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Ura doare.
Raportați-o și opriți-o.
#HateHurtsSYP
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„Ura” poate fi orice incident sau
infracțiune motivată de prejudecăți
sau ostilitate (sau percepută a fi așa)
împotriva rasei, religiei, orientării
sexuale, identității transsexuale sau
dizabilității unei persoane. Aceasta
include:
• O infracțiune unde legea este
încălcată este o infracțiune din ură
• Un incident care nu este o infracțiune
este un incident din ură
Toate cazurile de „ură“ sunt evaluate de
către poliție pentru a stabili dacă este vorba
despre o infracțiune sau un incident. Nu
toate cazurile trec pragul pentru a alcătui
o infracțiune, dar atunci când un incident
din ură este raportat, opiniile victimei sunt
întotdeauna luate în considerare.
Ce este o infracțiune din ură?
O infracțiune din ură este orice infracțiune
motivată de prejudecăți sau ostilitate (sau
percepută a fi așa) împotriva:
• Dizabilității unei persoane - fizică,
deficiențe de auz și văz, probleme de
sănătate mintală și dificultăți de învățare
• Rasa unei persoane - naționalitate,
etnie, culoarea pielii și patrimoniul
• Credința unei persoane - religie,
credință, credință non-religioasă
• Orientarea sexuală a unei persoane
- persoane care se identifică ca
fiind lesbiene, homosexuale,
bisexuale sau heterosexuale
• Identitatea de gen a unei persoane
- persoane care se identifică ca fiind
„trans“, inclusiv persoane transsexuale

Aceasta poate include aspecte cum ar fi:
• Agresiune fizică
• Pagube aduse proprietății
• Graffiti ofensatoare
• Incendierea premeditată
• Incitarea la ură on-line
Ce este un incident din ură?
Poliția poate declanșa urmărirea penală
numai în cazul în care legea este
încălcată, dar, de asemenea, vrea să aibă
la cunoștință despre incidentele din ură
non-infracționale. Aceste incidente pot
să nu fie fapte penale, dar de multe ori
pot fi percepute ca o infracțiune de către
cei afectați, și, uneori, pot escalada la
infracțiuni; prin urmare, lucrăm cu parteneri
pentru a încerca să prevenim acest lucru.
Incidentele din ură non-infracționale includ
fapte cum ar fi comentariile ofensatoare sau
jignitoare, on-line, în persoană sau în scris.
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Raportați-o
Oricine poate fi o victimă a urii.
Infracțiunile sau incidentele din ură pot
avea loc oriunde - acasă, pe stradă,
on-line, la locul de muncă sau la școală.
Nimeni nu ar trebui să trăiască cu frică,
anxietate și consecințe ale urii.
Dacă sunteți o victimă sau martor al
urii, raportarea acesteia ne va ajuta
să ne ocupăm de ea și poate preveni
aceste incidente de la a se întâmplă și
altcuiva. De asemenea, ne veți ajuta să
înțelegem amploarea incidentelor din ură
în zona dvs. locală, astfel încât să putem
răspunde mai bine în aceste cazuri.
Este important ca, dacă un caz din ură
vi se întâmplă dvs. sau cuiva cunoscut,
să-l raportați și să-l oprți.
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Cum să raportați un incident sau o
infracțiune din ură?
• Sunați la 101 pentru cazuri neurgente sau 999 în caz de urgență
• Dacă sunteți surd, tare de auz
sau aveți deficiențe de vorbire,
sunați pentru a tasta un mesaj la
numărul 18001 101 sau trimiteți un
SMS la numărul 07786 220 022
• Vizitați sau contactați un Centru
de Raportare al Infracțiunilor din
Ură local, o listă completă este
disponibilă pe site-ul nostru
• De asemenea, puteți raporta infracțiuni
din ură on-line prin site-ul nostru
sau True Vision (report-it.org.uk)
• Pentru mai multe informații vizitați:
southyorks.police.uk/hatehurts

