
INFRACȚIUNILE 
MOTIVATE DE URĂ 
ANTISEMITĂ



Ce sunt infracțiunile 
motivate de ură?

Infracțiune prevăzută 
de legislația penală 
+ motivație legată de 
prejudecată = infracțiune 
motivată de ură

• Infracțiunile motivate de ură 
cuprind două elemente: 
o infracțiune prevăzută de 
legislația penală și o motivație 
legată de prejudecată.

• În primul rând, infracțiunile 
motivate de ură implică 
comiterea unei infracțiuni de 
bază. Cu alte cuvinte, fapta 
comisă trebuie să constituie 
o infracțiune în temeiul 
legislației penale. Dacă 
nu există o infracțiune de 
bază, nu există o infracțiune 
motivată de ură.

• Al doilea element al unei 
infracțiuni motivate de 
ură este acela că autorul 
trebuie să comită fapta 
penală pe baza uneia 
sau mai multor motivații 
legate de prejudecată 
(cum ar fi o prejudecată 
privind dizabilitatea, religia, 
etnia, culoarea și/sau 
genul victimei). Prezența 
unei motivații legate de 
prejudecată diferențiază 
infracțiunile motivate de ură 
de alte infracțiuni.

• O infracțiune motivată de 
ură a avut loc atunci când 
făptuitorul a vizat în mod 
intenționat o persoană sau 
o proprietate din cauza uneia 
sau mai multor caracteristici 
protejate sau și-a exprimat 
ostilitatea față de 
caracteristica (caracteristicile) 
protejată (protejate) în timpul 
infracțiunii.

Ce sunt infracțiunile 
motivate de ură 
antisemită?

Agresiunile sau amenințările 
împotriva persoanelor din cauza 
identității lor evreiești reale sau 
percepute ca fiind evreiești, 
sau care vizează persoane sau 
bunuri asociate cu persoane 
sau comunități evreiești, 
constituie infracțiuni motivate 
de ură antisemită. Prejudecata 
se manifestă fie prin alegerea 
țintei (cum ar fi un cimitir 
evreiesc, o sinagogă, o școală 
sau un monument dedicat 
victimelor Holocaustului), fie 
prin manifestări de antisemitism 
în timpul comiterii infracțiunii.

În întreaga regiune OSCE se 
comit infracțiuni motivate de 
ură antisemită. Rapoartele 
BIDDO (ODIHR) indică faptul 
că incidentele de ură anti-
semită implică agresiuni 
împotriva evreilor atât din 

Infracțiuni motivate de ură 
antisemită
Antisemitismul a afectat comunitățile evreiești 
timp de milenii și și-a găsit cea mai cumplită 
expresie în Holocaust, în timpul căruia au 
fost uciși milioane de evrei. În pofida lecțiilor 
care trebuie învățate din acest eveniment 
oribil, antisemitismul continuă să afecteze 
comunitățile evreiești până în ziua de azi, 
sub diferite forme, de la teorii ale conspirației 
la discursuri intolerante. De prea multe ori, 
această intoleranță se poate transforma în 
infracțiuni motivate de ură antisemită, inclusiv în 
atacuri violente împotriva evreilor. Consecințele 
acestor infracțiuni se pot manifesta prin faptul 
că evreii au temeri legate de participarea la 
serviciile religioase, de purtarea de haine 
sau simboluri religioase sau că se feresc să 
se identifice public ca evrei, fie din punct de 
vedere cultural, fie din punct de vedere al 
identității religioase. Amenințarea reprezentată 
de infracțiunile motivate de ură antisemită 
poate chiar să-i forțeze pe evrei să emigreze. 
Antisemitismul nu îi afectează doar pe evrei, 
ci și societatea în ansamblu. Existența sa 
subliniază, de asemenea, tendințele mai largi 
de intoleranță față de alte grupuri iar fiecare 
dintre noi are un rol în combaterea acestuia și 
a tuturor formelor de intoleranță.

