DLACZEGO NALEŻY ZGŁASZAĆ PRZESTĘPSTWO
POWODOWANE NIENAWIŚCIĄ?

CO TO JEST PRZESTĘPSTWO POWODOWANE NIENAWIŚCIĄ?
Przestępstwo powodowane nienawiścią oznacza, że popełnione wykroczenie jest zdaniem ofiary motywowane wrogością
w stosunku do pochodzenia lub stylu życia ofiary

Imię i nazwisko

Policja dąży do obniżenia liczby przestępstw powodowanych nienawiścią. Zgłaszanie takich przypadków pomaga
policji określić prawdziwy obraz tego problemu w Twojej
społeczności, co może to przyczynić się do zapobiegania
takim zdarzeniom w przyszłości.
Policja może podejmować kroki przeciwko sprawcom
tylko, jeśli wie o popełnionych przestępstwach

Adres

Nikt nie ma prawa popełniać wykroczeń przeciwko Tobie
niezależnie od Twego statusu obywatelskiego
Pragniemy zapewnić Ci bezpieczeństwo, wysłuchać, co
masz do powiedzenia, oraz pomóc chronić Ciebie i innych

TWOJE DANE
Dotychczas przekazane nam dane zostaną
zachowane w celach obserwacyjnych.
Proszę podać swoje dane, abyśmy mogli podjąć
działania

W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZGŁASZAĆ PRZESTĘPSTWO POWODOWANE NIENAWIŚCIĄ

Przestępstwo powodowane nienawiścią obejmuje wyrządzanie szkody, napaść, wykorzystywanie i prześladowanie
Policja odnotowuje wszystkie przypadki przestępstw powodowanych nienawiścią, w których ofiara dręczona jest z
powodu swojej rasy, religii, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub tożsamości płciowej
Dręczenie z powodu statusu obywatelskiego ofiary również
stanowi przestępstwo powodowane nienawiścią

Przestępstwo powodowane nienawiścią można zgłaszać w
charakterze ofiary, świadka lub w imieniu innej osoby.
Problem można zgłosić tylko na podstawie konkretnego zdarzenia
Najlepszą drogą zgłoszenia problemu jest bezpośredni
kontakt z policją lub też użycie formularza samodzielnych
zgłoszeń, który można pobrać ze strony
www.report.it.org.uk lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię
CrimeStoppers pod nr 0800 555 111

Kod
pocztowy

Numer telefonu

www.report-it.org.uk

CO SIĘ STANIE, KIEDY ZGŁOSZĘ PROBLEM?
Przeanalizujemy podane nam informacje i zaproponujemy wsparcie i porady

E-mail

Możesz nam powiedzieć, jakiej pomocy potrzebujesz oraz
czy zgadzasz się, aby do sprawy włączono inne osoby

Proszę powiedzieć, jak najlepiej się z Tobą kontaktować, np. tylko w określonych godzinach lub miejscu.

Policja podejmie działania, aby zapewnić Ci ochronę i
będzie informowała o przebiegu sprawy
Po wypełnieniu formularza, należy go złożyć na
miejscowym posterunku policji.
Broszurę można również złożyć w jednej z
następujących organizacji:

Kontakt do agencji w celu uzyskania wsparcia i
pomocy
Czy wyrażasz zgodę na przekazanie tych informacji do lokalnej agencji partnerskiej?
Tylko dane dotyczące zdarzenia

Tak

Nie

Moje dane

Tak

Nie

Fix local contact details here

PRZESTĘPSTWA POWODOWANE NIENAWIŚCIĄ

FORMULARZ SAMODZIELNYCH
ZGŁOSZEŃ
www.report-it.org.uk

INFORMACJE NA TEMAT ZDARZENIA

Tak (Proszę podać szczegóły)

Czy jesteś ofiarą czy świadkiem?
Ofiara

Świadek

Czy ktoś został ranny?
Nie

INFORMACJE NA TEMAT PRZESTĘPCY/
PRZESTĘCÓW
Ilu było przestępców?

Strona trzecia

Czy ich znasz?

Dlaczego według Ciebie to przestępstwo się zdarzyło?
Niepełnosprawność

Rasa

Religia

Orientacja seksualna

Tożsamość płciowa

Opowiedz nam o tym zdarzeniu własnymi
słowami, podając jak najwięcej szczegółów

Czy w wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległa
czyjaś własność prywatna?
Tak (Proszę podać szczegóły)

Tak
Nie
Jeśli tak, proszę podać nazwiska i adresy, jeśli to

Nie

(Kontynuuj na dodatkowej kartce, jeśli to konieczne)

INFORMACJE NA TEMAT OFIARY
Wiek

Płeć

Data
urodzenia

Język ojczysty

Czy potrafisz ich opisać?
(Staraj się przypomnieć wiek, płeć, wzrost, pochodzenie etniczne, budowę ciała i ubrania).

Aby pomóc nam w podjęciu właściwych działań w tej sprawie,
proszę określić ofiarę, zaznaczając odpowiednie pola

Religia

Biała brytyjska

Chrześcijaństwo
Hinduizm

Biała irlandzka
Inna biała

Judaizm

Mieszana biała i czarna pochodzenia
karaibskiego
Mieszana biała i czarna pochodzenia
afrykańskiego

Muzułmanizm
Rastafari

Kiedy zdarzenie miało miejsce?
Pora
dnia

Dzień

Gdzie zdarzenie miało miejsce?

Data

Grupa etniczna

Buddyzm

Sikhizm

Mieszana biała i azjatycka
Inne pochodzenie mieszane

Inna

Indie

Brak religii

Pakistan

Wolę nie odpowiadać

Bangladesz

Orientacja seksualna

Czarna pochodzenia karaibskiego

Biseksualizm

Czarna pochodzenia afrykańskiego

Homoseksualizm
(gej/lesbijka)

Czarna innego pochodzenia

Heteroseksualizm
Wolę nie odpowiadać

Cyganie / wędrowny tryb życia
Romowie / Sinti
Inna grupa etniczna

Chiny

Wolę nie odpowiadać
Miejsce
urodzenia (kraj)

Podaj inne cechy lub znaki charakterystyczne

Czy napastnik miał samochód?
Proszę opisać samochód, np. kolor, marka, model,
numer rejestracyjny i inne szczegóły

