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Introducere 
  

Documentul pe care îl prezentăm se 

dorește a fi un răspuns la provocarea de a 

ne îndrepta spre construirea unei societăți 

mai respectuoase și un plan pentru care să 

fie supus dezbaterii în spațiul public 

necesitatea recunoașterii celuilalt. Un plan 

pentru o comunitate a Navarrei care 

respectă și care este respectată.  

  

Planul nu ar fi fost posibil fără participarea 

activă a multor instituții și a persoanelor 

care ne-au oferit cu generozitate și altruism 

timpul și cunoștințele lor. Din acest motiv, 

dorim să mulțumim Direcției Generale de 

Politici în Domeniul Migrației pentru că a 

fost forța care a pus în mișcare tot acest 

proces prin angajamentul său față de 

conceperea și implementarea Planului de 

combatere a rasismului și a xenofobiei. 

Celorlalte administrații pentru toate 

mărturiile și sprijinul primit. Forțelor de 

ordine și siguranță și Ministerului Justiției 

pentru călduroasa primire de care ne-am 

bucurat la toate nivelurile sale.   

  

  

 
 
 

 
  

    

 
 
 

 
Entităților sociale și organizațiilor 

comunitare pentru ajutor și pentru 

angajamentul imens și constant în 

favoarea egalității, respectului și 

conviețuirii. Și, bineînțeles, fiecăruia dintre 

cetățenii care au participat în acest proces, 

oferind o experiență personală de o 

valoare inestimabilă.  

  Mulțumim.  

Eskerrik Asko.  

Direcție și coordonare: Direcția Generală de 
Politici din Domeniul Migrației - Serviciul Ayllu 
pentru Conviețuirea Interculturală și Lupta 
împotriva Rasismului și Xenofobiei 
 

Echipa de cercetare, redactare și 
consultanță: 
Echipa de cercetare a societăților în mișcare 
(ESOMI), Universidade da Coruña Paula 
Alonso Prado 
Beatriz Cruz Regueras 
Keina Espiñeira González 
María González Flores 
Laura Oso Casas 
Obdulia Taboadela Álvarez 
 
Colaboratori: 
Diego López de Lera 
Rocío Ochoa Santos 
Andrea Souto García 

Edesga 

  



  
  

Rezumat    

3  

   

 

 

 
 

  

Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să luptăm 

împotriva urii motivate de diferențe. În 

societățile complexe, diverse și în schimbare, 

este extrem de necesar să transformăm lupta 

împotriva rasismului și a discriminării într-un 

semn distinctiv al politicilor publice, care își iau 

un angajament mai mare în ceea ce privește 

egalitatea. Mai jos, vă prezentăm câteva 

dintre rezultatele diagnosticului efectuat, care 

oferă o idee despre punctul de plecare pe 

baza căruia lucrăm în cazul comunității 

Navarra.   

 

  

Diagnosticul a scos la iveală principalele domenii transversale de intervenție (acțiune 

instituțională, prevenirea incidentelor și a infracțiunilor motivate de ură, consolidarea 

structurii sociale și comunitare), precum și domeniile sectoriale de intervenție (locuință, 

serviciu, sănătate, educație, sport/agrement și timp liber). Pe baza diagnosticului se 

stabilesc, de asemenea, principalele linii strategice de intervenție (prevenire, protecție, 

reparare) și se înțelege relevanța unei abordări de gen și bazată pe apartenența la mai multe 

categorii sociale.  
  

  

Delicte motivate de ură 

Navarra are o rată scăzută a criminalității, 

atât la nivel general, cât și în ceea ce 

privește delictele motivate de ură. În ciuda 

noutății lor, acestea au crescut în ultimii 

ani. Cele mai răspândite infracțiuni 

motivate de ură din Navarra sunt cele 

legate de ideologie și cele asociate 

rasismului și/sau xenofobiei, inclusiv 

concepției anti-rromi. Reprezentanții 

forțelor de ordine și siguranță și chiar ai 

sistemului judiciar au îndoieli atunci când 

procesează rapoartele cu privire la aspecte 

importante, precum considerarea faptei 

drept delict sau infracțiune. Soluția implică 

instruirea integrală a tuturor agenților, 

protocoale de acțiune în număr mai mare și 

mai eficiente și, în anumite aspecte, 

reglementări mai clare.  

Incidentele motivate de ură 

Acestea sunt acțiuni motivate de 

prejudecăți față de anumite grupuri, care, 

deși nu constituie o infracțiune, pot avea un 

impact negativ asupra persoanelor care 

devin victimele acestora. Este important să 

acordăm vizibilitate acelor acțiuni motivate 

de ură care nu reprezintă un delict, dar care 

au un impact asupra vieții victimelor. 

Trebuie să colectăm și să coordonăm mai 

bine datele statistice, pentru a proteja, 

repara și să reprezenta fidel realitatea.  

  

Atitudini față de imigrație 

Analiza discursului populației din Navarra 

în ceea ce privește imigrația dezvăluie trei 

tipuri de abordări:  

  

  

 
De ce este nevoie de 
un plan de combatere 
a rasismului și 
xenofobiei în Navarra? 

Punctul de plecare 
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 „Discursul tolerant”, bazat pe 

argumente pozitive, deși se 

concentrează pe abordări de tip utilitar. 

Imigrația este pozitivă, deoarece este 

utilă pentru societatea din Navarra, în 

special din punct de vedere economic 

și demografic. Acest tip de discurs 

implică o toleranță „cu rază scurtă de 

acțiune” care dispare în fața unei situații 

în care acea utilitate este „mai puțin 

justificată”. Este necesar să se 

construiască imaginare pozitive și 

tolerante, care se bazează pe 

universalitatea drepturilor, precum și pe 

bogăția unei societăți cu o identitate 

interculturală puternică.   

 „Discursul reticent” sau intolerant se 

poziționează în mod deschis împotriva 

populației rrome și a anumitor grupuri 

de migranți. Predomină discursul în 

care imigrantul este văzut ca o 

„amenințare” în ceea ce privește 

accesul la locuințe, servicii sociale, 

ajutoare și alte resurse publice. Acest 

discurs reticent sau intolerant este mai 

prezent în rândul populației în vârstă și 

în rândul persoanelor din clasa 

muncitoare.  

 „Discursul de de-responsabililizare”, 

prin care persoanele nu văd rasismul 

ca o problemă care le privește. Este un 

discurs care se bazează pe diferite 

argumente: imigranții sunt cei care 

„trebuie să se integreze”; toți cetățenii 

suferă discriminare, deci nu există 

supra-victimizare a populației alcătuită 

din străini; cei responsabili de rasism 

sunt instituțiile, mass-media și unele 

partide politice, cum ar fi VOX.  
  

  

 

Este necesar să se desfășoare studii 

periodice pentru identificarea și urmărirea 

atitudinilor și discursurilor privind imigrația 

și diversitatea etnică. Dacă dorim să ne 

îndreptăm spre o societate tolerantă 

trebuie să lucrăm la o comunicare care 

empatizează atât cu populația nativă, cât și 

cu populația imigrantă 

rasializată/etnificată.  

  

Piața muncii 

Realitatea de pe piața muncii din Navarra 

este deja o realitate multiculturală, în care 

apelarea la lucrătorii străini este un 

fenomen structural, adaptat nevoilor 

structurii productive. Opiniile obținute din 

mediul de afaceri, care au fost analizate, 

mențin, în general, o viziune utilitară 

asupra imigrației. Am putea să le plasăm 

pe o axă imaginară care pornește de la 

pozițiile cu cele mai multe prejudecăți și 

ajunge la pozițiile cele mai respectuoase. 

