Czym jest Hate Incident Reporting
Centre?

Jak można zgłosić
przestępstwo?

Są to lokalne organizacje i agencje, działające
niezależnie od Policji, które zgodziły się
wspierać osoby zgłaszające przestępstwa z
nienawiści. Niektóre osoby mogą obawiać się
zgłaszania takich przestępstw na Policji lub
brakuje im odwagi, żeby to zrobić. Członkowie
zespołu prowadzącego ośrodek zgłoszeniowy
przygotują wymaganą dokumentację i prześlą ją
do odpowiedniej jednostki Policji.

1.

Hate Incident Reporting Centre ma za zadanie
promowanie zgłaszania wszelkich przestępstw
z nienawiści, zapewniając możliwość mówienia
o tym, co się stało, w bezpiecznym miejscu.
Pełna lista ośrodków znajduje się na stronie:
www.dudleysafeandsound.org/hate-crime

Centre for Equality and Diversity
16a Stone Street, Dudley
West Midlands. DY1 1NS
Tel 01384 456166
E-mail: admin@cfed.org.uk
Facebook: www.facebook.com/CfED1
Twitter: @cfeddudley
Zarejestrowana organizacja charytatywna 1114821
Zarejestrowane przedsiębiorstwo 5745005

2.

Zadzwoń na Policję. W nagłych wypadkach
dzwoń pod numer 999.
Poproś funkcjonariuszy o przyjazd do
Twojego domu.
W przypadkach, które nie wymagają nagłej
interwencji, zadzwoń pod 101
Udaj się na posterunek Policji i porozmawiaj
z oficerem dyżurnym, który zapisze wszystkie
szczegóły.

3.

Zgłoś przestępstwo przez Internet
http://report-it.org.uk/home

4.

Udaj się do ośrodka Hate Incident Reporting
Centre.

5.

Zadzwoń do Crime Stoppers pod numer
0800 555 111
Połączenie jest bezpłatne i nie ma
konieczności podawania swoich danych.

Jeżeli boisz się zgłosić przestępstwo na Policji, skontaktuj
się z nami między 9:30 a 16:00 od poniedziałki do piątku.
Członkowie naszego zespołu zostali odpowiednio
przeszkoleni, aby pomóc Ci w sposób empatyczny i godny.

Przestępstwa popełniane
z nienawiści
Przestępstwa popełniane z
nienawiści to taki rodzaj
przestępstw, których
sprawca dopuszcza się z
powodu wrogości lub
braku tolerancji do
wybranej grupy lub
społeczności.

Przestępstwem z nienawiści jest

“Każde zdarzenie, jakie może, ale nie
musi być, przestępstwem, które w
opinii ofiary było motywowane
uprzedzeniami lub nienawiścią.”

Może to być:

Jak poważny jest to problem?

Nękanie; obraźliwe napisy; wyrządzanie szkód; napaść;
przemoc werbalna; szykanowanie; groźby; obraźliwa



W Dudley co roku na Policji zgłaszanych
jest 100 przestępstw z nienawiści.
Około 90% to przestępstwa na tle rasowym.



Wiadomym jest, że bardzo wiele takich
przestępstw nie zostaje zgłoszonych.

korespondencja lub telefony; zakłócanie porządku.

Przykłady:


przez grupę mężczyzn, doznając skaleczeń i otarć.
Uważa on, że został napadnięty, ponieważ jest
gejem i nie jest mile widziany w tej okolicy. (To,
czy mężczyzna jest gejem, nie ma znaczenia).

Przykłady:






Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim
nie zostaje wpuszczona do klubu;
Pracownicy pralni uniemożliwiają
skorzystanie z usługi przedstawicielom
społeczności cygańskiej;
Muzułmanka zakrywająca twarz zostaje
poproszona o jej odsłonięcie przed
wejściem do sklepu.

W świetle prawa nie jest to przestępstwo,
ponieważ przestępstwo nie zostało popełnione,
jednak w dalszym ciągu takie zdarzenia
postrzegane są incydenty motywowane
nienawiścią.

Przestępstwem z nienawiści jest

“Każde zdarzenie, jakie może, ale
nie musi być, przestępstwem, które
w opinii ofiary było motywowane
uprzedzeniami lub nienawiścią.”

Mężczyzna wychodzący z baru zostaje zaatakowany



Azjatycka rodzina zostaje okradziona, a na
ścianie pozostawiony został napis ‘Wracajcie
do swojego kraju!’. Do wydziału ds.
mieszkaniowych wpływa ich zażalenie.

Kto może paść ofiarą przestępstwa z
nienawiści?

Każdy
Istnieje sześć motywów, dla których
popełniane są przestępstwa z nienawiści:


Niepełnosprawność



Rasa lub pochodzenie etniczne



Religia lub przekonania



Orientacja seksualna



Tożsamość transpłciowa



Subkultura

Wszystkie przestępstwa popełniane z
nienawiści powinny być zgłaszane.
Robiąc to, pomożesz Policji, władzom
lokalnym i towarzystwom
budowlanym, itd., tworzyć określone
wzorce zachowań oraz napiętnować
to, co negatywne w lokalnych
społecznościach.
Co najważniejsze jednak, możesz
otrzymać niezbędną pomoc i
zapewnić, że przestępcy zostaną
pociągnięci do odpowiedzialności i nie
będą mogli krzywdzić w ten sposób
innych ludzi.
We współpracy z Komisarzami Policji
www.report-it.org.uk

