An Garda Síochána
Naida noziegumu kampaņas scenārijs
(Garda)
Naida noziegums izpaužas dažādos veidos, tas izraisa bailes, šķeļ kopienas, un tam var būt postoša
ietekme ilgtermiņā. Garda Síochána atzīst naida noziegumu ietekmi uz indivīdiem, ģimenēm un
kopienām. Mēs atzīstam, ka ziņojumi par naida noziegumiem pienāk nepietiekamā līmenī, un to mēs
vēlamies mainīt.
(Kopienas pārstāvji)
Ja esat pieredzējis naida noziegumu vai esat bijis tā liecinieks, lūdzu, ziņojiet par to An Garda Síochána.
To var izdarīt, sazinoties ar vietējo Garda staciju vai apmeklējot to, vai izmantojot jauno tiešsaistes
naida noziegumu ziņošanas iespēju vietnē www.garda.ie
Naida noziegums ir sabiedrības problēma, uz kuru jāreaģē visai sabiedrībai. Ja upuri, liecinieki un
Gardaí strādā kopā, mēs varam nosūtīt skaidru vēstījumu, ka naida noziegumi nav pieņemami un tiem
nav vietas mūsu sabiedrībā.
Kopā mēs varam pārtraukt klusumu, kas apņem naida noziegumus, vērsties pie atbildīgajiem un
palīdzēt saglabāt cilvēku drošību.
Vienlīdzība ir cilvēku pamat tiesības - nodrošināt cieņu un respektu pret visiem. Naida noziegumi
izaicina vienlīdzību, uzbrūkot mūsu identitātei un šķeļot sabiedrību.
Naida noziegumu upuri bieži cieš no bailēm, vainas apziņas vai traumām, kuras iegūtas tikai par to, kas
viņi ir.
Naida noziegumu ietekme pārsniedz indivīdus un ģimenes. Visa sabiedrība atzīst naida noziegumus kā
risku individuālai un kolektīvai drošības sajūtai.
Dažiem cilvēkiem ir grūtības ziņot par naida noziegumiem. Garda Síochána vēlas to padarīt
vienkāršāku, izmantojot tiešsaistes ziņojumus vai runājot ar īpašu Gardas daudzveidības speciālistu.
Sniedzot ziņojumu Gardai, jūs sniedzat viņiem nepieciešamo informāciju, lai izprastu notikušo un
atbilstoši reaģētu. Jums nav jāsniedz rakstisks paziņojums vai jāvēršas tiesā, ja nevēlaties to darīt.
Ziņošana par naida noziegumu padara cilvēkus atbildīgus likuma priekšā un palīdz novērst turpmākus
incidentus.
An Garda Síochána ir pieejama, lai palīdzētu ikvienam, kuru ir skāruši citu cilvēku aizspriedumi vai
naids, neatkarīgi no tā, vai tas ir naida noziegums vai naidīgs incidents.
Lai iegūtu papildinformāciju par naida noziegumiem, apmeklējiet vietni www.garda.ie vai sazinieties
ar Gardas Nacionālo daudzveidības un integrācijas nodaļu pa e-pastu: diversity@garda.ie
Ziņošana par naida noziegumu, palīdz to padarīt redzamu. Apturēsim naidu (visi) kopā.

