individului cunoştinţele despre drepturile şi libertăţile

sale fundamentale, de a-l ajuta, prin formare şi informare, să adopte atitudini

şi comportamente care respectă drepturile omului. Educaţia pentru drepturile

omului implică nu numai conştientizare, dar şi participare la acţiunile de

promovare, protecţie şi respectare a drepturilor fundamentale. Cu alte

cuvinte, obiectivul major al educaţiei pentru drepturile omului este crearea

şi promovarea unei culturi universale a drepturilor omului, ea însăşi esenţială

pentru democraţie şi consolidarea statului de drept.

prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu

Director al Institutului Român pentru 

Drepturile Omului
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I. Educaţie şi Educaţia pentru drepturile omului

1. Conceptul de educaţie. Dreptul la educaţie

Dreptul la educaţie este un drept al omului indispensabil exercitării

celorlalte drepturi şi libertăţi. Constituind fundamentul care permite o

asumare conştientă şi o exercitare liberă a tuturor drepturilor şi libertăţilor

fundamentale, în scopul împlinirii efective a personalităţii fiecărui individ,

dreptul la educaţie ocupă un loc central în studierea drepturilor omului. Ca

parte a acestora, dreptul la educaţie constituie obiectul a numeroase

instrumente internaţionale şi naţionale, cu sau fără forţă juridică.

Plecând de la o prezentare generală a conceptului de educaţie – obiect de

studiu al ştiinţelor educaţiei, şi tratat de o vastă literatură de specialitate –,

interesul nostru se concentrează asupra dreptului la educaţie şi a modului de

încadrare a acestuia prin texte şi instrumente internaţionale. 

Educaţia corespunde formării globale a individului la diferite nivele şi în

forme diferite, reprezentând ansamblul de activităţi de transmitere şi însuşire

de cunoştinţe şi valori. În sens larg, educaţia este o activitate cu caracter

fundamental care se desfăşoară la început în mod spontan, apoi deliberat şi

instituţionalizat şi care constă în proceduri şi măsuri aplicate în mod

sistematic în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale

şi fizice ale persoanei umane. Prin educaţie se modelează şi se dezvoltă

facultăţile şi capacităţile cu care este natural dotat orice individ. În sens

restrâns, educaţia vizează în special copii şi tinerii şi se realizează ca educaţie

formală în cadrul sistemului şcolar. Însă de educaţie poate beneficia, în

general, orice membru al societăţii, indiferent de vârstă. Acesta este

conceptul de educaţie continuă, desfăşurată pe durata întregii vieţi.

1

Indiferent de modul în care se realizează, ca educaţie formală, non-

formală sau informală, educaţia este o condiţie esenţială a dezvoltării

personalităţii umane, având mereu, în istoria societăţii, scopul ameliorării

morale, intelectuale şi fizice a oamenilor. În acelaşi timp, furnizând fiecărui

1

A se vedea Anda Veronica Nedelcu-Ienei, Dreptul la învăţătură, drept fundamental al
omului, IRDO, Bucureşti, 2007, p. 45. 



individ mijloacele de exercitare a propriilor drepturi, educaţia serveşte în

mod indirect drepturile omului ca o condiţie de progres.

Ca expresie a cunoaşterii, educaţia se realizează în primul rând, dar nu

exclusiv, prin instrucţie. Educaţia şi instrucţia sunt moduri diferite de

dobândire de cunoştinţe şi competenţe, ele se presupun şi se completează

reciproc având, în principiu, scopul comun de cultivare a facultăţilor omului.

Instrucţia este un proces de acumulare de cunoştinţe, condiţie a educaţiei, şi

este, ca şi educaţia, un proces deschis. Spre deosebire însă de instrucţie, care

se referă numai la cunoştinţe şi competenţe, educaţia vizează realizarea

deplină a tuturor capacităţilor individului care îi permit acestuia o integrare

armonioasă în societatea în care trăieşte, la realizarea educaţiei, pe lângă

instrucţie, participând şi contribuind şi experienţa personală. De asemenea,

spre deosebire de instrucţie, educaţia este un proces conştient de formare,

instituţionalizat în forme corespunzătoare, şi care, presupunând capacităţi

relaţionale, participare şi comunicare între indivizi, are o dimensiune

spirituală şi morală perfectibilă.

Aşa cum s-a menţionat, educaţia se desfăşoară de-a lungul întregii vieţi

a individului ca un proces continuu în care metodele de educaţie şi de

instrucţie se perfecţionează permanent în funcţie de etapele educative, dar şi

în funcţie de contextul cultural. Însă educaţia este nu numai un proces

cultural, ci şi un factor activ important al dezvoltării societăţii, ea constituind

o condiţie prealabilă a progresului economic, politic, social. Educaţia permite

o mai bună integrare economică şi socială, iar investiţia în educaţie

determină acumulări ale resursei umane, indispensabilă schimbării sociale

susţinute şi durabile.

Condiţie a emancipării persoanei umane, educaţia este una din condiţiile

determinante ale dezvoltării democratice şi a statului de drept, dar şi un factor

care favorizează buna înţelegere dintre popoare, toleranţa şi pacea.

2

Aceste particularităţi esenţiale ale educaţiei sunt enunţate sub formă de

principii şi în Strategia UNESCO pentru perioada 2014–2021, conform

căreia: a) Educaţia este un drept fundamental care contribuie semnificativ la
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2

Studiile care analizează educaţia şi dreptul la educaţie sunt numeroase. Printre cele mai

recente, a se vedea Lee, S.E., Education as a Human Right in the 21st Century, în

Democracy & Education, vol. 21, 2013, disponibil pe http://democracyeducationjournal.org/

home/vol21/iss1/1/19, , sau analiza lucrării lui Noddings, N., Education and Democracy in
the 21st Century, New York, 2013 în Cai, X., „A Book Review of Education and 

Democracy in the 21

st

Century”, in Democracy & Education, vol.23, 2015, pe http://
democracyeducationjournal.org/home/vol23/iss1/19/ A se vedea, de asemenea, R.P. Vonica,

Dreptul la educaţie – Drept fundamental al omului. Natură, conţinut, garanţii
constituţionale, în revista Drepturile Omului, nr. 4/2004, IRDO.



realizarea celorlalte drepturi ale omului; b) Educaţia este un bun public, iar

statele sunt custodele educaţiei ca bun public; în acelaşi timp, rolul societăţii

civile, a comunităţilor, părinţilor şi al altor grupuri, este crucial în furnizarea

unei educaţii de calitate; c) Educaţia este fundamentul sistemului de drepturi

ale omului, al păcii, al dezvoltării durabile, al creşterii economice, al creării

de locuri de muncă decente, al egalităţii de gen şi al cetăţeniei globale

responsabile; d) Educaţia este un factor cheie al reducerii inegalităţilor şi

sărăciei, şi generează oportunităţi pentru realizarea unor societăţi mai bune

şi sustenabile.

3

Educaţia constituie obiectul dreptului la educaţie. Dreptul la educaţie este

un drept al omului, reflectând, ca şi acesta, o nevoie umană fundamentală.

Ca drept fundamental, de acest drept trebuie să se bucure, în mod egal şi

universal, toţi indivizii. El este un drept inalienabil, indivizibil şi

interdependent cu celelalte drepturi din sistemul drepturilor şi libertăţilor

fundamentale.

Dreptul la educaţie este definit prin câteva elemente. Elementul central

este dreptul oricărei persoane de a primi educaţie. În virtutea acestui drept,

a cărui respectare trebuie asigurată de state, toţi indivizii trebuie să

beneficieze de educaţia elementară, gratuită şi obligatorie. De asemenea,

educaţia secundară trebuie să fie disponibilă şi accesibilă tuturor, iar educaţia

superioară, accesibilă tuturor în funcţie de capacitate. La aceste obligaţii se

adaugă obligaţii privind introducerea progresivă a educaţiei secundare

gratuite sau cu ajutor financiar, şi, de asemenea, introducerea progresivă a

educaţiei superioare gratuite. Accesul la educaţie, la orice formă de educaţie

permanentă, indiferent de existenţa unor factori legaţi de starea sau statutul

social, de sex etc., presupune eradicarea tuturor formelor de discriminare

interzise de instrumentele internaţionale, asigurarea normelor minimale de

calitate şi de securitate a mediului.

Un alt element al dreptului la educaţie este libertatea persoanelor de a-şi

alege tipul de educaţie, respectiv dreptul părinţilor de a alege tipul de

educaţie pentru copiii lor şi de a asigura educaţia şcolară, morală şi religioasă

a copiilor în conformitate cu conştiinţa lor, cu respectarea cerinţelor minime,

ca de exemplu obligaţia de a permite copiilor să urmeze şcoala primară, care

este obligatorie.

De asemenea, documentele internaţionale consacră dreptul persoanelor

şi organizaţiilor de a înfiinţa instituţii de educaţie şi şcoli private, cu condiţia
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3

A se vedea Education Strategy 2014–2021, UNESCO, 2014, Cap. 2:„Towards a New

Education Agenda After 2015”, pp. 25–26.  



respectării  standardelor de educaţie minime stabilite de lege (de exemplu

condiţii de primire, programe, recunoaşterea diplomelor).

Dreptul la educaţie mai presupune dreptul la orientare şi formare

profesională, în conformitate cu aptitudinile şi voinţa fiecărei persoane,

asigurarea unui tratament onest în şcoală şi societate, asigurarea condiţiilor

pentru ca fiecare persoană să-şi poată afirma propriul potenţial.

Textele internaţionale pun în evidenţă cei trei actori cheie implicaţi de

dreptul la educaţie şi responsabilitatea lor în realizarea acestui drept, şi anume:

autoritatea publică, ca prestator şi/sau sursă de finanţare a învăţământului

public; individul (copil, tânăr, adult), ca participant/beneficiar titular al

dreptului la educaţie şi al obligaţiilor de a se conforma dispoziţiilor referi -

toare la învăţământul obligatoriu; părinţii sau tutorii copilului, care sunt

„primii educatori”.

Libertatea garantată părinţilor de a alege forma de învăţământ pentru

copilul lor, dar şi corolarul ei, responsabilitatea acestora, este o componentă

de bază a dreptului la educaţie, raţiunea libertăţii alegerii parentale având

scopul de a împiedica monopolul statului asupra educaţiei şi protejarea

pluralismului. Cu toate acestea, în situaţia în care părinţii aleg să nege dreptul

la educaţie al copiilor lor, între alegerea părinţilor şi interesul superior al

copilului la educaţie, acesta din urmă prevalează.

Componenta principală a dreptului la educaţie este dreptul la învăţătură.
În timp ce, aşa cum s-a menţionat, educaţia constă într-un ansamblu de

activităţi desfăşurate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării

capacităţilor intelectuale, morale şi fizice ale copiilor şi tinerilor, dar şi a

celorlalte categorii de persoane, indiferent de vârstă, învăţătura este sistemul

de îndrumări teoretice şi practice într-un anumit domeniu de activitate, care

se materializează în pregătirea beneficiarilor acelui sistem. Deşi reprezintă

o componentă esenţială a educaţiei, cea mai importantă, aceasta nu îi

epuizează conţinutul, între educaţie şi învăţătură existând o relaţie de la parte

la întreg. O distincţie trebuie făcută şi între educaţie şi învăţare, care este un

proces continuu având ca scop nu numai acumularea de cunoştinţe şi de

tehnici sau deprinderi utile, obiectivul principal fiind crearea de indivizi

responsabili şi profesionişti, liberi să ia decizii şi să participe la punerea lor

în practică, în cunoştinţă de cauză.

4

Textele internaţionale în materie de drept la educaţie utilizează atât

conceptul de educaţie, cât şi cel de învăţătură, deoarece dreptul la educaţie

nu începe şi nu se sfârşeşte odată cu realizarea dreptului la învăţătură, ci
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A se vedea Anda Veronica Nedelcu-Ienei, op.cit., pp. 58–60 şi 70–71.



continuă să se manifeste de-a lungul vieţii. Referitor la dreptul la învăţătură,

reglementările internaţionale acordă o mare importanţă învăţământului,

stipulând următoarele: învăţământul primar trebuie să fie obligatoriu şi

accesibil tuturor în mod gratuit; învăţământul secundar, inclusiv cel tehnic

şi profesional, trebuie să fie generalizat şi accesibil tuturor, pe toate căile,

inclusiv prin instaurarea treptată a gratuităţii; învăţământul superior trebuie

să fie accesibil tuturor, în condiţii de egalitate în funcţie de capacitatea

fiecăruia, inclusiv prin instaurarea treptată a gratuităţii; încurajarea educaţiei

de bază pentru persoanele care nu au primit o instrucţie primară sau nu au

urmat un ciclu complet; dezvoltarea unei reţele şcolare la toate nivelele,

stabilirea unui sistem adecvat de burse, îmbunătăţirea continuă a situaţiei

materiale a personalului didactic.

5

Conform teoriei „celor trei generaţii de drepturi ale omului” elaborată de

profesorul Karel Vasek, dreptul la educaţie este un drept cultural şi aparţine

drepturilor de a doua generaţie.6
Drepturile culturale sunt drepturi care garantează accesul, participarea şi

exercitarea de manifestări culturale proprii identităţii individului şi poporului

căruia îi aparţine,  reglementările internaţionale şi interne consacrând

următoarele categorii de drepturi culturale: dreptul la respectarea identităţii

culturale, dreptul la informare, dreptul la educaţie şi formare, la educaţie

şcolară de bază şi de formare profesională şi continuă, dreptul de a participa

la viaţa culturală. 

Drepturile culturale sunt drepturi de a doua generaţie de drepturi,
deoarece ele nu se pot realiza decât printr-o acţiune a statului, în sensul că

acestea presupun, din punct de vedere juridic, o creanţă din partea statului şi

sunt legate prin natura lor de drepturile din prima generaţie (drepturi civile

şi politice).  

Dreptul la educaţie este cel mai important drept cultural, întrucât fără

acest drept persoana umană nu se poate afirma în plenitudinea sa.

Însă dreptul la educaţie poate fi examinat şi ca un drept social al fiecărui

individ şi ca o obligaţie corelativă a statului de a dezvolta şi menţine un
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5

A se vedea R. P. Vonica, art.cit.

6

Karel Vasek este cel care, pentru prima dată, a expus în mod sistematic teoria celor „trei

generaţii de drepturi ale omului”, în anul 1977, în cadrul Institutului Internaţional de

Drepturi ale Omului de la Strasbourg. Conform acestei teorii, drepturile omului pot fi

clasificate în drepturi de „generaţia întîi” (drepturile civile şi politice), drepturi de „generaţia

a doua” (drepturile economice, sociale şi culturale) şi drepturi de „generaţia a treia” (drepturi

de solidaritate – dreptul la dezvoltare, dreptul la pace si toleranţă, dreptul la asistenţă

umanitară, dreptul la un mediu sanatos). A se vedea Karel Vasek, Les dimensions
universelles des droits de l’Homme, vol.I, UNESCO, 1990, pp. 297–316. 



sistem de şcoli şi instituţii de educaţie, pe cât posibil gratuit şi fără

discriminări. În acelaşi timp, dreptul la educaţie poate fi abordat şi în legătură

cu dreptul la solidaritate, considerat drept de generaţia a treia, prin

componenţa privind dezvoltarea contactelor şi cooperării internaţionale în

domeniul ştiinţei, culturii şi a dreptului la dezvoltare în domeniul cultural. 

Întrucât educaţia este o pârghie importantă a dezvoltării economice şi

sociale, ea constituind o condiţie necesară integrării economice şi sociale

efective, dreptul la educaţie este strâns legat de drepturile economice, fiind

un vector principal al dezvoltării şi al realizării altor obiective de dezvoltare

durabilă. Determinând acumulări indispensabile unei dezvoltări susţinute,

educaţia şi investiţiile în educaţie, prin cunoştinţele şi competenţele

dobândite de indivizi, au o influenţă pozitivă nu numai asupra dezvoltării

personale, dar şi asupra dezvoltării generale a societăţii. 

Dreptul la educaţie are două dimensiuni, el este în acelaşi timp un drept-

libertate şi un drept social.

7

Plecând de la definiţia extinsă a educaţiei ca

ansamblu de proceduri vizând formarea şi dezvoltarea facultăţilor

intelectuale, morale şi fizice ale tuturor membrilor societăţii (în special a

copiilor şi tinerilor, dar şi a persoanelor de orice vârstă), apare că libertatea

este esenţa dreptului la educaţie pentru că primul obiectiv al acesteia este să

asigure dezvoltarea individuală înţeleasă ca dezvoltare a potenţialităţilor

umane în toate domeniile. 

Un individ cu adevărat liber este un individ educat. În acest sens, educaţia

trebuie considerată atât ca un act liber, în măsura în care se referă la

dezvoltarea liberă a persoanei umane, cât şi ca un act de formare a libertăţii,

ea reprezentând mijlocul prin care se realizează celelalte drepturi şi libertăţi

fundamentale ale omului.

De altfel, în toate documentele şi textele internaţionale în materie de

drepturi ale omului se stipulează că educaţia are ca principal scop dezvoltarea

personalităţii umane şi focalizează procesul educaţional pe individ, ca

persoană beneficiară a educaţiei. Educaţia contribuie cu atât mai mult la

dezvoltarea persoanei cu cât individul este educat cu respectarea drepturilor

sale în calitate de fiinţă umană şi învăţat să respecte drepturile celorlalţi. 

Dezvoltarea personală este strâns legată de libertate şi în sensul în care ea

presupune adaptarea de metode adecvate în educarea fiecărui individ.

Deoarece dezvoltarea personală este obiectivul central al educaţiei, toate

celelalte obiective trebuie să servească interesului individului, ceea ce

subliniază şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care, enumerând

scopurile educaţiei, întăreşte ideea finalităţii centrată pe persoană în

10 EDUCAŢIE, DREPTUL LA EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI
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A se vedea abordarea extinsă a celor două dimensiuni în Anda Veronica Nedelcu-Ienei,

op.cit., pp. 58–70. 



detrimentul finalităţii preponderent sau exclusiv socială. Această direcţionare

a educaţiei spre deplina dezvoltare a personalităţii umane semnifică recu -

noaşterea drepturilor persoanei de a-şi exprima propria identitate.

În acelaşi timp, dimensiunea socială a educaţiei este pusă în evidenţă de

faptul că deplina realizare a acestui drept nu se concretizează fără acţiuni

din partea statului prin care educaţia devine posibilă şi accesibilă. Autorităţii

publice îi revine obligaţia pozitivă de a crea, organiza şi întreţine structurile

educative necesare pentru realizarea dreptului la educaţie în componentele

sale esenţiale, dintre care prima este dreptul de acces la educaţie.

În acest sens, instrumentele internaţionale prevăd realizarea de către stat

a educaţiei obligatorii şi gratuite, cel puţin în formă învăţământului de bază.

Din cadrul normativ menţionat se desprinde ideea conform căreia obligaţia

statului de a implementa dreptul la educaţie trebuie să se realizeze cu

respectarea a două aspecte esenţiale, şi anume: să facă accesibilă educaţia

elementară, primară, în condiţii de gratuitate şi să tindă ca educaţia secundară

şi vocaţională, dar şi cea superioară, să devină, treptat, gratuită.

Scopul esenţial al educaţiei este de a permite individului să-şi dezvolte

liber personalitatea în condiţiile respectării demnităţii sale, să participe activ

la viaţa comunităţii, într-un spirit de toleranţă şi de respect faţă de valorile

naţionale, de preocupare faţă de mediul înconjurător. Prin aceste obiective,

care sunt expres menţionate în documentele internaţionale în materie de

drepturi ale omului, educaţia contribuie la promovarea şi dezvoltarea

drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Astfel, în art. 26 (pgf.2) al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului

se prevede că: „învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a

personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi a

libertăţilor fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, toleranţa,

prietenia dintre toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase”

8

.

De asemenea, în Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale

şi culturale se menţionează, în art.13, pgf.1, finalităţile urmărite prin

realizarea dreptului la educaţie: „...educaţia trebuie să urmărească

dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi a demnităţii acesteia şi întărirea

respectului faţă de drepturile omului şi de libertăţile fundamentale. Statele

părţi sunt de acord că educaţia trebuie să facă orice persoană capabilă să

joace un rol util într-o societate liberă, să favorizeze toleranţa şi prietenia

între toate naţiunile şi grupurile rasiale, etnice şi religioase”

9

. 
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A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu (coord.),

Principalele Instrumente Internaţionale privind Drepturile Omului la care România este
parte, Vol.I Instrumente universale, Ed. a 9-a, rev. IRDO, Bucureşti, 2007, p. 5 şi urm. 

9Ibidem, p.12 şi urm. 



La rândul ei, Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul

învăţământului (1960), din cadrul UNESCO, menită să contribuie la

eliminarea discriminării şi promovarea egalităţii de şanse şi de tratament în

educaţia pentru toţi, menţionează ca obiective urmărite prin realizarea

dreptului la educaţie: „deplina dezvoltare a personalităţii umane şi întărirea

respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi să favorizeze

înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale

sau religioase”

10

.

Şi Declaraţia şi Programul de acţiune adoptat în cadrul Conferinţei

mondiale privind Drepturile Omului de la Viena (1993), subliniază faptul că

educaţia are ca scop promovarea înţelegerii, toleranţei, păcii şi relaţiilor

prieteneşti între naţiuni şi între toate grupurile rasiale sau religioase (pgf.33),

în acest sens îndemnând statele să depună eforturi în vederea orientării

educaţiei în direcţia deplinei dezvoltări a personalităţii umane şi întărirea

respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (pgf.79)

11

.

Scopurile dreptului la educaţie sunt consacrate în special de Convenţia

cu privire la drepturile copilului (1989) care prevede printre altele: dezvol -

area personalităţii copilului şi dezvoltarea aptitudinilor lui mentale şi fizice;

educarea copilului în spiritul respectului faţă de drepturile omului şi a

libertăţilor fundamentale, precum şi a principiilor consacrate de Carta

Naţiunilor Unite; educarea copilului în spirit de respect faţă de (…) valorile

naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale

civilizaţiilor diferite de a sa; pregătirea copilului să-şi asume responsa -

bilităţile vieţii într-o societate liberă, într-un spirit de înţelegere, de pace, de

toleranţă, de egalitate între sexe şi de prietenie între toate popoarele şi

grupurile etnice, naţionale şi religioase şi cu persoanele de origine autohtonă;

educarea copilului în spiritul respectului faţă de mediul natural.

12

Se poate remarca că punctul de convergenţă şi fundamentul ultim al

dreptului la educaţie îl constituie angajamentul explicit formulat de toate aceste

instrumente internaţionale faţă de demnitatea inerentă fiecărei fiinţe umane şi

deci a dezvoltării personalităţii. Acest angajament constituie baza dreptului la

educaţie şi el este elementul central în determinarea conţinutului acestui drept,

a rolului educaţiei în procesul realizării lui, proces care vizează cu prioritate

individul ca titular al dreptului şi principal beneficiar al acestuia.

13
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A se vedea revista Drepturile Omului, nr.2/1993, IRDO,  p.8 şi urm. 

12

A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu (coord.),

op. cit., p. 359 şi urm. 
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A se vedea A.V. Nedelcu-Ienei, op.cit., pp. 57–58.



În concluzie, dreptul la educaţie şi la formare profesională sunt o condiţie

a exercitării celorlalte drepturi ale omului. El promovează libertatea

individuală şi autonomia acestuia şi este un factor de dezvoltare durabilă.

Chiar dacă educaţia nu poate rezolva singură toate problemele lumii

contemporane, totuşi, soluţionarea durabilă a importantelor probleme actuale

nu poate fi concepută fără contribuţia educaţiei şi a învăţământului.

2. Educaţia pentru drepturile omului

2.1 Problematica educaţiei pentru drepturile omului 

Promovarea şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamen -

tale prin educaţie stă la baza şi este obiectivul educaţiei pentru drepturile omului. 

Educaţia pentru drepturile omului este ea însăşi un drept fundamental.

Dacă drepturile omului sunt fundamentale, numai printr-o conştientizare şi

înţelegere a lor putem realiza în mod real o cultură care să le respecte. Din

această cauză educaţia pentru drepturile omului este tot mai mult recunoscută

ca un drept fundamental al omului.

14

Prin educaţie pentru drepturile omului înţelegem, în general, mişcarea

iniţiată în 1948 prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi care s-a

dezvoltat în special în anii 1990 având ca obiectiv promovarea culturii

Drepturilor Omului în rândul publicului larg. 

În anii ce au urmat adoptării Cartei ONU şi a Declaraţiei Universale a

Drepturilor Omului, document fundamental cât priveşte educaţia şi educaţia

pentru drepturile omului, au fost realizate numeroase lucrări, extrem de

variate ca viziune, priorităţi, activităţi propuse, organisme implicate. Totuşi,

principiile care le-au inspirat şi obiectivele propuse sunt comune : educaţia

pentru drepturile omului este un mijloc de promovare, garantare şi apărare

a Drepturilor Omului, având la bază valorile acestora.  

Importanţa şi necesitatea educaţiei pentru drepturile omului este subliniată

şi în numeroase texte internaţionale. Astfel, Conferinţa mondială privind

Drepturile Omului de la Viena din 1993 atrage atenţia că educaţia pentru

drepturile omului este „indispensabilă promovării relaţiilor interumane

stabile şi armonioase, ca şi pentru promovarea înţelegerii mutuale, a

toleranţei şi a păcii”

15

.  
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A se vedea pentru o prezentare sintetică a problematicii educaţiei pentru drepturile

omului, a importanţei şi rolului ei în societatea actuală, Florina Oţet, „Educaţia pentru

drepturile omului”, în revista Drepturile Omului, nr. 3/2004, IRDO.  
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A se vedea nota 11. 



În 1994, Adunarea Generală a ONU a proclamat Deceniul Naţiunilor

Unite privind Educaţia pentru Drepturile Omului (1995–2004) şi a invitat

toate statele membre ale ONU să promoveze „activităţile de formare şi de

informare vizând crearea unei culturi universale a Drepturilor Omului” ca

mijloc de promovare a păcii, democraţiei şi ordinii publice

16

, iar ca răspuns

la acest apel, statele şi-au multiplicat acţiunile de promovare a educaţiei

pentru drepturile omului în principal prin programe publice de educaţie.  

Urmare a evaluării acestui Deceniu, în anul 2004 a fost lansat un Program

mondial privind educaţia pentru drepturile omului, în trei etape, dintre care

ultima etapă este actualmente în curs de realizare. În cadrul acestui Program

mondial şi al Planului său de acţiune, toate statele au fost invitate să întreprindă

măsuri pentru dezvoltarea educaţiei şi formării pentru drepturile omului. 

Recunoaşterea importanţei majore a educaţiei pentru drepturile omului în

promovarea şi apărarea drepturilor omului este reafirmată în decembrie 2011

când Adunarea Generală ONU a adoptat Declaraţia privind educaţia şi formarea
pentru drepturile omului, elementul novator al acestui instrument constând în

faptul că este primul consacrat în mod specific educaţiei pentru drepturile

omului. Declaraţia recunoaşte că „fiecare are dreptul să deţină, să caute şi să

primească informaţii despre toate drepturile omului şi libertăţile fundamentale

şi trebuie să aibă acces la educaţie şi formare pentru drepturile omului”. Plecând

de la o definiţie extinsă a educaţiei pentru drepturile omului ca fiind educaţia

privind drepturile omului, prin şi pentru drepturile omului, Declaraţia

menţionează că: „Educaţia şi formarea pentru drepturile omului sunt esenţiale

pentru promovarea respectării universale şi efective a ansamblului de drepturi ale

omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, conform principiilor

universalităţii, indivizibilităţii şi interdependenţei drepturilor omului”.

17

Problematica educaţiei pentru drepturile omului este prioritară şi la nivel

european, Consiliul Europei urmărind crearea unui cadru juridic şi

democratic comun întregului continent european pentru respectarea valorilor

fundamentale, şi anume : drepturile omului, democraţie şi statul de drept.

Punerea accentului pe valori se regăseşte în toate definiţiile şi abordările

educaţiei pentru drepturile omului la nivelul Consiliului Europei. De

exemplu, Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie
democratică şi educaţia pentru drepturile omului specifică că „practicile şi
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A se vedea textul documentului pe http://www.ohchr.org/FR/Issues/Education/

EducationTraining/Pages/Decade.aspx

17

A se vedea textul documentului pe http://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-

humains/formation/nouvelles/lonu-adopte-declaration-leducation-formation-droits-de-

lhomme



activităţile de învăţare/predare ar trebui să respecte şi să promoveze valorile

şi principiile privind democraţia şi drepturile omului, „scop în care”

conducerea instituţiilor de învăţământ, inclusiv şcolile, ar trebui să încurajeze

responsabilizarea şi participarea activă a elevilor, personalului din educaţie

şi a altor părţi interesate, inclusiv părinţii” (Capitol II, pgf.e al Cartei). 

18

Indiferent de definiţiile şi concepţiile propuse, asupra cărora vom insista

într-o secţiune separată, sunt de remarcat trei dimensiuni fundamentale ale

educaţiei pentru drepturile omului: educaţia privind drepturilor omului, ceea

ce presupune cunoaşterea acestora, ce sunt şi cum sunt garantate şi puse în

practică ; învăţarea prin drepturile omului, conform căreia contextul şi felul

în care educaţia pentru drepturile omului este organizată şi difuzată trebuie

să reflecte valorile drepturilor omului (de exemplu libertatea de gândire şi

exprimare, participarea etc.); educaţia pentru drepturile omului, aspect

referitor la dezvoltarea de capacităţi, atitudini şi valori care să permită

aplicarea valorilor drepturilor omului în viaţa cotidiană şi acţiuni pentru

promovarea acestora. Cu alte cuvinte, educaţia pentru drepturile omului este

nu numai o activitate de dobândire de cunoştinţe şi achiziţionare de

competenţe, ea este şi o educaţie prin exercitare efectivă, adică ea se

dobândeşte prin experienţa personală concretă. Aceasta înseamnă că

activităţile (mijloace) şi cadrul (contextul) educaţiei pentru drepturile omului

trebuie să reflecte valorile drepturilor omului. Altfel spus, libertatea,

demnitatea şi egalitatea trebuie să facă parte integrantă din practică. 

Rolul educaţiei pentru drepturile omului este de realiza în mod constant

şi efectiv legătura dintre trecutul, prezentul şi viitorul drepturilor

fundamentale ale omului. Cunoaşterea în perspectivă istorică a drepturilor

omului înţelese ca valori şi idei istoric constituite, permite copiilor şi tinerilor

(şi în general publicului larg) înţelegerea semnificaţiei universalităţii

acestora, şi anume faptul că ele nu sunt rezultatul unei generaţii spontane, ci

reprezintă efectul unor eforturi şi lupte îndelungate pentru afirmarea şi

respectarea demnităţii umane. Educaţia pentru drepturile omului este astfel

mijlocul care permite nu numai învăţarea drepturile omului, dar şi însuşirea

lor prin implicare în acţiuni de apărare şi de promovare a lor. Acesta este

esenţa problematicii educaţiei pentru drepturile omului.

19
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A se vedea Education aux droits de l’Homme. Guide pour l’éducation aux droits de
l’Homme dans l’espace francophone, Organisation Internationale de la Francophonie, Paris,

2009, p.18 şi urm, pe http://portail-eip.org/Fr/Divers/2010/Guide_EDH.pdf



2.2 Educaţia pentru drepturile omului: obiective, principii

Aşa cum s-a menţionat, de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,

considerat textul internaţional de bază în abordarea educaţiei pentru

drepturile omului, o diversitate de alte documente (cu sau fără forţă juridică),

studii şi cercetări, au fost realizate în acest domeniu şi care diferă ca

perspectivă filozofică, priorităţi, obiective specifice sau moduri de acţiune.

