O QUE Ė UM CRIME DE ODIO?
Um incidente de odio é todo o tipo de
comportamento que possa causar, medo, panico,
ou aflição, onde a vitima ou alguem, sente que
são um alvo, devido a sua raça, religião, crenças,
deficiências, genero ou orientação sexual.
Se uma ofensa criminal for cometida, um
incidente de odio passará a ser tratado como um
crime de odio.
Poderão ser ameaças, estragos em propriedades,
abuso verbal, graffittis ofensivas, abusos ou
violência, tendo como alvo uma pessoa ou um
grupo de pessoas.
“eu ia á loja na minha cadeira de rodas, quando
um grupo de pessoas me cuspiu e chamou
nomes, fazendo sentir-me muito mal”
“eu estava no facebook quando vi um
comentário racista no mural de um amigo,
eu senti-me bastante ofendido”
“eu estava numa discoteca quando fui
abusado verbalmente por causa da cor
da minha pela.”
“Eu vi um poster de adopção pintado com graffiti
dizendo coisas horriveis acerca de casais do
mesmo sexo que querem adoptar crianças”
Crimes de odio, qualquer que seja a forma
estão errados, mas se continuarem a não ser
denunciados, continuarão a acontecer. Por isso
é que é muito importante que se sentirem, ou
presenciarem crimes deste tipo, na comunidade,
deverão denuncia-los. Todos precisamos de dizer
NÃO ao odio.

COMO Ė QUE NOS
PODEM INFORMAR?
Existem várias maneiras de nos informar. Não
precisam de divulgar os seus dados pessoais e
não precisam tambem de apresentar provas.
Ao denunciar um incidente de odio quanto este
acontece, poderão ajudar –nos a impedir que volte
a acontecer, e onde pode perguntar acerca de
apoio existente para a pessoa vitima do incidente.
No encorajámos que denuncie á policia, contudo
poderá faze-lo em qualquer dos centros de
denuncia na Cornualha, onde poderá falar com
pessoal devidamente formado acerca das suas
experiências, e poderá tambem receber ajuda e
apoio.
Poderão tambem ajuda-lo a denunciar á policia ou
a qualquer outra organização, se assim o desejar
(isto é chamado denunciar através de terceiros).
Se viu, já sofreu, ou sabe de alguem que estar
neste momento a ser vitima, poderá denuncia-lo
usando os contactos incluidos neste folheto.

PODEREI OBTER APOIO MESMO
QUE NÃO DENUNCIE?
Sim, o nossos centros de apoio poderão
providenciar apoio e aconselhamento, a qualquer
pessoa que foi vitima de crimes de odio, mesmo
que escolha não denunciar.

O NOSSO OBEJECTIVO
O nosso objectivo é fazer Da Cornualha um
local onde todos se sintam bem vindos, onde a
igualdade, liberdade, justiça e oportunidades
existe para todos.
Queremos que todos se sintam valorizados,
queremos celebrar a diversidade e entender
que as pessoas tem diferentes necessidades e
aspirações, independentemente de onde vivam a
trabalhem ou estejam apenas de visita.
Crimes de odio tem um efeito desvastador nas
vitimas, familias e amigos e tem um impacto em
toda a comunidade, mas podemos em conjunto
combater-lo.
Cornualha Segura é uma parceria, o nosso
objectivo é combater crimes de odio, onde várias
organizações decidiram trabalhar em conjunto de
maneira a:
– Facilitar a denuncia de crimes de odio
– Providenciar apoio e ajudar as vitimas, e
tambem a qualquer outras pessoas afectadas
– Reconhecer e responder melhor a crimes
de odio.
Nos não queremos crimes de odio na Cornualha
Dizemos NÃO ao odio

Together for a

www.safercornwall.co.uk/hatecrime

DIGA NÃO AOS CRIMES
DE ODIO

ONDE POSSO DENUNCIAR?
CENTROS ALTERNATIVOS PARA DENUNCIAS

Subscreva ao nosso compromisso de dizer
não aos crimes de odio em.
www.safercornwall.co.uk/hatecrime ou visite
a nossa parede de subscrições e eventos locais.

ONDE POSSO DENUNCIAR?

APOIO PARA PESSOAS DEFICIENTES
NA CORNUALHA
Telephone: 01736 756655 or 759500
Email: info@disabilitycornwall.org.uk
or via their website
Web: www.disabilitycornwall.org.uk

POLICIA
Se está ou conhece alguem em perigo imediato:
Telefone ou Mensagem 999
Minicom/textfone 18000

LGBTQ JOVENS DA CORNUALHA
Email: info@lgbtqyouthcornwall.co.uk
or via their website
Web: www.lgbtqyouthcornwall.co.uk

Se não for uma emergência:
Telefone 101 Mensagem 67101
Minicom/textfone 18001 101
Email

PENTREATH LTD
Telephone: 01726 862727
Email: info@pentreath.co.uk
or via their website
Web: www.pentreath.co.uk

ONLINE
True vision: www.report-it.org.uk
website: www.devon-cornwall.police.uk

THE INTERCOM TRUST
Telephone: 01209 211360 (Cornwall office)
Helpline: 0800 612 3010
Email: office@intercomtrust.org.uk
or helpline@intercomtrust.org.uk
Web: www.intercomtrust.org.uk

101@devonandcornwall.pnn.police.uk

APOIO A VITIMA
Linha de apoio: 0845 456 6099
Email: supportline@victimsupport.org.uk
Se tiver dificuldades de audição, poderá ligar
TextDirect: 18001 0845 30 30 900

TRAVELLERSPACE
Telephone: 01736 366 940
Email: tspace@travellerspace-cornwall.org
Web: www.travellerspace-cornwall.org

Poderá tambem contactar outro centro de denuncia.
Together for a

safercornwall.co.uk/hatecrime

Crimes de Odio
Ja assistiu?
Ja sentiu?
Sabe de alguem?
Precisa de ajuda?
Então
informe-nos!

