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Discriminarea a intrat în discursul societăţii ci-
vile şi a puterii politice recent. Fostul regim 

egalitar nu avea problema discriminării, toți membrii 
comunităţii erau într-atât de egali, încât diferenţele 
fuseseră aneantizate. Nu exista discriminare, dar nici 
dreptul de a fi diferit. După colapsul Uniunii Sovie-
tice, când un şir de procese sociopolitice au demarat 
vertiginos, discriminarea a apărut ca urmare a emer-
genţei unor inegalităţi din procesul de democratizare 
a vieţii sociale postcomuniste.

Noţiunea de „discriminare” este direct conectată 
cu cea a toleranţei, egalităţii, libertăţii şi dreptăţii so-
ciale. Este una dintre noţiunile regimului democratic, 
stipulată în majoritatea actelor internaţionale cu re-
ferinţă la drepturile şi libertăţile individuale. Fiecare 
stat democratic aspiră la respectarea egalităţii, orice 
cetăţean consideră că egalitatea este o condiţie a unei 
societăţi prospere, deşi fiecare acordă acestei valori 
semnificaţii oarecum diferite. De multe ori apare re-
torica întrebare ,,Egalitatea între cine anume?” sau 
,,Egalitate în ce anume?” şi aceasta, pe bună dreptate, 
din moment ce ne ciocnim de inegalităţi, diferenţe/
tratamente diferenţiate în fiecare zi.

Visăm la o egalitate absolută, dar diferenţele dintre 
indivizi sunt relevante oricum, căci în cele din urmă 
aceste diferenţe contribuie la autoidentificarea fiecă-
ruia dintre noi. Suntem obişnuiţi să abordăm lumea 
înconjurătoare prin prisma diferenţelor de civilizaţie, 
politice, economice, ce ne fac diferiţi, unici, şi prin 
intermediul cărora ne autoidentificăm, dar scăpăm din 
vizor alte criterii esenţiale. 

Nu putem nega existenţa absolută a diferenţe-
lor, căci nu fiecare diferenţă este şi o inegalitate. Or, 
aceasta devine inegalitate din momentul în care ra-
portându-se la o scară de valori, se traduce în avan-
taje sau dezavantaje. Deci atunci când o inegalitate 

avantajează un individ, dezavantajându-l pe altul, am 
putea vorbi despre un tratament inegal şi diferenţiat.

Discriminarea ca manifestare se pare că este la fel 
de veche ca însăşi omenirea şi, după cum consideră 
majoritatea sociologilor, îşi are originea în inegalita-
tea dintre oameni. Însuşi eminentul savant şi cerce-
tător J.-J. Rousseau, în renumita sa lucrare Discurs 
asupra inegalităţii dintre oameni, stabilea două forme 
de inegalitate: una pe care o numea naturală şi privea 
deosebirea de vârstă, sănătate, putere fizică şi calităţi 
ale spiritului sau sufletului; alta care poate fi numită 
inegalitate morală sau politică, pentru că depinde de 
un fel de convenţie şi este stabilită, sau cel puţin auto-
rizată, prin consimţământul oamenilor. Această inega-
litate constă din diferite privilegii de care se bucurau 
unii în dauna altora, ca, de pildă, acela de a fi mai 
bogaţi, mai onoraţi, mai puternici decât alţii, sau chiar 
de a-i face să se supună [1, p.75].

Trebuie să recunoaştem că, indiferent de măsurile 
întreprinse la etapa contemporană, inegalitatea rămâ-
ne a fi caracteristică oricărei societăţi, pentru că este 
generată de sistemele de stratificare a societăţii în 
grupuri de persoane care au venituri inegale şi deci şi 
şanse inegale în condiţiile în care toate societăţile fac 
distincţie între bătrâni şi tineri, între bărbaţi şi femei 
etc. În plus o societate poate trata pe membrii săi dife-
rit după culoarea pielii, sănătate, religie, educaţie sau 
după alte criterii care şi creează inegalitatea socială, 
care, la rândul său, duce la distribuirea inegală a po-
ziţiei sociale, bogăţiilor, oportunităţilor şi prestigiului 
[1, p.253].

