
 
 
 
 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE - PLANUL LECŢIEI 
 

 
OBIECTIVE PENTRU ELEVI 
 

• Să discute rolul fundametal al libertăţii de exprimare într-o societate democratică. 
• Să sesizeze tensiunea care există într-o democraţie între exercitarea libertăţii de exprimare şi 

protecţia persoanelor, a minorităţilor sau a grupurilor defavorizate. 
• Să înţeleagă conceptul de ură exprimată public – exprimare care promovează ura sau 

violenţa împotriva altor persoane sau grupuri din societate. 
• Să examineze cum democraţiile care împărtăşesc aceleaşi principii şi se confruntă cu 

probleme similare, pot să elaboreze soluţii diferite. 
• Să exploreze influenţa istoriei asupra echilibrului specific valori - protecţie juridică în 

diverse societăţi democratice. 
• Să analizeze argumentele pro şi contra acceptării de către autorităţi a exprimării urii în 

public. 
• Să identifice zonele de acord şi de dezacord cu alţi elevi. 
• Să decidă individual şi ca grup dacă autorităţile ar trebui să permită exprimarea urii în public 

şi să îşi bazeze decizia pe argumente solide. 
• Să reflecteze asupra valorii procedurii deliberării într-o democraţie. 

 
 
 

PROBLEMA/ÎNTREBAREA PENTRU DELIBERARE 
 

Ar trebui ca democraţia noastră să permită exprimarea urii în public? 
 
 

MATERIALE 
 
• Desfăşurarea lecţiei 
• Anexa 1 – Ghidul deliberării 
• Anexa 2 – Activităţile deliberării 
• Anexa 3 – Reflecţiile elevului asupra deliberării 
• Textul  
• Bibliografie selectivă 
• Argumente pentru problema supusă deliberării (opţional – se foloseşte dacă elevii au 

dificultăţi în identificarea argumentelor sau dacă timpul este prea scurt) 
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LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

 
 Aproape toţi cei 192 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite au semnat Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului. Articolul 19 al acestei Declaraţii spune că “Orice persoană are 

dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fără 

amestecul cuiva şi de a căuta, primi şi difuza informaţii şi idei prin orice mijloace media, indiferent 

de frontiere.” În exprimarea organizaţiei neguvernamentale Freedom House, “Cuvîntul repetitiv este 

orice (persoană). Negarea acestei doctrine înseamnă negarea universalităţii libertăţii de informare, 

care este un drept fundamental al omului.” 

 Societăţile democrate consideră că libertatea de exprimare este esenţială pentru ele. Ele spun 

că aceasta le deosebeşte de ţările nedemocrate. Oricum, chiar şi democraţiile limitează sau interzic 

anumite tipuri de exprimare pe care le consideră dăunătoare sau periculoase. Un exemplu de astfel 

de tensiune între libertatea de exprimare şi alte valori ale democraţiei, este exprimarea urii în public 

– exprimare care promovează ura sau violenţa împotriva altor persoane sau grupuri din societate. 

Rolul libertăţii de expresie în societăţile democrate 

 Autoguvernarea cere ca cetăţenii să aibă informaţii corecte, adecvate şi de actualitate despre 

problemele pe care le întîmpină societatea. Cînd ideile pot fi auzite, examinate sau supuse 

întrebărilor, societatea se poate  dezvolta cultural, economic şi ştiinţific. Exprimarea liberă face şi 

ca oamenii să îşi elibereze supărarea sau frustrarea faţă de autorităţi sau în legătură cu alte 

probleme. Deci ea scade probabilitatea ca oamenii să apeleze la mijloace violente pentru a se 

exprima. Libertatea de exprimare rămîne unul dintre cele mai de bază drepturi ale omului într-o 

democraţie.  

