DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Datele pe care ni le-aţi furnizat până acum vor fi
înregistrate în vederea monitorizării.
Dacă doriţi să luăm vreo măsură, furnizaţi-ne
datele dumneavoastră de contact.

DE CE TREBUIE SĂ RAPORTEZ INFRACŢIUNILE
MOTIVATE DE URĂ?

CE ESTE O INFRACŢIUNE MOTIVATĂ DE URĂ?

Poliţia doreşte să reducă numărul acestor infracţiuni.
Raportându-le veţi ajuta poliţia să dobândească o „viziune
corectă” asupra infracţiunilor motivate de ură din comunitatea dumneavoastră, contribuind astfel la prevenirea acestora în viitor.

Orice infracţiune considerată de victimă sau de o altă persoană
ca fiind motivată de ostilitate faţă de ceea ce este victima sau
faţă de modul în care aceasta îşi trăieşte viaţa.

Poliţia poate lua măsuri împotriva infractorilor numai dacă
este informată de aceste infracţiuni motivate de ură.

Numele dumneavoastră

Adresa dumneavoastră

Infracţiunile motivate de ură pot include producerea de
pagube, atacul, abuzul şi hărţuiala.

Nimeni nu are dreptul să comită o infracţiune împotriva dumneavoastră, indiferent de statutul dumneavoastră de imigraţie.

Poliţia înregistrează toate infracţiunile motivate de ură a
căror ţintă sunteţi datorită rasei, religiei, sexualităţii, dizabilităţii sau identităţii sexuale.

Dorim să vă simţiţi în siguranţă şi preţuit. Vă putem proteja
atât pe dumneavoastră cât şi pe cei din jurul dumneavoastră.

Infracţiunile motivate de ură a căror ţintă sunteţi datorită
statutului de imigraţie sunt infracţiuni rasiste.

CUM RAPORTEZ INFRACŢIUNILE MOTIVATE DE
URĂ?
Puteţi raporta infracţiuni motivate de ură în calitate de victimă, martor, sau în numele altei persoane.
Niciun incident nu este prea nesemnificativ pentru a fi raportat.
Cea mai bună modalitate de a raporta un incident Poliţiei
este să o contactaţi direct. Puteţi de asemenea raporta
folosind acest formular de autoraportare, vizitând site-ul
Web www.report.it.org.uk sau sunând organizaţia
Crimestoppers la numărul gratuit 0800 555 111.

Cod poştal

Număr de telefon

www.report-it.org.uk

CE SE VA ÎNTÂMPLA CÂND VOI RAPORTA?
Vom analiza informaţiile furnizate de dumneavoastră şi
vă vom oferi consiliere şi sprijin.

E-mail

Ne puteţi spune de ce fel de ajutor aveţi nevoie şi dacă
doriţi să implicăm şi alte organizaţii.

Vă rugăm să ne spuneţi cum doriţi să fiţi contactat, de ex.
numai între anumite ore sau numai într-un anumit loc.

Poliţia va lua măsurile necesare pentru a vă proteja şi
a vă ţine la curent cu ce se întâmplă.

Vă rugăm să returnaţi formularul completat la
postul dumneavoastră de poliţie local.
Puteţi de asemenea preda acest pliant următoarei
organizaţii:

Datele de contact ale agenţiei care acordă
asistenţă şi sprijin
Sunteţi de acord ca aceste informaţii să fie
transmise parteneriatului de agenţii locale?

Fix local contact details here

Numai datele privind incidentul

Da

Nu

Datele mele

Da

Nu

INFRACŢIUNI MOTIVATE DE URĂ
FORMULAR DE AUTORAPORTARE
www.report-it.org.uk

S-au înregistrat vătămări corporale?

DESPRE INCIDENT

Da (Daţi detalii.)

Sunteţi victima sau un martor?
Victimă

Martor

Nu

Terţ

Rasă

Sexualitate

Transsexualitate

Religie

Povestiţi-ne, folosind propriile dumneavoastră cuvinte,
despre incident, dându-ne cât mai multe informaţii:

Câţi infractori erau?

Îi cunoşteaţi?

De ce credeţi că a fost comisă această infracţiune?
Dizabilitate

DESPRE INFRACTOR/I

S-a înregistrat pagube materiale în urma incidentului?
Da (Daţi detalii.)

Da
Nu
Dacă da, vă rugăm, dacă este posibil, să ne daţi numele şi
adresele lor.

Nu

(Dacă este necesar, continuaţi pe o pagină separată.)

DESPRE VICTIMĂ
Vârstă

Sex

Dată de
naştere

Îi puteţi descrie?
(Includeţi vârsta, sexul, înălţimea, originea etnică, statura şi
îmbrăcămintea.)

Limbă maternă
Pentru a ne ajuta să ne ocupăm de infracţiunea motivată de ură
în mod corespunzător, vă rugăm să bifaţi căsuţa care descrie
victima:

Religie

Când a avut loc incidentul?
Ora
Ziua
Unde a avut loc?

Data

Etnicitate

Budhist
Creştin
Hindus

Britanic alb

Evreu

Alb şi negru caraibian

Musulman

Alb şi negru african

Rastafari

Alb şi asiatic

Sikh
Altă religie

Mixt, de altă origine

Fără religie

Pakistanez

Prefer să nu spun

Bangladesh

Sexualitate

Irlandez alb
Alb, de altă origine

Indian

Negru caraibian

Bisexual
Homosexual/Lesbiană

Negru african

Heterosexual
Prefer să nu spun

Chinez

Negru, de altă origine
Ţigan sau nomad
Roma sau sinti
Alt grup etnic
Prefer să nu spun

Ţara dumneavoastră
de origine

Descrieţi alte trăsături sau semne particulare.

S-a folosit vreun vehicul?
Vă rugăm să descrieţi vehiculul, respectiv culoare, marcă,
model, număr de înmatriculare şi alte caracteristici.

