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INTRODUCERE

De ce este nevoie de îndrumări pentru colectarea de date şi raportarea unei infracţiuni motivate de
ură?
Colectarea de date, analizarea lor şi raportarea cu privire la o infracţiune motivată de ură oferă comunităţilor
şi organizaţiilor societăţii civile un instrument solid cu ajutorul căruia să îşi prezinte îngrijorările în faţa
reprezentanţilor guvernului, justiţiei, mass-mediei şi altora. Datele verosimile oferă faptele necesare pentru
a susţine elaborarea de politici publice mai bune pentru a preveni şi combate infracţiunile motivate de ură,
precum şi de servicii care să răspundă la nevoile victimelor.
În prezent, în Europa există diferenţe majore cu privire la felul în care datele sunt colectate, verificate şi în
care organizaţiile societăţii civile raportează infracţiunile motivate de ură. Această diversitate de abordări şi
metodologii este bogată, dar, în acelaşi timp, prezintă şi provocări. Acest lucru este adevărat mai ales atunci
când tendinţele din diferite ţări sunt puse faţă în faţă cu scopul de a elabora politici europene şi de încuraja
statele membre UE să insiste asupra creării de politici naţionale mai bune.
Următoarele îndrumări din cadrul proiectului În faţa faptelor! oferă organizaţiilor societăţii civile sfaturi cu
privire la modul de a colecta date referitoare la incidentele motivate de ură, la modul de a verifica şi clasifica
datele colectate, şi la modul de a raporta infracţiunile şi incidentele motivate de ură. Aceste îndrumări nu
pretind sub nici o formă să impună o modalitate unică de a colecta date sau de a raporta o infracţiune
motivată de ură. În faţa faptelor! se bazează pe experienţa bogată a organizaţiilor societăţii civile active
de mai mulţi ani în combaterea infracţiunilor motivate de ură şi implicate împreună într-o reflecţie în
profunzime cu privire la modul lor de acţiune, lecţiile pe care le-au învăţat în anii trecuţi şi modul în care se
pot perfecţiona în viitor.

Terminologia referitoare la infracţiuni motivate de ură, discurs motivat de ură şi incidente motivate de ură a fost adaptată după publicaţiile OSCE/
ODIHR, incluzând Legi cu privire la infracţiunile motivate de ură, un ghid practic, Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului http://
osce.org/odihr/36426 şi Infracţiuni motivate de ură – prevenire şi reacţii: Ghid de resurse pentru ONG-urile din regiune OSCE, http://www.osce.
org/odihr/39821



C a pitolul 1 : C olecta re a ş i v eri f ic a re a
d atelor
Organizaţiile societăţii civile sunt încurajate să raporteze infracţiunile motivate de ură din ţara lor
pentru a umple lacunele lăsate de guverne sau
pentru a oferi o perspectivă mai completă în scopul de a stabili servicii de prevenţie şi intervenţie.
Pentru ca datele cu privire la infracţiunile motivate
de ură să poată fi folosite de guverne şi de organele

sale de justiţie penală, acestea trebuie prezentate
într-un mod care să fie compatibil cu standardele
justiţiei penale pentru a fi credibile. De aceea, colectarea datelor trebuie să se bazeze cât mai mult
pe dovezi directe care să poată fi folosite şi pentru
cercetarea sau verificarea ulterioară.

1.1 Standarde şi îndrumări pentru colectarea datelor
Viteza cu care vestea unei infracţiuni motivate de ură se poate răspândi în cadrul comunităţii este unul
din motivele pentru care raportarea şi înregistrarea rapidă şi exactă este atât de importantă. E nevoie doar
de câteva ştiri despre infracţiuni motivate de ură împotriva unei anumite comunităţi pentru a da naştere
sentimentului că acel grup este luat în vizor. Şi totuşi, fără date solide este imposibil de ştiut dacă această
creştere percepută reflectă o creştere reală. Dacă există o creştere, este nevoie de date exacte pentru a şti
unde şi când au loc infracţiuni motivate de ură, ce formă iau acestea şi, în consecinţă, care ar trebui să fie
răspunsul poliţiei şi comunităţii.
Sursele de informaţii ar putea fi:
• Victimele;
•	Organizaţiile societăţii civile care întocmesc rapoarte cu privire la infracţiunile motivate de ură
ale căror victime nu pot sau nu vor să raporteze incidentul în persoană (cunoscute sub numele
de raportare făcută de terţă parte);
• Prieteni şi rude ale victimelor;
• Poliţia;
• Articole de ziar şi ştiri radio şi TV.

În funcţie de nevoile şi resursele grupului/grupurilor victimă şi riscurile pe care şi le asumă făcând plângere
la poliţie, organizaţiile societăţii civile trebuie să analizeze diferitele implicaţii ale stabilirii unuia sau mai
multor mecanisme de înregistrare a rapoartelor despre incidente motivate de ură din partea victimelor:
• Formulare de raportare online, cu opţiunea anonimităţii
• Linie telefonică directă
• Întâlniri faţă în faţă
Pentru toate sistemele de colectare a datelor este necesar ca organizaţiile societăţii civile să fie foarte bine
pregătite să răspundă nevoilor victimelor la nivelul lor de contact direct cu acestea, şi să ofere formarea
necesară personalului/voluntarilor de care dispun. Mai multe detalii despre sprijinul acordat victimelor se
găsesc în Capitolul 6 al acestor Îndrumări.
Dacă există mecanisme credibile de colectare a datelor, rapoarte utile şi experienţa unei bune cooperări
între organizaţiile societăţii civile şi justiţie, procesele de împărtăşire a datelor pot fi instituţionalizate prin
contracte formale. Aceste contracte de împărtăşire a datelor permit poliţiei să împărtăşească informaţii
despre o infracţiune motivată de ură, victimă/victime şi infractori. Câteva exemple includ: un protocol de
împărtăşire a datelor generice dezvoltat de Association of Chief Police Officers (Asociaţia Ofiţerilor Superiori
în Poliţie) (ACPO), organizaţia poliţienească umbrelă naţională în Marea Britanie, - variante ale acestui
protocol au fost semnate între TCS şi the Greater Manchester Police Authority (Poliţia din Manchesterul
Mare) şi Hertfordshire Constabulary (Poliţia din Herfordshire); un protocol similar a fost semnat şi de
guvernul din Catalonia pentru a putea împărtăşi informaţii cu organizaţiile societăţii civile locale.



1.2 Procesul de colectare a datelor
Pentru colectarea datelor e necesar ca oamenii să raporteze incidentele în care au fost implicaţi, chiar
şi anonim. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să ştie despre acest serviciu, despre punctul de
contact, şi să aibă încredere că intimitatea şi suferinţa lor vor fi abordate cu respect. În cazul anumitor
grupuri victime, infrastructura organizaţiilor care servesc comunitatea din care fac parte este bine dezvoltată
şi, de aceea, provocarea în ceea ce priveşte „reclama” făcută serviciului nu este complicată. Totuşi, pentru
anumite comunităţi, contexte, şi poate în cazul unei noi organizaţii a societăţii civile, cel mai greu pas ar
putea fi primul: câştigarea încrederii şi motivarea victimelor pentru a raporta experienţa trăită.
•	Promovarea modului de a raporta incidentele (linie telefonică directă, website, centru) prin fluturaşi,
postere în centrele comunitare, reclame în media, cuvântări în centrele comunitare şi abordând
liderii comunităţii, precum şi prin comunicare între serviciu şi poliţie şi iniţierea procesului de
împărtăşire a datelor cu poliţia. Promovarea nu trebuie să sperie comunitatea, ci trebuie să prezinte
fapte.
•	Utilizarea formularelor de raportare pro forma este recomandată pentru ca toate informaţiile
relevante să fie incluse şi stocate. Formularele pro forma permit o clasificare exactă şi o analiză în
funcţie de tipul de infracţiune motivată de ură.
•	Rapoartele ar trebui verificate şi susţinute de martori, dacă este posibil. De exemplu, martorii
la o infracţiune motivată de ură trebuie să-şi prezinte propria percepţie, pe lângă cea prezentată
de victime. Rapoartele din presă sau alte mijloace mass-media nu sunt suficiente în sine; pe lângă
acestea trebuie să existe interviuri cu victima/victimele, sau martorii.
•	Acolo unde este posibil, rapoartele pot fi discutate cu poliţia, pentru a se asigura că aceasta
a înregistrat infracţiunea (şi a recunoscut existenţa unei prejudecăţi în natura sa), şi pentru a
identifica şi alte informaţii relevante, de exemplu, informaţii care lipsesc din raportul victimei, orice
asemănare cu alte infracţiuni, identificarea infractorilor.
•	Infracţiunile motivate de ură nu se întâmplă din senin. De aceea, trebuie adunate şi analizate şi
incidentele non-infracţionale. Acestea pot indica o problemă nouă sau care ia proporţii, de
exemplu, sosirea unui grup rasist în zonă. Incidentele pot degenera în infracţiuni, dacă autorii nu
sunt investigaţi şi opriţi.
•	Ar trebui făcute şi fotografii, care trebuie datate, iar, dacă este posibil, subiectul principal al acestora
trebuie identificat.



1.3 Clasificarea datelor
Datele trebuie clasificate în funcţie de tipul infracţiunii sau incidentului motivat de ură (vezi Capitolul 2).
Clasificarea datelor permite o analiză a tendinţelor, adică se poate stabili dacă infracţiunile motivate de
ură sunt în creştere, în scădere, se menţin la acelaşi nivel, au loc la nivel regional sau naţional. De exemplu,
datele din Marea Britanie cu privire la antisemitism nu sunt prezentate izolat, ci împreună cu datele din anii
anteriori şi clasificate după tip, pentru a prezenta tendinţele, ceea ce oferă o imagine completă, nu doar
imagini izolate.
Există o relaţie directă între formularul individual al incidentului, pe care se înregistrează imediat informaţiile
primite de la o victimă sau din alte surse, şi sistemul de clasificare a datelor. Toate informaţiile care se găsesc
pe formularul incidentului pot fi găsite şi în rapoartele de date care permit izolarea şi analizarea datelor
după o anumită perioadă de timp. Unele dintre aceste domenii de clasificare sunt comune mai multor
grupuri, iar altele pot fi adaptate la anumite contexte sociale/culturale. Contextul naţional şi felul în care
justiţia îşi organizează activitatea au impact şi asupra domeniilor de clasificare, cum ar fi împărţirea unui
teritoriu în regiuni. Dacă victima a avut deja contact cu poliţia, este important să se stabilească numerele
de referinţă ale infracţiunii şi identitatea poliţistului care a condus investigaţia.
Este important să existe o claritate a indicatorilor de prejudecată cu care organizaţiile societăţii civile vor
lucra şi pe baza cărora vor elabora un set de întrebări care vor ajuta să se răspundă la întrebarea: a fost
această infracţiune sau incident motivat de prejudecăţi? Dacă incidentele se încadrează în mai multe
categorii, de exemplu, sunt motivate atât de prejudecăţi religioase, cât şi de prejudecăţi sexuale, trebuie
înregistrate ambele categorii şi inclusă o explicaţie.



C a pitolul 2 : C l a si f ic a re a incidentelor ş i in dic atori de pre j udec ăţi
O infracţiune motivată de ură (sau infracţiune motivată de prejudecăţi1) este un act infracţional motivat de prejudecăţi sau idei preconcepute cu privire la anumite grupuri de persoane. Aşadar, o infracţiune
motivată de ură conţine două elemente distincte:
• Este un act care constituie un delict pedepsit de codul penal; şi
• Când comite infracţiunea, infractorul acţionează pe baza unor prejudecăţi sau idei preconcepute.
O infracţiune/incident motivat de ură sau prejudecăţi poate avea la bază una din următoarele motivaţii:
rasă/etnie, religie, naţionalitate, vârstă, dizabilitate, sex, orientare sexuală, identitate sexuală. Definiţiile
juridice ale unei infracţiuni motivate de ură variază foarte mult de la o ţară la alta şi nu includ neapărat
toate actele de violenţă bazate pe motivaţiile menţionate mai sus. Autorul unei infracţiuni motivate de ură
sau al unui incident motivat de ură îşi alege victima pe baza apartenenţei sau apartenenţei percepute a
victimei la un anumit grup.
Un incident motivat de ură este un act care implică prejudecăţi şi idei preconcepute de genul celor
descrise mai sus, dar nu ajunge să fie infracţiune.
Deşi incidentele motivate de ură nu presupun întotdeauna infracţiuni, de multe ori astfel de incidente
preced, însoţesc sau oferă contextul pentru infracţiuni motivate de ură. Incidentele pot fi precursoare unor
infracţiuni mai grave. Înregistrarea incidentelor motivate de ură poate fi utilă pentru a demonstra nu doar
contextul hărţuirii, ci şi pentru a avea dovezi ale unor comportamente tot mai violente2 .
Pentru a asista organizaţiile societăţii civile în stabilirea unui sistem structurat de colectare a datelor şi
raportare cu privire la incidentele motivate de ură, acest capitol include:
• O listă cu diferite tipuri de incidente care pot fi considerate infracţiuni sau incidente motivate
de ură
•	Un set de indicatori de prejudecată care semnalizează că un anumit caz poate fi o infracţiune
motivată de ură şi, de aceea, ar trebui investigat mai în profunzime motivul infracţiunii .

2.1 Tipuri de incidente
În mod ideal, un sistem eficient de raportare cu privire la incidentele şi infracţiunile motivate de ură ar
trebui să includă atât acţiunile care sunt pedepsite de lege cât şi actele de abuz care se încadrează în zona
de ameninţări şi intimidări care nu reprezintă neapărat o infracţiune pedepsită de lege. Unde este posibil,
acestea ar trebui să fie clar definite şi separate unele de altele.
Este la fel de important de ştiut că aceste categorii de incidente ar trebui să corespundă în general cu
tipurile de infracţiuni, astfel încât elementul infracţional al infracţiunii motivate de ură să fie întotdeauna
înregistrat clar. Acest lucru va fi util în negocierile cu poliţia legate de acceptarea datelor organizaţiilor
societăţii civile ca măsură de răspândire şi în adunarea informaţiilor care ar putea fi folosite drept dovezi în
cazul unei victime individuale.
Diferitele tipuri de incidente („crimă”, „agresiune fizică gravă”, „agresiuni”) pot avea loc în diferite tipuri de
situaţii şi medii, inclusiv în public, în casa cuiva (violenţă domestică) şi în instituţii (de exemplu, împotriva
persoanelor cu dizabilităţi).

1 Prejudecata are un înţeles mai larg decât ura, iar un motiv bazat pe prejudecată porneşte de la o idee preconcepută legată de o caracteristică
personală. Prejudecata poate fi legată de o persoană, o caracteristică sau o idee (iar victima simbolizează acea caracteristică sau idee).
2Adaptare după Legislaţia infracţiunilor motivate de ură, un Ghid practic, Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, http://www.
osce. org/odihr/36426 p. 16
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 iolul poate fi definit ca şi contact sexual forţat, incluzând penetrare vaginală, anală sau orală. Penetrarea poate fi făcută de o parte a corpului sau un obiect. Victimele violurilor pot fi forţate prin ameninţări sau mijloace
fizice. Oricine poate fi victima unui viol: femei, bărbaţi sau copii, heterosexuali sau homosexuali.
5 Abuzul sexual poate fi definit drept contact sexual nedorit care se opreşte înainte de a deveni viol sau tentativă de viol. Acesta include atingeri sau mângâieri de natură sexuală.

• Orice atac fizic împotriva unei persoane sau a unui grup, care nu presupune o ameninţare a vieţii acestora şi nu este grav. Aici
putem include atacurile minore.
• Tentativă de agresiune care eşuează datorită auto-apărării, sau dacă victima fuge.
• Aruncarea de obiecte înspre o persoană sau un grup, chiar dacă obiectul nu îşi atinge ţinta.

Un act de violenţă sexuală poate fi comis de partenerul victimei (căsătorită sau nu), partener anterior, membru al familiei sau colocatar
• Viol .
• Abuz sexual .
• Exploatare sexuală de către un profesionist care oferă ajutor, adică orice fel de contact sexual între un profesionist care oferă
ajutor (doctor, terapeut, îngrijitor, profesor, preot, educator, poliţist, avocat etc.) şi un client/pacient.
• Hărţuire sexuală, inclusiv avansuri sexuale nedorite, cereri de favoruri sexuale, şi alte comportamente verbale sau fizice de
natură sexuală.
• Urmărirea, inclusiv contact nedorit repetat (telefoane, email-uri, scrisori, apariţii neaşteptate etc.), urmărind sau stând la
pândă, aşteptând persoana, ameninţând persoana sau familia acesteia.

Abuz sexual

Agresiune

• Orice atac asupra unei persoane care poate cauza vătămare fizică gravă.
• Orice atac asupra proprietăţii, de exemplu prin incendiere sau bombe cu petrol, în care există posibilitatea ca oamenii de pe
proprietate să fie omorâţi, de exemplu, dacă imobilul este locuit sau ocupat în momentul atacului.
• Bombe, inclusiv bombe „pachet”. Acestea includ orice mecanism viabil care este detonat sau dezamorsat, fiind aşadar o
ameninţare pentru viaţă. De asemenea, includ orice mecanism care este considerat ca fiind intenţionat a fi viabil de cel ce l-a
trimis, chiar dacă după analiză se constată că a fost construit incorect şi, în consecinţă, nu ar fi explodat.
• Răpire.
• Împuşcare.
• Atac cu armă sau cu orice alt obiect.

Vătămare
corporală gravă

Violenţă
fizică
extremă

Descriere

• Orice atac asupra unei persoane care rezultă în pierderea vieţii.

Subcategorie

Omucidere

Categorie

Tipuri de incidente
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• Discurs public motivat de ură, de exemplu, discursul oamenilor politici.

• Discurs motivat de ură transmis prin internet şi medii sociale.

Discurs public
motivat de ură

Ură cibernetică

Discurs motivat
de ură

• Incendierea proprietăţii atunci când nu este ameninţată viaţa, de exemplu, dacă o clădire este nelocuită în momentul atacului.
• Încercări eşuate, de exemplu, tentativă de incendiere, atunci când focul nu se aprinde sau incendiatorul este întrerupt.

Incendiere

• Orice ameninţare clară şi specifică, fie verbală sau scrisă. Dacă ameninţarea nu este clară şi specifică atunci incidentul trebuie înregistrat ca şi comportament abuziv.
• Orice „bombă” care ulterior se constată a fi o farsă. Aici se încadrează orice a fost proiectat să arate ca un mecanism real dar nu a
fost intenţionat a fi viabil, de exemplu, dacă nu conţine materiale explozibile.
• Urmărirea, inclusiv contact nedorit repetat (telefoane, email-uri, scrisori, apariţii neaşteptate, etc.), urmărind sau stând la pândă,
aşteptând persoana, ameninţând persoana sau familia acesteia.
• Şantajul de a divulga în mod public (sau membrilor familiei sau colegilor de serviciu) faptul că o persoană aparţine unui anumit
grup ţintă (de exemplu lesbiene, homosexuali, bisexuali, trans-sexuali, intersexuali - LGBTI).
• Privarea de libertate (de exemplu, încuierea unei persoane).
• Defăimare (de exemplu, dezvăluirea identităţii de LGBTI a unei persoane sau apartenenţei sale la un anumit grup religios, a
dizabilităţii acesteia).
• Intimidare (de ex. la şcoală sau la locul de muncă).

