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Skenari për Fushatën e Krimit të Urrejtjes 
 
(Garda)  
Krimi i urrejtjes vjen në shumë forma, shkakton frikë, ndan komunitetet dhe mund të ketë efekte 
shkatërruese afatgjate. An Garda Síochána njeh ndikimin e Krimit të Urrejtjes tek individët, familjet 
dhe komunitetet. Ne e pranojmë se ka nën-raportim domethënës të Krimit të Urrejtjes dhe kjo është 
diçka që ne duam ta ndryshojmë.    
 
(Përfaqësuesit e Komunitetit)  
Nëse keni përjetuar ose keni qenë dëshmitarë të një Krimi të Urrejtjes, ju lutemi raportojeni atë tek 
An Garda Síochána. Mund ta bëni këtë duke kontaktuar ose vizituar stacionin tuaj Policor lokal ose 
duke përdorur strukturën e re Online të Raportimit të Krimit të Urrejtjes në www.garda.ie  
 
Krimi i Urrejtjes është një problem shoqëror që ka nevojë për një përgjigje në të gjithë komunitetin. 
Nëse viktimat, dëshmitarët dhe Policia punojnë së bashku, ne mund të dërgojmë një mesazh të qartë 
se Krimi i Urrejtjes është i papranueshëm dhe nuk ka vend në komunitetet tona.   
 
Së bashku ne mund të thyejmë heshtjen e Krimit të Urrejtjes, të merremi me ata që janë përgjegjës 
dhe të ndihmojmë për t'i mbajtur njerëzit të sigurt.   

Barazia është një e drejtë themelore - për të siguruar dinjitetin dhe respektin për të gjithë. Krimi i 
Urrejtjes sfidon barazinë duke sulmuar identitetin tonë dhe duke ndarë komunitetet.   

Viktimat e Krimit të Urrejtjes shpesh vuajnë nga frika, faji ose trauma sepse ata janë shënjestruar 
thjesht për shkak të asaj që janë.   

Ndikimi i Krimit të Urrejtjes shkon përtej individëve dhe familjeve. Komunitete të tëra e njohin Krimin 
e Urrejtjes si një rrezik për ndjenjat e sigurisë individuale dhe kolektive.   

Për disa njerëz raportimi i Krimit të Urrejtjes është i vështirë. An Garda Síochána dëshiron ta bëjë këtë 
më të lehtë duke përdorur raportimin në internet ose duke folur me një Zyrtar Policor të Diversitetit.    

Duke bërë një raport në Polici, ju po u jepni atyre informacionin e duhur për të kuptuar se çfarë ka 
ndodhur dhe për t'u përgjigjur në mënyrë të përshtatshme. Nuk jeni duke u zotuar të bëni një 
deklaratë me shkrim ose të shkoni në gjykatë nëse nuk dëshironi ta bëni këtë.   

Raportimi i Krimit të Urrejtjes i bën njerëzit të përgjegjshëm ndaj ligjit dhe ndihmon në parandalimin 
e incidenteve të ardhshme.  

An Garda Síochána është në dispozicion për të ndihmuar këdo që është prekur nga paragjykimi ose 
armiqësia e të tjerëve, qoftë si një Krim i Urrejtjes apo Incident i Urrejtjes.    

Për më shumë informacion mbi Krimin e Urrejtjes vizitoni www.garda.ie ose kontaktoni Njësinë 
Policore Kombëtare të Diversitetit dhe Integrimit në diversiteti@garda.ie  

Raportimi i Krimit të Urrejtjes ndihmon për ta bërë atë të dukshëm. (Të gjithë) Ta ndalojmë së bashku 
urrejtjen.  
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