De remarcat că şi ONG-urile şi alte organizaţii ale societăţii civile au propus

propria lor viziune cât priveşte educaţia pentru drepturile omului, în funcţie

de specificul domeniului de activitate (organizaţii contra discriminării, a

promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, apărarea drepturilor copilului,

asociaţii de mediu, etc.) sau de grupurile ţintă (copii, femei, minorităţi etc.). 

În timp ce guvernele şi ONG-urile concep în general educaţia pentru

drepturile omului în termeni de obiective – adică realizarea drepturilor şi

libertăţilor fiecăruia -, personalul din educaţie are tendinţa să pună accentul

pe valori, principii şi alegeri morale.

Pentru a exemplifica această diversitate de abordări propuse de actorii şi

organismele implicate în acest domeniu vom prezenta câteva definiţii ale

educaţiei pentru drepturile omului. 

Astfel, Programul de educaţie al Consiliului Europei pentru drepturile

omului adresat tineretului defineşte educaţia pentru drepturile omului ca

fiind „activităţile şi programele educative care urmăresc promovarea egalei

demnităţi a fiinţelor umane”, alături de alte  programe ca de exemplu cele

care promovează educaţia interculturală, participarea şi emanciparea

minorităţilor.

20

La rândul ei, Carta Consiliului Europei privind educaţia şi cetăţenia

democratică şi educaţia pentru drepturile omului (2010), defineşte educaţia

pentru drepturile omului ca fiind „educarea, formarea, sensibilizarea,

informarea, practicile şi activităţile care vizează, prin furnizarea de

cunoştinţe şi competenţe, prin dezvoltarea aptitudinilor şi comportamentelor

celor instruiţi, dobândirea mijloacelor de a participa la edificarea şi apărarea

unei culturi universale a drepturilor omului în societate, în scopul promovării

şi protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale” (Capitol I,

pgf.2.b). 
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Exemplul, ca si următoarele, în cazul nespecificării altei surse, provine din

„Education aux droits de l’Homme”, material publicat de Consiliul Europei in Manuel pour l
a pratique de l’éducation aux droits de l’Homme avec les jeunes, Conseil de l’Europe, pe

http://www.coe.int/fr/web/compass/introducing-human-rights-education



Cu referire la educaţia pentru drepturile omului, Raportul Înaltului

Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului cât priveşte

aplicarea Planului de acţiune din cadrul Deceniului ONU privind Educaţia

pentru Drepturile Omului (1995–2004) specifică că prin învăţarea drepturilor

omului se au în vedere „activităţile de formare şi de informare care urmăresc

crearea unei culturi universale a omului prin furnizarea cunoştinţelor,

calităţilor şi atitudinilor de natură să întărească respectarea drepturilor

omului şi a libertăţilor fundamentale, asigurarea deplinei dezvoltări a

personalităţii umane şi a simţului demnităţii sale, favorizarea înţelegerii,

toleranţei şi egalităţii între sexe şi prietenia între toate naţiunile, populaţiile

autohtone şi grupurile rasiale, naţionale, etnice, religioase şi lingvistice, să

determine ca orice persoană să joace un rol util într-o societate liberă şi să

contribuie la activităţile Naţiunilor Unite în domeniul menţinerii păcii”

21

Menţionăm, de asemenea, Programul mondial privind educaţia pentru

drepturile omului iniţiat în 2005 care prevede că aceasta constă în „ansamblul

de activităţi de educare, formare şi informare care vizează crearea unei

culturi universale a drepturilor omului”. Programul adaugă că o educaţie

completă în acest domeniu nu constă numai în furnizarea de cunoştinţe

despre drepturile omului şi mecanisme care să le protejeze, dar ea urmăreşte

şi transmiterea competenţelor necesare pentru promovarea, apărarea şi

implementarea drepturilor omului în viaţa cotidiană. Educaţia pentru drepturile

omului este o activitate care modelează şi atitudinile şi comporta mentele

necesare pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale tuturor

membrilor societăţii. 

Mişcarea populară pentru învăţarea drepturilor omului preferă utilizarea

termenului de învăţare (instruire) în locul celui de educaţie pentru drepturile

omului şi pune accentul în special pe drepturile omului ca stil de viaţă. În

perspectiva propusă domină viziunea individualistă, în centru aflându-se

procesul individual de descoperire şi de învăţare treptată a drepturilor omului

şi aplicarea lor în viaţa personală cotidiană. 

Încheiem exemplificările menţionând definiţia educaţiei pentru drepturile

omului ca exigenţă morală şi politică. Astfel, în mesajul adresat la Forumul

privind educaţia pentru drepturile omului cu şi prin tineri (A trăi, a învăţa şi

a acţiona pentru drepturile omului, Budapesta, 2009), se menţionează că:
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A se vedea Raportul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului

cu privire la aplicarea Planului de acţiune din cadrul Deceniului ONU privind educaţia pentru

drepturile omului – A/51/506/Add.1-12 decembrie 1996, pe http://portail-eip.org/Fr/

Divers/2010/Guide_EDH.pdf



„valorile care inspiră acţiunea Consiliului Europei în domeniul educaţiei

pentru drepturile omului sunt valori universale, comune fiecăruia dintre noi

şi bazate pe demnitatea inalienabilă a tuturor fiinţelor umane”. Se mai adaugă

că „drepturile omului sunt mai mult decât o simplă sursă de inspiraţie; ele

sunt un imperativ moral şi politic care se aplică relaţiilor dintre state şi

popoare tot atât de mult ca şi în interiorul statului şi între indivizi”.  

Plecând de la diferitele elemente de definiţie furnizate de instrumentele

şi textele reţinute de comunitatea internaţională, educaţia pentru drepturile

omului este definită ca ansamblul de activităţi de educaţie, de instruire şi

informare care vizează crearea şi dezvoltarea unei culturi universale a

drepturilor omului. 

Pentru a fi eficace, nu este suficient ca educaţia în acest domeniu să

permită dobândirea de cunoştinţe despre drepturilor omului şi a meca -

nismelor de apărare a acestora, ci ea trebuie în acelaşi timp să permită dez -

voltarea competenţelor necesare promovării apărării şi exercitării acestor

drepturi în viaţa curentă. În acelaşi timp, educaţia în materie de drepturi ale

omului trebuie să modeleze comportamentele necesare ocrotirii drepturilor

omului ale tuturor membrilor societăţii şi exercitării acestora.

Activităţile de educaţie în domeniul drepturilor omului trebuie să fie axate

pe insuflarea principiilor fundamentale ale drepturilor omului, adică

egalitatea şi ne-discriminarea, subliniind în acelaşi timp interdependenţa

acestor drepturi, indivizibilitatea şi universalitatea lor.

Totodată, drepturile insuflate şi promovate prin educaţie trebuie să fie de

natură practică, activităţile trebuie să fie corelate cu experienţa şi viaţa reală

a indivizilor. Aceştia trebuie să fie stimulaţi să se inspire şi să promoveze

principiile drepturilor omului prezente în mediul cultural propriu. Prin

activităţile de acest tip, educaţia pentru drepturile omului creează şi dezvoltă

capacităţi de identificare a nevoilor în materie de drepturi ale omului şi

găsirea de soluţii la aceste nevoi care să fie conforme cu normele şi

standardele în materie de drepturi ale omului. 

Atât conţinutul, dar şi metodele utilizate în activitatea de educare şi

formare pentru drepturile omului trebuie să aibă la bază şi să reflecte valorile

drepturilor omului. Cu alte cuvinte, învăţământul trebuie să fie un vector de

propagare a valorilor drepturilor omului, să favorizeze participarea şi să

promoveze condiţii de învăţare stimulative, nefrustrante şi necoercitive.

În acelaşi timp, educaţia privind drepturile omului dezvoltă la cei

responsabili pentru respectarea, protecţia şi punerea în practică a acestora, a

capacităţilor adecvate realizării acestor obiective. 

Educaţia pentru drepturile omului presupune: cunoştinţe şi abilităţi, ceea

ce înseamnă cunoaşterea şi învăţarea drepturilor omului şi a mecanismelor
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care să favorizeze respectarea, protejarea şi promovarea acestor drepturi, ca

şi acumularea şi dezvoltarea de competenţe care să permită aplicarea acestora

în viaţa curentă; valori, atitudini şi comportamente, ceea ce înseamnă că

educaţia pentru drepturile omului vizează dezvoltarea valorilor fundamentale

ale drepturilor omului şi consolidarea atitudinilor şi comporta mentelor care

susţin aceste drepturi; acţiuni, în sensul că educaţia pentru drepturile omului

cuprinde şi activităţile necesare apărării şi promovării drepturilor omului.

22

Abilităţile şi atitudinile dezvoltate prin educaţia pentru drepturile omului

contribuie la: întărirea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale

omului; dezvoltarea personalităţii şi demnităţii umane; înţelegerea şi

promovarea respectării egalităţii şi bunei înţelegeri între toate naţiunile,

popoarele autohtone, între grupurile naţionale, etnice,  religioase şi lingvistice;

recunoaşterea necesităţii securităţii faţă de orice ameninţare violentă; crearea

condiţiilor de existenţă a unei societăţi libere şi guvernată de supremaţia legii

care să permită participarea efectivă a tuturor persoanelor la procesul

democratic; promovarea unei dezvoltări durabile axate pe om şi justiţie

socială.

Plecând de la definiţia şi componentele educaţiei privind drepturile

omului, obiectivele vizate de aceasta şi care se regăsesc în toate documentele

internaţionale de referinţă sunt următoarele: dezvoltarea, promovarea şi

respectarea culturii drepturilor omului; promovarea, pe baza instrumentelor

internaţionale, a unei înţelegeri comune a educaţiei pentru drepturile omului,

a principiilor şi metodologiilor ei de bază; promovarea educaţiei pentru

drepturile omului la nivel naţional, regional şi internaţional; stabilirea şi

promovarea unui cadru colectiv şi comun de lucru pentru activităţile actorilor

implicaţi; dezvoltarea de parteneriate şi colaborări la toate nivelele;

cunoaşterea, promovarea şi susţinerea programelor existente în acest

domeniu în scopul evidenţierii bunelor practici, a stimulării acţiunilor de

continuare şi extindere a acestora. 

În activităţile de elaborare a cadrului juridic pentru sistemul de învăţământ

în general, este necesar ca aceste elemente şi obiective de bază să fie

reflectate nu numai ca principii declarative, ci să fie incluse într-o viziune

integratoare, holistă, în toată legislaţia relevantă. 

În acest sens, educaţia pentru drepturile omului trebuie să promoveze o

concepţie şi abordare a educaţiei bazată pe drepturi, înţeleasă ca un proces

care include: a) „Drepturile omului prin educaţie”, ceea ce înseamnă că toate

EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 19

22 Education aux droits de l’Homme, Guide pour l’education aux droits de l’Homme
dans l’espace francophone, p.32.



componentele şi procesele de educaţie şi instruire, inclusiv curricula,

materialele şi metodele utilizate să favorizeze învăţarea şi promovarea

drepturilor omului; b) „Drepturile omului în educaţie” ceea ce semnifică

necesitatea respectării drepturilor omului ale tuturor actorilor, ca şi

practicarea drepturilor în cadrul sistemului educaţional.

23

Educaţia pentru drepturile omului devine concretă prin activităţi ale căror

principii, aşa cum sunt ele formulate de Programul mondial, sunt

24

: principiul

interdependenţei, indisociabilităţii, indivizibilităţii şi universalităţii drepturilor

omului, în special a drepturilor civile, politice, economice, sociale şi culturale

şi a dreptului la dezvoltare; principiul respectării diversităţii şi sprijinirea luptei

contra discriminării pe baze rasiale, de gen, limbă, religie, convingeri politice

şi altele, pe origine naţională, etnică sau socială, pe orientarea sexuală, motive

de handicap sau alte motive; principiul analizei problemelor cu care se

confruntă domeniul drepturilor omului, în special fenomenele de sărăcie,

discriminare şi conflictele violente, în funcţie de evoluţiile din domeniul

economic, politic, social, tehnologic, ecologic, pentru a identifica soluţii care

să respecte principiile şi valorile drepturilor omului ; principiul asigurării

mijloacelor prin care colectivităţile şi indivizii pot cunoaşte drepturile omului

de care se bucură pentru a beneficia în mod concret de acestea ; principiul

promovării instrumentelor şi mecanismelor internaţionale, regionale şi locale

existente în materie de drepturi ale omului şi facilitarea dobândirii de

competenţe necesare utilizării acestora; principiul implementării unei

pedagogii bazate pe dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini utile apărării şi

promovării drepturilor omului, ţinând cont de particularităţile culturale şi vârsta

celor instruiţi; principiul asigurării unor condiţii de învăţare care să permită

participarea, exercitarea drepturilor omului şi dezvoltarea personalităţii

umane ; principiul promovării drepturilor omului specifice anumitor culturi şi

luarea în consideraţie a evoluţiei istorice şi sociale proprii fiecărei ţări. 

În concluzie, educaţia pentru drepturile omului are ca obiectiv dobândirea

de către fiecare individ a cunoştinţelor despre drepturile fundamentale ale

omului, conştientizarea critică a importanţei lor, pentru a se bucura deplin de

ele, pentru a le revendica şi pentru a contribui la protejarea şi respectarea lor.
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A se vedea Planul de acţiune pentru prima fază (2005– 2009) a Progra-
mului mondial privind drepturile omului, A/59/525/Rev.1, pp . 3-5 în limba franceză, pe

https://documents–dds–ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/253/75/PDF/N0525375.pdf?

OpenElement.

Aceste obiective sunt reluate şi de Planurile de acţiune pentru fazele următoare şi se

regăsesc şi în alte documente de referinţă deja menţionate.  



II. Documente referitoare la educaţie şi educaţia 

pentru drepturile omului

1. Principale instrumente internaţionale referitoare la educaţie şi

educaţia pentru drepturile omului 

Pentru exercitarea efectivă a dreptului la educaţie au fost adoptate pe plan

internaţional mai multe instrumente care consacră aceste drepturi ca drepturi

fundamentale ale omului. În acelaşi timp, din prevederile a numeroase

reglementări internaţionale rezultă ca educaţia pentru drepturile omului este

parte integrantă a drepturilor la educaţie, ocupând un loc esenţial în sistemul

drepturilor omului, ca drept indispensabil exercitării celorlalte drepturi.   

Principalele documente ONU din domeniul dreptului la educaţie sunt

25

:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 26), document care stă la

baza cadrului normativ internaţional privind drepturile omului, care prevede

că „orice persoană are dreptul la educaţie” şi că „educaţia trebuie să

urmărească deplina dezvoltare a personalităţii umane şi întărirea respectării

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Ea trebuie să stimuleze

înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale

sau religioase, ca şi dezvoltarea activităţilor Naţiunilor Unite pentru

menţinerea păcii”

26

; Pactul internaţional privind drepturile economice,

sociale şi culturale, 1966, (art. 2,13 şi 14), care, în art.13, prevede că educaţia

trebuie să urmărească o dezvoltare deplină a personalităţii individului şi a

simţului demnităţii umane, întărirea respectării drepturilor omului şi a

libertăţilor fundamentale. În acest sens, se consideră că educaţia determină

orice individ să îndeplinească un rol util într-o societate liberă, ea încurajează

înţelegerea, toleranţa şi prietenia între indivizi şi grupurile etnice, religioase,

25

A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu (coord.),

Principalele Instrumente Internaţionale privind Drepturile Omului la care România este
parte”, Vol.I Instrumente universale, Ed. a 9-a, IRDO, Bucuresti, 2007. De asemenea, ele

pot fi consultate în Anexa acestui material care cuprinde o selecţie a principalelor documente

internaţionale referitoare atât la educaţie cât şi la educaţia pentru drepturile omului. Pentru

comentarea importanţei acestor instrumente internaţionale privind dreptul la educaţie a se

vedea Irina Moroianu Zlatescu, ONU şi educaţia pentru drepturile omului, în revista

Drepturile Omului, nr.4/ 2011, IRDO. 

26

A se vedea Declaraţia Universală a Depturilor Omului în Irina Moroianu Zlătescu,

Emil Marinache, Rodica Şerbănescu (coord.), op. cit., pp. 5-11.  



în scopul menţinerii păcii. Se specifică de asemenea că exercitarea dreptului

la educaţie trebuie asigurată prin învăţământul primar obligatoriu şi gratuit

pentru toţi, prin învăţământ secundar, inclusiv tehnic şi profesional, ca şi

prin învăţământul superior

27

; Convenţia internaţională privind eliminarea

tuturor formelor de discriminare rasială (art.1,2 şi 5)

28

; Convenţia

internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a

membrilor familiilor lor (art.33)

29

; Convenţia privind eliminarea oricăror

forme de discriminare faţă de femei (art.1 şi 10)

30

; Convenţia privind

drepturile copilului (art.2,9, 28 şi 29) care enunţă, printre altele, că

„disciplina şcolară trebuie să fie aplicată într-un mod compatibil cu

demnitatea copilului (..). Educaţia trebuie să favorizeze dezvoltarea

personalităţii copilului, a talentelor şi aptitudinilor sale, să insufle copilului

respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, să-l pregătească

să trăiască în mod responsabil într-o societate liberă, într-un spirit de

înţelegere, toleranţă şi egalitate, şi să-i insufle respectarea mediului

natural”.

31

; Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (art.24)

32

;

Declaraţia şi Programul de acţiune de la Viena (partea I, par.33 şi 34 şi partea

a II-a, par.78-82)

33

; Declaraţia şi Programul de acţiune  de la Durban, 2001

(Declaraţie, par. 95-97, şi Program de acţiune, par.129-139)

34

. 

Trebuie menţionată şi Convenţia UNESCO privind lupta împotriva

discriminării în domeniul învăţământului (1960) care a avut ca obiectiv

prioritar eliminarea discriminării şi promovarea egalităţii de tratament în

educaţia pentru toţi. Plecând de la o definiţie extensivă a discriminării în

educaţie, în sensul de excludere, limitare sau preferinţă, care, bazată pe rasă,

sex, religie, opinie politică, origine naţională sau rasială, vulnerabilizează o

serie de categorii sociale (copii, femei, persoane aparţinând minorităţilor

etnice, lingvistice, religioase, persoane cu dizabilităţi), Convenţia cuprinde

o serie de dispoziţii care să elimine obstacolele care alterează sau anulează

egalitatea de tratament în domeniul învăţământului. 

35
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27 Ibidem, pp. 12-24.

28Ibidem, p. 58 şi urm.

29Ibidem, pp. 305-323.

30Ibidem, p. 362 şi urm. 

31 Ibidem, p.383 şi urm. 

32

A se vedea revista Drepturile Omului, nr. 4/2010, IRDO, p. 101 şi urm.

33

A se vedea revista Drepturile Omului, nr.2/1993, IRDO,  p. 8 şi urm.

34

A se vedea Declaraţia de la Durban, IRDO, Bucureşti, 2002, pp. 28-29.

35A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu (coord.), 

op. cit., pp. 85-93.



Dreptul la educaţie apare şi în Carta socială europeană a Consiliului

Europei şi în jurisprudenţa europeană, în Carta fundamentală a UE s.a. De

asemenea, au existat conferinţe care s-au încheiat cu documente de o mare

importanţă, din care menţionăm, cu titlu de exemplu, următoarele documente

finale : Documentul final al Forumului Mondial privind Educaţia de la Dakar

(2000) care reafirmă obiectivul educaţiei pentru toţi formulat de Conferinţa

mondială privind educaţia pentru toţi (Thailanda, 1990) şi în care se insistă

asupra accesului tuturor la educaţia primară şi a drepturilor femeilor de a

beneficia de educaţie; Declaraţia Mileniului, în care se stipulează, între altele,

dreptul tuturor copiilor de a urma un ciclu complet de studii primare; Agenda

2030 privind dezvoltarea durabilă şi documentul final al Forumului privind

Educaţia de la Incheon (Educaţie 2030).   

În baza acestor documente privind drepturile la educaţie, ca drept

fundamental al omului, la nivel internaţional au fost iniţiate o serie de acţiuni

care au vizat încurajarea, facilitarea şi promovarea activităţilor de educaţie

pentru drepturile omului, ca parte integrantă a drepturilor la educaţie, dintre

care menţionăm: Campania mondiala de informare privind drepturile omului

(iniţiată în 1988) axată pe elaborarea şi difuzarea de documente de informare

privind drepturile omului; Deceniul Mondial al Educaţiei pentru Drepturile

Omului (1995–2004) şi planul său de acţiune care au vizat încurajarea

elaborării şi implementării de strategii globale eficace şi viabile în acest

domeniu; Deceniul internaţional de promovare a unei culturi a non-violenţei

şi a păcii în favoarea copiilor lumii (2001–2010); Deceniul Naţiunilor Unite

privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (2005–2014); Anul interna -

ţional al învăţării drepturilor omului (2008-2009).

În afara acestor iniţiative, alte acţiuni au promovat, printre alte obiective,

educaţia pentru drepturile omului. Menţionăm că făcând parte din aceste

proiecte globale, în special Mişcarea Educaţiei pentru toţi (2000–2015) şi

Iniţiativa mondială a Secretariatului General al ONU pentru Educaţie şi

programul de dezvoltare pentru perioada post–2015.   

2. Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului de la Viena din 1993

Adoptarea în 1993 (la 25 iunie) prin consensul reprezentanţilor a 171 de

state a Declaraţiei şi Programului de acţiune al Conferinţei mondiale privind

Drepturile Omului de la Viena

36

a reprezentat un moment decisiv în istoria

ONU. Punctul de plecare al Conferinţei mondiale de la Viena l-a constituit

convocarea, în anul 1989, de către Adunarea Generala a ONU, a unei
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A se vedea revista Drepturile Omului, nr. 2/1993, IRDO, p.8 şi urm.



reuniuni mondiale având ca obiectiv examinarea şi evaluarea progreselor

realizate în domeniul drepturilor omului în perioada scursă de la Declaraţia

Universală a Drepturilor Omului, identificarea obstacolelor şi a mijloacelor

de remediere. 

Ideea forţă a Conferinţei şi a documentelor adoptate (Declaraţie şi

Program) este că promovarea şi protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor

fundamentale trebuie să fie considerate ca obiectiv prioritar al ONU conform

scopurilor şi principiilor Cartei ONU şi a dreptului internaţional. 

Declaraţia şi Programul de acţiune adoptate de Conferinţa de la Viena

care s-a bucurat de o largă participare (7000 de delegaţi, din care numeroşi

universitari şi peste 800 de ONG-uri activând în acest domeniu) promovează

o nouă viziune a acţiunii la nivel mondial pentru drepturile omului, furnizând

un „nou cadru de planificare, de dialog şi cooperare” în acest domeniu.

Documentele de la Viena sunt rezultatul unui lung proces de dezbatere

cât priveşte mecanismul de promovare a drepturilor omului în lume, fiind în

acelaşi timp punctul de plecare pentru un nou efort al comunităţii interna -

ţionale în direcţia consolidării şi aplicării ansamblului de instrumente referi -

toare la drepturile omului.

Cele trei reuniuni regionale pregătitoare (Tunis, San Jose şi Bankok) au

permis, pe baza dialogului intens dintre guverne, numeroasele organisme ale

ONU, diferitele organizaţii specializate şi alte organizaţii interguvernamen -

tale, dar şi cu miile de ONG-uri active în domeniul drepturilor omului şi

dezvoltării, pregătirea Conferinţei. În afara acestor reuniuni, s-au desfăşurat

o serie de reuniuni oficioase şi reuniuni subsidiare în întreaga lume la care

au participat sectoare largi ale societăţilor respective şi care şi-au adus

contribuţia lor importantă.  Pe baza observaţiilor şi propunerilor făcute la

aceste întâlniri, la reuniunea din mai 1993, comitetul pregătitor a elaborat un

document final care a permis Conferinţei, întrunită la Viena, să înceapă

lucrările şi negocierile finale. 

Documentul final adoptat la Viena a fost aprobat de Adunarea Generala

la a 48-a sesiune (rezoluţia 48/121 din 1993) şi reafirmă principiile care s-

au impus încă din 1948 pe baza Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului,

consolidând în acelaşi timp fundamentele noilor progrese din acest domeniu.

Declaraţia şi Programul adoptate la Viena sunt documente de o mare forţă

care pun în evidentă principiile universalităţii, indivizibilităţii şi interde -

pendenţei drepturilor economice, sociale, culturale, civile şi politice. De

asemenea, Conferinţa de la Viena a permis şi alte progrese în domeniul

drepturilor omului : drepturile femeilor au fost recunoscute ca drepturi ale

omului, accentul pus pe protecţia drepturilor copiilor, a persoanelor cu

dizabilităţi, a populaţiilor indigene, a migranţilor şi a altor grupuri
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vulnerabile; întărirea luptei contra sărăciei şi foametei, a intoleranţei, a

terorismului; întărirea rolului societăţii civile şi a ONG-urilor în acţiunile de

promovare şi respectare a drepturilor omului; plasarea drepturilor omului în

centrul dezbaterilor mondiale cât priveşte pacea, securitatea şi dezvoltarea;

declararea dreptului la dezvoltare ca un drept inalienabil şi universal care

face parte integrantă din drepturile fundamentale ale omului; recunoaşterea

existenţei unei relaţii de interdependenţă între democraţie, dezvoltare şi

drepturile omului; întărirea cooperării internaţionale în domeniul drepturilor

omului etc. 

Paragraful 33 (Partea I) al Programului de la Viena este destinat educaţiei

şi rolului acesteia în întărirea respectării drepturilor omului şi libertăţilor

fundamentale. Se menţionează în acest sens importanţa introducerii

drepturilor omului în cadrul planurilor de învăţământ şi a unei educaţii care

să „favorizeze înţelegerea, toleranţa, pacea şi relaţiile prieteneşti între naţiuni

şi între toate grupurile rasiale sau religioase şi să încurajeze dezvoltarea

activităţilor realizate de ONU în acest domeniu”. 

Cât priveşte educaţia pentru drepturile omului, Programul specifică rolul

acesteia ca şi necesitatea difuzării de informaţii adecvate, teoretice şi

practice, în acţiunile de promovare a drepturilor tuturor indivizilor, fără

diferenţiere de rasă, sex, limbă sau religie, atât la nivel naţional cât şi interna -

ţional. 

Paragrafele 78–82 (Partea II), sunt centrate exclusiv pe educaţia pentru

drepturile omului. Astfel, în paragraful 78 se afirmă că „educaţia, formarea

şi informarea pentru drepturile omului sunt indispensabile instaurării şi

promovării unor relaţii intercomunitare stabile şi armonioase, ca şi

promovării înţelegerii mutuale, toleranţei şi păcii”. Pentru realizarea acestui

scop, statele şi instituţiile trebuie să înscrie drepturile omului, dreptul

umanitar şi democraţia în programul tuturor instituţiilor de învăţământ, de tip

clasic sau de alt tip. (pgf.79). Educaţia pentru drepturile omului trebuie să

promoveze pacea, democraţia, dezvoltarea şi justiţia socială, prin stimularea

înţelegerii şi conştientizării importanţei angajamentului universal în favoarea

acestora. În acest scop, statele trebuie să elaboreze strategii specifice în

domeniul promovării educaţiei pentru drepturile omului şi să asigure

difuzarea informaţiilor în rândul marelui public, ţinând cont de nevoile

specifice ale diferitelor grupuri (femei, copii, persoane cu dizabilităţi,

migranţi s.a.). În realizarea acestor acţiuni, guvernele vor trebui să lucreze

cu organizaţiile interguvernamentale, cu ONG-urile active în acest domeniu,

cu toţi actorii interesaţi. În implementarea proiectelor de educaţie pentru

drepturile omului la nivel naţional, statele pot beneficia de sprijinul, asistenţă

tehnică şi consultanţă din partea sistemului ONU. În mod concret, este vorba
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de sprijin în elaborarea de programe de formare în domeniul drepturilor

omului şi de educaţie specifică privind normele enunţate în instrumentele

internaţionale referitor la drepturile omului şi dreptul umanitar şi aplicarea

lor în acţiuni de formare a unor grupuri specifice (educatori, personal militar,

funcţionari din sistemul de administrare a justiţiei). 

Conferinţa Mondială a recomandat Adunării Generale, Comisiei

Drepturilor Omului şi altor organe şi organisme ale ONU proclamarea unui

Deceniu al ONU pentru Drepturile Omului cu rol de a consolida acţiunile de

protejare şi promovare a drepturilor omului, Deceniu care se va desfăşura

între 1995–2004.

3. Deceniul Mondial al Educaţiei pentru Drepturile Omului (1995–

2004)

Prin rezoluţia 49/184 adoptată la 23 decembrie 1994, Adunarea Generală

a ONU a proclamat începând cu 1 ianuarie 1995 o perioadă de 10 ani ca

fiind „Deceniul Naţiunilor Unite al Educaţiei pentru Drepturile Omului”. 

37

Această rezoluţie este urmarea Planului mondial de acţiune privind

educaţia pentru drepturile omului şi pentru democraţie adoptat la Congresul

de la Montreal din martie 1993 şi a Conferinţei mondiale privind drepturile

omului de la Viena din 1993. 

Activităţile Deceniului în domeniul Educaţiei pentru Drepturile Omului

se inspiră din instrumentele internaţionale referitoare la drepturile omului, în

special din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi din Declaraţia şi

Programul de acţiune de la Viena. Conform acestor dispoziţii, prin educaţie

pentru drepturile omului se înţelege „activităţile de formare şi informare care

vizează edificarea unei culturi universale a drepturilor omului prin

transmiterea de cunoştinţe, calităţi şi atitudini care să întărească respectarea

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, rolul ei fiind de a contribui

la dezvoltarea deplină a personalităţii umane, de a favoriza înţelegerea,

toleranţa, egalitatea între sexe şi prietenia între toate popoarele lumii, între

populaţiile indigene şi grupurile rasiale, naţionale, etnice, religioase,

lingvistice.  

Prin acest document, Adunarea Generală a ONU îşi reafirmă, încă din

preambul, convingerea că „educaţia pentru drepturile omului (…) trebuie să

fie un proces global desfăşurat de-a lungul vieţii” şi că „pentru a permite

tuturor, femei, bărbaţi şi copii, deplina lor dezvoltare, aceştia trebuie să
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devină conştienţi de drepturile lor fundamentale – civile, culturale, econo -

mice, politice şi sociale”. 

Realizarea educaţiei pentru drepturile omului trebuie să vizeze cunoaşte -

rea şi înţelegerea normelor, noţiunilor şi valorilor consacrate de Declaraţia

Universală a Drepturilor Omului, de Pactul internaţional privind drepturile

civile şi politice, a Pactului Internaţional privind drepturile economice,

sociale şi culturale ca şi a altor instrumente internaţionale relevante referi -

toare la drepturile omului. 

Deceniul este plasat sub semnul eliminării analfabetismului, educaţia

fiind înţeleasă ca un element indispensabil al vieţii individului şi al societăţii,

din care drepturile omului fac parte integrantă. Toate activităţile întreprinse

în cadrul Deceniului Mondial al Educaţiei pentru Drepturile Omului au ca

scop învăţarea drepturilor omului în sensul cel mai larg: ca drepturi civile,

culturale, economice, politice şi sociale având în vedere principiul

indivizibilităţii şi interdependenţei tuturor acestor drepturi (pgf.4 al Planului

de acţiune). 

De asemenea, Planul de acţiune a prevăzut ca la sfârşitul Deceniului

învăţământul să fie egal accesibil femeilor şi bărbaţilor, de orice vârstă sau

categorie socială, atât sub forma cursurilor organizate de şcoală şi de unităţi

de formare profesională sau tehnică, cât şi prin intermediul unor instituţii

civile, a familiei sau a mediei (pgf.5).