Unii autori consideră că inegalitatea rezultă în mod 
exclusiv din caracteristicile individuale ale membrilor 
societăţii care diferă prin înţelepciune, putere, frumu-
seţe şi ambiţii, aceste calităţi le afectează standardul 
de viaţă, atitudinea de respect faţă de ei şi influenţa pe 
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care o pot exercita asupra altor persoane. Iar în opinia 
lui Peter M. Blau, inegalitatea se referă la gruparea 
persoanelor după avere, venituri, autoritatea pe care o 
au şi studii [2, p.45].

Aceste puncte de vedere ni se par incomplete şi 
ne declarăm solidari cu sociologii americani Co-
ser, Nock, Bufor, care consideră că sursa inegalităţii 
o reprezintă nu natura umană, dar societatea în care 
individul locuieşte [2, p.187]. Deci urmărind logica 
acestor cercetători, ajungem la concluzia că inechi-
tatea este generată, în mod artificial, de societatea în 
care se află subiectul afectat ca urmare a incapacită-
ţii, acesteia de a se conforma necesităţilor diferiților 
membri. Dezvoltând această idee, Macionis consideră 
că cea mai importantă sursă a inegalităţii o reprezintă 
salariile, plăţile pentru prestaţiile efectuate şi alte in-
vestiţii [3, p.272], or aceste circumstanţe nu privesc în 
mod direct caracteristicile personale ale unui subiect 
concret.

E. Nedelcu identifică alte două forme ale inega-
lităţii: inegalităţi sociale şi inegalităţi individuale, 
considerând că în societate există nu numai diferenţe 
între indivizi, dar şi între diferite grupuri sociale, iar 
stratificarea socială este ceva normal. Persoanele cu 
şanse egale fac parte din aceeaşi pătură socială, iar 
stratificarea socială are la origini o distribuire inegală 
a drepturilor, privilegiilor, puterii sociale şi influenţei 
printre membrii unei societăţi.

Această accepţiune a dat naştere la mai multe teo-
rii printre care:

Teoria funcţionalistă conform căreia orice soci-
etate trebuie să distribuie indivizii în diverse poziţii 
sociale şi să-i determine să îndeplinească sarcini afe-
rente acesteia. Deoarece poziţiile sociale nu comportă 
sarcini şi îndatoriri sociale, este necesar să se ocupe 
toate poziţiile, ca societatea să distribuie recompense 
diferit, fapt ce stă la baza inegalităţii sociale.

Teoria conflictului (K. Marx şi Fr. Engels) care in-
dică că societatea burgheză are două clase distincte: 
posesorii de mijloace de producţe – burghezia, şi clasa 
exploatată – proletariatul.

Teoria multidimensională a lui Max Weber, care 
consideră că există trei criterii distincte de diferenţie-
re: economic, social, politic.

Teoria evoluţionistă ( Gerherd şi Jean Lenski) care 
reprezintă o simbioză între teoria conflictului şi cea 
funcţională, considerând că diferenţierea apare ca ur-
mare a repartizării inegale a bogăţiilor unei comuni-
tăţi, iar stratificarea socială este inevitabilă – aşa cum 
talentul, inteligenţa şi resursele sociale nu pot fi distri-
buite în proporţii egale [4, p.143].

Din aceste puncte de vedere, rezultă cu certitudine 
că inegalitatea socială în care-şi are originea discri-
minarea ţine, pe de o parte, de caracteristicile proprii 
fiecărui individ, dar şi de atitudinea societăţii faţă de 
diferite grupuri sociale. Însuşi Frye sugerează că une-
le categorii de persoane se află în permanenţă sub ,,o 
presiune socială”, dar presiunea aceasta socială nu 
trebuie privită unilateral, ci în ansamblu de fiecare 

reprezentând ideologia, politica, legea, stereotipuri-
le şi cultura populară care în colaborare se împletesc 
creând cuşca în care sunt întemniţate anumite grupuri 
sociale. [5,p.324]. Deci inegalitatea dintre oameni 
în diferite perioade de timp şi în diferite societăţi a 
condus, în mod inevitabil, la stratificarea socială care, 
la rândul ei, accentua inegalitatea dintre indivizi prin 
acordarea beneficiilor în funcție de apartenenţa la un 
grup care îi stabileşte poziţia în raport cu alte grupe de 
persoane [6, p.223].

