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In recent years, the use of prejudices and stereotypes against various groups in 

the public speeches of opinion leaders, journalists, religious actors and politicians has 

become a norm in the Republic of Moldova. 

Since 2017, the Promo-LEX Association has attracted the attention of the public 

opinion to the high level of use of hate speech in public space and in the media. In 

2018, following the monitoring, 368 cases of hate speech were identified. 

The COVID-19 pandemic period was only a new platform for the use and 

manifestation of hate speech from incitement to discrimination. And, the media 

continued to be the most important source of spreading intolerance. In April 6-10, 

2020 alone, 17 online sources wrote 183 news stories about COVID-19 that generated 

455 comments of hatred, incitement to hatred or discrimination. 
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În ultimii ani, folosirea prejudecăților și stereotipurilor împotriva 

diverselor grupuri în discursurile publice ale liderilor de opinie, jurnaliștilor, 

actorilor religioși și politicienilor a devenit o normalitate în Republica Moldova. 

Din anul 2017, Asociația Promo-LEX a atras atenția opiniei publice 

asupra nivelului ridicat de utilizare a discursului de ură în spațiul public și în 

mass-media. În anul 2018, în urma monitorizării au fost identificate 368 de 

cazuri de discurs de ură. În anul 2019, din cele 835 de cazuri de discurs de ură 

identificate, 455 de cazuri au vizat femeile [1, p. 21], acesta fiind cel mai 

afectat grup.  

Perioada pandemiei de COVID-19 a reprezentat doar o nouă platformă 

pentru utilizarea și manifestarea discursului de ură și instigare la discriminare. 

Iar, mass-media a continuat să fie cea mai importantă sursă de răspândire a 

intoleranței. Doar în perioada 6-10 aprilie 2020, 17 surse online au scris 183 de 

știri despre COVID-19 care au generat 455 de comentarii de ură, instigare la 

ură sau discriminare.  

Discursul public care promovează sau susține intoleranța poate lua 

diverse forme, în funcție de modul în care se manifestă, grupul afectat, scopul 

urmărit sau impact. În limbajul uzual, termenul ”discurs de ură” (eng: hate 
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speech) este utilizat într-un sens larg, care înglobează atât incitarea la ură, cât și 

îndemnul la violență, instigarea la discriminare, discursul antisemit, rasist sau 

sexist, homofobia și alte forme de intoleranță exprimate public.  

Din punct de vedere juridic, discursul care instigă la ură, de asemenea, 

este definit diferit, în funcție de regiune, contextul istoric și social, actorii care 

îl definesc, dar și nivelul de dezvoltare al democrației ca atare. Este important 

să menționăm faptul că discursul de ură presupune ciocnirea a două drepturi 

fundamentale: egalitatea și demnitatea (protecția împotriva discriminării), pe 

de o parte, și libertatea de exprimare, pe de altă parte.  

Una din provocările principale în definirea juridică a acestui fenomen 

este identificarea echilibrului dintre libertatea de exprimare și neadmiterea 

discriminării sau încălcării altor drepturi. 

La nivel național, Constituția Republicii Moldova recunoaște pe de o parte, 

principiile dreptului internațional și ale Declarației Universale a Drepturilor 

Omului (a se vedea articolul 4) și, pe de altă parte, reglementează standardele în 

domeniul egalității și libertății de exprimare [2]. Diferența dintre Articolul 16 din 

Constituție și reglementările similare ale tratatelor internaționale este lista 

închisă a criteriilor din Constituția Republicii Moldova, care limitează 

aplicabilitatea garanției grupurilor sociale. 

Chiar dacă legislația națională oferă o definiție specială a discursului de 

ură, noțiunea este incompletă deoarece nu corespunde realității și nici nu oferă 

claritate în ceea ce înseamnă discursul de ură. De asemenea, definiția are o listă 

limitată de criterii protejate. 

Cu toate acestea, discursul de ură trebuie înțeles ca orice formă de 

exprimare (mesaje scrise, verbale, imagini, desene etc.) care răspândește, incită, 

promovează sau justifică ura bazată pe intoleranță față de o categorie de oameni 

în bază de rasă, culoare, religie, apartenență politică, sex, orientare sexuală, 

dizabilitate sau alt criteriu similar.  

Iar, acest tip de discurs este periculos pentru că determină coalizarea unui 

grup împotriva unei alte persoane sau a altui grup și se construiește pe prejudecăți, 

stereotipuri, conflicte sau tensiuni pe care le exploatează sau le amplifică. 

 

Autorii discursului de ură și grupurile afectate. 

Datele generale cu privire la discursul de ură în spațiul public și în mass-

media obținute în urma monitorizării realizate de Asociația Promo-LEX, din 

perioada 2018-2019, au evidențiat faptul că autorii acestui tip de discurs sunt în 

mare majoritate a cazurilor bărbații, în medie 84,6% (a se vedea Graficul nr. 1). 

În perioada pandemiei de COVID-19, tendința a rămas aceeași. 
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Graficul nr. 1 

 
 

În ceea ce privește grupurile afectate, trebuie să menționăm faptul că în 

perioada 2018-2019, cele mai afectate grupuri de discursul de ură și instigare la 

discriminare au fost: femeile, persoanele LGBT, politicienii și simpatizanții 

acestora și persoanele cu dizabilități (a se vedea Graficul nr. 2). 

