Crimes de ódio seguem
afetando certas
comunidades
Em 2019, os crimes de
racismo aumentaram 11%
em comparação ao ano
anterior
(dados do Home Office)

A comunidade
latino-americana
em Londres
não está imune a
esses crimes
É hora de agir!

BE ANTI-HATE
Aprenda a identificar crimes
de ódio e como denunciá-los
Como parte do projeto Together Against Hate 2020,
a IRMO busca aumentar a conscientização sobre os crimes de
ódio sofridos pela comunidade latino-americana em Londres e
eliminar as barreiras que as vítimas enfrentam para obter justiça

#TogetherAgainstHate2020

Para mais informações,
clique nos ícones:

BE ANTI-HATE
A comunidade latina-americana
se mobiliza contra o ódio

Indoamerican
Refugee and
Migrant
Organisation
A IRMO apoia a comunidade latino-americana em
Londres há mais de 35 anos em três áreas principais:
emprego,

treinamento

e

educação

de

adultos;

assessoria em imigração e benefícios; apoio para
famílias, crianças e jovens.

Além de oferecer esses serviços, a IRMO trabalha para
aumentar a visibilidade da comunidade latinoamericana por meio do contato com organizações e
autoridades

locais

e

fazendo

campanha

pelo

reconhecimento que merece.

Be Anti-Hate

O que é crime de ódio?

A IRMO está empenhada em
aumentar a conscientização sobre
crimes de ódio na comunidade
latino-americana e facilitar a
informação para denunciar casos
e obter apoio.

Os incidentes de ódio implicam
em um ato de violência ou hostilidade
contra uma pessoa pelo que ela é ou
pelo o que pensam que ela é.

A campanha foi financiada pelo
The Mayor's Office for Policing and
Crime
do

(MOPAC)

Aliança

e

faz

Comunitária

parte
de

Combate ao Ódio (CATCH).
Este material informa o que são
crimes de ódio, como denunciá-los
e onde encontrar apoio para as
vítimas.

Você pode ser vítima dessa hostilidade se, por exemplo,
alguém pensar que você é gay, mesmo que você não seja.

Quando incidentes de ódio:
envolvem uma ofensa criminal (ou seja, roubo,
assalto, assassinato, assédio, agressão sexual, etc.)
e também envolvem uma das 'característica
protegida por lei': raça, religião, deficiência,
orientação sexual ou identidade transgênero,
eles são crimes de ódio e, quando julgados, podem
resultar em uma sentença mais dura para o infrator de
acordo com a Criminal Justice Act 2003.

Tipos de crimes de ódio
Crime de ódio racista: quando você é um alvo devido à sua raça ou nacionalidade - por exemplo,
porque você é negro ou porque não é britânico (ou porque pensam que você não é britânico).
Crime de ódio homofóbico: devido a sua orientação sexual.
Crime de ódio transfóbico: devido a sua identidade de gênero.
Crime de ódio contra pessoas com deficiência: pessoas portadoras de alguma deficiência ou,
por exemplo, próximas de uma pessoa portadora.
Crime de ódio contra crenças religiosas: por causa de sua religião ou fé.

Como acontece?

Quem pode ser vítima?

Os incidentes de ódio podem ocorrer

Qualquer pessoa pode ser vítima de

de várias formas. Todas devem ser
lavadas em consideração.

Ser percebido como um alguém diferente e

Exemplos de incidentes de ódio são:
Abuso verbal, como xingamentos e piadas
ofensivas;
Ataques

físicos,

como

bater,

um crime ou incidente de ódio.

socar,

empurrar, cuspir;
Danos a seus pertences (telefone, veículo)
e maus-tratos a seu animal de estimação

Discurso de ódio: a liberdade de expressão
não abrange discurso e atitudes que incitem à
violência, ódio ou discriminação. Linguagem
ou opiniões ofensivas são ilegais, como, por
exemplo, uma ameça de violência, quando
causarem medo e angústia.
Abuso virtual: você pode ser vítima de ódio

outros fatores de vulnerabilidade como la
soledad ou el isolamento, aumentam o risco
de sofrer violência e hostilidade, tanto online
como offline.
Se você acredita que sofreu esse tipo de
hostilidade, pode denunciar à polícia. O que
importa é a percepção da vítima.