Pentru a fi eficace, educaţia pentru drepturile omului trebuie să fie

concepută în aşa fel încât să ţină cont de realitatea mediului social, economic,

cultural şi politic al ţării respective şi de nevoile reale ale vieţii cotidiene. În

acelaşi timp, având în vedere interdependenţa dintre democraţie, dezvoltare

şi drepturile omului, educaţia şi formarea pentru drepturile omului realizată

în cadrul Deceniului trebuie să încurajeze participarea democratică a

indivizilor la soluţionarea problemelor politice, economice, sociale şi

culturale şi să servească progresul şi dezvoltarea durabilă centrată pe individ. 

Conform Planului de acţiune, actorii implicaţi vor trebui să urmărească

realizarea următoarelor  obiective generale şi programe de activităţi:

evaluarea nevoilor şi elaborarea de strategii pentru ca educaţia pentru

drepturile omului să avanseze la toate nivelele şcolare, în învăţământul

profesional şi în cadrul tuturor formelor de învăţământ, instituţionalizate sau

nu; crearea şi întărirea programelor şi capacităţilor de învăţare a drepturilor

omului la nivel internaţional, regional, naţional şi local; elaborarea, în mod

coordonat, a unei documentaţii pedagogice consacrată drepturilor omului;

întărirea rolului mediei la învăţarea drepturilor omului; difuzarea în întreaga

lume a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, în cât mai multe limbi,
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şi în forme adaptate diferitelor tipuri şi nivele de instituţii şi accesibile

persoanelor cu dizabilităţi (pgf.29–92).

Actorii relevanţi implicaţi în punerea în aplicare a Planului de acţiune

sunt, în primul rând guvernele, care, în funcţie de nevoile naţionale în

materie de educaţie pentru drepturile omului, vor elabora planuri naţionale,

vor colecta fonduri şi vor coordona activităţile pentru realizarea obiectivelor

Deceniului, prin crearea de programe pentru drepturile omului, realizarea de

campanii naţionale de informare, prin crearea de centre naţionale de

documentare, informare şi formare pentru drepturile omului având sarcina de

a realiza lucrări de cercetare, de formare a formatorilor, organizarea de

conferinţe, ateliere şi cursuri deschise publicului larg. De asemenea,

instituţiile naţionale care activează în domeniul drepturilor omului (instituţii

de cercetare în domeniul drepturilor omului, Comisii ale drepturilor omului,

birouri de mediatori) vor trebui să joace un rol major în elaborarea,

coordonarea şi aplicarea programelor de educaţie şi formare pentru drepturile

omului la nivel naţional. În acelaşi timp, ONG-urile naţionale, asociaţiile

locale şi profesionale şi cetăţenii interesaţi de această problematică sunt

chemaţi să se implice şi să participe la acţiunile de realizare a obiectivelor

Deceniului. 

Întrucât marele public este ţinta principală a acţiunilor de informare cât

priveşte drepturile omului, iniţiativele luate în cadrul Deceniului ONU al

Educaţiei pentru Drepturile Omului fac apel la suporturi audiovizuale şi

multimedia care vizează categorii cât mai largi ale populaţiei, atât prin

reţeaua de învăţământ de tip şcolar, formal, nonformal şi informal, cât şi prin

media. O importanţă deosebită este acordată promovării, prin educaţie şi

formare, drepturilor femeilor, copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor cu

dizabilităţi, minorităţilor, refugiaţilor, populaţiilor indigene, persoanelor care

trăiesc în sărăcie extremă, persoanelor seropozitive şi altor grupuri cu nevoi

specifice sau vulnerabile (pgf.20–26).

Planul de acţiune subliniază rolul important care revine şcolilor,

universităţilor, programelor şi instituţiilor de formare profesională şi tehnică

în elaborarea de programe referitoare la drepturile omului şi realizarea de

suporturi pedagogice şi a unor documentaţii corespunzătoare, cu ajutorul

guvernelor, donatorilor şi al diferitelor programe internaţionale pentru a le

încorpora în sistemul de învăţământ încă de la nivelul preşcolar, apoi în

învăţământul primar, secundar, superior, şi până la cel de perfecţionare a

adulţilor.

Sarcina coordonării punerii în practică a Planului de acţiune revine în

mod expres Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului şi a

Centrului pentru Drepturile Omului. Acesta din urmă, în consultare cu
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UNESCO, oferă guvernelor, la cererea acestora, programe de educaţie,

formare şi informare în domeniul drepturilor omului, burse de perfecţionare

şi servicii de consultanţă. În acest sens, accentul este pus pe formarea

educatorilor, a agenţilor de poliţie, a funcţionarilor din administraţia

penitenciarelor, a juriştilor, a personalului militar s.a. Prin experienţa

acumulată în domeniul educaţiei, pedagogiei şi în materie de drepturi ale

omului, UNESCO este chemată să joace un rol major în elaborarea, aplicarea

şi evaluarea proiectelor din Planul de acţiune, prin intermediul reţelei sale de

şcoli, cluburi, catedre ale Drepturilor Omului sau comisiile naţionale. De

asemenea, au fost solicitate să colaboreze pentru dezvoltarea capacităţilor

în domeniul educaţiei pentru drepturile omului şi alte instituţii specializate

ale ONU (UNICEF, Înaltul Comisariat al ONU pentru refugiaţi, Voluntarii

ONU, şi alte instituţii de cercetare şi formare ale ONU s.a.). În acelaşi timp,

şi alte organizaţii internaţionale, în special organizaţiile interguvernamentale

şi ONG-urile angajate în acţiuni referitoare la drepturile omului au fost

invitate să-şi intensifice activităţile în acest domeniu.

Deceniul ONU al Educaţiei pentru Drepturile Omului s-a încheiat în

2004. Evaluarea rezultatelor înregistrate în cei zece ani de punere în practică

arată progresele, dar şi lipsurile care se menţin, cât priveşte situaţia educaţiei

în acest domeniu la nivel local, regional şi internaţional.

38

Astfel, pe baza

rapoartelor naţionale s-a constatat că, global, activităţile educative în

domeniul drepturilor omului s-au intensificat şi diversificat, în cele mai

multe ţări educaţia şi formarea pentru drepturile omului impunându-se ca

priorităţi. Cele mai multe guverne au confirmat rolul Deceniului de

catalizator al interesului privind educaţia pentru drepturile omului prin

desfăşurarea de acţiuni de sensibilizare a opiniei publice cât priveşte

necesitatea unei astfel de educaţii şi a importanţei creării unui cadru de

cooperare internaţională în acest domeniu.

În mod concret, experienţele pozitive se referă la: crearea de comitete

speciale în acest domeniu, de instituţii naţionale sau de departamente în

cadrul universităţilor pentru drepturile omului, în asociaţie sau în colaborare

cu ONG-urile; elaborarea de programe de educaţie şi formare sau revizuirea

celor existente; revizuirea manualelor şcolare; punerea la punct de noi

materiale pedagogice; organizarea de activităţi extraşcolare (tabere,

competiţii, excursii şcolare, expoziţii etc.); organizarea de cursuri de formare
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pedagogică în acest domeniu; organizarea, la nivelul învăţământului

superior, de cursuri special consacrate drepturilor omului, crearea de catedre

şi institute pentru drepturile omului, organizarea de seminarii şi conferinţe ;

organizarea de cursuri pentru cadrele didactice, pentru funcţionarii din

domeniul justiţiei, pentru jurnalişti etc.

Eşecurile puse în evidenţă de raportul de evaluare s-au înregistrat în

special în ţările confruntate cu situaţii de conflicte violente, în societăţi

multiculturale sau confruntate cu fenomenul migraţiei. În aceste contexte 

s-au manifestat cele mai multe cazuri de nerespectare a drepturilor omului

în general, şi în special a drepturilor femeilor sau ale migranţilor. Un

domeniu important în care progresele sunt slabe este cel referitor la

mijloacele pedagogice de realizare a educaţiei pentru drepturile omului, la

instrumentele de evaluare şi a studiilor de impact, sau a mecanismelor de

coordonare eficace a activităţilor guvernamentale şi a ONG-urilor. S-a

remarcat de asemenea asistenţa insuficientă din partea ONU, în special

asistenţa tehnică pentru evaluarea nevoilor şi în elaborarea de planuri

naţionale pentru formarea de formatori în acest domeniu. 

În vederea consolidării programelor naţionale, regionale şi internaţionale

iniţiate de acest prim Deceniu al Educaţiei pentru Drepturile Omului,

guvernele s-au pronunţat pentru un al Doilea Deceniu care să permită

continuarea activităţilor începute, dar şi aplicarea de noi acţiuni care să

permită atingerea obiectivelor. 

4. Declaraţia Mileniului 2000

Anul 2000 a constituit un moment unic în istoria ONU, când liderii

statelor membre s-au reunit pentru a reafirma, la trecerea în mileniul al

treilea, o nouă viziune globală a dezvoltării umanităţii. 

La originea acestei iniţiative se află Rezoluţia 53/202 adoptată la 17

decembrie 1998, prin care Adunarea Generală a decis ca cea de-a 55-a

sesiune a sa, care urma să aibă loc în septembrie 2000, să se numească

„Adunarea Mileniului”. Această întâlnire a şefilor de state şi guverne, cea

mai importantă care s-a ţinut până atunci, şi-a propus ca, prin consens global,

să iniţieze un proiect privind dezvoltarea omenirii în secolul al XXI-lea şi să

reexamineze, în acest scop, rolul ONU în contextul provocărilor de amploare

ale anilor 1990 (sărăcie şi dezechilibre de dezvoltare, catastrofe naturale,

conflicte) pentru a construi o lume mai bună şi solidară care să respecte

demnitatea umană şi valorile universale consacrate de Carta ONU.  

La 8 septembrie 2000 a fost semnată Declaraţia Mileniului care este

declaraţia oficială a ONU a anului 2000, semnată de şefii a 193 de state şi

guverne şi de 23 de organizaţii internaţionale. Prin acest document solemn
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(R/55/2) se reafirmă ataşamentul statelor membre faţă de ONU şi de Carta

ONU, ca fundamente ale unei lumi mai paşnice, mai prospere  şi mai juste,

ca şi responsabilitatea comună a statelor în respectarea principiilor demnităţii

umane, ale egalităţii şi echităţii, faţă de toţi cetăţenii lumii şi în special faţă

de cei mai vulnerabili, şi în primul rând faţă de copii.

39

În mod explicit, Declaraţia Mileniului reafirmă angajamentul faţă de

scopurile şi principiile cu valoare universală enunţate în Carta ONU:

respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a egalităţii în

drepturi ale tuturor, fără diferenţă de rasa, sex, limbă sau religie. Se reafirmă,

de asemenea, principiile care trebuie să fie fundamentul relaţiilor

internaţionale în secolul al XXI-lea şi anume: libertatea, egalitatea,

solidaritatea, toleranţa, respectarea mediului, responsabilitate comună

globală. Aceste mari direcţii de acţiune vor fi realizate prin asigurarea păcii

şi dezarmării; dezvoltarea şi eliminarea sărăciei; protejarea mediului;

respectarea drepturilor omului, democraţie şi bună guvernanţă; protejarea

grupurilor vulnerabile; soluţionarea problemelor specifice ale Africii;

întărirea rolului ONU.

În lumina acestor valori şi principii, au fost adoptate „Obiectivele

Mileniului pentru Dezvoltare”, care urmau să fie atinse până în anul 2015,

şi care îşi propuneau soluţionarea a opt mari provocări ale omenirii. Rolul

acestor Obiective a fost de a incita conştientizarea publică şi de a contribui

la mobilizarea resurselor la nivel mondial şi naţional pentru rezolvarea

marilor probleme ale societăţii globale, vizate fiind în primul rând ţările în

curs de dezvoltare şi cele mai puţin dezvoltate. 

Transformarea globală proiectată urma să fie realizată prin cele opt

obiective (şi ţintele corespunzătoare) de dezvoltare din diferite domenii

stabilite prin Cadrul de acţiune şi anume: 1) Reducerea sărăciei extreme şi

a foametei (prin reducerea cu 50%, între 1990-2005, a populaţiei mondiale

al cărei venit este mai mic de un dolar/zi, prin furnizarea de locuri de muncă

decente şi productive pentru toţi, inclusiv pentru femei şi tineri, prin

reducerea cu 50% a populaţiei care suferă de foame, ş.a.); 2) Asigurarea

educaţiei primare pentru toţi, acest obiectiv urmărind ca toţi copiii, băieţi şi

fete, din întreaga lume, să poată beneficia , până în 2015, de un ciclu complet

de studii primare, în condiţiile în care doar 88% din copiii din ţările în

dezvoltare sunt şcolarizaţi; 3) Promovarea egalităţii între sexe şi emanciparea

femeilor, obiectiv care urmărea eliminarea disparităţilor între sexe, în special

DOCUMENTE REFERITOARE LA EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 31

39

A se vedea textul Declaraţiei Mileniului pe http://www.un.org/french/millenaire/

ares552f.htm. A se vedea, de asemenea, Declaraţia Mileniului adoptată la 8 septembrie
2000 de către ONU, în revista Drepturile Omului, nr. 4/2000, IRDO.



în domeniul educaţiei primare şi secundare, până în 2015, la toate nivelele

de educaţie, ştiind că, în medie, în ţările în curs de dezvoltare, doar 94 de fete

sunt şcolarizate la 100 de băieţi şi că doar în două ţări din trei, egalitatea

între sexe în domeniul şcolar este atinsă. Acest obiectiv a vizat cu prioritate,

dar nu exclusiv, zonele rurale şi sărace ale lumii. Cât priveşte obiectivul

emancipării femeii, acesta a fost un obiectiv de lungă durată, urmărit atât în

ţările în dezvoltare cât şi în ţările industrializate, ţinând cont de faptul că în

ţările în curs de dezvoltare numai 39% din locurile de muncă neagricole sunt

ocupate de femei, în timp ce în ţările avansate el este de 46%; 4) Reducerea

mortalităţii infantile, în condiţiile în care un copil născut într-o ţară în

dezvoltare are de 13 ori mai multe riscuri de a muri în primii 5 ani de viaţă

decât un copil din ţările dezvoltate, cauzele principale fiind bolile şi nivelul

scăzut de educaţie al mamelor; 5) Ameliorarea sănătăţii materne, având în

vedere că în anul 2000 au existat aproximativ 500000 de decese/an din care

99% în ţările în dezvoltare, în special în Africa sub-sahariană, obiectivul

stabilit fiind de reducere cu 50% a mortalităţii materne între 1990–2005; 

6) Combaterea HIV/SIDA şi a altor boli, prin stoparea acestora şi acces

nediscriminant la tratamente de prevenţie; 7) Asigurarea unui mediu durabil

prin includerea principiilor dezvoltării durabile în politicile şi programele

naţionale, prin conservarea biodiversităţii şi acces la apa potabilă salubră

pentru toţi locuitorii planetei; 8) Dezvoltarea unui parteneriat mondial prin

creşterea ajutorului pentru dezvoltare în special în favoarea ţărilor cele mai

sărace, insulare şi mici, prin reeşalonarea datoriei externe a ţărilor sărace,

prin politici naţionale de sănătate publică, prin ameliorarea accesului

populaţiilor din ţările în dezvoltare la progresele tehnologice. 

Tot în anul 2000 a avut loc Forumul privind educaţia de la Dakar, care a

stabilit cadrul de acţiune pentru atingerea Obiectivului al doilea din

Obiectivele Mileniului pentru Dezvoltare, cel care fixa priorităţile de

dezvoltare în materie de educaţie pentru perioada 2000–2015 („asigurarea

educaţiei primare pentru toţi copiii”). 

Programul de acţiune de la Dakar a stabilit următoarele obiective de

punere în practică a angajamentelor la nivel internaţional, regional şi naţional

în domeniul educaţiei:  dezvoltarea şi ameliorarea sub toate aspectele ale

educaţiei specifice fragedei copilării şi în special a copiilor cei mai

vulnerabili şi defavorizaţi; posibilitatea ca până în 2015 toţi copiii, în special

fetele, copiii în dificultate şi cei aparţinând minorităţilor etnice să acceadă la

un învăţământ primar obligatoriu şi gratuit de calitate şi să-l urmeze până la

terminare; acces echitabil la programe adecvate pentru toţi tinerii şi adulţii

având şi dobândirea de cunoştinţe şi competenţe necesare vieţii cotidiene;

ameliorarea cu 50% a nivelului de alfabetizare a adulţilor, şi în special a
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femeilor, până în 2015, şi asigurarea pentru toţi adulţii a unui acces echitabil

la programele de educaţie de bază şi de educaţie personală; eliminarea

disparităţilor între sexe în învăţământul primar şi secundar până în 2015,

instaurarea egalităţii în acest domeniu şi asigurarea, în special pentru fete, a

unui acces echitabil şi fără restricţie la o educaţie de bază de calitate cu

aceleaşi şanse de reuşită; ameliorarea sub toate aspectele a calităţii educaţiei,

în aşa fel încât să se asigure pentru toţi rezultate la învăţătură recunoscute,

în special cât priveşte lectura, scrisul şi socotitul

40

.

Întrucât Obiectivele Mileniului şi ale Forumului de la Dakar nu au fost

integral realizate, comunitatea internaţională s-a angajat, prin Agenda 2030

şi programul Educaţie post-2015, să continue şi să extindă acţiunile vizând

atingerea acestor obiective de transformare globală. 

5. Deceniul Internaţional pentru o cultură a păcii şi non-violenţei

pentru copiii lumii (2001–2010)

Anul 2000 a fost declarat „Anul internaţional al culturii şi păcii”. Acest

moment a constituit punctul de plecare al unei mobilizări mondiale

excepţionale pentru promovarea unei culturi a păcii, Naţiunile Unite

decretând deceniul 2001-2010 ca „Deceniul internaţional al promovării unei

culturi a non-violenţei şi a păcii pentru copiii lumii”, iar ziua de 21

septembrie este de atunci „Ziua mondială a Păcii”. Aceste acţiuni au

mobilizat, într-un efort internaţional de amploare, pe toţi cei care activau în

domeniul promovării înţelegerii şi a unei culturi a păcii, una din marile

provocări ale epocii. 

În conformitate cu definiţiile şi viziunea ONU, cultura păcii este un

„ansamblu de valori, atitudini, comportamente şi moduri de viaţă care

resping violenţa şi previn conflictele prin eliminarea surselor acestora prin

dialog şi negociere între indivizi, grupuri şi state”, Potrivit rezoluţiilor ONU,

„o cultura a non-violenţei şi a păcii încurajează respectarea vieţii şi a

demnităţii fiecărei fiinţe umane fără prejudecăţi şi discriminări de nicio

natură”.

41

Educaţiei îi revine un rol important în crearea şi consolidarea unei culturi

a păcii, în stimularea toleranţei şi înţelegerii între toate popoarele şi grupurile

etnice, rasiale şi religioase. Educaţia poate contribui la realizarea acestor

DOCUMENTE REFERITOARE LA EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 33

40

A se vedea textul adoptat la Forumul mondial privind educaţia de la Dakar (26-28

aprilie 2000) şi intitulat Educaţie pentru toţi (în versiunile originale) pe http://

www.unesco.org/education/efa/fr/wef_2000/

41

Rezoluţia ONU A/RE/52/13 (Cultura păcii) şi A/53/243 (Declaraţie

şi Program de acţiune privind cultura păcii). A se vedea textul Declaraţiei pe http://

www.mvtpaix.org/ wordpress/culture-de-paix/decennie/decennie/



obiective în special prin sistemul de învăţământ menit să sensibilizeze şi să

iniţieze copiii în practica non-violenţei şi a păcii, ceea ce contribuie la

realizarea scopurilor şi principiilor enunţate de Carta Naţiunilor Unite. 

Această viziune asupra importanţei educaţiei în edificarea unei culturi a

păcii şi non-violenţei este clar exprimată în Declaraţia şi programul de
acţiune privind cultura păcii care stipulează ca obiectiv general consolidarea

unei culturi a păcii prin educaţie, prin revizuirea programelor de învăţământ

în scopul promovării unor valori, comportamente şi moduri de viaţa care să

încurajeze o cultură a păcii, ca de exemplu, soluţionarea pe cale paşnică a

conflictelor, promovarea dialogului, căutarea consensului şi a non-violenţei.

În acest sens, statele membre ale ONU au fost invitate să ia „măsurile

necesare pentru ca practica non-violenţei şi a păcii să fie predată la toate

nivelurile societăţii, inclusiv în unităţile de învăţământ”.

Programul de acţiune al Deceniului păcii propune şi alte direcţii şi

domenii de acţiune indispensabile instaurării unei culturi a păcii, ca şi o serie

de obiective specifice prin care acestea pot fi atinse: promovarea dezvoltării

economice şi sociale durabile, prin reducerea inegalităţilor sociale şi econo -

mice, eradicarea sărăciei, asigurarea securităţii alimentare, promovarea

justiţiei sociale, emanciparea femeilor, adoptarea de măsuri speciale pentru

grupurile cu nevoi specifice, durabilitatea mediului; promovarea respectării

tuturor drepturilor omului, plecând de la complementaritatea drepturilor

omului şi a culturii păcii, deoarece violenţa şi războiul împiedică asigurarea

şi respectarea drepturilor omului, după cum, fără drepturile omului, nu poate

exista o cultură a păcii; asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi prin deplină

participare a femeilor la luarea deciziilor economice, sociale şi politice, prin

eliminarea tuturor formelor de discriminare şi de violenţă contra femeilor, ca

şi prin ajutorarea şi sprijinirea femeilor aflate în condiţii de necesitate;

întărirea principiilor şi practicilor democratice şi a participării directe în toate

sectoarele societăţii, asigurarea unei guvernări şi ale unei administraţii

transparente, promovarea luptei contra terorismului, a criminalităţii orga -

nizate, a corupţiei, a drogurilor ilicite şi a spălării de bani – condiţii necesare

menţinerii păcii şi securităţii; dezvoltarea înţelegerii, toleranţei şi a

solidarităţii prin eliminarea războaielor şi a conflictelor violente, prin

încurajarea toleranţei şi solidarităţii între toate popoarele şi culturile, prin

dialog şi schimb de informaţii ; susţinerea şi încurajarea liberei circulaţii a

informaţiilor şi cunoştinţelor, prin asigurarea libertăţii informaţiei şi

comunicării şi accesul comun la cunoştinţe; luarea de măsuri de contracarare

a promovării violenţei prin media, inclusiv a mediei legată de noile

tehnologii ale informaţiei şi comunicării; promovarea păcii şi securităţii

internaţionale prin încurajarea eforturilor privind de exemplu negocierea pe
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cale paşnică a diferendelor, eliminarea producţiei şi traficului ilicit de

armament, favorizarea soluţionării umanitare a situaţiilor de conflict etc.

În ciuda acestor obiective generoase şi ambiţioase, şi a eforturilor

întreprinse în această direcţie, în lume continuă să existe şi chiar să se extindă

conflictele şi violenţa, numeroase zone, în special în Orientul Mijlociu şi

Africa, fiind teatrul războaielor şi distrugerilor. De asemenea, copii şi femei

sunt încă victime ale traficului de persoane, comerţul cu armament şi droguri,

criminalitatea organizată şi terorismul internaţional continuă să ameninţe

pacea şi securitatea globală.  

6. Deceniul ONU privind Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă

(2005–2014)

În decembrie 2002, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluţia 57/254

prin care perioada 2005-2014 a fost proclamată Deceniul ONU privind

educaţia pentru dezvoltare durabilă, UNESCO fiind însărcinată cu elaborarea

şi coordonarea acestui proiect global.

42

Deceniul privind educaţia pentru dezvoltare durabilă se înscrie şi este în

legătură strânsă cu alte mişcări şi acţiuni cheie privind educaţia, în special

cu Obiectivele Mileniului pentru Dezvoltare, Mişcarea Educaţie pentru Toţi

şi Deceniul Naţiunilor Unite pentru alfabetizare (care se plasează de

asemenea în perspectiva Educaţiei pentru toţi).  

Rezultat al unei largi consultări internaţionale desfăşurate între organisme

ale ONU, guverne, organizaţii ale societăţii civile şi ONG-uri, experţi şi

specialişti, Planul internaţional de implementare al Deceniului privind

Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un document strategic de

importanţă majoră prin care statele se angajează să îndeplinească scopurile

şi obiectivele acestui proiect mondial. Acest Plan de acţiune enunţă

obiectivele, priorităţile, etapele şi principiile care trebuie să ghideze activită -

ţile Deceniului.

Astfel, având în vedere că provocările sociale, ecologice şi economice

sunt considerabile şi ating toate aspectele vieţii, scopul global al Deceniului

este de a integra într-o acţiune complexă şi ambiţioasă principiile, valorile şi

practicile dezvoltării durabile în toate aspectele educaţiei şi în procesele de

învăţământ. Acest efort educativ îşi propune să determine schimbări de

comportament care la rândul lor vor influenţa pozitiv integritatea mediului,
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viabilitatea economică şi crearea unei societăţi juste pentru generaţiile

prezente şi viitoare. 

Concepţia globală a educaţiei pentru dezvoltare durabilă are la bază ideea

că prin educaţie fiecare individ poate să deprindă valorile, comportamentele

şi modurile de viaţă care să asigure o transformare pozitivă a societăţii. În

această viziune, obiectivul general al Deceniului este de a „încuraja

guvernele să includă în strategiile lor şi în planurile de acţiune în materie de

educaţie, şi, daca este cazul, în planurile de dezvoltare naţionale, măsuri care

să permită transpunerea în practică a obiectivelor Deceniului privind educaţia

pentru dezvoltare durabilă” (rezoluţia 59/237). În acest scop, Adunarea

Generală a invitat guvernele ca, în colaborare cu societatea civilă şi cu alţi

actori interesaţi, să sprijine sensibilizarea publicului şi participarea acestuia

la acţiunile Deceniului.

Obiectivele specifice ale Deceniului sunt următoarele: facilitarea creării

de reţele, legături şi schimburi de informaţii şi bune practici între părţile

interesate în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă; participarea la

ameliorarea calităţii învăţământului şi a educaţiei pentru dezvoltare durabilă;

acordarea de asistenţă guvernelor pentru ca acestea să atingă Obiectivele

Mileniului pentru Dezvoltare prin acţiuni de educaţie pentru dezvoltare

durabilă; sprijinirea guvernelor în acţiunea lor de reformare a învăţământului. 

La nivel naţional, aceste obiective implică, în principal, promovarea unei

viziuni a dezvoltării durabile prin toate formele de educaţie, de sensibilizare

a opiniei publice şi prin acţiuni de promovare a rolului important al educaţiei

şi formării pentru dezvoltarea durabilă. 

În cadrul Planului internaţional de aplicare a Deceniului privind Educaţia

pentru Dezvoltare Durabilă, trei domenii sunt prioritare: problema dura -

bilităţii care trebuie să figureze în programele de învăţământ; rolul valorilor

în educaţia pentru dezvoltare durabilă; legătura dintre Deceniul pentru

educaţie în domeniul dezvoltării durabile şi alte iniţiative în materie de

educaţie. 

Astfel, referitor la problema durabilităţii, educaţia pentru dezvoltare

durabilă va trebui se aibă în vedere cele trei sfere complexe şi interde -

pendente ale dezvoltării durabile, şi anume : mediul, societatea şi economia.

Educaţia în acesta materie necesită aplicarea de strategii educative elaborate

în scopul identificării de soluţii concrete de rezolvare a provocărilor care

ameninţă durabilitatea planetei. Cât priveşte valorile, educaţia pentru

dezvoltare durabilă trebuie să contribuie la înţelegerea valorilor specifice

(locale, culturale) ale diferitelor societăţi şi care influenţează modalităţile

prin care diferite ţări decid să abordeze dezvoltarea durabilă. În acelaşi timp,

educaţia pentru dezvoltare durabilă trebuie să se desfăşoare în legătură cu
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alte iniţiative internaţionale în materie de educaţie, în primul rând realizarea

Obiectivelor Mileniului pentru Dezvoltare şi proiectul Educaţie pentru toţi,
toate aceste iniţiative internaţionale având ca punct comun considerarea

rolului important al educaţiei de bază şi a necesităţii de a o extinde şi de a-i

ameliora calitatea. În raport cu aceste proiecte, educaţia pentru dezvoltare

durabilă, având ca obiect fenomenul complex al dezvoltării durabile,

depăşeşte domeniul strict al educaţiei, extinzându-se la toate aspectele

mediului social şi instituţional. Acest tip de educaţie se concentrează pe

valori şi principii implicite vehiculate de educaţie şi se preocupă mai mult

decât celelalte iniţiative de conţinutul şi scopul educaţiei. Promovând această

viziune asupra educaţiei, conceperea şi planificarea educaţiei pentru

dezvoltare durabilă trebuie să includă practici şi demersuri care să favorizeze

transformarea durabilă şi ea trebuie inclusă în procesul pedagogic.

Realizarea obiectivelor Deceniului prin Planul internaţional de imple -

mentare este un demers de parteneriat şi alianţe, în această acţiune fiind

implicate guverne, numeroase organizaţii, reţele, comunităţi educative,

asociaţii de voluntari, sectorul privat. Fiecare din aceşti parteneri are

probleme, obiective şi practici specifice, fiecare are propria expertiză în

materie de educaţie pentru dezvoltare durabilă, fiecare îşi poate aduce

propria contribuţie în domeniul educaţiei şi formării, al modalităţilor

specifice de acţiune. 

De exemplu, la nivel naţional, obiectivele educaţiei pentru dezvoltare

durabilă sunt, printre altele: declararea educaţiei pentru dezvoltare durabilă

ca prioritate şi, unde este posibil, integrarea acesteia în planurile naţionale de

dezvoltare durabilă şi în planurile naţionale de învăţământ; elaborarea de

politici şi măsuri pentru sprijinirea acestui tip de  educaţie; furnizarea de

cunoştinţe şi informaţii necesare pentru punerea în practică a educaţiei pentru

dezvoltare durabilă. La nivel regional, se poate urmări integrarea educaţiei

pentru dezvoltare durabilă în sistemele de educaţie formala, în cadrul

disciplinelor pertinente, dar şi în cadrul educaţiei nonformale şi informale

dezvoltate în perspectivă regională. La nivel internaţional, acţiunile trebuie

să reflecte contribuţiile şi opiniile diferiţilor actori care acţionează în

domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă. La nivel global, rolul cheie

în această materie revine UNESCO, ca laborator de idei şi organism

normativ, ca centru de schimb de informaţii în acest domeniu al educării,

formării şi informării. Concret, UNESCO are rolul de a atrage noi parteneri

şi de a dezvolta parteneriate cu sectorul privat, cu tinerii, cu media, de a

urmări şi evalua acţiunile desfăşurate, de a fi un forum de cercetări privind

educaţia pentru dezvoltare durabilă, de a stabili legături între statele care au
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realizat programe, politici, lucrări de cercetare referitoare la educaţia pentru

dezvoltare durabilă şi cele care au nevoie de expertiză în acest domeniu etc.

Deceniul privind Educaţia pentru dezvoltare durabilă se desfăşoară în mai

multe etape, cele mai importante fiind: implementarea de planuri/activităţi

în statele membre; elaborarea de planuri sau strategii regionale; definirea

indicatorilor şi a mecanismelor de urmărire a rezultatelor; identificarea

exemplelor de bune practici; difuzarea informaţiilor cât priveşte lucrările de

cercetare-dezvoltare şi inovaţiile pertinente în domeniu; realizarea de

parteneriate etc. 

