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A DISCURSULUI URII
MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

ÎN EUROPA



Proiectul eMORE îşi propune să contribuie la dezvoltarea, testarea şi 
transferarea unui model de întelegere a discursului instigator la ură 
din mediul online şi a infracţiunilor motivate de ură din mediul offline. 
Modelul se bazează pe un sistem circular de monitorizare-semnalare, 
cu scopul de înțelege fenomenele/tendinţele de pe Internet şi din mediul 
offline; astfel se poate realiza o analiză comparativă la nivel naţional şi 
la nivelul Uniunii Europene şi se poate susţine combaterea infracţiunilor 

motivate de ură la nivel naţional şi european.

Modelul este structurat pe patru elemente principale:
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Cooperare între părţile interesate 
publice/private relevante

Informaţii temeinice 
şi actualizate

O abordare tehnologică 
multidisciplinară şi inovatoare

Vizibilitate şi implicare din partea 
victimelor/martorilor şi a cetăţenilor

www.emoreproject.eu



Proiectul va dezvolta o platformă de resurse și informații, care va permite analiza în profunzime a 
fenomenelor motivate de ură online/offline. 

Platforma va procesa datele/informaţiile colectate prin intermediul unui crawler, pentru a monitoriza 
activitatea de pe Internet şi prin intermediul unei aplicaţii (app) pentru a semnala infracţiunile. Aplicaţia 
va fi testată în 9 ţări participante.

Baza de informaţii va include cele mai importante categorii de infracţiuni motivate de ură 
(pe criterii de sex, rasă, religie, orientare sexuală şi dizabilitate).

Instrumente tehnice:
Crawler

APP

Platformă de 
cunoaștere 

Monitorizarea 
discursului urii 
online și raportarea 
infracțiunilor motivate 
de ură  
Generarea de 
cunoaștere

Cazuri pilot 

Creșterea capacității, 
lucru în rețea și 
diseminare

Activități:

Seminarii naționale

Formări directe

Module de e-learning

Evenimente:
Rapoarte de cercetare

Elaborarea de ghidaje/
manuale

Recomandări de politici 
publice

Produse:



Obiective 

Dezvoltarea/testarea unui instrument 
inovator pentru detectarea automată/ 
monitorizarea online a discursului 
instigator la ură

Promovarea implicării victimelor/
martorilor/publicului larg prin accesul 
acestora la aplicaţie

Dezvoltarea/testarea unei aplicaţii (app) 
multi-nivel de semnalare a infracţiunilor 
motivate de ură

Promovarea cooperării între părţile 
interesate şi împuternicirea acestora

Dezvoltarea/testarea unui model 
circular și cuprinzător de întelegere, 
bazat pe integrarea datele/informaţiile 
colectate prin intermediul monitorizării şi 
instrumentele de rapoartare dezvoltate în 
proiect

Sporirea vizibilităţii şi promovarea 
rezultatelor, sprijinind astfel transferul 
către statele membre ale Uniunii Europene 
şi sustenabilitatea.



Parteneriat

CEJI - A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, be 

CLR - Centre for Legal Resources, ro

College for Public Administration and Administration   
for Justice -Police Department, de

IDOS Research Centre, it  

Associação ILGA Portugal, pt

LAND, it 

KISA - Action for Equality, Support, Antiracism, cy  

MPG - Migration Policy Group, be 

North West Migrants Forum, uk 

PI - Peace Institute, sl 

SOS Malta, mt 

PARTNER PRINCIPAL:

PARTNER:
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