 

Graficul nr. 2 
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În perioada pandemiei, cei mai afectați de acest tip de discurs au fost 

persoanele afectate/infectate de COVID-19, cetățenii din diaspora, politicienii 

și simpatizanții acestora și romii.  

Este important să menționăm faptul că discursul de ură și instigare la 

discriminare se manifestă preponderent în context politic și religios. În ambele 

contexte, acest tip de discurs se regăsește nu doar în știrile ”reale”, dar și în 

cele false.  

De exemplu, în contextul campaniei pentru alegeri prezidențiale din 

2016, a fost lansată o știre falsă despre ”30 000 de sirieni” care ar fi urmat să 

vină în Republica Moldova și care a produs o întreagă avalanșă de noutăți, 

articole, evenimente, reacții și manipulări ale opiniei publice, bazate pe știri 

false și dezinformare. Aceasta a fost asociată cu un candidat electoral și a 

contribuit la răspândirea intoleranței în rândul societății față de acest grup.  

 În contextul pandemiei de COVID-19, discursul de ură și instigare la 

discriminare s-a declanșat pe fondul declarațiilor reprezentanților autorităților 

publice cu privire la primul caz de COVID-19 înregistrat și confirmat pe 

teritoriul Republicii Moldova (7 martie 2020), dar și a știrilor de la nivel național 

despre acest caz.  

Cel mai des acest tip de discurs vizează persoanele infectate/afectate de 

COVID-19, iar tendința este de a le asocia mai curând cu cetățenii Republicii 

Moldova din diaspora. Un exemplu de stigmatizare este replica deputatului din 

partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Bogdan Țîrdea, dată 

unui alt deputat, în cadrul unei emisiuni TV: ”Care propuneri, concret, spuneți-

mi vă rog, care propuneri. Să aduceți moldoveni bolnavi de COVID în 

Moldova" [3].  

În același timp și politicienii sunt afectați de discursul de ură în contextul 

pandemiei. Pe de o parte, acest tip de discurs generat de politicieni se referă la 

alți politicieni, de obicei oponenții lor, iar pe de altă parte, discursul de ură 

adresat politicienilor este generat din exterior. În acest caz, paginile din rețelele 

de socializare monitorizare abundă în imagini care transpun politicieni asociați 

cu COVID-19 și nu numai. 

Dacă în primul caz, stigmatizarea persoanelor cu COVID-19 contribuie la 

apariția unor tratamente discriminatorii în grupurile sau comunitățile din care 

aceștia provin, dar și la creșterea riscului de a refuza adresarea la medic din 

cauza fricii de a nu fi asociate cu acest virus sau de a nu fi blamate de 

comunitate. Atunci, în cel de al doilea caz, se creează un circuit închis al 

intoleranței, în care ura produce ură, iar oamenii sunt cei care consumă din punct 

de vedere mediatic acest proces.  
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În perioada de pandemie, izolarea a venit la pachet cu un consum mult 

mai mare de știri. Oamenii au fost foarte atenți la ce s-a scris și la ce au spus 

decidenții politici, iar de ambele părți, tendința a fost de a identifica un țap 

ispășitor, care nu face decât să crească nivelul de intoleranță în spațiul public.   

 

Concluzii și Recomandări: 

Discursul de ură și instigare la discriminare în mass-media din Republica 

Moldova este într-o continuă creștere. Astfel, dacă în anul 2018 au fost 

înregistrate în medie 2 cazuri de discurs de ură pe zi, în anul 2019, numărul 

acestora a ajuns la o medie de 4,2 cazuri/zi. 

În același timp, mass-media rămâne a fi principala sursă de răspândire a 

discursului de ură în spațiul public. Spre exemplu, doar în anul 2019, cele 835 

de cazuri de discurs de ură identificate au fost distribuite, în medie, de 730 de 

surse, iar numărul total de vizualizări ale acestora a fost de 10 288 614, în 

medie 48 303 vizualizări pe zi. 

În anul 2020, după decretarea stării de urgență, s-au înregistrat mai multe 

cazuri de discurs de ură în raport cu diaspora (cetățenii Republicii Moldova care 

au ales să revină în țară în perioada pandemiei), persoanele infectate/afectate de 

COVID-19, politicienii, susținătorii acestora și romii. Iar autorii discursurilor de 

ură au fost preponderent politicienii. Desigur, impactul mesajelor de ură sau cele 

discriminatorii care îi au ca autori pe politicieni au un impact mult mai mare 

asupra societății, și în special asupra grupurilor afectate. Iar efectul imediat este 

răspunsul cetățenilor la acestea, care la rândul lui este la fel de toxic și 

reprezintă mesaje de ură, discriminare și chiar instigare la ură.  

În acest sens, în contextul asigurării unui spațiu informațional fără știri 

false și discurs de ură, Asociația Promo-LEX recomandă următoarele:  

1. Dezvoltarea unei strategii naționale care să aducă împreună autoritățile, 

societatea civilă și mass media în vederea dezvoltării și implementării 

unor acțiuni pe termen lung care să permită prevenirea discursului de ură.  

2. Creșterea nivelului de educație în domeniul drepturilor omului a 

cetățenilor, prin implicarea instituțiilor mass-media.  

3. Implicarea instituțiilor mass-media, precum și a companiilor de social 

media în procesul de combaterea a știrilor false, precum și a discursului 

de ură.  

4. Adoptarea proiectului de lege nr. 301/2016 cu privire la infracțiunile 

motivate de prejudecată de către Parlamentul Republicii Moldova.  
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