
 
 

 

 
ALDA sprijină campania Parlamentului European de combatere a crimelor motivate de 

ură 

 

Pe 28 și 29 septembrie 2022, echipa ALDA a participat la evenimentul privind combaterea 
infracțiunilor motivate de ură și a discursului instigator la ură, desfășurat la Parlamentul 
European.  
 
Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului STAND-UP care are ca scop contracararea și lupta 
împotriva urii în UE; Scopul său este de a crea un cadru cuprinzător de combatere a 
infracțiunilor motivate de ură care să acopere toate componentele procesului de combatere a 
urii, raportare-investigare-prevenirea urmăririi penale (RIPP), încorporat într-un cadru de 
sprijinire a victimelor. Proiectul vizează Franța, Grecia, Italia și Spania.  
 
„Combaterea infracțiunilor motivate de ură: Către o definiție europeană comună” este deja al 
doilea eveniment de proiect găzduit de Parchetul de pe lângă Curtea ordinară din Trento 
(Leader). Anterior, consorțiul s-a întâlnit în Granada pentru startul organizat de Fundacion 
Euroárabe de altos estudios (FUNDEA). 
 
Evenimentul de două zile de la Bruxelles a început cu discuția grupului de experți 
reprezentând mai multe agenții naționale și internaționale implicate în elaborarea și punerea 
în aplicare a reglementărilor politice privind discursul instigator la ură și criminalitatea – CoE, 
DG Justiție, OSCE și alții.  
 
Giovanni Gasparini, procurorul adjunct al Veneției (VEJudPol), a deschis sesiunea cu o 
prezentare generală a proiectului STAND-UP și a obiectivelor acestuia. El a definit conceptul 
de „infracțiune motivată de ură” ca o infracțiune comisă cu un motiv părtinitor ca element 
distinctiv și a introdus provocările legate de urmărirea penală a acesteia. Urmat de Viktoer 
Kundrak, ofițer pentru infracțiuni motivate de ură la OSCE, a rezumat modul OSCE de a 
legifera împotriva infracțiunilor motivate de ură. 
 
Menno Ettema, manager de program și co-secretar al fostului Comitet de experți pentru 
combaterea discursului instigator la ură din cadrul Consiliului Europei, a vorbit despre 
Recomandarea privind combaterea discursului instigator la ură, care este principala referință 
a cadrului juridic și politic pentru prevenirea și combaterea acestei situații. Dl Ettema a 
subliniat însă caracterul neobligatoriu al Recomandării, care are ca rezultat aplicarea ei 
arbitrară de către statele membre. 
În deschiderea celui de-al doilea panel, Viviana Gullo, Junior Project Manager la AGENFOR, a 
prezentat cazul medicului austriac Lisa-Maria Kellermeyer, o victimă a discursului instigator 
la ură și a agresiunii cibernetice de către anti-vaxxeri. Timp de luni de zile, ea a raportat 
atacuri pe rețelele de socializare și scrisori de amenințare de la oameni care scriau că vor să o 
„măcelărească” pe ea și pe personalul ei, ceea ce nu a fost nici recunoscut drept infracțiune și 
nici investigat în mod corespunzător de către forțele de ordine. Cazul s-a încheiat cu 
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sinuciderea medicului, ceea ce a atras atenția asupra reglementării legale a discursului 
instigator la ură. Acest exemplu a servit pentru a demonstra modul în care planul STAND-UP 
ar defini un model pentru a aborda fenomenele de ură și a le preveni. 
 
În prezentarea sa despre confruntarea în educație, Alberto Izquierdo Montero de la UNED 
MADRID a vorbit despre cum să fie vizualizate mecanismele discursului instigator la ură 
pentru a percepe lumea în mod critic. El s-a concentrat asupra importanței educației în 
combaterea discursului instigator la ură, prezentând un studiu comun al adolescenților care 
se confruntă cu această problemă pentru a identifica scenarii, agenți și strategii de depășire. 
 
Ultima sesiune axată pe rolul societății civile în combaterea crimelor motivate de ură a fost 
deschisă de profesorul Vasiliki Artinopoulou, Organizația Europeană de Drept Public (EPLO) 
și membru al SPT ONU. Prof. Artinopoulou a subliniat importanța răspunsurilor coordonate 
pentru a aborda aceste fenomene, în special valoarea adăugată a existenței unui sistem comun 
între sistemul de justiție și OSC pentru a împărtăși informații și a colabora. „Trăim într-o eră 
a conflictelor, austerității, recesiunii și insecurității și, prin urmare, există doar câteva 
valori nenegociabile, precum demnitatea umană, respectul și justiția”, a remarcat 
profesorul. 
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În cea de-a doua zi, Alessandra Brigo, manager de proiect și coordonator al HUB de gen, 
incluziune și drepturile omului al ALDA, a prezentat concluziile focus-grupurilor desfășurate 
între mai și iulie 2022 în Italia, Spania și Grecia. Unul dintre cele mai izbitoare rezultate ale 
cercetării a dezvăluit părtinirea organelor de aplicare a legii și a departamentelor de poliție cu 
privire la rasism, blamarea victimelor și altele. Colegul ALDA a sugerat că proiectul STAND-UP 
prezintă o oportunitate unică de a aborda aceste părtiniri și a îndemnat să îi acorde o atenție 
deosebită, pentru a avea un impact real asupra sistemelor din țările vizate. 
 
În discuția despre cele mai bune practici de combatere a discursului/crimelor motivate de 
ură, Giovanni Gasparini a subliniat că legislația națională existentă în Italia este insuficientă, 
mai puțin eficientă și neincluzivă și că prevederile legale nu sunt în concordanță cu evoluția 
culturală a societății.  
 
Garyfallia Anastasopolou, Lucía García del Moral și Sergio Bianchi au discutat în cadrul 
unei mese rotunde despre răspunsurile coordonate pentru combaterea crimelor motivate de 
ură și rolul organizațiilor societății civile. O contribuție despre tehnologia de prevenire a 
discursului instigator la ură a fost făcută de Luigi Ranzato și Nicola Cordeschi de la poliția 
judiciară a Parchetului din Trento. 
 
Cristina Rodríguez Reche de la Universitatea Autónoma de Barcelona, a vorbit despre 
importanța unei perspective de gen și intersecționale în contextul islamofobiei în Europa. 
Încheierea sesiunii Carmelo Ruberto, fostul Parchet al Rovigo, a vorbit despre grupul etnic 
Sinti în contextul urii, prezentând un caz real de crimă a lui C.E și a etnicilor sinti, de fiul său 
minor și de complicele său moral. Cazul a fost relevant deoarece complicele a arătat o 
atitudine rasistă puternică, dar această circumstanță agravantă nu a fost luată în considerare.  
 
Evenimentul a fost o bună ocazie de a discuta despre acest fenomen, pentru a vedea ce s-a 
făcut și ce trebuie abordat în următoarea fază a proiectului.  
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