Opcje zgłaszania
Jeżeli nie czujesz się pewnie, aby porozmawiać z policją,
możesz skorzystać z szeregu dostępnych opcji, w tym:
Porady
Zgłaszanie
Wsparcie

Hate Incident Reporting Centres (HIRCs)(Ośrodek
Zgłaszania Incydentów z Nienawiści):
Ośrodek Zgłaszania Incydentów z Nienawiści
(Hate Incident Reporting Centres - HIRC): Lokale
środowiskowe, w których można uzyskać wsparcie
do zgłoszenia przestępstwa i incydentu z nienawiści –
zarówno jako ofiara, jak i świadek. Szczegóły dotyczące
lokalnych ośrodków HIRC można znaleźć na stronie
essex.police.uk lub na stronie lokalnej rady.

True Vision: Krajowa strona internetowa do składania
zgłoszeń na policję w Anglii i Walii: report-it.org.uk

CrimeStoppers: Organizacja, w której można dokonywać
zgłoszeń anonimowo pod numerem 0800 555 111 lub na
stronie internetowej crimestoppers.uk.org
POWSTRZYMAJ PRZESTĘPSTWA Z
NIENAWIŚCI
CAŁODOBOWA LINIA POMOCY

Stop Hate UK: Niezależna, poufna i dostępna linia
pomocy i wsparcia dla ofiar, świadków i stron trzecich.
Zadzwoń pod numer 0800 138 1626 lub odwiedź
stronę internetową www.stophateuk.org

Pomoc i porady
Skontaktuj się z policją w Essex 999 lub 112 – nagłe przypadki
101 lub essex.police.uk/digital 101 –
pozostałe zgłoszenia
Telefon tekstowy NGT: 18001 101
POWSTRZYMAJ NIENAWIŚĆ
Więcej informacji można uzyskać na stronie:
internetowej: essex.police.uk/reporthatecrime
True Vision: report-it.org.uk
Twitter: @StopTheHate
„Od początku widziałem bariery w dokonywaniu zgłoszeń, jakich doświadczali moi klienci.
Wiedziałem, że chcą uzyskać wsparcie, a ja chciałem
im pomóc, ale zdałem sobie sprawę, że nie dysponuję
wszystkimi zasobami, aby tego dokonać. Szkolenie
Ambasadorów ds. Przestępstw z Nienawiści oraz
HIRC umożliwiło mi uzyskanie pewności w identyfikowaniu przestępstw i incydentów z nienawiści,
a co najważniejsze – zdobyłem wiedzę na temat
tego, jak należy je zgłaszać oraz jak
udzielać pomocy moim klientom.”

Czym jest
przestępstwo
z nienawiści

Aby uzyskać wsparcie w Essex, należy
skontaktować się z:
Victim Support - 0808 178 1694
(od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku)
Stop Hate UK - 0800 138 1625 (czynne całą
dobę przez 7 dni w tygodniu)
Lub odwiedzić strony internetowe rad lokalnych

Ochrona i służba w Essex

Czym jest przestępstwo
z nienawiści?
Przestępstwo z nienawiści to ogólny termin
obejmujący zarówno przestępstwa, jak i incydenty
z nienawiści.
Przestępstwa z nienawiści to przestępstwa, które
zdaniem ofiary lub jakiejkolwiek innej osoby są
motywowane wrogością lub uprzedzeniami.
Incydenty z nienawiści przypominają przestępstwa
i często do nich prowadzą lub przyczyniają się do
wzrostu napięcia w lokalnej społeczności.
Oba rodzaje zdarzeń mogą dotyczyć cech
osobistych, takich jak:
• Rasa: w tym pochodzenie etniczne, narodowość,
kraj pochodzenia, kolor skóry, dotyczące
społeczności cygańskich, romskich i ludów
wędrownych
• Religia lub przekonania: w tym deklaracja
ateizmu/braku przekonań
• Tożsamość płciowa: w tym transpłciowość,
niebinarność oraz płynność płciowa
• Orientacja seksualna: w tym geje, lesbijki i
osoby biseksualne
• Niepełnosprawność: w tym umysłowa,
związana ze zdrowiem psychicznym, fizycznym
oraz niepełnosprawność zmysłowa
Przestępstwa z nienawiści popełniane przez
pojedyncze osoby lub grupy mogą przybierać różne
formy, takie jak:
• Groźba napaści lub rzeczywista napaść
• Przemoc słowna
• Zastraszanie, nękanie, w tym wysyłanie e-maili,
nękanie online i w mediach społecznościowych
• Zniszczenia nieruchomości
• Obraźliwe ulotki, plakaty lub graffiti
• Nakłanianie innych do popełnienia przestępstwa
na tle nienawiści, w tym na platformach mediów
społecznościowych

Dlaczego należy składać
zgłoszenia?
Przestępstwa z nienawiści są niedopuszczalne w
jakiejkolwiek formie.
• Zgłaszanie przestępstw z nienawiści pomoże Ci
uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie.
• Policja w Essex przeprowadzi dochodzenie w
sprawie przestępstwa i podejmie stosowne
działania przeciwko osobom podejrzanym o
popełnienie przestępstwa z nienawiści.
• Funkcjonariusze policji współpracują z agencjami
partnerskimi w celu zapewnienia ochrony zarówno
osobom, jak i grupom.
• Policja w Essex dąży do zapewnienia, aby
przestępcy zostali postawieni przed sądem.
Zgłaszanie przestępstw jest ważne – dla Ciebie,
Twojej rodziny, przyjaciół i społeczności.

NUMER POLICJI W ESSEX: 101
W RAZIE NAGŁYCH WYPADKÓW ZAWSZE DZWOŃ POD 999

Zgłoszenia do policji w Essex:
•

Numer telefonu: 999 lub 112 w razie nagłych
wypadków

•

Numer telefonu: 101 do zgłoszeń, które nie są
pilne

•

Numer telefonu tekstowego dla osób
niesłyszących lub niedosłyszących: telefon
tekstowy NGT 18001 101 www.ngts.org.uk

Zgłoszenia online: True Vision - www.report-it.org.uk

Co stanie się później?
•
•
•
•
•

Policja w Essex przeprowadzi z Tobą rozmowę w
celu ustalenia szczegółów zdarzenia.
Funkcjonariusze omówią dostępne dla Ciebie
opcje.
Następnie przedstawią wszelkie środki
zabezpieczające, które należy wdrożyć.
Funkcjonariusze zawsze kierują się poglądami i
życzeniami ofiar.
Dochodzenie zostanie zakończone po ustaleniu
żądanego wyniku.
Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa
z nienawiści możesz
porozmawiać z Jednostką ds.
Wsparcia Ofiar (Victim Support):
Rozmowa jest możliwa bez
względu na to, kiedy przestępstwo
z nienawiści miało miejsce lub kiedy
zostało zgłoszone policji.

Jednostka ds. Wsparcia Ofiar zapewnia
praktyczne i emocjonalne wsparcie osobom
dotkniętym przestępstwami i traumatycznymi
zdarzeniami.
Linia telefoniczna: 0808 178 1694 (oddział w Essex
jest czynny od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do
piątku)
Linia telefoniczna: 0808 168 9111 (Krajowa linia
wsparcia jest czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu)
Wsparcie dostępne online:
www.victimsupport.org.uk/help-and-support/
get-help/support-near-you/east-eng land/essex