Deci se poate afirma cu certitudine că discriminarea 
ca fenomen îşi are originea în inegalitatea dintre indi-
vizi şi grupuri de indivizi, care s-a încetăţenit prin ca-
tegorisirea persoanelor în clase, pături sociale, grupuri 
sociale, categorii sociale etc. şi care se manifestă prin 
aplicarea unui tratament discriminatoriu acestora.

Chiar dacă s-au stabilit originile fenomenului dis-
criminării, esenţa acestuia va fi posibil de apreciat 
doar în cazul unei analize de detaliu a conţinutului 
acestui concept.

Conform dicţionarului de sociologie Larousse, dis-
criminarea implică deosebirea făcută în viaţa socială 
pe seama anumitor grupuri, considerate inacceptabile, 
de către majoritate, deoarece încalcă normele sociale 
şi principiul egalităţii în faţa legii, chiar şi când anu-
mite grupuri ale populaţiei le justifică.

Faptul că discriminarea socială a putut fi definită 
ca mod de tratare inegală a indivizilor egali arată în 
ce măsură este vorba de un concept strâns legat de 
societatea modernă, care situează egalitatea în centrul 
valorilor sale [7, p.89].

L. Vlăcescu consideră discriminarea ca pe un com-
portament deviant, deci anormal pentru că încalcă 
normele de comportare legală [8, p.337].

Discriminarea – constituie orice deosebire, ex-
cludere, limitare sau favorizare, care se bazează pe 
criteriile de rasă, culoarea pielii, gen, limbă, religie, 
opinie politică statut naţional sau social, proprietate 
sau de altă natură şi care are drept scop să umilească 
drepturile şi libertăţile fundamentale utilizate de toate 
fiinţele umane [9, p.13].

În ce priveşte cadrul normativ, este de menţionat 
că chiar dacă sunt puţine acele instrumente care oferă 
o definiţie a conceptului de discriminare, acesta poate 
fi dedus uşor din prevederile ce se referă la principiul 
egalităţii şi cel al nondiscriminării, cel din urmă fiind 
inversul celui dintâi.

Asfel DuDO la art.2 prevede că ,,Fiecare om se 
poate prevala de toate drepturile şi libertăţile procla-
mate în prezenta Declaraţie fără nici un fel de deose-
bire de rasă, culoare, sex, limbă, opinie politică sau 
orice altă opinie, de origine naţională sau socială, 
avere, naştere sau orice alte împrejurări”, în acelaşi 
context la art.7 se prevede că ,,Toţi oamenii sunt egali 
în faţa legii şi au fără nici o deosebire, dreptul la o 
egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o 
protecţie egală împotriva oricărei discriminări care 
ar viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei 
provocări la o asemenea discriminare”[10].
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Pactul internaţional cu privire la drepturile ci-
vile şi politice. În art.2 se prevede că fiecare stat parte 
la prezentul Pact, se angajează să acţioneze, atât pri-
ne conomic şi tehnic, folosind la maximum resursele 
sale disponibile, pentru ca exercitarea deplină a drep-
turilor recunoscute în prezentul Pact să fie asigurată 
progresiv prin toate mijloacele adecvate, inclusiv prin 
adoptarea de măsuri legislative. 

Statele părţi la prezentul Pact se angajează să ga-
ranteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate 
fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, 
sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opi-
nie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau 
orice altă împrejurare. La art.26 al aceluiaşi instru-
ment se prevede că ,,toate persoanele sunt egale în 
faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire 
egală din partea legii. În această privinţă, legea tre-
buie să interzică orice discriminare şi să garanteze 
tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficientă con-
tra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, 
sex, limbă, opinie politică sau orice altă opinie, origi-
ne naţională sau socială, avere naştere sau întemeia-
tă pe orice altă împrejurare” [11].