• Orice atac fizic împotriva unei proprietăţi, care nu ameninţă viaţa. Aici putem include orice formă de profanare. Aici se încadrează şi
mâzgălirea de slogane sau simboluri sau lipirea de etichete şi postere pe proprietate (de exemplu svastica pe proprietatea evreilor),
incluzând graffiti, sau daune cauzate proprietăţii, atunci când pare că proprietatea a fost ţinta acestor atacuri din cauza unei presupuse legături cu comunitatea vizată.
• Deteriorarea maşinilor sau altor proprietăţi personale care aparţin membrilor unei comunităţi vizate, atunci când este clar că
aceştia au fost vizaţi pentru acest motiv.

Agresarea
proprietăţii,
inclusiv profanarea acesteia

Ameninţări
şi/sau violenţă
psihică

Distrugerea
proprietăţii
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Incidente discriminatorii

• Literatură abuzivă produsă în masă care este trimisă mai multor destinatari. Aici includem mesaje trimise în masă mai
degrabă decât cazuri individuale de mesaje motivate de ură, care se încadrează la categoria comportament abuziv
sau ameninţări (în funcţie de conţinut).
• Literatura abuzivă în sine, indiferent dacă destinatarul face parte sau nu din comunitatea vizată.
• Incidente în care oamenii sunt aleşi în mod specific pentru o distribuire maliţioasă, chiar dacă materialul în sine nu
conţine abuzuri împotriva comunităţii din care fac parte. Aici includem, de exemplu, trimiterea în masă de literatură
neo-nazistă evreilor, chiar dacă literatura nu îi menţionează pe evrei.
• Email-uri abuzive trimise unor persoane sau organizaţii anume care, de exemplu, fac parte din grupuri online sau
sunt incluse în liste de adrese. Aici nu sunt incluse materialele disponibile în general pe website-uri.
• Fiecare distribuire în masă de literatură este înregistrată ca un singur incident şi nu se înregistrează fiecare victimă
diferită ca incident separat. Totuşi, dacă aceeaşi literatură este trimisă de mai multe ori, atunci fiecare dată este
înregistrată ca incident separat.

Literatură şi
muzică

• Orice formă de incidente discriminatorii care nu sunt considerate infracţiuni motivate de ură.

De multe ori acest tip de comportament nu se încadrează în categoria infracţiunilor, totuşi este important să fie monitorizat.
• Abuz verbal, fie faţă în faţă, fie la telefon sau răspunzând la mesaje telefonice. Aici includem abuzul direcţionat din
greşeală sau auzit neintenţionat de persoane care nu sunt membri ai comunităţii vizate.
• Abuz în scris, incluzând email-uri şi mesaje telefonice, precum şi scrisori scrise şi trimise unei persoane anume. Aici includem abuzul în scris împotriva unei comunităţi vizate şi trimis oamenilor care nu sunt membri ai acelei comunităţi.
Acesta este diferit de trimiterea în masă a unor fluturaşi, email-uri şi altor publicaţii abuzive, care sunt încadrate la
categoria Literatură.
• Graffiti sau postere abuzive pe proprietăţi care nu au legătură cu comunitatea vizată. Dacă este clar că un grup de
postere sau graffiti au fost făcute în aceeaşi perioadă şi de un singur autor, sunt înregistrate ca un singur incident.

Comportament
abuziv

2.2 Indicatori de prejudecată
Indicatorii de prejudecată sunt fapte obiective care trebuie luate în considerare atunci când se stabileşte
prezenţa unei infracţiuni motivate de prejudecăţi. Aceştia nu confirmă în sine faptul că incidentul este
o infracţiune motivată de ură. Totuşi, un indicator de prejudecată este un indiciu că trebuie făcută o
cercetare mai detaliată pentru a stabili motivul incidentului. Este foarte important ca aceste informaţii să fie
înregistrate pentru a clarifica posibilitatea ca incidentul să fie motivat de prejudecăţi. Fără aceste informaţii,
anchetatorii pot să respingă reclamaţia ca fiind nefondată, iar organizaţiile internaţionale nu o vor raporta.
Acest lucru este important şi pentru colectarea de date.
În general, este important să subliniem faptul că atunci când organizaţiile societăţii civile pregătesc un caz
legal pentru a fi adus în faţa instanţei în a cărei jurisdicţie se încadrează legislaţia legată de infracţiunile
motivate de ură, trebuie să acorde o atenţie deosebită indicatorilor şi standardelor legale care trebuie
îndeplinite. Atunci când o infracţiune motivată de ură şi prejudecăţi nu este acoperită de legislaţie,
organizaţiile societăţii civile trebuie să decidă care sunt indicatorii de prejudecată, independent de
legislaţie.

Este important ca următoarele observaţii preliminare să fie înţelese pentru a folosi corect lista propusă de
indicatori de prejudecată:
•	Deşi este foarte important să se ia în considerare percepţia victimei cu privire la incident, organizaţiile
societăţii civile (şi anchetatorii) trebuie să ştie că s-ar putea ca victima să nu recunoască incidentul
ca fiind motivat de ură sau prejudecăţi. De asemenea, nu este esenţial să se determine dacă victima
face parte cu adevărat din grupul vizat atunci când se identifică indicatorii de prejudecată. Ceea ce
contează este dacă motivul infractorului are la bază percepţia sa legată de identitatea victimei. De
aceea, este important să se caute dovezi ale prejudecăţii, spre deosebire de dovezi ale caracteristicilor victimei care o definesc ca aparţinând unui anumit grup/unei anumite comunităţi ţintă. Doar
afirmaţia că victima aparţine unui grup protejat nu este suficientă pentru ca incidentul să fie clasificat
ca infracţiune motivată de ură6.
•	Expresiile ostile împotriva membrilor anumitei comunităţi se pot schimba în timp. De asemenea, natura informaţiilor legate de infracţiunile motivate de ură poate fi mai puţin clară decât în cazul altor
domenii infracţionale (cum ar fi spargerile sau furtul), iar pericolul apare atunci când indicatorii nu
sunt bine stabiliţi sau interpretaţi. De aceea, este important ca organizaţiile societăţii civile să rămână
în contact strâns cu comunităţile care ar putea fi afectate pentru a putea câştiga o înţelegere mai
profundă a felului în care diferite grupuri pot fi vizate. Acest lucru include familiarizarea cu limbajul
folosit în mod curent pentru a exprima ostilitate şi prejudecată împotriva unor grupuri specifice. De
asemenea, este vital ca toate sursele de informaţii să fie ascultate şi luate în considerare pentru a asigura o interpretare corectă a infracţiunii motivate de ură/a indicatorilor de prejudecată.
•	Dacă, într-un anumit caz, poate fi identificat doar un indicator de prejudecată, lipsa altor indicatori de
prejudecată poate indica faptul că nu s-a comis nici o infracţiune motivată de ură şi prejudecată. De
exemplu, dacă într-un loc de cult (cum ar fi o sinagogă sau moschee), sau în orice alt loc important
pentru anumite comunităţi (de exemplu, un loc de întâlnire al homosexualilor) s-a comis un furt, şi
nu există nici o altă dovadă de prejudecată, este probabil ca în acest caz să se fi comis doar un simplu
furt.
•	De asemenea, este important de subliniat că infractorul poate aparţine unei autorităţi publice, cum ar
fi poliţia. În această privinţă, autorităţile publice au o responsabilitate specifică.

Datorită tuturor acestor motive, lista propusă de indicatori de prejudecată trebuie înţeleasă ca fiind o listă
deschisă şi orientativă.

6 De exemplu, acest caz, deşi ar putea fi o infracţiune motivată de prejudecăţi foarte gravă, ar putea să nu fie clasificat ca atare deoarece indicatorii
de prejudecată cum ar fi percepţia victimei şi cuvintele rostite în acel moment nu au fost incluse: Pe 6 aprilie, Angela, o persoană trans-sexuală,
a fost violată de un necunoscut în spatele Teatrului Naţional – locaţie unde majoritatea celor care aparţin acestei comunităţi oferă sex pe bani.
Agresorul a lovit-o, a bătut-o şi a rănit-o cu un cuţit.

13

14

Întrebări care pot ajuta la stabilirea prezenţei unui indicator de prejudecată

Victima percepe incidentul ca fiind motivat de prejudecăţi? E bine de ştiut că victima nu înţelege întotdeauna că a fost victimizată într-un atac motivat de prejudecăţi. Deseori, victimele caută alte motive care să explice atacul, deoarece apartenenţa lor la grup reprezintă un aspect al identităţii
lor care în general nu poate fi schimbat; întotdeauna vor fi identificate ca membre ale acelui grup şi, prin urmare, vor fi vulnerabile la atacuri.

Martorul îşi dă seama că incidentul a fost motivat de prejudecăţi? Percepţia victimei poate fi diferită de cea a martorului. Ambele trebuie luate în
considerare.

Există diferenţe între suspect şi victimă în ceea ce priveşte rasa, religia, etnia/naţionalitatea, sexul, orientarea sexuală?
Victima face parte dintr-un grup care este foarte mult depăşit numeric de un alt grup din zona unde a avut loc incidentul?
Victima s-a mutat recent în zona unde a avut loc incidentul?
Există antecedente de animozitate între grupul victimei şi grupul suspectului?
Victima era implicată în activităţi ale grupului său în momentul incidentului?
Victima, deşi nu face parte grupul vizat, este membră într-un grup de advocacy care susţine grupul vizat, sau se afla în compania unui membru al
grupului vizat?
Victima este asociată în vreun fel cu un membru al grupului ţintă (de exemplu, este căsătorită cu un membru al grupului vizat sau face parte din
familia membrului grupului vizat)?
Religia/naţionalitatea/orientarea sexuală/dizabilitatea victimei sunt cunoscute public?

Victima se afla într-o zonă sau în apropierea unui loc frecventat sau asociat de obicei cu un anumit grup (de ex. centru comunitar sau biserică,
sinagogă, moschee sau alt locaş de cult; cimitir religios) sau într-un loc informal de întâlnire pentru anumite comunităţi (de ex. un bar LGBT)?
Incidentul s-a petrecut în apropierea unei locaţii care are legătură cu grupul infractorului (de ex. sediul unei organizaţii extremiste) sau într-o zonă
unde au loc infracţiuni motivate de ură în mod frecvent?

Incidentul s-a petrecut într-o zi cu o semnificaţie specială pentru grupul vizat din care face parte victima (de ex. o sărbătoare religioasă sau festivitate etnică, ziua naţională; parada LGBT)?
Incidentul a avut loc într-o zi cu semnificaţie specială pentru grupul infractorului sau într-o zi pe care infractorul o consideră relaţionată cu grupul
ţintă al victimei (de ex. războiul din Gaza, 11 septembrie, apariţia unui anumit tip de mesaje media în momentul infracţiunii)?

Suspectul a făcut anumite comentarii, afirmaţii scrise sau gesturi referitoare la originea sau mediul victimei?
La locul infracţiunii au fost lăsate desene, însemne, simboluri graffiti?
Dacă ţinta a fost proprietatea, aceasta avea o semnificaţie culturală sau religioasă , de ex. monument istoric sau cimitir?
Suspectul avea sau are vreun semn vizibil (tatuaj, haine, tunsoare) care poate fi asociat cu apartenenţa sa la un anumit grup opus grupului ţintă al
victimei?

La locul incidentului au fost lăsate obiecte care sugerează că infracţiunea a fost comisă de organizaţii naţionaliste extremiste sau paramilitare?
Există dovezi că activează vreun astfel de grup în zonă?
Infracţiunea a fost revendicată de vreun grup organizat motivat de ură?

Există incidente similare anterioare în aceeaşi zonă?
Victima a primit mesaje sau telefoane de hărţuire sau a fost abuzată verbal din cauza apartenenţei sau afilierii sale la grupul ţintă?
Victima a fost şantajată că afilierea sa la grupul ţintă va fi făcută publică (de ex. identitatea victimei ca LGBT)?

Indicatori de prejudecată

Percepţia victimei

Percepţia martorilor

Diferenţele dintre suspect şi
victimă în ceea ce priveşte rasa,
religia, etnia/naţionalitatea, sexul,
orientarea sexuală, etc.

Locaţie

Perioadă

Limbaj şi cuvinte folosite, inclusiv
afirmaţii scrise, gesturi, graffiti,
semne vizibile din partea suspectului

Grupuri organizate motivate de
ură

Existenţa unor infracţiuni/incidente anterioare motivate de
prejudecăţi
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Care era intensitatea violenţei împotriva victimei?

Gradul de violenţă

Nici unul din aceşti factori nu exclude posibilitatea unei infracţiuni motivate de ură împotriva persoanelor cu dizabilităţi. Presupunerile
eronate pot face ca procurorii că treacă cu vederea sau să interpreteze greşit anumite informaţii/dovezi care le sunt prezentate, sau să
nu caute aceste dovezi.

Presupuneri eronate comune legate de cazurile de infracţiune motivată de ură împotriva persoanelor cu dizabilităţi:
Nu poate fi vorba despre o infracţiune motivată de ură împotriva persoanelor cu dizabilităţi deoarece:
l infractorul este îngrijitorul victimei;
l infractorul este o persoană cu dizabilităţi;
l infractorul a mai atacat şi alte persoane care nu erau cu dizabilităţi;
l victima se afla în locul nepotrivit la momentul nepotrivit;
l de fapt victima nu este o persoană cu dizabilităţi;
l infractorul a fost motivat de supărare sau băutură.

7 S ursa:
CPS Guidance on disability hate crime: http://www.
cps.gov.uk/legal/d_to_g/disability_hate_crime_
/#a07

Autorul are un trecut marcat de incidente/infracţiuni cu un modus operandi similar şi în care au fost implicate alte victime de aceeaşi rasă, religie,
etnie/naţionalitate, cu aceeaşi dizabilitate sau orientare sexuală?
Autorul are antecedente în ceea ce priveşte comportamente motivate de ură?
Autorul este membru sau tovarăş cu membrii unui grup organizat/mai puţin organizat motivat de ură?
Infractorul, în timpul comiterii infracţiunii sau în declaraţiile de după arestare, recunoaşte apartenenţa victimei la grupul ţintă?

Caracteristicile autorului

Factori comuni în cazurile de infracţiune motivată de ură împotriva persoanelor cu dizabilităţi7
O prezentare a infracţiunilor motivate de ură împotriva persoanelor cu dizabilităţi relevă apariţia frecventă a unor factori suplimentari,
pe lângă infracţiunea în sine, cum ar fi:
l au existat incidente anterioare;
l infracţiunile oportuniste devin sistematice, vizând în mod regulat fie victima individuală, fie familia/prietenii acesteia, fie alte
persoane cu dizabilităţi;
l de cele mai multe ori infractorii sunt „prieteni”, îngrijitori, cunoştinţe, vecini, etc.
l incidentele escaladează în gravitate şi frecvenţă;
l în incidente sunt implicaţi infractori multipli, scuzându-l şi încurajându-l pe autorul principal (autorii principali) – deseori înregistrând
incidentul pe telefonul mobil şi trimiţând pozele prietenilor şi site-urilor de socializare, YouTube, etc.
l acuzaţii false împotriva victimei ca fiind pedofil sau consumator de droguri;
l atacuri recurente, violenţă excesivă;
l cruzime, umilire, tratament degradant, deseori strâns legate de natura dizabilităţii, de exemplu, legarea ochilor unei persoane
complet surde, distrugerea mijloacelor de care victima se foloseşte pentru a se putea mişca.

Proprietatea atacată/distrusă se află într-o structură sau locaţie care aparţine comunităţilor care se confruntă cu discriminarea (de ex. locaş de cult,
şcoală frecventată de o anumită comunitate, loc de întâlnire a unei comunităţi, cum ar fi un bar LGBT)?
Proprietatea are vreo importanţă religioasă sau simbolică pentru o anumită comunitate sau este un centru al vieţii comunităţii?

În cazul distrugerii de proprietăţi

C a pitolul 3 – R a porta re a unei in f r a cţiuni
moti vate de ur ă
Raportarea unei infracţiuni motivate de ură este
un factor esenţial pentru a înţelege prejudecăţile
împotriva anumitor comunităţi şi pentru a le oferi
puterea de a aborda proactiv problema infracţiunii
motivate de ură. Infracţiunile motivate de ură nu
sunt singurul factor care contribuie la sentimentul de frică din cadrul unei comunităţi, în prezent
şi în viitor; probabil este doar „vârful aisbergului”
construit pe stereotipuri, prejudecăţi, discriminare
şi opresiune culturală. Rolul mass-mediei în ceea
ce priveşte percepţia publică a comunităţii ar putea avea un impact puternic asupra procesului de
intensificare a acestora spre infracţiuni motivate
de ură, sau ar putea fi un aliat pentru sensibilizarea
publicului.
Raportarea infracţiunilor motivate de ură este un
pas fundamental pentru organizaţiile societăţii civile în demersul lor pentru schimbare. Grupurile

ţintă ale raportului (rapoartelor), cantitatea şi calitatea datelor adunate, contextul social şi politic
şi resursele de care dispun organizaţiile societăţii
civile vor influenţa forma şi conţinutul raportului/
rapoartelor; şi vice-versa. Scopurile raportării pot
influenţa modul de a colecta datele şi sistemele de
clasificare a acestora utilizate.
În primul rând, organizaţiile societăţii civile care
raportează infracţiunile motivate de ură trebuie să
înţeleagă legislaţia relevantă: dacă guvernele lor
respectă o lege locală, sau instrumente şi înţelegeri
internaţionale. De asemenea, organizaţiile societăţii
civile trebuie să urmărească să-şi dezvolte propria
expertiză în ceea ce priveşte înţelegerea legislaţiei
locale şi respectarea cerinţelor acesteia. Acest lucru
este esenţial pentru clasificarea datelor, formularea
plângerii penale şi susţinerea schimbării legislative.

3.1 Standarde şi îndrumări pentru stabilirea unui sistem coerent de raportare
Comunităţile şi organizaţiile societăţii civile trebuie să se asigure că mecanismele lor de înregistrare,
clasificarea analitică şi datele publicate respectă un standard corespunzător. Următoarele probleme trebuie
abordate, iar protocolul de lucru trebuie stabilit de comun acord:
lC
 onfidenţialitatea victimei: ce detalii despre victimă vor fi împărtăşite în cadrul structurii de raportare
a comunităţii şi cu conducerea comunităţii? Mai mult, ce detalii vor fi oferite guvernului, poliţiei, massmediei etc.? Victimei i se va cere să semneze un acord potrivit căruia detaliile pe care le oferă vor fi
transmise unei părţi terţe?
lC
 omplicaţii legale: care sunt complicaţiile legale care pot apărea ca urmare a raportării într-o anumită
jurisdicţie? De exemplu, cu ce fel de probleme legate de protecţia datelor şi libertatea informaţiilor se
confruntă victima şi grupul de raportare al comunităţii? Alte exemple includ:
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˛

rganizaţia societăţii civile poate fi obligată să divulge toate detaliile despre victimă într-un
O
tribunal şi în faţa avocaţilor relevanţi?

˛
˛

Victimele trebuie să-şi dea acordul pentru înregistrarea numerelor lor de telefon?

˛

acă victima oferă o fotografie (care dovedeşte distrugerea, graffiti sau rănirea personală),
D
aceasta poate fi arătată unor părţi terţe?

