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P roiectul “Benzi desenate pentru 
egalitate” este bazat pe nevoia de a 
promova dezvoltarea unei societati 
europene fondata pe respect si drepturi 

fundamentale. Scopul este de a promova 
atitudini si comportamente anti-discriminatorii si 
anti-xenofobe in cadrul societatii europene, in 
special discriminarea migrantilor, cu ajutorul si 
prin implicarea autorilor de benzi desenate de 
provenienta migranta si prin crearea unor spatii 
pentru interactiunea intre tineri. Proiectul “Benzi 
desenate pentru egalitate este condus de Africa 
e Mediterraneo (Italia), in parteneriat cu ONG-ul 
Mondo (Estonia), Workshop for Civic Initiatives 
Foundation (Bulgaria), ARCA (Romania) si 
Grafiskie stasti (Letonia), precum si cu partenerul 
asociat Asociatia Culturala Hamelin (Italia).
Acest ghid didactic este unul din numeroasele 
instrumente ale proiectului, care include deopotriva 
Primul Premiu European pentru Benzi Desenate 
Nepublicate ale Autorilor de Provenienta Migranta; 
website-ul www.comix4equality.eu; un catalog de 
80 pagini continand o selectie de benzi desenate; 
o expozitie itineranta; si ateliere de benzi desenate 
in Europa.
Aceste ghid se adreseaza elevilor de liceu, 
studentilor, profesionistilor interculturali si cadrelor 
didactice. A fost conceput pentru utilizare in 
contexte de educatie non-formala, activitatile 
trainingului fiind desfasurate in afara timpului usual 
si al contextului structurat al scolii, folosind sau nu 
materiale aflate la indemana (hartie, pixuri, mingii, 
etc.), pentru a usura misiunea instructorului, care 
va dispune de asemenea de catalogul si website-
ul Comix4=, ce prezinta versiunea completa a 
benzilor desenate. 
Ghidul este structurat pe cele trei sectiuni ale 
Premiului European pentru cele mai bune benzi 
desenate nepublicate ale autorilor de provenienta 
migranta: Stereotipuri,  Povesti ale migratiei, si 
Lupta impotriva rasismului.
Fiecare sectiune este impartita in patru parti. Prima 
parte, numita si “exercitii ice-breaker”, ajuta 
participantii sa se cunoasca intr-o atmosfera relaxata, 
necesara pentru desfasurarea activitatilor ulterioare 
intr-o maniera cat mai eficienta, precum si pentru 

a asigura o cat mai buna intelegere a conceptelor 
si ideilor preconcepute ale participantilor asupra 
problemelor relevante. A doua parte, sectiunea 
Citeste benzile desenate, are ca scop stimularea 
dezbaterilor pe tema data pornind de la dialogurile 
benzilor desenate din cadrul competitiei. A treia 
parte, sectiunea Reflecta/Interactioneaza/
Joaca-te, ajuta participantii in a explora tematica 
si a se transpune in diverse personaje si situatii. A 
patra parte, sectiunea In continuare… , furnizeaza 
informatii pentru materiale de citit, filme, website-uri 
si alte surse de informare asupra temelor cuprinse 
in fiecare categorie. Mai mult decat atat, se pune 
accent pe folosirea limbajului care nu contine 
expresii discriminatorii asimetrice sau nejustificate, 
de asemenea tinand cont si de problemele de gen.

Pentru a citi toate benzile desenate din competitie 
si textele traduse integral, uitati-va pe 
www.comix4equality.eu.  

Introducere

ComiX4=

Instructiuni de folosire
La inceputul training-ului, instructorul va stabili “un 
pact al clasei”, un set de reguli pentru participanti. 
De exemplu, trebuie clarificat faptul ca participarea 
activa in timpul  training-ului este voluntara, ca vi-
ziunile fiecaruia trebuie tratate cu respect reciproc, 
s.a.m.d. De asemenea, important este ca la sfar-
situl fiecarui curs sa existe timp pentru reflectie si 
evaluare, adica o evaluare a eficientei training-ului.
Instructorul va imparti participantii in sub-grupe a 
cate 4-5 oameni si le va da o hartie cu intrebari 
precum: Care a fost cea mai placuta parte a cursu-
lui? Ce ati invatat? Cum ai nota organizarea timpu-
lui si a activitatilor desfasurate? Ai dori sa schimbi 
ceva? Daca da, cum? Ti-ai schimbat parerea (po-
zitiv sau negativ) in privinta vreunei teme abordate? 
Daca da, cum?
Dupa ce fiecare sub-grupa a comparat raspunsu-
rile, va fi ales un purtator de cuvant pentru fiecare 
sub-grupa, care va relata instructorului comentariile 
si sugestiile pentru a ne ajuta la imbunatatirea vii-
toarelor cursuri.
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Exercitii ice-breaker

Instructorul va cere participantilor sa se aseze in cerc si sa 
raspunda pe rand la urmatoarele intrebari tinand in maini 
obiectul ales ca mascota:
- Ce te-a determinat sa participi la acest atelier?
- Ce este, in opinia ta, un stereotip?
- Crezi ca ai folosit in limbajul tau ceva care poate fi interpre-
tat ca stereotip?

Fiecare persoana trebuie sa raspunda la fiecare intrebare, 
inainte de a i se pune urmatoarea. Acest exercitiu poate fi 
adaptat si pentru alte teme.

Un stereotip: este o idee preconceputa despre un grup de in-
divizi sau obiecte care produc forme schematice de perceptie 
sau judecata. Un stereotip este o idee fixa, inflexibila, care nu 
poate fi modificata de vreme ce nu provine din experienta, cu 
alte cuvinte, nu permite cunoasterea. [Antiziganesimo 2.0]

Cercul prezentarilor

Speed dating

Participantii sunt impartiti in perechi, iar fiecarei perechi i 
se atribuie o tema referitoare la un aspect personal al vietii: 
munca, studii, calatorii, hobby-uri, familie. Perechile vor vorbi 
timp de doua minute  despre subiectul ales de instructor, 
spunandu-si reciproc cate ceva despre el sau ea. Dupa doua 
minute, se schimba partenerii si fiecarei perechi i se atribuie 
o alta tema.

Stereotipuri 1
Obiectiv: 
sa se cunoasca intre ei

Materiale: 
niciunul

tiMP: 
15 minute

Obiectiv: 
sa faca cunostinta si sa 
pregateasca grupul pentru 
explorarea tematicii discutiei

Materiale: 
un obiect mascota, ex. un 
obiect precum o minge sau 
un ghem 

tiMP: 
45 minute
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Mari ahokoivu (Finlanda, daneMarca) 
Oare este gresit sa fOlOsesti stereOtipuri specifice tarii tale 

in prOpriul avantaj?

V-ati aflat vreodata intr-o situatie similara cu cea a protagonistului?

Atunci cand calatoriti in strainatate: folositi stereotipuri pozitive sau negative 
despre tara in care va aflati?

Dati un exemplu de stereotip tipic pentru a descrie tara voastra. Credeti ca 
e adevarat? Este doar partial adevarat?

Cum reactionati atunci cand se foloseste un stereotip negativ care va descrie 
pe dumneavoastra si pe concetatenii dumneavoastra?

1

2

3

4

| BENZI DESENATE |

1. Stereotipurile pot fi hazlii… / 
Situatia #3 / Ce cred finlandezii despre 
Danemarca : / Mica sirena / Danezii 
sunt suedezi care vorbesc in mod 
ciudat / Printi si printese de poveste
2. Ce cred danezii despre Finlanda : 
/ Stau toata ziua in sauna si se bat cu 
crengi / Sisu / Cutite / Vodca Finlandia 
/ Cele mai bune trupe de muzica metal
3….Dar de cele mai multe ori nu sunt 
de folos / (doar un danez normal) / 
Dar nu vreau sa beau vodca… / (doar 
un finlandez normal) / Si te consideri 
finlandez!?

http://bit.ly/1f6hrqC
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Sabine Moore (letonia, auStralia)
Muzeul de prieteni

 STEREOTIPURI

Care sunt factorii care contribuie la dezvoltarea stereotipurilor?

Cum pot fi diferentiate stereotipurile de ideile subiective sau de opiniile personale?

Dati cateva exemple de stereotipuri atat de frecvent folosite incat sunt considerate 
normale. Credeti intr-adevar ca sunt ofensatoare?

De ce credeti ca a ales artistul acest titlu pentru povestea sa?

1
2

3

4

| BENZI DESENATE |

1. O alta prietena este o mare actrita si umanista. / O consider foarte frumoasa atat pe dinafara cat si pe 
dinauntru. 2. De multe ori ea glumeste despre cat este de greu sa-ti gasesti un iubit…/ Pentru ca in mod 
evident este supraponderala / In timp ce eu ma lupt in a placea atat baieti cat si fete. / De multe ori nu pot 
face mai nimic.

http://bit.ly/1aKVuso
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laura keninS (canada, letonia)  
refugiati rrOMi

Ce stiti despre populatiile rrome?
 
Ati auzit vreodata termenul de Porrajmos? De ce nu se vorbeste despre asta? 
[Nota: Porrajmos in limba Romani inseamna “chinuind”, indicand persecutia populatiei rrome 
in timpul regimului nazismo-fascist.]

Stiti ce inseamna cuvantul “refugiat”? Cunoasteti diferenta dintre  un “imigrant” si un “refugiat”? 
[Nota: Un refugiat este o persoana careia i s-a acordat statutul de refugiat in baza Conventiei 
de la Geneva din 1951, acceptata de 144 de tari. Articolul 1 din Conventie descrie refugiatul 
ca fiind persoana care “din cauza unei temeri foarte bine fondate de a fi persecutata pe motiv 
de rasa, religie, nationalitate, apartenenta la un anumit grup social sau opinie politica, se afla in 
afara tarii de origine, nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreste protectia acelei tari”. 
Statutul de refugiat este acordat celor care pot dovedi persecutia individuala.]