Pe această axă, atitudinea față de 

cunoașterea altor persoane, respectul și 

apropierea marchează diferitele poziții. În 

partea mai puțin „respectuoasă”, am 

detectat o viziune cu o natură cât se poate 

de economică: un schimb care se reduce 

la „munca în schimbul unei plăți”. În 

această poziție, se așteaptă ca persoana 

străină să se „integreze”, iar tot ceea ce 

este diferit să se limiteze la sfera privată, 

fiind tolerat atâta timp cât „nu se petrece în 

curtea mea”. Într-un punct intermediar, 

găsim poziții pragmatice, cu strategii 

adaptive de conviețuire și de evitare a 

conflictelor. La celălalt capăt, există cazul 

paradigmatic al respectului și bunelor 

practici asociate conviețuiriii interculturale 

la locul de muncă, o recunoaștere, precum 

și o practică exigentă împotriva 

prejudecăților prin intermediul conviețuirii.  
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Mass-media 

Mass-media joacă un rol important în 

elaborarea reprezentărilor rasiste și 

xenofobe, demonstrând lipsa de pregătire, 

în acest domeniu, a profesioniștilor din 

sector. Deși este adevărat că pluralitatea în 

presă este o necesitate socială, ar fi de 

preferat să existe un punct comun pentru 

tratarea informațiilor. Mass-media din 

Navarra parcurg un proces de învățare în 

ceea ce privește diversitatea. Cu toate 

acestea, membrii mass-media sunt 

conștienți de responsabilitatea lor 

suplimentară în căutarea rigorii, 

obiectivității și contextului în tratarea 

informațiilor și prevenirea rasismului, 

xenofobiei și discriminării.  

  

Anti-rromi 

Navarra are resurse publice și din sectorul 

terțiar care luptă împotriva ideologiei anti-

rromi, însă acestea nu sunt suficiente. Este 

necesar ca Planul de luptă împotriva 

rasismului și xenofobiei să fie coordonat cu 

Strategia pentru dezvoltare a populației 

rrome din Navarra, precum și cu 

programele și inițiativele dezvoltate de 

sectorul terțiar. Populația rromă percepe 

atitudini și prejudecăți discriminatorii în 

spațiul public. Discriminarea este foarte 

pronunțată în ceea ce privește accesul la 

un loc de muncă și la o locuință. Există un 

proces de normalizare a acțiunilor 

discriminatorii care generează un 

ecosistem de asumare a prejudecăților, 

respingere și resemnare din partea 

comunității rrome. În fața diferitelor practici 

de discriminare, nu mai rămâne decât 

„furie și impotență”, deoarece pentru 

aceste fapte este dificilă prezentarea unor 

plângeri. Școlarizarea și  

 

formarea profesională este percepută ca 

fiind cea mai importantă strategie pentru 

mobilitatea socială și îmbunătățirea calității 

vieții tinerelor generații. Sprijinul acordat 

de instituții este esențial pentru creșterea 

gradului de conștientizare a școlarizării și a 

accesului la locuri de muncă a populației 

rrome și a femeilor, deoarece există o 

legătură între discriminarea etnică și 

poziția subordonată a femeilor rrome.   

  

Populația migrantă în fața 

spațiilor de discriminare și a 

barierelor rasiste/xenofobe 
  

 

Populația de origine migrantă identifică 

comportamente rasiste și xenofobe în 

societatea din Navarra, comportamente cu 

care trăiește în viața de zi cu zi. Practicile 

și atitudinile negative sunt mai frecvente 

față de imigrația de origine africană și, în 

special, de cea Maghrebi. Dacă imigranții 

din Africa subsahariană percep o 

acceptare socială mai mare, ei sunt, de 

asemenea, destinatarii unor atitudini 

negative care se explică, în acest caz, prin 

rasializarea lor, mai degrabă decât prin 

originea acestora.   

Principalele spații în care are loc 

discriminarea sunt legate de accesul la 

locuință și la un loc de muncă. În primul 

caz, cerințele impuse de piața chiriilor 

(contract fix de muncă, garanție bancară 

etc.) limitează populația de origine 

migrantă, care suferă și de prejudecăți și 

stereotipuri care fac ca persoanele private 

și companiile să nu dorească să le 

închirieze un spațiu. În al doilea caz, sexul 

și originea sunt factori fundamentali în 

găsirea unui loc de muncă pe o piață 

etnificată a muncii,  
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care oferă persoanelor de origine migrantă 

posturi pe care populația spaniolă le 

respinge și care blochează mobilitatea 

socială a persoanelor cu calificări 

superioare.   

Multe dintre barierele cu care se confruntă 

imigranții derivă din rasismul 

instituționalizat, care se întâlnește la 

intrarea în contact cu administrațiile 

publice, care sunt o consecință a 

reglementărilor în sine, de la tratamentul la 

frontiere, la întâlnirile cu poliția. În locurile 

publice apar situații de respingere, mai 

ales atunci când există o concurență 

percepută pentru spațiul stradal, 

transportul public sau spațiile de consum. 

O parte din populație blochează sau 

respinge ideea ca imigranții să-și 

„depășească condiția”.   

Genul, înțeles drept construcție socială, la 

intersecția sa cu originea migranților, rasa 

și etnia, este un factor din spatele 

precarității, în special în cazul femeilor care 

se ocupă de gospodării monoparentale. 

Această precaritate este sporită de 

discriminarea la accesul pe piața muncii, la 

locuințe decente și la reglementarea 

situației juridice a acestora. Femeile de 

origine migrantă care nu lucrează și rămân 

în spațiul gospodăriei suferă, într-o mai 

mare măsură, de izolarea socială, care 

apare și ca urmare a barierelor care stau în 

calea echilibrului între viața profesională și 

cea familială.   

Copiii și tinerii trebuie protejați în mod 

special de discursurile, comportamentele 

și atitudinile rasiste. Procesele de 

rasializare/etnificare și rasism/xenofobie 

încep foarte devreme. Școala este un 

punct de întâlnire între  

 

diversități, dar și de discriminare. Apar 

diferențe între modelele școlilor publice și 

cele de tip privat. Sensibilizarea și educația 

în materie de interculturalitate trebuie să 

vizeze atât studenții, cât și profesorii. 

Începând de la vârsta majoratului legal, 

locurile de muncă și locuințele devin cele 

două domenii în care se percepe o mai 

mare discriminare împotriva tinerilor 

proveniți din familii de migranți. Cu toate 

acestea, micro-rasismul și rasismul voalat 

sunt prezente în viața de zi cu zi, în 

utilizarea transportului public, în magazine, 

spații publice, sport, timp liber. Sportul ar 

putea fi o modalitate prin care să 

promoveze conviețuirea și toleranța, însă 

accesul la el este rar. Acest lucru 

subliniază necesitatea unei oferte 

culturale, recreative și sportive, care să fie 

gratuită și accesibilă tinerilor și copiilor.   

