Czym jest Hate Incident
Reporting Centre?
Hate Incident Reporting Centres (Centra Zgłoszeń
Incydentów na Tle Nienawiści) są to lokalne,
niezależne od policji organizacje i agencje
wspierające osoby, które zgłaszają incydenty na tle
nienawiści.
Niektórzy mogą odczuwać niepokój przed udaniem
się bezpośrednio na policję, może ich ponadto
powstrzymywać brak pewności siebie. Członek
personelu w centrum zgłoszeń wypełni niezbędne
dokumenty wraz z oﬁarą i przekieruje je do
lokalnego oddziału policji.
Hate Incident Reporting Centres odgrywają
również rolę w promowaniu zgłaszania
incydentów na tle nienawiści i mogą oferować
wsparcie w postaci zapewnienia możliwości
rozmowy na temat zajścia w bezpiecznej
przestrzeni.
Pełną listę tych jednostek znajdziesz na stronie
internetowej Councilu:

Jak zgłaszać?
Zadzwoń na policję. W nagłym wypadku
zadzwoń pod numer 999. Poproś, by
funkcjonariusz przyjechał do Twojego domu.
W pozostałych sytuacjach dzwoń pod numer 101.
Zadzwoń na dowolny posterunek policji.
Porozmawiaj z oﬁcerem dyżurnym, który
poprosi o podanie potrzebnych danych.
Zgłoś przez Internet:
Tell Mama przyjmuje zgłoszenia o
przestępstwach na tle nienawiści i wspiera
oﬁary ataków antymuzłumańskich:
Zgłoszenia własne. Odbierz pakiet
formularzy z policji lub innych
agencji.
Zgłoś za pośrednictwem Hate Incident Reporting
Centre. W Tameside jest wiele punktów, które
przyjmują zgłoszenia o przestępstwach i
incydentach na tle nienawiści. Zapewiają one
bezpieczną przestrzeń, w której można
opowiedzieć o tym, co zaszło.
Zadzwoń do Crime Stoppers pod numer
0800 555 111. Połączenie jest darmowe.
Nie będziesz proszony o podanie imienia i
nazwiska.

Zgłoś incydent na tle
nienawiści lub przestępstwo
na tle nienawiści w
Reporting Centre, przez
Internet, za pośrednictwem
Tell Mama, na policji lub na
stronie Councilu
Czy padłeś oﬁarą przestępstwa/incydentu na
tle nienawiści ze względu na:

Niepełnosprawność
Rasę lub pochodzenie etniczne
Religię lub wyznanie
Orientację seksualną
Tożsamość transpłciową
Odmienność subkulturową

Incydent na tle nienawiści to

Obejmuje ono:

Jak poważny jest to problem?

“Ka żdy incident, któ ry mo że,

Nękanie; gra�ﬁti; niszczenie mienia; napaść;
werbalne znęcanie się; prześladowanie; groźby;
obraźliwe maile, pisma i telefony; zakłócanie
porządku i niepokojenie.

W Tameside każdego roku na policję
zgłaszanych jest ponad 300 incydentów/
przestępstw. Około 90% z nich
motywowanych jest nienawiścią rasową.
Powszechnie wiadomo, że incydenty i
przestępstwa na tle nienawiści zwykle nie
są zgłaszane. Tameside Hate Incident Panel
(THIP) pracuje nad tym.

a le nie musi sta no wić
p rzestęp stwa , p o strzeg a ny
p rzez o fia rę lub inną o so bę
j a ko mo tywo wa ny
up rzedzenia mi bą dź
niena wiścią ”.

Przykłady:
Osobie na wózku inwalidzkim nie
pozwala się wejść do klubu nocnego
Członkom społeczności cygańskiej zabrania
się korzystania z pralni
Muzułmańską kobietę prosi się o zdjęcie
chusty przed wejściem do sklepu
W powyższych przypadkach nie doszło do
popełnienia przestępstwa. Jednakże zdarzenia
te są postrzegane jako incydenty na tle
nienawiści.

Przestępstwo na tle nienawiści to
“Incydent na tle niena wiści,
któ ry sta no wi p rzestęp stwo ,
p o strzeg a ne p rzez o fia rę lub
inną o so bę j a ko mo tywo wa ne
up rzedzenia mi bą dź
niena wiścią ”.

Przykłady:
Mężczyzna opuszczający bar na Canal Street
zostaje napadnięty i pobity przez grupę ludzi.
Mężczyzna sądzi, że padł oﬁarą napastników,
ponieważ jest homoseksualistą i ze względu na to,
że znajdował się w specyﬁcznym miejscu (to, czy
mężczyzna faktycznie jest homoseksualistą, nie
ma znaczenia)

Wszystkie incydenty i

Dom azjatyckiej rodziny splądrowano, a na
jego ścianach napisano „Wracajcie do swojego
kraju”. Rodzina składa skargę.

umo żliwia sz p o licj i, lo ka lnym

Kto może paść oﬁarą incydentu lub
przestępstwa na tle nienawiści?

KAŻDY
Istnieje sześć czynników motywujących
incydenty/przestępstwa na tle nienawiści:
Niepełnosprawność

p rzestęp stwa na tle niena wiści
p o winny być zg ła sza ne.
Po p rzez zg ła sza nie incydentó w
wła dzo m, to wa rzystwo m
mieszka nio wym itp . usta la nie
sp o so bó w p o stęp o wa nia ,
p o na dto p o ma g a sz na świeltlić
niep o ko j ą ce o bsza ry zwią za ne
z funkcj o no wa niem Two j ej
sp o łeczno ści.
C o wa żniej sze, dzięki zg ło szeniu
mo żesz

o trzyma ć p o trzebne

wsp a rcie. Mo żesz ta kże

Rasa lub pochodzenie etniczne

p o mó c do p ro wa dzić

Religia lub wyznanie

p rzestęp có w p rzed o blicze

Orientacja seksualna

sp ra wiedliwo ści i uniemo żliwić

Tożsamość transpłciowa

im wyrzą dzenie p o do bnej

Odmienność subkulturowa

krzywdy innym.