Banda desenata  mentioneaza “cigánybűnözs” sau “delicte tiganesti”, o categorie oficiala 
folosita de politia ungara. Ce parere aveti despre folosirea acestui termen?

| BENZI DESENATE |

1. In anul 2011, cel mai mare numar de refugiati din Canada nu venisera dintr-a tara lovita de razboi 
sau o natie saraca, ci din Ungaria, o tara a Uniunii Europene. 2. Aplicantii refugiati erau unguri rroia, 
care fugeau de discriminare, saracie si violenta sub guvernarea de dreapta si de un mediu intolerant.

1

2

3

4

http://bit.ly/1aIUCaF
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In ochii celorlalti

| REFLECTA/ INTERACTIONEZA/ JOACA-TE |

 STEREOTIPURI

prOcedura:
Distribuiti o copie cu “Papalagi” (mai jos) 
participantilor. Creati grupuri de cate 4-5. Cereti 
fiecarui grup sa citeasca textul cu voce tare si sa 
raspunda la urmatoarele intrebari:

• Cine credeti ca este Papalagi?
• Ati considerat vreodata ca fiind ciudate 

deprinderile si obiceiurile cuiva? Care?

Dupa aceasta analiza, fiecare grup isi va prezenta 
constatarile. Instructorul va spune clasei, in cazul 
in care acestia nu si-au dat seama, ca Papalagi 
este de fapt un European. Apoi instructorul va cere 
participantilor sa reflecteze asupra stereotipurilor 
pe care le au unii fata de altii, si care adesea 
se nasc din neintelegerea sau neimpartasirea 
obiceiurilor si traditiilor altora. Apoi va cere fiecarui 
grup sa intreprinda urmatoarele activitati:

• Descrieti o familie din punctul de vedere al 
pisicii acestora

• Intalnesti un extraterestru care tocmai a ajuns 
pe pamant. Incercati sa explicati un meci de 
fotbal extraterestrului

• Esti transportat inapoi in timpul evului mediu: 
incerrcati sa explicati oamenilor acelor timpuri 
ce este televiziunea.

papalagi
Papalagi trebuie sa aiba grija mereu ca pielea 
lui sa fie acoperita. [...] Cei care isi arata pielea 
nu pot revendica dreptul de a se numi politicosi. 
Atunci cand un tanar se casatoreste cu o fata, 
nu va stii niciodata daca a fost inselat, pentru 
ca nu i-a vazut corpul. Papalagi considera ca 
pielea este pacatoasa. Spiritul sau se datoreaza 
gandurilor sale. [...] Din aceasta cauza, corpul 
sau este acoperit din cap pana-n picioare de 
haine, rogojina si piele atat de grea si de groasa 

incat nu mai este vizibil nici ochiului uman, nici 
razelor soarelui, devenind pal, alb si ofilit, precum 
florile ascunse adanc intr-o padure virgina. [...] 
Papalagi traieste intr-o cochilie solida ca o scoica. 
Traieste printre stanci ca miriapodele printre 
crapaturile de lava. Pietrele se gasesc langa el, 
deasupra lui, si peste tot in jurul sau. Coliba lui 
este asemeni unei cutii de pietre. [...] Aceste 
cutii din pietre se regasesc adesea in numar 
mare, una langa alta, precum oameni umar la 
umar, si mai multi Papalagi traiesc in fiecare, la 
fel de multi ca intr.-un sat Samoan. Pe partea 
opusa, la doar o aruncatura de bat, se regaseste 
un rand identic de cutii din pietre, la fel umar la 
umar, si tot atat de multi oameni traiesc in ele. 
Intre cele doua randuri este o crapatura fina, pe 
care Papalagi o numeste drum.[...] . In unele din 
aceste crapaturi se regaseste multa confuzie, 
iar oamenii se misca printre ele precum namolul 
gros... Acestea sunt strazile unde se afla imense 
cutii de sticla, unde se gasesc toate lucrurile de 
care are nevoie Papalagi sa supravietuiasca...
haine, ornamente, caciuli, protectii pentru maini 
si picioare, mancare, carne, hrana provenita din 
fructe si legume, printre multe altele. Aici sunt 

Obiectiv: 
Sa intelegem cum, in ochii altora obice-
iurile si traditiile pe care noi le conside-
ram  normale, pot fi diferite

Materiale: 
fotocopii ale textului “Papalagi”* (vezi jos)

tiMP: 
1 ora
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toate expuse pentru a fi vazute, pentru a atrage 
lumea. Dar nimeni nu poate lua nimic, chiar daca 
au mare necesitate; pentru asta ar avea nevoie 
de un permis special si de a aduce omagii unui 
sacrificiu. [...] Asadar, vorbeam despre oras. Dar 
exista multe orase, unele mai mici, altele mai 
mari. Orasele mari gazduiesc cei mai mari lideri 
ai tarii. Toate orasele sunt asemeni insulelor din 
mare. Uneori poti sa ajungi la ele inot, dar ca se 
le parcurgi iti trebuie o zi intreaga. Toate insulele 
de stanca sunt interconectate prin carari foarte 
bine definite. Dar poti sa ajungi si cu o barca de 
uscat, lunga si subtire ca un vierme, fumegand 
constant si alunecand rapid pe sarme metalice, 

mai repede decat o barca cu douasprezece vasle 
la viteza maxima. Daca vrei sa trimiti un mesaj 
unui prieten aflat pe o alta insula, nu e nevoie sa-l 
vizitezi si nici macar sa aluneci pe benzi metalice. 
E nevoie doar sa vorbesti intr-un fir metalic, care 
calatoreste lung ca o liana de la o insula la alta.Si 
ajung mai repede decat zboara o pasare.

(Tuiavii di Tiavea, Papalagi: Discorsi del capo 
Tuiavii di Tiavea delle isole Samoa, ed. Millelire, 
Rome 1992)

Harta stereotipurilor

[Adaptata in mod liber dupa Amnesty Internatio-
nal - Percorsi didattici contro la discriminazione, 
2011]

prOcedura
Instructorul va cere participantilor sa explice in-
tr-o propozitie ce inteleg ei prin “stereotip” si isi va 
nota raspunsurile lor in etapa finala a exercitiului. 
Apoi, participantii vor fi impartiti in grupuri a cate 
4-5 si fiecarui grup i se va cere sa scrie un cuvant 
sau o fraza care descrie cetatenii statelor europe-
ne. O harta politica a Europei va circula pentru a 
ajuta grupurile. Cand vor fi terminat, instructorul 
va cere grupurilor sa compare raspunsurile si sa 
aleaga o definitie sau un cuvant care sa descrie 
fiecare populatie europeana. Vor scrie definitia pe 
un post-it si-l vor atasa la harta. Instructorul va 
arata participantilor harta si va citi (sau va cere 
unui participant sa citeasca) articolul publicat in zi-
arul Italian, Corriere della Sera, care descrie “Re-
flectia profilelor personalitatilor culturale”, publicat 
in revista “Science”.

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU
englezii? Mai extroverti decat italienii

Stereotipuri desfiintate ale diverselor nationalitati: 

Indienii sunt printre cele mai conformiste popula-
tii. 4000 de oameni monitorizati in 49 de tari

NEW YORK – Britanicii sunt intr-adevar rezerva-
ti, germanii industriasi si italienii pasionati? Ste-
reotipurile, false si fara nici o baza stiintifica, nu 
corespund cu realitatea. Pentru a putea dovedi 
ca acesta este un studiu la scara larga, proiectul 
“Profilele de personalitate ale culturilor”, publicat 
in revista Science, si realizat de Institutul National 

Obiectiv: 
Sa reflecte asupra faptului ca, desi 
stereotipurile produc imagini nerealiste 
despre ceilalti, sunt folosite peste tot in 
lume pentru a-i descrie

Materiale: 
O harta politica a Europei, post-it-uri, pix

tiMP: 
1 ora
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 STEREOTIPURI

American de Imbatranire (NIA) in Baltimore in co-
laborare cu 85 de cercetatori din 49 de tari. Oa-
menii de stiinta au efectuat trei sondaje de opinie, 
cerand la 4000 de oameni de diferite varste, sexe 
si statute sociale sa raspunda la aceeasi intreba-
re: “Cum este un cetatean tipic din tara voastra?”. 
Cand au comparat informatiile lor, de altfel mult 
mai riguroase fata de datele furnizate de studii 
independente desfasurate in tarile respective, nu 
au gasit nici cea mai mica corelare intre stiinta si 
opinia publica. 

ITALIENII SUNT INTROVERTITI – Americanii 
spre exemplu sunt convinsi ca un yankeu tipic 
este foarte sigur de sine, in timp ce canadienii din 
contra, considera ca prietenii, rudele si vecinii lor 
sunt pasivi si supusi. «In realitate, cele doua gru-
puri au primit aproape acelasi numar de voturi pe 
scara stiintifica de masurare a increderii de sine.» 
De asemenea, stereotipurile nationale transmise 
din tata in fiu sau din generatie in generatie in Bel 
Paese s-au dovedit a fi gresite. In Italia, atat tinerii 
cat si varstnicii impartasesc aceleasi stereotipuri 
despre italieni ca fiind extroverti, deschisi, dar nu 
foarte constiinciosi. Ca si in multe alte tari, acest 
cliché s-a dovedit a fi fals. Robert Mcrae, lide-
rul studiului publicat pe website-ul www.nia.nih.
gov explica: «Italianul obisnuit este mai degraba 
introvert, emotional, si mai putin deschis decat se 
crede el a fi.»