În cazul agresiunii și violenței rasiste sau 

xenofobe, nu se cunoaște procedura care 

trebuie urmată. Nu există acces la 

informații privind serviciile și resursele 

oferite de administrația publică. Prin 

intermediul rețelelor de sprijin, asociațiile și 

entitățile sociale oferă îndrumare și 

asistență. În ceea ce privește depunerea 

unui plângeri care are ca obiect 

discriminarea rasistă sau xenofobă, există 

îndoieli și neîncredere față de forțele și 

organismele de securitate. Tinerii migranți 

suferă o presiune mai mare din partea 

poliției în comparație cu alte profiluri 

identificate prin rasă/etnie. Identificarea pe 

care poliția o realizează în funcție de 

profilul rasial/etnic este percepută ca o 

practică rasistă. În acest caz, observă că 

există diferențe de tratament în funcție de 

culoarea pielii  

și țara de origine.    
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Necesități și priorități de 

îmbunătățire a administrației și a 

entităților 
 

 

 
 

 
 

 

 

Din partea administrației 
 

• Sensibilizare 

• Vizibilitatea și promovarea 
spațiilor pentru combaterea 
discriminării 

• Instruire 

• Îmbunătățirea coordonării între 
administrația publică și 
asociațiile 

• Munca interdepartamentală 
• Unificarea criteriilor 

• Eficiență 

• Monitorizare și evaluare 
• Axarea asupra lipsei de protecție  

pentru persoanele aflate într-o 
situație nereglementată din 
punct de vedere legal 

Din partea entităților sociale 

• Oferirea accesului la resurse 

• Îmbunătățirea reprezentării 

• Oferirea de ajutor în demersuri 

• Îmbunătățirea protecției scăzute și 
finanțării instabile a proiectelor 

• Îmbunătățirea coordonării și lucrul în  
rețea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

    

  

Comunitatea Navarra se caracterizează prin 
spectrul său larg de entități și organizații care 
reprezintă un sprijin fundamental pentru 
administrația publică, acoperind nevoi pentru 
care administrația publică nu oferă sprijin. 
Aceste entități au ca obiective fundamentale 
apărarea drepturilor omului, cu programe axate 
pe sprijinul social și primire, promovare și 
instruire, îndrumare și sprijin în demersurile 
birocratice-resurse, sensibilizare, participare și 
conviețuire.  
  

Pe plan intern, entitățile instruiesc și 
sensibilizează personalul tehnic și voluntarii, 
axându-se pe apropiere, demolarea 
stereotipurilor și instruire pentru incluziune; 
accentul acordat emancipării este deosebit de 
important pentru a contracara atitudinile asociate 
cu lipsa de apărare. La nivel extern și cu 
obiective concrete, sunt oferite instruiri și cursuri 
specifice, care încearcă să prezinte realitatea 
grupurilor supuse discriminării rasiale, încercând 
să demoleze stereotipurile și discursurile de 
instigare la ură. În acest domeniu, se evidențiază 
instruirea desfășurată cu ajutorul personalului 
din admnistrația publică și cu poliția locală, prin 
intermediul unui contract public.  
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Rezumat    
 
 

 

Planul este incluziv, deoarece nu lasă pe nimeni în 

urmă, inclusiv migranții și refugiații; este participativ, 

deoarece implică întreaga  

populație dintr-o perspectivă progresivă; și este 

sistemic, deoarece are obiective și ținte integrate și 

indivizibile, înțelege rădăcinile structurale ale 

inegalităților și caută un răspuns exhaustiv, care să 

schimbe sistemul în ansamblul său; cu alte cuvinte, 

este feminist.   

  
Navarra avea nevoie de un Plan de combatere a rasismului și xenofobiei dintr-o perspectivă 

interculturală și de gen, iar rezultatul este documentul pe care îl prezentăm în continuare sub 

forma unui rezumat. Planul se angajează să asigure o coordonare mai bună și mai intensă 

între toate părțile interesate implicate și o mai mare flexibilitate în conceperea și punerea în 

aplicare a acestuia, pentru a obține un instrument inovator și flexibil, capabil să se adapteze 

la un mediu în schimbare. Obiectivul final este ca Planul să nu fie doar un set organizat de 

instrumente pentru combaterea rasismului și xenofobiei, ci și să pună bazele unei strategii 

de conviețuire de succes pentru societatea din Navarra, care să dureze în timp. Toate 

acestea pe baza criteriilor responsabilității publice, colaborării între diferite entități ale 

administrației și transversalității.  

  

 

 
Cum este planul? 
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Rasismul 

Rasismul este o ideologie hegemonică. 

Este o axă structurală a gândirii 

occidentale și un principiu organizațional al 

sistemelor politice contemporane. Istoria 

rasismului este povestea apariției și 

dezvoltării capitalismului, a statului-

națiune și, de asemenea, a  

 
Ce cadru teoretic 

sprijină planul? 

democrației liberale. Noțiunile de 

cetățenie, egalitate și universalism sunt 

inseparabile de realitatea colonialismului, 

a înrobirii negrilor și a populației indigene, 

a extracției de resurse naturale și a 

distrugerii naturii și a culturilor non-

europenilor (Mbembe, 2016).  

  

Rasializarea 

Rasializarea este o încercare de inventare 

a diferențelor rasiale. Fenotiparea este 

funcția prin care trăsăturile rasiale sunt 

concepute și asociate altora. Prin 

proiectarea acestor semnalmente fizice 

distinctive, persoanele devin vizibile în fața 

puterii (Bacchetta, Maina și Winant, 2019; 

p. 12). Cu alte cuvinte, persoanele sunt 

rasializate, „făcute” diferite din punct de 

vedere al raselor, imediat ce diferențele 

rasiale sunt asociate cu corpurile și 

gesturile noastre, din exterior.  

  

Xenofobie 

Xenofobia este definită în mod obișnuit ca 

ura, respingerea, frica de străini, dar, la fel 

ca rasismul și alte instrumente 

conceptuale, xenofobia trebuie să fie 

înțeleasă din punct de vedere istoric și 

legată de contextul sociopolitic în care se 

manifestă. În grade și forme foarte  

 variabile, xenofobia este un element 

inerent în constituirea societăților 

(Appadurai, 2007; Ginzburg, 2017), care 

sunt organizate în grupuri de apartenență 

și identități comune în comparație cu alte 

identități din exterior, pe care le exclud. 

Suntem pentru că alții nu sunt 

(Guillaumine, 1995). Xenofobia apare 

astăzi pe baza dezumanizării străinilor, a 

acelor persoane străine care se află în 

afara limitelor „albului occidental”. 

Islamofobia este un exemplu de xenofobie 

în formă radicală.  

  

Apartenența la mai multe 
categorii sociale 

Apartenența la mai multe categorii sociale 

este o propunere care urmărește să 

privească dincolo de rasism, patriarhat, 

capitalism, heterosexism, naționalism, 

pentru a include complexitatea sistemelor 

contemporane de dominație. Patricia Hill 

Collins (2000) a formulat matricea 

dominației pe baza intersecției dintre 

diferite categorii de opresiune: gen, rasă, 

clasă, sexualitate, statut politic etc. 

Arhitectura matricei implică faptul că 

diferitele structuri constitutive nu mai sunt 

percepute ca independente, ci dimpotrivă, 

sunt considerate axe în co-instituție, care 

formează un tot indivizibil.  
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Discriminare 

Discriminarea este practica activă de 

excludere a persoanei diferite, este 

privarea accesului său la drepturi, libertăți 

și resurse politice, economice, sociale și 

culturale. Noțiunea de discriminare 

cauzată de apartenența la mai multe 

categorii sociale se referă la modul în care 

discriminarea este construită și produsă pe 

baza sistemelor de dominație - rasism, 

patriarhat, capitalism -, care creează dintr-

un anumit individ un potențial obiect al 

opresiunii, plasându-l într-o poziție 

subordonată în structura socială. Aceste 

sisteme se bazează pe intersecția 

diferitelor categorii de opresiune (gen, 

rasă, clasă, origine etnică/migrantă,  

  

 

sexualitate, vârstă etc.), care compun 

matricea dominației. Discriminarea implică 

întotdeauna o relație de putere inegală 

între discriminator și discriminat. Primul 

aparține, în general, clasei majoritare, 

rasei, genului majoritar și, prin urmare, 

grupului aflat la putere, și se află într-o 

poziție privilegiată față de persoana pe 

care o discriminează. Pe de altă parte, 

discriminatul va aparține întotdeauna uneia 

sau mai multor minorități (o minoritate din 

punct de vedere al puterii, fără ca aceasta 

să se traducă în termeni numerici). Această 

neapartenență la grupul hegemonic este 

condiția pentru posibilitatea discriminării 

lor (Appadurai, 2007).  

