Evenimente organizate de IRDO în anul 2018
având ca tematică nediscriminarea
•

În perioada 17-27 martie 2018, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat
cu Fundaţia „Adolescenţa”, a iniţiat o serie de manifestări consacrate Săptămânii de
solidaritate cu popoarele care luptă contra discriminării rasiale, având drept obiectiv să
conştientizeze opinia publică şi în special tânăra generaţie cu privire la pericolul
reprezentat de discriminare şi rasism în contextul globalizării. Tema din acest an consacrată
Zilei Internaţionale a Discriminării Rasiale propusă de ONU a fost Promovarea toleranţei,
incluziunii, unităţii şi a respectului diversităţii în contextul luptei împotriva discriminării
rasiale.

•

Caravana „Diversity – Never enough” dedicată programului antidiscriminare – toleranţă unitate, a poposit la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploieşti, în data de 20
martie 2018. La acţiunea desfăşurată au participat elevii claselor a IX-a care au urmărit cu
interes prezentarea dedicată Zilei internaţionale de luptă împotriva discriminării rasiale şi
au descoperit importanţa conceptului de toleranţă, incluziune, diversitate şi pluralism,
înţelegând că diversitatea şi cultura diversităţii nu înseamnă numai simpla prezenţă a unor
grupuri diferite, ci şi acceptarea diferenţelor existente în cadrul aceluiaşi grup.

•

Al doilea popas al Caravanei „Diversity – Never enough” dedicată programului
antidiscriminare –toleranţă-unitate, a fost Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” din Ploieşti,
în data de 22 martie 2018. Elevii claselor a V-a şi a VIII-a, care au participat la acţiune, au
fost receptivi la prezentarea făcută, insistându-se asupra faptului că fiecare dintre noi poate
să ia atitudine împotriva prejudecăţilor rasiale şi a comportamentelor de intoleranţă şi să
promoveze toleranţa, incluziunea, unitatea şi respectul în diversitate. Anul acesta, în
decembrie, cu ocazia celei de-a 70-a aniversari a Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului, deviza lansată de ONU a fost „Să combatem rasismul şi să apărăm drepturile
omului”.

•

Programul antidiscriminare – toleranţă - unitate, desfăşurat prin Caravana „Diversity –
Never enough” a continuat la Colegiul „Spiru Haret” din Ploieşti, pe 26 martie 2018, unde
au participat elevi ai claselor a IX-a, care au urmărit un material privind fenomenul
discriminării şi rasismului.

•

Evenimentul cu tema „Arta cinematografică – o armă împotriva rasismului” organizat de
Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul saptămânii europene de combatere a
rasismului şi discriminării cu participarea elevilor Colegiului Naţional „Spiru Haret” din
București a avut loc în data de 26 martie 2018.

•

Ultimul popas al Caravanei „Diversity – Never enough” a fost pe 27 martie 2018, la Şcoala
Gimnazială „Radu Stanian” din Ploieşti. La dezbatere au participat elevi ai claselor a VIIIa, care au manifestat un interes deosebit faţă de problemele legate de combaterea

discriminării şi a violenţei în rândul tinerilor, promovarea egalităţii de şanse, eliminarea
prejudecăţilor, cultivarea şi manifestarea toleranţei. Activitatea s-a derulat sub formă de
atelier.
•

Dezbatere cu tema „Toleranța religioasă”, organizată în cadrul întâlnirilor cu adolescenții
de către Asociația Adolescența în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului
și Colegiul „Spiru Haret” din Ploiești.

•

Atelierul din data de 17 octombrie 2018 cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea de şanse –
valori fundamentale promovate de Carta Diversităţii” organizat de Asociaţia de Asistenţă
şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 în cadrul proiectului european
I.D.E.A.S. – Inclusion. Diversity. Equality. Awareness. Success – Incluziune. Diversitate.
Egalitate. Conștientizare. Succes, finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală
Justiție și Consumatori prin programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-2020, având ca
obiectiv promovarea și stimularea punerii în aplicare a principiului nediscriminării și
respectarea acestuia și a drepturilor omului prin crearea și dezvoltarea Cartei Diversității
în România, Slovenia şi Croaţia pentru sectorul public și privat.

•

Curs de formare privind „Politici şi bune practici pentru eliminarea tendinţelor
discriminatorii în rândul elevilor sau al cadrelor didactice față de persoanele cu dizabilități”
organizat pe 15 noiembrie 2018, de Institutul Român pentru Drepturile Omului în
parteneriat cu Colegiul Tehnologic „Dimitrie Gusti” din București, cu participarea
personalului didactic şi auxiliar al instituţiei de învăţământ .