BRITANICII SUNT SUBESTIMATI – Dar un ste-

reotip si mai mare ii afecteaza. «Ei se considera si 
sunt caracterizati de ceilalti ca fiind destul de re-
zervati, cand de fapt sunt printre cei mai extroverti 
din lume», subliniaza Macrae. Si nu doar atat: “Di-
ferenta dintre francezi si englezi este relativ mica”. 
Iar daca indienii cred despre ei a fi “neconventio-
nali” si “deschisi la noi experiente”, indicatorii de 
personalitate arata ca de fapt sunt una dintre cele 
mai conformiste populatii din lume. Caracterizarile 
stereotipiilor pentru fiecare nationalitate nu sunt 
generalizari bazate pe observatii facute asupra 
caracteristicilor personalitatii unei nationalitati, ci 
simple ipoteze sociale, bazate probabil pe condi-
tiile socio-economice, istorie, obiceiuri, mituri si 
valori culturale. Astfel, ar trebui luati ca atare.

DISCRIMINAREA - «Cercetarile noastre arata ca 
nu exista o corespondenta directa intre stereoti-
puri si trasaturile de personalitate reale – continua 
Mcrae – in incercarea de a clarifica faptul ca ste-
reotipurile nu genereaza prejudecatile, discrimina-
rea, persecutia sau chiar genocidul.»  «Trebuie sa 
privim oamenii ca indivizi – clarifica el – si nu ca 
americani, arabi, italieni sau israelieni.»
Alessandra Farkas – 9 Octombrie 2005

Dupa lecturarea articolului, instructorul va reciti 
definitiile date de participanti la inceputul activitatii 
si le va cere din nou opinia asupra stereotipurilor: 
si-au schimbat parerile in privinta diferitilor ceta-
teni europeni?

Stiati ca ...

prOcedura:
Acest joc este un chestionar clasic pe un 
subiect specific care poate fi folosit pentru 
a initia o discutie lunga sau poate reprezenta 
hrana pentru minte.
Participantii vor fi impartiti in echipe de cate 
4-5, si fiecare echipa va primi intrebari:
cei care vor fi cel mai aproape de raspunsul 
corect vor primi 5 puncte, cei care au deviat 
un pic vor primi 4 puncte, si asa mai departe, 
scazand astfel pana la scorul de 1 punct. Echipa 
care primeste cele mai multe puncte castiga.

Obiectiv: 
marirea nivelului de constientizare asupra 
populatiei rrome

Materiale:
hartie si pix

tiMP: 
15-20 de minute
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1- cati cetateni de etnie rroma se regasesc 
in tara voastra?
[Italia: in jur de 140.000
Romania: 621.573, estimare oficiala conform 
recensamantului din 2011
Letonia: 15.000-20.000
Bulgaria: 325.343
Estonia: intre 800 si 1000]

2- Sunt rromii un popor nomad?
[Nu, rromii nu mai sunt in principal nomazi]

3- Sunt rromii un popor omogen in cultura, 
limba si origine? 
[Nu]

4- Multa lume crede ca rromii fura copii. cate 
astfel de cazuri se regasesc in tara voastra?
[Italia: conform studiului “The Gypsy Kidnapper” 
desfasurat in Italia, de Universitatea din Verona 
intre anii 1986 si 2007 – nici macar un singur 
caz de asa-zise “rapiri” de copii non-rromi de 
catre rromi sau Sinti nu s-a dovedit a fi rapire 
de copii sau rapire. Mai multe informatii gasiti 
pe: http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_
v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_
pagina?id_pagina=5262]

Instructorul isi va nota raspunsurile acestora si 
la finalul jocului le va solicita participantilor sa-
si analizeze impreuna raspunsurile. Pe ce baza 
au raspuns la intrebari? Cat de deviate sunt 
raspunsurile de realitate? Care este perceptia 
lor asupra populatiei rrome?

Surse:

Pentru Italia, Ministerul de Interne, 2008, 
Comparing Italians, Roma and Sinti,  disponibil 
pe http://bit.ly/18Uev0g;

Pentru Bulgaria, Institutul National de Statistica, 
Republica Bulgaria, http://bit.ly/18UexVY;

Pentru Romania, Romani CRISS Centrul Rrom 
pentru Interventii Sociale si Studii
http://bit.ly/1fBvOm5;

Pentru Letonia, ERRC Centrul European al 
Drepturilor Rromilor, http://bit.ly/1kS0fot;

Pentru Estonia, Comisia Europeana, DG 
Justitie, http://bit.ly/18wP6cl.

[Adaptat in mod liber dupa Amnesty Internatio-
nal - Percorsi didattici contro la discriminazione, 
2011]

prOcedura:
Participantii vor fi impartiti in echipe de cate 4-5. 
Fiecare echipa va gazdui un dineu la care vor 
invita 5 persoane din lista. Participantilor li se va 
pune la dispozitie o lista generica (fara nume, 
doar nationalitati – in coloana din stanga), ur-
mand ca numele invitatilor sa fie dezvaluite abia 
la final. In momentul dezvaluirii numelor invita-
tilor, participantii vor discuta despre ratiunea 
alegerii lor.

Ghici cine vine la cina 

Obiectiv: 
sa se reflecteze asupra propriilor 
prejudecati si stereotipuri

Materiale: 
o lista de invitati

tiMP: 
15-20 de minute
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 STEREOTIPURI

O femeie de 
culoare

Oprah Winfrey, prezentatoare de televiziune si actrita, considerata una 
dintre cele mai puternice persoane din USA

Un baiat din China Yao Ming, fost jucator de basketball al echipei NBA

Un Australian 
Aborigen

Evonne Goolagong, campion la tenis, de 7 ori castigator al turneului Grand 
Slam

Un imigrant 
Latino-American

Lionel Andrés Messi, fotbalistul argentinian al echipei Barcelona

Un baiat italian GP, de curand eliberat din Institutul de Justitie Juvenila

Un fotbalist Theophilus Afelo, fotbalist al echipei nigeriene Kano Pillars Footbal Club

Un cetatean 
non-european 

Madonna, canatareata si actrita americana

Un refugiat Albert Einstein, un refugiat politic in Statele Unite ale Americii

O femeie tanara MR, educatoare de gradinita

O fata tunisiana Afef Jnifef, dansatoare, model si prezentatoare tv tunisiana 

Un baiat din 
Europa de Est

Lorik Cana, capitanul echipei nationale de fotbal a Albaniei si jucator la Lazio

carti
- Aya de Yopougon, o poveste grafica de Mar-
guerite Abouet, Clement Oubrerie (Ilustratia), 
Editiile Gallimard (2005);
- Whistling Vivaldi: How Stereotypes Affect Us 
and What We Can Do, de Claude M. Steele, 
publicat de W.W. Norton & Company (2011);
- Atlas of Prejudice: Mapping Stereotypes de 
Yanko Tsvetkov , publicata de Create Space In-
dependent Publishing Platform (2013).

FilMe Si videOcliPuri
- Almost Friends, o comedie-drama regizata de 
Eric Toledano si Olivier Nakache (2011);
- Gypsies, Roma, Travellers: An Animated His-
tory, un film de animatie produs de Open Soci-
ety Foundations (2013);
- Febra iubirii, o drama regizata de Spike Lee 
(1991).

MultiMedia
- Meet the Somalis - The Illustrated Stories of 
Somalis in Seven Cities in Europe de Benjamin 
Dix si Lindsay Pollock (2013), 
http://osf.to/1i1fL2K;
- Campania “Ziua Integrarii Coor – Down”, Aso-
ciatia CoorDown (2012), 
http://youtu.be/rkBEOA7ucwU;
- Proiectul ICUD – Internet: Dezvaluirea Creati-
va a Discriminarii (2013-2014), 
http://bit.ly/1bDN8VA;
- Campania ONU in sprijinul Femeilor a Memac 
Ogilvy & Mather Dubai (2013),
http://bit.ly/17cnLMh;
- UNHCR – Inaltul Comisariat al Natiunilor Uni-
te pentru Refugiati: http://www.unhcr.org/
- Mapping Stereotypes: http://alphadesigner.
com/mapping-stereotypes/
- The Guardian, Stereotipuri europene: Ce cre-
dem unii despre altii si oare avem dreptate?, 
http://bit.ly/1d6Gx5p
- Profilele de personalitate ale culturilor, Scien-
ce, http://bit.ly/1iT7kcD

 In 
 contInuare...
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Toti suntem diferiti, dar de fapt toti suntem la fel pentru ca / toti traim pe planeta Pamant. / Hei, uite-te 
la ciudatii aia! Da!
“Toti traim pe planeta Pamant”, Dace Brakmane
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Povesti ale 
migratiei 2

prOcedura: 
Participantii vor fi rugati sa scrie pe o foaie de hartie trei lucruri 
despre ei (de ex. aspecte ale personalitatii lor, profesie, studii, 
structura familiala, etc). Doua dintre acestea trebuie sa fie 
adevarate si una falsa. Apoi, pe rand, fiecare participant va citi 
cu voce tare cele trei lucruri care il descriu. Mai apoi grupul va 
vota de comun acord care este cel fals.Fiecare persoana va 
trebui sa-si explice optiunea votului.

prOcedura:
Participantii vor fi impartiti in grupuri a cate trei. Fiecare grup 
va fi compus dintr-un reporter, un intervievat si un observator. 
Reporterul va intreba intervievatul despre originile sale, istoria 
familiei, studii/munca, calatorii in lume, in timp ce observatorul 
va nota raspunsurile intervievatului, pe care le va prezenta ulterior 
celorlalti. Fiecare persoana pe rand va juca toate cele trei roluri. 
Dupa ce fiecare a trecut prin toate cele trei roluri, va reveni in 
cercul participantilor. Participantii, pe rand, vor arunca mingea in 
cadrul cercului de la unul la altul la intamplare, iar persoana care 
prinde mingea va face o prezentare a intervievatului observat.

