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სცენარი სიძულვილის დანაშაულის კამპანიისთვის 

(გარდა)  

სიძულვილის დანაშაული მრავალფეროვანია, ის იწვევს შიშს, ყოფს საზოგადოებას და 

შეიძლება ჰქონდეს დამანგრეველი გრძელვადიანი შედეგები. Garda Síochána აღიარებს 

სიძულვილის დანაშაულის გავლენას ინდივიდებზე, ოჯახებსა და თემებზე. ჩვენ 

ვაღიარებთ, რომ არსებობს სიძულვილის დანაშაულის მნიშვნელოვანი არასაკმარისი 

შეტყობინება და ეს არის ის, რისი შეცვლაც გვინდა.   
 

(საზოგადოების წარმომადგენლები) 

თუ სიძულვილის დანაშაული განიცადეთ ან  შეესწარით, გთხოვთ, შეატყობინოთ 

ამის შესახებ Garda Síochána - ს. ამის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენს ადგილობრივ 

გარდას განყოფილებაში მისვლით ან მათთან დაკავშირებით ან გამოიყენოთ 

სიძულვილის დანაშაულის შესახებ ინტერნეტის ახალი ონლაინ პლატფორმა 

www.garda.ie  
 

სიძულვილის დანაშაული არის საზოგადოებრივი პრობლემა, რომელსაც საზოგადოების 

მასშტაბით რეაგირება სჭირდება. თუ დაზარალებულები, მოწმეები და გარდა ერთად 

იმუშავებენ, ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ მკაფიო შეტყობინება, რომ სიძულვილის 

დანაშაული მიუღებელია და ჩვენს საზოგადოებაში ადგილი არ აქვს. 
 

ერთად ჩვენ შეგვიძლია დავარღვიოთ სიძულვილის დანაშაულის სიჩუმე, გავუმკლავდეთ 

პასუხისმგებელ პირებს და დავეხმაროთ ადამიანებს უსაფრთხოებაში.  

თანასწორობა ფუნდამენტური უფლებაა - უზრუნველყოს ყველას ღირსება და პატივისცემა. 

სიძულვილის დანაშაული ეჭვქვეშ აყენებს თანასწორობას ჩვენი იდენტურობის შეტევით 

და თემების დაყოფით. 

სიძულვილის დანაშაულის მსხვერპლნი ხშირად განიცდიან შიშს, დანაშაულს ან ტრავმას, 

რადგან ისინი მიზანში არიან ამოღებული მხოლოდ თავიანთი იდენტობის გამო 

სიძულვილის დანაშაულის გავლენა სცილდება ინდივიდებს და ოჯახებს. მთელი თემები 

აღიარებენ სიძულვილის დანაშაულს, როგორც ინდივიდუალური და კოლექტიური 

უსაფრთხოების განცდის რისკს. 

ზოგიერთისთვის სიძულვილის დანაშაულის შესახებ შეტყობინება რთულია. An Garda 

Síochána- ს სურს ამის გამარტივება ონლაინ რეპორტის გამოყენებით ან გარდას 

მრავალფეროვნების ოფიცერთან საუბრით. 

გარდასთან განაცხადის გაკეთებით თქვენ აძლევთ მათ საჭირო ინფორმაციას, რომ გაიგონ 

მომხდარი და სათანადო რეაგირება მოახდინონ. თქვენ არ აპირებთ წერილობითი 

განცხადების გაკეთებას ან სასამართლოში მისვლას, თუ ამის გაკეთება არ გსურთ  

სიძულვილის დანაშაულის შესახებ  განაცხადი ანგარიშვალდებულს ხდის დამნაშავეს 

კანონის წინაშე და ხელს უწყობს სამომავლო ინციდენტების თავიდან აცილებას. 

Garda Síochána ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ვინც დაზარალდა სხვების ცრურწმენა ან 

მტრობა, იქნება ეს სიძულვილის დანაშაული ან სიძულვილის ინციდენტი.  

http://www.garda.ie/
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სიძულვილის დანაშაულის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ 

www.garda.ie ან დაუკავშირდით გარდაის ეროვნული მრავალფეროვნებისა და 

ინტეგრაციის განყოფილებას diversity@garda.ie  

სიძულვილის დანაშაულის შესახებ შეტყობინება ხელს უწყობს მის მხილებას. (ყველა) 

ერთად შევაჩეროთ სიძულვილი. 
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