˛

acă grupul face un raport public: ce detalii despre victimă pot sau nu pot fi divulgate? Cum
D
poate fi protejată această confidenţialitate? De exemplu, dacă singura sinagogă din cartierul X
raportează un atac, dar nu doreşte ca acest lucru să fie făcut public – cum poate fi inclus acest
lucru (sau identitatea sa mascată) într-un raport public sau în comunicarea cu guvernul, poliţia
etc.?

acă un grup comunitar sau o victimă identifică o persoană ca având tendinţe rasiste/antisemitice
D
sau fobie faţă de LGBTI etc., ce protecţie li se acordă dacă sunt reclamaţi pentru calomnie?

lC
 larificarea scopului: victimele trebuie să ştie la ce pot şi la ce nu pot să se aştepte de la procesul
de raportare. Trebuie să aprecieze ce poate face şi ce nu poate face pentru ele organizaţia societăţii
civile care raportează. Comunitatea/comunităţile ca întreg trebuie să înţeleagă scopul şi metodologia
grupului care raportează. Nu are nici un sens ca liderii comunităţii să investească într-un proces de
raportare dacă acesta are doar un impact pe termen scurt, iar victimele îşi pierd încrederea în procesele
şi motivaţiile (cum ar fi politice sau financiare) proiectului.
l Formarea

personalului: pentru fiecare aspect al procesului de raportare este necesar ca grupul
comunitar să fie suficient de format pentru acest lucru.

˛

Personalul care se ocupă direct de victime poate fi expus la experienţe traumatice şi la victime
care ele însele sunt traumatizate sau suferă de alte tulburări psihice. Grupurile de raportare au
datoria să aibă grijă de personalul lor (fie voluntari sau plătiţi) şi de victime. Personalul ar trebui
să ştie ce agenţii (pe lângă cele ale justiţiei) sunt disponibile la nivel local pentru a le ajuta pe
victime. De asemenea, personalul trebuie să-şi aprecieze propriile limitări profesionale şi legale
în ceea ce priveşte sprijinul şi îngrijirile pe care le pot oferi victimelor.

˛

ersonalul responsabil de scrierea, clasificarea şi analiza raportului are nevoie de formare în ceea
P
ce priveşte îndeplinirea acestor sarcini.

˛
˛
˛
˛

Rapoartele principale şi orice alte rezumate ulterioare trebuie să fie cât mai exacte.

˛

 ersonalul trebuie să fie de acord să respecte confidenţialitatea victimelor; şi orice alte elemente
P
necesare ale muncii lor.

Clasificarea trebuie să fie exactă şi consecventă.
Analiza trebuie să fie riguroasă şi coerentă
 apoartele scrise şi prezentarea lor pentru guverne, mass-media, lideri ai comunităţii etc. trebuie
R
să fie obiective. Unde este necesar, trebuie să fie contextualizate prin referinţe la alţi factori, de
exemplu: calitatea vieţii per ansamblu, referinţă la dovezi ale discriminării, rata infracţionalităţii
per ansamblu, infracţiuni motivate de ură împotriva unor comunităţi similare, iniţiative ale
guvernului şi justiţiei etc
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3.2 Monitorizarea procesului de analiză, a contextului social şi a ratelor de raportare
Cu cât un sistem coerent de raportare este menţinut mai mult, cu atât mai de încredere şi mai uşor
comparabile vor fi rezultatele sale. Acest lucru este important, deoarece ratele de raportare trebuie să fie
înţelese pentru ca intensificările (sau diminuările) să fie identificate şi reduse.
Comunităţile trebuie să se gândească serios să le întrebe pe victime unde au auzit despre procesul de
raportare şi ce anume le-a încurajat să îl folosească. Dovezile anecdotice sunt de asemenea utile în această
privinţă. De exemplu, dacă întâlnesc o persoană care este considerată susţinător public al unui grup
minoritar, aceasta spune că a fost victima unei infracţiuni motivate de ură (de ex. un imam, sau un purtător
de cuvânt sau activist public pentru comunitatea romă)? Dacă a avut de suferit din cauza unor infracţiuni
motivate de ură, acestea au fost raportată vreodată şi cui?

În încercarea de a identifica ratele de raportare, trebuie luate în considerare următoarele fapte:
• Există vreun sondaj de opinie sau studiu al populaţiei relevant care să sugereze care este
procentajul de respondenţi care sunt victime ale infracţiunilor sau infracţiunilor motivate de ură;
şi care este procentajul de victime care raportează acest lucru la poliţie sau în altă parte? Aceste
studii sugerează metode de identificare a persoanelor care raportează.
• Întâlnirile publice şi dovezile anecdotice sunt de asemenea utile în evaluarea ratelor de
raportare.
• Există date locale sau internaţionale relevante care să arate tendinţele infracţiunilor motivate
de ură (mai ales în locurile cu caracteristici socio-politice similare)? De exemplu, există vreun
oraş sau comunitate în care statisticile şi mecanismele de raportare sunt relativ bine dezvoltate
şi pot oferi o perspectivă asupra experienţelor dintr-un alt loc sau comunitate: fie să prezinte ce
tehnici de raportare pot fi aplicate, sau să sugereze cât de complete/incomplete sunt procedurile
locale. Tendinţe similare pot fi văzute deseori în locuri cu caracteristici asemănătoare cu cele ale
comunităţii în cauză.
• Sinceritatea în ceea ce priveşte succesul (sau eşecul) promovării procesului de raportare.
Procesul a fost promovat (direct sau indirect, ca o consecinţă a unor evenimente importante
acoperite de presă) şi poate fi făcută o legătură între publicitate şi numărul de rapoarte primite?
• Există vreo modalitate de a înţelege câtă încredere are comunitatea în procesul de raportare
sau în cooperarea cu poliţia locală? Un grad mare de încredere în procesul de raportare va duce la
creşterea ratelor de raportare. Un grad mare de încredere în poliţia locală le va motiva pe victime
să apeleze la poliţie mai degrabă decât la mecanismele comunităţii. Un grad mare de încredere în
relaţiile comunităţii cu poliţia locală poate duce la intensificarea raportării către oricare dintre cele
două părţi sau către ambele părţi.
• Care este dinamica comunală care ar putea afecta ratele de raportare? Există vreun motiv social,
politic, economic, geografic, cultural, religios, lingvistic, sexual sau orice alt motiv pentru care
victimele ar putea refuza să apeleze la mecanismele comunităţii pentru raportare? Cum poate fi
schimbat acest lucru?
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3.3 Grup(uri) ţintă ale raportării
Scopul raportului completat (fie zilnic, lunar, anual sau chiar ocazional) este de a le oferi comunităţilor,
guvernului, justiţiei, mass-mediei etc. o mai bună înţelegere a ceea ce se întâmplă pentru a putea reacţiona
în consecinţă.
Nu toate grupurile ţintă pot fi abordate în acelaşi mod. Totuşi, în general, un rezumat al raportului este
suficient pentru majoritatea nevoilor, iar apoi raportul complet poate fi folosit acolo unde este necesar.
Confidenţialitatea victimei: raportul ar trebui să fie un instrument de putere pentru comunitatea victimei.
Ar trebui să le ofere o mai bună înţelegere a situaţiei cu care se confruntă şi să fie un instrument de valoare
pentru o implicare constructivă a tuturor părţilor terţe relevante. Ar trebui să contribuie la creşterea
respectului faţă de comunitatea victimei şi nevoile sale. Totuşi, este important ca cei din comunitate să
ştie ce imagine doresc să proiecteze, iar raportul şi discuţiile să reflecte acest lucru. De exemplu, dacă o
comunitate minoritară nu doreşte să fie definită în primul rând ca victimă a infracţiunilor motivate de ură,
atunci trebuie să scoată în evidenţă lucrurile pozitive în momentele potrivite. De exemplu, dacă într-o
comunitate minoritară mass-media acoperă doar evenimente relaţionate cu infracţiunile motivate de ură
care se întâmplă în acea comunitate sau produce rapoarte legate de infracţiuni motivate de ură, atunci
comunitatea minoritară ar putea dori să promoveze şi lucruri mai pozitive legate de experienţele sale
cotidiene.
Guvernul şi autorităţile publice (locale, regionale): chiar dacă, în ultimă instanţă, guvernul nu poate opri
marea majoritate a infracţiunilor motivate de ură, publicarea raportului oferă şansa ca experienţele victimei
să fie recunoscute; şi ca oamenii să-şi exprime solidaritatea sinceră cu victimele. Acest lucru este important
pentru moralul comunităţii şi stabilirea standardelor prin care societatea ca întreg este „anunţată” că grupul
ţintă este parte integrală din corpul politic şi va fi protejat ca atare. Ceea ce este foarte important este
faptul că raportul ar trebui să ofere dovezi pe baza cărora guvernul poate lua măsuri concrete, cum ar fi
să consolideze măsurile de securitate ale comunităţii şi să încurajeze poliţia şi procuratura să reacţioneze
mai prompt. În mod deosebit, rapoartele bine făcute ar trebui să ajute la oprirea situaţiei în care anumite
guverne şi autorităţi poliţieneşti neagă faptul că grupurile minoritare suferă de orice formă de ură.
Poliţia şi alte organe ale justiţiei: raportul trebuie să ajute poliţia să-şi aloce resursele mai eficient pentru
comunitatea victimei, în ceea ce priveşte prevenţia infracţionalităţii, investigarea infracţiunilor şi creşterea
încrederii şi inter-comunicarea.
Mass-media: raportul trebuie să ofere şansa („captarea atenţiei”) ca îngrijorările şi interesele comunităţii să
fie auzite şi ca alte persoane să le ofere victimelor sprijinul lor în mod public. În timp, rapoartele ulterioare
vor contribui la o mai bună înţelegere a problemelor de către mass-media. De asemenea, le permite
comunităţilor victime să discute direct cu reprezentanţii mass-media atunci când cred că o acoperire media
a comunităţii victime duce la creşterea infracţiunilor motivate de ură (câteodată, infractorii se referă direct
la anumite articole de ziar sau la anumite ştiri transmise la radio sau TV).
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3.4 Structura raportului
Structura şi conţinutul raportului sunt influenţate de grupul ţintă după cum a fost explicat mai sus, de
tipul de date disponibile şi de relaţia dintre organizaţia societăţii civile şi autorităţile din contextul social
respectiv. O organizaţie a societăţii civile care activează într-un context ostil fără a fi recunoscută oficial de
autorităţi, având sau neavând stabilit un sistem coerent de colectare a datelor, ar putea elabora un raport
diferit de cel al unei organizaţii a societăţii civile care reprezintă o comunitate recunoscută şi care a stabilit
înţelegeri de împărtăşire a datelor cu organele legii

Care sunt scopurile raportului? Să ducă la schimbări politice? La schimbări în ceea ce priveşte politica
legislativă? Să sensibilizeze cu privire la experienţa comunităţii? Să realizeze o sensibilizare la nivel
internaţional în efortul de a obţine suport extern pentru o comunitate izolată în contextul naţional?

În situaţia în care informaţiile cantitative lipsesc, este totuşi eficient să se elaboreze rapoarte ale infracţiunilor
motivate de ură care folosesc studii de caz şi oferă o analiză narativă. Rapoartele pot fi foarte eficiente
atunci când combină mai multe surse, cum ar fi dovezile anecdotice împreună cu rezultatele unor sondaje,
rapoarte alternative, informaţii academice, rapoarte ale agenţiilor internaţionale etc.
În cele din urmă, rapoartele referitoare la infracţiunile motivate de ură abordează experienţele îngrozitoare
prin care trec oameni reali, cel mai probabil într-un context de experienţe acumulate de prejudecăţi şi
discriminare împotriva aceloraşi persoane şi a comunităţilor din care fac parte. Dimensiunea umană a
raportului nu trebuie uitată în nici-un moment. În consecinţă, oamenii ar trebui să simtă o compasiune
profundă pentru ceea ce se întâmplă.
Există şi multe riscuri legate de credibilitate care trebuie luate în considerare dinainte. Exagerările, lipsa
dovezilor şi compromiterea datelor private au consecinţe serioase pentru credibilitatea pe termen lung
a organizaţiilor societăţii civile, în ceea ce priveşte relaţiile cu autorităţile şi comunităţile, depăşirea
provocărilor legale şi, în final, obţinerea recunoaşterii pentru victimele infracţiunilor motivate de ură.
Este recomandat să se păstreze întotdeauna o atitudine critică constructivă în scopul construirii de relaţii şi
să se ofere cât mai multe referinţe la obligaţiile guvernului cum ar fi înţelegeri naţionale şi internaţionale.
Analiza datelor şi integrarea acestora în contextul social mai larg este obligaţia şi oportunitatea rapoartelor
despre infracţiunile motivate de ură.
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În contextul în care sunt disponibile date cantitative, şi chiar dacă acestea nu sunt disponibile, următoarele
recomandări ar putea fi utile în stabilirea structurii raportului:

˛

 agina rezumat care prezintă numărul total de incidente, făcând şi comparaţii cu anii anteriori.
P
De asemenea, ar putea include şi un număr mic de rezumate ale unor infracţiuni motivate de ură
specifice pentru a demonstra că fiecare dată statistică reprezintă de fapt o infracţiune motivată
de ură în care au fost implicate victime reale.

˛

agina rezumat care prezintă totalurile zilnice, săptămânale, lunare şi/sau anuale. Dacă este
P
posibil, categoriile individuale ar putea fi şi ele divizate în acest mod.

˛

iagrame, grafice cu bare, grafice circulare, care prezintă direcţiile tendinţelor, date cheie
D
şi evenimente, numărul de victime raportat la numărul de locuitori, victime după sex şi vârstă,
infractori după sex şi vârstă şi culoare etc.

˛

otografii cu diferite tipuri de incidente, victime şi/sau infractori. Sau imagini care prezintă
F
discursuri care susţin victimele sau infractorii. Toate acestea fac raportul mai uşor de citit şi mai
interesant. (Dar riscă să pară mai puţin academic, aşa că imaginile trebuie să fie alese cu mare
grijă.)

˛

agini care prezintă tipurile de incidente specifice, puse laolaltă în funcţie de categorie sau
P
perioadă.

˛

aportul trebuie să conţină şi o explicaţie a ceea ce constituie infracţiune motivată de ură. De
R
asemenea, este important să se explice şi ce anume nu constituie o infracţiune motivată de
ură şi nu este inclus în raport. Totuşi, rapoartele pot să conţină şi numărul total de infracţiuni
care nu sunt motivate de ură raportate de victime: astfel cititorul poate să vadă că grupul de
raportare este meticulos în clasificarea şi analiza făcută; şi să vadă şi de câte telefoane, emailuri etc. se ocupă grupul în fiecare zi/săptămână/lună/an. Dacă raportul oferă o subdiviziune a
infracţiunilor motivate de ură în categorii, atunci acestea trebuie explicate.

˛

apoartele pot fi subdivizate în diferite feluri. De exemplu, victimele pot fi clasificate după
R
vârstă, sex, locaţie (de ex. şcoală, sinagogă, stradă, acasă), arie geografică, vizibilitatea victimei
(de ex. musulman, rom etc. „uşor de identificat”), perioada din zi, din an (sărbătoare religioasă,
festival public etc.). Infractorii pot fi şi ei clasificaţi: după sex, vârstă, etnie sau religie (aparentă),
ce spun/scriu etc. În mod similar, pot fi incluse aprecieri dacă infractorul a avut o misiune sau un
scop anume: sau dacă infracţiunea motivată de ură a fost întâmplătoare (cum ar fi o ceartă între
şoferi, în care s-a folosit un limbaj inspirat de ură împotriva victimei).

˛

apoartele ar putea include mai multe date generale pentru a oferi contextul. Acestea ar putea
R
prezenta şi alte sondaje cu privire la probleme importante, date legate de infracţiuni etc.; ar
putea explica istoria şi situaţia actuală per ansamblu a comunităţii victimei; ar putea enumera
acţiunile juridice întreprinse care au avut succes, sau angajamentele guvernului etc.

˛

Î
n cazul în care comunitatea are în minte un purtător de cuvânt sau avocat, sau organizaţie de
sprijin atunci când elaborează raportul, atunci este important ca acest susţinător să fie mulţumit
de conţinutul şi felul în care arată raportul. Într-adevăr, o astfel de persoană trebuie să fie
consultată la începutul procesului pentru a se asigura că este implicată şi dedicată proiectului.
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C a pitolul 4 - M onitori z a re a m a ss - mediei

Raportarea infracţiunilor motivate de ură poate
fi un instrument important de sensibilizare la
discriminare şi la nevoia de a o combate, atât în
rândul comunităţilor minoritare cât şi al publicului

larg. Mass-media – televiziune, radio, presa scrisă
sau Internetul – pot avea roluri foarte diferite în
acest proces.

4.1 Media şi infracţiunile motivate de ură – un rol ambivalent
Ca furnizori de ştiri, mijloacele media sunt uneori folosite ca o sursă de informaţii legate de infracţiunile
motivate de ură. Mass-media poate fi şi o sursă valoroasă pentru contextul în care au loc infracţiunile
motivate de ură şi tendinţele opiniei publice. Totuşi, mass-media poate căuta să producă senzaţie printro super-raportare, sau să nu divulge informaţii, influenţând astfel contextul prin propria alegere şi
interpretare a faptelor şi surselor – inclusiv rapoartele organizaţiilor societăţii civile. Mass-media poate
avea patru roluri diferite:
• Sursă de informaţii
• Mijloc sau vehicul
• Infractor
• Punct de referinţă

Pentru a prezenta infracţiunile motivate de ură guvernului, poliţiei, justiţiei şi mass-mediei într-un mod
credibil, este important să se facă o distincţie clară între aceste roluri. Dar, oricare ar fi rolul lor, rapoartele
media trebuie acceptate cu precauţie. Mass-media sunt rareori surse primare. De multe ori, raportările sale
sunt la fel de nesigure ca şi sursele lor, iar alegerea faptelor şi surselor contribuie la credibilitatea lor sau
lipsa de credibilitate.
Prin extensie, utilizarea şi prelucrarea datelor media poate influenţa credibilitatea unui raport despre o
infracţiune motivată de ură elaborat de o organizaţie a societăţii civile. O provocare deosebită poate apărea
atunci când avem de-a face cu plângeri legate de discursuri motivate de ură pe Internet şi cu incidente
raportate de media datorită unei raportări la mâna a treia sau anonimităţii surselor. Existenţa mai multor
surse independente este un bun indicator de credibilitate, dar câteodată existenţa mai multor variante
ale aceluiaşi text poate fi atribuită agenţiilor de presă cum ar fi AP sau Reuters – care nu sunt infailibile.
Verificarea informaţiilor, fie ele oferite de victime, martori sau media, este întotdeauna o regulă bună pentru
elaborarea unor rapoarte exacte.
Următoarele îndrumări pot ajuta organizaţiile societăţii civile care se ocupă de modul în care discursurile
motivate de ură sunt transmise prin mass-media.
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4.2 Îndrumări pentru monitorizarea mass-media ca autori de discursuri motivate de ură
Atunci când se raportează incidente ce implică discursuri motivate de ură, este important să se cunoască
legislaţia naţională cu privire la discursul motivat de ură şi să se promoveze o mai bună cunoaştere şi
înţelegere a acestei legislaţii în rândul publicului. Există o distincţie importantă între libertatea de expresie
şi discursul motivat de ură (infracţiune), iar legislaţia poate varia foarte mult de la ţară la ţară.
Majoritatea organizaţiilor societăţii civile care monitorizează discursurile motivate de ură de pe Internet
consideră că nu este bine să se caute incidentele în sine, decât în cadrul unor cercetări specifice. În general,
organizaţiile societăţii civile se ocupă exclusiv de plângeri şi încearcă înlăturarea discursurilor motivate
de ură de pe Internet, fie direct, fie – dacă nu au suficiente resurse umane – cerându-le reclamanţilor şi
publicului general să facă acest lucru.