Sfat pentru instructor: pornind de la povestile 
participantilor, este posibil sa se ilustreze faptul ca oamenii 
au tendinta de a se muta dintr-un loc in altul, evidentiind ca 
migratia interna este tot o forma de migrare.

Adevarat sau fals?

De unde esti?

Exercitii ice-breaker

Obiectiv: 
sa se cunoasca intre ei si 
sa faciliteze comunicarea 
in grup

Materiale: 
hartie si pixuri

tiMP: 
20 de minute

Obiectiv: 
participantii sa se cunoasca 
intre ei, sa se simta destinsi 
si sa se creeze o atmosfera 
de grup.

Materiale: 
o minge, hartie si pixuri

tiMP: 
30 de minute

13
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carloS carMona GuStavo Medina (Mexic, roMania, Slovacia, Franta)   
ghid neOficial de trecere a frOntierelOr pentru nOn-eurOpeni

Credeti ca anumiti oameni sunt “preferati” fata de altii  la punctele de verificare ale frontierei?

Credeti ca anumite trasaturi fizice, vestimentatie si/sau limba ar putea creea probleme in timpul unei 
verificari a politiei? Care?

Credeti ca statutul social sau economic al unui individ poate influenta modul in care i se adreseaza o 
persoana fizica sau o persoana publica/un oficial?

Stiti ce inseamna “profilare rasiala”?
[“profilare rasiala” se refera la folosirea unor generalitati bazate pe rasa, etnie, origine geografica sau 
religie pentru aplicarea legii si/sau investigarea subiectiva a posibililor suspecti in cazul activitatilor 
criminale, fara a se tine seama de dovezi obiective sau de comportamentul individual – (Institutul 
pentru o Societate Deschisa, Descrierea Profilului Etnic in Uniunea Europeana: Penetrant, Ineficace 
si Discriminator, New York, 2009).]

| CITITI BENZILE DESENATE |

7 – Nu lipi abtibilde pe pasaport. 
N-o face.
8 – Cauta pe Internet numere 
de contact inainte sa ajungi 
acolo / pe cine vizitezi in Roma 
/ Pai, pe un tip de aici… i se 
spune Papa.
9 – Daca nu poti sa fii alb macar 
fii bogat.
10 – Daca te cheama 
Mohamed…nici macar nu 
incerca!

1

2

3

4

http://bit.ly/1dWY7vB
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POVESTI ALE mIGRATIEI

dMitry yaGodin (ruSia, bulGaria) 
cuM dOMnul negru a devenit albastru

Dupa parerea dumneavoastra, care sunt problemele cele mai mari cu care s-a confruntat 
Domnul Negru?

Stiti care sunt procedurile de urmat in vederea obtinerii permisului de sedere si/sau cetatenie 
in tara voastra?

Considerati ca o persoana nascuta si crescuta in tara voastra are dreptul la cetatenie?

Dupa parerea dumneavoastra, timpul necesar pentru finalizarea procedurilor birocratice este 
indeajuns pentru integrarea individuala intr-o societate gazda?

| CITITI BENZILE DESENATE |

1. Zilele s-au transformat in saptamani, saptamanile in luni…lunile in ani. 2. Domnul Negru a inteles ca 
pentru a deveni cetatean al tarii Albastre trebuie sa primeasca Marea Stampila Albastra de la Ministerul 
Culorilor. Dar asta era un pic problematic. 3. Bineinteles ca, dupa lungi ani de asteptari, Domnul Negru 
se simtea deja albastru.

1

2

3

4

http://bit.ly/1dWZ2fm
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caMilo collao (Franta, bolivia, chile) 
sunteM tOti caini?

Daca ai fi personajul principal cum ai actiona?

Ce ai putea face daca n-ai avea nici un document?

Cunoasteti pe cineva care a fost fortat sa lucreze ilegal pentru ca nu avea documentele necesare?

Cunoasteti situatii in care imigrantii sunt ilegal exploatati pentru munci grele si plata derizorie?

| CITITI BENZILE DESENATE |

1. Oameni ca el ii priveaza pe ceilalti de drepturi, iar job-urile periculoase sunt rezervate muncitorilor 
migranti ilegali. 2. Altii vand de unii singuri diverse produse la metrou ca sa scape de politie. 3. In timp 
ce altii alearga si se ascund in tuneluri intunecoase ca intr-o gaura neagra. 4. Ar trebui sa plecam, in 
curand or sa ne gaseasca! Sa luam autobuzul?

4

1
2
3
4

http://bit.ly/1auEzzO
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[Adaptat liber dupa Repere - Manual de edu-
catie pentru drepturile omului cu tineri, 2012, 
Consiliul Europei]

Un joc de rol este un exercitiu care presupune ca 
participantii sa joace, pentru o perioada de timp 
limitata, rolul unui “actor”, reprezentand roluri de 
interactiune, in timp ce ceilalti participanti actio-
neaza ca niste “observatori” asupra continutului 
si proceselor reprezentatiilor. Practic este o re-
prezentatie improvizata si aproape teatrala simi-
lara cu o situatie reala. Jocul de rol are ca scop 
constientizarea propriilor atitudini, reliefarea sen-
timentelor si experientelor cauzate de o anumita 
situatie, si de a atrage atentia asupra nivelului 
subiectiv, si asupra diverselor abilitati in privinta 
relationarii si comunicarii.

prOcedura: 
Instructorul va printa si va taia cartoane pentru 
participanti; sau, alternativ, va citi subiectele din 
scenariu grupului respectiv. Instructorul va explica 
faptul ca acesta este un joc de roluri despre un 
grup de refugiati care fug din tara lor in incercarea 
de a intra intr-o tara invecinata. Apoi instructorul 
va aseza scena pentru jocul de roluri: va trasa o 
granita intre cele doua tari fie desenand o linie pe 
podea fie aranjand un rand de scaune.
Exercitiul va incepe cu un scurt brainstorming: 
ce stiti despre refugiati? Stiti cine sunt acestia? 
Instructorul va sugera participantilor sa-si noteze 
raspunsurile.
Scenariul va fi descris participantilor pentru a le 
putea permite sa se identifice cu cei implicati in 
poveste:
“In tara A, s-a pornit un razboi. Cativa oameni de-
cid sa fuga din tara, pentru ca stiu ca daca vor 
ramane vor fi in pericol. Au pornit intr-o calatorie 
lunga inspre granita cu tara B; sunt infometati, 
obositi si le este frig; unii dintre ei au ceva bani, in 

timp ce altii au documente si pasapoarte. 
Oficialii de la vama nu stiu cum sa reactioneze: 
unii vor sa-i lase sa treaca granita, altii se impo-
trivesc. Refugiatii sunt disperati si vin cu diverse 
argumente pentru a-i convinge”.
Participantii vor fi impartiti in trei grupuri: primul 
grup va reprezenta refugiatii din tara A, al doilea 
grup va reprezenta oficialii de la granita din tara 
B, iar al treilea grup va observa si va lua notite.
Instructorul  va cere participantilor sa  foloseasca 
o strategie prestabilita, va distribui cartoanele si 
le va da timp de pregatire (10-15 minute maxim). 
Odata inceput jocul de roluri, intructorul poate opri 
oricand reprezentatia, dar nu mai devreme de 10-
15 minute, acordand 5 minute observatorilor sa 
analizeze ce au vazut. Apoi, instructorul va cere 
participantilor sa-si impartaseasca gandurile si co-
mentariile asupra rolurilor de “refugiati” si “oficiali”.
Pentru a anima discutia se pot adresa urmatoa-
rele intrebari:
• Este tratamentul special al refugiatilor corect?
• Refugiatii au dreptul la protectie conform arti-

colului 14 din Declaratia universala a drepturilor 
omului si a Conventiei despre statutul de refugi-
at din 1951. In cazul de fata li s-a acordat refu-
giatilor dreptul la protectie? De ce sau de ce nu?

• Are dreptul un stat sa respinga refugiati? 

POVESTI ALE mIGRATIEI

Frontierele

Obiectiv: 
Sporirea intelegerii refugiatilor si a drep-
turilor acestora

Materiale: hartie si pixuri pentru 
notite, cartoane pentru jocuri de rol

tiMP: 1 ora

| REFLECTA / INTERACTIONEAZA / JOACA-TE |
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Cand? Pe ce motiv?
• Daca ai fi un functionar la granita ai respinge 

un refugiat?
• Sunteti constienti cu ce probleme se confrunta 

refugiatii in tara lor de origine? – Ce programe 
de primire a refugiatilor exista si cum functio-
neaza acestea?

