
      
 

Discriminarea Romilor in Romania in timp de pandemie 

 

In cadrul proiectului PECAO implementat de asociatia Nevo Parudimos in calitate de partener in 

consortiul international coordonat de reteaua europeana European Roma Grassroots Organisation 

(ERGO) Network finantat de DG Justice si GOOGLE impreuna cu partenerii implicati in acest proiect 

derulam un process complex de monitorizare a discriminarii impotriva romilor, in special 

discriminarea online. 

In cadrul mesei rotunde organizate in Craiova in 15.11.2020 in cadrul proiectului s-a subliniat nevoia 

acuta de reactie fata de fenomenul de excludere si discriminare a caror victima sunt Romii si care a 

ajuns sa ia proportii in ultima perioada. 

Izolarea, situatia de urgenta, mutarea activitatilor zilnice si a serviciilor publice sau private intr-o 

proportie mult mai mare in spatiul virtual au condus indirect la o excludere mult mai mare a etnicilor 

romi.  Pe de o parte acest fenomen este datorat saraciei care face ca mare parte din etnici romi sa 

nu aibe acces la internet sau sa dispuna de aparate/ terminale cu care sa acceseze spatiul virtual, iar 

pe de alta parte nivelului redus de educatie al etnicilor romi si al analfabetismului media la acestora. 

Totodata, faptul ca mult mai multe activitati se desfasoara in mediul online si populatia, in general, 

utilizeaza mult mai mult atat retelele de socializare cat si serviciile sau accesul la informatii online a 

facut mult mai vizibila si prezenta discriminarea romilor in mediul online, dar într-un raport inegal, 

disproporțional având în vedere accesul și competențele digitale ale etnicilor romi. 

În egală măsură, spațiul virtual a cunoscut o dezvoltare și o efervescență hiperbolică, imposibilitatea 

de mișcare fizică, măsurile de izolare și distanțare socială, contribuind la transformarea sa în unicul 

spațiu public disponibil, facil și liber de exprimare. Platformele de comunicare socială s-au dezvoltat 

hiperbolic, alături de cele mai cunoscute, precum Facebook, Twiter, Instagram s-au manifestat și 

unele noi sau mai puțin utilizate de marea majoritate a populației, precum Tik Tok. Vizionările 

canalelor de YouTube au înregistrat date record. Un exemplu în acest sens, este platforma Facebook 

care a devenit cea mai mare din punctul de vedere al numărului de utilizatori activi, la nivel global, 

2,70 miliarde de utilizatori , în iulie 2020 (Clement, J., 2019a) și care, în România înregistrează un 

număr de  2,45 milioane de utilizatori activi, în ianuarie 2020 (Alpha, 2020). Date recente, arată că 

Instagram deținea 1,08 miliarde de utilizatori activi în iulie 2020, Twitter avea 330 de milioane de 

utilizatori activi în primul trimestru al anului 2019 (2019b, f.p.), iar YouTube avea 2 miliarde de 

spectatori conectați lunar la nivel lunii mai 2019 (Clement, J., 2019c). Rețelele de socializare reunesc 

(Aran Alin ,2020), 3,8 miliarde de utilizatori la nivel mondia, ceea ce, raportat la ultimele datele 

oferite de raportele Băncii Mondiale pentru 2019, reprezintă aproape jumătate din populația 

globului (49,52%) (2019). În același timp, merită menționat că Google și Facebook reunesc acum 

peste 70% din traficul web, ceea ce înseamnă că alte website-uri, inclusiv organizațiile mass-media, 

obțin majoritatea publicului de pe aceste platforme (Vilmer, J.-B. J., et alii, 2018, p. 39). Pentru 

România, rețelele de socializare sunt menționate din ce în ce mai des de români ca surse de 

informare folosite, 60% dintre români (în creștere față de 2017, când reprezentau 53%) spun că sunt 

o modalitate modernă de a fi la curent cu problemele politice, dar și o modalitate de exprimare a 

părerilor proprii despre aceste probleme, și tot 60% (în creștere față de 2017, când reprezentau 

51%) dintre respondenți folosesc rețelele de socializare și în acest scop, potrivit „Eurobarometrului 

Standard 90: Opinia publică în Uniunea Europeană - Raport național România. Toamnă 2018”, 

publicat de Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene (2018, p. 12. 



      
 
Așadar, această creștere exponențială a consumului de media și de informații online, multiplicarea 

formelor de manifestare comunicațională online și de mențienere/ consolidare a relațiilor sociale 

cotidiene, au determinat proliferarea subversivă și toxică și a formelor de manifestare a discursului 

insitigator la ură, expunerii la forme de diverse de discriminare și manifestări vizibile sau ascunse ale 

rasismului și xenofobiei atât în rândul persoanelor publice (vezi cazul Tismăneanu), cât și în rândul 

persoanelor fizice, cu profiluri mai mult sau mai puțin ascunse/ vizibile. Cele mai des întâlnite forme 

prin care spațiul public virtual a fost infestat cu mesaje rasiste și discriminatorii la adresa Romilor au 

fost cele care iau form gifurilor/ meme-urilor, respectiv fotografiile cu glumițe nevinovate distribuite 

în mediul online și cele ale comentariilor la știri sau diferite postări din media online cu conținut 

jurnalistic de tip știre sau editorial despre fapte sau evenimente care vizau mai mult sau mai puțin 

direct etnia romă. Cazul Tismăneanu este elocvent în acest sens (al perpeturării și al accentuării 

gândirii stereotipale și rasiste la adresa romilor), mainfestat sub marca unei glume. Fapta, în sine, a 

fost amendată și considerată discriminatorie de către Consiliul Național de Combatere a 