Guvernarea democratică: protector şi regulator al libertăţii de exprimare 
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 Guvernele democrate din America de Nord şi Europa protejează libertatea de exprimare. De 

asemenea, ele au nişte prerogative de a o limita. De exemplu, Primul Amendament din Constituţia 

SUA spune: “Congresul nu va adopta nicio lege... care să reducă libertatea de exprimare sau 

libertatea presei.” Totuşi, libertatea de exprimare nu a fost considerată niciodată absolută, în SUA. 

În ultimii ani, Curtea Supremă a SUA a sporit protecţia pentru cei care exprimă idei nepopulare. 

Specialiştii americani în educaţie civică Lee Arbetman şi Ed O’Brien remarcă totuşi că respectiva 

instituţie proclamă că guvernul păstrează puterea de a limita sau sancţiona conţinutul anumitor 

tipuri de exprimare, cum ar fi, obscenitatea, reclama (sau altă exprimare în scop comercial), 

defăimarea, provocarea şi incitarea. 

Şi legile altor ţări stabilesc un echilibru între protecţie şi limite ale libertăţii de exprimare. 

Consiliul Europei spune în articolul 10 al Convenţiei Drepturilor Omului că “Fiecare persoană are 

dreptul să se exprime liber... fără amestecul autorităţilor publice şi indiferent de frontiere.” Dar 

articolul 10 cuprinde şi o lungă listă de excepţii. Această libertate poate fi limitată pentru prevenirea 

crimelor, apărarea securităţii naţionale, a ordinii, sănătăţii şi moralei publice, a autorităţii şi 

imparţialităţii puterii judecătoreşti şi a “reputaţiei sau drepturilor celorlalţi.” Consiliul Europei 

include Azerbaijan, Cehia, Estonia, Lituania, Macedonia, România, Federaţia Rusă, Sebia şi 

Ucraina din ţările participante la proiectul DID.  

Democraţiile şi libertatea de exprimare: lege determinată istoric 

 Multe societăţi democratice sunt compuse din oameni de rase şi culturi diferite, vorbind 

limbi diferite, avînd religii şi origini etnice diferite. Deseori apar tensiuni între majoritate şi diverse 

minorităţi religoase, etnice, culturale sau ideologice. Aceste tensiuni pot creşte în timpul perioadelor 

de instabilitate economică sau socială sau cînd un grup se sinte tratat incorect. Unele dintre aceste 

revendicări îşi au originea cu multe secole în urmă.  

 Mai concret, istoria societăţilor democratice determină legile lor. Democraţiile împărtăşesc 

acelaşi devotament faţă de libertatea de expresie, egalitate şi respect pentru cetăţenii lor. Dar cum 

echilibrează ele aceste valori depinde, în parte, de istoria specifică fiecărei ţări. 



Libertatea de exprimare şi exprimarea urii în public în Europa. Multe democraţii europene au 

luptat împotriva Germaniei naziste în timpul celui de al doilea război mondial. Nazismul a pretins 

că naţiunea germană era superioară şi a clasificat grupuri întregi drept “nedemne să trăiască.” 

Deoarece nazismul a ucis milioane de oameni din cauza rasei, etniei sau religiei, democraţiile 

europene de astăzi sunt dedicate prevenirii unor astfel de evenimente îngrozitoare. Astfel, 

Constituţia Rusiei afirmă că “fiecărei persoane i se va garanta libertatea ideilor şi a exprimării” şi că 

“propaganda supremaţiei sociale, rasiale, naţionale, religioase sau lingvistice va fi interzisă.” Legea 

lituaniană cu privire la furnizarea informaţiei pentru public şi Constituţia Azerbaijanului au 

prevederi similare.  

