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Comunicat de presă FRA 

Viena, 21 iunie 2018 

O evidență mai bună pentru mai mult sprijin acordat victimelor 

infracțiunilor motivate de ură 

O evidență mai bună a infracțiunilor motivate de ură la nivelul UE va susține 

efortul statelor membre de a combate în continuare această problemă 

persistentă. Cel mai recent raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene prezintă dovezi convingătoare ale demersurilor actuale ale 

statelor membre și recomandări de îmbunătățire. 

„Sistemele de evidență a infracțiunilor motivate de ură depind de calitatea informațiilor 

primite”, afirmă directorul FRA Michael O’Flaherty. „Pentru a transmite un mesaj ferm și 

clar că ura nu va fi tolerată în Europa, statele membre trebuie să aibă o abordare și mai 

inteligentă în evaluarea infracțiunilor motivate de ură. Raportul reprezintă o resursă 

esențială și utilă pentru orientarea acestor eforturi.” 

Studiile privind victimizarea, cum ar fi cele realizate de FRA, continuă să sublinieze 

persistența pe teritoriul UE a infracțiunilor motivate de ură și a hărțuirii motivate de ură, 

îndreptate către numeroase grupuri, cum ar fi migranți, persoane LGBTI și minorități. 

Statisticile oficiale reflectă însă rareori această realitate, subminând astfel încrederea 

societății în sistemele instituite pentru a o proteja. 

În raportul Hate crime recording and data collection practice across the EU („Practica de 

înregistrare și culegere de date despre infracțiunile motivate de ură pe teritoriul UE”) se 

arată că poliția națională, legiuitorii și factorii de decizie politică recunosc necesitatea de 

a îmbunătăți evidența infracțiunilor motivate de ură. Aceștia confirmă că demersul va 

ajuta statele membre să-și respecte angajamentele, și anume să combată prejudecățile 

și să pună bazele unor societăți favorabile incluziunii. 

Prezentarea practicilor din cele 28 de state membre realizată în acest raport se bazează 

pe activitățile subgrupului FRA privind metodologiile de înregistrare și culegere de date 

despre infracțiunile motivate de ură și pe compendiul online de practici. Pornind de la 

aceste practici, raportul prezintă recomandări de îmbunătățire pentru statele membre: 

 Statele membre ar trebui să culeagă informații detaliate despre diversele prejudecăți 

care stau la baza infracțiunilor motivate de ură. În prezent, doar 15 state își prezintă 

defalcat datele despre infracțiunile motivate de ură. Astfel de informații detaliate ar 

permite poliției să monitorizeze eficacitatea reacțiilor și pot contribui la restabilirea 

încrederii în rândul comunităților.  

 Statele membre ar trebui să realizeze studii periodice privind victimizarea pentru a 

obține o imagine de ansamblu mai bună a situației la nivel național. Doar nouă state 

membre realizează astfel de studii cu întrebări care vizează în mod specific 

infracțiunile motivate de ură. 

 Statele membre ar trebui să valorifice expertiza societății civile consolidând 

cooperarea dintre forțele de poliție și societatea civilă în domenii cum ar fi formarea 

și comunicarea. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Forțele de poliție ar trebui să se asigure că există o cultură mai tolerantă la toate 

nivelurile serviciului pentru a insufla mai mult respect și o mai mare înțelegere față 

de potențialele victime ale infracțiunilor motivate de ură. 

 Agenții de poliție ar trebui să evalueze întotdeauna dacă infracțiunile sunt motivate 

de ură pentru a se asigura că pot fi urmărite penal în mod corespunzător. 15 state 

membre oferă deja unele orientări agenților de poliție; și alte state membre ar trebui 

să le urmeze exemplul. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

