An Garda Síochána
Roteiro para campanha de crime de ódio
(Garda)
O crime de ódio acontece de diversas formas, causa medo, divide comunidades e pode ter efeitos
devastadores a longo prazo. A An Garda Síochána reconhece o impacto do crime de ódio nos indivíduos,
famílias e comunidades. Reconhecemos que há uma subnotificação significativa de crimes de ódio e isso
é algo que queremos mudar.
(Representantes Comunitários)
Se você experiênciou ou testemunhou um crime de ódio, informe a An Garda Síochána. Você pode fazer
isso entrando em contato ou visitando a delegacia de polícia local ou usando o novo recurso de
denunciar Crimes de Ódio Online em www.garda.ie
O crime de ódio é um problema social que precisa de uma resposta de toda a comunidade. Se as
vítimas, testemunhas e os Gardaí trabalharem juntos, podemos transmitir uma mensagem clara de que
o crime de ódio é inaceitável e não tem lugar em nossas comunidades.
Juntos, podemos quebrar o silêncio do crime de ódio, combater e ajudar a manter as pessoas seguras.
A igualdade é um direito fundamental - para garantir dignidade e respeito para todos. O crime de ódio
desafia a igualdade atacando nossa identidade e dividindo comunidades.
Vítimas de crimes de ódio frequentemente sofrem com medo, culpa ou trauma porque foram alvos
simplesmente por serem quem são.
O impacto do crime de ódio vai além dos indivíduos e famílias. Comunidades inteiras reconhecem o
crime de ódio como um risco aos sentimentos individuais e coletivos de segurança.
Para algumas pessoas, relatar Crimes de Ódio é difícil. A An Garda Síochána quer tornar isso mais fácil
usando plataformas de denuncias online ou falando com um dedicado Oficial de Diversidade da Garda.
Ao fazer uma denúncia ao Gardaí, você está dando a eles as informações de que precisam para entender
o que aconteceu e responder de forma adequada. Você não está comprometido a fazer uma declaração
por escrito ou ir ao tribunal se não quiser.
Denunciar crimes de ódio torna as pessoas responsáveis perante a lei e ajuda a prevenir futuros
incidentes.
A An Garda Síochána está disponível para ajudar qualquer pessoa que tenha sido afetada pelo
preconceito ou hostilidade de outros, seja como um crime de ódio ou um incidente de ódio.
Para obter mais informações sobre o crime de ódio, visite www.garda.ie ou entre em contato
com a Unidade Nacional de Diversidade e Integração de Garda em diversity@garda.ie
Denunciar crimes de ódio ajuda a torná-los visíveis. (Todos) Vamos combater crimes de ódio juntos.

