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Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei: 
 
 
Amintind Declaraţia adoptată de şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale 
Consiliului Europei la primul Summit care a avut loc la Viena în 8-9 octombrie 
1993; 
 
Amintind faptul că Planul de acţiune asupra combaterii rasismului, xenofobiei, 
antisemitismului şi intoleranţei, ca parte componentă a acestei Declaraţii, a invitat 
Comitetul Miniştrilor să înfiinţeze Comisia Europeană împotriva Rasismului şi 
Intoleranţei având ca mandat, inter alia, să formuleze recomandări de politică 
generală către statele membre; 
 
Amintind, de asemenea, Declaraţia finală şi Planul de acţiune adoptat de şefii de 
stat şi de guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei la cel de-al doilea 
Summit care a avut loc la Strasbourg în 10-11 octombrie 1997; 
 
Amintind articolul 4 al Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială; 
 
Amintind Recomandarea Nr. R(92)19 a Comitetului Miniştrilor către statele 
membre privind jocurile video care au un conţinut rasist şi Recomandarea Nr. 
R(97)20 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind “Discursul de ură”; 
 
 Amintind faptul că în Recomandarea de politică generală nr. 1 ECRI  a chemat 
guvernele statelor membre ale Consiliului Europei să adopte măsuri prin care 
dreptul naţional penal, civil şi administrativ să combată în mod expres şi specific, 
rasismul, xenofobia, antisemitismul şi intoleranţa; 
 
Subliniind, în aceeaşi recomandare, că ECRI a cerut ca măsurile susmenţionate 
să prevadă, în special, că formele de exprimare orală, scrisă, audio-vizuală şi 
alte forme de exprimare, inclusiv media electronică, care incită la ură, 
discriminare sau violenţă împotriva grupurilor rasiale, etnice, naţionale sau 
religioase sau împotriva membrilor acestora, pe motiv că aceştia aparţin unui 
asemenea grup, sunt considerate din punct de vedere juridic, ca infracţiuni 
penale, care includ, de asemenea, producerea, distribuirea şi depozitarea în 
vederea distribuirii a materialului în chestiune; 
 
Ţinând cont în totalitate de Concluziile generale ale Conferinţei europene 
împotriva rasismului de la Strasbourg din 11-13 octombrie 2000, care reprezintă 
contribuţia regională europeană la Conferinţa mondială împotriva rasismului, 
discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei care îi este asociată, şi care va 
avea loc în perioada 31 august – 7 septembrie 2001, la Durban în Africa de Sud; 
 



 4

Luând în considerare faptul că această Conferinţă europeană împotriva 
rasismului a cerut statelor participante să depună toate eforturile pentru a urmări 
în justiţie pe cei responsabili şi complicii acestora pentru incitare la ură rasială pe 
Internet; 
 
Salutând faptul că, în Declaraţia politică adoptată la 13 octombrie 2000 la 
încheierea sesiunii Conferinţei europene, statele membre ale Consiliului Europei 
s-au angajat să combată toate formele de exprimare care incită la ură rasială şi 
să ia măsuri împotriva diseminării unor astfel de materiale în general în media şi 
în particular pe Internet; 
 
Ţinând cont de acţiunile şi iniţiativele avute în acest domeniu de Naţiunile Unite, 
OSCE, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană; 
 
Salutând progresele făcute de Consiliul Europei pentru suprimarea criminalităţii 
cibernetice, în special activitatea de elaborare a proiectului Convenţiei asupra 
crimei cibernetice şi sperând într-o finalizare promptă a acestui prim instrument 
internaţional privind interzicerea criminalităţii cibernetice; 
 
Regretând totodată că, pentru moment, proiectul Convenţiei nu include prevederi 
referitoare la infracţiunile rasiste, xenofobe şi antisemite comise prin intermediul 
Internet-ului; 
 
Conştientă de contribuţia pozitivă pe care Internetul o poate avea în combaterea 
rasismului şi intoleranţei la scară mondială; 
 