Pactul internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale. Alin.(2) art.2 stabi-
leşte ,,Statele părţi la prezentul Pact se angajează să 
garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate 
fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, culoare, 
sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opi-
nie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau 
orice altă împrejurare”, iar art.3 indică că ,,Statele 
părţi la prezentul Pact se angajează să asigure drep-
tul egal pe care-l au bărbaţii şi femeile de a beneficia 
de toate drepturile economice, sociale şi culturale 
care sunt enumerate în prezentul Pact” [12].

Art.14 din CEDO interzice direct discriminarea 
stabilind că ,,Exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asi-
gurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, 
rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice 
alte opinii, origine naţională sau socială, apartenen-
ţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice 
altă situaţie”.

Art.14 prevede dispoziţia centrală a CEDO cu pri-
vire la egalitate. Este interpretat ca o interdicţie des-
chisă de discriminare din cauza utilizării cuvintelor 
„orice altă situaţie”. Cu toate acestea, protecţia pe care 
o oferă este dependentă în aceea că se referă doar la 
„drepturile şi libertăţile prevăzute în Convenţie”. Cu 
alte cuvinte, cererile prezentate la CEDO, în confor-
mitate cu articolul 1, trebuie să se refere la discrimi-
narea în exercitarea unui alt drept din convenţie, cum 
ar fi dreptul la viaţa privată şi de familie, dreptul la li-
bertatea de religie sau alte drepturi cuprinse în CEDO 
şi protocoalele sale. Articolul 14 nu poate fi invocat pe 
cont propriu, doar „în legătură cu” drepturile funda-
mentale. Potrivit jurisprudenţei CEDO, discriminarea 
în sensul articolului 14 se produce în cazul în care: 
există un tratament diferit al persoanelor în situaţii 

similare sau relevante în mod similar şi această dife-
renţă de tratament nu are nici o „justificare obiectivă 
şi rezonabilă”. „O justificare obiectivă şi rezonabilă” 
se stabileşte dacă măsura în cauză are un scop legitim 
şi este „un raport rezonabil de proporţionalitate între 
mijloacele aplicate şi scopurile urmărite” [13].

În ce priveşte Protocolul nr.12 la CEDO, acesta nu 
face decât să lărgească drepturile protejate prin art.14 
dincolo de limitele Convenţiei.

Totuşi, există instrumente internaţionale care oferă 
o definiţie a conceptului de discriminare astfel Con-
venţia internaţională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială la art.1 defineşte: 
discriminare rasială care are în vedere orice deosebi-
re, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe 
rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau 
etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau 
compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, 
în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a li-
bertăţilor fundamentale în domeniile: politic, econo-
mic, social şi cultural sau în oricare alt domeniu al 
vieţii publice [14, p.36].

Convenţia asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare faţă de femei. Art.1 stabileşte că 
discriminarea faţă de femei vizează orice diferenti-
ere, excludere sau restricție bazată pe sex, care are 
drept efect sau scop să compromită ori să anihileze 
recunoașterea, beneficiul şi exercitarea de către fe-
mei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza 
egalităţii dintre bărbat şi femeie, a drepturilor omului 
şi libertăţilor fundamentale, în domeniile politic, eco-
nomic, social, cultural şi civil sau în orice alt dome-
niu [15, p.3]. Definiţii cu privire la discriminare vom 
găsi şi în alte instrumente specializate ale subdivizi-
unilor ONU pe domenii distincte de activitate, după 
cum urmează:

Convenţia OIM nr. 111 privind discriminarea 
în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercită-
rii profesiei, care la art.1 lit.a) descrie conceptul de 
discriminare ca orice diferenţiere, excludere sau pre-
ferinţă întemeiată pe rasă, culoare, sex, religie, con-
vingeri politice, ascendenţă, naţională sau origine so-
cială, care are ca efect să suprime sau să ştirbească 
egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie 
de ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profe-
siei [16, p.68]. 

