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Nu sta tăcut în faăa infracăiunii inspirate de ură
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„Infracăiunea motivată de ură nu este doar un prejudiciu adus individului, ci este un afront 
la valorile noastre colective ca ăi comunitate, care creează diviziune ăi frică. Acesta este 
motivul pentru care Coroana tratează atât de serios infracăiunea inspirată de ură ăi motivul 
pentru care va continua să procedeze astfel. Este încurajator faptul că multe dintre victimele 
infracăiunilor inspirate de ură au încrederea de a denunăa acest tip de infracăiune, iar noi 
încurajăm fiecare persoană să facă astfel.” 
The Lord Advocate, James Wolffe QC

Ce este infracăiunea inspirată de ură?

Guvernul scoăian defineăte infracăiunea inspirată de ură drept infracăiune comisă 
împotriva unei persoane sau a unei proprietăăi, care este motivată de „răutate sau 
rea-voinăă faăă de un grup social identificabil”. Este posibil că aăi fost victima sau 
martorul unei infracăiuni inspirate de ură, dacă credeăi că aăi fost vizat, sau aăi 
văzut că cineva a fost vizat din cauza prejudecăăilor bazate pe:

•  Rasă (inclusiv cetăăenia, etnia sau culoarea pielii)

•  Religie

•  Orientare sexuală

•  Identitate transsexuală

•  Handicap (inclusiv handicap fizic, deficienăă senzorială sau dificultăăi de 
învăăare). 

Dacă credeăi că aăi fost vizat din cauza oricăreia dintre cele de mai sus, vă rugăm 
să-i spuneăi poliăiei despre acest lucru. Infracăiunea inspirată de ură este luată 
foarte în serios de aceătia. Dacă le spuneăi că vi se pare că un incident a fost motivat 
de prejudecăăi, poliăia trebuie să înregistreze ăi să ancheteze cazul.

Infracăiunea inspirată de ură poate apărea sub o serie de forme, inclusiv, dar fără a 
se limita la:

•  Agresiune fizică 

•  Daune asupra bunurilor, de ex. graffiti, incendiere, vandalism.

•  Comportament intimidant sau ameninăător, inclusiv apeluri sau gesturi obscene.

•  Abuz online, cum ar fi postări Facebook ăi Twitter.

•  Materiale scrise, cum ar fi scrisori, pliante, afiăe.

•  Abuz verbal sau insulte, inclusiv jigniri.

•  Abuz emoăional ăi psihologic.

•  Hârăuire

•  Acte de violenăă ăi omucidere

What is Hate Crime? 2



Ce să faceăi dacă sunteăi subiectul sau martorul unei infracăiuni 
inspirate de ură?

Dacă sunteăi subiectul sau martorul unei infracăiuni inspirate de ură pe care o 
denunăaăi, aceasta va fi înregistrată ăi luată în serios de poliăie. Nu contează cât de 
mic sau nesemnificativ credeăi că este acest incident, sau dacă sunteăi nesigur(ă) 
dacă este sau nu infracăiune inspirată de ură, vă rugăm să nu ezitaăi să o 
denunăaăi, deoarece aceste informaăii sunt valoroase ăi ajută la crearea unei imagini 
despre ceea ce se întâmplă în comunitate ăi cum putem îmbunătăăii lucrurile.  

Puteăi denunăa:

•  Prin intermediul unor organizaăii independente, care vă acordă sprijin în a face 
denunăul.

•  Prin apelarea Poliăiei Scoăiene la 101.
•  Prin intermediul formularului online pentru denunăuri [en. Online Reporting Form] de 

pe pagina web a Poliăiei Scoăiene. Acesta se poate completa în mod anonim, astfel 
încât nu este necesar să vă daăi numele, dacă nu doriăi să faceăi acest lucru.

ăINEăI MINTE – APELAăI ÎNTOTDEAUNA POLIăIA LA 999 DACă 
AVEăI NEVOIE DE AJUTOR IMEDIAT.