O înregistrare exactă şi de încredere a discursurilor motivate de ură şi o raportare eficientă pot fi realizate
prin:
• Definirea explicită a ceea ce constituie o infracţiune motivată de ură, inclusiv discursul motivat
de ură;
w Exemple cu ceea ce este şi ceea ce nu este discurs motivat de ură;
Utilizarea repetată şi consecventă a simbolurilor pentru a identifica rapid tipuri specifice de
w 
prejudecăţi în rapoarte;
• Proceduri explicite de abordare a surselor şi verificarea minuţioasă a rapoartelor media, de
exemplu, folosind formulare de raportare a incidentelor cu spaţii pentru sursa 1 şi sursa 2.
• Dacă se folosesc rapoarte media: numirea surselor (ziare, reportaje TV, investigaţii conduse de
angajaţi, de exemplu, obţinerea confirmării din partea poliţiei), cercetarea posibilelor legături ale
sursei cu organizaţii politice/religioase etc. şi includerea acestora;
• Încercarea de a găsi sursele originale: mai degrabă decât să se bazeze pe rapoarte media,
verificarea (rezumarea) sondajelor originale/agenţiilor de cercetare, numirea acestora, furnizarea
de informaţii sincere şi care pot fi înţelese cu privire la numărul de respondenţi, metodologie şi
posibile limitări; numirea experţilor, tribunalelor sau sentinţelor;
• Exemple empatice ale impactului discursului motivat de ură asupra vieţilor victimelor (anonime)8,
citate directe/capturi de ecran (screenshots) în locul descrierilor discursurilor motivate de ură;
• Includerea sentinţelor judecătoreşti cu privire la discursurile motivate de ură; în locul poveştilor
din anul precedent, e mai bine să se arate că discursurile motivate de ură de pe Internet pot fi
pedepsite.

8 http://www.guardian.co.uk/society/2012/feb/19/dominic-crouch-homophobic-bullying-suicide
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4.3 Rolul organizaţiilor societăţii civile în combaterea urii cibernetice
Internetul poate fi un vehicul pentru facilitarea raportării infracţiunilor motivate de ură către organizaţiile
societăţii civile, dar este şi metoda globală utilizată pentru diseminarea urii. Acest conţinut se manifestă pe
diferite forumuri, inclusiv site-uri, media, reţele sociale, bloguri şi e-mail-uri dedicate propagării urii. Când
organizaţiile societăţii civile descoperă ura exprimată on-line sau primesc rapoarte referitoare la conţinut
motivat de ură on-line, există mai multe strategii care pot fi utilizate pentru a răspunde. Acestea variază în
funcţie de contextul şi natura conţinutului. Rapoartele referitoare la ura cibernetică necesită investigaţii şi
urmărirea ulterioară a site-ului sau a furnizorului de servicii de internet.
Când sunt raportate incidente motivate de ură pe internet trebuie să se facă toate eforturile posibile pentru
a păstra e-mail-ul, mesajul, filmul, blogul sau postarea pe forum. Aceste imagini vor spori credibilitatea
rapoartelor către companiile de internet, poliţie sau organele de reglementare. Rapoartele cu privire la
discursurile motivate de ură pe internet trebuie tratate cu acelaşi nivel de prioritate ca oricare alte incidente
motivate de ură aduse în atenţia organizaţiilor societăţii civile.
Ura cibernetică: Ce este?
Ura cibernetică este utilizarea tehnologiilor electronice de comunicare pentru a răspândi informaţii
sau mesaje rasiste, bigote, extremiste sau teroriste. Aceste tehnologii electronice de comunicare includ
Internetul (website-uri, site-uri de reţele de socializare, conţinut generat de utilizator „Web 2.0”, site-uri de
întâlniri, bloguri, jocuri on-line, messenger şi e-mail) precum şi alte tehnologii ale informaţiei bazate pe
telefoane celulare (cum ar fi mesaje telefonice şi telefoane mobile).
Definiţia „discursului motivat de ură” diferă în funcţie de jurisdicţie. Organizaţiile societăţii civile se gândesc
să adopte o definiţie pentru a se asigura că raportarea este consecventă şi în conformitate cu legile locale.
Dată fiind natura globală a urii cibernetice, raportarea trebuie să stabilească dacă incidentul este local sau
străin.
Consultanţă juridică
Demersurile legale relaţionate cu discursul cibernetic motivat de ură variază de la o ţară la alta. Este
fundamental ca organizaţiile societăţii civile să se familiarizeze cu legile locale în ceea ce priveşte infracţiunile
motivate de ură, discursul motivat de ură, incitare, urmărire şi hărţuire. Toate incidentele de ură cibernetică
trebuie să facă parte din raportarea continuă a infracţiunilor motivate de ură, chiar dacă răspunsurile din
partea autorităţilor locale vor varia în funcţie de jurisdicţie. Raportarea conştientizează şi poate reduce cu
succes conţinuturile motivate de ură de pe anumite site-uri.
Pentru o prezentare detaliată a diferitelor legi naţionale împotriva urii cibernetice, şi pentru mai multe
informaţii despre ura cibernetică la nivel internaţional, puteţi vizita site-ul Reţelei Internaţionale împotriva
Urii Cibernetice (INACH) www.inach.net. De asemenea, INACH poate funcţiona şi ca o resursă importantă
pentru organizaţiile societăţii civile care doresc să lupte împotriva diferitelor cazuri de ură de pe Internet.

Site-uri web dedicate propagării urii
Multe rapoarte cu privire la ura cibernetică se referă la plângeri legate de site-uri dedicate propagării urii.
Deoarece aceste site-uri sunt sursa conţinutului motivat de ură, plângerile adresate direct proprietarului
site-ului sau persoanei care a postat conţinut ofensator generat de utilizator nu sunt de prea mare ajutor.
Site-urile web dedicate propagării urii care aparţin persoanelor antisemite, rasiste, neonaziştilor, celor care
neagă Holocaustul sau altor extremişti nu sunt preocupate de faptul că retorica lor îi răneşte pe alţii, iar
plângerile către aceste persoane vor fi neproductive.
În anumite cazuri, plângerile le pot da satisfacţie proprietarilor de site-uri web dedicate propagării urii. În
cel mai rău caz reclamantul poate deveni ţinta unor abuzuri.
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Majoritatea site-urilor web sunt „găzduite” de un furnizor de servicii de internet (ISP), o companie care oferă
acces la Internet pentru site-uri web. De aceea, o soluţie în lupta împotriva conţinutului motivat de ură ar fi
raportarea site-ului către acel ISP. În multe cazuri, ISP-urile au propriile reguli referitoare la tipurile de siteuri şi conţinuturi pe care sunt dispuse să le găzduiască, iar dacă site-ul web ofensator încalcă aceste reguli,
ISP-ul poate alege să îl înlăture. Contactarea directă a ISP-ului este mai eficientă.
Etapele procedurii de răspuns
Găsiţi ISP-ul site-ului web introducând numele site-ului într-un serviciu de genul www.Domaintools.com,
de exemplu, care va lista ISP-ul ca „Locaţia IP”. Verificaţi ce condiţii le impune ISP-ul site-urilor pe care le
găzduieşte. Căutaţi secţiunea Termeni şi condiţii, Îndrumări ale comunităţii sau Politica de utilizare, dacă
există aşa ceva pe site-ul web ale ISP-ului. De multe ori este util să verificaţi zonele de pe site-ul web al
ISP-ului marcate „politici, termeni legali cu privire la utilizare sau informaţii despre utilizator” de pe bara
de navigare.
De exemplu, un ISP major specifică în Termenii şi condiţiile sale că nu le permite utilizatorilor să „disemineze
sau să transmită orice tip de materiale care, pentru o persoană rezonabilă, pot părea abuzive, obscene,
pornografice, defăimătoare, hărţuitoare, injurioase, vulgare, ameninţătoare sau maliţioase”. De exemplu,
poate credeţi că site-ul care vă interesează postează informaţii „injurioase”. Desigur ISP-ul poate să nu fie
de acord cu definiţiile, analiza sau concluziile dumneavoastră. Adresaţi-vă plângerea direct acelui ISP sau
companiei de găzduire.
Când vă adresaţi plângerea unui ISP sau unei companii de găzduire online , trebuie să specificaţi materialul
ofensator relevant. Furnizaţi numele site-ului, URL-ul (adresa web) şi o imagine a ecranului. Dacă e posibil,
indicaţi secţiunea specifică din Termeni şi condiţii, Îndrumări ale comunităţii sau Politica de utilizare pe care
site-ul web o încalcă. Includeţi URL-ul unde se găsesc Termenii şi condiţiile sau Politica de utilizare pe care
le citaţi.
Oferiţi toate informaţiile relevante pentru ca ISP-ulului sau companiei de găzduire să-i fie cât mai uşor
să înţeleagă şi să răspundă la plângerea dumneavoastră. Claritatea este esenţială în comunicarea cu
companiile de internet. Companiile de internet se ocupă de mii de plângeri în fiecare zi, aşa că utilizatorii
trebuie să explice exact ce anume i-a supărat, incluzând o explicaţie precisă a locului unde poate fi localizat
conţinutul ofensator şi de ce acesta este ofensator, chiar dacă acest lucru pare evident.
Nu presupuneţi că, dacă dumneavoastră ştiţi că un anumit cuvânt sau idee sau simbol vă deranjează sau
vă jigneşte foarte tare pe dumneavoastră sau comunitatea din care faceţi parte, persoana care revizuieşte
acest conţinut ştie acest lucru. Explicaţi cu grijă, analitic şi incluzând referinţe dacă este posibil.
În final, deşi nu este o situaţie ideală, este reală: plecaţi de la premisa că persoana care vă revizuieşte
informaţiile are la dispoziţie doar o perioadă foarte scurtă de timp – chiar secunde – pentru a vă lua în
considerare cererea. Precizia şi economia cuvintelor vă pot ajuta foarte mult în încercarea de a transmite
ceea ce doriţi.
Plângerile trebuie să aibă un ton calm, politicos şi să fie la subiect. Folosiţi formatul sau formularul specificat
de ISP, dacă există unul. Fiţi foarte clari şi spuneţi-le exact ce vreţi să facă pentru a remedia situaţia. Cereţi
în mod specific un răspuns.
Plângerile făcute către o companie de găzduire online nu garantează rezultate. Legal, aplicarea Termenilor şi
condiţiilor, Îndrumărilor comunităţii sau Politicii de utilizare poate fi lăsată la discreţia ISP-ului şi, în general,
e o chestiune între proprietarul site-ului web şi ISP. Mai mult, acest lucru nu garantează că site-ul web sau
materialul ofensator nu va găsi un alt ISP şi va apărea în altă parte pe Internet.
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Site-uri web cu înregistrare anonimă
Multe site-uri cu materiale motivate de ură sunt înregistrate anonim şi, de aceea, este mai greu de localizat
unde sunt găzduite. Ele sunt proiectate pentru a proteja intimitatea proprietarilor site-urilor nepermiţândule celorlalţi să afle cine deţine (cine a înregistrat) site-ul.
Un serviciu de înregistrare – numit serviciu de înregistrare proxy – înregistrează numele domeniului în
numele utilizatorului şi acţionează ca o căsuţă poştală: e-mail-urile şi alte mesaje sunt trimise serviciului
de înregistrare proxy, care apoi trimite aceste mesaje proprietarului real. Proprietarii site-urilor folosesc
serviciile de înregistrare anonimă pentru a-şi ascunde identitatea, pentru a evita să-şi asume răspunderea
pentru conţinuturile motivate de ură, instigatoare, eronate sau distorsionate.
În aceste cazuri, trebuie contactată compania care oferă înregistrare anonimă. Pentru a face acest lucru,
identificaţi serviciul de înregistrare privată, serviciul de înregistrare proxy sau serviciul de înregistrare
anonimă. Mergeţi la www.whois.com sau www.betterwhois.com pentru a afla cine a înregistrat site-ul web.
Odată ce aflaţi acest lucru, mergeţi pe site-ul web al serviciului de înregistrare anonimă şi verificaţi dacă
Termenii şi condiţiile sale au fost încălcate. În orice caz, serviciul de înregistrare anonimă trebuie anunţat,
folosind exemple clare, concise şi simple, care arată în ce fel site-ul abuzează de serviciul de înregistrare
anonimă pe care îl foloseşte.
Comentarii postate pe site-urile media
Comentariile ofensatoare şi pline de ură pe site-urile ziarelor şi pe site-urile media principale sunt destul
de frecvente. Raportaţi aceste conţinuturi la ziar sau compania media. Nu contactaţi direct persoana care
a postat comentariul.
Majoritatea ziarelor au Termeni şi condiţii sau Politici de utilizare a site-urilor lor, precum şi un loc unde
pot fi contactaţi editorii şi designerul web. Trimiteţi-le un e-mail copiind postările ofensatoare şi stabilind
motivele specifice pentru care Termenii şi condiţiile au fost încălcate. Cereţi în mod clar un răspuns din
partea ziarului.
Ameninţări, incitare la violenţă iminentă şi hărţuire on-line
Internetul este un mediu ideal pentru a lua în vizor diferite persoane. E-mail-urile sau postările care transmit
o intenţie de a comite acte de violenţă motivate de rasism ar putea implica legi penale locale şi anunţarea
poliţiei locale. Siguranţa personală trebuie să reprezinte o prioritate.
Reţele de socializare
Se ştie că pe site-urile reţelelor de socializare apar tot felul de abuzuri, intimidări şi discursuri motivate de ură.
Când se investighează astfel de plângeri, este esenţial să se citească Termenii şi condiţiile, Comportamentul
acceptat, Îndrumările comunităţii şi/sau Politica de utilizare. Majoritatea site-urilor dispun de un proces de
raportare a abuzurilor şi de răspuns la plângeri.
Discursul motivat de ură de pe site-urile reţelelor de socializare trebuie raportat către site-ul gazdă imediat.
Plângerile sunt mai eficiente când sunt trimise de către membrii site-ului. Totuşi, organizaţiile societăţii
civile ar trebui să monitorizeze procesul şi să contacteze site-ul web dacă răspunsul este neadecvat. În
general, reţelele de socializare răspund prompt la astfel de plângeri.
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Filme motivate de ură on-line
Site-urile de postări video publice (video-sharing websites), cum ar fi YouTube sau Google video, sunt
servicii care permit utilizatorilor să posteze filmuleţe care pot fi vizionate de oricine pe Internet. În unele
cazuri, aceste filmuleţe sunt găzduite de un site de postări video publice. În alte cazuri, aceste site-uri
de postări video publice fac doar legătura cu anumite conţinuturi externe găzduite pe alte site-uri sau
computere. Majoritatea site-urilor de postări video publice au Termeni şi condiţii pentru utilizarea siteului, precum şi un loc unde se pot contacta proprietarii site-ului. Puteţi trimite un e-mail companiei (sau
să completaţi formularul lor de „raportare a abuzului”) cu URL-ul (adresa) unde se află filmul ofensator şi
specificaţi motivele pentru care credeţi că acesta încalcă Termenii şi condiţiile.
Fiţi specifici şi includeţi, dacă puteţi, momentul exact din film unde apare abuzul. Atunci când anumite
materiale sunt interzise, aceste site-uri răspund plângerilor. Anumite site-uri nu vor scoate filmul imediat,
ci mai degrabă vor posta o atenţionare pe filmele care au făcut subiectul plângerilor. Filmul poate fi scos
de tot dacă plângerile continuă. Totuşi, câteodată, site-urile de postări video publice întârzie să răspundă la
plângeri datorită volumului de filme pe care îl procesează. Filmele care sunt subiectul plângerilor necesită
de obicei o revizuire manuală, care necesită timp.

Adrese web utile
www.inach.net
www.domaintools.com
www.whois.com
www.betterwhois.com
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R a porta re a in f r a cţiunilor moti vate de ur ă :
e x emple de b une pr a ctici

Următoarea listă de „bune practici” oferă exemple de diferite moduri de raportare a incidentelor şi
infracţiunilor motivate de ură, inclusiv diferite moduri de a „clasifica” incidentele. Exemplele alese includ
„formulare de raportare” care pot fi folosite doar de anumite tipuri de incidente/infracţiuni motivate de
ură (violenţă motivată de fobia faţă de LGBTI, incidente antisemitice etc.) pentru a înregistra anumite
specificităţi. Totuşi, ele pot servi ca exemple de înregistrare a unui incident/infracţiune motivată de ură,
oricare ar fi motivul acestuia/acesteia.
l OSCE/ODIHR
Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) a fost însărcinat de statele membre
OSCE să servească drept punct de colectare a informaţiilor şi statisticilor referitoare la infracţiunile
motivate de ură şi să facă aceste informaţii accesibile publicului prin Sistemul său de Informare cu
privire la Toleranţă şi Non-discriminare şi prin raportul său anual referitor la infracţiunile motivate de
ură. ODIHR a desfăşurat o serie de activităţi în acest domeniu, cum ar fi sesiuni de formare pentru
poliţie, construirea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile , inclusiv un ghid intitulat Infracţiunile
motivate de ură – prevenire şi răspunsuri: un ghid de resurse pentru organizaţiile societăţii civile din
regiunea OSCE.
ODIHR a creat şi un formular de raportare pentru ca organizaţiile societăţii civile să înregistreze şi
să raporteze incidentele şi infracţiunile motivate de ură: http://tandis.odihr.pl/content/documents/
hcr2011_CSO_format.pdf
Acesta poate fi folosit pentru activităţi de advocay locale şi regionale precum şi pentru transmiterea
informaţiilor care urmează să fie incluse în raportul anual ODIHR cu privire la infracţiunile motivate
de ură. Pentru mai multe informaţii despre activităţile şi resursele ODIHR, puteţi apela la Sistemul de
informare cu privire la toleranţă şi non-discriminare (TANDIS).
l Organizaţia pentru Securitate Comunitară9
The Community Secutity Trust (CST) înregistrează incidentele antisemite din Marea Britanie din 1984,
ca parte din preocuparea sa de a oferi evreilor britanici consiliere şi asistenţă în ceea ce priveşte
siguranţa. În 2010 CST a publicat Ghidul pentru lupta împotriva infracţiunilor motivate de ură. Ghidul
conţine sfaturi utile referitoare la raportarea infracţiunilor motivate de ură, colaborarea cu poliţia
şi sprijinirea victimelor. De asemenea, ghidul conţine o tipologie a infracţiunilor şi incidentelor
motivate de ură şi formulare de raportare care pot fi folosite pentru a înregistra detaliile infracţiunilor
şi incidentelor motivate de ură, infractorii suspecţi şi orice mediu de comunicare ar fi putut folosi.
Raportul anual al CST cu privire la incidentele antisemitice oferă un rezumat executiv ilustrat,
explicaţii cu privire la felul în care datele au fost adunate şi utilizate, descrieri complete ale unor
incidente serioase, observaţii despre victime şi infractori, observaţii despre discursul şi motivele
care promovează incidentele antisemite, observaţii despre diferenţele dintre incidentele care se
întâmplă în locuri diferite, diagrame şi grafice. Acesta este disponibil la: www.thecst.org.uk/docs/
Incidents%20Report%202011.pdf
Un alt raport despre comunitatea evreiască pe care îl recomandăm este cel elaborat de Service de
Protection de la Communauté Juive (SPCJ) în Franţa. Este disponibil la: www.spcj.org
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9 www.thecst.org.uk