Priveghi în memoria victimelor de la sinagoga din Pittsburg, 28 octombrie 
2018, Washington.

O discuție organizată de BIDDO la Muzeul POLIN din Varșovia, axată pe 
rolul educației în combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță, 
28 septembrie 2016. ( OSCE/BIDDO)



motive religioase, cât și etnice. 
Astfel de infracțiuni pot avea 
loc în timpul sau în preajma 
sărbătorilor religioase evreiești 
și a zilelor cu semnificație 
istorică, inclusiv a zilelor de 
comemorare a Holocaustului. 
Făptuitorii unor astfel de 
infracțiuni se folosesc adesea 
de stereotipuri dăunătoare, 
de narațiuni și de teorii ale 
conspirației despre evrei și 
folosesc simboluri istorice (cum 
ar fi svastica) pentru a amenința 
victimele și comunitățile lor.

Cum să recunoaștem 
infracțiunile motivate 
de ură antisemită

Există o serie de indicatori 
care pot ajuta la identificarea 
unei prejudecăți antisemite 
într-o potențială infracțiune 
motivată de ură. Astfel de 
indicatori, cunoscuți sub numele 
de „indicatori de prejudecată”, 
pot determina autoritățile să 
investigheze o infracțiune ca 
fiind o infracțiune motivată de 
ură antisemită, facilitând un 
răspuns pe măsură.

Următoarele întrebări pot ajuta 
la identificarea infracțiunilor 
motivate de ură antisemită:

• Victimele sau martorii 
consideră că incidentul 
a fost motivat de prejudecăți 
împotriva evreilor?

• Au existat comentarii, 
declarații scrise, gesturi 
sau graffiti care să indice 
prejudecăți? Acestea 
pot include acuzații 
tipic antisemite, cum ar 
fi acuzarea evreilor de 
uciderea lui Hristos sau de 
uciderea rituală a ne-evreilor 
(omor ritual), citând teorii 
ale conspirației cu privire 
la comploturile evreiești 
pentru a controla lumea sau 
învinuind toți evreii pentru 
politicile guvernului Israelului.

• Locațiile vizate erau 
locuri importante pentru 

comunitate, cum ar fi 
o sinagogă, un cimitir 
evreiesc, o școală sau 
o proprietate privată deținută 
de evrei?

• Locația a fost ținta unui 
incident antisemit anterior?

• În cazul unui atac asupra 
locației, a fost lăsat la fața 
locului un obiect sau un 
simbol care ar putea fi 
perceput ca fiind ofensator 
sau amenințător, cum ar fi un 
simbol nazist? A fost profanat 
un obiect important din punct 
de vedere religios, cum ar fi 
un pergament al Torei? 

• Care a fost natura violenței? 
Au fost vizate simboluri 
reprezentând iudaismul? 
De exemplu, a fost scoasă 
kippah (o calotă) de pe capul 
unui bărbat?

• Aparține suspectul unui 
grup de ură care îi țintește 
pe evrei? Acestea ar putea 
include diferite grupuri de 
extremă dreapta sau grupuri 
care susțin intoleranța față 
de evrei. Antecedentele 
suspectului sau cazierul 
judiciar indică faptul că 
acesta a mai comis acte 
similare în trecut, inclusiv 
împotriva altor grupuri?

• Suspectul este membru al 
unui grup religios diferit de 
cel al victimei?

• Victima putea fi identificată 
în mod vizibil ca fiind evreu, 
de exemplu, un bărbat 
purtând un șal de rugăciune, 
o persoană purtând haine 
tradiționale sau inscripții în 
limba ebraică pe haine sau 
bijuterii?

• Victima era un lider al 
comunității evreiești, un 
apărător al drepturilor omului 
care lucrează cu comunitățile 
evreiești sau o persoană 
care oferă protecție și 
siguranță evreilor?

• Incidentul a avut loc la 
o dată cu semnificație 
pentru agresor sau pentru 
comunitățile evreiești (de 
exemplu, Ziua Internațională 

de Comemorare 
a Holocaustului, 
comemorarea unui atac 
terorist, sau ziua unei 
sărbători evreiești)?