Pentru punerea în practică a etapelor şi realizarea activităţilor din cadrul

Deceniului, au fost stabilite o serie de strategii: elaborarea unei viziuni

comune care să mobilizeze, prin sensibilizare şi conştientizare a

problematicii dezvoltării durabile şi realizarea de colaborări între actorii

interesaţi; strategii de consultare prin implicarea largă a publicului, prin

dezbateri, publicarea de rapoarte, prin organizarea de campanii de

sensibilizare şi participare; realizarea de parteneriate, reţele şi alianţe între

părţile interesate la toate nivelele; întărirea capacităţii de formare prin

punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor din domeniul educaţiei

pentru dezvoltare durabilă, prin formarea de formatori şi perfecţionarea

tehnicilor pedagogice pentru a asigura o educaţie pentru dezvoltare durabilă

de calitate; stimularea cercetării şi inovaţiei şi integrarea în programele

şcolare şi de educaţie de noi discipline legate de societatea cunoaşterii, atât

la nivelul educaţiei de bază cât şi la nivelul învăţământului superior, al

formării, al sensibilizării publicului sau al mediei; utilizarea tehnologiilor

informaţiei şi comunicării care sunt vitale pentru educaţia pentru dezvoltarea

durabilă, constituind mijloace de facilitare a parteneriatelor, de stocare a

datelor, de difuzare a informaţiilor necesare educaţiei pentru dezvoltare

durabilă (teleînvăţare, internet etc.); urmărirea şi evaluarea aplicării în

vederea determinării schimbărilor şi impactului acţiunilor de educaţie pentru

dezvoltare durabilă la toate nivelele, internaţional, regional, naţional şi local.

7. Programul mondial privind Educaţia pentru Drepturile Omului

Prin rezoluţia 59/113A, din 10 decembrie 2004, Adunarea Generală a

ONU a proclamat Programul mondial de Educaţie pentru Drepturile Omului,

iniţiativă care, începând din 2005, urmăreşte impulsionarea şi realizarea, în

etape, a unor programe de educaţie în acest domeniu prin luarea de măsuri

efective care să faciliteze integrarea educaţiei pentru drepturile omului în

toate sectoarele. Coordonarea generală a acestui program este asigurată de

Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului. 
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Programul este urmarea acţiunilor pentru drepturile omului desfăşurate

prin Campania mondială de informare privind drepturile omului axată pe

elaborarea şi difuzarea de documente de informare privind drepturile omului;

Deceniul Naţiunilor Unite pentru drepturile omului (1995–2005) şi a

planului său de acţiune prin care s-a încurajat formularea şi punerea în

practică a unor strategii globale eficace şi viabile la nivel naţional; Deceniul

internaţional de promovare a unei culturi a non-violenţei în favoarea copiilor

lumii (2001–2010). 

Obiectivul central al acestui Program mondial este continuarea şi

extinderea aplicării de programe de educaţie pentru drepturile omului, prin

acţiuni de promovare a unei concepţii comune asupra principiilor

fundamentale şi a metodelor de educaţie în acest domeniu. Realizarea acestui

obiectiv general implică acţiuni concrete de punerea în practică a unui cadru

concret de programe şi intervenţii, dar şi eforturi de iniţiere şi dezvoltare a

parteneriatelor şi cooperării la toate nivelele, internaţional, naţional şi

comunitar. 

Programul este expresia concretă a recunoaşterii crescânde de către

comunitatea internaţională a faptului că educaţia pentru drepturile omului

poate produce rezultate de o importanţă considerabilă. Axată pe promovarea

şi apărarea respectării demnităţii umane, a egalităţii şi participării la luarea

deciziilor în mod democratic, această educaţie contribuie la prevenirea

încălcării drepturilor omului şi a conflictelor violente. 

Spre deosebire de Deceniul Naţiunilor Unite privind Educaţia pentru

Drepturile Omului (1995–2004) care se încadra într-o perioadă strict definită

şi restrânsă, Programul mondial este conceput a se desfăşura în mai multe

etape nelimitate în timp. Astfel, de exemplu, dacă în prima fază (2005–2009)

accentul este pus pe sistemele de învăţământ primar şi secundar, şi chiar

dacă, începând cu anul 2010, publicul ţintă s-a schimbat, Consiliul

drepturilor omului a continuat să încurajeze statele membre să implementeze

activităţile de educaţie pentru drepturile omului în instituţiile de învăţământ

primar şi secundar. Această orientare, care dă continuitate proiectului, este

menţinută şi în faza actuală a Programului, care se desfăşoară în două

direcţii, una de consolidare a acţiunilor din primele două faze şi o compo -

nentă specifică. 

Obiectivele declarate ale Programului sunt, conform Planului de acţiune,

următoarele

43

: promovarea unei culturi a drepturilor omului; realizarea, pe
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baza instrumentelor internaţionale, a unui consens cât priveşte metodele şi

principiile fundamentale ale educaţiei pentru drepturile omului; realizarea

educaţiei pentru drepturile omului ca o prioritate la nivel naţional, regional

şi internaţional; crearea unui cadru colectiv comun de acţiune pentru diferiţii

actori interesaţi; sprijinirea creării şi dezvoltării de parteneriate şi acţiuni de

cooperare la toate nivelele în acest domeniu; analizarea, evaluarea şi

facilitarea programelor existente de educaţie pentru drepturile omului, în

vederea identificării exemplelor de succes, încurajarea acţiunilor şi măsurilor

de continuare a acestora şi elaborarea altora noi; promovarea aplicării

Declaraţiei ONU privind educaţia pentru drepturile omului.   

Programul s-a desfăşurat în trei faze. O primă fază, realizată între 2005 şi

2009, a vizat integrarea educaţiei pentru drepturile omului în sistemul de

învăţământ primar şi secundar. Pe baza acumulărilor din această primă etapă,

faza a doua (2010–2014) s-a centrat pe instituţiile  care, după şcoală, au rolul

de a forma viitorii cetăţeni şi lideri. Este vorba de instituţiile de învăţământ

superior, dar şi de actorii implicaţi în mod deosebit în activitatea de

supraveghere a respectării, protejării şi aplicării acestor drepturi, adică

funcţionarii, responsabilii pentru aplicarea legilor şi personalul militar. Faza

a treia (2015–2019), în curs, vizează promovarea formării în domeniul

educaţiei pentru drepturile omului pentru profesioniştii din media şi pentru

jurnalişti, concomitent cu continuarea activităţilor din fazele precedente. 

Pentru fiecare fază a Programului mondial s-au adoptat Planuri de acţiune

care propun strategii practice şi recomandări în vederea implementării

Programului la nivel naţional. Aceste planuri de acţiune sunt elaborate în aşa

fel încât să ţină cont de diversitatea contextelor şi de posibilităţile naţionale

diferite de integrare a drepturilor omului în educaţia şcolară. 

Pentru toate fazele, Planul de acţiune pune în relief componentele

implementării  educaţiei pentru drepturile omului, în funcţie de obiectivul

general şi obiectivele specifice ale etapei respective şi anume: 

1. Componenta „Politici” care vizează adoptarea, în cadrul unei abordări

participative, a unor politici, măsuri, legi şi strategii în favoarea educaţiei

pentru drepturile omului; 2. Componenta „Implementarea politicilor” care

constă în planificarea aplicării politicilor educaţionale menţionate prin

adoptarea de măsuri organizatorice corespunzătoare şi prin încurajarea şi

facilitarea implicării tuturor actorilor relevanţi; 3. Componenta „Mediul

educativ” a cărui realizare urmăreşte crearea unui mediu care respectă şi

promovează drepturile omului şi libertăţile fundamentale, care furnizează

tuturor actorilor implicaţi oportunităţi de a practica drepturile omului prin

diferite activităţi în viaţa cotidiană; 4. Componenta „Instrumente şi procese

educative” care vizează realizarea unor procese educative bazate pe drepturi,
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a unor conţinuturi şi obiective curriculare, a unor practici, materiale didactice

şi metodologii participative şi democratice etc.; 5. Componenta „Formarea

iniţială şi continuă a actorilor relevanţi” care constă în exercitarea de către

aceştia a profesiei lor concomitent cu furnizarea, prin formare prealabilă şi

continuă, a cunoştinţelor, abilităţilor şi comportamentelor necesare facilitării

învăţării şi practicării drepturilor omului.  

În vederea implementării acestor componente, Planul de acţiune cuprinde,

sub forma unui apendice, o serie de indicaţii asupra modalităţilor de

realizare, propunând o serie de bune practici utilizate care s-au dovedit de

succes, dar şi studii şi cercetări. 

De asemenea, Planul de acţiune prevede evaluarea activităţii de

implementare a componentelor, pe baza bilanţului acţiunilor realizate de

fiecare ţară cu menţionarea progreselor înregistrate. Raportul final de

evaluare elaborat pe baza rapoartelor naţionale este realizat de Comitetul de

coordonare inter-instituţii, în cooperare cu diferite organizaţii internaţionale,

regionale şi organizaţii neguvernamentale interesate, şi supus apoi Adunării

Generale a ONU.

7.1. Prima etapă a Programului mondial (2005–2009)

Această primă etapă, consacrată integrării educaţiei pentru drepturile

omului în sistemul şcolilor primare şi secundare, a fost lansată la început

pentru trei ani (până în 2007). După aceea, Consiliul Drepturilor Omului a

decis, prin rezoluţia 6/24 din 28 septembrie 2007, prelungirea ei, până la

sfârşitul anului 2009. 

Planul de acţiune al acestei prime faze, la a cărui elaborare a participat un

grup larg de specialişti în educaţia pentru drepturile omului din toate

continentele, a propus o strategie concretă şi un set de idei practice care să

permită desfăşurarea educaţiei pentru drepturile omului la nivel naţional. 

Planul de acţiune a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU prin

rezoluţia 59/113B din 14 iulie 2005. Pentru facilitarea punerii în practică a

acestui plan a fost creat, în septembrie 2006, Comitetul de coordonare inter-

instituţii al Naţiunilor Unite în domeniul educaţiei pentru drepturile omului

în sistemul şcolar (UNIACC).

În aceeaşi rezoluţie, Adunarea Generală încurajează statele membre să

aplice Planul de acţiune în funcţie de mijloacele de care dispun, lansând în

acelaşi timp un apel organelor, organismelor şi instituţiilor interesate din

sistemul Naţiunilor Unite, dar şi altor organisme interguvernamentale şi

neguvernamentale, să îşi aducă contribuţia, în cadrul mandatelor lor, la

aplicarea acestui plan de acţiune la nivel naţional şi să furnizeze, la cererea

statelor, o asistenţă tehnică în acest scop. 
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În ceea ce priveşte importanţa primei faze a Programului mondial privind
educaţia pentru drepturile omului, aşa cum raportul final de evaluare arată,

acest Program, prin care comunitatea internaţională şi-a arătat interesul şi

angajamentul pe termen lung în promovarea acestui tip de educaţie şi

formare, s-a dovedit a fi un impuls puternic al acţiunilor naţionale, facilitând

importante progrese în domeniul educaţiei centrate pe drepturile omului.

44

Deşi la nivel naţional datele arată că au fost luate măsuri importante,

progresele sunt inegale dacă sunt analizate în perspectivă mondială. Cu toate

acestea, prima fază a programului a atras atenţia comunităţii internaţionale

asupra importanţei educaţiei pentru drepturile omului în cadrul sistemelor

şcolare, iar experienţa dobândită de statele membre în această etapă va

permite consolidarea rezultatelor pozitive obţinute şi, pe această bază,

continuarea eforturilor pentru promovarea în sistemele de învăţământ a

educaţiei pentru drepturile omului.  

Prima fază de aplicare a acestui proiect mondial a pus în evidenţă

importanţa Planului de acţiune ca instrument de orientare, în timp ce

Programul constituie cadrul colectiv comun de acţiune, al cărui potenţial de

a favoriza acţiunea naţională în vederea edificării unei culturi universale a

drepturilor omului va continua să fie pus în valoare şi în fazele următoare ale

implementării sale. 

Astfel, în timp ce Programul mondial a trecut la fazele următoare, în care

accentul este pus pe educaţia pentru drepturile omului în sectoare distincte

(învăţământ superior, cadre didactice şi educatori, funcţionari, responsabili

pentru ordinea publică şi personal militar – faza a doua – şi respectiv

profesioniştii din media şi jurnalişti – faza a treia), acţiunile centrate pe

educaţia pentru drepturile omului în mediul şcolar primar şi secundar continuă.

7.2. Etapa a doua a Programului mondial privind educaţia pentru

drepturile omului (2010–2014)

Planul de acţiune pentru a doua fază a Programului mondial (2010–

2014)

45

propune o strategie şi un ansamblu de idei concrete pentru
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A se vedea First phase (2005-2009) of the World Programme for Human Rights
Education. Evaluation of the implementation of the first phase (2005-2009) by the United
Nations Inter-Agency Coordinating Committee for Human Rights Education in the School
System (UNIACC), disponibil pe http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/

WPHRE/FirstPhase/Pages/EvaluationWPHRE.aspx
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Planul de acţiune pentru faza a doua a Programului mondial a fost elaborat, sub forma

unui proiect de plan de acţiune, de către Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru

Drepturile Omului, în baza rezoluţiei 12/4 a Consiliului pentru Drepturile Omului, în

colaborare cu UNESCO, pe baza unor instrumente şi documente în materie ale ONU, a

planului de acţiune pentru prima fază şi a documentelor publicate de Înaltul Comisariat

pentru Drepturile Omului.  



implementarea educaţiei pentru drepturile omului în învăţământul superior

şi formarea funcţionarilor, a celor responsabili cu aplicarea legilor şi a

personalului militar în domeniul drepturilor omului.

46

Prima componentă vizează educaţia pentru drepturile omului în
învăţământul superior, adică în universităţi şi în toate instituţiile de nivel
post-secundar, inclusiv instituţiile de formare şi certificare a profesioniştilor,
ca de exemplu profesori, lucrători sociali, medici şi jurişti.47

Conform planului de acţiune la nivelul acestei componente, învăţământul

superior trebuie să promoveze o viziune holistă bazată pe drepturile omului

care să prevadă atât o „educaţie prin drepturile omului” prin care se

urmăreşte ca toate elementele educaţiei, în special programele, materialele,

metodele şi instruirea, să favorizeze învăţarea drepturilor omului, dar şi

„drepturile omului în educaţie”, prin care se vizează ca drepturile tuturor

membrilor comunităţii (cadre didactice şi studenţi) să fie respectate în

totalitate.  

Pentru integrarea efectivă a acestei abordări în învăţământul superior,

planul de acţiune prevede desfăşurarea următoarelor activităţi şi procese: a)

În domeniul politicilor de aplicare, se stipulează ca politicile şi măsurile

conexe referitoare la învăţământul superior – texte de lege, programe de

învăţământ, politici de formare, planuri de acţiune – să promoveze în mod

explicit educaţia pentru drepturile omului, să faciliteze pătrunderea spiritului

ei în întreg sistemul şi să respecte angajamentele internaţionale ale ţării în

domeniul respectării, protecţiei şi promovării drepturilor la o educaţie de

calitate ; b) În domeniul procedurilor şi instrumentelor de predare şi învăţare,

în scopul introducerii şi ameliorării educaţiei pentru drepturile omului la

nivelul învăţământului superior, se preconizează adoptarea unei viziuni

holiste a predării şi învăţării, viziune care trebuie să exprime valorile

specifice ale drepturilor omului. Aceste valori trebuie introduse şi promovate

în toate disciplinele, cursurile şi programele specific consacrate drepturilor

omului ca dimensiune transversală, în special sub formă de programe multi–

şi inter-disciplinare, practicile şi metodele trebuie să fie participative şi

democratice, materialele şi manualele utilizate trebuie să promoveze valorile

legate de drepturile omului; c) În materie de cercetare, instituţiilor de

DOCUMENTE REFERITOARE LA EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 43

46

A se vedea Plan de acţiune pentru a doua faza (2010-2014) a Programului mondial

privind educaţia pentru drepturile omului, A/HRC/15/28 disonibil în versiunile originale pe

https://documents dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/155/14/PDF/G1315514.pdf?Open

Element

47 Ibidem, Cap.II.C. referitor la „Promovarea educaţiei pentru drepturile omului în

învăţământul superior”, pgf. 16–36, pp. 8–18. (în versiunile oficiale). 



învăţământ superior le revine un rol important prin dezvoltarea cunoştinţelor

şi a reflecţiei critice în domeniul drepturilor omului, fiind sursă de inspiraţie

în elaborarea politicilor şi practicilor în această materie. Activitatea de

cercetare poate contribui, prin studiile de evaluare a experienţei acumulate

în acest domeniu, prin analizele comparative, la cunoaşterea şi diseminarea

practicilor de succes, dar şi la elaborarea, pe baza acestor practici, a unor

metode şi instrumente novatoare. În felul acesta, ea este un mijloc care

permite perfecţionarea activităţilor de predare şi învăţare. Bursele şi

schimburile inter-universitare contribuie la rândul lor la încurajarea cercetării

şi potenţarea rolului ei în domeniul educaţiei pentru drepturile omului; d)

Cât priveşte contextul învăţării, având în vedere că libertăţile academice sunt

în centrul vieţii universitare, educaţia pentru drepturile omului este

importantă pentru exercitarea cotidiană a acestor libertăţi prin încurajarea

respectului mutual, a înţelegerii reciproce şi a responsabilităţii tuturor

actorilor participanţi la procesul de învăţământ. Personalul academic are

rolul de a contribui la educaţia pentru drepturile omului, în timp ce studenţii

sunt liberi să-şi exprime punctul de vedere, să participe la viaţa comunităţii

universitare; e) Referitor la educaţia şi perfecţionarea profesională a

personalului didactic din învăţământul superior, se subliniază necesitatea

acestor acţiuni pentru ca instituţiile de învăţământ să-şi îndeplinească efectiv

rolul de modele în materie de învăţare şi aplicare a drepturilor omului,

cadrele academice şi ceilalţi membri ai personalului trebuind să fie în măsură

să transmită drepturile omului şi să fie ele însele modele pentru acestea. În

calitate de educatori, aceştia trebuie să urmeze programe de formare iniţială

şi de perfecţionare a cunoştinţelor din domeniul drepturilor omului, care să

le dezvolte ataşamentul faţă de valorile promovate de acest tip de educaţie.

Mai mult, fiind el însuşi deţinător de drepturi, personalul universitar trebuie

să activeze şi să studieze într-un mediu în care drepturile şi demnitatea lor

lui respectate. 

A doua componentă a celei de-a doua faze a Programului mondial privind
educaţia pentru drepturile omului se referă la formarea funcţionarilor, a
responsabililor cu aplicarea legilor şi a personalului militar în această
materie. 48

În calitate de agenţi ai statului, funcţionarii, responsabilii cu aplicarea

legilor şi personalul militar au responsabilitatea specifică de a respecta,

proteja, promova şi pune în practică drepturile persoanelor aflate sub

jurisdicţia lor. Strategia generală de încurajare a formarii pentru drepturile
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omului ale acestor grupuri profesionale se derulează, conform Planului de

acţiune, în câteva domenii prioritare, dintre care menţionăm următoarele: a)

În materie de politici şi măsuri conexe de formare, plecând de la necesitatea

ca educaţia pentru drepturile omului să facă parte integrantă din programele

de formare şi perfecţionare, se preconizează obligativitatea urmării de cursuri

şi programe în domeniul drepturilor omului în vederea obţinerii unei diplome

profesionale şi a promovării. Aceste cursuri şi programe trebuie să fie

dispensate de un personal specializat, evaluarea să se realizeze printr-un

mecanism de evaluare şi să se realizeze studii de impact. Se stipulează de

asemenea ca funcţionarii care intră în contact pe linie profesională cu grupuri

deosebit de vulnerabile trebuie să urmeze o formare specializată. Deoarece

procesul de formare face parte dintr-o strategie generală care vizează

dezvoltarea capacităţilor, toate politicile şi reglementările referitoare la

profesie trebuie să fie reexaminate aşa încât acestea nu numai să fie

compatibile cu standardele aplicate în materie de drepturi ale omului, dar să

şi permită în acelaşi timp contribuţia profesiei la respectarea şi promovarea

drepturilor omului; b) În domeniul proceselor şi instrumentelor de formare

se preconizează ca programele de formare să fie, prin conţinutul lor,

pertinente în raport cu rolul şi responsabilităţile auditoriului, să fie adaptate

culturii instituţionale şi normelor specifice în vigoare. Metodele de formare

trebuie să aibă un caracter practic, tehnicile utilizate să fie participative şi să

vizeze sensibilizarea, procesul de formare să încurajeze stima de sine în

exercitarea profesiei, iar manualele şi celelalte materiale didactice să susţină

valorile promovate de drepturile omului; c) Cât priveşte mediul de învăţare

şi activităţile, planul de acţiune specifică necesitatea ca declaraţiile generale,

ca de exemplu Codurile de conduită şi de deontologie, să încurajeze

contribuţia profesiei la respectarea drepturilor omului, prin încadrarea

acestora în toate domeniile de activitate, concomitent cu încurajarea şi

recompensarea bunelor practici în această materie. 

Pentru atingerea obiectivelor, Planul de acţiune a prevăzut o strategie care

să ia în considerare contextul, priorităţile şi capacităţile naţionale de

realizare. În acest sens au fost prevăzute patru etape de realizare: analiza

situaţiei existente cât priveşte educaţia pentru drepturile omului (politici şi

practici, resurse şi instrumente, context istoric şi cultural, actori implicaţi);

fixarea priorităţilor şi elaborarea unei strategii naţionale de implementare, cu

accent pe intervenţiile cu impact durabil; implementare şi supraveghere;

evaluarea, care cuprinde atât o auto-evaluare cât şi o evaluare independentă,

ale căror concluzii vor constitui baza realizării de acţiuni viitoare. 

Rezultatele evaluării celor două faze de aplicare a Programului Mondial –

realizat de Comitetul de coordonare inter-instituţii al ONU şi bazat pe
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rapoartele naţionale de evaluare –, a progreselor realizate şi a tendinţelor

degajate, dar şi a lacunelor şi problemelor puse în evidenţă de procesul de

implementare a planului de acţiune, au stat la baza formulării şi elaborării

celei de-a treia faze a Programului mondial privind educaţia pentru drepturile

omului. 

7.3. Etapa a treia a Programului mondial privind educaţia pentru

drepturile omului

În urma consultării Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului

(raport A/HCR/24/24), Consiliul pentru drepturile omului a adoptat rezoluţia

24/15 din 8 octombrie 2013 prin care s-a decis ca a treia fază a Programului

mondial privind educaţia pentru drepturile omului să fie axată pe

consolidarea aplicării primelor două faze şi pe promovarea formarii pentru

drepturile omului pentru profesioniştii din media şi jurnalişti.

În baza acestei rezoluţii, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru

Drepturile Omului a stabilit un proiect de Plan de acţiune pentru a treia fază

(2015–2019) a Programului mondial, plecând de la documentele şi

instrumentele pertinente ale ONU, de la planurile de acţiune pentru prima şi

a doua fază, dar şi pe baza unor publicaţii ale ONU.  În luna mai şi aprilie

2014, proiectul de plan a fost prezentat în vederea examinării de către statele

membre, organizaţiile interguvernamentale competente, în special

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură (UNESCO),

instituţiile naţionale pentru drepturile omului şi societatea civilă, ale căror

observaţii au fost luate în consideraţie în textul final al Planului de acţiune

(A/HCR/27/28)

49

.  

Având în vedere obiectivele de ansamblu ale Programului mondial, acest

Plan de acţiune are doua mari direcţii de desfăşurare prin care vizează două

mari obiective :

a) Consolidarea implementării primelor două faze, adică întărirea

educaţiei pentru drepturile omului în sistemul de învăţământ primar,

secundar şi superior, de pe-o parte, şi formarea funcţionarilor, responsabililor

cu aplicarea legii şi a personalului miliar pe de altă parte (obiectivele

primelor două faze) ; 
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A se vedea Planul de acţiune pentru faza a treia a Programului mondial pri -

vind educaţia pentru drepturile omului disponibil în versiunile originale pe https://document-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/099/56/PDF/G1409956.pdf?OpenElement. Diferitel

e elemente ale planului de acţiune şi paragrafele respective prezentate în această secţiune au

ca referinţă această sursă.



b) Promovarea formării pentru drepturile omului a profesioniştilor din

media şi a jurnaliştilor (noi obiective specifice fazei a treia).  

Cât priveşte aceste directive, obiectivele generale urmărite sunt: punerea

în valoare a rolului şi responsabilităţilor acestor categorii de actori în

promovarea şi protecţia drepturilor omului; formularea de orientări privind

elaborarea unor programe eficace de formare şi educaţie pentru drepturile

omului; furnizarea de suport în elaborarea, adoptarea şi punerea în practică

a strategiilor de formare durabile în acest domeniu; sprijinirea organizaţiilor

locale, regionale şi internaţionale în activităţile de formare şi educaţie pentru

drepturile omului; acordarea de sprijin în crearea de reţele şi cooperări între

organizaţiile şi instituţiile locale, naţionale, regionale şi internaţionale,

guvernamentale şi ne-guvernamentale.

Referitor la acţiunile menite să continue implementarea primelor două
faze, Planul prevede următoarele activităţi50: a) Continuarea programelor în

curs şi consolidarea celor realizate în special, dar nu exclusiv, prin următoarele

acţiuni (pgf.14): analiza punerii în practică şi evaluarea primelor două faze;

elaborarea de strategii de continuare şi consolidare şi integrarea lor în faza a

treia prin adoptarea de noi legi şi politici sau revizuirea legilor şi politicilor

existente, prin ameliorarea programelor de formare, a conţinutului, practicilor

şi strategiilor de predare/învăţare, prin acordarea unui loc mai important

educaţiei pentru drepturile omului în programele şcolare şi de formare conexe,

prin creşterea suportului uman şi financiar etc.; dispensarea unei educaţii şi

formări pentru drepturile omului în atenţia educatorilor care activează în

domeniul învăţământului şi formării, şcolare şi extraşcolare, în special al celor

care lucrează cu copiii, prin adoptarea unei politici globale de formare pentru

drepturile omului, prin stabilirea unui program de formare pentru drepturile

omului în intenţia educatorilor (pgf. 21); b) Realizarea de cercetări şi rapoarte,

schimb de bune practice, partajarea de informaţii cu toate părţile interesate

(pgf. 23–24) ; c) Aplicarea şi consolidarea metodelor educative de calitate

bazate pe bunele practici, care au făcut obiectul unei evaluări constante,

creşterea calităţii metodelor, cu accent pe aplicarea de metode participative,

axate pe învăţare prin experienţă, centrate pe elev şi activităţi practice,

evaluarea  activităţilor de formare pentru drepturile omului (pgf.25–26); d)

Promovarea dialogului, cooperării, punerea în reţea şi partajarea informaţiilor

între părţile interesate prin realizarea de colaborări şi parteneriate cu

organisme guvernamentale, cu institutele naţionale pentru drepturile omului

şi cu societatea civilă, prin realizarea unor acţiuni, ca de exemplu campanii
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de sensibilizare, schimb de informaţii privind bunele practici, prin realizarea

de buletine de informare, de site-uri Internet, prin crearea de grupuri de

discuţie, prin publicarea de reviste etc. (pgf. 27); e) Creşterea atenţiei acordate

educaţiei şi formării pentru drepturile omului în programele de învăţământ şi

de formare (pgf.28, 29), prin aplicarea de măsuri suplimentare care să acorde

un loc mai important educaţiei pentru drepturile omului în cadrul normelor

educative şi de învăţământ, al programelor şi manualelor şcolare, în

programele de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar, secundar

şi superior. De asemenea, în ceea ce priveşte formarea funcţionarilor, a

responsabililor cu aplicarea legii şi a personalul militar, acţiunile vor viza

masuri suplimentare de integrare a educaţiei pentru drepturile omului în

normele de formare, în programele şi materialele de formare, a cadrului de

formare şi de muncă.  

Cât priveşte actorii implicaţi, Planul de acţiune prevede că respon -

sabilitatea pentru punerea în practică a activităţilor de educaţie pentru

drepturile omului în cea de-a treia etapă revine în principal: a) cât priveşte

învăţământul primar şi secundar, ministerelor educaţiei sau instituţiilor

echivalente; b) cât priveşte învăţământul superior, responsabilitatea revine

ministerelor educaţiei sau ale învăţământului superior sau instituţiilor

echivalente, dar şi unităţilor de învăţământ superior şi instituţiilor de formare

competente, nivelul de responsabilitate fiind în funcţie de gradul lor de

autonomie; c) cât priveşte formarea funcţionarilor, a responsabililor cu

aplicarea legilor şi a personalului militar, responsabilitatea revine

ministerelor responsabile de agenţii funcţiei publice, a agenţilor însărcinaţi

cu aplicarea legii şi a personalului militar ; în funcţie de ţară, poate fi vorba

de ministerul administraţiei publice, ministerul de interne, ministerul justiţiei

sau ministerul apărării.  

Pentru realizarea Planului de acţiune, toţi actorii trebuie să colaboreze cu

celelalte organisme publice interesate, ca de exemplu ministerele de finanţe

şi autorităţile locale, să coopereze cu instituţiile naţionale de protecţie a

drepturilor omului şi societatea civilă. 

Referitor la acţiunile vizând promovarea formării pentru drepturile
omului în intenţia profesioniştilor din media (adică a persoanelor care
sprijină activităţile organismelor de media, în special reporteri, analişti, dar
şi alte tipuri de personal, ca de exemplu tehnicieni şi administratori, dar şi
a jurnaliştilor, adică cei care lucrează în media şi care produc material
jurnalistic)51

, în stabilirea planului de acţiune pentru aceste categorii
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profesionale s-a avut în vedere importanţa mediei pentru educaţia pentru

drepturile omului. 

Astfel, se consideră că media are un rol deosebit de important în

societatea democratică, şi în special în promovarea drepturilor omului, a

păcii, a dezvoltării, ea putând contribui major la lupta contra rasismului, a

violării drepturilor omului, a discriminării. Acest rol al mediei este

reglementat la nivel internaţional prin stabilirea de norme în materie de

libertate de exprimare, în special libertatea de a obţine şi răspândi informaţii

prin media, care este o condiţie necesară realizării participării, transparenţei

şi responsabilizării, condiţii esenţiale ale promovării şi apărării drepturilor

omului. Existenţa unei prese şi a altor mijloace de informare libere, fără

cenzură şi obstacole, este esenţială în orice societate pentru a garanta

libertatea de exprimare. În acest sens, o serie de documente recunosc rolul

important al mediei în realizarea drepturilor culturale. Instrumentele

elaborate de Naţiunile Unite prevăd în acelaşi timp responsabilitatea pe care

profesioniştii din media şi jurnaliştii o au cât priveşte respectarea drepturilor

omului în exercitarea funcţiilor lor. În acelaşi timp, o problemă esenţială care

preocupă comunitatea internaţională este cea referitoare la protecţia şi

securitatea jurnaliştilor în exercitarea profesiei lor în anumite situaţii care

implică drepturile omului (manifestaţii, abordarea unor evenimente care

implică violări ale drepturilor omului, ca de exemplu teatre de conflict armat

şi războaie). 

Astfel, ţinând cont de rolul fundamental jucat de profesioniştii din media

şi de jurnalişti în promovarea şi apărarea drepturilor omului, o educaţie

eficace în această materie contribuie la aprofundarea de către aceştia a

cunoştinţelor legate de problematica drepturilor omului, la întărirea

angajamentului şi motivaţiei de a apăra aceste drepturi. Concret, principiile

referitoare la drepturile omului furnizează orientarea fundamentală pentru

exercitarea activităţilor lor profesionale şi a lucrărilor realizate de media şi

care nu se pot desfăşura decât într-un mediu favorabil, adică un mediu în

care accesul la informaţie, la libertatea de exprimare şi securitate sunt

protejate.