• Ce se poate face si ar trebui facut pentru a 
preveni ca oamenii sa devina refugiati?

sfat pentru instructOr: Inainte de a incepe 
activitatea, va recomandam sa consultati legile 
imigrarii aplicate in tara dumneavoastra (in special 
cele referitoare la solicitantii de azil).
Daca decideti sa stabiliti actiunea jocului de roluri 
ca petrecandu-se intr-o noapte rece si ploioasa, 
stingeti lumina si deschideti ferestrele (daca va 
aflati intr-o clasa). Alternativ, puteti sa setati ac-
tiunea ca intamplandu-se pe o barca. Puteti folosi 
un dictionar pentru a explica cine sunt refugiatii:

refugiat, substantiv
o persoana care a fost fortata sa paraseasca tara 
proprie pentru a scapa de razboi, persecutie sau 
dezastru natural.

cartOnul refugiatului 

Puteti folosi urmatoarele argumente:
• Am dreptul sa obtin azil
• Copiii mei sunt infometati si este responsa-

bilitatea mea sa-i ajut!
• Voi fi omorat daca ma intorc
• Nu am unde sa ma duc
• Eram doctor/moasa/inginer in tara mea
• Alti oameni au primit ajutor din partea statu-

lui vostru. Eu de ce nu primesc?
• O sa incerc sa mituiesc ofiterii ca sa pot 

intra in tara

Inainte de a incepe jocul, ganditi-va la urma-
toarele:
• Ca sa intri in tara respectiva vei aplica 

individual?
• Te-ai separa de grup daca ti-ar cere ofiterii?
• Ce ai face daca ar incerca sa te trimita 

inapoi? Le-ai cere permisiunea doar sa 
tranzitezi tara lor spre tara C?

• Ai documente de calatorie? Sunt adevarate 
sau false?

cartOnul Ofiterului

Puteti folosi urmatoarele argumente:
• Daca ii trimitem inapoi vom fi raspunzatori 

morali daca vor fi arestati, torturati sau 
omorati

• Nu au nici un ban iar statul nostru nu-si 
poate asuma responsabilitatea: deja avem 
prea multi refugiati.

• Chiar sunt refugiati? Poate fi doar un 
pretext pentru o viata mai buna in tara 
noastra

• Tara noastra este un partener comercial si 
militar al tarii din care fug. Nu putem sa le 
oferim protectie

• Detin acte de identitate? Oare sunt ade-
varate sau false?

• Nu vorbesc limba noastra, nu cunosc 
cultura noastra, au alta religie: nu se vor 
adapta foarte bine.

• Daca le permitem accesul, va trebui sa-i 
lasam si pe ceilalti sa intre in tara!

• Au aptitudini de care noi avem nevoie.

Inainte de a incepe jocul, ganditi-va la urma-
toarele:
• Veti permite tuturor refugiatilor sa treaca 

granita? Sau doar unora?
• Ii veti selecta in functie varsta, profesie 

sau starea de sanatate?
• Aveti de gand sa faceti si altceva?

cartOnul ObservatOrului 

Misiunea dvs este de a urmari jocul. La 
sfarsit vi se va cere un feed-back. Alegeti 
un reprezentant.

Fiti atenti la:
• Pozitia adoptata de fiecare participant, 

tonul vocii si gestica
• Argumentele fiecarui grup si prezentarea 

acestora
• Fiti atenti la incalcarea drepturilor umane

Gasiti o metoda buna de a lua notite, de 
exemplu impartiti-i in doua subgrupuri.
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POVESTI ALE mIGRATIEI

prOcedura: 
Participantii vor fi impartiti in 4-5 grupe a cate 
maxim 4 oameni. Prima parte a fiecarei povesti 
regasite mai jos va fi distribuita fiecarui grup 
(vezi textul in italice). Fiecare grup va trebui 
sa citeasca si sa completeze povestea cu un 
final. Vor avea la dispozitie 15 minute. Dupa 
15 minute, un reprezentant din fiecare grup 
va citi povestea creata de ei. Apoi instructorul 
va citi varianta reala a finalului povestii (aflata 
in paranteze dedesubt). In final, participantii 
vor fi invitati sa se gandeasca de ce au ales 
numeroasele variante de migrare si vor fi 
intrebati daca povestea reala i-a surprins.

Si acum, puteti 
continua…

Obiectiv: 
sa reflectati asupra povestilor 
de migratie pozitive

Materiale: 
hartie si pix

tiMP:
1 ORA

Povesti fericite despre migratie  
[POvESTILE REgASITE mAI JOS SuNT POvESTI REALE ADuNATE DE ORgANIZATIA LIDER SI ASOCIATII SAI]

[Povestile regasite mai jos sunt povesti reale 
adunate de organizatia lider si asociatii sai]

Linda Avanis are 51 de ani si este cetatean ira-
kian care a trait aproape 20 de ani in Bulgaria. 
Linda a ajuns in Bulgaria in 1994 ca si solicitant 
de azil. Si-a terminat scoala in Irak si a ajuns cu 
familia ei…

[Acum este maritata si are 2 copii. Linda: «Am 
venit in Bulgaria pentru ca imi doream un loc li-
nistit pentru familia mea; era cel mai important 
lucru pentru mine.» De-a lungul timpului, Linda a 
lucrat ca vanzatoare intr-o brutarie arabeasca, si 
a invatat sa vorbeasca dificila limba bulgara. «Cel 

mai important lucru pentru mine era sa dau copii 
la scoala, sa studieze bulgara si sa se integreze.» 
In prezent, cei doi fii ai ei nu numai ca vorbesc 
limba la perfectie, dar si-au terminat studiile si 
si-au gasit de munca. Linda este foarte activa 
si este presedinta unui ONG numit “Consiliul 
Femeilor Refugiate din Bulgaria”. Scopul ace-
stui ONG este de a proteja drepturile refugiatilor 
din comunitate, de a sprijini integrarea sociala a 
refugiatilor recunoscuti recent in Bulgaria si de 
a crea un mediu favorabil pentru respectarea 
drepturilor omului si in egala masura  si pentru a 
asigura tratament uman pentru solicitantii de azil 
si refugiati. Scopul personal al Lindei este acela 
de a ajuta sa se integreze in societatea bulgara, 

| REFLECTA / INTERACTIONEAZA / JOACA-TE |
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pe cei care se regasesc in situatii similare cu si-
tuatia ei de acum douzeci de ani.]

Abdulcadir Omar Hussein s-a nascut in Mogadi-
shu in 1947 si traieste in Italia de peste 30 de 
ani. In Somalia a invatat de la preoti italieni, iar in 
momentul in care i s-a oferit o bursa la universi-
tatea din Florenta nu a ratat ocazia…

[In Florenta a studiat medicina si s-a specializat 
in ginecologie. Visul sau era de a se intoarce in 
Somalia pentru a practica. Din pacate, situatia 
politica l-a impiedicat sa se intoarca asa cum 
planuise in 1987. «Mi-am zis: daca nu pot sa ajut 
oamenii mei din Somalia, as vrea totusi sa fiu 
de folos in Italia. Am inceput sa tratez imigranti.»  
Din 1991, Hussein lucreaza la Spitalul General 

din Florenta. Dincolo de studiile de medicina, 
Hussein impreuna cu sotia sa, care este de ase-
menea ginecolog, s-au implicat in prevenirea si 
tratarea mutilarii genitale. «Nu m-am confruntat 
niciodata cu discriminarea la locul de munca. 
Totusi, in viata de zi cu zi, m-am confruntat cu 
rasismul, la fel ca toti africanii de altfel. Uneori 
intr-o forma usoara, chiar haioasa. Alte dati ceva 
mai grav. Imi amintesc, odata, eram la plaja cu 
copiii mei, si caram o sacosa plina de prosoape. 
O doamna m-a oprit si m-a intrebat cat costa un 
prosop. I-am spus ca daca ar fi fost dupa mine, 
bucuros i-as fi oferit unul, dar nu puteam: cu ce 
mai stergeam eu copiii dupa baie?»]

Dariush, un barbat de 41 de ani din Iran, a ajuns 
in Romania in 2008. A decis sa ceara azil din 

“Creste acolo unde te planteaza Dumnezeu”, Anastassia Tšepaikina
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cauza deteriorarii situatiei drepturilor omului din 
Iran. Dar Inspectoratul General pentru Imigrari 
i-a respins aplicatia…

[Dariush a facut apel, si dupa mai mult de un 
an, i s-a acordat in final protectie subsidiara. I 
s-au emis un act de identitate si un pasaport. 
Cu pasaportul emis de autoritatile romane, Da-
riush a decis sa mearga in Zurich, in Elvetia, 
unde prietenul sau ii oferise un loc de munca. 
Dar a fost arestat la granita cu Elvetia suspectat 
fiind ca ar fi folosit pasaport fals. «Problema nu 
era ca pasaportul meu ar fi fost fals, ci ca nu 
era acceptat in tarile din Europa. Ziua urmato-
are am fost deportat inapoi in Romania. Intr-o 
clipita, am pierdut orice speranta: fara munca si 
fara bani, trebuia sa supravietuiesc cu putinii de 
bani pe care-i mai aveam de cand venisem in 
Romania. Trebuia sa gasesc o solutie.» In cele 
din urma i s-a oferit o slujba  ca si coordonator 
al unui proiect finantat de Comisia Europeana 
si Inspectoratul General pentru Imigrari. «La in-
ceput a fost greu, pentru ca era atat de diferit 
de tot ce facusem inainte, dar treptat, cu aju-
torul colegilor mei, m-am perfectionat la locul 
de munca.»]

“Protectie subsidiara” este o forma alternativa 
de protectie pentru cei care nu indeplinesc cri-
teriile pentru statutul de refugiat, dar care se 
afla in pericol de tratament inuman si degra-
dant, tortura s.a.m.d.