l M
anualul ILGA Europe cu privire la monitorizarea şi raportarea incidentelor homofobe şi
transfobe
Scopul acestui manual publicat în 2008 este de a contribui la creşterea şi îmbunătăţirea raportării
incidentelor homofobe şi transfobe oferind instrumente şi o metodologie pentru documentarea şi
raportarea violenţelor motivate de ura faţă de persoanele LGBT în mod sistematic şi faptic.
Manualul oferă un model de chestionar detaliat pentru a ajuta la descrierea incidentului într-un
mod cât mai faptic, obiectiv, clar, consecvent şi exact posibil. Este un model care poate fi folosit în
diferite moduri (chestionar online, interviuri). Persoanele şi organizaţiile sunt invitate să reflecteze cu
atenţie asupra propriilor obiective şi asupra nevoilor specifice din ţara lor, şi să adapteze modelul în
funcţie de aceste specificităţi. De asemenea, manualul oferă un cadru orientativ pentru interviurile
semi-structurate cu victimele incidentelor în cadrul cărora sunt violate drepturile omului:
http://www.ilga-europe.org/europe/publications/non_periodical/handbook_on_monitoring_
and_reporting_homophobic_and_transphobic_incidents

l

„Schema de raportare asistată” – GALOP, Londra, Marea Britanie
Organizaţia Galop pentru LGBT, cu sediul în Londra, a dezvoltat o schemă de „raportare asistată”
împreună cu Poliţia metropolitană (Metropolitan Police Service ) pentru a creşte nivelul de raportare
a infracţiunilor motivate de ura fobică faţă de LGBTI. Utilizatorii care nu doresc să raporteze direct
la poliţie pot raporta prin intermediul site-ul organizaţiei Galop, folosind un formular de raportare
online (vezi: http://www.galop.org.uk/online-report-form/ şi http://www.galop.org.uk/wp-content/
uploads/2009/05/reportform.pdf ) sau Shoutline, un serviciu de asistenţă telefonică şi asistenţă
socială individualizată, care oferă sfaturi, sprijin şi asistenţă individualizată continuă victimelor
infracţiunilor homofobe şi transfobe, abuzurilor sexuale şi domestice şi celor care au probleme cu
poliţia.
Formularul de raportare online cuprinde întrebări cu privire la timpul şi locul incidentului, tipul de
ofensă, pierderea sau deteriorarea proprietăţii, precum şi informaţii despre victimă şi infractor. Prin
schema de raportare asistată, utilizatorii pot alege dacă:
•	doresc să fie contactaţi de asistentul social Galop, dar nu doresc ca datele lor de contact să fie
transmise altor agenţii (inclusiv poliţia);
• vor ca poliţia să investigheze şi vor ca datele lor de contact să fie transmise poliţiei;
• doresc să rămână anonimi şi nu doresc să fie contactaţi de poliţie sau Galop.
În funcţie de alegerea utilizatorilor, Galop va transmite detaliile direct către poliţie, va transmite
rapoarte anonime, sau va acţiona ca intermediar pentru ca poliţia să poată interveni prin intermediul
Galop fără a primi detaliile despre victimă. De asemenea, Galop specifică faptul că informaţiile oferite
de utilizatori vor fi înregistrate de Galop în mod anonim pentru a realiza statistici care, dacă este
relevant, vor fi împărtăşite cu alte agenţii pentru a contribui la prevenirea altor incidente în viitor. De
asemenea, site-ul Poliţiei metropolitane face referire la această „schemă de raportare asistată”:
(http://www.met.police.uk/communities_together/docs/reporting_crime.pdf )
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C a pitolul 5 – S pri j inul a cord at v ictimelor
Deoarece infracţiunile motivate de ură presupun
atacul premeditat asupra victimei din cauza
identităţii sale reale sau presupuse (vârstă, rasă,
credinţă, sex, orientare sexuală, identitate sexuală
sau dizabilitate – infracţiune motivată de ură),
implicaţiile sale pentru victimă sunt mai severe
decât în cazul altor tipuri de infracţiuni, cum ar fi
cele întâmplătoare etc. Şi asta pentru că, în mod
particular, victimele infracţiunilor motivate de ură
au mai puţine şanse de a preveni un atac fără a
trebui mai întâi să-şi schimbe identitatea.
Infracţiunile motivate de ură se pot întâmpla
oriunde – acasă, pe stradă, în mijloacele de
transport în comun, la locul de muncă, la şcoală etc.
Incidentele pot lua diferite forme – agresiune fizică,
distrugerea proprietăţii, intimidare, hărţuire, abuz
verbal sau insulte, graffiti ofensator sau scrisori
(mesaje motivate de ură).
Acest capitol are scopul de a asista organizaţiile
societăţii civile în stabilirea standardelor de
bază pentru procesul de sprijinire a victimelor
infracţiunilor motivate de ură şi procesul de găsire
a unor modalităţi de cooperare cu părţile cheie
relevante.
În majoritatea ţărilor există mai multe modele
diferite de organisme de sprijinire a victimelor. Fie
oficiale (bazate pe legislaţie, susţinute şi finanţate

de stat), fie non-guvernamentale, fie voluntare.
Toate trebuie să colaboreze şi să se susţină una pe
alta pentru a crea cea mai bună sinergie în ceea ce
priveşte serviciile oferite, astfel încât victimele să se
simtă în siguranţă. Deşi statul are propriile obligaţii,
rolul organizaţiilor societăţii civile ar trebui să fie
acela de a acorda sprijin victimelor infracţiunilor
motivate de ură. Organizaţiile societăţii civile pot
oferi asistenţă imediat după incident sub forma
sfaturilor practice şi consilierii psihologice. Mai
mult, unele organizaţii ale societăţii civile pot oferi
o gamă largă de sprijin; până la servicii juridice
profesioniste pro bono şi/sau programe specializate
de formare pentru funcţionari (de ex. poliţişti).
Deşi există acorduri în ceea ce priveşte drepturile
fundamentale ale omului, starea actuală a măsurilor
legislative şi practice relaţionate cu sprijinirea
victimelor infracţiunilor motivate de ură diferă în
statele membre UE. Setul propus de îndrumări are
scopul de a facilita implementarea unui set comun
de principii şi bune practici pentru sprijinirea
victimelor. Totuşi, aceste îndrumări nu sunt în nici
un caz un manual care să acopere complet tema
sprijinului acordat victimelor. Sprijinirea victimelor
este o sarcină imensă, cu multe implicaţii în ceea
ce priveşte disponibilitatea organizaţiilor societăţii
civile, a personalului şi voluntarilor săi, de a-şi
asuma responsabilităţi atât de serioase.

5.1 Drepturile victimelor şi standarde de bază
În cadrul procesului de raportare şi investigare a infracţiunii motivate de ură, victima are nevoie de cât
mai mult sprijin posibil. De-a lungul întregului proces, este important să se acorde atenţie drepturilor
victimelor. Drepturile care sunt relevante în mod deosebit pentru victimele infracţiunilor motivate de
ură sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dreptul de a fi tratate cu politeţe, compasiune şi respect;
Informare cu privire la servicii şi soluţii;
Accesul la servicii;
Informare cu privire la procesul în instanţă;
Protejarea victimei pentru a evita orice contact cu infractorul;
Anonimitatea victimei;
Conştientizare cu privire la impactul asupra victimei;
Informare cu privire la compensaţia victimei.

Totuşi, lucrul cel mai important în acest tip de muncă îl reprezintă cerinţele de bază legate de protejarea
anonimităţii şi a datelor.

˛

Documentare corespunzătoare
O documentare bine făcută economiseşte timp, creşte eficienţa şi oferă transparenţă organizaţiilor
societăţii civile. De aceea, organizaţiile societăţii civile ar trebui să dezvolte protocoale pentru
gestionarea documentelor şi a informaţiilor (în linie cu legislaţia naţională şi standardele de conformitate
voluntară). Dacă nu există standarde sau legislaţie în ceea ce priveşte documentarea obligatorie,
organizaţia trebuie să aibă un formular standard cu date relevante despre victime şi incidente.
Totuşi, lucrul cel mai important în acest tip de muncă îl reprezintă cerinţele de bază legate de protejarea
anonimităţii şi a datelor (vezi punctul B de mai jos).
De asemenea, victimele trebuie să fie bine informate cu privire la gestionarea riscurilor şi care sunt
toate părţile implicate în proces (victimă, comunitate, organizaţia societăţii civile care primeşte
plângerea şi altele).

˛

Politica de confidenţialitate
Protejarea datelor este definită în majoritatea legislaţiilor naţionale. Totuşi, acest lucru nu rezolvă
problema confidenţialităţii în ceea ce priveşte relaţia dintre victimă şi cel ce oferă ajutor în cadrul
organizaţiei societăţii civile. Pentru a spori încrederea informală, organizaţiile societăţii civile ar putea
dori să încheie un acord mai formal între cele două părţi, care să fie semnat la începutul interviului
sau al altui gen de contact similar. Ca practică generală, pentru a consolida cultura organizaţională
a confidenţialităţii, este recomandat să se includă o clauză în acordurile încheiate cu voluntari la
începutul colaborării acestora cu organizaţia societăţii civile.

˛

Codul de etică
Organizaţiile societăţii civile pot elabora un cod de etică, care să conţină clauze esenţiale referitoare
la drepturile omului în ceea ce priveşte incluziunea socială, tratament drept şi non-discriminare,
prevenirea conflictelor şi proceduri concrete de raportare a abuzurilor. Codul nu trebuie considerat
doar o simplă formalitate, ci trebuie promovat în rândul angajaţilor şi abordat în cadrul programelor
de dezvoltare a angajaţilor. Codul de etică şi standardele morale trebuie transpuse în munca de zi cu
zi a organizaţiei societăţii civile. Totuşi, pentru a reuşi acest lucru, standardele trebuie să fie sensibile
la cultura şi obiceiurile locale (de ex. în cazul instituţiilor multinaţionale, obiceiurile dintr-o ţară nu
trebuie subapreciate în altă ţară).

˛

Claritatea aşteptărilor
Sugerăm ca ariile cheie ale sprijinului acordat să fie clar definite, dar accentul general trebuie pus pe
deschiderea totală a organizaţiei societăţii civile de a aborda fiecare caz individual în parte. Prezentarea
unor liste foarte normative de tipuri de suport poate fi descurajantă şi oficioasă şi, ca atare, neatractivă
pentru victimele care apelează la organizaţia societăţii civile pentru sprijin.
În acelaşi timp, organizaţia societăţii civile trebuie să gestioneze în mod foarte clar aşteptările
victimelor/clienţilor şi să exprime foarte simplu posibilităţile, şansele, posibilele obstacole care trebuie
evitate pe cât posibil, dezamăgirile din etapele ulterioare ale procesului de investigaţie.
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˛

 iviziunea muncii: roluri şi responsabilităţi stabilite de comun acord între organizaţia societăţii
D
civile şi poliţie
Orice relaţie între o organizaţie a societăţii civile şi poliţie trebuie să se bazeze pe consimţământul
reciproc prin care se recunosc responsabilităţile individuale şi puterile reale (ce anume poate realiza
fiecare în cel mai eficient mod – contact cu victima în ceea ce priveşte trauma prin care a trecut,
adunarea informaţiilor în procesul de investigare a infracţiunii, acţiuni de prevenire etc.). Pentru a
realiza o sinergie optimă, este recomandat ca poliţia şi organizaţia societăţii civile să semneze un
acord, dacă acest lucru este posibil.
Relaţia dintre organizaţia societăţii civile şi poliţie este influenţată foarte mult de cultura politică din
fiecare ţară. În unele ţări, relaţia este extrem de sensibilă în sensul câştigării încrederii. Astfel, legăturile
informale sunt mult mai importante decât cele formale.
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˛

Formare şi dezvoltare profesională
Pentru a asigura un sprijin eficient şi a preveni orice vătămare ulterioară a victimelor, lucrătorii de
prim ajutor necesită o dezvoltare profesională constantă care presupune în mod particular formarea
în ceea ce priveşte practicile de contact iniţial, tehnici de intervievare şi tipuri relevante de consiliere
primară în prima etapă şi trimiterea victimei la specialişti. O perioadă de formare de şase luni este o
practică obişnuită în cadrul organizaţiilor societăţii civile care oferă sprijin victimelor.

˛

Feedback şi revizuire
Revizuirea regulată a cazurilor trebuie să aibă loc dincolo de orice colectare de date (care ar trebui să
combine datele cantitative şi cele calitative). Organizaţiile societăţii civile mari pot organiza şedinţe
regulate cu personalul, de ex. lunar, în cadrul cărora se face o revizuire a cazurilor cheie. Acest lucru
poate fi relaţionat cu programele de dezvoltare profesională şi/sau monitorizarea între egali (de multe
ori mai eficientă decât o revizuire formală de către management sau audit).

˛

Proceduri clare de operare
Organizaţia societăţii civile ar trebui să elaboreze îndrumările de bază cu privire la procedurile de
operare, în mod ideal un manual pas-cu-pas care să conţină numere de contact, o listă de verificare
şi un sistem de îndosariere pentru a accelera procesul şi a se asigura că cel puţin procedurile de bază
sunt îndeplinite şi înregistrate pentru referinţe şi revizuiri ulterioare.

˛

Solidaritatea cu alte grupuri victime
Acest lucru se referă la contextualizarea infracţiunilor motivate de ură, care joacă un rol major în
procesul de prevenire, precum şi în recuperarea post traumatică a victimei şi comunităţii. Solidaritatea
morală cu alte grupuri victime ajută şi la dezvoltarea unei mai bune înţelegeri a tipurilor de vătămare
psihologică care pot afecta un spectru larg de victime. Victimele trebuie ajutate să se împace cu
propria identitate şi să găsească cea mai bună exprimare a potenţialului care derivă din identitatea
lor pentru societate.

5.2 Servicii oferite victimelor infracţiunilor motivate de ură
Procedurile trebuie să se bazeze pe şi să reflecte nevoile victimei. Tipul şi cantitatea resurselor disponibile
depind în primul rând de tipul de organizaţie a societăţii civile implicată.
Organizaţiile de asistenţă juridică (de ex. centre pentru drepturile cetăţenilor, organizaţii de advocacy) îşi
canalizează resursele pentru a oferi servicii juridice. Astfel, îşi alocă resursele principale – timpul, expertiza,
resursele financiare etc. – diferitelor tipuri de asistenţă juridică.
Organizaţiile societăţii civile pentru drepturile omului tind să se specializeze în diferite probleme legate
de drepturile omului sau să combine această expertiză cu furnizarea de ajutor social. Cel din urmă poate
fi mai potrivit pentru o primă intervenţie. De cele mai multe ori, aceste tipuri de organizaţii au resursele
necesare pentru sprijinirea victimelor de-a lungul proceselor pe termen scurt şi lung.
Organizaţiile societăţii civile furnizoare de servicii sociale deseori dispun de o gamă variată de
instrumente foarte profesionale, dar le poate lipsi capacitatea de a oferi suport juridic adecvat. Aşadar, în
toate cazurile, o sinergie între toate părţile implicate este sursa optimă pentru crearea unei reţele complete
de sprijin.
5.2.1 Sfaturi de bază (ajutor practic)
Deseori, organizaţiile societăţii civile reprezintă primul refugiu la care apelează victimele. De aceea,
trebuie să fie pregătite să ofere consiliere calificată sau cel puţin să trimită victimele mai departe pentru a
li se satisface următoarele nevoi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistenţă medicală;
Sprijin psihologic;
Servicii juridice;
Mediere cu autorităţile;
Compensaţii financiare;
Grupuri de sprijin;
Servicii sociale (de ex. pentru îngrijirea copiilor);
Sprijin pentru relocare (de ex. adăposturi);
Sprijinul media.

Servicii juridice
Dată fiind complexitatea acestor probleme, organizaţiile societăţii civile pot alege să ofere doar informaţii
juridice elementare sau ajutor legal mai complex. Dacă cel din urmă depăşeşte raza de acţiune a organizaţiei
societăţii civile implicate, aceasta ar trebui să îndrume victima spre un consilier juridic extern, în mod ideal
pe baza unui parteneriat de durată, deoarece acest lucru sporeşte încrederea victimei în fiecare organizaţie
implicată.
•M
 ajoritatea organizaţiilor societăţii civile oferă sfaturi juridice. De obicei, acesta este un ajutor pe termen
scurt, oferit în primele etape ale cazului.
•U
 nele organizaţii ale societăţii civile sunt specializate în reprezentare juridică în litigii, în judecătorii,
tribunale şi alte organisme relevante. Deseori, acest lucru presupune o muncă foarte specializată şi o
relaţie pe termen lung cu clientul. De asemenea, poate implica costuri considerabile, care de multe ori
depăşesc posibilităţile victimei. De aceea, acest tip de asistenţă juridică este deseori oferită pro bono de
firmele de avocatură.
Asistenţă (de ex. când raportează incidentul, în timpul anchetei, la spital)
Organizaţiile societăţii civile pot fi foarte eficiente în sprijinirea victimei în ceea ce priveşte raportarea
incidentului, fiind primul punct de contact şi punând la dispoziţia victimei o persoană care să-i ofere
asistenţă (fie un membru al personalului, fie un voluntar format în acest scop) pentru a însoţi victima în
demersurile cu autorităţile. Chiar dacă nu vorbeşte direct cu ea, prezenţa aceleiaşi persoane – însoţitorul
– în toate demersurile, chiar dacă aşteaptă afară, poate fi vitală pentru sporirea încrederii în sine şi alinarea
suferinţei psihologice a victimei.
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Mediere cu autorităţile (şcoală, locuinţă etc.)
Organizaţiile societăţii civile sunt, în mod tradiţional, calificate şi eficiente în rolul de mediatori cu autorităţile.
Dezvoltarea unei reţele de contacte relevante – cu şcoli, autorităţi care se ocupă de locuinţe, poliţie şi organisme
publice – oferă organizaţiilor societăţii civile un instrument vital care le permite să se ocupe în mod eficient
de cazul respectiv. Relaţiile stabilite pe termen lung între aceste părţi interesate sunt şi ele un instrument
important în procesul de prevenire a infracţiunilor şi de întărire a puterii victimelor (victim empowerment).
Sprijin psihologic (pentru victimă şi rude, dacă e nevoie)
Unele organizaţii ale societăţii civile sunt calificate profesional pentru a oferi sprijin şi consiliere psihologică. Ele
trebuie să aibă lucrători de prim contact bine formaţi (personal şi voluntari). Deşi atenţia acordată victimei este
obligatorie încă din primul moment şi pe tot parcursul cazului, rudele victimelor sunt de multe ori ignorate. Şi
totuşi, acestea pot avea un rol important în reducerea efectului infracţiunii şi contribuie la recuperarea totală
a victimei, precum şi la prevenirea unor infracţiuni ulterioare. De aceea, organizaţiile societăţii civile trebuie
să abordeze şi rudele victimelor, fie prin intermediul unor focus grupuri specializate, fie prin intermediul
unor cluburi informale (un instrument foarte eficient în această etapă a recuperării pe termen lung, şi chiar în
procesul de reconciliere).
Compensaţii financiare
Unele organizaţii ale societăţii civile, cum ar fi birourile de consiliere pentru cetăţeni, oferă informaţii elementare
cu privire la compensaţiile financiare. Totuşi, cel mai bine ar fi ca această problemă să fie abordată de firmele
de avocatură specializate şi de autorităţi (în special prin sentinţe judecătoreşti). Organizaţiile societăţii civile
pot fi un bun sprijin în cazurile în care este nevoie de ajutor financiar adiţional pentru a contribui la restabilirea
stării de dinaintea comiterii infracţiunii (de exemplu, când proprietatea a fost distrusă complet, când victima
a suferit vătămare fizică gravă şi necesită ajutor pentru a se mişca sau când rudele victimei infracţiunii rămân
fără sprijinul financiar oferit iniţial de victimă, care a rămas temporar sau permanent fără slujbă sau a suferit
răni letale).
5.2.2 Identificarea victimelor şi promovarea organizaţiilor societăţii civile
Fiecare organizaţie a societăţii civile, inclusiv cele care oferă sprijin victimelor, trebuie să acorde atenţie
procesului de identificare a victimelor şi de dezvoltare a unor mijloace eficiente de promovare a organizaţiei.
Oricât de profesionistă ar fi organizaţia, dacă victimele nu ştiu despre existenţa ei, aceasta nu-şi îndeplineşte
scopul. Mai jos sunt enumerate câteva canale de comunicare şi instrumente eficiente folosite de organizaţiile
societăţii civile de succes, care nu necesită resurse financiare deosebite.
Canale de comunicare:
• Reţele sociale – on-line (un instrument eficient din punct de vedere al costului şi economiei de timp, şi un
bun multiplicator);
• Live – in situ (deşi mai costisitor, este un instrument important pentru abordarea directă a grupurilor victimă
potenţiale) în locaţiile cele mai vizitate de potenţiale victime şi grupuri victime;
• Media şi campanii publice de informare – cel mai bine în mass-media locală, folosirea de anunţuri pentru
educarea publicului în şcoli (învăţământul de stat şi includerea în curricula şcolară), angajaţi, spaţii publice
cum ar fi unităţi culturale, centre comunitare, biblioteci publice, autorităţi publice, lăcaşe de cult, baruri,
stadioane şi evenimente publice.
Instrumente de comunicare:
Transmiterea informaţiilor pe cale orală este de multe ori cea mai bună publicitate în rândul victimelor, mai
ales în rândul victimelor infracţiunilor motivate de ură în care propria comunitate (culturală, etnică, religioasă,
de gen, orientare sexuală) este de cele mai multe ori sursa cheie de credibilitate şi încredere. Implicarea altor
membri ai unei astfel de comunităţi poate ajuta organizaţia societăţii civile să înţeleagă mai bine mentalitatea
şi obiceiurile membrilor comunităţii.
Cooperarea cu asociaţiile culturale şi artistice locale poate duce la o conştientizare cu privire la fenomenul
infracţiunii motivate de ură prin intermediul pieselor de teatru şi al documentarelor.
Utilizarea posterelor, fluturaşilor şi panourilor publicitare pentru a conştientiza şi a promova serviciile
organizaţiei societăţii civile nu trebuie subestimată.
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S pri j inul a cord at v ictimelor :
e x emple de b une pr a ctici

