რა შეგიძლიათ გააკეთოთ,
თუ უკვე ხართ
სიძულვილის დანაშაულის /
ინციდენტის მსხვერპლი?

ნაწილი დაფინანსებულია
ევროკავშირის შიდა
უსაფრთხოების ფონდის
(პოლიციის) მიერ

ISF

დაუკავშირდით
ხაზზე:
         

გარდას

კონფიდენციალურ

გამოიყენეთ გარდას ონლინე მომსახურება
სიძულვილის დანაშაულის განცხადებისთვის
         
ეწვიეთ
         
ინფორმაციისთვის:

უფრო

მეტი

სიძულვილის დანაშაული / ინციდენტები
იპოვეთ
თქვენი
ადგილობრივი
მრავალფეროვნების ოფიცერი
         

გარდას



შევინარჩუნოთ ადამიანების
უსაფრთხოდ

გადაუდებელ სიტუაციაში
ყოველთვის დარეკეთ 999 / 112
შეატყობინეთ სიძულვილის დანაშაული თქვენს
ადგილობრივ
განყოფილებას.
გარდას
განყოფილებების
მისამართების სრული სია
შეგიძლიათ იხილოთ აქ :          

        

შეიყვანეთ თქვენი ადგილობრივი
სადგურის დეტალები ქვემოთ
განყოფილების დასახელება:
ტელეფონის ნომერი:

სიძულვილის
დანაშაული
მიუღებელია

საზოგადოების პოლიტიკის
ტელეფონი:

გარდას მრავალფეროვნების ოფიცერი
სახელი:
ტელეფონის ნომერი:

ზედამხედველი ოფიცერი
სახელი:
ტელეფონის ნომერი:

გარდას ეროვნული მრავალფეროვნების
& ინტეგრაციის განყოფილება
             
      

განაცხადეთ
სიძულვილის
დანაშაული ახლავე

რა არის სიძულვილის
დანაშაული?

რას გააკეთებს GARDA
SÍOCHÁNA?

სიძულვილის დანაშაული განსხვავდება სხვა სახის
დანაშაულისგან, რადგან ის შენს მიმართ არის ჩადენილი იმის
გამო, ვინც ხარ. ეს არის პირადი შეტევა შენზე რაღაცის
მიმართ, რომლის შეცვლა შეუძლებელია ან არ უნდა შეცვალო,
მაგალითად, შენი ფერი, რასა, რელიგია, სქესი, სექსუალური
ორიენტაცია და ა.შ..
დანაშაულებში შედის თავდასხმა, სისხლის სამართლის
დაზიანება, შევიწროება და საზოგადოებრივი წესრიგის
დანაშაული.
თქვენ
უნდა
აცნობოთ
სიძულვილის
დანაშაულის შესახებ Garda Síochána- ს.

An Garda Síochána პოლიცია ძალიან სერიოზულად აღიქვამს
სიძულვილის
დანაშაულს
/
ინციდენტებს.
ჩვენ
დაუყოვნებლივ და ვრეაგირებთ ყველა მიღებულ განაცხადზე.

სიძულვილის დანაშაული:

ჩვენ გამოვიძიებთ სიძულვილის დანაშაულის შესახებ
ყველა განაცხადს მგრძნობიარედ და პატივისცემით.

განმარტებები

სიძულვილის ინციდენტები:

ჩვენ
დავაფიქსირებთ
სიძულვილის
ყველა
ინციდენტს და ვიმოქმედებთ, საჭიროებისამებრ, ამ
ვითარებაში.

An Garda Síochána - ს აქვს განმარტებები სიძულვილის
დანაშაულისა და ასევე არაკრიმინალური სიძულვილის
ინციდენტების შესახებ (შემდგომში მოხსენიებული როგორც
”სიძულვილის ინციდენტები”).

         

            





       

ეს არის ინციდენტები, რომლებიც შეიძლება სისხლის
სამართლის დანაშაულს არ წარმოადგენს, მაგრამ არანაკლებ
საზიანო და გამაღიზიანებელია. მაგალითად, სიტყვიერი
შეურაცხყოფა, ბულინგი, შეურაცხმყოფელი მასალა ან
ჟესტები და ონლაინ ბოროტად გამოყენება. ამის შესახებ უნდა
შეატყობინოთ An Garda Síochána- ს.



         

ნებისმიერი სიძულვილის ინციდენტი, რომელსაც
ნებისმიერი ადამიანი აღიქვამს, მთლიანად ან
ნაწილობრივ,
მოტივირებული
იყოს
მტრული
დამოკიდებულებით,
ფაქტობრივი
ან
ასაკის,
ინვალიდობის, რასის, ფერის, ეროვნების, ეთნიკური
ნიშნის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის ან
სქესის გათვალისწინებით.

ადამიანი, საზოგადოება ან დაწესებულება შეიძლება იყოს
სიძულვილის მსხვერპლი. თუ თქვენ განიცდიდით
ძალადობას, დაშინებას ან მტრულ ქმედებას იმის გამო, თუ
ვინ ხართ, თქვენ შეიძლება იყოთ სიძულვილის დანაშაულის
მსხვერპლი.
თუ არ ხართ დარწმუნებული იმის შესახებ, არის თუ არა ის,
რაც თქვენ შეგემთხვათ სიძულვილის დანაშაული /
ინციდენტი, გვაცნობეთ ამის შესახებ და ჩვენ საჭირო ზომებს
მივიღებთ.



სიძულვილის ინციდენტები:

ვინ შეიძლება იყოს მსხვერპლი
სიძულვილის დანაშულის ?

 

სიძულვილის დანაშაული:

ნებისმიერი სისხლის სამართლის დანაშაული,
რომელსაც მსხვერპლის ან ნებისმიერი სხვა პირის მიერ
აღიქვამს,
რომ
მთლიანად
ან
ნაწილობრივ
განპირობებული იყოს მტრული დამოკიდებულებით
ან რეალობით, ასაკის, ინვალიდობის, რასის, ფერის,
ეროვნების,
ეთნიკური
ნიშნის,
რელიგიის,
სექსუალური ორიენტაციის ან სქესის გამო.

სად შეიძლება მოხდეს
სიძულვილის დანაშაული /
ინციდენტი?
სიძულვილის დანაშაულები / ინციდენტები შეიძლება
მოხდეს ყველგან: ქუჩაში, მაღაზიაში ან ბარში, სამსახურში,
სკოლაში, ინტერნეტში ან სახლში.

გარდას მრავალფეროვნებისა და ინტეგრაციის ამჟამინდელი
სტრატეგია
შეგიძლიათ
ჩამოტვირთოთ
14
ენაზე
         

