
Un ghid practic de 
raportare a 
infracțiunilor 
motivate de urã  

Cum se pot raporta infracţiunile 
motivate de urã în Marea 
Britanie?

Sunt multe mijloace de raportare a 
infracţiunilor motivate de urã,  deci poţi 
sã alegi metoda cea mai uşoarã pentru 
tine. 

Sunã direct la Poliţie - 999 în caz de 
urgenţã, 101 când nu este o urgenţã 

Raporteazã online cu TrueVision, unde 
ai posibilitatea sã raportezi anonim – 
www.report-it.org.uk

Identifică centrele de raportare a  
infracţiunilor motivate de urã din 
comunitatea ta şi raporteazã acolo. 
Pentru mai mult detalii, acceseazã 
www.communitiesinc.org.uk 

Contacteazã Crime Stoppers- 0800 
555111

Contacteazã Nottinghamshire Victim 
Care (0800 304 7575), o organizație   
care ajutã victimele infracţiunilor          
prin diferite metode , inclusiv suport 
emoţional.
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Building Stronger Communities (Clădind 
Comunitãţi Mai Puternice) este un 
proiect bazat în Nottingham şi Bassetlaw, 
care aduce diferite comunitãţi împreunã 
pentru a îmbunãtãţi coeziunea          
socialã, pentru a încuraja raportarea 
infracţiunilor motivate de urã şi pentru a 
crea un mediu mai sigur pentru toţi.

Infracţiunile motivate de urã pot fi 
raportate atât de victime, cât şi de martori.

Nu poţi fi un observator neutru al  
infracțiunilor motivate de urã - 

neacţionând, aceste infracţiuni vi se vor 
întâmpla din nou dumneavoastrã  sau 

altor persoane. 

În parteneriat cu:



Ce sunt infracţiunile 
motivate de urã?
Infracțiunile motivate de ură sunt 
fapte penale sãvârşite dintr-un 
motiv bazat pe o prejudecatã. 
Infracțiunile motivate de ură pot fi 
orice fel de infracţiuni penale 
comise împotriva unei persoane 
din cauza identității lor sau                    
a caracteristicilor personale 
protejate, precum rasă, etnie, 
orientare sexuală, identitate de 
gen sau dizabilități. Victimele pot 
fi ţinte şi din cauza vârstei lor, 
modului de a se îmbrăca sau 
naţionalitãţii.

Infracțiunile motivate de ură pot 
afecta pe oricare dintre noi şi pot 
avea consecințe foarte grave 
asupra familiilor şi comunitãţilor, 
atât timp cât nu sunt tratate cu 
seriozitate. 

Cum se manifestă infracțiunile 
motivate de urã?

De ce e important sã raportãm 
infracțiunile motivate de ură?
Dacã ai fost victimã sau martor al unei 
infracțiuni motivate de ură, este foarte 
important sã raportezi din mai multe 
motive:

Reducerea infracțiunilor motivate de ură trebuie sã fie o prioritate pentru 
fiecare dintre noi. Acţioneazã acum şi raporteazã!

Hărțuire

Asalt

Daune penale

Furt

Asalt sexual sau viol

Misoginie

Abuz online

Ameninţãri cu acte de violenţã

Raportarea dumneavoastrã poate 
să oprească escaladarea sau 
repetarea infracțiunii 

Raportarea dumneavoastrã trimite 
un mesaj că infracțiunile motivate 
de ură nu vor fi tolerate

Raportând, alte persoane au şanse 
mai mici să fie victime ale acestor 
infracţiuni

Raportãrile ajutã instituţii precum 
Poliţia sã ia mãsuri de prevenire 
a infracțiunilor motivate de ură

În Marea Britanie, 80% din infracțiunile 
motivate de ură nu sunt raportate Poliției!

Crime Survey

Victimele pot accesa suport 
emoţional sau practic

Infracțiunile motivate de urã se pot 
manifesta în multe feluri, de examplu: 
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