l People against Racism (PaR) – Oameni împotriva rasismului
PaR este o organizaţie a societăţii civile care luptă în primul rând împotriva extremismului de
dreapta. PaR este renumită pentru campaniile sale, educarea publicului şi sprijinul acordat victimelor.
Organizaţia se bazează în principal pe voluntariat. Sprijinul acordat victimelor este în primul rând de
natură juridică.
PaR îşi creează o reţea de voluntari care operează la nivel local în toate locurile vulnerabile, de ex.
cluburi, şcoli. Pe lângă metodele standard, cum ar fi linii telefonice directe şi site web, mai are şi o
reţea de aşa-numiţi agenţi de prim contact: oameni care identifică victime potenţiale sau reale ale
atacurilor şi le oferă ajutor/cooperare. Apoi, victima este contactată de avocatul PaR, care îi oferă
victimei consiliere completă cu privire la caz şi o însoţeşte la poliţie în timpul interogatoriului. PaR
a realizat şi o prezentare a celor mai comune cazuri/probleme/incidente şi a elaborat recomandări
pentru victime cu privire la „cum să se comporte şi ce să facă în anumite situaţii”.
l Cazul Hedviga Malinova
Hedviga Malinova era o studentă slovacă de etnie maghiară care a fost atacată de neo-nazişti pentru
că a avut o convorbire telefonică în limba maghiară. A fost bătută, insultată, iar atacatorii au lăsat
mesaje scrise pe bluza ei care spuneau: „Unguri mergeţi dincolo de Dunăre ”. Fostul ministru de
interne a acuzat-o pe Hedviga că a indus lumea în eroare la prima conferinţă de presă. Povestea
a devenit un caz elementar la nivel intern şi internaţional, dând naştere la pasiuni atât în partea
maghiară cât şi în partea slovacă. Cazul a ajuns în toate instanţele juridice posibile, inclusiv Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului. În final, Republica Slovacă a trebuit să îi ceară scuze lui Hedviga,
căreia i s-a făcut dreptate – s-a dovedit că nu minţise în nici un aspect al acuzării.
Rezultatul pozitiv al acestui caz este o consecinţă a unei presiuni puternice din partea unei coaliţii
între o organizaţie a societăţii civile şi media, care i-a oferit lui Hedviga sprijin personal, juridic şi
mediatic timp de mai bine de 7 ani şi a ajutat-o să nu renunţe la drepturile sale.
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C a pitolul 6 : M odele de cooper a re î ntre
or g a ni z aţiile societăţii ci v ile , poliţie ,
a utorităţi loc a le ş i g u v ern
6.1 Definirea nivelurilor de servicii
Este esenţial ca, atunci când o organizaţie a societăţii civile încearcă să asiste victimele infracţiunilor motivate
de ură, să decidă ce servicii va oferi şi ce servicii nu va oferi. Pentru această decizie este important să existe
o înţelegere a resurselor disponibile, a poziţiei organizaţiei în comunitate, a infrastructurii existente şi a
dispoziţiei organelor justiţiei penale de a recunoaşte şi răspunde la infracţiunile motivate de ură. O nouă
organizaţie va câştiga o poziţie bună dacă identifică o lipsă în serviciile furnizate mai degrabă decât dacă
încearcă să reproducă servicii care există deja.
Pentru o bună poziţionare a serviciului, cel mai important lucru este înţelegerea naturii problemei. Acest
lucru poate fi realizat prin consultarea comunităţilor afectate sau, dacă se poate, prin analizarea studiilor
academice şi guvernamentale cu privire la ostilitate şi ură faţă de comunitatea ţintă, fie ea un grup singular
sau o zonă geografică mai largă care cuprinde mai multe grupuri victimă.
O altă parte importantă a planificării este stabilirea scopurilor şi valorilor. Trebuie să fie clar pentru toată
lumea ce simbolizează organizaţia, pe cine doreşte să susţină şi, cel mai important, care îi sunt principiile
morale. Deşi furnizarea unui serviciu doar pentru o parte a comunităţii poate fi un lucru dezirabil, este vital
ca organizaţia să clarifice faptul că va condamna în mod deschis orice tip de infracţiune motivată de ură şi
va lucra împreună cu alţi parteneri care se pot confrunta cu provocări similare în altă parte a comunităţii.
Succesul se obţine mai uşor atunci când grupurile lucrează împreună pentru a dezvolta servicii pentru
toate victimele infracţiunilor motivate de ură, indiferent de originea şi mediul din care provin.
Există diferite modele de servicii oferite de organizaţiile societăţii civile, variind de la o simplă analiză a
datelor publice şi până la organizaţii care oferă servicii holistice care includ facilităţi de raportare, advocacy
pentru victime şi activităţi educaţionale, care au scopul de a reduce ostilitatea în cadrul comunităţii mai
largi. Felul în care o organizaţie dezvoltă relaţii cu autorităţile variază foarte mult în funcţie de competenţa
aleasă.
6.2 Stabilirea relaţiilor
Elementul cheie al succesului unei organizaţii este legat de relaţiile pe care le stabileşte cu părţile interesate.
Chiar dacă este posibilă furnizarea unui serviciu fără a avea relaţii de colaborare, totuşi, valoarea reală este
dată de stabilirea unor relaţii de încredere cu toate agenţiile care au un rol în reducerea răului cauzat de
ostilitate şi ură, dar şi cu grupurile comunitare existente.
Grupurile de părţi interesate pot fi locale sau naţionale şi pot include:
l G
rupuri comunitare existente: În funcţie de comunitatea ţintă, există posibilitatea ca grupurile
existente să opereze deja, fie că au o bază teologică, socială, culturală sau de orice altă natură. Unele au
succes datorită cooperării cu organizaţii cu preocupări similare şi care au expertiză în alte domenii, cum
ar fi sănătate, locuinţă sau educaţie. Organizaţiile societăţii civile au constatat că aceste grupuri află de
existenţa oricărui tip de ostilităţi şi, de aceea, şi-au dat seama de beneficiul unei astfel de colaborări.
l P
ersoane influente: Trebuie luată în considerare ideea de a identifica persoane care pot să asiste
organizaţiile societăţii civile. Unele au avut succes datorită sprijinului unor persoane puternice, cum
ar fi lideri ai comunităţii, academicieni, lideri religioşi sau persoane importante care au fost victime ale
infracţiunilor şi rudele acestora, care pot dori să îşi folosească influenţa pentru a proteja alte persoane
împotriva unor tragedii de genul celor trăite de ei.
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l O
rganizaţii de sport: Sportul este de multe ori un mediu în care se manifestă ura, dar poate fi şi o sursă
de influenţă pozitivă atunci când se iau iniţiative împreună cu anumite cluburi care au o motivaţie
morală şi economică de a face sportul accesibil tuturor sectoarelor comunităţii. Personalităţile sportive
pot fi de nepreţuit atunci când doresc să vorbească deschis împotriva atitudinilor negative.
l P
oliţia şi procuratura: Este esenţial ca organizaţia să înţeleagă sistemul de justiţie penală dacă doreşte
să susţină victimele în timpul etapelor de raportare şi acuzare. Diferenţele dintre ţări în ceea ce priveşte
definiţiile, structurile şi chiar angajamentul faţă de infracţiunile motivate de ură sunt enorme. Dacă
printre obiectivele alese se află şi raportarea către autorităţi, atunci este important ca structurile de
raportare dezvoltate să reflecte standardele şi practicile care există deja.
ü U
nele organizaţii au politici de schimb reciproc de date, iar organizaţiile societăţii civile trebuie
să decidă ce informaţii vor da mai departe şi ce acorduri de confidenţialitate sunt disponibile
pentru victime şi martori. În cadrul unor parteneriate mai mature, datele sunt împărtăşite şi de
funcţionari, ceea ce este un lucru bun, deoarece împărtăşirea datelor creşte înţelegerea globală
a naturii problemei şi permite elaborarea de răspunsuri mai eficiente, dar acest lucru se întâmplă
doar atunci când fiecare parte câştigă încrederea celeilalte.
ü U
nele organizaţii folosesc formulare „de autorizare” pentru victime pentru a obţine acordul
acestora de a împărtăşi informaţiile cu autorităţile în numele lor.
l A
lte organizaţii de stat: Există multe alte organizaţii de stat care joacă un rol important în combaterea
infracţiunilor motivate de ură, de la educatori locali până la nivel de guvern. Odată ce noua organizaţie
are o idee clară cu privire la gama de servicii oferite, este important să decidă care din aceste agenţii
naţionale sau locale pot fi parteneri de valoare. Exemplele includ agenţii de sănătate, locuinţe, transport
şi educaţie care pot avea un rol important în funcţie de natura infracţiunii motivate de ură în care a
fost implicată victima. Anumite domenii pot avea deja parteneriate stabilite pentru a facilita munca
în comun cu scopul de a promova siguranţa comunităţii. Aceste parteneriate pot fi un vehicul ideal
pentru dezvoltarea relaţiilor.
l M
edia: Utilizarea constructivă a mass-mediei poate ajuta în mod semnificativ la promovarea
cunoştinţelor şi încrederii în cadrul grupurilor care au suferit din cauza infracţiunilor motivate de ură şi
la încurajarea victimelor să raporteze infracţiunile. Noile organizaţii trebuie să se gândească la cele mai
bune modalităţi de a câştiga atenţia şi sprijinul mass-mediei locale şi naţionale. Cel mai bine este să
aibă la îndemână dovezi cu privire la dimensiunea problemei, detalii ale celor mai notabile infracţiuni
sau mărturii date de bună voie de victime, deoarece acestea vor atrage atenţia jurnaliştilor.
l N
ivel politic: Când o organizaţie funcţionează cu succes şi are date solide, trebuie să aleagă modul
în care le va folosi. Datele au o mare valoare în influenţarea politicilor, scoţând în evidenţă natura
problemei. Rapoartele care rezumă datele pot fi împărtăşite prin relaţii individuale cu politicieni,
mass-media, sau organizaţii internaţionale, cum ar fi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE sau
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Organizaţia societăţii civile va trebui să decidă
dacă doreşte să facă lobby pe scena locală, regională, naţională sau internaţională.
l S
tatele au responsabilitatea de a pune la dispoziţia cetăţenilor un organism pentru drepturile omului
sau egalitate care să verifice măsurile anti-discriminare, iar acesta ar putea fi un partener de valoare
pentru a contesta atunci când serviciile nu sunt destul de adecvate.
.
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6.3 Funcţionarea fără parteneriate de cooperare
Există situaţii în care unele organizaţii ale societăţii civile nu găsesc parteneri doritori în cadrul sistemului
de justiţie penală sau în mediul politic, iar acest lucru va schimba foarte mult accentul organizaţiei societăţii
civile.
Unele dintre aceste grupuri au descoperită că:
ü
•
•
•

Poliţia ezită să recunoască ostilitatea care alimentează infracţiunile motivate de ură;
Politicienii neagă existenţa unei astfel de ostilităţi;
Există ostilitate deschisă sau ascunsă faţă de grupul ţintă din partea autorităţilor;
Ostilitatea faţă de grupul ţintă este des întâlnită în cadrul comunităţii.

În aceste zone organizaţiile societăţii civile vor funcţiona mai greu şi probabil vor descoperi că o mare parte
a efortului lor se concentrează pe asigurarea confidenţialităţii victimei, stabilirea de relaţii constructive chiar
şi cu persoane din cadrul organizaţiilor şi încercarea de a promova relaţii pozitive în cadrul comunităţii.
Dacă o organizaţie are avocaţi calificaţi, aceştia pot alege să găsească remedii pe cale legală, inclusiv prin
monitorizarea unor cazuri similare în instanţele naţionale sau internaţionale. Dacă nu dispune de avocaţi,
organizaţia poate lua în considerare stabilirea unei relaţii cu avocaţi care sunt dispuşi să lucreze pro bono.
Nu există nici o îndoială că funcţionarea într-un cadru ostil sau necooperant necesită aptitudini, cunoştinţe
şi resurse mai considerabile, dar probabil că victimele din aceste zone au cea mai mare nevoie de sprijin.
Organizaţiile societăţii civile noi pot primi sprijin din partea organizaţiilor consacrate care s-au confruntat
cu probleme similare. De multe ori, agenţiile internaţionale şi organizaţiile societăţii civile multinaţionale le
pot îndruma spre organizaţii care au obţinut un anumit nivel de succes în circumstanţe similare.
6.4 Metodologie: Modele de cooperare
6.4.1 Raportarea infracţiunilor
Următoarele trei modele sau o combinaţie a lor pot fi luate în considerare, în funcţie de resursele disponibile
şi dimensiunea problemei:
Modelul 1 – Raportarea doar a datelor publice: Această opţiune necesită cele mai puţine resurse. Nu
caută să sprijine victimele în mod direct sau să ofere facilităţi de raportare, ci apelează la structuri de
raportare existente. Colectează date din surse existente cum ar fi media, relaţii cu diferite organisme
şi agenţii profesionale. Rolul principal al acestui tip de răspuns este să scoată în evidenţă dimensiunea
problemei şi să folosească datele pentru a-i influenţa pe cei responsabili de politici, legislaţie sau prestări
de servicii. Această opţiune poate fi de folos în medii în care oficialităţile nu recunosc, sau neagă, existenţa
infracţiunilor motivate de ură împotriva unui grup individual sau în societate. în general.
Modelul 2 – Încurajarea raportării prin canale existente: Această opţiune este poate cea mai populară
şi necesită ca organizaţia societăţii civile să aibă o bază puternică în comunitatea afectată. Este valoroasă în
cazul în care victimele ezită să raporteze la autorităţi. Deseori, victimele sunt mai dispuse să discute cu un
grup informal din comunitate care poate să raporteze autorităţilor în numele lor sau să le ajute să facă acest
lucru oferindu-le informaţii, sprijin şi advocacy de-a lungul procesului de raportare şi acuzare. Resursele
necesare pentru această opţiune depind de natura şi dimensiunea grupului ţintă, iar provocarea esenţială
este să se asigure că serviciul este cunoscut de victime. Acest lucru poate fi realizat printr-o utilizare eficientă
a publicităţii locale, a evenimentelor publice şi prin câştigarea unei bune reputaţii pentru sprijinul eficient
acordat, deoarece victimele împărtăşesc informaţii despre serviciile primite cu semenii lor.
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Modelul 3 – O structură de raportare care permite victimelor să raporteze direct organizaţiei
societăţii civile: Acest model se bazează pe cel anterior şi este cel mai intensiv în ceea ce priveşte resursele.
Pe lângă încurajarea raportării, caută să ofere un serviciu holistic care include raportare directă, sprijinirea
victimelor şi advocacy şi asistenţă de-a lungul procesului de justiţie penală. În mod ideal ar trebui să existe
o comunicare în ambele sensuri cu alte agenţii. În cazuri rare, finanţarea pentru o organizaţie atât de amplă
poate fi găsită în cadrul comunităţilor afectate sau poate veni din partea unor binefăcători caritabili, totuşi,
în cele mai multe cazuri, este vorba de o finanţare din partea statului dacă organizaţia poate convinge
autorităţile că poate oferi servicii în numele statului.
6.4.2 Împărtăşirea datelor
Este vital ca organizaţia să aibă cunoştinţe despre legislaţia locală cu privire la protecţia datelor şi să aibă
reguli clare cu privire la împărtăşirea datelor. Acest lucru va asigura că victimele şi autorităţile înţeleg foarte
bine ce se va întâmpla cu informaţiile pe care le dau. Nu uitaţi: o organizaţie poate fi discreditată dacă
dezvăluie informaţii confidenţiale, aşa că siguranţa informaţiilor trebuie să fie luată în considerare împreună
cu circumstanţele în care informaţiile sunt împărtăşite.
Pe măsură ce organizaţiile şi agenţiile câştigă mai multă încredere unele în altele, informaţiile împărtăşite
vor deveni mai valoroase şi vor conduce la răspunsuri mai bune, atât în cazuri individuale cât şi la nivel de
politici şi influenţă operaţională.
Sprijinul acordat victimelor: Organizaţiile trebuie să decidă cu privire la nivelul de servicii pe care doresc
să îl ofere victimelor. Sprijinirea pe termen lung a victimelor traumatizate poate fi o procedură foarte
intensivă şi costisitoare care poate dura multe luni. Este necesar să se schiţeze serviciile curente destinate
victimelor şi să se decidă dacă organizaţia doreşte să îndrume victimele spre serviciile existente sau să
ofere sprijin direct. Sunt situaţii în care organizaţiile societăţii civile au acţionat ca un mecanism de prestări
de servicii angajat de agenţiile existente de sprijinire a victimelor, în care agenţia finanţează un serviciu
potrivit din punct de vedere cultural, destinat grupului victimă. De asemenea, pot însoţi victimele de-a
lungul procesului de raportare şi acuzare.
Influenţarea politicilor: Odată ce o organizaţie are informaţii despre natura sau dimensiunea ostilităţii,
poate influenţa politicile locale, naţionale sau internaţionale făcând lobby la politicieni şi oficialităţi şi
cerând servicii mai bune. Organizaţia trebuie să decidă pe ce scenă doreşte să opereze şi să-şi direcţioneze
influenţa către cei care au putere politică sau pot influenţa politicile. Se pot stabili relaţii de colaborare, dar
organizaţiile de succes trebuie să conteste performanţele slabe, fie în cadrul acestor relaţii, fie, în cazuri
extreme, pe scena politică şi publică.
Prevenire: Organizaţiile societăţii civile au un rol important în prevenirea ostilităţii şi infracţiunilor motivate
de ură. Aceste activităţi pot include programe educaţionale, reabilitarea infractorului, sau chiar implicarea
comunităţii înaintea unor evenimente de mare risc, cum ar fi paradele LGBT.
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M odele de cooper a re ,
e x emple de b une pr a ctici