 În Cehia, care a fost ocupată de nazişti în al doilea război mondial, codul penal pedepseşte 

pe oricine care defăimează public o naţiune sau limba ei, o rasă sau un grup de locuitori; care incită 

public la ură împotriva unei naţionalităţi sau rase sau care cere restricţii ale drepturilor şi libertăţilor 

membrilor acesteia. Totuşi, cîţiva lideri politici cehi au fost acuzaţi pentru declaraţiile făcute 

împotriva romilor. În aprilie 2007, de exemplu, avocaţii romilor au depus o plîngere penală 

împotriva adjunctului premierului Jiri Cunek. Cunek a fost citat spunînd că oricine doreşte să 

primească sprijin de la stat “ar trebui să fie ars de soare, să se certe în familie şi să aprindă focuri în 

pieţe” (“Plîngerea populaţiei romani cehe”, 2007). Deşi Cunek a susţinut că el s-a referit la 

politicieni şi nu la romi, observatorii au remarcat că extremiştii anti-romi au salutat remarcile sale.  

 În alt incident, Leana Janackova, o senatoare cehă şi primar al oraşului Ostrava din nordul 

Moraviei a fost înregistrată audio în 2006, referindu-se la romi într-o aşezare controversată numită 

Bedriska. “Va spun că nu sunt de acord cu nici un fel de integrare. Din păcate, sunt rasistă, nu cred 

în integrarea ţiganilor din district. Din păcate, am ales Bedriska pentru a-i aşeza în interiorul unui 

gard înalt, un gard electric, dacă vreţi, şi voi fi fericită să strig asta în întreaga lume” (“Senator în 

apă fierbinte”, 2007). Deşi Janackova spune că înregistrarea a fost obţinută de către oponenţii ei 

politici, alţi observatori sunt îngrijoraţi. “Ne aflăm numai la o generaţie distanţă de ororile anilor 

‘30 şi ’40,” a spus Kumar Vishwanathan, care a furnizat caseta respectivă Comitetului pentru 



drepturile omului din Senat. “Dacă un senator responsabil şi respectat şi un primar al unui oraş 

spune astfel de lucruri, chiar dacă în glumă, eu cred că acea persoană ar trebui să răspundă pentru 

cuvintele respective.” Comitetul a decis să nu cerceteze cazul.  

Libertatea de exprimare şi exprimarea urii în public în SUA. SUA s-au născut în urma unui război 

de independenţă faţă de Marea Britanie. Americanii au înţeles, în parte, războiul, drept o revoltă 

împotriva restricţiilor impuse de britanici drepturilor lor. Un rezultat este că Primul Amendament 

protejează libertatea de exprimare.Totuşi, după independenţă, SUA au acceptat legalitatea sclaviei a 

milioane de oameni cu origini africane. Numai după 80 de ani şi un război civil au abolit americanii 

sclavia. Încă un secol a mai trecut  pînă cînd afro-americanii au început să dobîndească drepturi 

egale depline, deseori în faţa rasismului şi violenţei. 

 Ca rezultat, multe oraşe şi state americane au identificat anumite acte simbolice ca fiind 

forme de exprimare a urii în public. De peste 50 de ani, Virginia are o lege care interzice arderea 

crucilor cu “intenţia de a intimida o persoană sau un grup.“ Legea spune că o cruce care arde (este 

aprinsă) este în sine o dovadă suficientă a “intenţiei de a intimida.“ În 1998, Barry Black a dat foc 

unei cruci la un mic miting al Ku Klux Klan-ului, desfăşurat pe o proprietate privată. Black a avut 

acordul proprietarul respectiv, care a şi participat la miting. Un ofiţer de poliţie a văzut crucea 

arzînd şi l-a arestat pe Black.  

 Black a fost găsit vinovat că a încălcat legea împotriva arderii crucilor. El a făcut apel la 

Curtea Supremă a SUA. În 2003, Curtea a făcut o distincţie între actul arderii crucii şi intenţia 

avută în vedere de persoanele care au dat foc crucii. Curtea a spus că “Primul Amendament îi 

permite statului Virginia să scoată în afara legii arderea crucilor, făcută cu intenţia de a intimida .“  

Oricum, Curtea a spus şi că actul incendierii crucii poate fi exprimare protejată: dacă respectivele 

cruci incendiate au fost folosite la o manifestaţie politică, de exemplu, ele pot fi o declaraţie 

ideologică sau manifestarea solidarităţii de grup. Actul incendierii crucii nu poate fi 

neconstitutţional, a spus Curtea, deoarece o astfel de lege ar putea încălca “exprimarea politică 

legală de la baza a ceea ce este menit să protejeze Primul Amendament“ (Virginia v. Black, 2003). 



