KAS TAI YRA NEAPYKANTOS
NUSIKALTIMAS?
Neapykantos incidentas yra bet kokio pobūdžio
elgesys, sukeliantis baimę, pavojų ar kančią,
kai auka arba kas nors kitas jaučia, kad jie yra
pavojuje dėl savo rasės, religijos ar įsitikinimų,
neįgalumo, lyties identiškumo ar seksualinės
orientacijos.
Jei buvo padaryta nusikalstama veika, tuomet
neapykantos incidentas tampa neapykantos
nusikaltimu.
Tai gali reikšti grasinimus, žalą turtui,
užgauliojimus, įžeidžiančias grafiti, priekabiavimą
ir smurtą. Tai gali būti nukreipta į vieną asmenį ar į
žmonių grupę.
„Aš vykau į parduotuvę neįgaliojo vežimėliu, kai
grupė žmonių spjovė į mane ir ėmė pravardžiuoti,
tai užgavo mano jausmus“.
„Aš lankiausi Facebook tinklalapyje, kai pamačiau
rasistinius komentarus draugo puslapyje, ir tai
mane įžeidė“.
„Aš buvau naktiniame klube, kai kažkas man
sudavė ir ėmė užgaulioti dėl mano odos spalvos“.
„Aš pamačiau įvaikinimo skrajutę, aprašinėtą grafiti
užrašais, išreiškiančiais baisius dalykus apie tos
pačios lyties poras, įsivaikinančias vaikus“.
Bet kokios formos neapykantos nusikaltimas
yra blogis, tačiau jis niekaip nėra naikinamas.
Taip vyks ir toliau. Štai kodėl yra svarbu, kad
jei jūs patyrėte, pamatėte ar sužinojote apie
neapykantos nusikaltimą savo bendruomenėje, kad
apie tai praneštumėte. Mes visi privalome sakyti
NE neapykantai.

KAIP JŪS GALITE MUMS
APIE TAI PASAKYTI?
Yra daugybė būdų mums apie tai pranešti. Jūs
neprivalote nurodyti savo asmens duomenų, jei
jūs nenorite, ir jums nebūtina pateikti kokių
nors įrodymų.
Pranešdami apie neapykantos nusikaltimus, kai
tai įvyksta, jūs galite padėti mums užkirsti kelią
to pasikartojimui, o mes galime paklausti, kokios
pagalbos gali reikėti jums arba tam asmeniui, kurį
palietė neapykantos nusikaltimas.
Mes skatiname jus pranešti policijai, tačiau jūs
taip pat galite nuvykti į vieną iš pranešimų centrų.
Kornvalyje yra penki pranešimų centrai, kur jūs
galite pasikalbėti su apmokytu personalu apie
savo patirtį ir jie galės jums padėti ir paremti.
Jie taip pat gali jums padėti pateikti pranešimą
policijai ar kokiai nors kitai organizacijai, jei jūs
to norite, arba jūs galite pateikti pranešimą pats/
pati (tai yra vadinama trečiųjų šalių pranešimu).
Jei jūs tai matėte, patyrėte, žinote apie tai ar
jei jums reikalinga pagalba, pasakykite mums
apie tai. Visi mūsų kontaktiniais duomenys yra
pakeikti kitoje šio lankstinuko pusėje.

CAN I ACCESS SUPPORT
IF I DON’T REPORT?
Taip, mūsų pranešimų centrai, kaip nepriklausoma
trečioji šalis, gali suteikti jums pagalbos
ir patarimų bet kam, kas patyrė bet kokio
pobūdžio neapykantos nusikaltimus, net jei jūs
nusprendėte nepranešti policijai.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS JUMS
Mūsų vizija yra padaryti Kornvalį svetinga
vieta, kur lygybė, laisvė, sąžiningumas ir
galimybės yra prieinamos visiems.
Mes norime, kad visi jaustųsi vertinami, kad
visuomenė priimtų visų žmonių, kurie čia gyvena,
lankosi ar dirba, įvairovę ir suprastų skirtingus
žmonių poreikius bei siekius.
Neapykantos nusikaltimas turi niokojantį poveikį
aukoms, jų šeimoms ir draugams bei daro įtaką
visai bendruomenei. Tačiau mes visi galime
padaryti ką nors, kad užkirstume tam kelią.
Saugesnis Kornvalis yra bendrija ir mūsų
įsipareigojimas sustabdyti neapykantos
nusikaltimus, o tai reiškia, kad daugelis
organizacijų įsipareigojo dirbti kartu, kad:
– taptų paprasčiau pranešti apie neapykantos
incidentus;
– būtų suteikta pagalba ir parama aukoms ir
bet kam, ką tai paveikė;
– būtų atpažinti neapykantos nusikaltimai ir
kad apie juos būtų pranešta.
Mes nenorime neapykantos nusikaltimų
Kornvalyje.
Mes sakome NE neapykantai.
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PASIŽADĖKITE ASMENIŠKAI
PASAKYTI „NE“ NEAPYKANTAI
Pasirašyk mūsų pasižadėjimą pasakyti NE
neapykantai tinklalapyje www.safercornwall.
co.uk/hatecrime arba ieškok mūsų Pasižadėjimų
Sienos vietos renginiuose.
Mūsų tinklalapyje taip pat pateikta daug
informacijos apie neapykantos nusikaltimus, apie
pranešimų teikimą ir apie paramą.

KUR JŪS GALITE APIE TAI
PRANEŠTI??
POLICIJA
Jei jums arba kam nors kitam yra kilęs tiesioginis
pavojus Paskambinkite arba parašykite SMS
numeriu 999 Minikomas / tekstofonas 18000

KUR JŪS GALITE APIE TAI
PRANEŠTI?
PRANEŠIMŲ CENTRAI TREČIOSIOS ŠALYS
DISABILITY CORNWALL
Telefonas: 01736 756655 or 759500
El. paštas: info@disabilitycornwall.org.uk
Tinklalapis: www.disabilitycornwall.org.uk
LGBTQ YOUTH CORNWALL
El. paštas: info@lgbtqyouthcornwall.co.uk
Tinklalapis: www.lgbtqyouthcornwall.co.uk
PENTREATH LTD
Telefonas: 01726 862727
El. paštas: info@pentreath.co.uk
Tinklalapis: www.pentreath.co.uk

Jei tai nėra kritinis atvejis, Paskambinkite arba
parašykite SMS numeriu 67101
Minikomas / tekstofonas 18001 101
El. paštas

THE INTERCOM TRUST
Telefonas: 01209 211360 (Kornvalio biuras)
Pagalbos linija: 0800 612 3010
El. paštas: office@intercomtrust.org.uk
arba helpline@intercomtrust.org.uk
Tinklalapis: www.intercomtrust.org.uk

INTERNETAS
Tikroji vizija: www.report-it.org.uk
Policijos tinklalapis: www.devon-cornwall.police.uk

TRAVELLERSPACE
Telefonas: 01736 366 940
El. paštas: tspace@travellerspace-cornwall.org
Tinklalapis: www.travellerspace-cornwall.org

101@devonandcornwall.pnn.police.uk

PARAMA AUKOMS
Paramos aukoms linija: 0845 456 6099
El. paštas: supportline@victimsupport.org.uk
Jei jūs turite klausos problemų, jūs galite
paskambinti tekstine linija: 18001 0845 30 30
900. Arba susisiekite su viena iš mūsų trečiųjų
šalių – pranešimų centrų.
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Neapykantos
nusikaltimas
Ar matei jį
vykstant?
Patyrei jį?
Žinai apie jį?
Reikia pagalbos?
Tuomet pranešk
mums apie jį!