l M
area Britanie – True Vision
Pentru a oferi o singură cale de raportare a infracţiunilor motivate de ură în Marea Britanie, poliţia,
guvernul şi partenerii lor au cooperat pentru a dezvolta o facilitate de raportare on-line numită True
Vision (www.report-it.org.uk), care, pe lângă faptul că oferă informaţii victimelor, le permite acestora
sau organizaţiilor comunitare să raporteze direct poliţiei sau autorităţii relevante. Aceste informaţii pot
fi oferite anonim dacă e nevoie, iar organizaţiile societăţii civile pot opera fără cheltuieli semnificative
pentru tehnologii ale informaţiei. De asemenea, oferă poliţiei o singură structură de raportare consacrată
indiferent de organizaţia care trimite raportul.
l D
anemarca – Institutul Danez pentru Drepturile Omului
În strânsă legătură cu proiectul finanţat de UE, Depistarea şi abordarea infracţiunilor motivate de ură
împotriva LGBT în 9 state membre UE, Institutul Danez pentru Drepturile Omului a organizat întâlniri
cu Ministerul Danez de Justiţie, Serviciul Danez de Informaţii şi Securitate, poliţia naţională şi poliţia
din Copenhaga. Ca urmare a acestor întâlniri, poliţia oraşului Copenhaga a fost numită de şeful poliţiei
naţionale „partener” în cadrul proiectului. Au fost aleşi câţiva angajaţi ai poliţiei care au fost formaţi
în ceea ce priveşte gestionarea infracţiunilor motivate de ură. De asemenea, Institutul Danez pentru
Drepturile Omului i-a cerut poliţiei să-i permită să realizeze o cercetare la secţia de poliţie cu privire la
gestionarea practică a infracţiunilor motivate de ură de către poliţie. Ca rezultat al studiului şi sesiunii de
formare, care a fost organizată pentru şi împreună cu poliţia, s-a stabilit o colaborare strânsă cu poliţia şi
s-a dezvoltat sentimentul de încredere reciprocă.
Această cooperare a dus la organizarea de sesiuni de formare pentru poliţia din toate regiunile din
Danemarca, cu participarea poliţiei şi procuraturii ca formatori şi a Institutului danez şi a Serviciului
Danez de Informaţii ca organizatori. Ulterior, directivele naţionale pentru poliţie cu privire la gestionarea
infracţiunilor motivate de ură au fost revizuite de directorul Procuraturii publice.
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l 
Catalonia, Spania – Casal Lambda
Protocolul poliţiei din Catalonia împotriva violenţei motivate de ură homofobă şi transfobă se
referă la sub-raportarea şi prevenirea infracţiunilor motivate de ură faţă de LGBT.
Au fost întreprinse acţiuni inovatoare în cadrul unei cooperări între autorităţile guvernamentale
din Catalonia şi asociaţii precum Casal Lambda, un grup care luptă pentru drepturile lesbienelor,
homosexualilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT). Casal Lambda se confruntă cu problemele zilnice
ale persoanelor LGBT, oferind servicii juridice şi psihologice comunităţii. Casal Lambda a adunat dovezi
care susţin faptul că multe agresiuni motivate de fobia faţă de LGBT nu sunt raportate: mulţi încă mai
cred că autorităţile nu îi vor băga în seamă sau nu au formarea necesară pentru a se ocupa de cazul lor.
În septembrie 2006, guvernul autonom catalan a aprobat un „plan interdepartamental împotriva
discriminării homosexualilor şi transsexualilor”, care este un plan de luptă transversal împărtăşit de
toate departamentele ministeriale. La nivel judiciar, în 2008 a fost creat un post de procuror în domeniul
homofobiei şi transfobiei pentru a coordona acţiunile poliţiei judiciare şi autonome (Mossos d’Esquadra)
împotriva infracţiunilor care ar putea avea o dimensiune homofobă sau transfobă. De asemenea, rolul
acestuia este de a se asigura că circumstanţele agravante şi alte principii ale codului penal sunt aplicate
fără abateri. A fost adoptat şi un protocol al poliţiei care se referă la „Procedurile poliţiei cu privire la
infracţiunile motivate de ură sau discriminare”. Din 2010, acesta acoperă toate formele de infracţiuni
motivate de ură. Unul din rezultatele acestor politici şi ale cooperării dintre poliţie şi organizaţia societăţii
civile este faptul că acum este posibilă înregistrarea incidentelor motivate de ură.
Organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice au devenit conştiente de faptul că, pentru a schimba
felul în care autorităţile şi publicul abordează infracţiunile motivate de ura fobică faţă de LGBT, este nevoie
de cooperare. A fost stabilit un canal stabil de comunicare între poliţie şi asociaţii: contacte telefonice
permanente şi acţiuni de diseminare a recomandărilor de siguranţă. De fapt, protocolul poliţiei cu privire
la infracţiunile motivate de ură include şi nevoia de a stabili o relaţie directă între serviciile de poliţie şi
asociaţiile LGBT. Acest proces de construire a încrederii presupune şi faptul că poliţia este prezentă la
toate demonstraţiile publice legate de comunitatea LGBT şi recunoaşte diversitatea sexuală a ofiţerilor
săi, inclusiv a poliţiştilor LGBT.
Procuratura este responsabilă de articularea cerinţelor procedurale şi de comunicarea cu poliţia în ceea
ce priveşte cazurile homofobe şi transfobe, în timp ce forţele de poliţie din Catalonia elaborează un
raport anual cu privire la incidentele motivate de ura faţă de LGBT. De asemenea, ambele au sponsorizat
crearea unui grup de consultanţă care include reprezentanţi ai organizaţiei Casal Lambda şi ai altor
organizaţii care apără drepturile LGBT, precum şi reprezentanţi ai guvernelor regionale şi locale. Acest
grup consultativ urmăreşte toate incidentele raportate şi felul în care procuratura şi sistemul judiciar se
ocupă de ele.
Potrivit organizaţiei Casal Lambda, aceste iniţiative, inclusiv cooperarea cu organizaţiile societăţii civile,
au avut consecinţe importante. De exemplu, poliţia a publicat câteva îndrumări cu privire la modul de a
raporta incidentele homofobe. O altă îmbunătăţire importantă este faptul că a crescut atenţia acordată
victimelor. De asemenea, poliţia oferă sesiuni de formare ofiţerilor săi cu privire la diversitatea culturală
şi sexuală şi se implică în acţiuni de prevenire: intervenţii în cazurile de bătaie şi intimidare în şcoli,
diseminarea informaţiilor tematice despre prevederile legale existente cu privire la infracţiunile motivate
de ură, prevenire în domeniul sportului.
Atât asociaţiile LGBT cât şi autorităţile publice recunosc faptul că dispoziţia lor de a se întâlni şi a avea un
dialog structurat este o realizare importantă şi este o condiţie necesară pentru a iniţia etapele următoare
ale luptei împotriva infracţiunilor motivate de ura fobică faţă de LGBT.
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C a pitolul 7 : C um po ate contri b ui procesul
de a d v oc a c y l a com b atere a in f r a cţiunilor
moti vate de ur ă ?
Conform descrierii proiectului „În faţa faptelor!”,
obiectivele urmărite de parteneri includ
standardizarea criteriilor de colectare a datelor
comparabile cu privire la infracţiunile motivate
de ură precum şi formarea organizaţiilor societăţii

civile care reprezintă victimele în ceea ce priveşte
adunarea datelor, analizare şi raportare pentru a
susţine măsuri de prevenire şi intervenţie, cu
scopul de a îmbunătăţi cooperarea dintre autorităţi
şi organizaţiile societăţii civile.

Relaţia dintre colectarea datelor, raportare, advocacy şi elaborarea unor politici eficiente care să abordeze
infracţiunile motivate de ură poate fi definită după cum urmează:

ü

Adoptarea unei legislaţii şi a unor politici coerente este scopul suprem al organizaţiilor


ü

Advocacy este acţiunea sau setul de acţiuni întreprinse de organizaţiile societăţii civile


ü

Pentru a creşte şansele de succes, acţiunile de advocacy trebuie plănuite şi nu trebuie să


ü

Acţiunile de advocacy pot fi considerate o investiţie pe termen lung şi includ mobilizarea


societăţii civile de sprijinire a victimelor şi organizaţiilor comunitare, împreună cu o puternică
conştiinţă politică de a aplica legislaţia şi politicile în viaţa reală. De fapt, violenţa motivată
de ură poate fi abordată în mod eficient doar printr-un răspuns ferm din partea autorităţilor
publice;
pentru a promova adoptarea acestor legislaţii şi politici. La rândul lor, datele sigure şi
comparabile sunt un element cheie al acestor acţiuni, deoarece strategiile de advocacy
bazate pe dovezi au, în mod evident, şanse mai mari de succes. Drept urmare, acţiunile de
advocacy, colectare a datelor şi sprijinire a victimelor sunt de multe ori inter-relaţionate;

reprezinte doar reacţii la oportunităţi sau ameninţări politice. De asemenea, planificarea este
importantă pentru a determina ce tip de date sunt necesare şi vor fi colectate. Trebuie scos în
evidenţă faptul că strategiile eficiente de advocacy necesită standarde şi aptitudini, la fel ca şi
procesul de colectare a datelor sau de sprijinire a victimelor;
de resurse pe care organizaţiile societăţii civile le-ar fi putut folosi pentru alte acţiuni utile.
De aceea organizaţiile societăţii civile se implică în strategii serioase de advocacy deoarece
consideră că acestea sunt o soluţie pentru a îmbunătăţi contextul general în care operează şi în
care trăiesc comunităţile pe care le reprezintă. Organizaţiile societăţii civile trebuie să găsească
un echilibru potrivit între activităţile de advocacy şi celelalte activităţi pe care le desfăşoară.

Acţiunile de advocacy bazate pe dovezi pot fi foarte puternice într-o societate democratică. De
exemplu, este important ca publicul general şi media să devină conştienţi de natura şi extinderea violenţelor
motivate de ură împotriva anumitor comunităţi. Capacitatea organizaţiilor societăţii civile din comunitate
de a mobiliza opinia publică pentru a sprijini apelul la acţiuni din partea autorităţilor publice poate fi o
modalitate de a asigura întreprinderea de acţiuni.
Pentru adoptarea unor politici corespunzătoare organizaţiile societăţii civile trebuie să sensibilizeze şi
instituţiile guvernamentale de la nivel naţional (inclusiv ministerele şi parlamentul) şi până la nivel local. De
asemenea, organizaţiile interguvernamentale de la nivel internaţional pot ajuta în anumite cazuri, oferind
un forum de discuţii şi luarea unor angajamente faţă de politici.
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Este la fel de important ca poliţia, procuratorii şi ofiţerii judiciari, precum şi alte organisme, cum ar fi autorităţi
sanitare şi educaţionale, să aibă suficiente date pentru a putea recunoaşte gravitatea situaţiei şi construi
capacitatea necesară pentru a elabora politici de lucru utile. Capacitatea organizaţiilor societăţii civile de a
intra în dialog şi a coopera cu aceste organisme va fi consolidată atunci când acestea sunt rezultatul unor
iniţiative de advocacy bazate pe dovezi.
Totuşi, organizaţiile societăţii civile au acces doar la resurse materiale şi umane limitate. În consecinţă, trebuie
să decidă ce tipuri de activităţi au prioritate şi să facă alegeri realistice. De aceea, stabilirea strategiilor şi
definirea principalelor obiective ale activităţilor de advocacy sunt sarcini esenţiale, care trebuie realizate
doar după ce datele au fost făcute publice. Felul în care datele sunt adunate, analizate, editate şi publicate
trebuie să se armonizeze cu scopurile politice ale organizaţiilor societăţii civile.

7.1 Condiţii care trebuie îndeplinite pentru conceperea unor strategii eficiente de advocacy
Această secţiune abordează diferitele tipuri de strategii pe care organizaţiile societăţii civile din comunitate
le pot dezvolta şi susţine prin procesul de colectare a datelor atingând standardele definite de proiectul
În faţa faptelor!. Următoarele tabele listează diferite opţiuni de advocacy posibile şi definesc în ce condiţii
strategiile de advocacy îşi pot îndeplini obiectivele.
Opţiunile care apar în italice pot fi considerate standarde de advocacy mai avansate, deoarece pot avea
nevoie de utilizarea unor resurse adiţionale.
Celelalte elemente sunt considerate etape cheie în conceperea unei strategii de advocacy. Totuşi,
organizaţiile societăţii civile trebuie să se simtă libere să folosească acest capitol în mod flexibil, în funcţie
de contextul lor naţional sau local şi de resursele de care dispun.
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A.

Identificarea publicului ţintă pentru activităţile de advocacy

Obiective posibile ale activităţilor de advocacy
Adoptarea unei legislaţii cu privire la infracţiunile motivate
de ură (de ex. legi penale, legislaţie cu privire la drepturile
victimei)
Adoptarea unor politici de prevenire şi construire a încrederii
între autorităţile publice şi comunităţile victimizate (de ex.
scheme de formare pentru funcţionari publici, scheme
pentru stabilirea de legături, campanii de sensibilizare)
Adoptarea unor politici care să aibă ca scop facilitarea
raportării incidentelor către autorităţile publice şi sprijinirea
victimelor (de ex. scheme de raportare, dezvoltarea serviciilor
de sprijinire a victimelor sau sprijinirea organizaţiilor care
oferă sprijin victimelor)

B.

Condiţii pentru activităţi eficiente de advocacy
- Identificarea instituţiei/instituţiilor competente;
- Înţelegerea proceselor decizionale din cadrul instituţiei/
instituţiilor competente şi identificarea factorilor
decizionali;
- Identificarea potenţialilor aliaţi şi oponenţi din cadrul
instituţiei competente;
- Înţelegerea interacţiunii dintre instituţiile competente
precum şi dintre aceste instituţii şi altele;
- Verificarea capacităţii organizaţionale a organizaţiei
societăţii civile care desfăşoară activităţile de advocacy.

Definirea instrumentelor şi resurselor pentru activităţile de advocacy

Publicul ţintă pentru activităţile de
advocacy

Opinia publică şi media

Instrumente posibile pentru
activităţile de advocacy (mijloace de
transmitere a mesajului)

- Campanii de sensibilizare
- Articole şi interviuri în presă

- Campanii de sensibilizare
Parlament, guvern, autorităţi locale

- Utilizarea lucrărilor cu privire la
politici/notelor de briefing
- Implicarea factorilor decizionali şi
întâlniri cu aceştia

Autorităţi publice specializate şi
organisme profesionale relaţionate
(poliţie, procuratură, justiţie,sistemul
sanitar şi educaţional…)
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- Utilizarea lucrărilor cu privire la
politici/notelor de briefing
- Implicarea factorilor decizionali şi
întâlniri cu aceştia (inclusiv autorităţi
de supraveghere)
- Participarea la scheme de formare

Utilizarea resurselor şi a datelor
(adaptarea mesajului)
- Folosiţi concepte bine definite şi date
de încredere
- Luaţi în considerare utilizarea
poveştilor individuale dacă e fezabil
- Luaţi în considerare utilizarea
statisticilor dacă sunt disponibile
- Folosiţi concepte bine definite şi date
de încredere
- Arătaţi că înţelegeţi limbajul şi
contextul instituţiei
- Folosiţi toate angajamentele luate
de Stat sau de autorităţile locale,
inclusiv acordurile internaţionale
sau recomandările organizaţiilor
internaţionale
aprobate
de
ministerele naţionale de externe
- Luaţi în considerare utilizarea
poveştilor individuale dacă e fezabil
- Luaţi în considerare utilizarea
statisticilor dacă sunt disponibile
- Folosiţi opiniile exprimate de
ombudsmani naţionali sau europeni,
organisme pentru egalitate etc
- Folosiţi concepte bine definite şi
date de încredere
- Arătaţi că înţelegeţi limbajul şi
misiunea profesiei
- Folosiţi toate angajamentele
relevante luate de Stat sau de
autorităţile de supraveghere,
inclusiv angajamentele luate la nivel
internaţional

Pentru a identifica victimele care sunt dispuse să accepte ca poveştile lor să fie folosite într-un mesaj de advocacy, este
important ca acest capitol să fie citit împreună cu Capitolul 5 cu privire la Sprijinul acordat victimelor şi Sprijinul acordat
victimelor, exemple de bune practici. Împărtăşirea experienţelor umane poate fi un instrument puternic de advocacy.
Totuşi, chiar dacă victimele sunt dispuse să se implice în activism, protejarea şi sprijinirea acestora sunt necesare, cu atât
mai mult cu cât sunt expuse publicului. Păstrarea intimităţii victimelor devine o provocare. Astfel, toate deciziile cu privire
la utilizarea poveştilor lor trebuie luate cu atenţie şi cu certitudinea că oamenii înţeleg şi acceptă posibilele consecinţe ale
expunerii publice.
Pentru a folosi statisticile şi datele în mod adecvat, este important ca acţiunile de advocacy şi colectarea datelor să fie
plănuite cu grijă. Pentru acest lucru, acest capitol ar trebui să fie citit împreună cu Capitolul 1 cu privire la Colectarea şi
verificarea datelor, Capitolul 3 cu privire la Raportarea unei infracţiuni motivate de ură şi Capitolul 4 cu privire la Raportarea
infracţiunilor motivate de ură, exemple de bune practici.

C.