 
 
 
 
 
 

 

  

Prima fază a constat în elaborarea unui 

diagnostic. În cadrul acesteia s-au 

desfășurat lucrări intensive de cercetare, cu 

o perspectivă deschisă, onestă și 

multidimensională. Participarea a fost o 

temă transversală, cu aproape 200 de 

persoane reprezentând societatea civilă, 

sectorul terțiar, administrația și entitățile 

private.   

  
Un diagnostic participativ este cu adevărat util în special în măsura în care se bazează pe 

diversitate și pe multitudinea de opinii. Scopul principal a fost acela de a avea un instrument 

util și actualizat pentru elaborarea Planului, care ne va permite să abordăm realitatea 

conviețuirii în Navarra, dintr-o perspectivă antirasistă, oferind date și idei cheie pentru analiza 

critică a proceselor de rasializare, rasism, xenofobie și forme de discriminare asociate.   

  

 
Cine a participat la Plan? 
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Toate vocile reprezintă Navarra și toate sunt 

esențiale pentru obținerea unui spațiu social 

cu o mai bună conviețuire și civism. Planul 

Guvernului Navarrei împotriva rasismului și 

xenofobiei (2021-2026) s-a născut cu acest 

obiectiv principal: implicarea întregii societăți 

din Navarra pentru obținerea unei societăți 

mai incluzive.   

  

Planul nu ar fi fost posibil fără participarea 

activă a multor instituții și a persoanelor care 

ne-au oferit cu generozitate și altruism timpul 

și cunoștințele lor.   
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Tehnici de participare 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

  

 

Revizuirea și analiza documentelor 

Revizuirea publicațiilor academice și 
tehnice, cu scopul de a situa problema 

de cercetare, în cadrul cercetărilor 
anterioare, efectuate în context național 

și la nivelul societății Navarra 

Grupuri de discuții și mini-grupuri 

Au fost organizate 9 focus-grupuri  
pentru discuții, 4 mini-grupuri și 9 

interviuri de grup cu populația 
migrantă/rasializată/etnificată și 

populația autohtonă (un total de 104 
participanți), pentru a identifica 

discursurile și imaginarele colective 
rasiste și discriminatorii și pentru a 
identifica problemele derivate din 

atitudinile rasiste/xenofobe cu care se 
confruntă, în viața de zi cu zi, persoanele 

identificate după rasă. 

 
Interviuri semi-structurate  

față în față și online 

S-au desfășurat 41 de interviuri cu 
informatori-cheie (sectorul terțiar, 
administrația regională și locală, 

autorităților judiciare, forțele de ordine și 
siguranță) pentru a identifica problemele 

și situațiile de lipsă de protecție; 
identificarea nevoilor de îmbunătățire a 

gestionării serviciilor de asistență; 
îmbunătățirea protocoalelor de acțiune; 

îmbunătățirea coordonării agenților. 

 

 
Analiza datelor statistice 

Exploatarea datelor demografice de la 
Institutul Național de Statistică (INE), 
pentru analiza impactului imigrației 

asupra structurii demografice a societății 
din Navarra. Exploatarea datelor 

empirice din Portalul de Statistică a 
Delicvenței al Ministerului de Interne, 

pentru analiza infracțiunilor motivate de 
ură. 

Relief Maps 

O tehnică de mapare, colectare, analiză 
și vizualizare a datelor, pentru a analiza 

percepția inegalității în utilizarea 
spațiilor publice și private, dintr-o 
perspectivă de apartenență la mai 

multe categorii sociale și emoțională. S-
au întocmit 58 de hărți emoționale ale 

persoanelor identificate după rasă/etnie 
sau ale persoanelor de origine 

migrantă. 

 
Chestionare DELPHI 

Au fost trimise 100 de chestionare din 
care au fost colectate 30 de răspunsuri. 

Obiective: Ajungerea la un acord în 
analiza nevoilor și priorităților de 

îmbunătățire de către Administrația 
Publică și propunerea de elaborare a 

unui acord cu privire la un nivel minim. 
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Care este 
obiectivul general 
al Planului? 

 

  

  
Prezentăm un Plan de 
combatere a rasismului și 
xenofobiei, construit dintr-o 
perspectivă exhaustivă și ținând 
cont de apartenența la mai multe 
categorii sociale. Scopul este 
obținerea unui spațiu de lucru, 
coordonat între  

societatea civilă (comunități rasializate și non-rasializate), 
sectorul terțiar și toate administrațiile. Obiectivul este de a 
pune capăt oricărei manifestări de rasism și xenofobie, 
înlocuind ura sau discriminarea față de o persoană cu o 
atitudine generală de respect și promovare a valorilor 
interculturale.  
  
Planul se angajează să asigure o coordonare mai bună și mai 
intensă între toate părțile interesate implicate și o mai mare 
flexibilitate în conceperea și punerea în aplicare a acestuia, 
pentru a obține un instrument inovator și flexibil, capabil să se 
adapteze la un mediu în schimbare. Și toate acestea dintr-o 
clară perspectivă participativă: Planul va fi între toată lumea 
sau nu va exista deloc; și feminist, egalitatea de gen fiind 
vizibilă pe tot parcursul acestei propuneri. Astfel, Planul 
abordează discriminarea care are la bază originea, etnia sau 
rasa migranților, la intersecția acesteia cu sexul, vârsta, 
orientarea sexuală sau religia, printre alți factori.   
  
Obiectivul final este ca Planul să nu fie doar un set organizat 
de instrumente pentru combaterea rasismului și xenofobiei, ci 
și să pună bazele unei strategii de conviețuire bazată pe 
toleranța față de diversitate, pentru societatea din Navarra, și 
care să dureze în timp.  
  
Combaterea rasismului și a xenofobiei înseamnă a lucra, de 
la început, cu societatea civilă din Navarra, plasând în centrul 
procesului decizional persoanele, pe cele care sunt aici și pe 
cele care vor veni.  
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Planul este structurat în 9 domenii de 

intervenție, dintre care 4 sunt axe 

transversale (administrația publică; 

infracțiuni și discursuri care incită la ură; 

justiție și forțele de ordine și siguranță; 

societatea civilă) și 5 sunt sectoriale 

(locuințe; ocuparea forței de muncă; 

educație; sănătate; sport, agrement și 

timp liber)  
    

Care sunt 
domeniile de 
intervenție și 

axele 
discriminării 
acoperite de 

Plan? 
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A1  

Administrația publică. Consolidarea acțiunii instituționale în lupta împotriva 

rasismului, xenofobiei și discriminării cauzate de apartenența la mai multe 
categorii sociale. Către o administrație publică incluzivă și nediscriminatorie  

 
 
 
 
 
 
 

Transversale  

 
A2  

Infracțiuni și discursuri care incită la ură din cauza rasismului și xenofobiei. 

Prevenirea incidentelor și a infracțiunilor cauzate de ură, rasism și xenofobie. 
Lupta împotriva discursului de incitare la ură. Mecanisme de combatere a 

prezentării insuficiente de plângeri.  