Pentru a-şi atinge scopul, o abordare globală a formării pentru drepturile

omului pentru profesioniştii din media şi pentru jurnalişti ar trebui să

cuprindă, conform Planului de acţiune, activităţi în următoarele trei direcţii:

a)  În domeniul politicilor şi măsurilor conexe prin acţiuni care să vizeze:

revizuirea politicilor educative aşa încât ele să cuprindă o formare pentru

drepturile omului, adoptarea de politici care să urmărească întărirea educaţiei

pentru drepturile omului pentru aceste categorii profesionale, şi în special

al formării iniţiale, prin formarea profesioniştilor din media şi a jurnaliştilor
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ca formatori în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, prin aplicarea

de stimulente în special pentru cei care aparţin grupurilor aflate în situaţie de

vulnerabilitate pentru a încuraja participarea lor voluntară la programele de

formare pentru drepturile omului, prin revizuirea reglementărilor din aceste

domenii de activitate pentru ca acestea să nu fie contrare normelor privind

drepturile omului şi să încurajeze contribuţia profesiei în promovarea

drepturilor omului; b) În domeniul procedeelor şi instrumentelor de formare,

se preconizează ca programele de educaţie pentru drepturile omului destinate

profesioniştilor din media şi jurnaliştilor să cuprindă: includerea în educaţia

pentru drepturile omului a unor informaţii privind rolul acestor categorii

profesionale în promovarea drepturilor omului, informaţii referitoare la

instrumentele şi normele internaţionale, naţionale şi regionale referitoare la

drepturile omului, şi în special cele referitoare la grupurile vulnerabile,

informaţii referitoare la organismele însărcinate cu promovarea drepturilor

omului etc.; introducerea în materia drepturilor omului a unor informaţii

privind drepturile omului în aceste domenii de activitate, cu referiri la norme

internaţionale, naţionale şi regionale referitoare la libertatea de exprimare, la

securitatea mediei şi a jurnaliştilor; includerea de informaţii cât priveşte

respectarea drepturilor omului în practica jurnalistică; promovarea

drepturilor omului de către profesioniştii din media şi de către jurnalişti prin

selectarea şi evaluarea articolelor în funcţie de contribuţia lor la protejarea

şi promovarea drepturilor omului şi a impactului asupra acestui domeniu, în

special cât priveşte promovarea egalităţii şi a non-discriminării, lupta contra

violenţei, încurajarea diversităţii, promovarea toleranţei, sensibilizarea

marelui public cât priveşte drepturile omului; alocarea resurselor necesare

etc. c) Referitor la asigurarea unui mediu favorabil respectării drepturilor

omului, se subliniază necesitatea ca profesioniştii din media şi jurnaliştii să-

şi poată exercita activitatea profesională în condiţii eficace şi de securitate,

în acest scop preconizându-se următoarele strategii şi acţiuni: adoptarea şi

aplicarea unor legislaţii şi politici care să asigure libertatea de informare şi

care să protejeze libertatea de exprimare şi de opinie ; adoptarea unor legi şi

mecanisme de implementare care să împiedice discursul de ură şi incitare la

ură; adoptarea de măsuri care să garanteze grupurilor marginalizate şi

grupurilor minoritare intrarea în cariera jurnalistică şi exercitarea

jurnalismului prin stimulente financiare şi organizaţionale; alocarea de

resurse pentru infrastructuri şi pentru personalul organismelor comunitare

şi serviciilor publice de radiodifuziune pentru a se asigura difuzarea de

informaţii în zonele rurale sau destinate grupurilor minoritare sau autohtone;

organizarea de concursuri, acordarea de premii, burse, recompense, pentru
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a încuraja recunoaşterea şi premierea realizărilor în domeniul promovării

drepturilor omului în jurnalism. 

În ceea ce priveşte actorii implicaţi în elaborarea şi implementarea

activităţilor adecvate în domeniul educaţiei pentru drepturile omului

destinate profesioniştilor din media şi jurnaliştilor, responsabilitatea revine,

datorită complexităţii sistemelor de formare şi a contextelor diferite, unor

numeroşi actori, în special următorilor: instituţii universitare de primul ciclu

sau de învăţământ superior, ca şi institutelor pentru drepturile omului şi

Catedrelor UNESCO pentru educaţia pentru drepturile omului; sindicate şi

organizaţii profesionale şi de acreditare a profesioniştilor din media şi a

jurnaliştilor ; întreprinderi de media publice şi private ca şi conducătorilor

acestora, în special membri ai consiliilor de administraţie şi redactori şefi;

organele legislative pertinente, în special comitetele parlamentare şi

grupurile consultative însărcinate cu problema drepturilor omului; institutele

naţionale ale drepturilor omului, ca de exemplu mediatorii şi comisiile pentru

drepturile omului; reţelele de media naţionale, regionale şi internaţionale;

institutele de cercetare în domeniul jurnalismului; organizaţiile neguverna -

mentale şi alţi actori ai societăţii civile; organizaţiile interguverna mentale

internaţionale şi regionale. Mai fac parte din părţile interesate ministerele

competente, ca de exemplu ministerele informaţiei, ale muncii, ale justiţiei,

ale afacerilor sociale, ale condiţiei femeii sau ale tineretului, puterea

legislativă şi judiciară, manageri din organizaţiile culturale, sociale,

religioase şi comunitare, organizaţii ale tineretului, ale grupurilor minoritare,

comunitatea de afaceri. Guvernului îi revine însă în primul rând sarcina să

supravegheze ca profesioniştii din media şi jurnaliştii să fie protejaţi prin

legislaţie şi ca normele referitoare la libertatea de opinie şi de exprimare, la

protecţia şi la securitatea acestor categorii profesionale, la respectarea

normelor de acces la informaţie şi la media şi a normelor de nediscriminare

şi diversitate în cadrul mediei să fie puse în practică şi respectate. 

Referitor la procesul de aplicare a strategiei la nivel naţional, planul de

acţiune specifică (pgf. 54–55) că, în vederea introducerii educaţiei pentru

drepturile omului în sistemul şcolar primar şi secundar şi în învăţământul

superior, a formării pentru drepturile omului a funcţionarilor, responsabililor

cu aplicarea legii şi a personalului militar, ca şi a profesioniştilor din media

şi a jurnaliştilor, este necesar să se stabilească o strategie globală care să ţină

cont de context, de priorităţile, de capacităţile şi de acţiunile existente la

nivel naţional. În acest sens, statele membre trebuie să coopereze strâns cu

părţile interesate pentru aplicarea acestei strategii, crearea unei coaliţii

naţionale în cadrul structurilor guvernamentale putând facilita utilizarea

maximă a resurselor. 
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Planul de acţiune indica şi etapele implementării programelor de educaţie
şi formare pentru drepturile omului. Astfel, prima etapă constă în realizarea

unui studiu de evaluare a progreselor realizate în timpul primelor două faze

ale Programului mondial, dar şi a unui studiu naţional de referinţă cât

priveşte formarea pentru drepturile omului destinat profesioniştilor din

media şi jurnaliştilor. Aceste studii, realizate fie de către un organism

guvernamental de coordonare, fie separat pentru fiecare domeniu de către

actorii interesaţi, ar trebui să cuprindă: analiza stadiului de aplicare a

primelor două faze, adică situaţia la zi a educaţiei pentru drepturile omului

în sistemele primar, secundar, în învăţământul superior, ca şi formarea

educatorilor, funcţionarilor, responsabililor cu aplicarea legii şi a persona -

lului militar, în special iniţiativele luate, dar şi identificarea impedimentelor

punerii în practică; actorii implicaţi; politicile şi legislaţia în vigoare;

resursele şi instrumentele utilizate; concluziile desprinse din aplicarea

primelor două faze; realizarea de comparaţii cu situaţia iniţială pentru a

determina progresele înregistrate; analiza situaţiei actuale în domeniul

formării pentru drepturile omului a profesioniştilor din media şi a jurna -

liştilor având în vedere iniţiativele existente şi contextul cultural; politicile

şi legislaţia în vigoare, experienţa, resurse, instrumente existente la nivel

naţional, regional şi internaţional; actori implicaţi; programe suplimentare de

formare în domeniul deontologiei jurnalistului. Pe baza acestor informaţii

se pot identifica bunele practici şi se pot trage învăţăminte, se pot determina

posibilităţile şi limitele.  

Etapa a doua constă în elaborarea unei strategii naţionale pentru

consolidarea aplicării primelor două faze şi promovarea formării pentru

drepturile omului a profesioniştilor din media şi a jurnaliştilor şi cuprinde

următoarele acţiuni: consultări cu părţile interesate cât priveşte definirea

obiectivelor fundamentale ale aplicării utilizând Planul de acţiune ca

referinţă; stabilirea priorităţilor pe baza concluziilor studiilor ţinând cont de

posibilităţi, prioritatea fiind acordată măsurilor care produc o schimbare

durabilă; identificarea resurselor disponibile; stabilirea activităţilor; stabilirea

mecanismelor de coordonare a strategiei naţionale; identificarea rezultatelor

aşteptate (legislaţie, coduri de conduită, materiale educative etc.).

A treia etapă se referă la aplicarea, controlul şi evaluarea strategiei

naţionale şi implică următoarele acţiuni: difuzarea strategiei la nivelul

instituţiilor şi părţilor interesate şi realizarea activităţilor stabilite în

colaborare cu acestea; controlul aplicării având în vedere indicatorii stabiliţi

şi publicarea de rapoarte periodice; adoptarea de măsuri şi mecanisme de

auto-evaluare şi de evaluare independentă participativă ca mijloc de

ameliorare a activităţilor; difuzarea rezultatelor obţinute. 
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Coordonarea şi evaluarea la nivel naţional al acţiunilor de realizare a

planului de acţiune (pgf. 60-62) revine unui organ competent stabilit de

guvern şi care va acţiona ca interlocutor principal. Acestuia îi revine sarcina

de a coordona elaborarea, urmărirea aplicării si evaluarea strategiei naţionale,

în strânsă colaborare cu ministerele competente şi cu toţi actorii implicaţi, în

special institutele naţionale pentru drepturile omului şi societatea civilă.

Acest organism naţional va colabora şi cu organismele naţionale însărcinate

cu elaborarea raportului de ţară care va fi prezentat mecanismelor ONU

pentru drepturile omului şi va întreţine contactele cu Înaltul Comisariat al

ONU pentru Drepturile Omului căruia îi va prezenta informaţiile referitoare

la progresele realizate la nivel naţional. 

Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului va realiza o evaluare

intermediară în 2017. În acest scop, statele membre vor evalua progresele

realizate conform Planului de acţiune şi vor furniza informaţiile pertinente.

La sfârşitul celei de-a treia faze, la începutul anului 2020, fiecare ţară îşi va

evalua acţiunile şi va prezenta un raport de evaluare naţional definitiv pe

care îl va supune Consiliului pentru Drepturile Omului în 2020.

Planul de acţiune prevede şi cooperarea şi asistenţa la nivel internaţional

(pgf. 63) ca mijloc de întărire a capacităţilor naţionale în domeniul educaţiei

şi formării pentru drepturile omului, ca sprijin în realizarea strategiilor

naţionale. De exemplu, mecanismele pentru drepturile omului ale ONU pot

sprijini acţiunile de educaţie pentru drepturile omului în cadrul Planului de

acţiune, prin evaluarea progreselor realizate, formularea de orientări sau

recomandări. De asemenea, acţiunile naţionale de educaţie pentru drepturile

omului pot fi analizate în cadrul evaluărilor periodice realizate la nivel

internaţional.

Cooperarea şi asistenta internaţională pot fi acordate de sistemul

Naţiunilor Unite, în special de instituţiile specializate şi de Universitatea

Naţiunilor Unite, de instituţiile de formare profesionala asociate ONU, de

Universitatea pentru pace mandatată de ONU, de alte organizaţii

interguvernamentale intermediare, de organizaţii interguvernamentale

regionale şi internaţionale, de diferite reţele profesionale interesate în

domeniu, asociaţii şi sindicate, de reţele de instituţii de învăţământ superior

internaţionale şi regionale, de ONG-uri internaţionale şi regionale, de centre

de resurse şi documentare internaţionale şi regionale specializate în problema

drepturilor omului, de instituţii financiare internaţionale şi regionale sau de

organisme de dezvoltare bi-şi multinaţionale. 

Aceste organizaţii şi instituţii pot să acţioneze coordonat în vederea

sprijinirii guvernelor în elaborarea, aplicarea şi urmărirea strategiei naţionale,

să sprijine ONG-urile naţionale şi locale, asociaţiile profesionale, instituţiile
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de învăţământ, institutele pentru drepturile omului şi organizaţiile societăţii

civile, să încurajeze propagarea informaţiilor cât priveşte bunele practici,

prin punerea la dispoziţie a băncilor de date, prin acordarea de premii, prin

sprijinirea reţelelor existente în domeniul educaţiei pentru drepturile omului

şi stimularea creării de noi reţele sau prin sprijinirea formării pentru

drepturile omului, în special pentru educatori şi formatori, ca şi prin

elaborarea de materiale auxiliare pe baza bunelor practici.

Importanţa Programului mondial privind educaţia pentru drepturile
omului este pusă în evidenţă de rapoartele de evaluare care reprezintă bilanţul

implementării primelor două faze ale Programului mondial privind educaţia

pentru drepturile omului şi care arătat existenţa unor progrese certe în

majoritatea statelor membre ale ONU. În cea mai mare parte a ţărilor au

existat preocupări şi s-au făcut eforturi în acest domeniu, în majoritatea

cazurilor impulsul acţiunilor la nivel naţional şi progresele înregistrate în

educaţia pentru drepturile omului fiind  puternic determinate de Programul

mondial declanşat de ONU. 

Chiar dacă performanţele şi reuşitele au fost inegale şi incomplete, şi chiar

dacă nu toate statele au ştiut să beneficieze de oportunităţile oferite,

rezultatele obţinute dovedesc că Planul de acţiune este un important

instrument de orientare, în timp ce Programul mondial rămâne cadrul

colectiv comun de acţiune în realizarea educaţiei pentru drepturile omului. 

8. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă şi programul Educaţie

2030 

Perioada de aplicare a Obiectivelor Mileniului pentru Dezvoltare adoptate

în anul 2000 menite să transforme viaţa omenirii până în anul 2015 şi în

cadrul cărora obiectivul privind educaţia a ocupat un loc important s-a

încheiat. În condiţiile în care obiectivele stabilite de Forumul mondial

privind educaţia de la Dakar care vizau dezvoltarea educaţiei până în 2015

(Educaţie pentru toţi) nu au fost realizare în totalitate şi când societatea şi

lumea, în general, se confruntă cu noi provocări, s-a impus necesitatea unui

un nou cadru de abordare şi o nouă viziune asupra educaţiei ca obiectiv

esenţial de realizare a proiectelor de dezvoltare globală.  

Astfel, în continuarea acţiunilor întreprinse pentru îndeplinirea

Obiectivelor Mileniului pentru Dezvoltare şi a Forumului mondial privind

educaţia din 2000, pe baza evaluării rezultatelor şi a constatării că aceste

obiective nu au fost atinse decât parţial, şi având în vedere aceste noi

provocări majore, Agenda 2030 şi programul Educaţie post–2015 al

54 EDUCAŢIE, DREPTUL LA EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI



UNESCO trasează marile linii directoare în materie de educaţie ca factor

esenţial de soluţionare a problemelor epocii actuale. 
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8.1 Agenda 2030

La Summitul ONU pentru dezvoltare (25–27 septembrie 2015) a fost

adoptată  Agenda 2030, document intitulat „Să transformăm lumea noastră:

Agenda 2030”.
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Integrând aspectele economice, sociale şi de mediu ale dezvoltării

durabile şi adoptând o viziune globală, Agenda leagă aceste trei dimensiuni

principale ale dezvoltării durabile de obiectivele realizării păcii şi securităţii

şi de celorlalte drepturi ale omului, de consolidarea statului de drept.

Rolul Agendei este de a determina comunitatea internaţională să acţioneze

în următorii 15 ani în direcţia acestei transformări globale, pentru realizarea

căreia au fost formulate o serie de obiective şi sub-obiective (ţinte) de

dezvoltare durabilă. 

Acest proiect de importanţă mondiala continuă Obiectivele Mileniului

pentru Dezvoltare (OMD) adoptate în anul 2000 de către Naţiunile Unite,

program menit să schimbe viaţa omenirii până în anul 2015. În această

perioadă, cele opt OMD au contribuit la accelerarea diminuării sărăciei în

ţările în curs de dezvoltare, fiind expresia unei noi solidarităţi mondiale prin

mobilizarea tuturor actorilor implicaţi în problemele dezvoltării, prin

conştientizarea publică, prin creşterea voinţei politice şi mobilizarea de

resurse.

Deşi trebuia realizat până în 2015, programul OMD nu şi-a atins totuşi

toate ţintele propuse, dovadă cele peste 800 milioane de oameni care trăiesc

încă în sărăcie. În plus, fiind limitate la ţările în curs de dezvoltare, OMD nu

mai corespund provocărilor actuale ale unui context global marcat de

creşterea inegalităţilor, de o vulnerabilitate sporită a populaţiilor faţă de

schimbarea climatică şi epuizarea resurselor planetei. 

În aceste condiţii, având ca punct de plecare evaluarea rezultatelor OMD,

Agenda 2030, prin obiectivele dezvoltării durabile iniţiate, este în acelaşi
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Pentru o analiză sintetică a sistemului educaţional global din perspective prevederilor

relevante incluse in documentele ONU şi ale UNESCO a se vedea Florina Voicu şi Ioan

Voicu, The Galaxy of Knowledge and Sustainable Development, în revista Drepturile
Omului, nr. 4/2015, IRDO.
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A se vedea textul complet al Agendei 2030 pe http://fr.unesco.org/events/adoption

agenda 2030 developpement durable sommet nations unies developpement durable. Pentru

o prezentare sintetică a se vedea de asemenea Daniela Albu, Transformarea lumii noastre:
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în revista Drepturile Omului, nr.3/2015, IRDO.



timp o prelungire, dar şi o extindere şi depăşire a Obiectivelor Mileniului

pentru Dezvoltare, propunându-şi reconsiderarea şi finalizarea acestora. 

Plecând de la constatările rezultate din evaluarea OMD, comunitatea

internaţională a lansat la Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă din

2012 (numită Rio+20 cu referire la Summitul Pământului ţinut la Rio în

1992), procesul de elaborare a unor obiective de dezvoltare care să se aplice

atât ţărilor în curs de dezvoltare (deci prelungire a OMD), dar şi ţărilor

industrializate (extindere a OMD) şi care să acopere trei mari domenii ale

dezvoltării durabile – economic, social şi mediu. De remarcat că noile

obiective formulate în 2012 conţineau deja direcţiile principale ale

negocierilor pentru elaborarea Agendei 2030. 
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După trei ani de consultări cu ansamblul părţilor interesate – ţări membre,

colectivităţi teritoriale, sectorul privat şi societatea civilă – sub coordonarea

unui Grup de lucru însărcinat cu realizarea Agendei de dezvoltare, Summitul

ONU din 2015 pentru dezvoltare durabilă a reunit ansamblul şefilor de state

şi guverne, moment care a marcat sfârşitul acestui vast proces. Prin adoptarea

ei în mod oficial cu ocazia celei de-a 70 Sesiuni a Adunării Generale a ONU,

Agenda 2030 a devenit foaia de drum a dezvoltării omenirii, în condiţii de

prosperitate şi pace, pentru următorii 15 ani.  

În centrul Agendei 2030 sunt 17 obiective pentru dezvoltare durabilă

(ODD) şi 169 ţinte (obiective specifice) prin care se va realiza transformarea

lumii şi care vizează educaţia, securitatea alimentară, eradicarea sărăciei şi

creşterea economică, protecţia mediul, modurile de consum şi de producţie

durabile, dezvoltarea unor oraşe durabile, edificarea unei societăţi globale

paşnice şi inclusive etc. 

Spre deosebire de OMD care se focalizau pe ţările din Sud, obiectivele

Agendei 2030 sunt obiective mult mai ambiţioase, ele reprezintă o agendă

mondială lărgită, cuprind o arie de tematici mult mai vaste (cultura fiind

pentru prima dată inclusă într-o agendă internaţională de dezvoltare) ale

căror legături reciproce sunt explicit recunoscute (de exemplu legăturile

dintre mediu şi sănătate, dintre educaţie şi creştere economică sau alte

dimensiuni sociale) etc. 

Deşi nu au putere juridică obligatorie, obiectivele, care au devenit

operaţionale de la 1 ianuarie 2016, constituie un referenţial pentru transfor -

marea globală până în 2030. 
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A se vedea, pentru o analiză a contextului şi semnificaţiei Agendei 2030, Irina

Moroianu Zlatescu, Noi obiective pentru dezvoltarea durabilă, în revista Drepturile Omului,
nr.2/ 2015, IRDO.



Obiectivul Dezvoltării Durabile în domeniul educaţiei (ODD 4)
Prin Obiectivele Dezvoltării Durabile, Agenda stabileşte priorităţile de

dezvoltare inclusiv în materie de educaţie pentru următorii 15 ani. Astfel,

obiectivul ODD 4 vizează „Asigurarea accesului la o educaţie de calitate,
în condiţii de egalitate şi  promovarea oportunităţilor de învăţare pentru toţi
de-a lungul întregii vieţi”. Atingerea acestui obiectiv presupune realizarea

următoarelor ţinte: un ciclu complet de învăţământ primar şi secundar,

gratuit, echitabil, de calitate, dând tuturor, băieţi şi fete, cunoştinţe pertinente

şi eficace; o educaţie preşcolară de calitate, cu activităţi de dezvoltare şi

îngrijiri încă din fragedă copilărie, pregătindu-i pe toţi, băieţi şi fete, să

urmeze în mod eficace un învăţământ primar; accesul generalizat, egalitar şi

echitabil, la un învăţământ tehnic, profesional sau terţiar, inclusiv universitar,

de calitate şi la costuri abordabile; creşterea numărului de tineri şi de adulţi

care dispun de competenţe, în special tehnice şi profesionale, necesare pentru

un loc de muncă şi obţinerea unui loc de muncă şi antreprenoriale; eliminarea

disparităţilor între sexe în domeniul educaţiei, şi egalitatea de acces a

persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi, indigene şi

copii în situaţie vulnerabilă, la toate nivelele de învăţământ şi de formare

profesională; se urmăreşte ca toţi tinerii şi un procent din adulţii de cele două

sexe să ştie să citească, să scrie şi să socotească; se urmăreşte ca toţi elevii

să dobândească cunoştinţele necesare pentru promovarea dezvoltării

durabile, în special prin educaţia în favoarea dezvoltării şi a modurilor de

viaţă durabile, a drepturilor omului, a egalităţii între sexe, a promovării unei

culturi a păcii şi a non-violenţei, a cetăţeniei mondiale, de apreciere a

diversităţii culturale şi a contribuţiei culturii la dezvoltarea durabilă.  

Pentru atingerea acestor obiective specifice au fost preconizate
următoarele mijloace de realizare: a) crearea sau modernizarea

infrastructurilor necesare educaţiei, în aşa fel încât acestea să fie adaptate

necesităţilor copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi, adaptate la aspectele

legate de gen, şi să ofere tuturor un mediu de învăţare sigur, non-violent,

inclusiv şi eficace; b)Creşterea semnificativă la scară mondială a numărului

de burse oferite ţărilor în dezvoltare, în special ţărilor cel mai puţin

dezvoltate şi micilor state insulare în dezvoltare şi ţărilor din Africa, pentru

finanţarea înscrierii în învăţământul superior, inclusiv formarea profesională,

formarea în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) şi

programele tehnice, de inginerie şi ştiinţifice în ţările dezvoltate şi în alte

ţări în dezvoltare; c) creşterea semnificativă, în special prin intermediul

cooperării internaţionale în favoarea formării cadrelor didactice, a numărului

de cadre didactice calificate în ţările în curs de dezvoltare, în special al celor

mici şi mai puţin dezvoltate.
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Observăm că, potrivit Agendei 2030, educaţia reprezintă nu numai un

obiectiv esenţial al dezvoltării durabile, dar ea are, conform viziunii holiste

a proiectului, şi un impact pozitiv asupra altor domenii ale Agendei (în

materie de venituri, locuri de muncă, productivitate agricolă, creştere

economică, sănătate, egalitate între sexe, egalitate economică şi socială, în

materie de justiţie, angajament civic şi durabilitatea mediului). 

De asemenea, dacă Obiectivele Mileniului pentru Dezvoltarea Educaţiei

puneau accentul pe realizarea învăţământului primar şi paritatea între sexe,

ţintele propuse în cadrul Obiectivelor Dezvoltării Durabile pun accentul pe

rezultatele concrete ale accesului la educaţie. Alte aspecte pozitive se referă

la accesul universal la învăţământ secundar şi superior în care accentul se

deplasează către nivelele de educaţie post-secundare. În acelaşi timp, ţintele

propuse vizează să-i doteze pe indivizi cu competenţe mai adecvate obţinerii

unui loc de muncă decent, inclusiv prin intermediul antreprenoriatului, ca şi

prin cunoştinţe propice dezvoltării durabile, în cadrul unei educaţii care

privilegiază cetăţenia mondială, drepturile omului, pacea, diversitatea

culturală şi egalitatea între sexe. Astfel, în general, ţintele de educaţie

propuse în cadrul Obiectivelor Dezvoltării Durabile se înscriu mai clar şi

ferm într-un cadru de învăţare pe tot parcursul vieţii.

8.2 Educaţie 2030 – Agenda mondială pentru educaţie

Agenda mondială pentru educaţie Educaţie 2030 este programul pentru

educaţie post–2015 al UNESCO şi corespunde celui de-al patrulea obiectiv

de dezvoltare durabilă al Agendei 2030 care vizează „asigurarea unei

educaţii inclusive şi echitabile de calitate şi promovarea oportunităţilor de

învăţare de-a lungul întregii vieţi”. 
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Agenda Educaţie 2030 face parte din Mişcarea Educaţie pentru Toţi şi

reprezintă un angajament global care, având ca punct de plecare rezultatele

planului stabilit de Forumul de la Dakar (din 2000) pentru perioada 2000-

2015, urmăreşte asigurarea unei educaţii de bază de calitate pentru toţi copiii,

tinerii şi adulţii din întreaga lume.

Analiza aplicării Cadrului de acţiune de la Dakar nu pune în evidenţă un

bilanţ total pozitiv. Chiar dacă programul Educaţie pentru toţi la nivel

mondial nu şi-a atins în întregime obiectivele, totuşi progrese importante au

fost făcute, s-au înregistrat ameliorări şi ritmul schimbărilor s-a accelerat.

Astfel, în perioada 2000–2015, rata de şcolarizare primară (alfabetizare) a
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Pentru informaţiile generale referitoare la acest proiect a se vedea documentul

UNESCO Adoption et lancement officiels du Cadre d’action Education 2030, din 29 octombrie

2015, pe http://fr.unesco.org/news/adoption-lancement- officiels-du-cadre-action-education-
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tinerilor de 15–24 ani din ţările în curs de dezvoltare a atins 91% în 2015 faţă

de 83% în 2000 şi progrese importante au fost realizate în domeniul parităţii

între sexe, în special la nivelul educaţiei primare. În ciuda acestor rezultate

pozitive, au existat şi eşecuri importante, la sfârşitul programului existând

încă 58 milioane de copii neşcolarizaţi în ţările în curs de dezvoltare, sute de

milioane de adulţi, din care un număr mare de femei, fiind încă private de

dreptul de a învăţa să citească, să scrie şi să socotească, un obstacol major

în atingerea obiectivelor constituindu-l, în cele mai multe ţări, slaba (sau

lipsa de) finanţare din partea guvernelor.
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Pa baza acestor rezultate şi a învăţămintelor degajate din experienţa celor

15 ani de aplicare a programului Educaţie pentru toţi s-a elaborat, în mai

multe etape, programul post-2015. 

Una din aceste etape care a constituit un moment important în efortul

depus în scopul dezvoltării educaţiei în perioada 2015–2030, este Acordul de
la Mascate (din mai 2014) care a mobilizat într-o acţiune concertată statele

membre, organizaţiile internaţionale şi reprezentanţii societăţii civile în

vederea influenţării conţinutului Obiectivului de Dezvoltare Durabilă consa -

crat educaţiei (ODD 4) şi a ţintelor sale din Agenda 2030. Acordul a contri -

buit în mod esenţial la formularea ţintelor propuse în materie de educaţie de

către Grupul de lucru privind Obiectivele Dezvoltării Durabile, textul său

fiind rezultatul unor consultări largi cu părţile interesate, dar şi al concluziilor

Raportului mondial de urmărire a programului Educaţie pentru toţi 2015, al

conferinţelor ministeriale regionale privind Educaţia post–2015, al

rapoartelor de sinteză regionale, ca şi al acţiunilor guvernelor şi organismelor

regionale, interguvernamentale şi neguvernamentale cu rol în mobilizarea

angajamentului politic în favoarea educaţiei. Toate aceste texte au stat la

baza finalizării agendei Educaţie 2030. 

Forumul mondial privind educaţia de la Incheon

În mai 2015, comunitatea internaţională s-a reunit la Incheon, în cadrul

Forumului mondial pentru educaţie, la sfârşitul căruia au fost publicate un

Cadru de acţiune şi o Declaraţie privind priorităţile în domeniul educaţiei

pentru perioada post-2015. Declaraţia de la Incheon reflectă angajamentul

comunităţii  internaţionale din domeniul educaţiei faţă de programul

„Educaţie 2030” şi conferă Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie,
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A se vedea Raportul UNESCO Education pour tous 2000-2015, Progrès et enjeux,
Rapport mondial de suivi, Editions UNESCO, Paris, 2015, pe http://unesdoc.unesco.org/

images/0023/002324/232433f.pdf; a se vedea, de asemenea, F. Voicu şi I.Voicu, art.cit., 

pp. 9–10



ştiinţă şi cultură (UNESCO) rolul de coordonator al proiectelor privind

educaţia în cadrul Obiectivelor Dezvoltării Durabile.

57

Declaraţia are titlul: „Educaţia 2030: pentru o educaţie inclusivă şi

echitabilă de calitate şi o învăţare de-a lungul întregii vieţi pentru toţi”,

corespunzând ODD 4 al Agendei 2030 („asigurarea unei educaţii inclusive

şi echitabile de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul

întregii vieţi” şi a ţintelor corespunzătoare). Cadrul de acţiune adoptat explică

şi furnizează recomandări pentru punerea în practică a angajamentelor luate

la Incheon la nivel naţional, regional şi internaţional. 

Importanţa Forumului şi a Declaraţiei de la Incheon constă în faptul că

reafirmă viziunea Mişcării mondiale Educaţie pentru toţi, fiind în acelaşi

timp o nouă concepţie asupra educaţiei, şi cel mai ambiţios angajament luat

în acest domeniu în ultimele decenii prin programele de o importanţă globală

considerabilă pe care le propune. De asemenea, acest proiect global reafirmă

viziunea şi voinţa politică promovate prin numeroasele tratate internaţionale

şi naţionale referitoare la drepturile omului care consacră dreptul la educaţie

şi legătura acestuia cu celelalte drepturi fundamentale. În mod concret,

Declaraţia a contribuit la formularea definitivă a Obiectivului de Dezvoltare

Durabilă pentru educaţie şi a ţintelor sale. 

În Declaraţie se subliniază rolul important al educaţiei ca vector principal

al dezvoltării şi realizării celorlalte ODD propuse (pgf.1). În acelaşi timp se

regăseşte ideea transformării lumii prin educaţie prin adoptarea unei agende

unice, holiste, ambiţioase şi mobilizatoare, care îşi găseşte expresia în

Obiectivele Dezvoltării Durabile din Agenda 2030 (ODD 4) (pfg.5). Lectura

Declaraţiei pune în evidenţă faptul că perspectiva asupra dezvoltării educaţiei

este de inspiraţie umanistă, fiind bazată pe drepturile omului şi demnitate,

justiţie socială, incluziune, diversitate culturală, lingvistică şi etnică.

Declaraţia subliniază că educaţia este un bun public, un drept fundamental

al omului şi o condiţie prealabilă exercitării  celorlalte drepturi, fiind în

acelaşi timp esenţială pentru pace, toleranţă, dezvoltarea fiecăruia şi pentru

dezvoltarea durabilă, un factor cheie pentru deplina ocupare a forţei de

muncă şi eliminarea sărăciei.

