


Rasismul, după cum știm majoritatea 
dintre noi, înseamnă discriminarea 
sau abuzarea unei persoane pe 
baza culorii pielii sau a originii sale 
etnice. Și oamenii albi care trăiesc 
într-o țară diferită de cea în care au 
crescut ei sau familia lor se pot 
confrunta cu același tip de 
probleme. Acest fenomen este 
cunoscut sub numele de xenofobie 
sau, uneori, xenorasism.

Dacă vă confruntați cu agresiuni sau abuzuri din 
cauza felului în care arătați sau a locului din care 
sunteți, iată ce trebuie să faceți

Rasism și abuzuri la adresa imigranților

Incidentele bazate pe rasism au crescut în anii de după referendumul 
privind Brexit, conform cercetărilor efectuate în 2016 și 2019 de firma de 
sondaje Opinium. 

Universitatea Strathclyde a realizat un studiu care a analizat elevii 
proveniți din țări est-europene care locuiesc în Anglia și Scoția. Peste 
77% dintre tinerii cu care au vorbit au spus că s-au confruntat cu o 
formă sau alta de xenofobie. 



„Adesea, oamenilor nu le place să se creadă că sunt abuzați, nimeni nu 
dorește să fie victimă”, spune Dr. Daniela Sime, care este profesor de 
tineret, imigrație și justiție socială la Universitatea Strathclyde și care a 
condus studiul. „Dacă cineva face anumite comentarii, este posibil să 
încercați să le ignorați. Aud oameni spunând: „Sunt prietenii mei, este doar 
o glumă”, dar efectul cumulativ poate avea un impact asupra sănătății 
mintale.” Rata de anxietate și depresie, subliniază Dr. Sime, este mult mai 
mare în rândul elevilor care se confruntă cu acest tip de „glume”. 

„Doar o glumă”

Dacă sunteți abuzat(ă) sau tratat(ă) în acest fel, este important să luați 
măsuri prin care să vă protejați. În primul rând, așa cum spune Dr. Sime, este 
esențial să recunoașteți că aceste comentarii reprezintă o problemă pentru 
dumneavoastră, dar că puteți lua măsuri. 

Nu trebuie să fiți mereu curajos (curajoasă) și să ignorați ce vi se întâmplă și 
puteți cere ajutor. Studiul realizat de Universitatea Strathclyde a arătat că 
unii oameni nu au vrut să ceară ajutor pentru că au crezut că nu vor fi 
crezuți sau că problemele lor nu vor fi luate în seamă pentru că sunt albi. Nu 
așa trebuie să stea lucrurile. Deci ce ar trebui să faceți? 

Protejați-vă 

Raportați incidentele

La fel ca în cazul tuturor abuzurilor, primul pas este să raportați ce 
se întâmplă. 

Dacă sunteți la școală, puteți vorbi cu un profesor în care aveți 
încredere. Școala dumneavoastră poate avea un anumit membru 
al personalului care se ocupă de problemele legate de abuzuri. 
Conform legii, toate școlile de stat trebuie să aibă în vigoare legi 
anti-abuzuri și anti-discriminare. 

https://www.gov.uk/bullying-at-school

La facultate, sindicatul studențesc este un o bună primă instanță la 
care puteți apela. Majoritatea sindicatelor au ofițeri sociali și toți 
reprezentanții sindicali vă vor oferi sprijin. Să vorbiți cu profesorul 
particular este, de asemenea, o idee bună, mai ales dacă 
abuzurile cu care vă confruntați vă afectează studiile. S-ar putea 
să simțiți că trebuie să faceți față tuturor lucrurilor pe cont propriu, 
dar universitatea dumneavoastră va dori să vă ajute. 
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https://www.gov.uk/bullying-at-school


Faceți-vă timp pentru a avea grijă de dumneavoastră

Vorbiți cu cei din jur

Dacă sunteți abuzat(ă) la locul de muncă, trebuie să știți că orice 
comportament bazat pe o „caracteristică protejată” - cum ar fi 
sexul, vârsta, rasa sau religia - reprezintă un act de hărțuire și este 
ilegal. Scrieți orice incidente sau comentarii într-un jurnal, păstrați 
orice e-mailuri relevante sau conversații purtate pe sisteme de 
socializare la locul de muncă, cum ar fi Slack, și apoi adresați-vă 
managerului dumneavoastră sau departamentului de resurse 
umane. Dacă sunteți membru al unui sindicat, ar trebui să vă 
poată ajuta și sindicatul. ACAS, serviciul de consiliere, conciliere și 
arbitraj, are un ghid clar privind abuzurile la locul de muncă, ce 
poate fi consultat aici. 

Dacă sunteți abuzat(ă) pe stradă, cel mai bun lucru de făcut este 
să vă îndepărtați de agresor și să rămâneți în zone populate. De 
asemenea, aveți dreptul să telefonați poliției: nimeni nu va crede 
că pierdeți timpul autorităților dacă formați 999 când vă simțiți 
amenințat(ă). 

Grija de sine, în zilele noastre, este un termen folosit adesea cu 
referire la băi cu spumă și măști de față, însă originile sale sunt mai 
serioase de atât. Feminista de culoare Audre Lorde a spus că grija 
de sine este un act politic radical. „A avea grijă de mine nu 
înseamnă a mă răsfăța”, a scris ea. „Este un act de 
autoconservare, așadar este un act de răzvrătire politică”. Ceea 
ce a vrut să spună Lorde a fost că a avea grijă de tine este un 
mod de a continua să mergi înainte când lumea din jur pare ostilă. 

Merită să ne gândim la grija de sine în acest mod. De ce aveți 
nevoie pentru a vă încărca bateriile? Pentru aceasta este posibil 
să aveți nevoie de o simplă baie cu spumă, dar ați putea, de 
asemenea, avea nevoie să discutați cu un terapeut sau să 
petreceți timp cu familia dumneavoastră sau cu alți membri din 
comunitatea dumneavoastră. Citiți ghidul The Mix pentru grija de 
sine a persoanelor afectate de rasism.

Găsiți un mod de a vorbi cu alte persoane care au trecut prin 
același lucru. „Este foarte important să știi că nu ești singur(ă)”, 
spune Dr. Sime. Puteți vorbi cu oameni care fac parte din 
comunitatea dumneavoastră sau puteți comunica online cu
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https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html


oameni de pretutindeni. The Three Million au un grup special 
destinat tinerilor europeni. Printre altele, ei analizează modul în 
care tinerii pot comunica cu comunitățile din care fac parte și 
modul în care pot influența politica guvernamentală. 

„A-ți face vocea auzită, a deveni activist sau a 
milita pentru o cauză este, de asemenea, o 

modalitate valoroasă de a te ajuta singur(ă)”, 
spune Dr. Sime. „Nu ești neputincios 

(neputincioasă)”. Puteți face parte din schimbare. 


