Opțiuni de raportare
Dacă nu aveți încrederea necesară pentru a vorbi cu
Organele de Poliție, sunt disponibile diferite opțiuni,
printre care:
Centre de
raportare a
incidentelor
motivate de ură

Centre de raportare a incidentelor motivate de ură
(Hate Incident Reporting Centres (HIRCs)):
Locații în comunitate în care indivizii pot fi sprijiniți
pentru a raporta infracțiuni motivate de ură și incidente
motivate de ură, fie în calitate de victimă, fie ca martor.
Detalii despre centrele HIRC din zona dvs. pot fi găsite la
essex.police.uk sau pe website-ul consiliului dvs. local.

True Vision: : raportare online pe website-ul național
de raportare al poliției din Anglia și Țara Galilor:
report-it.org.uk

CrimeStoppers: raportare anonimă prin apelare la 0800
555 111 sau prin accesare online la crimestoppers.uk.org

Ajutor și consiliere
Contactați Poliția Essex Apelați 999 sau 112 pentru urgențe
Apelați 101 pentru solicitări non-urgente
NGT text: 18001 101
Pentru mai multe informații online, vizitați:
essex.police.uk (căutați Hate Crime (infracțiuni
motivate de ură))
True Vision: report-it.org.uk
Twitter: @StopTheHate
“Am văzut din prima linie barierele de raportare
pe care clienții mei le experimentau. Știam că
vroiau să sprimească sprijin și eu vroiam să îi
ajut, dar știam că nu aveam toate instrumentele pentru a face acest lucru. Instructajul HIRC/
Hate Crime Ambassador mi-a dat încrederea de
a identifica infracțiunile/ incidentele motivate
de ură și, mai important pentru ei, cunoștințele
despre cum să scriu un raport și să ofer clienților
ajutorul de care au nevoie.”

OPRIȚI URA

Ce reprezintă
infracțiunea
motivată de
ură?

Stop Hate UK: Niezależna, poufna i dostępna linia
OPRIȚI INFRACȚIUNILE
MOTIVATE DE URĂ
LINIE DE AJUTOR 24 ORE

raportare independentă, confidențială și accesibilă și
sprijin pentru victime, martori și terțe părți. Sunați la
0800 138 1625 sau vizitați www.stophateuk.org

Pentru sprijin în Essex contactați:
Victim Support - 0808 178 1694
(8am – 5pm de luni până vineri)
Stop Hate UK - 0800 138 1625 (24/7)
Sau căutați pe website-urile consiliului dvs. local

Protejăm și servim zona Essex

Ce reprezintă infracțiunea
motivată de ură?
Infracțiunea motivată de ură este un termen
generic pe care îl folosim pentru a discuta despre
infracțiuni și incidente motivate de ură.
Infracțiunile motivate de ură sunt orice infracțiuni
percepute de către victimă sau de către orice altă
persoană a fi motivate de ostilitate sau prejudiciu.
Incidentele motivate de ură se simt ca și infracțiunile
și deseori duc la infracțiuni sau tensiune într-o
comunitate.
Ambele pot avea loc împotriva caracteristicilor
personale:
• Rasă: incluzând etnie, naționalitate, origine
națională, culoare, comunitățile de țigani, romi și
călători.
• Religie sau credință: incluzând ne-credința
• Identitatea de gen: incluzând trans, non-binar
și fluiditate de gen
• Orientare sexuală: incluzând gay, lezbiană și
bisexual
• Dizabilitate: incluzând dizabilitățile de învățare,
sănătate mintală, fizică și senzorială
Infracțiunile motivate de ură exercitate de indivizi
sau grupuri pot lua multe forme, precum:
• Amenințare cu, sau atac fizic propriu-zis
• Abuz verbal
• Comportament intimidant și hărțuire incluzând
prin e-mail, online și rețelele de socializare
• Deterioarea proprietății
• Prospecte, postere sau grafiti ofensatoare
Incitarea altor persoane de a comite o infracțiune
motivată de ură, incluzând pe platformele rețelelor de
socializare.

De ce ar trebui
să o raportați?
Infracțiunea motivată de ură, în orice formă, este de
neiertat.
• Raportarea urei vă poate obține ajutorul și sprijinul
de care aveți nevoie
• Poliția din Essex va investiga infracțiunea și va
încerca să acționeze pozitiv împotriva suspecților
infracțiunilor motivate de ură
• Poliția din Essex lucrează cu organizații partenere
pentru a proteja persoanele fizice și grupurile de
indivizi.
• Poliția din Essex se va asigura că infractorii sunt
aduși în fața justiției
Raportarea face diferența – pentru dumneavoastră,
familia dvs., prietenii și comunitatea dvs.

Puteți raporta Poliției din Essex prin:
•

Apel: 999 sau 112 pentru cazuri de urgență

•

Apel: 101 pentru solicitări non-urgente

•

Surzi sau dificultăți de auz: NGT Text Relay18001
101 www.ngts.org.uk

•

Raportare online:
True Vision – www.report-it.org.uk

Ce se întâmplă
mai departe?
•
•
•
•
•

Poliția din Essex va dsicuta cu dvs. pentru a stabili
detaliile incidentului
Poliția din Essex vă va expune opțiunile care vă
sunt disponibile
Poliția din Essex va discuta despre protecția care
trebuie aranjată
Poliția din Essex va fi ghidată întotdeauna de
opiniile și dorințele victimelor
Ancheta va fi finalizată odată ce rezultatul a
fost decis
Dacă ați fost afectat/ ă de o
infracțiune motivate de ură,
puteți discuta cu Victim Support:
Indiferent când a avut loc
infracțiunea motivată de ură sau
dacă ați raportat-o poliției.

Victim Support oferă sprijin practic și emoțional
persoanelor afectate de infracțiuni și incidente
traumatice.
• Apelați: 0808 178 1694 (program biroul Essex 8
am – 5 pm de luni până vineri)
• Apelați: 0808 168 9111 (linie de sprijin la nivel
național cu program 24/7)
• Solicitați sprijin online:
www.victimsupport.org.uk/help-and-support/
get-help/support-near-you/east-eng land/essex