Pentru realizarea rolului educaţiei în perioada post-2015, Declaraţia

propune un Cadru de acţiune (pgf.6–11) menit: să asigure 12 ani de învăţământ

primar şi secundar de calitate, gratuit şi echitabil, finanţat din fonduri publice,

din care cel puţin 9 ani obligatorii care să permită dobândirea de cunoştinţe

pertinente; să asigure cel puţin un an preşcolar de calitate, gratuit şi obligatoriu;
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să asigure o acţiune imediată care să creeze oportunităţi pertinente de educaţie

pentru copiii şi adolescenţii neşcolarizaţi; să realizeze incluziunea şi echitatea

ca elemente cheie ale unei agende de transformare a viziunii asupra educaţiei,

lupta contra tuturor formelor de excludere şi marginalizare, contra disparităţilor

şi inegalităţilor în materie de acces şi de participare; să promoveze necesitatea

schimbărilor în politicile educative şi axarea eforturilor pe nevoile celor mai

defavorizaţi, în special ale persoanelor cu dizabilităţi; să promoveze necesitatea

recunoaşterii importanţei egalităţii de gen în realizarea dreptului la educaţie

pentru toţi şi realizarea, prin politici şi programe, a unui mediu de învăţare

care să ţină cont de problemele legate de gen, să integreze aceste probleme în

formarea educatorilor şi în programele de învăţământ, ca şi eliminarea

discriminărilor şi violenţei bazate pe gen în cadrul şcolii ; să susţină adoptarea

de măsuri care să permită realizarea unei educaţii de calitate şi ameliorarea

dobândirii de cunoştinţe prin creşterea resurselor, ameliorarea evaluării

rezultatelor, recrutarea în mod adecvat a educatorilor, programe de formare şi

calificări profesionale satisfăcătoare, motivarea şi susţinerea acestora prin

sisteme gestionate în mod eficient şi eficace şi dotarea cu resurse suficiente;

să asigure realizarea unei educaţii de calitate care să promoveze creativitatea

şi dobândirea de cunoştinţe, care să garanteze achiziţia de competenţe

fundamentale în lectură, scris şi socotit, dar şi competenţe în materie de analiză

şi rezolvare de probleme, şi alte aptitudini cognitive, interpersonale şi sociale

de nivel înalt; să susţină dezvoltarea, printr-o educaţie de calitate, de

competenţe, valori şi atitudini care să permită luarea unor bune decizii, în

special prin dezvoltarea educaţiei în vederea dezvoltării durabile şi a educaţiei

pentru cetăţenie mondială, în cadrul educaţiei pentru drepturile omului, căreia

îi revine un rol important în realizarea programului de dezvoltare durabilă în

perioada post–2015; să susţină promovarea oportunităţilor de învăţare de-a

lungul întregii vieţi pentru toţi şi în toate contextele şi la toate nivelele de

educaţie, ceea ce implică un acces echitabil şi lărgit la învăţătură şi la formarea

tehnică şi profesională ca şi la învăţământul superior şi de cercetare, cu accent

deosebit pe calitate; să pună în practică programe suple de recunoaştere şi

acreditare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor dobândite în cadrul

educaţiei formale şi informale; să promoveze necesitatea ca toţi tinerii şi

adulţii, în special fetele şi femeile, să atingă un nivel pertinent de stăpânire

funcţională a competenţelor de bază (lectură, scris, calcul) şi dobândirea de

competenţe necesare vieţii cotidiene; să promoveze necesitatea dezvoltării

ştiinţei, tehnicii şi inovaţiei, cu accent pe tehnologiile informaţiei şi

comunicării (TIC) cu rol în dezvoltarea sistemelor educative, în difuzarea

cunoştinţelor şi a accesului la informaţii; să susţină necesitatea conceperii şi

realizării unor sisteme de educaţie mai inclusive, care să ţină cont de nevoile
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copiilor, tinerilor şi adulţilor care se confruntă cu situaţii de conflict, crize şi

violenţă, în special ale persoanelor deplasate în interiorul ţării lor sau  refugiaţi. 

Ţinând cont de aceste necesităţi şi de scopurile Agendei, textul Declaraţiei

subliniază câteva aspecte importante. Astfel, prima răspundere în implemen -

tarea proiectului revine guvernelor prin realizarea unor cadre politice şi

juridice care să promoveze responsabilitatea şi transparenţa, dar şi o

guvernanţă participativă care să permită şi să apere dreptul de participare a

tuturor părţilor implicate (pgf.12). În acelaşi timp, măsurile de aplicare trebuie

să fie bazate pe o cooperare, coordonare, colaborare şi urmărire constante şi

solide (pgf.13). Având în vedere că succesul programului Educaţie 2030
necesită o planificare şi politici riguroase, se propune, în acest sens, creşterea

cheltuielilor publice pentru educaţie, în funcţie de situaţia fiecărei ţări, până

la cel puţin 4–6% din PIB sau cel puţin 15–10% din totalul cheltuielilor

publice (pgf.14), în funcţie de ţări şi de priorităţile lor, completarea

investiţiilor făcute de guverne în domeniul educaţiei care se poate realiza prin

cooperarea pentru dezvoltare, respectiv ajutorul pentru dezvoltare pentru ţările

cel mai puţin sau în curs de dezvoltare si care poate contribui semnificativ la

creşterea finanţărilor în favoarea educaţiei. De asemenea, recurgerea la

cooperarea şi colaborarea internaţională este indicată ca un mijloc concret de

sprijinire a educaţiei în situaţii de crize umanitare prelungite (pgf. 15). 

Rolul de a pune în practică Agenda revine UNESCO, căreia i se încre -

dinţează conducerea şi coordonarea acestui proiect global prin intermediul

unui mecanism mondial de coordonare, prin consultaţii cu statele membre şi

cu instituţiile co-organizatoare ale Forumului mondial pentru educaţie 2015

(pgf.16).

Pentru reuşita Agendei, este necesară elaborarea de sisteme naţionale de

urmărire şi de evaluare, al căror rol este realizarea de date şi analize solide

în vederea formulării de politici şi pentru gestionarea sistemelor educative,

în acord cu obiectivele şi ţintele stabilite. 

În concluzie, obiectivele dezvoltării durabile ale Agendei 2030, din care

face parte şi obiectivul privind educaţia, trasează liniile viitoare de evoluţie

în acest domeniu în următorii 15 ani. Educaţiei îi revine un loc central,

realizarea obiectivelor şi ţintelor din această sferă influenţează şi reuşita

transformărilor propuse de celelalte obiective (sănătate, mediu, dar şi

consolidarea statului de drept, buna guvernanţă, pacea şi securitatea).

La rândul ei, Agenda mondială pentru educaţie a UNESCO – Educaţie

2030, care corespunde obiectivului privind educaţia din sistemul de

Obiective ale Dezvoltării Durabile din Agenda 2030, propune o nouă viziune

istorică prin ambiţiile formulate în domeniul educaţiei căreia îi revine un rol

motor în strategiile de soluţionare a marilor provocări ale epocii. 
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III. Rolul instituţiilor naţionale în promovarea dreptului 

la educaţie şi educaţiei pentru drepturile omului

Un rol important în procesul de cunoaştere şi conştientizare a drepturilor

omului, la promovarea informaţiei, educaţiei şi formării în acest domeniu,

revine instituţiilor naţionale pentru drepturile omului, care, indiferent de

denumirea care le-a fost conferită prin lege, exercită atribuţii specifice în

această materie. Crearea şi dezvoltarea unor asemenea organisme au

reprezentat şi sunt o preocupare permanentă a Organizaţiei Naţiunilor Unite,

Consiliului Europei şi altor organizaţii regionale. Astfel, încă din 1946

Consiliul economic şi social din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite a tratat

această temă, câţiva ani mai târziu adoptând o rezoluţie prin care era

recunoscut rolul unic al instituţiilor naţionale în promovarea şi protecţia

drepturilor omului, invitând guvernele să susţină crearea unor astfel de

organisme. Următorul pas a fost făcut în urma seminarului de la Geneva din

1978, când au fost stabilite liniile directoare şi principalele funcţii ale acestor

organisme, complementare celor ale structurilor existente şi de natură să

sporească eficienţa sistemelor naţionale de promovare şi protecţie a

drepturilor omului. O reuniune foarte importantă a avut loc în 1991 la Paris

în urma căreia a fost adoptată Rezoluţia nr. 54/1992 a Comisiei Drepturilor

Omului, intitulată Principii referitoare la statutul instituţiilor naţionale, pe

scurt „Principiile de la Paris”, aprobate ulterior de Adunarea Generală a

Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. 48/134 din 20 decembrie 1993. Rolul

instituţiilor naţionale a fost reafirmat în cadrul Conferinţei de la Viena din

1993

58

în special în domeniul acţiunilor vizând remedierea încălcării
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Conferinţa de la Viena a fost organizată la 45 de ani de la proclamarea Declaraţiei

Universale a Drepturilor Omului. În pregătirea acestui eveniment, Institutul Român pentru

Drepturile Omului a organizat la Bucureşti, în perioada 15-17 martie, Colocviul internaţional

cu tema „Reforma instituţiilor internaţionale pentru protecţia drepturilor omului”, eveniment

care a fost considerat de Centrul ONU de la Geneva ca reuniune satelit a Conferinţei mondiale

de la Viena. Diverse propuneri făcute cu prilejul colocviului se regăsesc în foma finală a

Declaraţiei de la Bucureşti, adoptată în cadrul acestei prestigioase manifestări. Redactată în

limbile română, franceză, engleză şi spaniolă „Declaraţia de la Bucureşti” a devenit în cadrul

celei de-a patra sesiuni a comitetului pregătitor al Conferinţei Mondiale a Drepturilor Omului

de la Geneva, document oficial al Adunării Generale ONU (A se vedea ANEXA). 



drepturilor omului, dar şi în privinţa difuzării de informaţii referitoare la

drepturile şi libertăţilor fundamentale, şi la educaţia în acest domeniu.

Conferinţa recomanda programe de asistenţă pentru state în crearea unor

astfel de instituţii, precum şi stimularea cooperării dintre ele şi cu organizaţii

regionale. De asemenea, Consiliul Europei a acordat o atenţie deosebită

rolului instituţiilor naţionale subliniind în cadrul unor reuniuni necesitatea de

a promova rolul, funcţiile şi identitatea acestor instituţii şi de a întări

cooperarea dintre ele.

În acest context a luat fiinţă Institutul Român pentru Drepturile Omului,

instituţie naţională care are ca misiune desfăşurarea de activităţi în domeniul

promovării şi respectării drepturilor omului din România. Institutul a fost

creat după 1989 şi contribuie prin acţiunile, programele şi parteneriatele

realizate, la o mai bună cunoaştere şi conştientizare a drepturilor şi

libertăţilor fundamentale ale omului.

Iniţiativele şi programele de educaţie pentru drepturile omului sunt

numeroase şi diverse, aşa încât este dificil să facem o inventariere completă

a acestora, astfel că ne vom limita în acest material la menţionarea celor mai

importante şi reprezentative, a acelora cu caracter permanent, sau a

activităţilor grupate tematic.

59

Aceste activităţi, proprii sau în colaborare, acoperind o arie tematică largă

a educaţiei pentru drepturile omului, rezultat al efortului colectiv al

cercetătorilor şi specialiştilor din cadrul Institutului, se regăsesc în raportul

anual al acestuia şi sunt de asemenea prezentate în fiecare număr al Revistei

„Drepturile Omului” editată de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Instituţie naţională având competenţe în domeniul cercetării, formării,

informării şi documentării în domeniul drepturilor omului, organism

independent, cu personalitate juridică, Institutul Român pentru Drepturile

Omului a fost înfiinţat prin Legea nr. 9/1991, reprezentând prima instituţie

naţională pentru drepturile omului creată în România după 1989 şi singura

instituţie naţională căreia i-a fost recunoscută această calitate de către

Comitetul de Coordonare a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului

din sistemul ONU.

Misiunea Institutului este de a juca un rol important în promovarea şi

protecţia drepturilor omului, pentru ca acestea sa devină o realitate pentru

toţi. În funcţie de evoluţiile societăţii şi de exigenţele fiecărei perioade, ale
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Informatiile utilizate la eloborarea acestui capitol provin din Rapoartele de activitate

ale Institutului Român pentru Drepturile Omului publicate în diferite numere ale revistei

Drepturile Omului. 



fiecărei etape, Institutul s-a preocupat de organizarea şi funcţionarea unui

cadru corespunzător, dar şi de crearea celor mai adecvate mijloace pentru

promovarea, aplicarea şi respectarea concretă a drepturilor omului, pentru

stimularea cunoaşterii şi conştientizării acestora, atât de către instituţiile

publice cât şi de persoane fizice, cu atât mai mult cu cât România este

membră a ONU, a OSCE, a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene.

Acţionând ca o interfaţă, ca o punte de legătură între instituţiile publice,

mediul academic, organizaţiile neguvernamentale cu preocupări în domeniul

drepturilor omului şi societatea civilă, Institutul şi-a orientat constant

activitatea punând un accent deosebit pe desfăşurarea unor programe şi

parteneriate care să răspundă cerinţelor internaţionale şi naţionale de

promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, de formare

a categoriilor de actori cu răspunderi în domeniul exercitării şi protecţiei

acestora.

60

La baza conceperii şi realizării programelor de activitate ale Institutului

Român pentru Drepturile Omului au fost avute în vedere, între altele,

Principiile de la Paris privind funcţionarea Instituţiilor naţionale de

promovare şi protecţie a drepturilor omului, Programul de acţiune al

Conferinţei Mondiale a Drepturilor Omului – Viena, Declaraţia de la Durban,

Planul de acţiune al Comitetului Director pentru Drepturile Omului al

Consiliului Europei, Rezoluţia 53/113 privind Obiectivele ONU pentru 2015,

cele două Rezoluţii privind Programul mondial pentru educaţia în domeniul

drepturilor omului al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Agenda

2030 pentru dezvoltare durabilă, Strategia şi programul multianual al

Agenţiei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 2013-2017, precum

şi principalele obiective stabilite de Comisia Europeană ce urmează a fi

atinse până în anul 2020 prin Strategia „Europa 2020” care au devenit

obiective naţionale pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, Strategia

europeană pentru egalitate între femei şi bărbaţi (2010-2015), Strategia

Europeană pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2010-2020), Planul

de acţiune al Reţelei Europene de Instituţii Naţionale pentru Drepturile

Omului (2014-2016), Planul Strategic al Institutului, precum şi Planul de

acţiune al Asociaţiei Comisiilor Francofone de Drepturile Omului.

În baza acestor instrumente şi texte internaţionale, Institutul a iniţiat şi

organizat o serie de acţiuni sau a colaborat cu diverşi parteneri la organizarea

acestora, încă de la înfiinţarea sa, acţiuni care au vizat promovarea şi
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În şedinţa Biroului Camerei Deputaţilor din data de 23 noiembrie 2015 s-a apreciat

faptul că Institutul Român pentru Drepturile Omului este „unul dintre cele mai puternice

instrumente şi este recunoscut la nivel mondial”.



protecţia drepturilor omului. Sintetizând, activităţile Institutului Român

pentru Drepturile Omului s-au desfăşurat în următoarele direcţii: cercetări

consacrate promovării şi respectării drepturilor omului; programe de formare

şi activităţi de educaţie în domeniul drepturilor omului; organizarea de

activităţi ştiinţifice dedicate drepturilor omului; publicarea reglementărilor,

documentelor, studiilor şi cercetărilor din domeniul drepturilor omului;

activităţi de consultanţă; promovarea unor domenii de interes, la iniţiativa

ONU sau a altor organizaţii regionale sau internaţionale; funcţionarea unui

Centru de documentare.

Încă de la începutul existenţei sale, Institutul Român pentru Drepturile

Omului a iniţiat şi organizat activităţi care au vizat unul din obiectivele

stipulate în Legea privind crearea Institutului, şi anume organizarea de
programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care
au răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor omului sau pentru
cunoaşterea problematicii drepturilor omului în rândul unor largi categorii
ale populaţiei.

Aceste activităţi s-au înscris în cadrul Planului de acţiune al Institutului

Român pentru Drepturile Omului consacrat Deceniului ONU privind

educaţia pentru drepturile omului şi apoi în cadrul Programului mondial

privind educaţia pentru drepturile omului, program a cărui îndeplinire este

urmărită cu atenţie de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Scopul

acestor acţiuni a fost şi continuă să fie cel al formării atitudinilor şi

comportamentelor cetăţeneşti specifice unei societăţi democratice şi sporirii

interesului şi competenţelor de participare la viaţa publică a cât mai multor

cetăţeni din rândul categoriilor profesionale, atât tineri cât şi vârstnici.

Odată cu lansarea Programului mondial de educaţie în domeniul

drepturilor omului pentru perioada 2005–2007/2009

61

, Institutul Român

pentru Drepturile Omului a întreprins o serie de activităţi şi programe în

concordanţă cu prevederile rezoluţiei ONU din decembrie 2004 (59/113)

acordând o atenţie deosebită promovării, dezvoltării şi diversificării

acţiunilor concepute pentru dezvoltarea educaţiei în acest domeniu. În acord

cu Planul de acţiune al acestui program mondial, Institutul a urmărit ca prin

activităţile sale, constând în elaborarea de programe de educaţie şi formare

pentru drepturile omului care să stimuleze înţelegerea şi conştientizarea

importanţei angajamentului în favoarea respectării şi promovării acestora,
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Din anul 2005 se desfăşoară activităţi în cadrul Programului mondial de educaţie în

domeniul drepturilor omului. Prima etapă (2005–2007) consacrată integrării educaţiei în

învăţământul primar şi secundar, a fost prelungită prin Rezoluţia 59/113B a Adunării

Generale a ONU până la finele anului 2009.



dar şi dezvoltarea interesului de participare la viaţa publică a cetăţenilor, să

contribuie la crearea unei culturi universale a drepturilor omului. Prin

promovarea educaţiei pentru drepturile omului, Institutul contribuie, alături

de alţi actori naţionali şi internaţionali cu care colaborează în acest domeniu,

la eforturile de promovare şi apărare a drepturilor omului.

Potrivit Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, educaţia pentru

drepturile omului are în centru omul, drepturile şi libertăţile lui funda -

mentale. Pentru a contribui la dezvoltarea deplină a personalităţii umane,

educaţia pentru drepturile omului are rolul de a contribui, prin acţiuni de

informare şi formare, la întărirea respectării, promovării şi apărării

drepturilor omului. Educaţiei pentru drepturile omului îi revine un rol cheie

în dezvoltarea cunoştinţelor şi a reflecţiei critice în materie de drepturi şi

libertăţi fundamentale. Numai printr-o conştientizare, înţelegere şi practicare

a acestor drepturi se poate realiza o societate având la bază o adevărată

cultură a păcii şi a toleranţei.

În acest sens, Institutul a urmărit realizarea unor programe care au vizat:

promovarea educaţiei în domeniul drepturilor omului; impunerea educaţiei

pentru drepturile omului ca o prioritate la nivel naţional, regional şi

internaţional; stimularea şi cultivarea în rândul adulţilor şi tinerilor a

preocupărilor în domeniul drepturilor omului; formarea de formatori în

domeniul drepturilor omului; formarea personalului educaţional, învăţători

şi profesori, din sistemul de învăţământ primar şi secundar; formarea

cadrelor didactice şi ale altor categorii de personal din învăţământul univer -

sitar; formarea unor categorii profesionale care sunt direct implicate şi au

responsabilităţi în promovarea şi apărarea drepturilor omului (funcţionari,

responsabili cu aplicarea legii, personal militar); întărirea parteneriatelor şi

colaborărilor cu instituţii din sistemul de învăţământ, precum şi cu alte

instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din diferite sfere

de activitate, din ţară şi din alte state; evaluarea, monitorizarea şi sprijinirea

programelor de educaţie existente pentru a pune în evidenţă exemplele de

reuşită şi bunele practici şi stimulând măsuri care vizează continuarea,

perfecţionarea şi dezvoltarea acestora, ca şi elaborarea altora noi.

Acţiunile destinate formării de formatori şi educaţiei pentru drepturile

omului au fost concepute şi organizate pe baza feedbackului primit din partea

reprezentanţilor universităţilor, a Caselor Corpului Didactic, a profesorilor

din învăţământul universitar şi preuniversitar.

Activităţile de formare au fost concepute şi iniţiate de Institutul Român

pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu alte instituţii publice, ONG-uri

care au ca principal obiect de activitate educaţia sau/şi educaţia pentru

drepturile omului, ori la solicitarea unor autorităţi centrale, sau locale, ori a
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unor grupuri socio-profesionale şi s-au desfăşurat sub diferite forme: cursuri

de formare de lungă durată, acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Cercetării Ştiinţifice; cursuri de formare de scurtă durată, de tip „contact”;

activităţi de sensibilizare a unor grupuri sociale privind necesitatea

cunoaşterii şi respectării drepturilor femeii, copilului şi tânărului, a

drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice,

religioase, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; activităţi de familiarizare

cu principalele instrumente care promovează drepturile omului şi educaţia

pentru drepturile omului; organizarea şi participarea la simpozioane,

conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri etc.; activităţi de diseminare;

prezentări ale unor volume, reviste ştiinţifice, lucrări ştiinţifice sau de

informare publicate de cercetători ai Institutului.

Creşterea eficienţei acţiunilor întreprinse, a calităţii mijloacelor materiale

utilizate, a selectării beneficiarilor, dar şi implicarea experţilor, a condus la

creşterea interesului a tot mai multor beneficiari faţă de acţiunile întreprinse

de Institut în domeniul educaţiei şi formării pentru drepturile omului.

Grupurile ţintă ale acestor acţiuni şi programe realizate de IRDO în

această direcţie au fost în special persoanele cu responsabilităţi specifice în

promovarea şi protecţia drepturilor omului din domeniile învăţământului,

cercetării, administraţiei publice, justiţiei, sănătăţii, precum şi persoane din

categorii cu probleme specifice (femei, copii, pensionari, persoane apar -

ţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice, religioase, persoane cu

dizabilităţi, pensionari etc).

Vom face în continuare o prezentare a activităţilor de educaţie şi formare

şi a manifestărilor ştiinţifice organizate de Institut, punând în evidenţă, în

primul rând, pe cele cu continuitate şi care se bucură de un ecou şi apreciere

la nivel naţional dar şi internaţional.

Coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,
pace şi toleranţă de către IRDO şi Universitatea de Nord, Baia Mare,

activitate cu caracter permanent, care include şi cursuri de masterat.

Coordonarea Catedrei UNESCO pentru Drepturile Omului, democraţie,

pace şi toleranţă alături de Universitatea de Nord din Baia Mare constituie,

încă de la înfiinţarea Catedrei în anul 1998, una din activităţile cu caracter

permanent ale Institutului Român pentru Drepturile Omului. Colaborarea

dintre cele două instituţii a căpătat valenţe noi odată cu introducerea, în special

în cadrul facultăţilor de drept, a problematicii drepturilor omului şi a

democraţiei ca discipline universitare. Precizăm că este pentru prima dată când

o instituţie naţională pentru drepturile omului a devenit coordonator de Catedră

UNESCO în baza unui acord între Secretariatul general UNESCO, Institutul

Român pentru drepturile Omului şi Universitatea de Nord din Baia Mare.
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Scopul acestui proiect este promovarea unui sistem integrat de activităţi de

cercetare, formare, informare şi documentare în domeniul drepturilor omului,

al relaţiilor internaţionale şi interculturale, al democraţiei şi păcii. Menit să

focalizeze la nivel naţional activităţile din domeniul său, Catedra sprijină

cercetarea şi elaborează un plan de studii aplicabil atât programelor

Universităţii de Nord şi ale IRDO, cât şi programelor altor instituţii de

învăţământ superior din România. În acelaşi timp, pentru a conferi activităţii

sale o dimensiune internaţională, la aceste programe sunt asociaţi profesori,

cercetători şi studenţi din ţările din regiune şi din sub-regiune, prin intermediul

schimburilor, al burselor de studii şi al întâlnirilor periodice. De fapt, Catedra

reprezintă un centru-pilot de cercetare, dezbatere şi formare la nivel post-

universitar, formare care integrează rezultatele cercetării naţionale şi

internaţionale, ţinând pasul cu progresele şi evoluţiile înregistrate în domeniul

său specific, şi care este, aşa cum am menţionat deja, singura Catedră din

România care organizează un masterat în drepturile omului, pace şi toleranţă.

Cursurile Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului
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,

organizate în colaborare cu Catedra UNESCO pentru Drepturile Omului,

democraţie, pace şi toleranţă, reprezintă un cadru în care specialişti

consacraţi din ţară şi din străinătate aduc în dezbatere cele mai noi cercetări

ştiinţifice din domeniul drepturilor omului, prezentând totodată noi metode

de predare a drepturilor omului pentru ca acestea să se transforme dintr-un

ideal într-o realitate. Aceste cursuri au un rol important în dezvoltarea ştiinţei

drepturilor omului şi a metodologiei de cercetare şi de predare în

învăţământul universitar, postuniversitar, în cadrul studiilor doctorale şi

postdoctorale. Proiect iniţiat şi coordonat de IRDO, cursurile Universităţii

Internaţionale a Drepturilor Omului s-au bucurat, încă de la început, de o

participare largă şi reprezentativă.

Ediţiile Universităţii Internaţionale a Drepturilor Omului au fost

organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu

diferite instituţii şi asociaţii. În funcţie de tematica ediţiilor, printre

participanţi s-au aflat reprezentanţi ai Parlamentului, ai Guvernului, ai

Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii,

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ai Avocatului

Poporului, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Curţii

Constituţionale, ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai Consiliului
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În discursul d-lui Morten Kjaerum, Director al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale

a Uniunii Europene ţinut în cadrul Conferinţei privind Carta Drepturilor Fundamentale a

Uniunii Europene, organizată de Comisia Europeană la Bruxelles, 17–18 decembrie 2014,

a fost evidenţiat rolul important al cursurilor Universităţii Internaţionale a Drepturilor

Omului organizate anual la Cheia. 



Legislativ, Secretariatului General al Guvernului, ai Uniunii Juriştilor din

România, ai Academiei de Ştiinţe Juridice din România etc., reprezentanţi ai

unor universităţi din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Tg. Mureş, Constanţa, Timişoara,

Sibiu etc., cercetători, experţi, reprezentanţi ai unor organizaţii neguverna -

mentale (Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România –

Comitetul Helsinki, Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii, Asociaţia

Română pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, Liga Independentă

Română pentru Sănătate şi Cultură, Family Forum, Asociaţia Română

privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Asociaţia Română de

Drept Bancar, Asociaţia Clubul de la Cheia, Societatea Română de Drept

Comparat, Institutul Internaţional de Drept de Expresie şi Inspiraţie

Franceză, Asociaţia Instituţiilor Francofone de Drepturile Omului, Asociaţia

pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru Libertate

Personală şi Demnitate Umană, European Law Institute s.a.), doctoranzi şi

masteranzi.

Problematica acestor manifestări ştiinţifice priveşte un larg evantai de

teme precum: o lume a drepturilor omului, democraţiei şi toleranţei, orga -

nizaţii şi organisme internaţionale cu atribuţii în domeniul drepturilor

omului, libertatea religioasă în România, protecţia drepturilor femeii,

respectarea drepturilor şi protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor

naţionale, educaţia în domeniul drepturilor omului în spiritul democraţiei şi

toleranţei. Printre tematici, mai putem menţiona: marcarea aniversărilor

creării Organizaţiei Naţiunilor Unite, a aderării României la ONU, crearea

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Cultură şi Ştiinţă. De

asemenea, în acest cadru au fost prezentate şi evoluţia promovării şi

protecţiei drepturilor omului la nivel european, rolul Consiliului Europei, al

Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Funda -

mentale, al Cartei Sociale Europene şi al altor instrumente regionale precum

şi al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, al Uniunii

Europene şi instituţiilor europene, precum şi al agenţiilor, ca de exemplu,

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, prilej cu care s-a

realizat o comparaţie între textul Convenţiei Europene, al Cartei Sociale şi

al Cartei Drepturilor Fundamentale. În cadrul acestor manifestări sunt

organizate expoziţii de lucrări consacrate drepturilor omului publicate de

Institutul Român pentru Drepturile Omului şi lansări ale cărţilor realizate de

Institut.

Nivelul ştiinţific al acestor manifestări a fost întotdeauna întreţinut prin

participarea a numeroşi specialişti şi experţi de prestigiu din ţară şi de peste

hotare care au prezentat cele mai noi cercetări şi practici pe plan naţional şi
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internaţional în domeniul drepturilor omului. Dezbaterile asupra diverselor

teme au constituit un schimb real de opinii, oferind valoare dialogului.

De o valoare deosebită pentru cercetarea ştiinţifică şi educaţie în domeniul

libertăţilor religioase s-au dovedit a fi manifestările consacrate simpozionului

internaţional „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului”, organizat de

Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Mitropolia

Moldovei şi Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică Iaşi şi Universitatea

„Al. I. Cuza”. Ajunsă la al optsprezecelea an de existenţă, această mani -

festare a oferit prin fiecare ediţie desfăşurată prilejul unor reflecţii asupra

libertăţii conştiinţei şi a religiei, asupra prevederilor constituţionale şi

diferitelor aspecte privind exercitarea libertăţilor religioase şi asupra

importanţei educaţiei pentru drepturile omului,

Pe lângă aceste activităţi, IRDO desfăşoară o serie de alte proiecte în

domeniul educaţiei şi formării pentru drepturile omului. Dintre acestea,

menţionăm următoarele tipuri de programe: educarea tinerei generaţii în
spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor omului, a demnităţii şi
toleranţei, al schimbului liber de opinii; organizarea de cursuri şi activităţi
de pregătire a specialiştilor în domeniul drepturilor omului; realizarea unor
forme specifice de educaţie pentru drepturile omului; activităţi de cercetare;
organizarea de colocvii, simpozioane, seminarii; activităţi de publicare şi
documentare în domeniul drepturilor omului.

Educaţia pentru drepturile omului a tinerilor constituie un obiectiv

important al Institutului şi s-a desfăşurat, încă de la înfiinţarea sa, în

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

concretizându-se prin realizarea unor activităţi şi programe devenite

tradiţionale: Olimpiada de educaţie civică şi cultură civică şi Democraţie şi
toleranţă, dar şi prin cursuri de formare continuă pentru profesori şi

învăţători, colocvii, simpozioane, dezbateri, în cadrul cărora a fost abordată

o varietate de teme legate de domeniul educaţiei pentru drepturile omului.

Menţionăm de asemenea Concursul de creativitate didactică în domeniul
realizării de materiale auxiliare utilizabile în educaţia pentru drepturile
omului, Concursul de creaţie plastică pentru elevii din învăţământul primar
şi Olimpiada naţională de ştiinţe socio-umane.

Astfel, începând cu anul 1994, la iniţiativa IRDO, Ministerul Educaţiei

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a inclus disciplinele „educaţie civică”

(clasele III-IV), respectiv „cultură civică” (clasele VII-VIII), în categoria

disciplinelor pentru care se organizează concursuri anuale cu etape până la

nivel naţional. Obiectivul acestor concursuri (denumite olimpiade),

organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în

parteneriat cu IRDO, este de a răspunde necesităţii de a promova educaţia în
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vederea exercitării şi asumării rolului şi statutului de cetăţean în cadrul unei

societăţi democratice, de a forma şi dezvolta competenţe de participare la

viaţa publică, în spiritul respectării valorilor înţelegerii şi toleranţei.