• Mai este un alt motiv clar? 
Lipsa altor motive este, de 
asemenea, un argument 
pentru a lua în considerare 
o motivație legată de 
prejudecată.

Infracțiunile motivate de ură 
antisemită ar trebui să fie 
monitorizate și înregistrate 
drept o categorie separată 
de infracțiuni. În cazul în care 
o infracțiune este comisă 
cu multiple motivații legate 
de prejudecată, fiecare 
dintre aceste prejudecăți 
trebuie să fie înregistrată și 
analizată în timpul anchetei 
și al urmăririi penale. Datele 
privind infracțiunile motivate 
de ură antisemită ar trebui să 
fie defalcate în funcție de gen, 
pentru a înțelege mai bine în 
ce măsură femeile și bărbații 
evreice/evrei sunt afectate/
afectați de astfel de infracțiuni 
și pentru a identifica măsuri 
adecvate de combatere 
a infracțiunilor motivate de ură 
antisemită. La investigarea 
și abordarea infracțiunilor 
motivate de ură antisemită, 
este important să se ia în 
considerare posibilele identități 

multiple ale victimei (cum ar 
fi religia și etnia sau genul), 
deoarece acest lucru poate 
avea consecințe semnificative 
pentru victimele individuale.

Raportarea 
infracțiunilor motivate 
de ură antisemită

Infracțiunile motivate de ură 
antisemită, la fel ca toate 
infracțiunile motivate de ură, 
sunt insuficient raportate, iar 
acest lucru poate fi din mai 
multe motive. Este posibil ca 
victimele să nu aibă încredere 
în autorități, să se aștepte ca 
plângerea lor să nu fie luată 
în serios sau să se teamă de 
o nouă victimizare din partea 
ofițerilor de poliție.

Accesul eficient la justiție 
rămâne o provocare 
semnificativă pentru victime 
și una care trebuie abordată 
de către statele participante. 
Guvernelor le revine un rol 
central în asigurarea accesului 
la justiție, de la evaluarea 
inițială a nevoilor victimelor de 
către ofițerii de poliție până la 
dezvoltarea mecanismelor de 
sprijin pentru victime.

Multe grupuri ale societății 
civile evreiești au recunoscut 
importanța monitorizării 

1  Statele participante la OSCE au „declarat fără ambiguitate că evoluțiile 
internaționale, inclusiv în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, niciodată 
nu justifică antisemitismul”. Declarația Consiliului Ministerial OSCE privind 
„Consolidarea eforturilor de combatere a antisemitismului”, Basel, 5 decembrie 
2014 [MC.DOC/8/14], https://www.osce.org/cio/130556?download=true.

Exemple de infracțiuni motivate de ură 
antisemită

• Unsprezece membri ai unei sinagogi au fost împușcați 
mortal în timpul serviciului divin într-o dimineață de Sabat. 
Șase persoane, inclusiv patru ofițeri de poliție, au fost rănite. 
În timpul atacului, comunitatea religioasă a fost supusă la 
insulte antisemite și amenințări cu moartea.

• Patru persoane au fost ucise și 25 au fost ținute ostatice 
într-un supermarket cușer.

• O familie de evrei a fost atacată în propria lor casă. Soțul 
a fost legat, soția a fost violată, iar apartamentul a fost jefuit. 
Atacatorii au făcut afirmații precum „voi, evreii, voi aveți 
bani” și „voi, evreii, voi țineți banii acasă, nu în bancă”.

• O supraviețuitoare a Holocaustului, în vârstă de 85 de 
ani, a fost înjunghiată mortal în locuința sa, înainte ca 
apartamentul ei să fie incendiat de doi agresori, care au 
perceput victima ca fiind bogată pentru că era evreică.

• Șase elevi identificabili ca evrei au fost supuși la insulte 
antisemite și au fost atacați.