Convenţia uNESCO privind lupta împotriva 
discriminării în domeniul învăţământului care la 
art.1 stabileşte că discriminarea presupune orice dis-
tincţie, excludere, limitare sau preferinţă care, înte-
meiată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie po-
litică sau altă opinie, origine naţională sau socială, 
situaţie economică sau naştere, are drept obiect sau 
ca rezultat suprimarea sau alterarea egalităţii de tra-
tament în ceea ce priveşte învăţământul [17, p.105]. 

Extrem de relevantă pentru tematica abordată con-
siderăm definiţia oferită de art.2 al Convenţiei cu pri-
vire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi care 
stabilişte că discriminarea pe criteriu de dizabilitate 
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înseamnă orice diferenţiere, excludere sau restricţie 
pe criterii de dizabilitate, care are ca scop sau efect 
diminuarea sau prejudicierea recunoaşterii, benefi-
ciului sau exercitării în condiţii de egalitate cu cei-
lalţi a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului în domeniul politic, economic, social, cul-
tural, civil sau în orice alt domeniu” [18]. 

Legea RM cu privire la asigurarea de şanse 
între femei şi bărbaţi defineşte discriminarea după 
criteriul de sex – orice deosebire, excepţie, limitare 
ori preferinţă având drept scop ori consecinţă limi-
tarea sau intimidarea recunoaşterii, exercitării şi im-
plementării pe bază de egalitate între femei şi bărbaţi 
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” 
[19].

Conform art.2 din Legea RM cu privire la asi-
gurarea egalităţii discriminarea este definită ca orice 
deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drep-
turi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoa-
ne, precum şi susţinerea comportamentului discrimi-
natoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta 
lege sau pe criterii presupuse [20]. Mai mult ca atât, 
sunt definite toate formele de manifestare a discrimi-
nării pentru o mai bună înţelegere a fenomenului.

Pornind de la abordările oferite de literatura de 
specialitate şi de formulările din actele normative, 
concluzionăm că conceptul de discriminare este unul 
complex şi pentru a-l combate cu succes, este necesar 
ca în fiecare caz concret să fie stabilit un minim de 
trăsături care permit a aprecia o faptă ca discrimina-
torie sau nu.

Pentru a înţelege acest concept, considerăm opor-
tun de a-l analiza din punctul de vedere al conţinutului 
şi manifestării.

Discriminarea din punctul de vedere al manifestă-
rii reprezintă o faptă, adică o manifestare exterioară a 
comportamentului unei persoane, grup de persoane, 
autorităţi publice, funcţionari publici, instituţii, orga-
nizaţii, indiferent de tipul de proprietate exprimată sub 
formă de acţiune sau inacţiune interzisă de lege care 
implică un tratament inechitabil bazat pe o prejudeca-
tă în raport cu un criteriu protejat sau prin asimilare 
cu un criteriu protejat, având ca scop sau consecinţă 
prejudicierea egalităţii în exercitarea drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului.

Deci discriminarea implică următoarele caracteris-
tici: un tratament inechitabil – această noţiune, con-
siderăm noi, cuprinde tratamentul diferit precum şi 
orice excludere sau restricţie.

La autorul T. Cârnaţ găsim printre caracteristici 
că tratamentul poate fi diferenţiat sau inegal, dar noi 
considerăm că aceste două manifestări sunt cuprinse 
de noţiunea de inechitabil, deoarece aceasta presupu-
ne o conduită corectă atât din punctul de vedere al 
legislaţiei în vigoare, cât şi al normelor morale, or nu 
întodeauna un tratament discriminatoriu este în mod 
neapărat şi diferit. Astfel este cazul persoanei cu diza-
bilităţi locomotorii, căreia i se oferă acces la infra-
structura comunei de pe picior de egalitate cu ceilalţi 

membri apţi. Prin urmare, faptul de a nu întreprinde 
măsuri pozitive pentru a crea condiţii optime de exis-
tenţă pentru persoanele cu dizabilităţi la fel reprezintă 
discriminarea.