Robbie, 43 de ani, originar din Ghana, a trait 
mare parte din viata in Senegal. Cu zece ani 
in urma a inceput sa corespondeze cu o fata 
din Estonia pe nume Marju. Dupa cativa ani de 
prietenie, Marju l-a invitat pe Robbie s-o viziteze 
in Estonia, dar i-a fost refuzata viza…

[Astfel ca Marju s-a mutat in Senegal. S-au ca-
satorit in 2002, Marju a inceput sa lucreze ca 
profesoara de engleza si a venit pe lume primul 
lor copil. Dupa 5 ani in Senegal s-au mutat in 
Estonia, in insula Saaremaa de unde era Marju. 
Robbie a fost surprins de viata rurala din Esto-
nia. «Esti sigura ca suntem in Europa?», si-a in-
trebat sotia in prima dimineata pe insula, pentru 
ca era atat de diferit de cum isi imaginase el. 
In prezent este taietor de lemne si intreprinde 
si alte munci legate de padure si camp, iar prin 

dispozitia sa gentila si talentul la gatit i-a cucerit 
pe parintii lui Marju. La inceput a fost greu sa-si 
gaseasca de munca in Estonia. S-a inregistrat 
la oficiul de somaj si a inceput sa invete estona. 
Apoi a inceput un curs de frizer, care fusese 
visul sau de ani de zile. In ziua de azi lucreaza 
ca frizer la un salon in capitala insulei si are o 
clientela regulata care iubeste tunsorile “nebu-
ne”. Si-a facut multi prieteni, a descoperit hob-
by-uri noi si isi iubeste cei trei copii. In decursul 
a sase ani in Estonia, Robbie nu s-a confruntata 
niciodata cu discriminarea sau rasismul. Doar 
de curand fiul sau cel mai mare a inceput sa 
intrebe despre culoarea pielii lor. “Culoarea pielii 
noastre este cea mai frumoasa din lume”, i-a 
raspuns Robbie.]

Mona Mohanna s-a nascut in Khiam, un sat din 
sudul Libanului. Numele ei inseamna speranta, 
dorinta. In 1989 a parasit Libanul pentru a-si 
gasi norocul in Italia.

[S-a mutat in Italia pentru a studia moda in Reg-
gio Emilia. «Prima oprire: Reggio Emilia, unde 
am urmat o scoala de moda si un curs tehnic. 
Pentru a invata despre tesaturi, am lucrat pen-
tru cativa ani in magazine de textile in zona.»  
In 1997, s-a inscris la un master de design de 
moda la Academia Domus din Milano, ajutata fi-
ind de matusa sa din Liban care i-a imprumutat 
25 de milioane de lire italiene pentru inscriere. 
«Mi-au trebuit trei ani ca sa-i pot da banii ina-
poi», zise designerul, care, in octombrie 2006, la 
Camera de Comert din Milano, a primit Premiul 
european pentru antrepenoriat strain, “Premiul 
european tertiar pentru femei”. Desi dorea sa  
lucreze cu case de moda, accesul i-a fost refu-
zat.” Cred ca faptul ca port hijab, valul islamic, 
mi-a pus piedici in procesul de selectie”, con-
feseaza Mohanna. S-a vazut nevoita sa lucreze 
pe cont propriu. Prima sa colectie a fost lansata 
in 1999 la Targul mestesugaresc din Florenta. 
“Hainele de pe rafturi, panze brodate manual 
de femeile palestiniene din centrele de refugiati 
din Liban, s-au vandut ca painea calda,” spuse 
antrepenoarea maritata cu un irakian naturalizat 
in Italia, si mama a lui Badr si Mariam. Imbraca-
mintea si accesoriile, create de Mona Mohanna, 
sunt produse de aproape douazeci de artizane 
de pe tot teritoriul Libanului si al Siriei, si vandu-
te in Italia unui lant de 120 de magazine.]

POVESTI ALE mIGRATIEI
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prOcedura:
Membrii grupului, impartiti in subgrupuri a cate 
3-4, vor fi invitati sa se puna in locul: unor tineri 
care au venit de curand dintr-o alta tara, celor din 
familia de clasa mijlocie in cautarea unei slujbe 
mai bune decat cele care se gasesc in tara nata-
la, celor care se alatura rudelor care deja traiesc 
in acea tara, celor care s-au indragostit de un re-
zident local, si al celor care au fugit de regimuri 
care le incalcau drepturile.
Noua tara, insa, are un set de reguli foarte com-
plicate si nu foarte primitoare. Prin anumite legi 
oamenii pot fi trimisi inapoi, sau pot fi obligati 
sa locuiasca in locatii darapanate, privandu-i de 
dreptul de a lua decizii proprii in privinta vietii si a 
viitorului lor. Asadar se decid sa mearga pe o in-
sula nelocuita, unde vor stabili o comunitate noua, 
cu legi pentru nou-veniti si drepturi garantate (de 
ex. dreptul la libertatea individuala, dreptul la  uni-
tate familiei, dreptul la educatie, dreptul la viata, 
dreptul la o existenta demna, dreptul la libertate 

religioasa  etc.), si vor incerca sa-I convinga pe 
cei prezenti sa adere la aceste reguli.
In acest moment, fiecare grup va identifica opt 
drepturi si legi de intrare protejate pe insula (15 
minute), notate in scris. Instructorul va scrie pe 
tabla drepturile/legile identificate de participanti. 
Pentru a convinge celelalte grupe sa-i voteze, vor 
trebui sa-si argumenteze alegerile facute. Fiecare 
persoana are sapte voturi si majoritatea castiga.
Finalul jocului va consta intr-o trecere in revista a 
noului “Set de legi”.

Insula visata

cOmIX4EQUALITY

Obiectiv: 
de a intelege idei si prejudecati, si moduri 
in care acestea pot fi desfiintate

Materiale: 
pix, afis, hartie, o cutie

tiMP: 
1 ora

carti Si benzi deSenate
- Drumul spre casa, de Rose Tremain, publicat 
de Chatoo & Windus (2007);
- Exodul – Imigrarea si Multiculturalismul in 
secolul 21 de Paul Collier, Hardback (2013);
- L’approdo, un roman grafic de Shaun Tan, 
Editura Elliot (2007).

FilM Si videOcliPuri
- Almanya– Bine ați venit în Germania!, regizat 
de Yasemin Samdereli (2011);
- International Migration, de Edeos, 
http://bit.ly/18XHTR3;
- My Family’s Migrations, un video animat, de 
Nadja Haugas si Martin Siilak, 
http://vimeo.com/68291245;

- In clasa, regizat de Laurent Cantet (2008);
- Ura, regizat de Mathieu Kassovitz (1995).

MultiMedia
- Spreading of Immigration’s Positive Contri-
bution to the European Society: Comics on 
Immigrants’ Real Life Histories in Italy, Spain, 
Hungary and Denmark http://bit.ly/ZDKdFl;
- Fortress Europe, un cantec al Fundatiei 
Asian Dub (2003), http://bit.ly/NUyw;
- Albums - Bande dessinée et immigration. 
1913-2013, Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration – Paris (Franta), 
http://bit.ly/GCln5A;
- Proiectul Migranti in Europa – Concurs Multi-
media (2013), 
http://www.migrantsineurope.eu/en/winners;
- “The Vanni”, un desen animat multimedia 
interactiv de Benjamin Dix si Lindsay Pollock 
(2013), http://www.thevanni.co.uk/.

   In 
   contInuare…
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Lupta impotri-
va rasismului 3
Procedura: Participantii se aseaza in cerc. Fiecare spune  
o caracteristica pe care el/ ea crede ca il/ o  face unic/a 
in comparatie cu ceilalti din cerc, ex. “Sunt unic pentru ca 
port ochelari albastri”, “Am 6 bunici”, s.a.m.d. Daca alte 
persoane impartasesc aceasta caracteristica (ex. si ei poarta 
ochelari albastri, au 6 bunici, etc.) trebuie sa se aseze in 
poala persoanei a carei trasaturi impartasesc. Pentru “a se 
elibera de povara” celorlati, primul participant spune o alta 
caracteristica pe care crede ca nimeni nu o mai are. Cine are si 
aceasta caracteristica ramane in poala participantului, in timp 
ce ceilalti se intorc la locul lor. Vine randul urmatorului cand 
nimeni nu se mai poate aseza in poala participantului initial. 
Se pot juca runde in plus in functie de numarul persoanelor. 
Sfat pentru instructor: sfatuim instructorul sa aleaga pentru 
el/ea o característica relativ comuna (ex. “Am par deschis 
la culoare”, “Imi place sa merg pe bicicleta”, etc.) pentru a 
inveseli jocul.

Procedura: Instructorul deseneaza o floare mare cu 6 petale 
pe o hartie, impartind floarea in jumatate. Copii ale desenului 
ii sunt date fiecarui participant. Instructorul explica faptul 
ca jumatate din petale reprezinta “identitatea din nastere” 
(culoarea ochilor, tara/ orasul in care s-a nascut, religia, limba, 
etc.) in timp ce cealalta jumatate  reprezinta “identitatea aleasa” 
(limba invatata, orasul in care locuiesti, etc.) In grupuri de 
4-5 (pentru a facilita impartasirea experientelor), participantii 
isi completeaza florile. Cand au terminat, instructorul roaga 
participantii sa isi exprime impresiile si intreaba daca cineva 
doreste sa prezinte floarea sa celorlalti participanti.

Unicitatea

Identitatea mea  

Exercitii ice-breaker

Obiectiv: 
cunoasterea grupului, sa deter-
mine oamenii sa se gandeasca la 
propriile caracteristici/ trasaturi si 
calitati unice 

Materiale: 
niciunul

tiMP: 20 de minute

Obiectiv: 
explorarea conceptului de iden-
titate prin demonstrarea faptului 
ca nimeni nu are o singura 
identitate : toate indetitatile sunt 
multiple

Materiale: hartie, pixuri

tiMP: 20 de minute

23
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cOmIX4EQUALITY

Julian voloJ (coluMbia, GerMania) 
geneza lui ann arbOr

Care simboluri religioase sunt folosite in banda desenata? Carei religii apartin? 
Cunoasteti si altele? 

Cunoasteti locuri de rugaciune sau orase in care exista mai multe religii/ confesiuni? 

