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Diversity is a crucial element in modern organizations to ensure public order and social development.
In this sense, the debate about diversity in European and national societies is a particularly current
topic. The article seeks to address the involvement of organizations in the non-discrimination issues
but also the approach of EU countries in terms of diversity. Even if in the European Union there is a
rich legislation on the issue of discrimination, the adaptation and implementation of specialized and
dynamic strategies to promote diversity, non-discrimination and equal opportunities for all is
absolutely required
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Cuvinte cheie:

Diversitatea constituie un element crucial în organizaţiile moderne de asigurare a ordinii publice, dar
şi în plan social. În acest sens, dezbaterea cu privire la diversitate în cadrul societăţilor europene şi
naţionale este un subiect deosebit de actual. Articolul a căutat să abordeze implicarea organizaţiilor
în problema nediscriminării dar şi abordările ţărilor Uniunii Europene în ceea ce priveşte diversitatea.
Chiar dacă în Uniunea Europeana există o legislaţie bogată în problema discriminării se impune
adoptarea şi implementarea unor strategii specializate şi dinamice pentru a promova diversitatea,
nediscriminarea şi egalitatea de şanse a tuturor persoanelor
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