Acţiuni pentru formarea de coaliţii de advocacy

Coaliţiile se pot forma atât cu parteneri instituţionali cât şi cu alte organizaţii ale societăţii civile. Aceste două opţiuni nu
sunt exclusive. Totuşi, e important de reţinut că ele reprezintă strategii diferite de coaliţie şi că trebuie gestionate luând în
considerare natura respectivă a partenerilor.
Formarea de coaliţii, atunci când face parte din strategia de advocacy, trebuie planificată cât mai devreme. Toate elementele
strategiei de advocacy, inclusiv diferiţii paşi care trebuie făcuţi sau limbajul folosit, trebuie gândite împreună cu partenerii
din coaliţie.
Publicul ţintă posibil pentru activităţile de advocacy

Strategia de coaliţie

Opinia publică şi media

Identificarea potenţialilor aliaţi instituţionali (de ex.
organism pentru egalitate, ombudsman)
ŞI/SAU
Identificarea potenţialilor aliaţi în mass-media şi publicul
mai larg, inclusiv în societatea civilă (de ex. alte organizaţii
ale societăţii civile, personalităţi)
Angajament reciproc şi munca în cadrul coaliţiei

Parlament, guvern, autorităţi locale

Identificarea potenţialilor aliaţi în cadrul instituţiilor (de ex.
grupuri politice)
ŞI/SAU
Identificarea potenţialilor aliaţi în publicul mai larg, inclusiv
în societatea civilă (de ex. alte organizaţii ale societăţii
civile, personalităţi)
Angajament reciproc şi munca în cadrul coaliţiei

Autorităţi publice specializate şi organisme profesionale
relaţionate (poliţie, procuratură, justiţie, sistemul sanitar şi
educaţional…)

Identificarea potenţialilor aliaţi în cadrul instituţiilor şi
autorităţilor sale de supraveghere (dacă este relevant)
ŞI/SAU
Identificarea potenţialilor aliaţi în societatea civilă (de ex.
alte organizaţii ale societăţii civile care lucrează cu diferite
aspecte ale discriminării sau drepturile omului)
Angajament reciproc şi munca în cadrul coaliţiei
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7.2 Metodologie: planificarea şi evaluarea acţiunilor pe baza resurselor disponibile
Organizaţiile societăţii civile lucrează cu resurse limitate. În consecinţă, eficienţa şi succesul depind de
capacitatea lor de a planifica acţiuni care pot fi dezvoltate în mod consecvent şi susţinut. Această modalitate
de gândire trebuie dezvoltată încă din primele etape ale strategiilor de advocacy (identificarea obiectivelor).
Apoi trebuie aplicată în toate etapele procesului de advocacy.
Adoptarea unui plan de advocacy poate fi o modalitate prin care organizaţiile societăţii civile se
implică într-un astfel de proces, identificând priorităţi ambiţioase dar realistice şi alegând mijloace
de acţiune.
Monitorizarea acţiunilor de advocacy este necesară pentru a urmări progresul şi a putea adapta planurile
de acţiune şi practicile în funcţie de schimbări, incidente sau informaţii neaşteptate într-o manieră uşor de
gestionat. Pe măsură ce publicul ţintă al procesului de advocacy răspunde, poate fi important ca tacticile să
fie ajustate, chiar dacă obiectivele rămân neschimbate.
Monitorizarea şi ajustarea pot fi făcute mai uşor dacă planurile de advocacy conţin indicatori.
Indicatorii trebuie concepuţi în conformitate cu resursele disponibile, pentru a fi în acelaşi timp semnificativi
şi uşor de măsurat. De asemenea, pot fi folosiţi pentru a evalua strategiile de advocacy ex post, de exemplu
la sfârşitul unui proiect.

În mod normal, fiecare organizaţie trebuie să-şi conceapă un model a ceea ce ar putea conţine procesele
sale de monitorizare şi evaluare. Evaluarea următoarelor elemente poate oferi indicatori pentru a
monitoriza strategia de advocacy a unei organizaţii şi pentru a măsura succesele sale, sau pentru a
redresa deficienţele sale:
•	Implicarea părţilor interesate relevante în organizaţia societăţii civile şi în afara organizaţiei
societăţii civile (mai ales în cazul coaliţiilor de advocacy, dar nu numai);
•	Calitatea tuturor întâlnirilor de advocacy şi a tuturor reacţiilor la iniţiativele publice de comunicare
(campanii, articole în presă, rapoarte publicate, evenimente organizate în scopuri de campanie);
•	Utilizarea la maxim a oportunităţilor oferite de calendarul politic sau comunitar (de ex. sărbători
evreieşti, IDAHO pentru comunitatea LGBTI);
•	Motivele din spatele succesului sau eşecului diferitelor acţiuni de advocacy;
•	Timpul necesar pentru a obţine progresul, comparativ cu obiectivele definite în planul de
advocacy;
•	Nivelul de schimbare în cadrul publicului ţintă al procesului de advocacy, comparativ cu
obiectivele iniţiale ale procesului de advocacy.
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G LO S A R
Advocacy
Procesul plănuit de influenţare a celor care iau decizii legate de politici sau au responsabilitatea de a
implementa aceste decizii. Ca atare, cuvântul „advocacy” este destul de flexibil şi este utilizat în diferite
moduri, în funcţie de agendele organizaţionale. Este înţeles în strânsă legătură cu activitatea desfăşurată
de organizaţie şi misiunea sa fundamentală.
Indicatori de prejudecată
Criterii care pot fi de ajutor profesioniştilor din cadrul justiţiei pentru a stabili dacă o anumită infracţiune ar
putea fi clasificată ca infracţiune motivată de ură/prejudecată. Aceste criterii nu sunt exhaustive şi fiecare
caz trebuie cercetat pe baza propriilor fapte şi circumstanţe.
Motivat de prejudecată
O infracţiune sau incident motivat de prejudecată sau ură are la bază una din următoarele motivaţii: rasă/
etnie, religie/credinţă, naţionalitate, vârstă, dizabilitate, sex, orientare sexuală, identitate sexuală sau alte
motive.
Documentare
Termenul documentare poate avea diferite semnificaţii, în funcţie de contextul geografic sau domeniul în
care este folosit. Este important de subliniat faptul că documentarea este un proces care include mai multe
etape, care pot varia în funcţie de scopul documentării. Dar, în general, documentarea constă în:
•C
 olectarea datelor: stabilirea informaţiilor necesare şi a mijloacelor de obţinere a acestora. Monitorizarea
este un mijloc cheie de colectare a datelor şi informaţiilor în cazul incidentelor care se întâmplă la
evenimente specifice (cum ar fi paradele LGBT; sărbători religioase). Alte metode (interviuri, chestionare
etc.) pot fi mai potrivite pentru colectarea datelor cu privire la un incident individual, cum ar fi un atac
pe stradă sau un incident de intimidare la şcoală. Dacă este posibil, o modalitate bună de colectare a
informaţiilor ar fi combinarea activităţilor de monitorizare şi de investigare a faptelor. Acest lucru permite
formarea unei imagini mai complete şi verificarea informaţiilor.
•O
 rganizarea şi analizarea datelor pentru a le face mai accesibile. Această etapă ar putea implica
elaborarea de statistici, grafice şi diagrame pentru a face concluziile mai vizibile.
• Raportarea: diseminarea informaţiilor în rândul diferiţilor actori (autorităţi guvernamentale, instituţii
europene/internaţionale, instituţii pentru drepturile omului etc.) care pot acţiona. Pentru ca raportarea
să fie eficientă şi de succes, este bine să existe o strategie de diseminare, adică să se stabilească încă de la
început cui îi vor fi trimise informaţiile.
Infracţiune motivată de ură (sau infracţiune motivată de prejudecăţi)
Infracţiunile motivate de ură sunt acte infracţionale motivate de prejudecăţi sau idei preconcepute cu privire
la anumite grupuri de persoane. Acestea se pot referi, inter alia, la sex, identitate sexuală, orientare sexuală,
etnie, religie, vârstă sau dizabilitate. O infracţiune motivată de ură cuprinde două elemente distincte:
• Este un act care constituie un delict pedepsit de codul penal; şi
• Când comite infracţiunea, infractorul acţionează pe baza unor prejudecăţi sau idei preconcepute.
Aşadar, autorul unei infracţiuni motivate de ură îşi alege victima pe baza apartenenţei reale sau percepute
a victimei la un anumit grup. Atunci când infracţiunea implică distrugerea proprietăţii, proprietatea este
aleasă pentru că este asociată cu un grup victimă şi poate include lăcaşe de cult, centre comunitare,
autovehicule sau case familiale.

Terminologia referitoare la infracţiuni motivate de ură, discurs motivat de ură şi incidente motivate de ură a fost adaptată după publicaţiile OSCE/
ODIHR, incluzând Legi cu privire la infracţiunile motivate de ură, un ghid practic, Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului http://
osce.org/odihr/36426 şi Infracţiuni motivate de ură – prevenire şi reacţii: Ghid de resurse pentru ONG-urile din regiune OSCE, http://www.osce.
org/odihr/39821
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Incidente motivate de ură
Un act care implică prejudecăţi şi idei preconcepute de tipul celor descrise mai sus dar care nu ajunge să fie
infracţiune este descris ca „incident motivat de ură”. Termenul descrie acte motivate de prejudecăţi variind
de la cele care sunt doar ofensatoare şi până la cele care constituie acte infracţionale în care infracţiunea
nu este dovedită. Deşi incidentele motivate de ură nu sunt întotdeauna infracţiuni, de multe ori astfel de
incidente preced, însoţesc sau formează contextul pentru infracţiunile motivate de ură.
Discurs motivat de ură
Forme de exprimare care demonstrează, încurajează sau sunt motivate de ostilitate faţă de un grup sau
o persoană din cauza apartenenţei acelei persoane sau grup. Deoarece discursul motivat de ură poate
încuraja sau însoţi infracţiunile motivate de ură, cele două concepte sunt strâns legate unul de celălalt.
Există mari diferenţe între ţări în ceea ce priveşte formele de expresie care constituie infracţiuni motivate
de ură. Ameninţările directe şi imediate cu violenţa, precum şi incitarea la violenţă, sunt infracţiuni în toate
statele OSCE, aşadar, aceste infracţiuni pot fi aduse în instanţă chiar şi fără un motiv de prejudecată. Dar
dincolo de acestea nu există nici un acord cu privire la ce alte forme de exprimare ar trebui interzise.
Apărători ai drepturilor omului
„Apărător al drepturilor omului” este un termen folosit în sens larg pentru o persoană care acţionează în
sensul promovării sau protejării drepturilor omului, individual sau împreună cu alţii. Apărătorii drepturilor
omului, fie persoane individuale, fie membri ai organizaţiilor societăţii civile, sunt identificaţi, mai presus de
orice, prin ceea ce reprezintă şi ceea ce fac. Apărătorii drepturilor omului şi alte persoane sau entităţi care se
opun în mod activ discriminării şi urii pot fi victime ale infracţiunilor motivate de ură, deoarece uneori sunt
vizaţi din cauza asocierii şi solidarităţii lor cu victimele discriminării.
LGBTI
Acronim pentru lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali şi persoane intersex.
Monitorizare
Un termen cu sens larg, care descrie colectarea, verificarea şi utilizarea activă a informaţiilor pentru abordarea
problemelor legate de drepturile omului. Monitorizarea cu privire la drepturile omului include observarea
şi adunarea informaţiilor despre incidente şi evenimente (alegeri, procese în instanţă, demonstraţii etc.);
are o caracteristică temporală, deoarece, în general, se face pe o perioadă extinsă de timp. În contextul
specific al infracţiunilor motivate de ură, scopul monitorizării este de a documenta violenţa motivată de
ură şi de a atrage atenţia autorităţilor naţionale sau a organizaţiilor internaţionale asupra violării drepturilor
recunoscute ale omului. În cele din urmă, monitorizarea are ca scop colectarea de dovezi suficiente ale
infracţiunii motivate de ură pentru a convinge autorităţile şi publicul că ceva trebuie făcut pentru a
îmbunătăţi situaţia.
Monitorizarea mass-mediei
Înregistrarea sistematică a transmisiilor radio şi TV, colectarea de articole din presa scrisă şi de date din
sursele de informaţii on-line.
Înregistrarea incidentelor motivate de ură
În contextul incidentelor motivate de ură, înregistrarea înseamnă că poliţia ţine un jurnal, un registru cu
toate infracţiunile/incidentele motivate de ură experimentate şi raportate de persoane. Aceasta presupune
consemnarea informaţiilor cheie legate de aceste incidente, cum ar fi momentul când au avut loc şi o
descriere a ceea ce s-a întâmplat. În mod normal, înregistrarea trebuie făcută de poliţie ori de câte ori o
persoană raportează un incident motivat de ură, indiferent dacă s-a comis o infracţiune sau nu şi indiferent
dacă există dovezi prin care se poate identifica elementul de ură.
Evaluarea riscurilor
În toate etapele, de la prima notificare a infracţiunii/incidentului motivat de ură şi până la încheierea
oricărei investigaţii, pot exista riscuri cu privire la siguranţa şi bunăstarea victimelor şi martorilor. Un factor
de risc important (pentru poliţie şi organizaţiile societăţii civile) este identificarea unei posibile victimizări
ulterioare. Percepţia victimelor şi a martorilor cu privire la riscul pe care şi-l asumă este un aspect care
trebuie luat în considerare.
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Standarde
Recomandări stabilite de comun acord care definesc specificaţiile, caracteristicile şi formele aplicării
aspectelor esenţiale ale unui proces sau al unei metode.
Raportare terţă
Scopul raportării la mâna a treia este de a creşte nivelul de raportare a infracţiunilor motivate de ură şi fluxul
de informaţii de la diferite comunităţi ai căror membri suferă din cauza incidentelor/infracţiunilor motivate
de ură. Acest lucru este realizat prin punerea la dispoziţia publicului a unui punct de contact alternativ, altul
decât poliţia. Există câteva iniţiative care încurajează şi ajută victimele şi martorii să raporteze incidentele şi
infracţiunile motivate de ură, iar acestea includ:
• S cheme de auto-raportare, care permit victimelor să facă rapoarte directe ale incidentelor/infracţiunilor
fără a trebui să vorbească cu poliţia.
• S cheme de raportare asistată, care implică o a treia parte, cum ar fi o organizaţie de voluntari, care
înregistrează detaliile unui incident sau infracţiune şi trimite raportul poliţiei.
Percepţia victimei
Percepţia victimei sau a oricărei alte persoane este factorul decisiv în determinarea unui incident motivat
de ură. Lipsa aparentă de motivaţie ca şi cauză a incidentului nu este relevantă, deoarece percepţia victimei
sau a oricărei alte persoane este cea care contează. Prejudecata sau ura percepută se poate baza pe orice
factor de identificare, inclusiv dizabilitate, vârstă, credinţă, orientare sexuală, identitate sexuală şi rasă. O
victimă a unui incident motivat de ură nu trebuie să fie membru al unui grup minoritar sau o persoană
considerată în general vulnerabilă. De exemplu, un bărbat heterosexual care este abuzat verbal când pleacă
dintr-un bar de homosexuali poate percepe acest lucru ca fiind motivat de homofobie, deşi el însuşi nu este
homosexual. De aceea, aproape oricine poate fi victima unui incident motivat de ură. Factorul decisiv este
percepţia victimei sau a oricărei alte persoane.
Victimizare repetată
O persoană, care devine victimă a unei infracţiuni sau incident motivat de ură, poate să fi fost deja victima
unui astfel de incident în diferite alte momente. Incidentele anterioare pot să nu fi fost raportate poliţiei
din cauza diferitelor motive şi, de aceea, când un incident este raportat, poate fi punctul culminant al unui
lanţ lung de victimizare.
Victimizare secundară
Când o persoană este victima unei infracţiuni motivate de ură şi percepe o lipsă de angajament sau înţelegere
în răspunsul pe care îl primeşte de la poliţie, acest lucru poate avea ca efect victimizarea acesteia a doua
oară. Dacă într-adevăr persoana primeşte un astfel de răspuns este irelevant, deoarece reacţia personală a
victimei se bazează pe percepţia sa imediată.
Victimă a unei infracţiuni motivate de ură/a unui incident motivat de ură
O victimă a unui incident/a unei infracţiuni motivate de ură este o persoană care a suferit din cauza unui
incident, care poate constitui sau nu o infracţiune penală, şi care este perceput de către victimă sau de
către orice altă persoană ca fiind motivat de prejudecată sau ură motivată de rasă, religie, orientare sexuală,
credinţă, dizabilitate etc. Percepţia victimei sau a oricărei alte persoane este factorul decisiv în determinarea
unui incident motivat de ură.
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G LO S A R d e o r g a n i z a ţ i i
Consiliul Europei (CoE)
Consiliul Europei este cea mai veche organizaţie politică din Europa, creată în 1949. Este format din 47 de
ţări şi are sediul în Strasbourg, Franţa. Consiliul a fost creat pentru:
• a apăra drepturile omului, democraţia parlamentară şi statul de drept (separarea clară a puterilor, siguranţă
juridică şi egalitatea tuturor în faţa legii);
• a încheia acorduri între ţările de pe continent pentru a standardiza practicile sociale şi juridice ale statelor
membre;
• a promova conştiinţa unei identităţi europene bazate pe valori împărtăşite şi întretăind diferite culturi.
Principalele sarcini:
• s ă acţioneze ca o ancoră politică şi gardian al drepturilor omului pentru democraţiile post-comuniste ale
Europei;
• s ă asiste ţările din Europa centrală şi de est în realizarea şi consolidarea reformei politice, juridice şi
constituţionale în paralel cu reforma economică;
• s ă ofere expertiză în domenii precum drepturile omului, democraţie locală, educaţie, cultură şi mediu.
Principala convenţie adoptată:
Convenţia europeană a drepturilor omului (ECHR)
Convenţia europeană a drepturilor omului (formal Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale) este un tratat internaţional pentru protejarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale în Europa. A fost elaborată în 1950 şi a intrat în vigoare pe 3 septembrie 1953. Hotărârile
Curţii europene a drepturilor omului se bazează pe această Convenţie.
Uniunea europeană (UE)
Uniunea europeană este o uniune economică şi politică formată din 27 de state membre din Europa. UE
îşi are originea în Comunitatea Europeană a cărbunelui şi oţelului formată în 1951 şi Tratatul de la Roma
din 1957. De atunci, a crescut în mărime prin extindere şi în putere prin adăugarea de diferite domenii ale
politicilor.
Comisia europeană (CE)
Comisia europeană este numită pe o perioadă de cinci ani printr-un acord între ţările UE şi aprobat de
Parlamentul European. Comisia are independenţă politică deplină. Sarcina sa este de a susţine interesul
Uniunii Europene ca întreg, aşa că nu trebuie să primească instrucţiuni de la nici un stat membru. De
asemenea, Comisia este singura instituţie care are dreptul de a propune noi legi UE, şi poate acţiona în orice
moment pentru a ajuta la stabilirea unui acord atât în cadrul Consiliului cât şi între Consiliu şi Parlament.
Comisia este în mare măsură responsabilă de gestionarea politicilor comune ale UE, cum ar fi cercetare,
ajutor pentru dezvoltare, politică regională etc. De asemenea, gestionează bugetul pentru aceste politici.
Comisia este asistată de o administraţie civilă formată din 36 de „Directorate Generale” (DG) şi servicii, cu
sediul în principal în Bruxelles şi Luxemburg. Spre deosebire de secretariatele organizaţiilor internaţionale
tradiţionale, Comisia are propriile resurse financiare şi, în consecinţă, poate acţiona independent.
Agenţia pentru drepturi fundamentale (abbr. ADF)
Iniţial numită Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale, ADF îşi are sediul în Viena, Austria, şi a fost creată în 2007. Agenţia are menirea să se asigure că ţările UE respectă Convenţia europeană a
drepturilor omului şi Carta drepturilor fundamentale.

50

ONG
O organizaţie non-guvernamentală (ONG) este o organizaţie constituită legal, creată de persoane fizice
sau juridice, care operează independent de guvern. Termenul a fost inventat de Naţiunile Unite şi este
folosit în mod normal pentru a face referire la organizaţiile societăţii civile care nu sunt parte din guvern şi
nu sunt companii convenţionale generatoare de profit.
OSCE
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) este cea mai mare organizaţie regională
pentru securitate din lume, cu 56 de state participante din Europa, Asia Centrală şi America de Nord. Îşi
are originea în Conferinţa cu privire la Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE) din 1973, dar şi-a schimbat
numele în 1995, devenind OSCE. Secretariatul General se află în Viena, Austria, dar are birouri şi în Praga,
Copenhaga, Haga, Geneva şi Varşovia.
Dimensiunile activităţilor desfăşurate de OSCE:
•D
 imensiunea politico-militară (controlul armelor, gestiunea graniţelor, combaterea terorismului, prevenirea conflictelor, reforme şi politici militare)
•D
 imensiunea economică şi de mediu (activităţi economice şi activităţi de mediu)
•D
 imensiunea umană (traficul de persoane, democratizare, educaţie, alegeri, egalitate între sexe, drepturile omului, organizaţii ale societăţii civile naţionale şi internaţionale, libertatea presei, drepturile
minorităţilor, infracţiuni motivate de ură).
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