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Resumo de 2021
Em 2021 foram recebidas 404 denúncias do público.
●
●
●
●

154 dessas denúncias referiram-se a crimes racistas, incluindo agressão, ameaças, assédio e danos
criminais.
90 denúncias foram de discriminação racial ilegal.
113 denúncias estiveram relacionadas com discurso de ódio na mídia ou online, ou expresso por figuras
públicas.
14 denúncias de grafite racista.

Apenas um quarto dos crimes foi denunciado à polícia em 2021, o que ficou bem aquém da proporção de 2020.
O número de agressões manteve-se tão elevado em 2021 como nos anos anteriores. A maioria das agressões foi
perpetrada por estranhos.
Houve 39 denúncias de assédio repetido ao longo de semanas, meses ou anos. Isso aconteceu principalmente no
bairro onde a pessoa mora, mas também existiram ocorrências no trabalho e na escola.
Foram feitas dezesseis denúncias de racismo no trabalho ou na candidatura ao trabalho. A discriminação no
emprego com base na raça é ilegal.
Trinta e seis denúncias tiveram a ver com pessoas cujo acesso a transportes públicos, lojas, hotéis, ginásios e
outros serviços foi recusado. Três denúncias estiveram relacionadas com discriminação no alojamento. É ilegal
recusar o acesso a bens ou serviços, incluindo alojamento, com base na raça.
O pessoal de organizações de serviço público, incluindo a polícia, educação, assistência social e governo local,
foi responsável por 30% dos casos de discriminação racista denunciados. As organizações de serviço público
são obrigadas a cumprir o Public Sector Equality and Human Rights Duty 2014 (Dever de Igualdade e Direitos
Humanos do Sector Público de 2014), e não podem discriminar pessoas com base na raça.
Em 55% dos incidentes e 75% dos crimes foi ouvida linguagem racista.
Os incidentes racistas tiveram impacto psicológico sobre as pessoas envolvidas em 88% dos casos denunciados.
Em 15% das denúncias houve ferimentos físicos.
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