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SERVICIILE NOASTRE
CAZUISTICĂ
Oferim gratuit și în confidențialitate, 
sprijin emoțional și practic victimelor 
infracțiunilor cauzate de ură. Pentru mai 
multe informații consultați secțiunea "Cum 
ajută SARI?", din interiorul pliantului.

INSTRUIRE
Oferim o gamă largă de metode de instruire, de 
la popularul “Tur de conștientizare culturală” 
(în cadrul căruia participanții vizitează 
locașuri de închinare și iau parte la sesiuni 
de întrebări și răspunsuri cu lideri culturali 
și religioși), până la sesiuni de instruire 
mai convenționale care includ prezentări, 
ateliere de lucru, și discuții de grup. 

EDUCAȚIE
Susținem sesiuni de prezentare informative 
și captivante în cadrul adunărilor școlare 
sau în sălile de curs.  Aceste sesiuni 
pot fi adaptate pe teme și chestiuni 
specifice, după cum este necesar.

Daca ai fost victima unei infracțiuni 
cauzate de ură, sau dacă ai fost 

martor(ă) a vrunui  incident de această 
natură, raportează și caută ajutor.

AI FOST O VICTIMĂ A RASISMULUI 
SAU A VREUNEI INFRACȚIUNI 

CAUZATE DE URĂ?

NU EȘTI SINGUR(Ă).

CE ESTE SARI?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) este 

o organizație non profit cu sediul în Bristol, 

care vine în sprijinul victimelor infracțiunilor 

cauzate de ură în regiunile Avon și Somerset.

Încă din 1991 suntem implicați în a oferi 

victimelor sprijin de natură practică și 

emoțională, în lupta cu prejudecățile și 

nedreptatea.
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CE ESTE O INFRACȚIUNE CAUZATĂ DE 
URĂ?
Dacă cineva acționează violent sau ostil față 
de tine pentru ceea ce ești, cine cred ei că 
ești, sau din cauza credințelor tale, atunci este 
vorba despre o infracțiune cauzată de ură.  
Și este împotriva legii. 

Infracțiunile cauzate de ură pot avea ca motiv:
• Apartenența etnică sau rasială.
• O dizabilitate (inclusiv legată de sănătatea 

mintală)
• Orientarea sexuală
• Identitatea de gen
• Religia sau convingerile personale
• Vârsta
• Genul

CUM IȚI DAI SEAMA CĂ ESTE VORBA 
DESPRE O INFRACȚIUNE CAUZATĂ DE 
URĂ?
Dacă simți că ai devenit o țintă din cauza 
oricărui motiv  dintre cele de mai sus este 
vorba despre o infracțiune cauzată de ură. 

Cele mai des întâlnite Infracțiuni cauzate de ură 
includ:

• Atacul (de orice fel, inclusiv scuipatul).
• Abuzul verbal (inclusiv folosirea de apelative, 

insulte  sau asemănări cu animale).
• Abuz sau atac de natură sexuală.
• Amenințări, hărțuire, intimidare, umilire sau 

degradare.
• Vandalism sau distrugeri de bunuri sau 

proprietăți, inclusiv graffiti.
• Scrisori, email-uri, sms-uri, apeluri telefonice 

sau mesaje pe platformele de media socială 
care conțin insulte.

DE CE TREBUIE SA RAPORTEZ 
INFRACȚIUNILE CAUZATE DE URĂ?
Raportând o infracțiune cauzată de ură:

• Împiedici înrăutățirea lucrurilor.

• Poți ajuta o altă persoană să nu treacă prin 
așa ceva. 

• Ajuți la identificarea infractorilor. 

• Poti face din comunitatea ta un loc mai sigur.

CE AR TREBUI SĂ FAC DACĂ MĂ 
CONSIDER O VICTIMĂ A UNEI 
INFRACȚIUNI CAUZATE DE URĂ?
Raportează întotdeauna o infracțiune cauzată 
de ură, chiar daca nu ești sigur(ă). Mai jos poți 
găsi informațiile noastre de contact. 

Dacă consideri că iți este pusă în pericol viața, 
sau dacă ești martor la o infracțiune gravă, 
cheamă poliția imediat, sunând la 999.

Dacă poți face asta in siguranta, încearcă să 
faci poze, video sau sa aduni dovezi fizice. 
Ține un jurnal al incidentelor întâmplate; 
acest lucru iți poate fi de folos mai târziu. 

CUM POATE AJUTA SARI?
• Îți punem la dispoziție o linie telefonică 

pentru urgențe, unde cineva este 
întotdeauna gata să te ajute.

• Îți putem oferi sprijin emoțional, pentru a 
te ajuta să faci față stresului, temerilor și 
traumelor provocate de infracțiunile cauzate 
de ură. 

• Vom colabora, pentru tine, cu alte organizații, 
putem face presiuni  ca acestea să 
acționeze, te ținem la curent cu mersul 
lucrurilor și ne asigurăm ca vor face ceea ce 
este corect.

• Îți putem acorda sprijin în timpul procedurilor 
legale ale cazului tău.

• Dacă nu ești mulțumit de anumite aspecte, te 
putem ajuta să depui contestații sau să faci 
reclamații  împotriva altor agenții.

• Te putem recomanda altor furnizori de 
servicii de care ai putea avea nevoie.  
 
 
 
 
 

Serviciile noastre sunt gratuite și 
confidențiale, și sunt la dispoziția victimelor 

infracțiunilor cauzate de ură în Bristol, 
South Gloucestershire, Bath & North East 
Somerset, North Somerset și Somerset.