De ce trebuie denunăată o infracăiune inspirată de ură?

Există o serie de motive pentru care denunăarea infracăiunilor inspirate de ură este 
importantă.

•  Fiecare denună contribuie la crearea unei imagini despre infracăionalitatea 
inspirată de ură în Glasgow. Din acestea reiese dacă există o problemă într-
un anumit cartier sau dacă o anumită comunitate este vizată în mod regulat. 
Acest lucru ajută la rezolvarea problemei.

•  Denunăarea infracăiunilor inspirate de ură poate împiedica transformarea unei 
situaăii într-una mai gravă .

•  Dacă sunteăi victimă, vi se va acorda acces la asistenăă ăi consiliere.
•  Poate împiedica făptuitorul în comiterea altor infracăiuni.
•  Veăi ajuta la creăterea gradului de conătientizare a problemei, ceea ce la 

rândul ei poate duce la o schimbare în atitudinile oamenilor.
•  Informaăiile furnizate de dvs. pot duce la arestul ăi condamnarea făptuitorului.
•  Veăi ajuta serviciile de aplicare a legii să prevină incidentele inspirate de ură în viitor.
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De ce există organizaăii independente care oferă sprijin în 
denunăarea acestor acte la poliăie?

Mulăi oameni, din cauza unor motive diverse, sunt reticenăi în privinăa denunăării 
infracăiunilor direct la poliăie. Victimele ăi martorii infracăiunilor inspirate de ură 
pot să denunăe fără ca să contacteze poliăia în mod direct, prin intermediul unei 
organizaăii independente, care oferă sprijin în denunăarea infracăiunilor. Aceste 
organizaăii oferă un spaăiu sigur ăi de susăinere pentru a discuta despre plângerea 
pe care doriăi să o depuneăi. Dacă doriăi să denunăaăi un incident la poliăie, 
aceste organizaăii pot face acest lucru în numele dvs. Poliăia acăionează asupra 
incidentului ca ăi cum ar fi primit denunăul direct de la dvs.

Puteăi cere organizaăiei, care vă sprijină să faceăi denunăul, să ofere poliăiei cât 
de multe sau cât de puăine informaăii personale doriăi dvs. – nu trebuie să vă daăi 
numele dacă nu doriăi să faceăi acest lucru. 

Aceste organizaăii au pregătirea necesară ăi vă pot oferi sprijin suplimentar sau 
consiliere. Vă pot îndruma, de asemenea, înspre alte servicii de sprijin.

Găsiăi câteva organizaăii din Glasgow care oferă asistenăă în denunăarea acestor 
incidente, la sfârăitul acestui prospect. Pentru o listă completă a acestora, vă 
rugăm să vizitaăi pagina web: www.scotland.police.uk

Cum pot face un denună la poliăie online?

Denunăul online vă oferă posibilitatea de a face o sesizare directă ăi confidenăială 
la Poliăia Scoăiană prin intermediul paginii lor web. Denunăul poate fi făcut 
în mod anonim, deăi acest lucru poate limita acăiunile pe care poliăia le poate 
întreprinde. Pentru a face un denună online accesaăi www.scotland.police.uk ăi 
daăi clic pe Report Hate Crime.
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Ce se întâmplă după ce depuneăi 

Poliăia va înregistra incidentul ăi va investiga circumstanăele acestuia, pentru a determina 
dacă a avut sau nu loc o infracăiune

Dacă a avut loc o infracăiune , aceătia vor efectua investigaăii suplimentare cu privire la 
circumstanăele incidentului ăi vor strânge probe

Dacă există probe suficiente, este foarte probabil că făptuitorul va fi arestat ăi se va înainta un 

proces verbal procurorului

Procurorul lucrează pentru Biroul Coroanei ăi Serviciul Procurorilor [en. Crown Office 
and Procurator Fiscal Service - COPFS] , care este organul responsabil pentru punerea sub 

urmărire penală a infracăiunilor din Scoăia

Măsurile variază de la judecarea în instanăa penală, până la măsurile directe, precum avertismentele, 

amenzile fiscale, ofertele de compensare ăi redirecăionarea înspre serviciile sociale 

Procurorul poate, de asemenea, să decidă 

să nu întreprindă vreo acăiune. Dacă 

acesta este cazul, victima poate cere 

explicaăia deciziei. 