Recunoscând faptul că Internetul oferă căi fără precedent de înlesnire a 
comunicării peste frontiere a informaţiilor privind problemele protecţiei drepturilor 
omului în corelare cu lupta împotriva discriminării; 
 
Punând accentul pe faptul că, utilizarea Internetului în sensul ridicării nivelului de 
educaţie şi cunoaştere în domeniul combaterii rasismului şi intoleranţei este o 
practică bună care ar trebui susţinută şi mai târziu dezvoltată; 
 
Profund preocupată de faptul că Internetul este, de asemenea, folosit pentru 
difuzarea de materiale rasiste, xenofobe şi antisemite de către indivizi şi grupuri 
în scopul de a incita la intoleranţă sau ură rasială şi etnică; 
 
Convinsă de determinarea statelor membre ale Consiliului Europei de a combate 
fenomenele de rasism, xenofobie, antisemitism şi intoleranţă care distrug 
democraţia şi, în acest fel, de a acţiona eficient împotriva folosirii Internetului în 
scopuri rasiste, xenofobe şi antisemite; 
 
Conştientă că Internetul, prin caracteristicile proprii, necesită soluţii la nivel 
internaţional şi deci, o dorinţă din partea tuturor statelor de a combate incitarea la 
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ură rasială, permiţând ca principiul fundamental de respectare a demnităţii 
umane să prevaleze; 
 
Recomandă guvernelor statelor membre: 
 

- includerea problematicii combaterii rasismului, xenofobiei şi 
antisemitismului în toate activităţile, curente şi viitoare, la nivel 
internaţional în scopul suprimării conţinutului ilegal din Internet; 

 
- să reflecte, în acest context, asupra pregătirii unui protocol specific la 

viitoarea Convenţie asupra criminalităţii cibernetice pentru a combate 
infracţiunile rasiste, xenofobe şi antisemite comise prin intermediul 
Internetului; 

 
- să întreprindă măsurile necesare consolidării cooperării internaţionale 

şi asistenţei reciproce între autorităţile judiciare şi din cadrul poliţiei din 
întreaga lume, pentru a acţiona mai eficient împotriva diseminării 
materialelor rasiste, xenofobe şi antisemite prin intermediul 
Internetului; 

 
- să asigure ca legislaţia naţională relevantă să se aplice şi infracţiunilor 

rasiste, xenofobe şi antisemite comise prin intermediul Internetului şi 
să urmărească în justiţie pe cei responsabili de astfel de ofense; 

 
- să ia măsuri susţinute pentru pregătirea autorităţilor judiciare şi din 

cadrul poliţiei în ceea ce priveşte problema diseminării materialelor 
rasiste, xenofobe şi antisemite prin intermediul Internetului; 

 
- să reflecteze, în acest context, la înfiinţarea unui organism naţional 

consultativ care ar putea să acţioneze ca un centru permanent de 
monitorizare, ca organism de mediere şi ca partener în pregătirea 
codurilor de conduită; 

 
- să susţină iniţiativele anti-rasiste existente pe Internet precum şi 

dezvoltarea unor noi situri dedicate luptei împotriva rasismului, 
xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei; 

 
- să clarifice, în funcţie de rolul tehnic al fiecăruia, responsabilitatea 

gazdei, a furnizorului şi a editorilor site-ului ca urmare a diseminării 
mesajelor rasiste, xenofobe şi antisemite; 

 
- să susţină măsurile de reglementare ale industriei Internetului pentru 

combaterea rasismului, xenofobiei şi antisemitismului în reţea, cum ar 
fi: liniile speciale anti-rasiste, codurile de conduită şi soft-urile de filtrare 
şi de încurajare a cercetărilor viitoare în acest domeniu; 
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- să sensibilizeze marele public asupra problemei diseminării 
materialelor rasiste, xenofobe şi antisemite prin intermediul  
Internetului, acordând o atenţie specială educaţiei publicului tânăr 
utilizator al Internetului, în special copiilor, făcându-i conştienţi de 
faptul că pot fi confruntaţi cu site-uri rasiste, xenofobe şi antisemite şi 
de pericolele posibile care sunt legate de acestea.  

 
 
 
 
 
 
 


