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Scenariusz kampanii przeciwko przestępstwom z nienawiści 
 
(Garda)  
Przestępstwa z nienawiści przybierają różne formy, wywołują strach, dzielą społeczności i mogą mieć 
niszczycielskie i długotrwałe skutki.  An Garda Síochána dostrzega wpływ przestępstw z nienawiści na 
pojedyncze osoby, rodziny i społeczności. Zdajemy sobie sprawę, że większość przestępstw 
z nienawiści nie jest zgłaszana i chcemy to zmienić.   
 
(Przedstawiciele społeczności lokalnej) 
Prsimy, aby osoby, które doświadczyły lub były świadkiem przestępstwa z nienawiści, zgłosiły się do 
An Garda Síochána. Można się nami skontaktować lub odwiedzić miejscowy posterunek Garda lub 
skorzystać z nowego narzędzia internetowego do zgłaszania przestępstw z nienawiści na witrynie 
www.garda.ie  
 
Przestępstwa z nienawiści to problem społeczny wymagający reakcji całej społeczności. Gdy ofiary, 
świadkowie i Gardaí będą ze sobą współpracować, możemy wysłać jasny komunikat, że przestępstwo 
z nienawiści jest niedopuszczalne i nie ma dla niego miejsca w naszych społecznościach.  
 
Razem możemy przełamać zmowę milczenia dla przestępstw z nienawiści, zająć się winnymi i pomóc 
zapewnić bezpieczeństwo.  

Równość jest podstawowym prawem – zapewnienie godności i szacunku dla wszystkich. Przestępstwo 
z nienawiści kwestionuje równość, atakuje naszą tożsamość i dzieli społeczności.  

Ofiary przestępstw z nienawiści często cierpią ze strachu, poczucia winy lub traumy, ponieważ stały 
się celem tylko ze względu na to, kim są.  

Wpływ przestępstw z nienawiści wykracza poza jednostki i rodziny. Całe społeczności uznają 
przestępstwa z nienawiści jako zagrożenie dla indywidualnego i zbiorowego poczucia bezpieczeństwa.  

Dla niektórych osób zgłoszenie przestępstwa z nienawiści jest trudne. An Garda Síochána chce to 
ułatwić, zachęcając do korzystania ze zgłoszeń przez Internet lub rozmowy z wyznaczonym specjalistą 
Garda ds. różnorodności.   

Zgłaszając Garda dane zdarzenieí przekazuje się niezbędne informacje, aby zrozumieć, co się stało 
i odpowiednio zareagować. Nie ma żadnego zobowiązania do złożenia pisemnego zeznania lub pójścia 
do sądu, jeśli nie chcesz tego zrobić.  

Zgłoszenie przestępstw z nienawiści czyni ludzi odpowiedzialnymi przed prawem i pomaga zapobiegać 
przyszłym incydentom. 

Funkcjonariusze An Garda Síochána pomogą każdemu, kto został dotknięty uprzedzeniami lub 
wrogością innych osób, czy to w postaci przestępstwa z nienawiści, czy incydentu z nienawiści.   

Aby uzyskać więcej informacji na temat przestępstw z nienawiści, zapraszamy na witrynę 
www.garda.ie lub prosimy skontaktować się z Krajową Jednostką Garda ds. Różnorodności i Integracji 
pod adresem: diversity@garda.ie  

Zgłaszanie przestępstw z nienawiści pomaga je uwidocznić. (Wszyscy) Wspólnie 
powstrzymajmy nienawiść. 