Care sunt in opinia voastra beneficiile/avantajele impartirii unui lacas de rugaciune? 

Care sunt criticile care ar putea exista referitor la acest lucru? Cum credeti ca ar putea 
fi rezolvate?

| CITITI BENZILE DESENATE |

1

2
3

4

1. America este un continent de imigranti. Identitatea noastra este diversa. Este important sa fii un bun 
cetatean. / St. Claire si Beth Emeth au fost pionieri. Astazi in America de nord exista aproape o duzina 
de astfel de colaborari intre biserici si sinagogi. 

http://bit.ly/1fhlZsl
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LUPTA ImPOTRIVA RASISmULUI

nuno abreu (Spania, portuGalia, Marea britanie) 
O pOveste a Migratiei? …

sau O pOveste despre lupta iMpOtriva rasisMului?

Cunoasteti episoade clare de rasism sau anti-rasism din lumea sportului?

Ce s-ar putea face pentru a evita astfel de situatii si atitudini?

Credeti ca spiritul competitiv ce caracterizeaza acest sport poate contribui la rasism?

Credeti ca sportul poate fi folosit ca forma de integrare? De ce?

| CITITI BENZILE DESENATE |

1
2
3
4

3. Hei! Gunoi imigrant! Mingea aia era pentru echipa mea! Intai ne iau job-urile… apoi ne iau min-
gea-ha! / Uite aici o banana ca sa te joci cu ea, da drumul la minge! Mingile apartin oamenilor albi-he, 
he! 4. Nu-l baga in seama pe ala. Avem nevoie de tine. Nici macar nu stie ce spune! Frate, lasa-ma 
pe mine sa rezolv situatia. Nu-ti fa griji. 5. Nu poate vedea dincolo de culori? Foarte bine…lasa-ma 
sa-i arat eu ce este sub pielea mea. 6. Ei haide! Nu din nou rahatul ala cu pro-imigrantii si anti-rasistii!

http://bit.ly/1fbjN7D
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cOmIX4EQUALITY

dace Sietina (letonia, olanda)  
in lak’ech

Protagonistul benzii desenate este o fata care sufera de hirsutism si este rapita pentru a 
deveni atractie la circ. Cunoasteti fenomenul Freak Show sau cazul asa-numitei  Hottentot 
Venus?

Discriminarea bazata pe infatisarea fizica este una dintre cele mai vechi si comune forme de 
rasism: ati trait vreodata aceasta?

Cunoasteti semnificatia In Lak’ech?
[Nota: In limba mayasa inseamna “eu sunt tu si tu esti eu”]

Cat de importante sunt modelele impuse de societate si moda asupra judecatii noastre estetice?

| LEggERE I FumETTI |

1

2

3

4

3. Freak show presents the bear-faced girl, only tonight in your home town / I can tell you, being fa-
mous is very lonely. 4. I was growing up in absolute captivity “please let me be free”

http://bit.ly/1dAwVy5
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LUPTA ImPOTRIVA RASISmULUI

prOcedura: 
Participantii stau pe podea, intr-un cerc, cu poste-
rul in centru. Fiecare primeste o bucata de hartie 
si un pix. Apoi sunt rugati sa descrie ce insemana 
termenul “rasism” in trei cuvinte pe care trebuie 
sa le scrie pe bucata de hartie. Participantii apoi 
indoaie hartia in doua/ in jumatate si pun hartiile 
in cutie. Instructorul goleste cutia de bucatile de 
hartie. Fiecare participant ia una, citeste cele trei 
cuvinte cu voce tare si alege unul dintre cuvinte 
pentru a-l scrie pe tabla. La final, impreuna, se va 
crea o noua definitie a termenului. O data ce s-a 
decis asupra unei definitii comune, instructorul 
citeste definitia din/ data de dictionarul Treccani:

rasisM
1. O ideologie care, bazata pe categorisirea/ ca-
tegorizarea arbitrara a oamenilor in diferite rase, 

justifica suprematia unui grup etnic asupra altora 
cautand astfel sa obtina politici discriminatorii si 
persecutare. 2. Ext. Orice atitudine sau manifes-
tare de intoleranta. 

Participantii sunt apoi intrebati cum definitiile lor 
difera de definitiile din dictionar. De aici, o discutie 
asupra temei poate fi initiata.

Sa invatam despre 
noi insine 

Obiectiv: 
intelegerea prejudecatilor rasiste, idei-
lor si considerentelor prin care le putem 
deconstrui

Materiale: 
pixuri, poster, bucati de hartie, o cutie

tiMP: 20 de minute

Da, e ciudat dar…
“I, Izaa”, de Khadim Diop
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prOcedura: Fiecare participant extarge o hartie  
din cutie, care va avea scris pe ea un rol ce co-
respunde cu cei care in mod normal se  izbesc de 
discriminare. Acestia includ un solicitant de azil, o 
munictoare migranta, un copil cu dizabilitati, un ho-
mosexual, o prostituata, o persoana cu HIV/SIDA, 
un student, o persoana in varsta, o persoana obeza, 
un somer, un mama tanara, un profesor intr-un mic 
sat dintr-o zona de conflict, un fundamentalist, etc.
Participantii sunt rugati sa isi joace rolurile fara a 
le destainui celorlalti. Acum ar trebui incurajati sa 
reflecte asupra noilor lor personaje si sa isi imagi-
neze noile lor caracteristici. Instructorul ii roaga pe 
particiapanti sa ocupe pozitii de-a lungul unei linii 
imaginare. Apoi, el/ea pune intrebari despre situatii 
curente, spre exemplu: “Ar fi usor pentru tine sa 
obtii un imprumut de la banca?”, “Ai putea sa adopti 
un copil?”, “Ai destui bani  pentru a te hrani pe tine 
si pe familia ta?”, “Ai mers la scoala?”, “Ai acces la 
asistenta medicala?”.
Fiecare persoana trebuie sa raspunda pe baza ro-
lului sau. Daca raspunsul personajului este “Da”, 
atunci persoana respectiva trebuie sa faca un pas 

inainte; daca raspunsul este “Nu”, persoana rama-
ne in acelasi loc. 
O data ce toate intrebarile au fost puse, grupul 
evalueaza cat de departe s-a miscat linia imagi-
nara a fiecarui personaj si fiecare isi prezinta rolul. 
Instructorul stimuleaza discutia prin intrebari (ex. 
poate aceasta simulare sa reflecte realitatea? ce 
se intampla in viata reala?), pentru a-i ajuta pe 
participanti sa reflecte asupra faptului ca deseori 
oamenii nu au oportunitati egale deoarece provin 
din medii diferite. 

In pantofii tai Obiectiv: 
a se pune pe sine in locul altora pentru a 
descoperi dificultatile cu care acestia se 
confrunta

Materiale: 
fise de hartie prezentand diverse roluri (a se 
vedea mai jos), o cutie

tiMP: 
30/40 minute

| REFLECTA/ INTERACTIONEAZA/ JOACA-TE |

“Pantofi nemtesti si polonezi”, Paulina Stulin
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prOcedura
Participantii sunt impartiti in 5 echipe si fieca-
reia ii este data o culoare: rosu, galben, verde, 
albastru si negru. Instructorul pune intrebari 
fiecarei echipe in parte: daca raspunsul este 
corect, echipa primeste cinci puncte. Fiecare 
echipa are parte de doua “ture”: daca nu cu-
nosc raspunsul sau sunt nesiguri si nu vor sa 
raspunda, intrebarea va fi adresata urmatoarei 
echipe. Daca o echipa nu raspunde sau ras-
punde incorect de doua ori la rand, i se scad 
5 puncte. Daca o echipa raspunde corect de 
doua ori la rand, ei pot citi si alege echipa ce va 
raspunde la urmatoarea intrebare. Echipa care 
are cele mai multe puncte dupa cea de-a 12-a 
intrebare, castiga. 

intrebari
1 – 21 martie este ziua internationala pen-
tru eliminarea discriminarii rasiale. de ce a 
fost aleasa aceasta data?  
[Raspuns: pe 21 martie 1960 politia a tras si a 
omorat 69 de persoane in timpul unei demon-
stratii pasnice impotriva apartheidului in Sharpe-
ville, Africa de Sud. Adunarea Generala a Na-
tiunilor Unite a proclamat-o Ziua internationala 
pentru eliminarea discriminarii rasiale in 1966.]

2 – din ce carte sau document provine ur-
matorul extras? 
“Toti oamenii de pe pamant, de la est la vest, de 
la nord la sud, constituie/ reprezinta un singur; 
ei difera in conformitate cu trei factori: compor-
tament, infatisare fizica si limba”. 
Alegeti una din urmatorele variante: 
a) Declaratia UNESCO impotriva rasismului
b) Vedice, India, aproximativ 1200 i. Hr.
c) Raportul campaniei de tineret “Toti diferiti, toti 
egali”, Consiliul Europei, 1996
d) Said Al-Andalusi, Cartea categoriei natiuni-

lor, 1029-1070 d. Hr. 
e) Calatoriile lui Marco Polo 1300 d. Hr. 
g) Nici una din cele de mai sus
[Raspunsul este: e]

3 – cine a inventat alfabetul? 
[Raspuns: Fenicienii]

4 – in 1955, dna. rosa Parks a facut o acti-
une ce a ramas in istorie. ce a facut?
[Raspuns: Pe 1 decembrie, in Montgomery, 
Rosa Parks, pe atunci o croitoreasa, se intor-
cea acasa cu autobuzul. Din moment ce singu-
rul loc liber se gasea  in spatiul rezervat albilor 
s-a asezat pe acesta. La scurt timp dupa ace-
ea, cativa pasageri albi s-au urcat in autobuz si 
soferul i-a ordonat/ cerut sa cedeze locul unui 
barbat alb, dupa cum cerea legea. Rosa a re-
fuzat, satula de a fi tratata drept un cetatean 
de clasa a doua. A fost arestata si bagata la 
inchisoare pentru comportament inadecvat si 
incalcarea legilor orasului. Actul ei de protest a 
condus la boicotul autobuzelor din Montgomery, 
si de atunci este cunoscuta ca “femeia care nu 
s-a ridicat in picioare”.]