 

 
A3  

Justiția și organismele de ordine și siguranță. Prevenirea rasismului 

instituțional. Asigurarea nediscriminării din cauza rasei sau originii  

etnic/migrant în legislația regională. Oferirea administrației de instrumente de 

observare și control. Asigurarea practicilor nediscriminatorii în acțiunile 

organismelor de ordine și siguranță.  

 
A4  

Societatea civilă. Consolidarea stratului social și comunitar pentru obținerea unei 

societăți mai egalitare. Oferirea de instrumente care să se ofere responsabilizare 

în fața rasismului și xenofobiei.  

 
A5  

Locuințe. Identificarea și depunerea de plângeri care au ca obiect atitudini și 

practici rasiste, xenofobe și de discriminare ca urmare a apartenenței la mai 

multe categorii sociale în ceea ce privește accesul la locuințe. Încurajarea 

practicilor tolerante și sprijinirea celor mai afectate grupuri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectoriale  

 
A6  

Locuri de muncă. Identificarea și depunerea de plângeri care au ca obiect atitudini 

și practici rasiste, xenofobe și de discriminare ca urmare a apartenenței la mai 

multe categorii sociale în ceea ce privește accesul la un loc de muncă. 

Promovarea atitudinilor și practicilor tolerante, care respectă diversitatea și 

interculturalitatea pe piața muncii  

 
A7  

Educație. Identificarea și depunerea de plângeri care au ca obiect atitudini și 

practici rasiste, xenofobe și de discriminare ca urmare a apartenenței la mai multe 

categorii sociale în ceea ce privește educația. Crearea unei linii strategice 

interculturale, antirasiste și antixenofobe în școli și zonele din apropierea lor.  

 
 

A8  

Sănătate. Identificarea și depunerea de plângeri care au ca obiect atitudini și 
practici rasiste, xenofobe și de discriminare ca urmare a apartenenței la mai multe 

categorii sociale în ceea ce privește domeniul sanitar. Asigurarea accesului și a 

asistenței medicale fără discriminare. Revizuirea responsabilității și impactului 

politicilor de sănătate asupra vieții persoanelor identificate după rasă/etnie.  

 

 
A9  

Sport, agrement și timp liber. Identificarea și depunerea de plângeri care au ca 

obiect atitudini și practici rasiste, xenofobe și de discriminare ca urmare a 

apartenenței la mai multe categorii sociale în domeniul sportului, agrementului și 

timpului liber. Îmbunătățirea coexistenței în lumea sportului și în spațiile publice de 

uz comun, prin promovarea unor valori tolerante față de diversitate. Adoptarea 

măsurilor și protocoalelor antidiscriminare  
în accesul la locuri de agrement și magazine.  
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Cooperare și înțelegere. Promovarea unui cadru de comunicare și 
coordonare între toate persoanele implicate, care să le permită să 
își unească forțele, să împartă resurse, să creeze sinergii și să 
ofere coerență acțiunilor întreprinse în lupta împotriva rasismului 
și xenofobiei, pe întreg teritoriul Navarrei. 

Participare plurală și (super)diversă. Planul promovează 
participarea societății civile pentru dezvoltarea sa, oferind acces 
la diversitatea persoanelor afectate și/sau implicate în lupta 
împotriva rasismului, xenofobiei și a altor forme de discriminare 
motivate de apartenența la mai multe categorii sociale, precum și 
promovarea consolidării comunității. 

 

Gen+. Perspectiva de apartenență la mai multe categorii sociale este 
integrată în întreg conținutul Planului, din momentul diagnosticării și al 
redactării sale, dar și punând bazele pentru ca această perspectivă să 
fie transversală în fazele de implementare și monitorizare. 

 

Inovarea socială. Se promovează inovarea socială ca abordare și 
instrument de lucru în elaborarea și implementarea Planului, 
priorizând căutarea de soluții colective bazate pe co-creare și 
parteneriate, încurajând noi forme de relații între sectorul public și 
societatea civilă și promovând emanciparea persoanelor 
identificate după rasă/etnie. 

 

Sustenabilitate, monitorizare și evaluare. Planul este prevăzut cu 
mecanisme care urmăresc sustenabilitatea sa în timp, precum și 
flexibilitatea și dinamismul său în fața schimbărilor sociale, prin 
instrumente de monitorizare și evaluare participativă. 

 
 
 
 

  

Care sunt principiile 

directoare la baza 

acțiunilor? 
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Planul este structurat în patru direcții strategice de acțiune: coordonare, prevenire, protecție 

și reparare. Fiecare dintre aceste linii răspunde unei serii de obiective specifice, cu măsurile 

de implementare corespunzătoare pentru perioada 2022-2026. Planul conține un total de 47 

de măsuri care încearcă să răspundă la 11 obiective, care sunt rezumate în tabelul următor:  

  
 

Coordonare  

 

Obiectivul specific 1. Îmbunătățirea coordonării între diferitele organisme și persoanele implicate în lupta împotriva 

rasismului și a xenofobiei. Îndreptarea spre un cadru comun pentru muncă, comunicare și dezvoltarea unor 

parteneriate eficiente.  

 
 
 
 
 
 

Măsuri  

 
A1. Crearea și funcționarea unui Comitet permanent pentru coordonarea Planului, cu 

componență egală, cu participarea organelor administrației publice, poliției și justiției, 

reprezentanților sectorului terțiar și comunităților identificate după rasă/etnie.  

 
 
 
 
 
 

AI1  

 

A2. Crearea și funcționarea unei comisii tehnice intradepartamentale, cu compoziție egală, 

pentru controlul și monitorizarea implementării Planului, formată din tehnicieni de nivel A1-A2, 

din departamentele implicate. Componență egală.  

 
A3. Activarea pe parcursul implementării Planului, a subcomisiilor și grupurilor de lucru, cu 

componență egală, pe diferite domenii de intervenție care implică participarea entităților 

publice și private și a societății civile.  

  

Care sunt liniile 
strategice, obiectivele 
și măsurile specifice? 
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Prevenire  

 
Obiectivul specific 2. Cunoașterea și instruirea privind situațiile de discriminare suferite de persoane identificate după 

rasă/etnie sau victime ale discriminării motivate de apartenența la mai multe categorii sociale. Instruire destinată 

instituțiilor publice și entităților private.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Măsuri  

A4. Studii statistice pentru a determina profilul victimelor și a făptașilor, defalcând rezultatele 

în funcție de sex și origine.  

 
AI1, AI2  

A5. Proiectarea și elaborarea unui plan de formare specializat în prevenirea atitudinilor și 

limbajului rasist, xenofob și discriminatoriu, cu accent pe gen, destinat personalului din 

administrația și serviciile publice, și cu o atenție specială asupra departamentelor direct 

implicate.   

 
 

AI1  

A6. Elaborarea și realizarea unui plan de instruire specializat, cu o abordare de gen, pentru o 

mai bună prevenire și tratare a incidentelor motivate de ură și infracțiunilor cauzate de rasism 

și xenofobie pentru organele de poliție și judiciare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Interne și Ministerul Justiției.   

 
 
 
 

AI2, AI3  

A7. Instruire specializată pentru formarea personalului din serviciile de asistență generală în 

soluționarea posibilelor plângeri legate de infracțiunile motivate de ură, pentru a asigura 

înregistrarea lor corectă și prelucrarea corespunzătoare.  

A8. Proiectarea și elaborarea unui curs de formare cu o abordare de gen pentru o mai bună 

prevenire și tratare a incidentelor de ură și a infracțiunilor cauzate de rasism și xenofobie și 

generarea de materiale destinate sindicatelor, sectorului terțiar, întreprinderilor/angajatorilor și 

organizațiilor profesionale.  

