Care sunt pașii pe care îi pot urma?
•

În situații acute de amenințare, apelați imediat Poliția la numărul pentru urgențe (133)
sau numărul european pentru urgențe (112).
Puteți lua legătura, de asemenea, cu orice
Inspectorat de Poliție.

•

Puteți iniția proceduri judiciare pentru a vă
proteja de intervențiile în viața dvs. personală.
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Orice caz de STALKING este individual.
Nu există reguli de conduită general valabile
împotriva stalkingului. Pentru a exploata pe
deplin și în mod eficient posibilitățile oferite de
lege, puteți utiliza posibilitatea de consultanță la
instituții specializate.
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Ce se înțelege prin STALKING sau urmărirea
în scopul hărțuirii?
•

Urmărirea în scopul hărțuirii sau stalkingul este o
formă de violență și este acoperită de termenul
de „infracțiune de urmărire” în paragraful 107a
din Codul Penal Austriac și se sancționează cu
o pedeapsă privativă de libertate.

•

De obicei, stalkingul nu este un act individual
clar delimitat, ci adesea este compus dintr-o
serie de acte desfășurate pe o perioadă mai
îndelungată de timp.

•

Infracțiunile de stalking apar cu precădere în
relațiile de parteneriat încheiate.

•

Stalkingul este un delict care nu cunoaște
diferențe între sexe, dar cu toate acestea, femeile sunt afectate mult mai frecvent. Motivele
frecvente sunt exercitarea puterii, dominația și
controlul.

Scopul stalkingului este

2. Transparenţă

acela de a atrage atenția asupra sa prin orice mijloace
și de a stabili sau a menține contactul cu persoana în
cauză împotriva voinței acesteia, de exemplu, pentru
a relua o relație încheiată sau pentru a se răzbuna
pentru ofensare.

Informați persoanele din mediul dvs. privat și profesional cu privire la faptul că sunteți victima unor acte
de „stalking” și cereți persoanelor din anturajul dvs.
să nu divulge informații despre dvs. Acest lucru vă
întărește și slăbește persoana care comite actele
de stalking.

Cum trebuie să reacționez?
•

Luați situația în serios.

•

În situații concrete de amenințare, apelați
neapărat Poliția la numărul pentru urgențe 133
sau la numărul european pentru urgențe 112.

1. Abstinența
•

Comunicați-i persoanei care vă hărțuiește
O SINGURĂ DATĂ și FĂRĂ ECHIVOC că nu
mai doriți să păstrați contactul cu ea. Nu mai
reacționați la încercările de contact ale acestei
persoane și fiți consecvent în acest sens.

Infracțiunile de stalking pot lua cele mai
diverse forme, cum ar fi:

•

Nu acceptați nicio discuție “între 4 ochi”!

•

apeluri telefonice, mesaje SMS, scrisori,
e-mailuri și multe altele în orice moment al zilei
și nopții

•

•

Violența cibernetică prin canalele de social
media (de exemplu, Facebook, WhatsApp,
Instagram, …)

În cazul hărțuirii telefonice și al altor acte de
stalking, de exemplu, prin intermediul smartphonului, calculatorului etc. (așa-numita hărțuire
cibernetică), obțineți sfaturi cu privire la modalități
tehnice de protecție (numere de telefon secrete,
supravegherea liniei telefonice, robot telefonic,
adresă de e-mail etc.).

•

Difuzarea unor fotografii din sfera intimă

•

•

Prezența în scopuri de urmărire și spionare, de
exemplu, în fața apartamentului, a locului de
muncă, a supermarketului, …

Nu acceptați primirea unor articole pe care nu
le-ați comandat.

•

Dacă urmărirea are loc cu un autovehicul, mergeți
la cel mai apropiat post de poliție.

•

Calomnierea, de exemplu, față de angajatori

3. Documentare
Chiar dacă este dificil, documentați, strângeți și
salvați toate dovezile actelor de stalking. Important:
CINE, CÂND, CE, UNDE, (data, ora, locul, tipul
incidentului, martori posibili etc.). Documentarea
facilitează urmărirea derulării actelor de stalking și
poate servi drept dovadă în cadrul procedurilor judiciare.
4. Consecvență
Urmați acțiunile de mai sus ÎN MOD CONSECVENT
și CU PERSEVERENȚĂ și nu răspundeți la hărțuirea
persoanei care comite actele de stalking, deoarece
numai așa se poate pune capăt stalkingului.
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