Rasism trivial

Obiectiv: 
analizarea si discutarea
problematicii rasismului

Materiale: 
nici unul

tiMP: 
30 de minute

| REFLECTA/ INTERACTIONEAZA/ JOACA-TE |
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5 – in care tari europene casatoriile intre 
persoane de acelasi sex nu sunt premise?
[Raspuns: Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Ita-
lia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania 
si Slovacia]

6 – care sunt religiile cele mai raspandite 
in uniunea europeana? 
[Raspuns: Catolica 48%, Protestanta 12%, 
Ortodoxa 8%, Crestina 4%, Musulmana 2%, 
Ateista 7%, Agnostica 16%, altele 3%]
Sursa: Eurobarometru 393 
http://bit.ly/1goTQ6D

7 – cine a inventat imprimarea?
[Raspuns: Coreeni din dinastia Goryeo au creat 
prima printing press cu litere de metal in 1234]

8 – care articol al declaratiei universale a 
drepturilor omului de la 1948 spune “Fie-
care se poate prevala de toate drepturile si 
de toate libertatile proclamate in prezenta 
declaratie, fara nici o deosebire, in special 
de rasa, de culoare, de sex, de limba, de 
religie, de opinie politica sau de orice alta 
opinie, de origine nationala sau sociala, de 
avere, de nastere sau decurgand din orice 
alta situatie.”?
[Raspuns: Articolul 2]

9 – Pana cand a fost apartheid-ul in vigoare?
[Raspuns: 1993]

10 – care este diferenta intre “travestit” si 
“transsexual”?  
[Raspuns: Termenul  “travestit”  se refera fie la 
un barbat ce poarta haine de femeie, fie la o 
femeie ce poarta haine de barbat, in principal 
pentru motive de excitare sexuala, indiferent de 
orientarea sexuala sau de identitatea de gen. 
Termenul “transsexual” se refera la o persoana 
a carei identitate de gen este diferita de sexul 
biologic. In special, se refera la o persoana ce 
alege sa sufere proceduri chirurgicale sau tera-
pie hormonala compatibila cu identitatea lor de 
gen, in final necesitand o ajustare a detaliilor 
oficiale. 
 (Definitii preluate din Arcigay, A Rainbow Scho-
ol. Guide for Student Representatives on Edu-
cation on Diversity of Sexual Orientation and 
Gender Identity, 2007)]

11 – care este diferenta intre antisemitism 
si anti-sionism?
[Raspuns:
Antisemitism: ura si discriminarea impotriva 
evreilor, care in timpuri stravechi s-a manifes-
tat sub forma ostilitatii religioase si care mai 
tarziu, in special in secolul douazeci, a devenit 
persecutie rasiala. Cuprinde ostilitatea fata de 
populatia evreiasca, considerata a fi o rasa din 
motive biologico-genetice si nu culturale.
Anti–sionism: antagonismul politic si cultural si 
opozitia fata de cele mai radicale expresii ale 
sionismului, mai ales miscarea politica si ideolo-
gia ce au drept scop crearea unui stat evreiesc 
in Palestina (de la Sion, numele dealului din Ie-
rusalim).]

12 – care este cea mai veche universitate 
din lume?
[Raspuns: cea mai veche universitate este in 
Fez, Maroc, datand din 859;  urmata de Cairo, 
fundata intre 970-972; Scoala din Baghdad, 
datand din 1065; si Universiatea din Bologna, 
creata in 1088.]

sfat pentru instructOr
Acest joc creeaza oportunitati pentru discutii 
interminabile. Fiecare intrebare poate fi premiza 
pentru reflectie si dezbatere, depinzand de 
varsta si profesia participantilor. Este de preferat 
sa se pregateasca unu sau doua subiecte de 
discutie inainte de activitate. 

“Rusii – cea mai mare minoritate etnica letona”, 
Sabīne Moore
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prOcedura
Instructorul distribuie o carte “bingo” fiecarui parti-
cipant. Participantii trebuie sa gaseasca pe cineva 
care corespunde propozitiei din lista si sa scrie nu-
mele sau langa aceasta, fara ca niciun nume sa nu 
apara de mai multe ori. Persoana care completeaza 
prima intregul card “bingo”, castiga.

Bingo!

Obiectiv: 
sa reflecte asupra problemei discriminarii

Materiale: 
carti de “bingo” (a se vedea mai jos), 
pixuri

tiMP: 30 de minute

LUPTA ImPOTRIVA RASISmULUI

carti binGO

Gaseste pe cineva care:

1. A practicat un sport in ultimele sase luni ……………………………………………….…………….

2. A ajutat o victima a discriminarii …………………....................................…………………..........

3. A fost martor la o bataie pe stadion si / sau pe terenul de sport ………….….....…………….........

4. Se roaga intr-un lacas de cult ………………………………………………......………..................

5. A fost în vacanta in acest an ……………………………………………………........……..............

6. A fost oprit de politie pentru a i se  verifica documentele …………………….................................

7. S-a simtit discriminat/a …………………………………………………………………...................

8. A vizitat o tara straina si / sau a trait in strainatate………………………………............................

9. Are prieteni cu orientare sexuala diferita decat a sa ……………………….....................................

10. A trebuit sa tolereze comentarii nepotrivite cu privire la aspectul sau ………………………...........

| REFLECTA/ INTERACTIONEAZA/ JOACA-TE |
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După ce participantul a completat lista, striga 
“Bingo” si citeste numele persoanelor gasite.
In acest moment instructorul trece prin intrebari, 
subliniindu-le pe cele menite sa  stimuleze re-
flectia asupra discriminarii. De exemplu, “Ce ar 
putea impiedica practicarea unui sport? (mobi-
litate redusă, lipsa facilitatilor, taxele de curs, 
etc.)”, “Care a fost cauza luptelor la care persoa-
na a fost martora?” , “Au toate religiile suficiente 

lacase de cult?”.

sfat pentru instructOr: 
In cazul în care participantii se gasesc in imposibi-
litatea de a completa cartea de Bingo, instructorul 
intrerupe activitatea dupa aproximativ 15 minute 
si trece la analiza activitatii, încurajand reflectia 
asupra motivelor pentru care nimeni nu a fost in 
masura sa finalizeze cartea.

carti 
- Rasismul pe intelesul fiicei mele, de Tahar Ben 
Jelloun, publicat de Simon and Schuster (2010);
- Everyday Antiracism: Getting Real about Race 
in School, de Mica Pollock, publicat de The New 
Press (2008);
- The Silence of Our Friends, roman grafic by 
Mark Long si Jim Demonakos (autori), Nate 
Powell (ilustratii), publicat de First Second Books 
(2012);
- Dinti albi, de Zadie Smith, publicat de Penguin 
Books Ltd (2000).

FilM Si videO
- Le Havre, regizat de Aki Kaurismäki (2011);
- Combat Girls, regizat de David Wnendt 
(2011);
- Gran Torino, regizat de Clint Eastwood 

(2008);
- Cotton Club, regizat de Francis Ford Coppola 
(1984);
- March For Equality, regizat de Nabil Ben 
Yadir (2013);
- Povestea X a Americii, regizat de Tony Kaye 
(1998);
- In tara mea, regizat de John Boorman 
(2004).

MultiMedia
- Campania UNHCR impotriva violentei rasiale 
(2013), http://bit.ly/11oXbrH;
- Campania “Cartonas rosu rasismului”, an-
grenand jucatori de fotbal faimosi in educatia 
impotriva rasismului  (2008), 
http://www.srtrc.org/;
- Campania video “Frozen Cinema”, Fiftyfifty 
Association (2013), 
http://youtu.be/DEVN8sMHGMc;
- Campania ONU “More than Meets the Eye - 
Let’s Fight Racism!” 
http://www.un.org/en/letsfightracism/

   In 
   contInuare...



Premiul euroPean Pentru 
cele mai  bune benzi 
desenate nePublicate ale 
autorilor Provenind din 
medi i  m igrante

Proiectul “Benzi desenate pentru egalitate” este bazat 
pe nevoia de a promova dezvoltarea unei societati 
europene fondata pe respect si drepturi fundamentale 
si atitudini si comportamente anti-discriminatorii si 
anti-xenofobe in cadrul societatii europene. Scopul 
acestui proiect este acela de a gazdui un dialog 
intercultural impotriva rasismului in Europa. Datorita 
largirii spatiului European si al rolului cheie al Europei 
ca destinatie pentru valurile migratoare originare din 
afara ei, aceasta nevoie este mai mare ca oricand. 
Pentru a-si atinge telul, proiectul isi propune 
cresterea gradului de constientizare asupra acestor 
topici in cadrul societatilor europene, in special in 
randul tinerilor, folosind ca instrument artistic benzi 
desenate create de artisti de provenienta migranta, 
si creand spatii pentru interactiune interculturala. 
Aceasta abordare are ca tinta includerea migrantilor 
la prima si la a doua generatie – care adesea se 
confrunta cu fenomenul discriminarii – in crearea de 
instrumente artisitice pentru combaterea rasismului, 
sporindu-si suportul si promovand o miscare culturala 
impotriva xenofobiei.

Benzi
desenate
p e n t r u  e g a l i t a t e