 

AI4, AI6  

A9. Propunere pentru includerea de conținut curricular, cu o abordare de gen și 

decolonialistă, care vizează prevenirea rasismului.  

 
AI7  

A10. Program de acordare de subvenții entităților sociale pentru desfășurarea de acțiuni 

interne și externe în domeniul prevenirii rasismului, xenofobiei și discriminării motivate de 

apartenența la mai multe categorii sociale. Atenție specială asupra grupurilor mai vulnerabile 

(lucrători casnici, migranți aflați într-o situație neregulamentară din punct de vedere legal, 

gospodării monoparentale, persoane care practică prostituția etc.)  

 

 
AI4  

 
Obiectivul specific 3. Consolidarea distribuției și promovarea serviciilor și resurselor publice în lupta împotriva 

rasismului și a xenofobiei. Asigurarea accesului la informații clare, transparente și unificate.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Măsuri  

A11. Promovarea angajamentelor asumate la aprobarea Planului   
 
 

 
AI1  A12. Dezvoltarea unui ghid de informații și a unui site web care să includă serviciile, 

resursele și protocoalele de acțiune împotriva rasismului și xenofobiei, care există în 

Navarra. Traducerea în limbile cele mai reprezentative ale grupurilor și comunităților cărora 

li se adresează Planul.  

A13. Pregătirea unui ghid specific de bune practici, cu accent pe gen, destinat profesioniștilor 

din diferite sectoare: locuințe, ocuparea forței de muncă, sănătate, sectorul social, educație, 

tineret, egalitate etc., cu scopul de a promova nediscriminarea rasială, xenofobă și cea 

motivată de apartenența la mai multe categorii sociale, precum și sprijinirea diversității și 

egalitate în atenție. Se va acorda o atenție deosebită situațiilor cu cea mai mare 

vulnerabilitate (sănătatea reproducerii, locurile de muncă în domeniul casnic, nereguli 

administrative, prostituția, violența de gen)  

 
 

AI5, AI6, 

AI7, AI8, 

AI9  

A14. Dezvoltarea de materiale grafice informaționale și de sensibilizare, cu accent pe gen, 

pentru școli și comunitatea educațională, inclusiv educația non-formală.  

 
AI7  
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Obiectivul specific 4. Creșterea vigilenței împotriva rasismului: stabilirea unor mecanisme de monitorizare, urmărire și 
control care să faciliteze depistarea precoce și prevenirea atitudinilor și discursurilor rasiste sau xenofobe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Măsuri  

A15. Instituirea unui mecanism de consultare cu entitățile sociale în vederea efectuării unei 

revizuiri periodice anuale, cu accent pe gen, asupra progreselor și schimbărilor de atitudini și 

comportamente cu conținut rasist sau xenofob, incidente și infracțiuni motivate de ură.  

 
 
 

AI1, AI4  
A16. Promovarea formulelor mixte de colaborare și inovare între administrația publică, 

entitățile sociale și cetățeni pentru a proiecta împreună mecanisme de consultare, 

monitorizare, urmărire și control al rasismului, xenofobiei și incidentelor și infracțiunilor 

motivate de ură la nivel local.  

A17. Dezvoltarea unei metodologii și monitorizarea mesajelor, anunțurilor și practicilor 

rasiste, xenofobe și de discriminare motivate de apartenența la mai multe categorii sociale, în 

scările blocurilor și pe piața imobiliară.  

 
AI5  

A18. Dezvoltarea unei metodologii, cu o abordare de gen, pentru identificarea și 

monitorizarea atitudinilor, incidentelor și agresiunilor rasiste sau xenofobe și motivate de 

apartenența la mai multe categorii sociale în mediul educațional.  

 
AI7  

A19. Dezvoltarea unei metodologii, cu, abordare de gen, pentru identificarea și monitorizarea 

atitudinilor, incidentelor și agresiunilor rasiste, xenofobe și motivate de apartenența la mai 

multe categorii sociale în mediul sportiv.  

 
AI9  

A20. Analiza legislației regionale actuale în vederea identificării posibilelor conținuturi 

discriminatorii din cauza rasei sau originii etnice/migrante și a apartenenței la mai multe 

categorii sociale, precum și pentru promovarea modificării acesteia.  

 
 

 
AI3  

A21. Atunci când scopul permite acest lucru, pregătirea de rapoarte preliminare de evaluare 

care garantează lipsa discriminării non-rasiale și/sau xenofobe în legislația regională înainte 

ca aceasta să fie aprobată.  

Obiectivul specific 5. Lupta împotriva discursului de incitare la ură în mass-media și rețelele sociale. Cunoașterea, 

monitorizarea și răspunsul pentru a plasa mesaje pozitive și non-reactive la discursul rasist, xenofob și motivate de 

apartenența la diferite clase sociale.  

 

 
Măsuri  

A22. Dezvoltarea unei metodologii, cu o abordare care să țină cont de gen, pentru 

monitorizarea mesajelor, anunțurilor și practicilor rasiste, xenofobe și de discriminare motivată 

de apartenența la diferite clase sociale în mass-media și rețelele sociale care vizează Navarra.  

 

 
AI2  

A23. Proiectarea unui ghid stilistic, cu o abordare care să țină cont de gen, pentru mass-
media.  

Obiectivul specific 6. Sensibilizarea și conceperea de campanii împotriva rasismului și xenofobiei.  

 
 
 
 

Măsuri  

A24. Studierea includerii subiectului privind combaterea rasismului și xenofobiei în cererile de 

subvenții pentru activități artistice și culturale, care promovează valorile toleranței în 

diversitatea culturală și nediscriminarea, și care au loc în spațiile publice.  

 
 

AI2, AI4  

A25. Campanie de sensibilizare cu privire la valorile antirasiste/antisexiste din domeniul 

sportului cu intervenție în contexte sportive de bază, sporturi de înaltă performanță, mass-

media și rețele sociale.  

 
AI9  

  

  

  

  



  
  

  
Rezumat    

20  

   

 

 

 

 

Obiectivul specific 7. Administrația publică ca angajator și furnizor de servicii care previne discriminarea rasială și 

xenofobia. Adoptarea de măsuri preventive, îmbunătățirea și furnizarea de resurse materiale și umane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Măsuri  

A26. Premiul „Navarra de Colores - Nafarroa Koloretan” cu o recunoaștere amplă pentru 

companii/angajatori, sport, cultură etc.  

AI4, AI5,  

AI6, AI7, 
AI8, AI9  

A27. Dezvoltarea normativă a unui cod de conduită, care interzice discriminarea rasială și 

xenofobă și legătura dintre aceasta și discriminarea pe motive de sex, pe piața imobiliară. O 

atenție deosebită acordată grupurilor cele mai vulnerabile (persoane aflate într-o situație 

nereglementată din punct de vedere legal, familii monoparentale, femei victime ale violenței 

de gen)  

 

AI5  

A28. Crearea unei rețele între centre, „Școli împotriva rasismului”, care promovează dialogul, 

crearea de programe integrale, activități deschise și acțiuni participative și preventive în 

rândul elevilor, familiilor și cartierelor acestora.   

 
 
 
 
 

AI7  

A29. Crearea de secții și săli de clasă în centrele educaționale, pentru nediscriminare din 

motive de origine sau naționalitate, pentru sprijinirea victimelor discriminării din cauza originii, 

etniei, rasei sau apartenenței la diferite clase sociale și sprijin pentru familii. Crearea figurii de 

mediatori în rândul cadrelor didactice și elevilor.  