La rândul său, concursul „Democraţie şi toleranţă”, iniţiat în 1995 de

Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Ministerul

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, reprezintă o formă complexă de

educaţie civică în care sunt implicaţi elevii din învăţământul primar şi

secundar. Obiectivele concursului, care se desfăşoară pe trei dimensiuni –

teoretică, practic-aplicativă şi artistică – sunt de a dezvolta competenţe de

cooperare la nivelul grupului, stimulând preocupările pentru cunoaşterea

conceptelor de democraţie, drepturile omului, toleranţă, drepturile copilului,

dar şi pentru cunoaşterea principalelor reglementări naţionale şi

internaţionale în materie. De asemenea, concursul vizează exersarea de către

elevi a atitudinilor şi comportamentelor democratice, a toleranţei, a spiritului

civic şi formarea deprinderilor de implicare în viaţa comunităţii şcolare şi

locale, dar şi dezvoltarea la elevi a motivaţiei în vederea promovării şi

apărării drepturilor omului şi ale copilului. Făcându-se o analiză a ediţiilor

concursului organizate până în prezent, s-a remarcat o creştere constantă a

interesului faţă de problematica şi obiectivele promovate, dar şi îmbună -

tăţirea calităţii materialelor prezentate.

Alte proiecte desfăşurate în direcţia educaţiei pentru drepturile omului a

tinerei generaţii sunt Concursul naţional de creativitate didactică în
domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului,
democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul preuniversitar – un exemplu
de implicare concretă a educatorilor în acţiuni de promovare a valorilor
legate de drepturile omului, dar şi Concursul de creaţie plastică pentru elevii
din învăţământul primar, care, prin expoziţiile realizate de elevi, promovează

în spiritul educaţiei pentru drepturile omului dezvoltarea liberei exprimări,

pregătirea acestora pentru a deveni cetăţeni responsabili şi activi. Procesul

educaţional pe care-l implică aceste concursuri, bazat pe participarea activă

a copiilor, permite acestora sa înveţe în mod creativ despre drepturile omului

şi să înţeleagă în mod concret această problematică, dobândind abilităţi şi

dezvoltând atitudini şi comportamente în spiritul respectării demnităţii

umane.

De asemenea, Institutul Român pentru Drepturile Omului organizează în

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Olimpiada naţională de ştiinţe socio-umane, un concurs de excelenţă care se

adresează elevilor cu aptitudini în domeniul ştiinţelor socio-umane şi

răspunde nevoii de educaţie în vederea formării şi dezvoltării competenţelor

de participare cetăţenească, a spiritului civic, în conformitate cu valorile
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democraţiei, înţelegerii şi toleranţei. Astfel, printre disciplinele de concurs

figurează, alături de economie, filozofie, sociologie, psihologie, şi educaţia

civică şi cultura civică.

Proiectul S’cool Agenda. Descoperirea, cunoaşterea şi însuşirea valorilor

europene şi a noţiunilor privind drepturile omului reprezintă un element

esenţial în dezvoltarea şi integrarea în societate a copiilor şi tinerilor. 

În acest sens, putem spune că un rol important în atingerea acestor

obiective îl are şi S’cool Agenda. Publicaţia, lansată de Agenţia pentru

Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Reprezentanţa Comisiei

Europene în România şi Institutul Român Pentru Drepturile Omului, are ca

scop sensibilizarea elevilor cu vârste între 12 şi 18 ani cu privire la drepturile

fundamentale. 

Agenda, realizată într-un format atractiv şi uşor de utilizat, face cunoscut

elevilor, pe parcursul unui an şcolar, concepte şi valori, precum

nediscriminarea, dreptul la un mediu sănătos, egalitatea între femei şi bărbaţi

şi cetăţenia europeană, subliniind zilele internaţionale cheie din calendarul

drepturilor fundamentale, cu date şi informaţii de interes. 

Pentru tinerii care urmează să îşi exercite pentru prima dată dreptul de

vot, dar şi pentru ceilalţi, este prezentată importanţa şi semnificaţia acestui

drept cu referire la prevederile din Constituţia României.

De asemenea, sunt dezbătute teme de interes privind protecţia copiilor şi

a tinerilor şi protecţia datelor în mediul on line. 

În plus, ordinea de zi conţine informaţii utile cu privire la drepturile

fundamentale, cum ar fi: definirea lor, relatări despre drepturile fundamentale

din viaţa unor persoane din UE, sfaturi privind promovarea şi protejarea

drepturilor omului, un test pentru verificarea „temperaturii” respectării

drepturilor omului în şcoală, un chestionar pentru testarea cunoştinţelor tale

privind drepturile fundamentale, sugestii despre cum poţi contribui la lupta

împotriva discriminării, întrebări la care poţi reflecta şi pe care le poţi discuta

cu prietenii, link-uri către programe pentru tineri în care te poţi implica,

informaţii utile despre activitatea Uniunii Europene şi a organizaţiilor

internaţionale, zile internaţionale de comemorare a diverselor evenimente

privind drepturile omului şi multe altele.

O direcţie importantă de acţiune realizată de Institutul Român pentru

Drepturile Omului este organizarea de cursuri şi activităţi de pregătire a
specialiştilor în domeniul drepturilor omului. Aceste cursuri s-au desfăşurat

în primii ani în parteneriat cu Centrul ONU pentru Drepturile Omului de la

Geneva (devenit ulterior Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului),

având concursul instituţiilor direct implicate în procesul educaţional din ţara

noastră, sau în colaborare cu diferite instituţii şi ONG-uri interesate în
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domeniu. De exemplu, în septembrie 1991, a fost semnat un acord între

Centrul ONU pentru Drepturile Omului şi Guvernul României referitor la

punerea în practică a unui Program de asistenţă tehnică pentru o perioadă

de trei ani. Acest program s-a derulat până în toamna anului 1994, fiind

evaluat ca „primul program cu adevărat amplu de servicii consultative şi de

asistenţă tehnică realizat de Centrul pentru Drepturile Omului”.

Deşi în schiţa de principiu rolul stabilit pentru IRDO a fost numai cel de

destinatar al unei părţi din activităţile de asistenţă, Institutul şi-a asumat încă

de la început – şi a fost considerat ca atare de către Centrul ONU de la

Geneva – rolul de partener şi de co-organizator.

În cadrul acestui program, în perioada 1992–1994, s-au desfăşurat nouă

serii de cursuri adaptate diferitelor grupuri de profesiuni. Este vorba de

ciclurile „Drepturile omului în administrarea justiţiei” – şase cursuri;

„Predarea şi învăţarea drepturilor omului” – patru cursuri; „Media şi

drepturile omului”; „Drepturile omului şi problema minorităţilor”;

„Prevenirea şi soluţionarea conflictelor dintre cetăţeni şi autorităţile locale”;

„Drepturile copilului” etc. Beneficiarii acestor cursuri au fost judecători,

procurori, avocaţi, cadre din poliţie şi penitenciare, cadre din învăţământul

primar şi secundar, din administraţia centrală şi locală, jurnalişti şi

reprezentanţi ai ONG-urilor cu preocupări în domeniul drepturilor omului.

Dintre aceste proiecte, notăm, cu titlu de exemplu pentru contribuţia

ştiinţifică deosebită pe care Institutul a adus-o la cercetarea naţională şi

internaţională în materie de promovare a drepturilor omului, cursul „Media

şi drepturile omului”, proiect elaborat în cadrul Institutului Român pentru

Drepturile Omului şi experimentat cu bune rezultate în cursul anului

universitar 1998-1999 şi care a vizat o nouă abordare a unei discipline

predate peste tot în lume. Elementul de noutate a constat în modul în care

tematica acestei discipline – „Legislaţie şi deontologie” – a fost tratată şi

abordată din perspectiva drepturilor omului, punând accentul pe libertatea de

exprimare şi pe dreptul la informare. O mare parte a cursului s-a referit la

standardele şi normele internaţionale în materie, consacrate de instrumentele

internaţionale şi de alte documente cu caracter universal şi regional.

Conform raportului de evaluare a acestor activităţi de către Comisia ONU

pentru Drepturile Omului, „IRDO a devenit un factor activ central atât cât

priveşte asistenţa pentru organizarea de seminarii, cât şi din punct de vedere

al producerii şi difuzării de materiale informative. Într-adevăr – au considerat

experţii ONU – IRDO a fost, în multe privinţe, partenerul local al Centrului,

acţionând ca un contact informal între Centru şi funcţionarii şi agenţiile

guvernului, furnizând un suport logistic, adresând invitaţii participanţilor,
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recrutând experţi locali, traducând şi difuzând materialele programului,

asigurând premisele şi facilităţile tehnice necesare. Este sigur că, fără aju -

torul acestuia, programele nu ar fi avansat cu eficacitatea pe care au

demonstrat-o”.

În timpul etapei următoare, volumul activităţilor de formare a formatorilor

a crescut considerabil ca urmare a acţiunii IRDO în domeniul organizării în

mod intensiv a unor cursuri la nivel local şi apoi judeţean, care sunt în plină

derulare în cadrul unei relaţii de parteneriat stabilit cu structurile diferitelor

categorii profesionale.

Organizarea acestor cursuri a contribuit la pregătirea de specialişti în

domeniul drepturilor omului, mulţi dintre aceştia devenind pe parcurs

formatori în cursurile organizate ulterior de Institut. Exemple de astfel de

cursuri: cursul de formatori pentru drepturile omului în administrarea justiţiei

destinat judecătorilor, avocaţilor şi procurorilor; cursul privind rezolvarea

conflictelor dintre cetăţeni şi autorităţile statului; cursul privind drepturile

omului în administrarea justiţiei destinat studenţilor Academiei de Poliţie şi

cadrelor din MAI; cursurile privind protecţia copilului; cursul privind

protecţia minorităţilor în România; cursul privind educaţia şi învăţarea

drepturilor omului în învăţământul gimnazial; cursul privind educaţia şi

învăţarea drepturilor omului în învăţământul primar.

De asemenea, Institutul a susţinut introducerea disciplinei „drepturile

omului” în învăţământul superior sub formă de cursuri în universităţile cu

profil umanist sau de „cursuri pilot” în diferite universităţi tehnice.

Din această categorie de acţiuni, o atenţie deosebită a fost acordată

activităţilor privind pregătirea continuă a cadrelor didactice care realizează

educaţia pentru drepturile omului, activităţilor de formare a forţelor de ordine

publică, activităţilor de formare în domeniul drepturilor omului consacrate

administrării justiţiei, dar şi a formării de formatori în aceste medii de

activitate.

Activităţile şi programele desfăşurate în domeniul formării cadrelor
didactice, profesori şi învăţători, care realizează educaţia pentru drepturile
omului (formarea de formatori) au fost realizate de Institutul Român pentru

Drepturile Omului în parteneriat cu diferite structuri din sistemul de

învăţământ (Universitatea Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi

Administrative, Universitatea Nicolae Titulescu, Universitatea Titu

Maiorescu, Universitatea Ecologică, Universitatea de Nord din Baia Mare,

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Universitatea „Petru Maior” din Tg.

Mureş, Universitatea Ovidius din Constanţa, Case ale Corpului Didactic din

Bucureşti, Cluj, Galaţi, Turnu Severin, Piteşti, Tg. Mureş, Iaşi ş.a.). Crearea

acestui program este urmarea solicitărilor venite din rândul cadrelor didactice
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pentru formarea personalului didactic şi auxiliar-didactic din învăţământul

preuniversitar şi are ca obiectiv stimularea şi sprijinirea elevilor în cunoaşte -

rea drepturilor omului, a legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu, dar

şi a conştientizării importanţei acestor drepturi şi aplicarea lor în viaţa

cotidiană.

Prin tematica acestor cursuri s-a urmărit pregătirea continuă a cursanţilor

în găsirea de modalităţi accesibile pentru elevi de însuşire corectă şi flexibilă

a conceptelor, identificarea de valori, principii şi tematici specifice

problematicii statului de drept, democraţiei, drepturilor omului, utilizarea

abilităţilor şi competenţelor de dialog, de dezbatere publică a unor probleme,

de rezolvare de conflicte etc.

În cadrul preocupărilor permanente ale Institutului Român pentru

Drepturile Omului de promovare a formării în domeniul drepturilor omului

se înscriu şi acţiunile de formare de formatori în administrarea justiţiei,

organizate în colaborare cu reprezentanţii institutelor de profil. Astfel, în

baza acordurilor de parteneriat avute de IRDO de-a lungul timpului cu

instituţii din cadrul justiţiei, administraţiei, s-au desfăşurat activităţi la

instanţe judecătoreşti, parchete şi barouri, având ca scop o mai bună

cunoaştere a celor mai importante drepturi pe care le au cetăţenii şi pentru a

veni în sprijinul responsabililor cu administrarea justiţiei. Cunoaşterea

acestor legi, a reglementărilor interne şi internaţionale în domeniu, reprezintă

o condiţie esenţială pentru asigurarea promovării şi apărării drepturilor

omului.

În afara acţiunilor, programelor şi manifestărilor menţionate, Institutul

Român pentru Drepturile Omului realizează şi alte forme specifice de

educaţie pentru drepturile omului, printre care: elaborarea unor programe

speciale consacrate unor evenimente importante la nivel european şi

internaţional şi consacrate ca atare de ONU, Consiliul Europei, Organizaţia

pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Uniunea Europeană etc. şi cu

semnificaţie pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului, ca de

exemplu prezentarea evoluţiei drepturilor omului în cadrul Deceniului

educaţiei pentru dezvoltare durabilă (2005-2015), Agenda pentru Dezvoltare

2016-2030, aniversarea intrării în vigoare a Pactului internaţional privind

drepturile civile şi politice şi a Pactului internaţional privind drepturile

economice, sociale şi culturale; marcarea aniversării României la Organizaţia

Naţiunilor Unite; marcarea adoptării Convenţiei europene pentru apărarea

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a Cartei sociale europene

etc.; Coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie,

pace şi toleranţă; activitatea de organizare şi participare la dezbaterea

diferitelor aspecte ale respectării şi promovării drepturilor omului. Aceste
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acţiuni au loc în cadrul unor manifestări ştiinţifice, simpozioane, colocvii,

mese rotunde sau în cadrul media, în parteneriat cu alte instituţii publice şi

organizaţii neguvernamentale.

Odată cu trecerea timpului şi îmbogăţirea continuă a experienţei

acumulate, activităţile IRDO au căpătat o structură tot mai complexă. O

direcţie importantă urmărită în orientarea demersurilor sale de cercetare a

fost iniţierea de cercetări referitoare la diferitele aspecte ale promovării şi

respectării drepturilor omului în România şi în context internaţional. În acest

scop au fost realizate cercetări referitoare în special la reglementările,

instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale, la diferitele categorii

de drept, generale şi specifice, şi la evoluţia respectării lor în România,

cercetări finalizate prin lucrări publice, prin comunicări prezentate în cadrul

unor colocvii naţionale şi internaţionale, prin rapoarte de consultanţă în

materie legislativă, dar şi prin rapoarte privind modul în care legile adoptate

respectă standardele internaţionale.

Încă de la înfiinţare, Institutul Român pentru Drepturile Omului s-a

implicat în organizarea de seminarii şi simpozioane cu participare internă şi

internaţională care au vizat antrenarea în aceste activităţi a tuturor factorilor

guvernamentali şi neguvernamentali cu atribuţii sau preocupări în domeniul

drepturilor omului, cu scopul de a aplica, sau găsi, noi soluţii care să asigure

o mai bună cunoaştere şi respectare a drepturilor omului în România. Până

astăzi, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat sau a participat

la sute de astfel de manifestări.

Printre acestea trebuie să menţionăm colocviul internaţional având ca

temă „Reforma instituţiilor internaţionale pentru protecţia drepturilor

omului”, organizat de către IRDO la Bucureşti, în perioada 15–17 martie

1993 şi considerat de ONU ca reuniune-satelit a Conferinţei mondiale a

Drepturilor Omului de la Viena. „Declaraţia de la Bucureşti”, elaborată cu

această ocazie, care a cuprins propuneri concrete de perfecţionare a activităţii

instituţiilor internaţionale pentru protecţia drepturilor omului s-a bucurat de

un larg ecou, fiind adoptată ca document oficial al Adunării Generale a ONU

pentru Conferinţa mondială de la Viena (A/Conf.157/PC/42/Add.8/27,

aprilie 1993). De o participare largă şi reprezentativă s-au bucurat de

asemenea şi reuniunile ştiinţifice internaţionale referitoare la probleme

precum „Adopţia internaţională în ţările Europei”, „Turismul şi drepturile

omului”, primul seminar din lume cu această temă (1996), sau „Metode şi

mijloace didactice de predare a cunoştinţelor în materie de drepturi ale

omului” (1996), desfăşurate la Bucureşti; concluziile şi recomandările lor,

conţinute în declaraţia adoptată la sfârşitul fiecărei reuniuni au fost transmise
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guvernelor şi organizaţiilor internaţionale care activează în domeniile

respective.

Rapoartele, comunicările şi studiile prezentate cu ocazia acestor diferite

manifestări ştiinţifice, colocvii, simpozioane sau mese rotunde, sunt rezul -

tatul activităţii de cercetare a IRDO. Fie că este vorba de activităţi organizate

de Institut, fie că este vorba de acţiuni realizate în parteneriat cu alte instituţii

publice sau organizaţii neguvernamentale, schimbul de expe rienţă, opiniile

şi concluziile desprinse au permis conturarea unor noi teme de cercetare în

domeniu, a unor noi modalităţi de abordare a activităţilor de formare şi

educare în domeniul drepturilor omului, a promo vării şi respectării acestora.

De asemenea, Institutul a fost solicitat de instituţii, organizaţii interguver -

na mentale şi neguvernamentale cu preocupări în domeniul drepturilor

omului şi al educaţiei pentru drepturile omului, din ţară sau străinătate, să

participe cu rapoarte, studii, comunicări la diverse volume, conferinţe,

grupuri de lucru, pentru a prezenta modul în care se respectă drepturile

omului în România şi evoluţia legislaţiei şi cercetării ştiinţifice în domeniu.

În acest sens, printre atribuţiile Institutului putem menţiona de asemenea

asistenţa de specialitate în domeniul legislativ, acordată Comisiilor

permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor în activitatea lor de

elaborare şi de dezbatere a proiectelor de legi şi în cea a iniţiativelor

legislative, IRDO dând în acelaşi timp avize şi la cererea altor foruri.

Astfel, bazându-se pe o amplă documentaţie, Institutul a realizat un

anteproiect al legii Avocatului poporului – instituţie care a avut un rol esenţial

în apărarea drepturilor omului – organizând apoi pe această temă, în

colaborare cu Consiliul Europei, un simpozion internaţional la Bucureşti,

între 1-2 noiembrie 1993, la care au participat experţi ai Consiliului Europei,

reprezentanţi ai instituţiei Ombudsman-ului din Spania, din Danemarca şi

din Polonia, ca şi parlamentari, politicieni, magistraţi şi universitari.

Anteproiectul legii elaborat de către Institutul Român pentru Drepturile

Omului, ca şi observaţiile făcute în cadrul simpozionului au fost reţinute de

un grup de deputaţi care, plecând de la această bază, au propus Biroului

Camerei Deputaţilor un proiect de lege privind instituţia Avocatului

poporului. Acest proiect de lege a devenit actuala Lege a Avocatului

poporului, intrată în vigoare în anul 1997. La cererea celor două comisii ale

Parlamentului, au fost efectuate cercetări, a fost furnizată documentaţia şi s-a

exprimat punctul de vedere al Institutului în legătură cu anumite proiecte de

legi în materie penală şi civilă.

De asemenea, trebuie amintit şi proiectul CLARITY (Complaints, Legal

Assistance and Rights Information Tool for You), lansat în data de 

7 octombrie 2015 de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
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Europene, care reprezintă un instrument online interactiv care are scopul de

a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor privind drepturile fundamentale.

El acoperă în prezent 12 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Cipru,

Finlanda, Franţa, Italia, Irlanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia

Spania şi Ungaria) şi este disponibil în limba engleză. Institutul Român

pentru Drepturile Omului a participat ca şi partener în cadrul acestui proiect

urmărind poziţionarea României în rândul statelor care susţin şi asigură

respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Potrivit regulamentului de instituire, CLARITY are drept scop să

identifice şi să ofere informaţii privind organismul non-judiciar cel mai

adecvat pentru a rezolva o anumită problemă a drepturilor fundamentale,

pornind de la idea că fiecare stat dispune de organisme publice de specialitate

care pot oferi informaţii sau pot ajuta în situaţii de încălcare a drepturilor

fundamentale.

Instrumentul online acoperă diferite domenii de drepturi fundamentale,

inclusiv zona de non-discriminare. Instrumentul pilot vizează şi intermediari,

pentru orientarea victimelor cărora le-au fost încălcate drepturile

fundamentale către un organism competent. 

CLARITY vizează şi oferirea de informaţii asupra modului şi unde

trebuie depusă o petiţie sau de unde poţi primi asistenţă la nivelul cel mai

apropiat de domiciliu pentru persoanele cărora le-au fost încălcate drepturile

fundamentale.

Proiectul CLARITY urmăreşte o strânsă colaborare şi implicarea directă

a instituţiilor ombudsmanului, instituţiilor naţionale pentru drepturile omului,

organismelor privind egalitatea şi a altor instituţii şi organisme care pot oferi

cetăţenilor sprijin în respectarea drepturilor fundamentale.

Este de remarcat faptul că în mod constant Institutul a atras la

manifestările sale, ca participanţi sau co-organizatori, numeroşi factori cu

atribuţii sau preocupări în domeniul drepturilor omului din cadrul

Parlamentului, al Guvernului, al organismelor guvernamentale şi neguverna -

mentale sau organizaţii regionale sau internaţionale. Prin antrenarea acestor

factori – contribuţia lor constând din lucrări, materiale proprii, prezentări,

comunicări, expertize sau rapoarte din partea Instituţiilor sau organizaţiilor

pe care le reprezintă – s-a realizat o mai bună comunicare şi o mai strânsă

colaborare pentru găsirea şi aplicarea unor soluţii mai eficiente în evoluţia

respectării drepturilor omului în România şi perfecţionarea educaţiei în acest

domeniu.

Institutul a organizat numeroase manifestări ştiinţifice consacrate

afirmării, promovării şi protecţiei drepturilor omului la care au participat

profesori universitari, cercetători, experţi în domeniu, jurişti, diferite
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asociaţii, din ţară şi din străinătate cu preocupări în domeniul drepturilor

omului. Teme precum protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a

drepturilor femeilor, promovarea egalităţii de şanse şi a educaţiei pentru toţi,

dialogul intercultural, educaţia pentru cetăţenie activă, educaţia continuă,

cetăţenia europeană, sunt numai câteva din problematicile abordate în cadrul

unor simpozioane, conferinţe sau comunicări ştiinţifice.

O altă preocupare proprie Institutului constă în realizarea periodică de

sondaje sociologice referitoare la nivelul cunoştinţelor dobândite de către

diferite categorii socio-profesionale în domeniul drepturilor omului; putem

menţiona astfel sondajele efectuate în rândul persoanelor în vârstă, al elevilor

şi telespectatorilor canalului naţional de televiziune.

Educaţia pentru drepturile omului constă în acţiuni de formare şi informare

în domeniul drepturilor omului, de conştientizare pe scară largă a principiilor

şi valorilor acestora, în vederea realizării unei culturi universale a drepturilor

omului. În acest sens, în vederea informării organismelor publice, a ONG-

urilor şi a cetăţenilor, IRDO a editat, pe lângă un număr considerabil de

volume şi broşuri, cursuri şi lucrări de cercetare, inclusiv traduceri de

documente internaţionale, un periodic ştiinţific, un buletin lunar de informare,

ca şi numeroase rapoarte privind evoluţia drepturilor omului în România şi

precum şi rapoarte privind activităţile Institutului. Prin această activitate

publicistică şi editorială, Institutul îşi aduce contribuţia la informarea şi

sensibilizarea tuturor factorilor interesaţi şi implicaţi în domeniul educaţiei şi

al educaţiei pentru drepturile omului cu privire la reglementările interne şi

internaţionale în materie, la cele mai recente cercetări, la angajamentele

internaţionale asumate de România în acest domeniu.

Informarea periodică a celor cu preocupări în problematica drepturilor omului

este realizată prin Revista trimestrială „Drepturile Omului” care cuprinde

studii, articole, cercetări, rapoarte, în care sunt semnalate documente

naţionale şi internaţionale cu semnificaţie în materie de drepturi ale omului.

Revista conţine de asemenea cronicile diferitelor evenimente din domeniul

drepturilor omului, note şi comentarii, recenzii de cărţi în materie, noutăţile

editoriale ale Institutului, prezentarea principalelor activităţi organizate de

Institutul Român pentru Drepturile Omului şi a proiectelor la care acesta a

participat, diferite alte materiale documentare, ca de exemplu jurisprudenţa

Curţii constituţionale a României, a Curţii Europene a Drepturilor Omului,

care, prin importanţa şi actualitatea lor, se impun a fi cunoscute atât de către

instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, dar şi de persoanele fizice.

Unele dintre aceste informaţii şi materiale sunt semnalate pe scurt şi în

Info IRDO care este buletinul lunar de informare a publicului larg,

prezentând ştiri de actualitate despre evenimentele legate de drepturile
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omului care au avut loc la nivel naţional şi internaţional. De asemenea, în

buletin sunt prezentate diferite cazuri de la Curtea Europeană a Drepturilor

Omului, de la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, necesare activităţilor de

informare sau documentare a instituţiilor, studenţilor etc.

Printre apariţiile editoriale importante putem nota câteva lucrări apărute

în versiune bilingvă sau trilingvă, ca de exemplu: „Drepturile omului în

acţiune – Human Rights in Action”, „Cadrul legislativ şi instituţional pentru

minorităţile naţionale în România – Le cadre legislatif et institutionnel pour

les minorités nationales en Roumanie – Legal and Institutional Framework

for the National Minorities in Romania”, „Drepturile omului, societatea civilă,

diplomaţie parlamentară – Human Rights, Civil Society, Parliamentary

Diplomacy”, volum conţinând lucrările seminarului internaţional al OSCE

privind toleranţa (Bucureşti, 1995). Alte lucrări: „Şanse egale, şanse reale”,

„Minorităţile – Statut. Perspective”, „Minorităţile – Identitate. Egalitate”,

„Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului”, lucrare

publicată în două volume, apărută în mai multe ediţii revăzute şi adăugite,

„Protecţia juridică a drepturilor omului”, „Repere pentru o filozofie a

drepturilor omului”, „Drepturile femeii – egalitate şi parteneriat”,

„Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”, de Vincent Berger

(traducere din limba franceză a mai multor ediţii), „Carta socială europeană”

(o analiză a Cartei din 1961 şi a cartei revizuite, republicată şi completată cu

informaţii actuale), culegerile de „Documente internaţionale împotriva

torturii şi tratamentelor inumane şi degradante” şi „Documente interne şi

internaţionale privind drepturile copiilor şi tinerilor”.

În cadrul Institutului funcţionează şi un Centru de documentare frecventat

de un public de specialitate precum şi de orice persoană interesată

(cercetători, studenţi, doctoranzi, reprezentanţi ai instituţiilor parlamentare,

judiciare şi guvernamentale, ai organizaţiilor neguvernamentale). Biblioteca

Centrului de documentare oferă spre consultare un fond de carte şi de

periodice – bogat şi în acelaşi timp de mare valoare – din numeroase arii de

cercetare şi interes, cuprinzând cărţi din domeniul drepturilor omului, tratate,

pacte şi convenţii internaţionale, legislaţie europeană şi naţională în

domeniu, lucrări de istoria dreptului, de drept comparat, ca şi o serie de

lucrări fundamentale de specialitate. O parte importantă dintre acestea –

printre care figurează exemplare unice în România – provin de la Centrul

ONU din Geneva, de la UNESCO, de la Universitatea VRIJE din Bruxelles,

de la Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), de la

Institutul elveţian de drept comparat din Lausanne, care de asemenea a

acordat asistenţă de specialitate în organizarea şi clasificarea bibliotecii, de
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la institute sau centre ştiinţifice cu profil similar care fiinţează în alte ţări

europene, de la Fundaţia Canadiană pentru Drepturile Persoanei.

În plus, începând cu 1 ianuarie 1993, ca urmare a unui acord încheiat,

Institutul Român pentru Drepturile Omului a primit statutul de bibliotecă

depozitară a Consiliului Europei în următoarele domenii: drepturile omului,

cultură, educaţie, ecologie, ştiinţe politice.

În cadrul activităţii de documentare şi informare, Centrul de documentare

al Institutului Român pentru Drepturile Omului beneficiază de un schimb

activ de informaţii cu organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ

superior din România şi din străinătate, cu alte instituţii cu preocupări în

domeniul drepturilor omului. De asemenea, în baza unor protocoale de

parteneriat, Centrul de documentare realizează o serie de colaborări cu

diferiţi parteneri, ca de exemplu Parlamentul României, Comisiile parla -

mentare, instituţii guvernamentale, Curtea Constituţională, Avocatul

Poporului, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie, instanţe, Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul de Cercetări

Juridice al Academiei Române, Casele Corpului Didactic prin care elevii şi

cadrele didactice au beneficiat de îndrumare şi informare cu privire la

educaţia pentru drepturile omului, sau cu Asociaţia pentru Dialog Cultural.

Este demnă de menţionat şi colaborarea cu o serie de instituţii de învăţământ

superior în cadrul căreia Institutul a acordat consultanţă şi consiliere în

domeniul drepturilor omului. Menţionăm ca deosebit de important protocolul

de parteneriat cu Uniunea Ziariştilor din România în domeniile educaţiei

pentru drepturile omului, democraţiei, accesului la informaţie şi al libertăţii

de exprimare, mai ales cât priveşte diseminarea informaţiilor privind

activitatea Institutului în domeniul drepturilor omului şi a proiectelor de

educaţie pentru drepturile omului.

Încă de la înfiinţare, activităţile Institutului se bucură de aprecierea, de

colaborarea ca şi de sprijinul constant a numeroase personalităţi ale vieţii

ştiinţifice, politice şi culturale din ţară şi din străinătate, a reprezentanţilor

instituţiilor publice învestite cu administrarea justiţiei, a ONG-urilor.

Activitatea Institutului a fost recunoscută oficial şi prin acordarea de către

Uniunea Juriştilor din România a Diplomei de Onoare (1997 şi 1999) precum

şi prin prestigioasa distincţie acordată de Comisia naţională consultativă a

drepturilor omului a Franţei, cu ocazia celei de-a cincizecea aniversări a

adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (decembrie 1998). De

asemenea, IRDO este membru al Institutului Internaţional de Drept de

Expresie şi de Inspiraţie Franceze, precum şi al Uniunii Internaţionale a

Organismelor Familiale (UIOF).
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Acţiunile desfăşurate de institut confirmă faptul că, încă de la crearea sa,

în urmă cu 25 de ani, activitatea IRDO s-a înscris într-o arie largă de

preocupări, cuprinzând acţiuni de punere în aplicare a documentelor şi

instrumentelor internaţionale de protecţie şi promovare a drepturilor omului,

de sprijinire şi asistenţă acordată diferiţilor actori instituţionali,

guvernamentali şi neguvernamentali, care activează în acest domeniu, dar

şi proiecte de educare, informare şi sensibilizare pentru drepturile omului,

aceste acţiuni de educare şi formare pentru cetăţenie activă constituind o

componentă principală a misiunii Institutului. În acest moment de bilanţ, ne

facem o datorie de onoare subliniind şi apreciind contribuţia adusă la

susţinerea şi realizarea activităţilor Institutului de către toţi aceia care fie au

făcut parte din echipa sa, fie l-au susţinut şi sprijinit din afara sa. Pe toţi i-a

unit în gândire şi în faptă respectul pentru drepturile şi libertăţile funda -

mentale ale omului, pentru valorile universale promovate prin sistemul

instituţional creat la nivel naţional, regional şi internaţional şi a cărui menire

este de a proteja fiinţa umană şi de a-i asigura condiţii optime de realizare

pe toate planurile.
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Anexa I

Publicaţii şi rapoarte ale Institutului Român 

pentru Drepturile Omului

VOLUME

● ABC – Învăţarea drepturilor omului, activităţi practice pentru şcolile
primare şi secundare, ONU, 1989, traducere IRDO, Bucureşti, 1992.

● Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale (I), Ioan Muraru,

Gheorghe Iancu, IRDO, Bucureşti, 1992.

● Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale (II), Ioan Muraru,

Gheorghe Iancu, IRDO, Bucureşti, 1992.

● Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale (III), Ioan Muraru,

Gheorghe Iancu, IRDO, Bucureşti, 1992.

● Refugiaţii şi statutul lor juridic, Victor Dan Zlătescu, Irina Moroianu

Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1992.

● Politica familiară şi dreptul la planificarea familiei, IRDO, Bucureşti,

1992.

● Seminarul Internaţional: Sistemul electoral român (Braşov 4–6
septembrie 1992), IRDO, Bucureşti, 1992.

● Drepturile omului – religie a sfârşitului de secol, Adrian Năstase,

IRDO, Bucureşti, 1992.

● La politique familiale et le droit à la planification familiale, Victor Dan

Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1993.

● Declaraţia de la Bucureşti privind Reforma instituţiilor internaţionale
pentru protecţia drepturilor omului, adoptată cu prilejul Colocviului

internaţional de la Bucureşti, 15–17 martie 1993, reuniune satelit a

Conferinţei Mondiale a drepturilor omului, versiuni în limbile

română,engleză, franceză, spaniolă, IRDO, Bucureşti, 1993.

● Drepturi ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale – Rights
of the Persons Belonging to the National Minorities, coordonare Irina

Moroianu Zlătescu, Ioan Oancea, IRDO, Bucureşti, 1993.

● Drepturile omului, Ion Diaconu, IRDO, Bucureşti, 1993.



● Drepturile omului în România. Protecţia drepturilor persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale – Human Rights in Romania.
Protection of the Rights of Persons Belonging to National Minorities,
coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Ioan Oancea, IRDO, Bucureşti,

1993.

● Drepturile omului şi activitatea forţelor de ordine publică, M.I., IRDO,

Bucureşti, 1993.

● Agenda pentru pace, Boutros Boutros-Ghali, traducere ANUROM,

Bucureşti, IRDO, ANUROM, 1993.

● Codul familiei cu modificările ulterioare, Seria juridică, IRDO,

Bucureşti, 1993.

● Family Policy and the Right to Family Planning, Victor Dan Zlătescu,

IRDO, Bucureşti, 1993.

● Drepturile omului la vârsta a treia, Radu C. Demetrescu, IRDO,

Bucureşti, 1994.

● Anul internaţional al familiei, IRDO, Bucureşti, 1994.

● Cadrul legislativ şi instituţional pentru minorităţile naţionale din
România, coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Ioan Oancea, IRDO,

Bucureşti, 1994.

● Drepturile omului – Societate civilă – Diplomaţie parlamentară –
Human Rights – Civil Society – Parliamentary Diplomacy, Adrian

Năstase, IRDO, Bucureşti, 1994.

● Le cadre législatif et institutionnel pour les minorités nationales de
Roumanie, coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Ioan Oancea, IRDO,

Bucureşti, 1994.

● Agenda pentru dezvoltare, Boutros Boutros-Ghali, IRDO traducere,

Bucureşti, IRDO, 1994.

● The Legislative and Institutional Framework for the National
Minorities of Romania, coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Ioan

Oancea, IRDO, Bucureşti, 1994.

● Libertatea religioasă în lumea contemporană, Ilie Fonta, IRDO,

Bucureşti, 1994.

● Drepturile omului în acţiune – Human Rights in Action, Victor Dan

Zlătescu, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1994.
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● Protecţia juridică a drepturilor omului, curs universitar, Irina Moroianu

Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1995.

● Drepturile omului şi activitatea forţelor de ordine publică, M.I., IRDO,

Bucureşti, 1995.

● Drepturile femeii – reglementări internaţionale şi naţionale, coordonare

Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1995.

● Colocviul internaţional Turismul şi drepturile omului – Colloque
international Tourisme et droits de l'homme – International Colloquium
Tourism and Human Rights, IRDO, Bucureşti, 1995.

● Seminarul internaţional asupra toleranţei – Séminaire international
sur la tolérance – International Seminar on Tolerance, Bucureşti 23–

26 mai 1995, IRDO, Bucureşti, 1995.

● Protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vârstnice, Nicole

Delperée, traducere Dragoş Stoenescu, IRDO, Bucureşti, 1995.

● Drepturile omului – documentar pentru predarea cunoştinţelor din
domeniul drepturilor omului în învăţământul preuniversitar, coordonare

Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, IRDO, Bucureşti, 1995.

● Drept instituţional comunitar, Irina Moroianu Zlătescu, Radu C.

Demetrescu, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Şanse egale, şanse reale. Studii şi cercetări privind drepturile femeii –
Equal Opportunities, Real Opportunities. Studies and Research on
Women's Rights, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1996

● Minorităţile. Statut, perspective, Ion Diaconu, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Protecţia juridică a drepturilor omului, curs universitar, Irina Moroianu

Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Repere pentru o filozofie a drepturilor omului, Victor Dan Zlătescu,

Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,
coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, Radu Demetrescu, Ioan Oancea, ediţia I, IRDO, Bucureşti,

1996.

● Funcţia legislativă a Parlamentului, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO,

Bucureşti, 1996.
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● Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de
România, Andrei Popescu, Mircea Duţu, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Curtea Europeană a Drepturilor Omului – organizare şi procedură.
Probleme privind punerea în aplicare a Protocolului nr. 11 al
Convenţiei Europene a drepturilor Omului, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Protecţia juridică a drepturilor omului, Irina Moroianu Zlătescu,

SNSPA and IRDO, Bucureşti, IRDO, 1997.

● Drept instituţional comunitar, Irina Moroianu Zlătescu, Radu C.

Demetrescu, SNSPA, IRDO, Bucureşti, IRDO, 1997.

● Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de
România, Andrei Popescu, Mircea Duţu, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Drepturile femeii – egalitate şi parteneriat, Irina Moroianu Zlătescu,

Rodica Şerbănescu, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,
coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, Radu Demetrescu, Ioan Oancea, ediţia a II-a, IRDO,

Bucureşti, 1997.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul II – Instrumente regionale,
coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, Radu Demetrescu, Ioan Oancea, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vincent Berger,

ed.I în limba română, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Presa şi drepturile omului, Cuvânt înainte şi selecţia textelor de Mircea

Dumitrescu, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Drepturile femeii – egalitate şi parteneriat, Irina Moroianu Zlătescu,

Rodica Şerbănescu, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti,

1997.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul II – Instrumente regionale,
coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, Radu Demetrescu, Ioan Oancea, ediţia a II-a, IRDO,

Bucureşti, 1997.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,

ANEXA I 87



coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, Radu Demetrescu, Ioan Oancea, ediţia a III-a, IRDO,

Bucureşti, 1997.

● Drepturile omului în pragul mileniului III. Carta Socială Europeană,

Irina Moroianu Zlătescu, Ion Stoica, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Lucrările colocviului Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
organizare şi proceduri. Probleme privind punerea în aplicare a
Protocolului nr.11 la Convenţia europeană a drepturilor omului,
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor

naţionale a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului a

Senatului, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vincent Berger,

ediţia a II-a în limba română, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti,

1998.

● Documente internaţionale privind combaterea torturii şi a
tratamentelor inumane sau degradante, coordonare Irina Moroianu

Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Drepturile copilului şi tânărului, coordonare Irina Moroianu Zlătescu,

Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Drepturile omului şi activitatea forţelor de ordine publică, M.I., IRDO,

Bucureşti, 1998.

● Minorităţile. Identitate. Egalitate, Ion Diaconu, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Aspecte ale dreptului de proprietate, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Carta Socială Europeană, Irina Moroianu Zlătescu, Ion Stoica, cuvânt

înainte de Pierre-Henri Imbert, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ediţie de colecţie, IRDO,

Bucureşti, 1998.

● Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, ediţie ilustrată de Mihai

Pânzaru PIM şi Sorin Postolache, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, Ion Oancea, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, IRDO,

Bucureşti, 1999.
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● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul II – Instrumente regionale,
coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 1999

● Carta Socială Europeană, Irina Moroianu Zlătescu, Ion Stoica, IRDO,

Bucureşti, 1999.

● Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi
culturale, ediţie de colecţie, IRDO, Bucureşti, 1999.

● Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi
protocoalele sale adiţionale, ediţie de colecţie, IRDO, Bucureşti, 1999.

● Promovarea şi protecţia drepturilor omului în sistemul Naţiunilor
Unite, Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, IRDO, Bucureşti,

1999.

● Din istoria drepturilor omului, Irina Moroianu Zlătescu, Radu C.

Demetrescu, IRDO, Bucureşti, 1999.

● Presa – Drepturi şi responsabilităţi, Rodica Şerbănescu, IRDO,

Bucureşti, 1999.

● Le juge de l'administration et les droits fondamentaux dans l'espace
francophone, Bruylant, IIDEF, Agence de la Francophonie şi IRDO,

Bruxelles, 2000.

● Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi
protocoalele sale adiţionale, ediţie de colecţie, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi
culturale, ediţie de colecţie, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Mecanismele drepturilor omului în sistemul Naţiunilor Unite, Irina

Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, IRDO, Bucureşti,2000.

● Egalitate de şanse, egalitate de tratament, Irina Moroianu Zlătescu,

IRDO, Bucureşti, 2000.

● Égalité de chances, égalité de traitement, Irina Moroianu Zlătescu,

prefaţă de G. Conac, Profesor emerit al Universităţii din Paris I,

preşedinte al Universităţii Păcii – Verdun, Membru de onoare al

Academiei Române, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Les droits de l'homme. Dimension spirituelle et action civique. Actes
du Symposium international, Iaşi, Roumanie, 22-24 septembre 2000,
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Institut Roumain pour les Droits de l’Homme, Agence

Intergouvernementale de la Francophone, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite. Protecţie şi promovare,

Irina Moroianu Zlătescu, Radu Demetrescu, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Lupta împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi
intoleranţei, IRDO-ANUROM, Bucureşti, 2001.

● Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vincent Berger,

ediţia a III-a în limba română, traducere Irina Patrulius, Ionel Olteanu,

Coriolan Atanasiu, IRDO, Bucureşti, 2001.

● Drepturile omului în sistemul Naţiunilor Unite, Irina Moroianu

Zlătescu, Radu Demetrescu, IRDO, Bucureşti, 2001.

● Drepturile omului la început de mileniu, Irina Moroianu Zlătescu,

IRDO, Bucureşti, 2001.

● Drepturile copilului şi tânărului, vol. I, Documente internaţionale, ed.

a IV-a, coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Carta Socială Europeană revizuită. Drepturi şi principii– European
Social Charter revised. Rights and Principles–Charte Sociale
Européenne révisée. Droits et principes, ilustraţii de Sorin Postolache

şi Mihai Pânzaru-Pim, ediţie trilingvă, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi
protocoalele sale adiţionale, ed. a III-a,ediţie de colecţie, IRDO,

Bucureşti, 2002.

● Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi
culturale, ed. a III-a, ediţie de colecţie, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială, ediţie de colecţie, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Declaraţia universală a drepturilor omului, ed. a III-a, ediţie de

colecţie, IRDO, Bucureşti, 2002.

● A Culture of Peace, Democracy and Tolerance in Romania, Irina

Moroianu Zlătescu, Comisia Naţională a României pentru UNESCO,

Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 2002.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica
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Şerbănescu, Ion Oancea, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, IRDO,

Bucureşti, 2002.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul II – Instrumente regionale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2002

● Documente internaţionale privind combaterea torturii şi a
tratamentelor inumane sau degradante, coordonare Irina Moroianu

Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, ediţia a II-a, revizuită şi

adăugită, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Sănătatea, drepturi şi responsabilităţi, Octavian Popescu, IRDO,

Bucureşti, 2002.

● Drepturile copilului şi tânărului, vol. II, Documente interne, coordonare

Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, IRDO,

Bucureşti, 2002.

● Drepturile omului. Mecanisme şi instituţii specializate ale Naţiunilor
Unite, Irina Moroianu Zlătescu, Radu Demetrescu, IRDO şi ANUROM,

Bucureşti, 2002.

● Drepturile copilului şi tânărului, volumul I, Documente internaţionale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Protecţia juridică a suferinzilor de Alzheimer – studiu de drept
comparat, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Legal protection of Alzheimer suffers – a comparative study, IRDO,

Bucureşti, 2002.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu,ediţia a VI-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2003.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul II – Instrumente regionale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2003.

● Drepturile copilului şi tânărului, volumul I, Documente internaţionale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, IRDO, Bucureşti, 2003.
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● Din istoria drepturilor omului, Irina Moroianu Zlătescu, Radu C.

Demetrescu, ediţia a II-a, IRDO, Bucuresti, 2003.

● Repere pentru o filozofie a drepturilor omului,Victor Dan Zlătescu,

Irina Moroianu Zlătescu, ediţia a II-a, I.R.D.O., Bucuresti, 2003.

● Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vincent Berger,

ediţia a IV-a în limba română, traducere Irina Patrulius, IRDO,

Bucureşti, 2003.

● Bioetica. Mijloace şi căi de acţiune, Irina Moroianu Zlătescu, Rodica

Şerbănescu, Valeriu Andrei Rendec, Octavian Popescu, Sanda Pîrvu,

Ioana Marinache, ANUROM, IRDO, Bucureşti, 2004.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, ediţia a VII-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2004.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul II – Instrumente regionale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, ediţia a VI-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2004.

● European Social Charter promoted by the Romanian Institute for
Human Rights. Report, IRDO, Bucureşti, 2004.

● Fighting racial discrimination – Aspects, Irina Moroianu Zlătescu,

IRDO-ANUROM, Bucureşti, 2004.

● Ferestre spre societate. Selecţie de lucrări artistice prezentate la etapele
naţionale ale Concursului „Democraţie şi toleranţă”, 1995–2004,

IRDO, Bucureşti, 2004.

● Romanian Institute for Human Rights and European Standards, Report,
IRDO, Bucureşti, 2004.

● Drepturile copilului şi tânărului, Volumul II – Documente interne, ediţia

a II-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2004.

● Egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap. Instrumente
internaţionale şi jurisprudenţă, Irina Moroianu Zlătescu, Florin Sălăjan,

IRDO, ANPH, Bucureşti, 2004.

● Drept instituţional comunitar şi drepturile omului, Irina Moroianu

Zlătescu, Radu C. Demetrescu, IRDO, Bucureşti, 2005.
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● Drepturile copilului şi tânărului, volumul I, Documente internaţionale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2005.

● Selecţia, recrutarea, motivarea şi evaluarea funcţionarilor publici,
Ionel Olteanu, Elena Banciu, IRDO, Bucureşti, 2005.

● Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vincent Berger,

ediţia a V-a în limba română, IRDO, Bucureşti, 2005.

● Dreptul internaţional al drepturilor omului şi problematica
minorităţilor naţionale,Alexandru Fărcaş,IRDO,Bucureşti, 2005.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul II – Instrumente regionale,
coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu,ediţia a VII-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2005.

● Din Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazuri cu
privire la România, Irina Moroianu Zlătescu, Roxana Rizoiu, IRDO,

Bucureşti, 2005.

● Libertatea de exprimare şi protecţia minorilor în audiovizual, Mihaela

Botnaru, Rodica Anghel, IRDO, Bucureşti, 2006.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care
România este parte, Volumul I-Instrumente universale, coordonare Irina

Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, ediţia a VIII-

a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2006.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care
România este parte, Volumul II – Instrumente regionale, coordonare Irina

Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, Gheorghe

Pârrvan, Marius Mocanu, Adrian Bulgaru, Irina Patrulius, Valeriu

Rendec, ediţia a VIII-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2006.

● Terorismul – gravă încălcare a drepturilor omului, Irina Moroianu

Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 2006.

● Din Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazuri cu
privire la România, coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Rodica

Şerbănescu, ediţia a II-a, revizuită, IRDO, Bucureşti, 2006.

● Dreptul la sănătate şi sănătatea acestui drept, Octavian Popescu,

IRDO, Bucureşti, 2007.

● Dreptul la învăţătură drept fundamental al omului, Anda Veronica

Nedelecu – Ienei, IRDO, Bucureşti, 2007.
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● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la
care România este parte, Volumul I – Instrumente universale,

coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica

Şerbănescu,ediţia a IX-a, revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2007.

● Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care
România este parte, Volumul II – Instrumente regionale, coordonare Irina

Moroianu Zlătescu, Emil Marinache, Rodica Şerbănescu, ediţia a IX-a,

revizuită şi adăugită, IRDO, Bucureşti, 2007.

● Proces echitabil. Jurisprudenţa comentată a Curţii Europene a
Drepturilor Omului, Vasile Pătulea, IRDO, Bucureşti, 2007.

● Drepturile omului – un sistem în evoluţie, Irina Moroianu Zlătescu,

IRDO, Bucureşti, 2007.

● Diversité dans l’ unité?, Petru Dumitriu, IRDO, Bucureşti, 2008.

● Mediul şi sănătatea, Irina Moroianu Zlătescu, Octavian Popescu,

IRDO, Bucureşti, 2008.

● Drepturile copilului, coordonare Irina Moroianu Zlătescu, Ioan Oancea,

IRDO, Bucureşti, 2008.

● Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vincent Berger,

ediţia a VI-a în limba română, traducere Irina Patrulius,  IRDO,

Bucureşti, 2008.

● Drepturile copilului. Drepturile mele, IRDO, Bucureşti, 2008.

● Eficienţa şi echitatea justiţiei. Standarde europene,coord. Cristi Danileţ,

IRDO, Bucureşti, 2008.

● Drepturile omului – un sistem în evoluţie, ed. a 2-a, rev., Irina Moroianu

Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 2008.

● Egalitate. Nediscriminare. Bună administrare, Irina Moroianu Zlătescu,

Mihaela Muraru-Mândrea, IRDO, Bucureşti, 2008.

● Instituţii europene şi drepturile omului, Irina Moroianu Zlătescu,

IRDO, Bucureşti, 2008.

● Protecţia drepturilor fundamentale ale omului în procesele penale,

Raport la Congresul Academiei internaţionale de drept comparat:

Mexico 2008, C.H.Brants şi A.A.Franken; trad. V.Rendec, IRDO,

Bucureşti, 2009.

● Consiliul suprem de apărare a ţării şi controlul parlamentar asupra
acestuia, Dorel Bahrin, IRDO, 2009.   
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● Statul-societatea-libertăţile religioase, Cristina Stuparu, IRDO,

Bucureşti, 2009.

● Drepturile sociale. Tratate europene, IRDO, Bucureşti, 2009.

● Carta Socială Europeană, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, 2009.

● Sistemul de sănătate şi drepturile sociale, Octavian Popescu, IRDO,

Bucureşti, 2009.

● Statutul juridic al refugiaţilor, Cristina Narcisa Vergatti, IRDO,

Bucureşti, 2009.

● Tratat de management juridic şi jurisdicţional, Vasile Pătulea, IRDO,

Bucureşti, 2010.

● Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazuri cu
privire la România, Irina Moroianu Zlătescu, Gheorghe Pârvan,

Mihaela Scarlat, Răzvan Stan, IRDO, Bucureşti, 2010.

● Persoanele juridice şi grupurile de particulari în jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului, Corina Alina Corbu, IRDO, Bucureşti,

2010.

● Religion and the secular state in Romania, Irina Moroianu Zlătescu,

IRDO, Bucureşti, 2010.

● Problematica drepturilor omului în statele arabe din Golf, Mihai-Ştefan

Stuparu, IRDO, Bucureşti, 2011.

● Aspects de la culture juridique Roumaine problemes actuels et droits de
l’homme, Irina Moroianu Zlătescu, Monna Lisa Magdo Belu, IRDO,

Bucureşti, 2011.

● Statutul funcţionarilor publici din România şi din Uniunea Europeană.
Principii, drepturi şi obligaţii, Diana Marilena Popescu Petrovszki,

IRDO, Bucureşti, 2011.

● Protection against racism and discrimination, Irina Moroianu Zlătescu,

IRDO, Bucureşti, 2011.

● Drepturile copilului, ediţia a II-a, coordonatori Irina Moroianu

Zlătescu, Ioan Oancea, IRDO, Bucureşti, 2011.

● Promovarea şi protejarea drepturilor omului prin mijloace
contencioase, Elena Claudia Marinică, IRDO, Bucureşti, 2011.

● Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cazuri recente cu
privire la România, Irina Moroianu Zlătescu, Mihaela Scarlat, Oana

Hanciu, Răzvan Stan, IRDO, Bucureşti, 2011.
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● Nediscriminare. Autonomie. Incluziune. Instrumente privind drepturile
persoanelor cu handicap şi jurisprudenţă în materie, Irina Moroianu

Zlătescu, Anna Neagoe, Ioana Cristina Vida, Alexandru Fărcaş, Dinu

Ţepeş, IRDO, Bucureşti, 2012.

● S’cool Agenda 2012-2013 (versiunea în limba română), realizată în

cadrul colaborării dintre Institutul Român Pentru Drepturile Omului,

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi

Reprezentanţa Comisiei Europene în România, FRA, 2012.

● Dimensiunea spirituală a drepturilor omului. Educaţia pentru toţi,
lucrările simpozionului internaţional (4-6 noiembrie 2012), Irina

Moroianu Zlătescu, Mihaela Scarlat, Adrian Bulgaru, Marius Mocanu,

IRDO, Bucureşti, 2013.

● Instituţia Ombudsmanului la nivel european”, Grigore Alexandru Jianu,

IRDO, Bucureşti, 2013.

● Drepturi egale şi mediu accesibil, Irina Moroianu Zlătescu, Anna

Neagoe, Marius Mocanu, IRDO; Bucureşti, 2014.

● Migration and law, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO; Bucureşti, 2014.

● Rights of Persons with Disabilities in Romania. Recent Developments,
IRDO, Bucureşti, 2014.

● Drepturile copilului – 365,Irina Moroianu Zlătescu, Marius Mocanu,

Anna Maria Neagoe, Adrian Bulgaru, IRDO; Bucureşti, 2014.

● Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
în România, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 2015.

● Jus est ars boni et aequi, Bucureşti, Pro Universitaria, Bucureşti, 2016.

● Dreptul la fericire – drept fundamental, IRDO, Bucureşti, 2016.

REVISTE

● Revista trimestrială „DREPTURILE OMULUI", IRDO, 

Bucureşti, 1–4/1991 (Anul I); 1–4/1992 (Anul II); 1–4/1993 (Anul III);

1–4/1994 (Anul IV); 1–4/1995 (Anul V); 1–4/1996 (Anul VI); 1–4/1997

(Anul VII); 1–4/1998 (Anul VIII); 1–4/1999 (Anul IX);  1-4/2000 (Anul X);

1-4/2001 (Anul XI); 1-4/2002 (Anul XII); 1-4/2003 (Anul XIII); 1-4/2004

(Anul XIV); 1-4/2005 (Anul XV); 1-4/2006 (Anul XVI); 1-4/2007 (Anul

XVII); 1-4/2008 (Anul XVIII); 1-4/2009 (Anul XIX); 1-4/2010 (Anul XX);

96 EDUCAŢIE, DREPTUL LA EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE OMULUI



1-4/2011 (Anul XXI); 1-4/2012 (Anul XXII); 1-4/2013 (Anul XXIII); 1-

4/2014 (Anul XXIV); 1-4/2015 (Anul XXV), 1-3/2016 (Anul XXVI).

● Publicaţia lunară „InfoIRDO”, apare din ianuarie 1999.

RAPOARTE

● Rapoarte anuale privind bilanţul activităţii şi funcţionării Institutului

Român pentru Drepturile Omului în perioada 1992–2001.

● Raport IRDO: Legislaţia română din perioada 22.XII.1989 – 20.V.1992.

(Incompatibilităţi sau nerespectări ale unor prevederi ale documentelor

internaţionale), IRDO, Bucureşti, 1992.

● Raport IRDO: Aspecte ale modului în care unele acte normative reflectă

drepturile economice şi sociale ale omului, IRDO, Bucureşti, 1992.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

1994, IRDO, Bucureşti, 1995.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

1995, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei si promovării drepturilor omului

în România în perioada 1992–1995, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Rapport concernant l'évolution de la protection et promotion des droits

de l'homme en Roumanie pendant la période 1992–1995, IRDO,

Bucureşti, 1996.

● Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion

in Romania in the Period 1992–1995, IRDO, Bucureşti, 1996.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

1996, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în anul 1996, IRDO, Bucureşti, 1997.

● Rapport relatif à l'évolution de la protection et de la promotion des

droits de l'homme en Roumanie au cours de l'année 1996, IRDO,

Bucureşti, 1997.

● Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion

in Romania in 1996, IRDO, Bucureşti, 1997.
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● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

1997, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în cursul anului 1997, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Raportul naţional al dezvoltării umane – România 1998, (contribuţii la

cap. Statul şi societatea civilă; cap. Economia în tranziţie şi dezvoltarea

umană; cap. Rolul statului în menţinerea bunăstării în perioada de

tranziţie ş.a.), iniţiat de PNUD şi realizat de Academia Română,

Bucureşti, 1998.

● Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion

in Romania in 1997, IRDO, Bucureşti, 1998.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

1998, IRDO, Bucureşti, 1999.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în anul 1998, IRDO, Bucureşti, 1999.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

1999, IRDO, Bucureşti, 2000.

● I ère édition Concours Pierre Laroque sur la Charte sociale européenne,

22 mai 2000.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în anul 1999, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion

in Romania in 1999, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Rapport: L`Institut pour les Droits de l`Homme-IRDO; Un centre

roumain de recherche, information et education pour les Droits de

l`Homme, IRDO, Bucureşti, 2000.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2000, IRDO, Bucureşti, 2001.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în anul 2000, IRDO, Bucureşti, 2001.

● Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion

in Romania in 2000, IRDO, Bucureşti, 2001.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2001, IRDO, Bucureşti, 2002.
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● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în anul 2001, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion

in Romania in 2001, IRDO, Bucureşti, 2002.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2002, IRDO, Bucureşti, 2003.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în anul 2002, IRDO, Bucureşti, 2003.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România, în perioada 2001-2002, IRDO, Bucureşti, 2003.

● Report on the Development of Human Rights Protection and Promotion

in Romania in 2002, IRDO, Bucureşti, 2003.

● Report: Romanian Institute for Human Rights and European Standards,

IRDO, Bucureşti, 2003.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2003, IRDO, Bucureşti, 2004.

● Report: European Social Charter promoted by the Romanian Institute

for Human Rights, IRDO, Bucureşti, 2004.

● Raport cu privire la evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului

în România în anul 2003, IRDO, Bucureşti, 2004.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2004, IRDO, Bucureşti, 2005.

● Raport privind evoluţia protecţiei legislative a drepturilor omului în

România în anul 2004, IRDO, Bucureşti, 2005.

● Le droit à l`eau en Europe, Rapport au Congres IDEF, IRDO, 2005.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2005, IRDO, Bucureşti, 2006.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2006, IRDO, Bucureşti, 2007.

● Raport privind promovarea şi protecţia drepturilor omului în România

şi Uniunea Europeană în anul 2007, IRDO, Bucureşti, 2008.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2007, IRDO, Bucureşti, 2008.

ANEXA I 99



● Raport naţional cu privire la protecţia drepturilor fundamentale ale

omului în procesele penale, IRDO, Bucureşti, 2008.

● Raport IRDO pentru realizarea studiului „Themetic legal study on

National Human Rights Institutions and Human Rights Organisations

in the Member States”, iniţiat şi realizat de Fundamental Rights Agency,

2008.

● Raport privind evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor omului în

România în anul 2008, IRDO, Bucureşti, 2009.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2008, IRDO, Bucureşti, 2009.

● National report on the promotion and protection of the human rights of

persons with disabilities, IRDO, Bucureşti, 2009.

● Report: The protection of fundamental human rights in criminal process

in Romania, Irina Moroianu Zlătescu, Ana Lăbuş, IRDO, Bucureşti,

2009.

● Rapport national relatif àux institutions nationales à l’Association

francophone des Commissions nationales de promotion et de protection

des droits de l’Homme (AFCNDH), IRDO, Bucureşti, 2009.

● Rapport sur la promotion et la protection des droits de l’enfant par les

Institutions nationals des droits de l’Homme members de l’AFCNDH,

IRDO, Bucureşti, 2009. 

● Rapport-Aspects de la culture juridique Roumaine. Problemes actuels

et droits de l’homme, IRDO, Bucureşti, 2009.

● Raport: Evoluţii în promovarea şi protejarea drepturilor omului în

România şi Uniunea Europeană în anul 2009, IRDO, Bucureşti, 2010.

● Report – Religion and the secular state in Romania, IRDO, Bucureşti,

2010.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2009, IRDO, Bucureşti, 2010.

● Raport privind evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului în

România şi Uniunea Europeană în anul 2010, IRDO, Bucureşti, 2011.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2010, IRDO, Bucureşti, 2011.
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● Report: Aspects of the Romanian juridical culture. Topical issues and

human rights, Irina Moroianu Zlătescu, Monna Lisa Magdo Belu,

IRDO, Bucureşti, 2011.

● Evoluţia legislaţiei în domeniul drepturilor omului în România şi

Uniunea Europeană în anul 2010, Elena Claudia Marinică, IRDO,

Bucureşti, 2011.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2011, IRDO, Bucureşti, 2012.

● IRDO – Report on the Evolution of Human Rights Legislation in

Romania and in the European Union in the year 2012, IRDO, Bucureşti,

2012.

● Raport privind Drepturile Femeilor şi Instituţiile Naţionale pentru

Drepturile Omului (contribuţie la raportul OSCE), IRDO, Bucureşti,

2012.

● Participare la realizarea Raportului de ţară cu privire la drepturile

omului, în cadrul mecanismului internaţional de evaluare periodică

universală (UPR), ciclul al II-lea, IRDO, Bucureşti, 2012.

● Raport privind evoluţia legislaţiei drepturilor omului în România şi în

Uniunea Europeană pe anul 2012, IRDO, Bucureşti, 2013.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2012, IRDO, Bucureşti, 2013.

● IRDO – Record of activities 2012, IRDO, Bucureşti, 2013.

● Raport privind drepturile persoanelor în vârstă şi Instituţiile Naţionale

pentru Drepturile Omului, (contribuţie la raportul Reţelei Europene a

Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului), IRDO, Bucureşti,

2013.

● Handbook for National Human Rights Institutions on women`s rights

and gender equality (contribuţie la raportul OSCE ODIHR), IRDO,

Bucureşti, 2013.

● Raport privind Evoluţia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor

cu dizabilităţi în România, IRDO, Bucureşti, 2013.

● Report: Applicable religious rules according to the law of state in

Romania, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 2013.

● Report: Migration and Law, IRDO, Bucureşti, 2013.
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● Raport privind Drepturile omului şi mediul de afaceri, IRDO,

Bucureşti, 2013.

● Raportul anual al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul

2013, IRDO, Bucureşti, 2014.

● Raport privind evoluţia legislaţiei drepturilor omului în România şi în

Uniunea Europeană pe anul 2013, IRDO, Bucureşti, 2014.

● IRDO – Record of activities 2013, IRDO, Bucureşti, 2014.

● Raport naţional – Drepturile persoanelor cu dizabilităţi în România.

Evoluţii recente, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO; Bucureşti, 2014.

● National Raport – Rights of persons with disabilities in Romania.

Recent developments, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 2014.

Conform legii de înfiinţare, toate publicaţiile IRDO sunt difuzate cu titlu gratuit
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