Skåne Stadsmission

Contactaţi-ne

Skåne Stadsmission este o fundație nonprofit care operează în sectorul social, cu
persoane aflate în situații vulnerabile. În
fiecare zi, pe tot parcursul anului,
întotdeauna cu focus pe nevoia individuală, îi
întâlnim și ajutăm pe cei mai vulnerabili
oameni din societate. În cadrul Skåne
Stadsmission funcționează un centru numit
Crossroads unde cetățenii vulnerabili din alte
țări ale UE pot servi un mic dejun gratuit, să-și
întrețină igiena și să beneficieze de
consultanță și suport în contactul lor cu
autoritățile. Citiți mai mult pe
www.skanestadsmission.se.

Skåne Stadsmission
Facebook: fb.com/hatbrottsprojektet/
Mail: hatbrott@skanestadsmission.se
Webb: www.skanestadsmission.se/hatbrott
Contact
Niklas, 0735-32 13 98
Albert/Christian, 0763-17 50 62

Infracțiuni Motivate de
Ură împotriva Migranților
Romi din Malmö
Un proiect UE pentru
contracararea antițiganismului

Civil Rights Defenders
Mail: info@crd.org
Tel: 08-545 277 30

Civil Rights Defenders
Civil Rights Defenders este o organizație
internațională pentru drepturile omului care
este independentă din punct de vedere
politic și religios. Apărăm drepturile civile și
politice și întărim capacitatea apărătorilor
drepturilor omului expuși diferitelor riscuri. În
cadrul filialei din Suedia, Civil Rights
Defenders desfășoară o activitate în slujba
drepturilor minorităților, împotriva
infracțiunilor motivate de ură și a
discriminării. De exemplu, lucrăm pentru
întărirea protecției cetățenilor UE vulnerabili.
Citiți mai mult pe www.crd.org.
Proiectul este implementat în colaborare cu
Poliția Regiunii Sud.

Acest proiect este finanțat de Uniunea
Europeană, în cadrul programului „Drepturi,
Egalitate, Cetațenie” (2014 – 2020)

În perioada 2019 – 2020 Skåne
Stadsmission și Civil Rights Defenders
implementează un proiect finanțat de
către Uniunea Europeană, cu titlul
"Combaterea antițiganismului
împotriva romilor migranți în
Malmö" (TAG-ARM). Scopul proiectului
este de a lupta împotriva Infracțiunilor
motivate de ură, îndreptate împotriva
cetățenilor UE vulnerabili, de etnie
Romă și care își câștigă existența prin
diferite activități în mediul stradal din
orașul Malmö/Suedia.

Ce este infracțiunea motivată de ură
împotriva romilor?
Consiliul de Prevenire a Criminalității din
Suedia (Brå) descrie infracțiunea motivată de
ură ca ”infractiune care se comite din cauza
fricii, ostilității sau urii față de romi și care
activează o reacție împotriva romilor; a
proprietății lor, a instituțiilor lor sau a celui
sau a celor care sunt sau sunt percepuți a fi
romi sau reprezentanți ai romilor.”
Infracțiunile motivate de ură sunt infracțiuni
unde motivul care stă la baza actului
infracțional este ura pe considerente rasiale,
xenofobe sau homofobe.

Prea puține abuzuri sunt raportate

"Tendința de a raporta
infracțiunile motivate de ură s-a
constatat a fi scăzută la modul
general și deosebit de scăzută
când acestea vizează romii."
- Poliția suedeză, 2015
Faptul că foarte puține infracțiuni motivate de
ură comise în Suedia împotriva romilor care
vin din alte țări ale UE sunt raportate,
constituie o problemă cu mai multe
consecințe. Pentru persoanele afectate
înseamnă că acestora nu li se face dreptate și
nu primesc despăgubiri pentru ceea ce li s-a
întâmplat. Pentru societate aceasta înseamnă
că nu este posibilă obținerea unei imagini
reale asupra dimensiunii problemei deoarece
numărul cazurilor care nu sunt raportate și
înregistrate este atât de mare.
Am observat totodată că atitudinea față de
romii migranți din UE s-a înăsprit în ultimii ani,
ceea ce a dus la o creștere a vulnerabilității
acestora.

”El vine în fiecare dimineață și
seară, de luni până vineri, pe drum
înspre și de la serviciu. Îmi
adresează cuvinte obscene pe limba
mea. Cred ca le-a găsit pe net. Mi-e
rușine să spun cum mă numește. Îmi
arată semne obscene și mă scuipă.
Aceste lucruri se petrec de peste
trei ani. Mi-e frică că într-o zi face
ceva mai rău.”
- femeie anonimă de 50 de ani care vine la
Crossroads
Timp de patru ani, Crossroads Malmö, care
are ca grup țintă cetățenii vulnerabili din UE,
în cadrul Skåne Stadsmission, a reușit să
adune declarații suficiente pentru a oferi o
imagine clară asupra discriminării sistematice
la care sunt supuse persoanele de etnie romă
care provin din alte țări UE și care
supraviețuiesc în mediul stradal din Malmö.
Infracțiuni motivate de ură atât la nivel de
discurs cât și de acțiune constituie firul roșu în
marea majoritate a declarațiilor la care am
fost făcuți părtași. Încă din 2016 am realizat
că fenomenul este atât de răspândit încât am
hotărât să documentăm aceste incidente în
mod special.
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Dorim:
•

Să cartografiem și să contracarăm
manifestările și prejudecățile care deseori
constituie baza infracțiunilor motivate de
ură îndreptate împotriva romilor din alte
țări UE.

•

Să sprijinim activ victimele infracțiunilor
motivate de ură înainte și în timpul unui
proces în instanță.

•

Prin activități de informare, să oferim
grupului vulnerabil cunoștințe asupra
drepturilor pe care le au.

•

Să influențăm creșterea numărului
victimelor care raportează infracțiunile
motivate de ură și, pe termen lung, să
contribuim la creșterea încrederii în
justiție în rândul celor afectați.

•

Să îmbunătățim nivelul de cunoaștințe în
rândul autorităților și a societății asupra
vulnerabilității în fața infracțiunilor
motivate de ură a cetățenilor UE de etnie
romă.

•

Să stabilim o colaborare eficientă cu
poliția și aparatul de justiție în problema
infracțiunilor motivate de ură împotriva
acestui grup.