A30. Elaborarea unui regulament, cu o abordare care să țină cont de gen, privind 

nediscriminarea pe baza originii sau naționalității în școli, cu participarea comunității 

studențești.  

A31. Crearea secțiilor de nediscriminare bazate pe origine, naționalitate sau apartenența la 

mai multe clase sociale în federațiile sportive, cu introducerea figurii mediatorului sau a altor 

mecanisme de mediere și care să asigure eliminarea barierelor în a aparține federației.  

 
 
 

AI9  

A32. Revizuirea reglementărilor regionale actuale privind dreptul de admitere în vederea 

promovării măsurilor antidiscriminare în ceea ce privește accesul la locurile de agrement și 

magazine.  

A33. Promovarea participării localităților în rețelele și platformele naționale și internaționale în 

lupta împotriva rasismului și discriminării.  

 
AI1  

  
 

Protecție  

 
Obiectivul specific 8. Oferirea unui serviciu complet de asistență pentru persoanele identificate prin rasa lor și/sau care 

suferă de discriminare rasială, pe baza originii etnice/migrante și apartenenței la mai multe clase sociale, oferind 

mijloace de mediere, sprijin și consiliere.  

 
 
 
 
 
 
 

Măsuri  

A 34. Oficiul public de asistență pentru victimele rasismului și xenofobiei, care să ofere 

servicii complete de îngrijire, mediere, justiție reparatorie, documentare și sensibilizare. Acest 

birou va avea un sediu fizic și canale telefonice și telematice de. Acesta va avea personal 

specializat și va facilita coordonarea între agenți.  

 
 
 
 
 

AI1  A35. Instituirea unui canal de depunere de plângeri și asistență telefonică pentru victimele 

sau martorii unor acte sau conduite rasiste (gestionat prin intermediul Oficiului de Asistență 

pentru Victimele Rasismului și Xenofobiei).   

A36. Crearea unei cutii poștale fizice și virtuale pentru plângeri/sugestii în instituțiile care au 

grijă de victimele rasismului, xenofobiei sau discriminării pe motivul apartenenței la mai multe 

clase sociale.  

A37. Crearea unităților pentru infracțiunile motivate de ură în cadrul Poliției Regionale.  AI2, AI3  
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A38. Aprobarea instrucțiunii/regulamentului pentru a împiedica Poliția Regională să facă 

identificări pe baza profilului rasial al persoanei sau a originii etnice/migrante.  

 
 
 
 

AI3  A39. Aprobarea unei instrucțiuni/regulament pentru a împiedica administrațiile publice din 

Navarra să solicite informații privind condiția de imigrant a persoanei respective în raporturile 

sale cu administrația, în special cu forțele de ordine și securitate, pentru a le permite 

migranților să depună plângeri cu privire la posibile infracțiuni fără teama de a li se impune 

sancțiuni pentru străini.  

 

A40. Reducerea „dublei victimizări”, prin convenirea asupra unui protocol de acțiune 

coordonată de către administrația publică, sectorul terțiar și organele de poliție și organismele 

judiciare, pentru a evita duplicarea și diferențele.  

 

AI1  

 

A41. Proiectarea protocolului, cu o abordare care să țină cont de gen, pentru detectarea 

infracțiunilor/incidentelor motivate de ură, cauzate de rasism și xenofobie sau apartenența la 
mai multe clase sociale.  

 
AI2  

 
A42. Proiectarea și revizuirea protocoalelor, cu o abordare care să țină cont de gen, pentru 

acțiunea și depunerea de plângeri împotriva actelor de discriminare rasială, xenofobie sau 

discriminare pe motive de apartenență la mai multe clase sociale în administrația publică, 

piața imobiliară, ocuparea forței de muncă, mediul social, mediul educațional, sănătate, 

tineret, egalitate și domeniul sportului sau în spații publice de agrement.  

 
AI1, AI5, 

AI6, AI8, 

AI9  

 
 

Reparație  

 
Obiectivul specific 9. Sprijin pentru victime și justiție reparatorie. Conceperea și punerea în aplicare a măsurilor de 
emancipare a victimelor (și a potențialelor victime). Promovarea justiției reparatorii.  

 
 
 

Măsuri  

A43. Elaborarea de protocoale, cu o abordare care să țină cont de gen, pentru justiția 

reparatorie pentru victime.  

 
 
 

AI1  
A44. Proiectarea programelor de reabilitare pentru victime. O atenție deosebită acordată 

grupurilor cele mai vulnerabile (persoane care se practică prostituția, violență de gen etc.)   

 
Obiectivul specific 10. Contribuie la consolidarea capacității de apărare a entităților care sprijină victimele rasismului 

și xenofobiei.  

 
Măsuri  

 
A45. Sprijin pentru entitățile din sectorul terțiar, sindicatele și organizațiile care desfășoară 

activități de însoțire și consiliere a victimelor, pentru plângeri, sesizări, asistență.  

 
AI4  

 
Obiectivul specific 11. Promovarea recunoașterii victimelor, comemorării și vizibilității acestora prin garantarea 

prezenței lor în memoria colectivă și în spațiul public.  

 
 
 

Măsuri  

A46. Comemorare anuală în fiecare 21 martie, a Zilei Internaționale pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale, cu inițiative care promovează conștientizarea și mobilizarea în rândul 

cetățenilor.  

 
 
 

AI2  

A47. Implementarea unei campanii specifice de reparare, omagiere și rememorare, împotriva 
rasismului, xenofobiei și discriminării motivate de apartenența la mai multe clase sociale sub 

numele „Navarra de Colores  
- Nafarroa Koloretan”.  
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În ce constă propunerea 
de creare a unui oficiu 
public pentru oferirea de 
asistență victimelor 
rasismului și xenofobiei? 

 
  
  

În prezent, Navarra nu are o instituție publică care să ofere îngrijiri 
complete victimelor discriminării cauzate de rasism sau xenofobie. Pe 
de o parte, există tratamentul oferit de poliție și organele juridice 
pentru infracțiunile motivate de ură, iar pe de altă parte, consilierea și 
sprijinul sectorului terțiar și al instituției de asistență pentru victime (în 
general, pentru toate victimele), dar lipsește o resursă cuprinzătoare 
și exhaustivă. Se recomandă crearea unui spațiu neutru, un spațiu 
nemarcat pentru prezentarea plângerilor, unde victimele pot veni să 
vorbească, să ceară ajutor și să depună o plângere. Un oficiu 
cuprinzător pentru asistența victimelor infracțiunilor motivate de ură, 
care au la bază rasismul, xenofobia sau discriminarea bazată pe 
apartenența la mai multe clase sociale, care să evite dubla 
victimizare, să ofere siguranță juridică și administrativă și să 
stabilească o relație de empatie cu victimele, care fixează în același 
timp mecanisme de ajutor și justiție reparatorie.  
  
