
An Garda Síochána 
 

 

 

Kampanijos prieš neapykantos nusikaltimus scenarijus  
 
(„Garda“)  
Neapykantos nusikaltimai pasireiškia daugeliu formų, kurie sukelia baimę, skaido bendruomenę ir gali 
turėti neigiamą ilgalaikį poveikį.  „An Garda Síochána“ pripažįsta neapykantos nusikaltimų poveikį 
žmonėms, šeimoms ir bendruomenėms. Pripažįstame, kad vis dar dažnai nepranešama apie šiuos 
nusikaltimus ir tai norėtume pakeisti.   
 
(Bendruomenės atstovai (-ės)) 
Jei patyrėte ar tapote neapykantos nusikaltimo liudininku (-e), prašome pranešti apie tai „An Garda 
Síochána“. Galite tai padaryti kreipdamiesi ar apsilankydami vietiniame „Garda“ policijos komisariate 
arba naudodamiesi nauja internetine neapykantos nusikaltimų pranešimo priemones tinklapyje: 
www.garda.ie  
 
Neapykantos nusikaltimas yra visuomenės problema, kuriai būtinas visos bendruomenės atsakas. Jei 
nukentėjusieji (-ios), liudininkai (-ės) ir „Gardai“ bendradarbiaus, galėsime pasiųsti aiškią žinią, kad 
Neapykantos nusikaltimai yra nepriimtini ir jiems nėra vietos mūsų bendruomenėje.  
 
Kartu galime prabilti apie neapykantos nusikaltimus, kovoti su tokiais pažeidėjais ir padėti apsaugoti 
piliečius.  

Lygybė - pagrindinė teisė - užtikrinanti visiems orumą ir pagarbą. Neapykantos nusikaltimai kelia iššūkį 
lygybei, pažeidžianti mūsų tapatybę ir skaidanti bendruomenes.   

Nukentėjusieji (-ios) nuo neapykantos nusikaltimo dažnai patiria baimę, kaltę ar traumą, nes jie buvo 
pasirinkti tiesiog dėl savo tapatybės.  

Neapykantos nusikaltimų poveikis siekia toliau nei nukentėję asmenys ar jų šeimos. Visos 
bendruomenės pripažįsta, kad neapykantos nusikaltimai kelia riziką asmeniniam ir kolektyviniam 
saugumui.   

Kai kurie asmenims skunku pranešti apie neapykantos nusikaltimą. „An Garda Síochána“ nori tai 
palengvinti naudojantis internetine pranešimo sistema arba galite pasikalbėti su paskirtu „Garda“ 
įvairovės pareigūnu.   

Teikdami pranešimą „Garda“,í nurodykite jiems reikiamus duomenis, kad jie suprastų, kas įvyko, ir kad 
galėtų imtis reikiamų priemonių. Nesate įpareigoti pateikti pareiškimo raštu ar dalyvauti teismo 
posėdyje, jei nenorite to daryti.  

Pranešdami apie neapykantos nusikaltimą, patraukiate pažeidėjus baudžiamojon atsakomybėn ir 
užtikrinate būsimųjų incidentų prevenciją. 

„An Garda Síochána“ pasirengusi padėti visiems, paveiktiems kitų asmenų išankstiniu nusistatymu ar 
priešiškumo dėl Neapykantos nusikaltimo ar incidento.   

Dėl išsamesnės informacijos apie Neapykantos nusikaltimus apsilankykite www.garda.ie ar susisiekite 
su „Garda“ Nacionalinės įvairovės ir integravimo skyriumi: diversity@garda.ie  

Pranešimas apie neapykanta padeda ją atskleisti. (Visi) Stabdykime neapykantą kartu. 
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