Discriminării, pentru ca o decizie Curții de Apel București să anuleze decizia de fond dată de CNCD 

(https://www.libertatea.ro/stiri/vladimir-tismaneanu-a-castigat-in-prima-instanta-procesul-cu-cncd-

rasism-3406050; https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23828870-cncd-autosesiza-cazul-postarii-

lui-vladimir-tismaneanu-ciorile-din-tandarei.htm ). Din păcate, asemenea cazuri nu sunt singulare, 

iar lipsa de reacție atât din partea autorilor (ca formă de recunoaștere și de conștientizare a 

prejudiciului adus), cât și din partea giganților media, ca deținători privați ai spațiului public de 

manifestare, în pofida propriilor Regulamente de utilizare a rețelelor de comunicare socială (ca 

formă internă de reglementare a conduitei participanților proprii) aduc în continuare grave prejudicii 

de imagine, emoționale și sociale membrilor comunității virtuale, în general, și utilizatorilor de etnie 

romă ai spațiului public virtual. Impactul formelor de manifestare a discursului insitigator de la ură 

devine în rândul participanților unul din ce în ce mai toxic, mai agresiv și ascunde forme latente de 

manifestare ale antigipsismului, bazat pe reprezentări sociale negative consolidate și puternic 

ancorate socio-economic și cultural.  

Pe lângă acestea, perioada de izolare sanitară și restricțiile legate de măsurile pentru prevenirea 

răspândirii virusului COVID-19, au adus în dezbatere încă o formă de patologie comunicațională care 

s-a manifestat preponderent și care a alimentat întreg repertoriul discursiv antigipsist. Ne referim 

aici la proliferarea știrilor false și al procesului de dezinformare constantă a căror victimă au căzut și 

membrii etiniei rome. Menționăm principalele teme narative întâlnite: romii au adus virusul din 

tările vestice, romii murdari care nu respectă condițiile sanitare, romii care încalcă regulile de izolare 

ș.a. Aceste forme discursive au fost multiplicate ân mediul online, unele pornind de la situații cu 

totul excepționale (vezi introducerea stării de urgență în întreaga Europă în perioada martie – mai 

2020), altele au fost create/ fabricate și distribuite pentru a accentua starea de panică socială, pe de 

o parte, dar și pentru a întări reprezentările sociale negative poziționate față de romul rău, celălalt, 

cel situat în afara comunității așa cum o serie întreagă de studii sociologice și antropologice au 

demonstrat în ultimii 30 de ani. Lipsa de educație media a populației în general, multiplicarea 

exponențială a consumului de media online, creșterea exorbitantă a utilizatorilor rețelelor de 

socializare au avut un impact greu de estimat (în acest moment amploarea fenomenului este 

insuficient investigată) asupra percepției generale asupra etniei roma și efectele pe care aceste 

manifestări le au în consolidarea opiniilor, atitudinilor și comportamentelor anitgipsiste. În acest 

sens, putem afirma că Romii au devenit, în contextul pandemiei cu SarsCov, victimele unei infodemii, 

alături de toate celelalte probleme socio-economice, educaționale și sanitare cu care s-au confruntat 

în mod curent, cunoscute fiind decalajele și dezavantajele discriminatorii la care sunt supuși 

frecvent.  
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Unul dintre elementele pe care le putem remarca în sens pozitiv în Romania, în ultimul an, este 

aprobarea legislație în vigoare care vizeaza combaterea discriminarii orientate impotriva romilor. 

Astfel, Legea nr.2 din 4 ian/2021 a fost promulgată de Președintele României, după ce actul normativ 

a fost adoptat în 15 decembrie 2020 de către Parlamanetul României. Prevederile sale definesc 

anțigănismul ca “percepţia referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi 

manifestările verbale sau fizice motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a 

proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/ONG-urilor, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor 

lor de cult, tradiţiilor şi limbii romani”  și stipulează ” pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 luni şi 3 

ani pentru cei care promovează, în public, idei, concepţii sau doctrine antiţigăniste, confecţionează 

vând sau răspândesc astfel de simboluri şi între 1 şi 5 ani pentru cei care distribuie sau pun la 

dispoziţia publicului materiale din aceeaşi categorie. De asemenea, iniţierea sau constituirea unei 

organizaţii cu caracter antiţigănist, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, la un astfel de grup se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani”.   

Apariția acestei Legi este încurajatoare pentru efortul de a combate și pedepsi totalitatea 

manifestărilor rasiste și discriminatorii la adresa romilor, dar mai ales pentru interzicerea formelor 

de manifestare în spațiul public (online sau fizic) a urii față de romi, pentru ameliorarea modalităților 

de utilizare a internetului și a comunitățiilor virtuale într-un mod sigur, util și creativ pentru toți 

participanții/ utilizatorii fără a fi încălcate principliile fundamentale de exprimare liberă a opiniilor și 

de manifestare a libertății individuale indiferent de rasă, gen, etnie.  
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Disclaimer: 

 

Această publicație a fost finanțată de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și 

Cetățenie (REC 2014-2020) și Google.Org Impact Challenge on Safety. Suportul Comisiei Europene 

și Google.Org pentru producție nu constituie și nu susține conținutul, care reflectă doar opiniile 

autorilor, iar Comisia Europeană și Google.Org nu pot fi considerate responsabile pentru orice 

utilizare care ar putea fi făcută cu informațiile conținute acolo. 