Acest oficiu trebuie să fie un spațiu care să găzduiască toți agenții 
necesari pentru prevenirea și gestionarea incidentelor și infracțiunilor 
motivate de ură, cauzate de rasism, xenofobie și discriminare bazată 
pe apartenența la mai multe clase sociale. Crearea unui astfel de 
spațiu reprezintă o provocare inovatoare și extrem de eficientă în 
prevenirea și gestionarea rasismului și a incidentelor și infracțiunilor 
motivate de ură, rasism și xenofobie. Soluția la prezentarea 
insuficientă de plângeri implică colaborarea cu toate grupurile 
implicate. Cu victimele, pentru a le face informa cu privire la drepturile 
și obligațiile lor, pentru a le emancipa la nivel de colectiv. Cu 
societatea în general, prin oferirea de cursuri privind elementele 
culturale și sociale. Cu sectorul terțiar, prin colaborarea pentru a 
sensibiliza și a emancipa victimele. Cu autoritățile judiciare și 
organele de poliție, printr-o instruire intensivă, sensibilizare și 
proceduri pentru acest tip de infracțiuni și incidente.  
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Structura oficiului 

  

 
 

 
  

 
 
 

Servicii complete de asistență (față în 

față, prin telefon și imediat) 

 Asistență gratuită și confidențială  

 Sediul fizic pentru a oferi asistență față în față, creând un 

spațiu sigur  

 Canale de asistență telefonică și online pentru a facilita 

asistența personală urgentă în afara programului de 

lucru  

 Oficiul trebuie să aibă personal format din experți în dreptul 

imigrației, drepturile omului și infracțiunile motivate de ură. Este 

recomandat să dispună de o rețea de specialiști care lucrează în 

diferite domenii de acțiune în care au fost detectate principalele 

încălcări, în special cele referitoare la piața muncii, locuințe, 

sănătate și educație. De asemenea, este important ca întreg 

personalul său să aibă competențe în medierea interculturală cu 

o perspectivă de gen și din mai multe clase sociale. De 

asemenea, se consideră că este necesar să existe personal sau 

o rețea de specialiști cu cunoștințe și afinitate pentru a lucra cu 

tineri și adolescenți. Nu în ultimul rând, Oficiul trebuie să aibă o 

rețea de  

servicii de traducere, 

interpretare și mediere, 

care garantează o 

comunicare fluentă și 

inteligibilă în diferite 

limbi, atunci când este 

necesar.  
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Coordonarea între agenții entităților publice și private 

 
Unul dintre primii pași pe care îi va face guvernul regional este îmbunătățirea coordonării 

între diferitele organisme și agenți implicați în lupta împotriva rasismului și xenofobiei. În 

acest scop, crearea acestui Oficiu presupune un progres care va facilita și consolida 

instituirea unui cadru comun pentru coordonarea muncii. Acest nou organism public va 

coordona canalele directe de dialog și va lucra în materie de rasism și xenofobie cu 

diferitele departamente ale administrației regionale și cu alte administrații care solicită 

acest lucru. De asemenea, va acorda atenție coordonării și consilierii necesare școlilor, 

centrelor de sănătate și spitalelor, sediilor de lucru și companiilor. Crearea unui Oficiu 

pentru prezentarea de plângeri este un spațiu simbolic pozitiv, însă lucrul cel mai relevant 

va fi prezența unor persoane de referință pentru colectivul respectiv în diferitele spații 

sociale, cum ar fi în școală, în domeniul justiției sau al poliției, care acționează drept 

catalizatori, canale de încredere și care reprezintă conviețuirea viitoare. O mare parte din 

măsurile incluse în acest Plan se îndreaptă în această direcție.  

  

  

Lucrul într-o rețea cu 

entități sociale 

Ca parte a acestei acțiuni de coordonare 

și stabilire de parteneriate între 

administrația publică și societate, s-a 

constatat că în Navarra există diferite 

organizații care oferă propriile servicii de 

asistență pentru victimele discriminării. 

Oficiul va îmbunătăți coordonarea și 

crearea de rețele cu entitățile sociale și 

comunitare. 

 

 

Viziunea se axează, de asemenea, pe crearea și promovarea unui spațiu pentru entități, 

deschis tuturor agenților care doresc să lucreze în mod coordonat pentru egalitate și 

discriminare non-rasială, pe motive de origine etnică/migrantă sau xenofobă. Printre 

obiectivele inițiale ale acestei munci din cadrul unei rețele, care promovează forme mixte 

și hibride de colaborare, se numără: identificarea comună a situației discriminării rasiale, 

etnice/migrante și de apartenență la mai multe clase sociale, în diferite părți ale 

comunității; partajarea resurselor; realizarea de instruiri comune; și propunerea, 

convenirea și punerea în aplicare a protocoalelor de acțiune, precum și a altor măsuri de 

acțiune din prezentul plan.  
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Funcții și tipuri de intervenție din partea Oficiului 
 

 

Asistență 
exhaustivă, 

 
 
 
 

Activarea 
protocoalelor 
de acțiune 

bazate pe ascultare, pe furnizarea de informații și îndrumare, pe asistență 
psihologică și psihosocială care să ia în considerare dimensiunea emoțională, 
precum și pe sprijinul pe parcursul diferitelor etape din proces. Unul dintre 
obiectivele acestei asistențe va trebui să fie consolidarea resurselor proprii ale 
persoanei, pentru a depăși stigmatul social și pentru a îi oferi instrumente prin 
care să utilizeze mecanismele de protecție și garantare a drepturilor. 

 

în cazurile de discriminare rasială, etnică/migrantă, de apartenență la mai multe 
clase sociale, incidente și infracțiuni motivate de ură, cu măsuri specifice de 
protecție a persoanei în funcție de domeniul în care are loc discriminarea 
(administrație publică, muncă, locuințe, sănătate, educație, sport și agrement și 
timp liber). 

 
 

 

Consultanță 
juridică 
personalizată 

 

 
Detectarea 
problemelor 
rasismului 
structural.  

și punerea la dispoziția fiecărei persoane a diferitelor mecanisme de soluționare a 
conflictelor, cum ar fi concilierea, intermedierea sau medierea. În cazul unei 
încălcări care constituie o infracțiune, oficiul va oferi consultanță juridică pentru 
depunerea plângerii de discriminare corespunzătoare. 

 
Coordonarea colaborării cu Avocatul Poporului și entitățile sociale în vederea 
monitorizării și urmăririi cazurilor care se pot solda cu un comportament rasist 
sau discriminare, în funcție de originea migrantă/etnică sau de apartenență la mai 
multe clase sociale, de către administrație în exercitarea funcțiilor sale (rasism 
instituțional). 

 
 

Justiție 
reparatorie.  

Oficiul va direcționa plângerile cetățenilor către proceduri administrative, judiciare 
sau de mediere, cu scopul de a repara prejudiciul suferit și de a readuce victima în 
exercitarea deplină a drepturilor sale. În acest sens, vom lucra împreună cu 
Direcția Generală de Justiție pentru a stabili mecanisme care să permită nu numai 
repararea daunelor, ci și prevenirea cazurilor de discriminare rasială și xenofobă 
prin reeducare și lucrul cu făptașii.  

 
 

 

Instruirea,  proiectarea și coordonarea cursurilor și materialelor educative, întocmite 
împreună cu și pentru persoanele identificate prin rasa lor, personalul 
administrației publice, entitățile sociale, entitățile private și cetățenii în general. 

 

Documentarea, colectarea plângerilor, monitorizarea și efectuarea unor diagnostice 
periodice cu privire la evoluția rasismului și xenofobiei în Navarra; 
publicarea de informații și materiale grafice și informative, memorie 
grafică, canal de știri și promovarea campaniilor de sensibilizare. 

 

Consolidarea  distribuției și promovarea serviciilor și resurselor publice în lupta împotriva 
rasismului și a xenofobiei. Pentru a garanta accesul la serviciile și resursele 
publice în lupta împotriva rasismului și a xenofobiei, oficiul va promova inițiative 
de comunicare care să permită accesul la informații clare, transparente și 
unificate. În acest scop, se recomandă proiectarea și crearea unui spațiu web 
prin intermediul căruia să se centralizeze serviciile de asistență, coordonarea 
acestora, campaniile de informare și sensibilizare, precum și toate documentele, 
rapoartele, ghidurile și materialele grafice legate de lupta împotriva rasismului și 
xenofobiei. 

 



  

    

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


