CZYM JEST PRZESTĘPSTWO
Z NIENAWIŚCI?
Incydent na tle nienawiści, to każdy rodzaj
zachowania, który wzbudza lęk, obawy lub
cierpienie - gdy poszkodowany lub inna
osoba, czuje, że była celem ataku, ze względu na
pochodzenie rasowe, wyznanie religijne,
przekonania, niepełnosprawność, tożsamość
płciową lub orientację seksualną.
Jeśli zostało popełnione przestępstwo
karne, incydent na tle nienawiści staje się
przestępstwem z nienawiści.
Może to oznaczać groźby, zniszczenie mienia,
ataksłowny, obraźliwe graffiti, nękanie i przemoc.
Atak,może być skierowany przeciwko jednej osobie
lub grupie ludzi.

JAK MOŻESZ NAS
Istnieje wiele sposobów, którymi możesz
nas poinformować. Jeśli nie chcesz, nie
musisz podawać swoich danych
osobowych lub przedstawiać dowodów.

Naszą wizją jest, aby Kornwalia była
przyjemnym miejscem, gdzie równość,
wolność, sprawiedliwość i możliwości,
dostępne są wszystkim.

Poprzez zgłoszenie incydentu na tle nienawiści,
możesz nam pomóc, w zapobieganiu ponownym
zdarzeniom tego typu. Zapytamy Cię również,
czy Ty lub osoba poszkodowana potrzebujecie
wsparcia.

Pragniemy, aby wszyscy czuli się wartościowi,
celebrowali różnorodność oraz rozumieli różne
potrzeby i aspiracje ludzi, mieszkających,
odwiedzających i pracujących w naszym rejonie.

Zachęcamy Ciebie, abyś powiadomił Policję
lub udał się do jednego z center zgłoszeń. W
Kornwalii jest 5 ośrodków zgłoszeń, gdzie możesz
porozmawiać o swoich doświadczeniach, z
przeszkolonym członkiem personelu, który udzieli
Ci wsparcia i pomocy.
Jeśli chcesz, pracownik centrum pomoże Ci, w
zgłoszeniu incydentu Policji lub innej
organizacji, albo dokonać zgłoszenia w Twoim
imieniu (tzw. third party reporting - zgłoszenie
przez osoby trzecie).
Jeśli doświadczyłeś, byłeś świadkiem, wiesz o
zajściu lub potrzebujesz pomocy, powiadom nas
o tym, korzystając z podanych w ulotce numerów
kontaktowych.

CZY OTRZYMAM WSPARCIE,
JEŚLI NIE DOKONAM
ZGŁOSZENIA?
Każda forma przestępstwa z nienawiści jest
nieakceptowalna, ale jeśli się nie sprzeciwimy,
będą się powtarzać. Dlatego, jeśli doświadczyłeś,
byłeś świadkiem lub wiadomo Ci o popełnionym
w Twojej społeczności przestępstwie z nienawiści,
ważne jest, aby to zgłosić. Wszyscy musimy
nienawiści powiedzieć “NIE”!.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Tak, nasze niezależne centra pośredniczące w
zgłoszeniach, mogą służyć wsparciem i poradą,
każdej osobie, która doświadczyła jakiejkolwiek
formy przestępstwa z nienawiści - nawet jeśli
zdecydujesz się nie zgłosić incydentu.

Przestępstwa z nienawiści mają dewastujący
wpływ na ofiary, ich rodziny i przyjaciół oraz całe
społeczności. Ale wspólnie możemy im zaradzić.
Safer Cornwall jest partnerstwem, a nasze
oddanie walce z przestępstwami z nienawiści,
oznacza, że wiele organizacji zobowiązało się do
współpracy, w kierunku:
– Ułatwienia zgłaszania incydentów z nienawiści
– Zapewniania pomocy i wsparcia ofiarom lub
innym osobom dotkniętym zbrodnią
– Lepszego rozpoznawania i reagowania na
przestępstwa z nienawiści.
Nie chcemy w Kornwalii przestępstw z nienawiści!
Nienawiści mówimy “NIE”!.

Together for a

www.safercornwall.co.uk/hatecrime

ZŁÓŻ OSOBISTĄ OBIETNICĘ, ABY
NIENAWIŚCI POWIEDZIEĆ “NIE”
Podpisz zobowiązanie, że przestępstwom z
nienawiści mówisz “NIE” - patrz witryna
www.safercornwall.co.uk/hatecrime
lub podczas lokalnych imprez, poszukaj
naszej ściany obietnic “Pledge Wall.
Nasza witryna, zawiera również więcej
informacji na temat przestępstw z nienawiści,
zgłaszania ich oraz dostępnego wsparcia.

GDZIE MOŻESZ ZGŁOSIĆ
INCYDENT?
POLICJA
Jeśli Tobie lub innej osobie grozi nagłe
niebezpieczeństwo
Zadzwoń lub wyślij SMS 999
Minicom/Telefon tekstowy 18000
Jeśli sprawa nie jest pilna/ kontakt do ośrodka
wsparcia dla ofiar
Zadzwoń pod 101 lub wyślij SMS 67101
Minicom/Telefon tekstowy 18001 101
Email 101@devonandcornwall.pnn.police.uk
ONLINE - PRZEZ INTERNET
True vision: www.report-it.org.uk
Witryna Policji: www.devon-cornwall.police.uk
Wsparcie dla ofiar:
www.victimcaredevonandcornwall.org.uk
VICTIM SUPPORT [WSPARCIE DLA OFIAR]
Nie chcę zgłosić incydentu na policję ale
potrzebuję wsparcia
Victim Supportline: 0300 303 0554
Email: devon.cornwall@victimsupport.org.uk
Jeśli masz problemy ze słuchem, możesz
zadzwonić pod numer Textdirect: 18001
0300 303 0554

GDZIE MOŻESZ ZGŁOSIĆ
INCYDENT?
CENTRA ZGŁOSZEŃ - THIRD PARTY
REPORTING
DISABILITY CORNWALL
Numer tel: 01736 756655 lub 759500
Email: info@disabilitycornwall.org.uk
lub poprzez stronę internetową
Web: www.disabilitycornwall.org.uk
LGBTQ YOUTH CORNWALL
Email: info@lgbtqyouthcornwall.co.uk
lub poprzez stronę internetową
Web: www.lgbtqyouthcornwall.co.uk
PENTREATH LTD
Numer tel: 01726 862727
Email: info@pentreath.co.uk
lub poprzez stronę internetową
Web: www.pentreath.co.uk
THE INTERCOM TRUST
Numer tel: 01209 211360 (Biuro w Kornwalii)
Infolinia: 0800 612 3010
Email: office@intercomtrust.org.uk
lub helpline@intercomtrust.org.uk
Web: www.intercomtrust.org.uk
TRAVELLERSPACE
Numer tel: 07939 210014
Email: tspace@travellerspace-cornwall.org
Web: www.travellerspace-cornwall.org

safercornwall.co.uk/hatecrime

Przestępstwo z
nienawiści
Byłeś świadkiem?
Doświadczyłeś?
Wiesz o incydencie?
Potrzebujesz
pomocy?
Powiedz
nam o tym!

