
Dragi părinți și tutori,

Datele cercetărilor au arătat că educația antirasistă și 
promovarea egalității și respectului funcționează
e�cient doar într-un context în care incidentele rasiste 
sunt recunoscute și abordate fără excepție. Aplicarea 
clară a politicii antirasiste a Ministerului Educației,
Culturii, Sportului și Tineretului în unitatea școlară și
gestionarea incidentelor rasiste în mod consecvent 
contribuie la crearea unui mediu școlar în care �ecare 
copil se simte bine, indiferent de particularitățile lui și 
în care se evită stigmatizarea persoanelor care
prezintă comportamente rasiste. Punerea în aplicare a 
politicii antirasiste poate contribui în același timp la
promovarea unei culturi de pace, non-violență și 
justiție socială în Cipru.

În acest context, școala noastră aplică politica 
antirasistă a Ministerului Educației, Culturii, Sportului 
și Tineretului ”Codul de conduită antirasistă și ghidul 
de gestionare și înregistrarea incidentelor rasiste”.

Scopul Codului și Ghidului este de a identi�ca orice 
motive, fapte și proceduri directe sau indirecte, 
deliberate sau nedeliberate care conduc la 
discriminarea anumitor persoane din cauza 
diversității acestora și de a lua măsuri active pentru 
prevenirea și soluționarea lor, precum și pentru 
dezvoltarea culturii antirasiste.

Întrucât mediul școlar se caracterizează prin multiple 
forme de diversitate, în ceea ce privește înfățișarea, 
naționalitatea, dizabilitatea, comunitatea, sexul, 
orientarea sexuală, limba, vârsta, situația 
socio-economică, regimul de rezidență în Cipru, etc., 
este important să se asigure tuturor elevilor un mediu 
de siguranță, toleranță, respect pentru diversitate, 
nediscriminare și egalitate, în care toți elevii și elevele 
să poată pro�ta la maximum de oportunitățile 
educaționale care li se oferă.

Orice manifestare a unui comportament rasist trebuie 
identi�cată, recunoscută și abordată în timp util și 
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(pentru învățământul primar) sau exmatriculare pentru 
câteva ore sau zile (pentru învățământul secundar și 
învățământul secundar tehnic).

Vă cerem ajutorul, pentru ca împreună cu noi, să 
îndemnați și să încurajați o persoană care crede că a 
suferit sau suferă un comportament rasist sau a fost 
martor la manifestarea unui astfel de comportament, să îl 
raporteze cât mai curând posibil, fără teamă, unui cadru 
didactic sau responsabilului cu punerea în aplicare a 
Codului și Ghidul în școală. Vă invităm pe 
dumneavoastră, familiile elevilor și elevelor școlii 
noastre, să vă susțineți copiii pentru a respecta 
angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul 
implementării Codului și Ghidului, astfel încât:

•  să respecte personalitatea, libertatea și demnitatea
  copiilor, cadrelor didactice, părinților și altor
 persoane din interiorul și din afara școlii
•  să �e informați cu privire la drepturile și obligațiile lor
  în legătură cu rasismul și discriminarea
•  să recunoască diferitele incidente rasiste și să le   
 raporteze imediat unui cadru didactic al școlii
•  să refuze să ia parte la comportamente rasiste
•  să informeze oamenii care spun glume rasiste că ar
 putea răni anumite persoane sau grupuri în acest
 mod
•  să includă în grupurile și activitățile lor copiii care ar  
 putea � excluși din cauza diversității lor

•  să conteste orice stereotipuri sau percepții rasiste pe
 care le aud în mediul lor
•  să respecte simbolurile naționale și religioase, nu
 numai ale lor, ci și ale altora
•  să re�ecteze asupra comportamentului lor și în ce
 măsură acesta poate avea consecințe rasiste pentru
 alți indivizi sau grupuri.

Rasismul privește �ecare școală, �ecare elev, �ecare 
cadru didactic, părinții și, prin extensie, societatea în 
ansamblu. Este o obligație pentru noi toți să ne asigurăm 
că toate persoanele bene�ciazăla maxim de educație fără 
discriminare.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Pentru informații suplimentare puteți să vă adresați 
conducerii școlii.

prompt. În caz contrar, victimele sunt afectate, nu numai 
ca indivizi, ci și ca membri ai minorității din care fac parte 
și apar repercusiuni grave în toată comunitatea școlară.

Incident rasist: Este orice incident care este 
perceput ca rasist de către victimă sau altă persoană 
(MacPherson, 1999). De obicei, incidentele rasiste 
au ca scop sau ca rezultat marginalizarea, 
excluderea sau discriminarea indivizilor și grupurilor 
de indivizi din cauza diversității lor. Are efectul de a 
in�uența și de a cultiva un mediu de ostilitate față 
de toți indivizii cei care împărtășesc aceste 
caracteristici. În consecință, orice astfel de incident 
dăunează grav nu numai persoanei căreia i se 
adresează, ci și comunităților extinse și societății în 
general.

Școlile au obligația să raporteze astfel de incidente. 
Aceasta nu numai că nu reprezintă un indiciu al 
slăbiciunii lor, ci din contră demonstrează în fapt 
hotărârea lor de a proteja comunitatea școlară și 
drepturile membrilor săi. De altfel, abordarea 
incidentelor rasiste are loc în primul rând în termeni 
pedagogici și are ca scop schimbarea comportamentelor 
fără a apela automat la măsuri punitive.

Sancțiunile propuse în Ghid se aplică în limitele impuse 
de Regulamentele privind funcționarea școlilor publice 
din învățământul primar / secundar și pot include 
completarea formularului de re�ecție, observația, 
mustrarea scrisă, comunicarea cu cei de acasă, efectuarea 
unei munci obligatorii în serviciul comunității școlare, 
despăgubirea pentru prejudiciul bunurilor altora sau a 
școlii, discuții cu copiii implicați și familiile lor în întâlniri 
separate și comune, interzicerea participării la 
manifestările sportive și la alte manifestări ale școlii 
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