Você

também

pode

denunciar

se

testemunhar violência ou hostilidade dirigida
a outra pessoa, mesmo que você não conheça
a vítima.

Quem pode cometer
esses crimes?

virtual nas redes sociais ou sites de encontro.

Podem ser cometidos por um estranho, um

Assim

ser

vizinho, um membro da família ou amigo, um

denunciado diretamente a alguns provedores

colega de trabalho ou gerente. E pode

de plataforma, como Facebook ou Twitter.

acontecer em qualquer lugar.

como

para

a

polícia,

pode

O que fazer se você sofrer ou testemunhar um crime de ódio?
Todos nós temos direito de ser quem somos e viver sem medo. Se for vítima ou testemunhar um
crime de ódio:

Fique calmo e não responda com abusos ou insultos
Procure a ajuda de um amigo, da polícia ou de organizações de apoio
Mantenha um registro dos detalhes do incidente

How to report
Você pode denunciar à polícia:
Pessoalmente em uma delegacia local
Por telefone, discando 101 (ou 999 se for uma
emergência e você estiver em perigo!)
Online em:

DISQUE 999
EM CASO DE
EMERGÊNCIA
E SE VOCÊ ESTIVER
EM PERIGO
IMEDIATO

em www.report-it.org.uk
baixando o Self Evident (aplicativo de denúncia policial)
No transporte público: qualquer comportamento

A percepção da vítima é fundamental para a forma

anti-social pode ser denunciado a um funcionário

como a polícia registra o incidente. Ao relatar, você

ou policial, pelo telefone 0800 40 50 40 ou por SMS

deve dizer se acha que é um incidente de ódio (por

61016

causa

Você também pode relatar anonimamente em
https://crimestoppers-uk.org/

de

deficiência,

raça,

religião,

identidade

transgênero, orientação sexual ou uma combinação
dessas coisas). Nesses casos, será registrado como
um incidente ou crime de ódio.

Se você não fala inglês, pode pedir por um
intérprete ligando para 999 e 111. Se você for surdo,

Se você optar por denunciar anonimamente, o crime

possuir deficiência auditiva ou de fala, pode enviar

não

uma mensagem de texto para os serviços de

registrado e você ajudará a tornar este problema

emergência do seu telefone.

visível.

será

processado,

mas

ainda

assim

será

Onde encontrar mais suporte
Você pode se sentir desconfortável em relatar à polícia,
especialmente se estiver preocupado com seu status
de migração.
Se você for uma vítima, pode sofrer com o trauma
causado pelo evento e pode precisar de mais suporte.
Se você não tiver certeza do que fazer ou de qual suporte
precisa, a IRMO pode ajudá-lo a tomar uma decisão
informada sobre suas opções e encaminhá-lo para
outros serviços relevantes.
Apoio de terceiros. Se você não puder ou não tiver
certeza se quer ir diretamente à polícia, pode relatar o
incidente de ódio anonimamente através de uma
organização terceirizada.

Se você precisa de ajuda,
entre em contato

Apoio às vítimas de crimes de ódio. Em alguns
casos, as vítimas, familiares e testemunhas podem
acessar serviços de apoio que oferecem:
suporte emocional
informação e conselhos sobre o sistema penal
suporte de pessoas que passaram pelo mesmo
acesso à justiça restaurativa
Outras opções. Other options: IRMO offers a range
of services in Spanish and Portuguese where you
can get support to find the information you need, to
access other relevant external services such as legal
or emotional support and to get involved in
activities and projects with the Latin American
community.