Interzicerea exprimării urii în public: susţinători şi oponenţi 

Unii oameni cred că exprimarea urii în public nu este o infracţiune. Ei cred că deşi anumite 

expresii sunt dureroase şi ilustrînd ura, ele sunt un preţ mic plătit pentru libertate. Ceea ce este legal, 

nu este neapărat acceptabil sau  dezirabil. Un mod mai bun de a  contracara exprimarea urii este să 

condamne astfel de gînduri şi să evite persoanele care fac acest lucru. Cu argumente, convingere şi 

chiar exprimare “drăgăstoasă“, fiecare poate folosi exprimarea liberă pentru a promova tipul de 

societate pe care îl doreşte.   

Alte persoane care ar permite exprimarea urii în public argumentează că legile care o 

interzic sunt inaplicabile. Astfel de legi îi cer guvernului să stabilească intenţia vorbitorului. 

Aceasta este deseori o sarcină imposibilă. Dacă un cuvînt sau un simbol pot să însemne ceva pentru 

o persoană şi ceva foarte diferit pentru altă persoană, atunci legea este o modalitate greşită de a 

clasifica astfel de exprimări. Guvernul îşi poate folosi timpul mai bine, sancţionînd acţiunile de ură, 

nu presupunînd existenţa unor intenţii.  

Oamenii care doresc sancţionarea exprimării urii, argumentează că nu există libertate de 

exprimare absolută. Dimpotrivă, societatea trebuie să decidă, prin legile existente, limitele libertăţii 

de exprimare. Interzicînd exprimarea urii în public, guvernul echilibrează libertatea de exprimare şi 

alte valori democratice cum sunt respectul şi toleranţa. Dacă guvernul greşeşte echilibrul, poporul 

poate întotdeauna să îl schimbe. 

Oponenţii cred că pedepsirea exprimării urii în public creşte protecţie egală a persoanelor şi 

nu permite doar protejarea celor puternice. Exprimarea urii faţă de grupurile marginalizate sau faţă 

de care nu se manifestă respect este chiar mai dăunătoare. Ea loveşte persoanele lipsite de putere. 

Pedepsirea exprimării urii în public ajută la prevenirea transformării relaţiilor de putere inegală în 

discriminare explicită.  

Oamenii care ar permite exprimarea urii în public sunt îngrijoraţi că legile care o pedepsesc 

vor avea efect de “intimidare“ a exprimării libere: oamenii vor fi mai puţin dispuşi să spună chiar ce 

gîndesc. Ei argumentează că odată ce guvernul are puterea să pedepsească exprimarea, zona de 



interzicere a exprimării va creşte. Guvernele ar trebui să poată controla numai ce pot sau nu pot 

oamenii să facă, nu şi ce pot ei să spună sau să creadă.  

Oamenii care nu ar permite exprimarea urii în public sunt, de asemenea, îngrijoraţi de 

efectul de “intimidare“: un mesaj de ură exprimat o dată poate fi mai puternic decît un mesaj de 

toleranţă exprimat de mai multe ori. Istoria a arătat că vorbirea este deseori primul act de persecuţie 

împotriva anumitor persoane sau grupuri. Pedepsirea exprimării urii stabileşte limite necesare şi 

potrivite pentru ce poate fi spus într-o societate democratică.  

Lupta de realizare a echilibrului între libertatea de exprimare şi demnitate şi respectul faţă de 

toţi rămîne o provocare centrală a fiecărei democraţii.  
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Libertatea de exprimare - Întrebarea pentru deliberare cu argumente 

Întrebarea pentru deliberare 
Ar trebui ca democraţia noastră să permită exprimarea urii în public? 

