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Un incident motivat de ură este definit drept:
„Orice incident care nu constituie o infracțiune 
penală, perceput de către victimă sau de 
către orice altă persoană ca fiind motivat de 
prejudecăți sau de ostilitate”.

O infracțiune motivată de ură este definită drept:
„Orice incident motivat de ură, care constituie 
o infracțiune penală, perceput de către victimă 
sau de către orice altă persoană ca fiind motivat 
de prejudecăți sau de ostilitate”.

Este vital să înțelegem cu toții că, deși incidentele 
motivate de ură nu se bucură de o calificare 
importantă în cadrul penal al infracțiunilor, 
victimele incidentelor sau infracțiunilor motivate 
de ură au întâmpinat deseori astfel de ostilități și 
comportamente pentru perioade lungi de timp; 
apelarea la poliție este un pas important pentru 
victime dată fiind teama de incriminare și de a nu fi 
luate în serios.
Dacă nu sunt tratate în mod corespunzător, 
incidentele și infracțiunile motivate de ură pot 
degenera rapid, atât pentru victimă, cât și pentru 
comunitate, și pot afecta grav încrederea publicului.

Abordarea noastră consecventă, 
competentă și plină de 
compasiune față de victime și 
comunități va îmbunătăți:
• conștientizarea oamenilor 

cu privire la ceea ce nu 
trebuie tolerat – incidente și 
infracțiuni motivate de ură;

• încrederea oamenilor 
astfel încât să raporteze 
incidentele și infracțiunile 
motivate de ură;

• încrederea oamenilor în 
sistemul de justiție penală.

Acest lucru va duce, la rândul 
său, la creșterea încrederii în 
cadrul comunităților noastre 
în capacitatea noastră de a le 
înțelege problemele și de a le 
trata în mod eficient.
Cele mai multe victime ale 
incidentelor și infracțiunilor 
motivate de ură doresc doar ca 
acestea să ÎNCETEZE.

O abordare proactivă pentru a determina ÎNCETAREA 
acestui comportament și acordarea asistenței/sprijinului 
victimelor sunt esențiale.
Există mai multe modalități de a raporta infracțiunile și 
incidentele motivate de ură:
• În caz de urgență sunați întotdeauna la 999.  

Pentru orice alte raportăr vă rugăm să sunați la 101.
• Site-ul web Lancashire Constabulary  

lancashire.police.uk
• True Vision report-it.org.uk
• Prin Centrele de Raportare a Infracțiunilor de  

către Terți (Third party Reporting Centre, TPRC). 
Pentru a vedea lista completă a centrelor din 
Lancashire, vă rugăm să consultați site-ul web al 
Lancashire Constabulary.

• În Lancashire trăiesc aproximativ  
1,5 milioane de persoane

• Procentul estimat al persoanelor de 
culoare și minorităților etnice este  
de 10%

• Procentul național al persoanelor 
lesbiene, homosexuale, bisexuale și 
transsexuale (LGBT) este estimat la 5%

• Procentul național al persoanelor cu 
dizabilități este estimat la 11%

• În ultimele 12 luni am înregistrat 
107.368 infracțiuni

• Mai puțin de 1% (1042) din totalul 
infracțiunilor au fost înregistrate ca 
infracțiuni motivate de ură

• În Lancashire, Crown Prosecution 
Service (agenția de urmărire penală) 
are o rată de succes a condamnărilor 
obținute în instanță pentru infracțiuni 
motivate de ură de 80%

CE SĂ FACEȚI – luați în serios toate 
raportările legate de incidente 
și infracțiuni motivate de ură. 
Impactul asupra victimei va fi 
semnificativ, chiar dacă incidentul 
poate părea minor.

CE SĂ FACEȚI – adoptați o abordare 
proactivă pentru a determina 
ÎNCETAREA comportamentului 
infracțional. Nu trebuie să fie 
doar victima cea care raportează 
infracțiunile/incidentele motivate 
de ură. Dacă DUMNEAVOASTRĂ 
sunteți martor la astfel de situații, 
și DUMNEAVOASTRĂ le puteți 
raporta.

CE SĂ NU FACEȚI – nu presupuneți 
că este problema altcuiva.  
TOȚI avem responsabilitatea de 
a lupta împotriva infracțiunilor 
motivate de ură.

Incidentele și infracțiunile 
motivate de ură afectează 
persoanele care cad victime 
acestora și pot fi foarte 
înfricoșătoare pentru acestea. 
Aduc atingere direct identității 
persoanelor, comunității 
acestora și modului lor de 
viață și pot fi comise împotriva 
persoanei sau proprietății. 
Oamenii sunt deseori expuși 
abuzurilor și ostilităților toată 
viața doar din cauza faptului 
că sunt cine sunt. O modalitate 
frecventă de a gestiona acest 
lucru este „prelucrarea imaginii 
proprii”, aceștia ascunzându-și 
adevărata identitate față de 
ceilalți în viața de zi cu zi pentru 
a evita orice conflict.
Incidentele și infracțiunile care 
vizează o persoană din cauza 
ostilității sau a prejudecăților 
față de dizabilitatea, rasa/etnia, 
religia/credința, orientarea 
sexuală sau identitatea 
transsexuală sunt clasificate 
drept incidente sau infracțiuni 
motivate de ură.
Această informare are rolul de 
a reaminti responsabilitatea 
noastră față de victimele 
incidentelor/infracțiunilor 
motivate de ură, astfel încât 
să putem asigura siguranța 
oamenilor și să îi ajutăm să se 
simtă în siguranță.
Incidentele și infracțiunile 
motivate de ură sunt comise 
zilnic în comitat și totuși studiile 
arată că peste 60% dintre 
acestea nu sunt niciodată 
raportate poliției.

Informații suplimentare
Puteți găsi informații privind infracțiunile 
motivate de ură pe site-ul web al 
Lancashire Constabulary sau puteți 
contacta departamentul pentru Egalitate 
și Diversitate (Equality & Diversity) al 
organizației dumneavoastră.

Serviciile de Sprijin acordat Victimelor din Lancashire (Lancashire Victim Services) asigură 
ajutor, consultanță, informații, sprijin practic și psihologic victimelor infracțiunilor motivate de 
ură și oferă acest serviciu chiar și în situațiile în care poliția nu a fost contactată.

Sunați la 0300 323 0085, trimiteție-mail la info@lancashirevictimservices.org  
sau vizitați site-ul web: www.lancashirevictimservices.org