• O svastică a fost aplicată pe o placă dedicată Annei Frank 
într-o școală.

https://www.osce.org/cio/130556?download=true


Informații suplimentare:

Pentru informații detaliate despre 

inițiativele BIDDO referitoare la 

infracțiunile motivate de ură și 

pentru a accesa întreaga gamă de 

resurse și publicații, vă rugăm să 

vizitați:  

www.osce.org/odihr/tolerance

Biroul OSCE pentru Instituții 

Democratice și Drepturile 

Omului

ul. Miodowa 10 

00-251 Varșovia, 

Polonia

Tel.: +48 22 520 0600

Fax: +48 22 520 0605

E-mail: tndinfo@odihr.pl

• Congresul Evreiesc European:  
https://eurojewcong.org/

• Liga Anti-defăimare  –  Antisemitism:  
https://www.adl.org/antisemitism

• Equinet – Rețeaua Europeană a Organismelor de Promovare 
a Egalității: http://www.equineteurope.org/

• Institutul Internațional al Ombudsmanului (IOI):  
www.theioi.org.

• Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile 
Omului (ENNHRI): http://ennhri.org/

Ghidurile BIDDO privind infracțiunile motivate 
de ură 

BIDDO a compilat bunele practici din statele participante la OSCE 
privind abordarea infracțiunilor motivate de ură și le-a prezentat 
într-o serie de publicații, disponibile pe site-ul nostru la adresa: 
https://www.osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime

De asemenea, BIDDO a publicat un ghid practic privind 
Înțelegerea infracțiunilor motivate de ură antisemită și abordarea 
nevoilor de securitate ale comunităților evreiești, disponibil la: 
www.osce.org/odihr/317166

Aflați mai multe despre infracțiunile motivate de ură antisemită 
și despre modul în care organizațiile societății civile pot raporta 
incidentele către BIDDO, vizitând site-ul nostru dedicat raportării 
infracțiunilor motivate de ură, la adresa: www.hatecrime.osce.org

infracțiunilor motivate de ură, inclusiv ca instrument de advocacy, 
și își dezvoltă capacitățile de monitorizare prin acțiuni de 
informare și raportare online.

Pentru a fi eficiente, răspunsurile poliției și politicile guvernamentale 
de combatere a infracțiunilor motivate de ură antisemită trebuie 
să se bazeze pe dovezi și să utilizeze date oficiale privind 
infracțiunile motivate de ură, precum și rapoarte ale societății 
civile și ale organizațiilor internaționale. Creșterea gradului de 
conștientizare a populației cu privire la infracțiunile motivate de ură, 
înregistrarea infracțiunilor motivate de ură de către state, măsurile 
de încurajare a raportării de către victime, precum și monitorizarea 
și raportarea din partea societății civile, toate acestea vor contribui 
la evidențierea mai detaliată a amplorii problemei, permițând 
factorilor de decizie să identifice răspunsurile adecvate.

Ce puteți face?

Există diverse organizații care oferă asistență victimelor 
infracțiunilor motivate de ură. Organismele de promovare 
a egalității, instituțiile de tip avocatul poporului care abordează 
discriminarea, organizațiile societății civile și organizațiile evreiești 
locale joacă un rol central în combaterea infracțiunilor motivate de 
ură. Acestea furnizează o legătură vitală între victime, comunități și 
autorități locale. Puteți contacta aceste organizații, asociația locală 
de sprijin sau instituția avocatului poporului pentru a afla mai multe 
informații despre infracțiunile motivate de ură antisemită:

• Congresul Evreiesc Mondial: 
https://www.worldjewishcongress.org/en

http://www.osce.org/odihr/tolerance
https://eurojewcong.org/
https://www.adl.org/anti-semitism
http://www.equineteurope.org/
http://www.theioi.org.
http://ennhri.org/
https://www.osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime
https://www.osce.org/odihr/317166
http://www.hatecrime.osce.org
https://www.worldjewishcongress.org/en