DA - Argumente în sprijinul întrebării pentru deliberare 

1. Exprimarea urii în public este condamnabilă, dar nu este o crimă. Chiar dacă anumite 

cuvinte rănesc sau sunt pline de ură, sunt doar cuvinte – durerea pe care o  cauzează este un 

preţ mic plătit libertăţii.  

2. Numai pentru că ceva este legal, nu înseamnă că este şi acceptabil sau dezirabil. Un mod 

mai bun de a lupta împotriva exprimării urii în public este utilizarea libertăţii de exprimare 

şi a exprimării “drăgăstoase“ pentru a promova acel tip de societate dorit de oameni.  

3. Legile care interzic exprimarea urii în public vor avea efectul de „intimidare” a exprimării 

libere. Dacă guvernul are puterea de a pedepsi exprimarea, se va extinde zona de inetrzicere 

a exprimării. Toate guvernele încearcă să nu cedeze atribuţiile pe care le au deja. Guvernele 

ar trebui să poată controla doar ce pot sau nu pot să facă oamenii, nu şi ce pot ei să spună 

sau să creadă.  

4. Pentru ca legile să fie eficiente, trebuie să fie aplicabile. Legile care interzic exprimarea urii 

în public implică guvernul în elaborarea unor liste nesfîrşite de exprimări “permise” şi 

„interzise”. Acest lucru iroseşte bani publici şi energie. Poliţia şi instanţele de judecată pot 

să îşi folosească mai bine timpul, judecînd şi condamnînd acţiunile, nu gîndurile.  

5. Exprimarea este ambiguă. Un simbol al urii pentru un grup este un simbol al solidarităţii 

pentru alt grup. Guvernul ar trebui să pedepsească doar acţiunile pe care le desfăşoară 

oamenii, unii împotriva altora. Guvernul nu ar trebui să pedepsească modul în care gîndesc 

oamenii sau cum se exprimă ei. 3 
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Libertatea de exprimare - Întrebarea pentru deliberare cu argumente 

Întrebarea pentru deliberare 
Ar trebui ca democraţia noastră să permită exprimarea urii în public? 

NU - Argumente împotriva întrebării pentru deliberare 
1. Nicio democraţie nu acceptă libertatea absolută a exprimării. Prin definirea exprimării urii în 

public drept inacceptabilă, guvernele echilibrează libertatea de exprimare cu alte valori 

democratice esenţiale, cum sunt respectul şi acceptarea diversităţii. Echilibrul este stabilit 

prin legi, pe care cetăţenii unei democraţii le pot schimba. 

2. Pedepsind exprimarea urii în public se realizează o protecţie egală  pentru toate persoanele. 

Pedepsirea exprimării urii în public ajută la prevenirea transformării relaţiilor de putere 

inegale în discriminare explicită. Cînd exprimarea urii se face împotriva grupurilor slabe şi 

dispreţuite, respectivele grupuri nu suferă doar din cauza urii, ci şi pentru că sunt lipsite de 

puterea majorităţii. 

3. Un mesaj de ură, odata ce a fost rostit, poate fi mai puternic decît un mesaj de 

înţelegere/toleranţă  rostit de multe ori. Efectul de „intimidare/descurajare” al exprimării urii 

în public asupra altor forme, mai pozitive, de exprimare democratică nu ar trebui subestimat.  

4. De-a lungul istoriei, au fost utilizate cuvinte pentru a persecuta indivizi şi grupuri. Faptul că 

acum opinia publică sau procesul legal sunt determinante s-ar putea să fie prea tîrziu. O lege 

care pedepseşte exprimarea urii în public trimite mesajul corect despre adevăratele intenţii 

ale societăţii.  

5. Anumite simboluri şi expresii sunt clar transmiţătoare de ură şi nu au un conţinut social semnificativ. 

Precum svastica nazistă, aceste forme de exprimare sunt menite doar să genereze frică şi să 

intimideze oamenii. Astfel de simboluri nu au niciun scop util. Societatea nu pierde nimic 

interzicîndu-le.  
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