În cazul în care este adecvată judecarea în 

instanăă, procurorul va decide în faăa cărei 

instanăe trebuie să aibă loc aceasta. Decizia va 

depinde de: 

Natura infracăiunii

Competenăele ăi atribuăiile instanăei în cauză

Dacă acuzatul are sau nu antecedente penale

Procurorul analizează procesul verbal ăi decide dacă există probe sufuciente pentru continuarea 

cauzei. În cazul în care ele există, procurorul decide ce fel de măsuri trebuie întreprinse.



Amina Muslim Women’s Resource 
Centre
Citywall House 
32 Eastwood Avenue 
Glasgow, G41 3NS 
0808 801 0301

Amina Muslim Women’s Resource 
Centre

Citywall House
32 Eastwood Avenue
Glasgow, G41 3NS
0808 801 0301

British Deaf Association 
(Scotland) 

Suite 58, 93 Hope Street
Glasgow, G2 6LD
0141 248 5554

DRC Generations

102 Kingsway
Glasgow, G14 9YS
0141 584 3211

Elderpark Housing Association

31 Garmouth Street
Govan
Glasgow, G51 3PR
0141 440 2244

Glasgow Centre for Inclusive Living

117-127 Brook Street
Glasgow, G40 3AP
0141 550 7468

Glasgow Disability Alliance

Unit 301 Templeton Business Centre
Templeton Street
Glasgow, G40 1DA
0141 556 7103

Glasgow Women’s Library

23 Landressy Street
Bridgeton
Glasgow, G40 1BP
0141 550 2267

Govanhill Housing Association

Samaritan House
79 Coplaw Street
Glasgow, G42 7JG
0141 636 3636

LGBT Youth Scotland

3/2, 30 Bell Street
Glasgow, G1 1LG
0141 552 7425

Luke and Jack

45 Virginia Street
Glasgow, G1 1TS
0141 552 5699

Maryhill Integration Network, SCIO

35 Avenuepark Street
Glasgow, G20 8TS
0141 946 9106
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ORGANIZAăII CARE Vă POT OFERI SPRIJIN ÎN DENUNăAREA UNEI 
INFRACăIUNI INSPIRATE DE URă



Positive Action in Housing

98 West George Street
Glasgow, G2 1PJ
0141 353 2220

Queens Cross Housing Association

45 Firhill Road
Glasgow, G20 7BE
0141 589 7424

Scottish Ethnic Private Hire Welfare 
Association

71-73 Kingston Street, 2nd floor
Glasgow, G5 8BJ
07859 995637 

Scottish Refugee Council

Floor 6, Portland House
17 Renfield St
Glasgow, G2 5AH
0141 248 9799

The Well Multicultural Advice Centre

42-44 Albert Road
Glasgow, G42 8DN
0141 424 4523

Victim Support Scotland

Abbey House, 2nd Floor
10 Bothwell Street
Glasgow, G2 6LU
0141 553 2415
Helpline - 08001601985
(Mon-Fri, 8am-8pm)

West of Scotland Racial Equality Council 
(WSREC)

39 Napiershall Street
Glasgow, G20 6EZ
0141 337 6626
Email: reportit@wsrec.co.uk

Waverley Care African Health Project

12 Queen’s Crescent
Glasgow, G4 9AS
0141 332 2520
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Pentru lista întreagă a organizaăiilor care vă pot oferi sprijin accesaăi

www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-and-third-party-reporting/



Eastgate, 727 London Road, Glasgow G40 3AQ. 

Tel: 0141 276 7400  