Discriminarea implică un caracter injust, ceea ce 
presupune un tratament nedrept nu doar din punct 
de vedere moral, dar şi al aspectelor raţionale. Prin 
urmare, un tratament inechitabil nu va fi considerat 
drept discriminatoriu, dacă acesta este justificat pen-
tru fiecare caz concret abordat. Așadar, situaţia în care 
persoanelor cu dizabilităţi le sunt acordate diferite 
înlesniri şi ajutoare materiale nu poate fi considerată 
drept discriminatorie în raport cu celelalte persoane, 
deoarece este justificat de necesitatea de a asigura un 
trai decent de pe poziţii de egalitate a acestei catego-
rii de persoane în raport cu restul membrilor activi ai 
societăţii civile.

Discriminarea are ca scop sau ca consecinţă încăl-
carea principiului egalităţii în drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei. 

După cum am arătat, principiul egalităţii în drep-
turi şi libertăţi nu presupune numai egalitatea forma-
lă în drepturi a persoanei, dar mai cu seamă egalita-
tea în posibilităţi de a-şi realiza aceste drepturi. De 
aceea nu suntem de acord cu cercetătorul T. Cârnaţ 
care consideră că discriminarea are drept consecinţă 
crearea unui dezavantaj, deoarece nu neapărat toate 
dezavantajele create unui grup sau unei persoane vor 
fi discriminatorii. Astfel faptul de a nu admite o per-
soană cu dizabilităţi locomotorii la o activitate care 
implică în mod imperial aptitudini locomotorii nu va 
fi considerat drept discriminare, cu toate că creează un 
dezavantaj pentru persoana vizată.

Tratamentul discriminatoriu, în mod obligatoriu, 
este şi ilegal, ceea ce înseamnă că contravine norme-
lor în vigoare şi, prin urmare, este reglementat şi in-
terzis prin normele fie reunite într-un act unic, cum 
este Legea privind asigurarea egalităţii de şanse, sau 
de ce nu pot exista reglementări şi în alte acte norma-
tive care să reglementeze anumite domenii, cum ar fi 
educaţia sau încadrarea în câmpul muncii.

În final, este de menţionat că discriminarea are la 
origini o prejudecată cu privire la un criteriu protejat 
sau cu privire la alte împrejurări devenite relevante 
într-un caz concret.

Prejudecata nu trebuie să fie legată în mod expres 
de un criteriu expres indicat în dispoziţiile unei legi, 
dar poate fi determinat şi de alt criteriu, oricare ar fi 
acesta. Prin urmare, orice persoană sau categorie de 
persoane ce se individualizează prin anumite particu-
larităţi teoretic pot fi subiecţi ai tratamentelor discri-
minatorii, dacă acestea sunt legate de o prejudecată 
bazată pe aceste particularităţi, iar tratamentul dife-
renţiat din Europa agravează discriminarea anumitor 
grupuri vulnerabile sau minorităţi. Creşterea discuţii-
lor politice şi a conştiinţei de grup, precum şi distribu-
irea inegală a bogăţiilor, sau climatul economic sunt 
factori ce conduc la înrăutăţirea poziţiei acestor gru-
puri. Pentru a promova diversitatea socială, contextul 
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actual sporeşte responsabilitatea de a proteja grupurile 
care se confruntă cu discriminarea şi lupta împotriva 
acesteia, pentru a se putea promova coeziunea socială 
[21, p.228].

În mediul global curent, definit prin mobilitate şi 
schimbări, europenii îşi însuşesc multiple şi diverse 
identităţi şi au aşteptări justificate de a fi corect repre-
zentaţi în sfera politică, socială sau culturală. În aceste 
aspecte, media, instituţiile şi societatea civilă joacă un 
rol crucial. Considerăm că conceptul de discriminare 
a fost explicat destul de minuţios.
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