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(Garda)  
Infracțiunile motivate de ură pot lua multe forme şi ele provoacă frica, divizează comunitățile şi pot 
avea efecte foarte grave pe termen lung. An Garda Síochána este conştientă de impactul infracțiunilor 
motivate de ură asupra persoanelor, familiilor şi comunităților. Suntem conştienți de faptul că acest 
tip de infracțiuni nu sunt reclamate suficient şi dorim să incurajăm acest lucru. 
 
(Reprezentanți ai comunităților) 
Dacă ați fost victima sau martorii unei infracțiuni motivate de ură, vă rugăm să o sesizați la An Garda 
Síochána. Puteți face acest lucru contactând telefonic sau in persoană secția locală de poliție sau 
folosind noul sistem de sesizare online a infracțiunilor motivate de ură pe www.garda.ie . 
 
Infracțiunile motivate de ură reprezintă o problemă a societății care necesită o reacție la nivelul intregii 
comunități. Daca victimele, martorii si Garda lucrează împreună, putem transmite un mesaj clar că 
infracțiunile motivate de ură sunt inacceptabile şi nu îşi au locul în comunitățile noastre.  
 
Împreună putem rupe tăcerea din jurul infracțiunilor motivate de ură, îi putem confrunta pe cei 
vinovați şi putem menține siguranța populației. 
 
Egalitatea este un drept fundamental şi reprezintă garantarea respectului si a demnității pentru toți. 
Infracțiunile motivate de ură afectează egalitatea prin faptul ca ne atacă identitatea personală şi 
comunitățile.  
 
Victimele infracțiunilor motivate de ură suferă adesea de frică, vinovăție sau traumă, pentru ca au fost 
atacate doar pentru vina de a fi diferit. 
 
Impactul infracțiunilor motivate de ură nu afectează doar victimele si familiile lor. Comunități întregi 
percep infracțiunile motivate de ură ca fiind un risc la siguranța personală şi cea colectivă. 
 
Pentru unii, reclamarea infracțiunilor motivate de ură este dificilă. An Garda Síochána vrea sa facă 
acest lucru mai simplu, prin folosirea sistemului de sesizare online sau prin contactarea directă a unui 
ofițer local in materie de diversitate. 
 
Prin reclamarea către Garda, le oferiți acestora informațiile necesare pentru a ințelege exact faptele  
şi a actiona corespunzător. Aceasta nu presupune obligativitatea din partea dumneavoastră să dați o 
declarație in scris sau să mergeți mai departe in instanță dacă nu doriți acest lucru. 
 
 
Reclamarea infracțiunilor motivate de ură îi aduce in justitie pe cei vinovați si ajută la prevenirea altor 
incidente in viitor. 
 
An Garda Síochána este aici pentru a ajuta pe oricine a fost afectat de prejudecată sau ostilitate din 
partea cuiva, fie ca infracțiune penală inspirată de ură sau incident inspirat de ură care nu constituie 
o infracțiune. 
 
Pentru informații suplimentare despre infracțiunile motivate de ură, accesați www.garda.ie sau 
contactați prin e-mail Unitatea Națională pentru Diversitate şi Integrare la diversity@garda.ie . 
 
Prin reclamarea infracțiunilor motivate de ură ajutați la expunerea lor. Să oprim ura împreună! 
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