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Uhrin oikeudet
Rikoksen uhrina sinulla on
oikeus saada:
•

tietoa,

•

tukea ja

•

suojelua.

Näitä palveluja tarjoavat valtion rikosoikeusjärjestöt.

Kuka on rikoksen uhri?
Rikoksen uhri on kärsinyt vahinkoa kyseisen rikoksen seurauksena, ja
tämä vahinko voi olla:

•

fyysistä,

•

henkistä,

•

emotionaalista,

•

taloudellista.

Myös henkilöä, jonka perheenjäsen on kuollut rikoksen vuoksi,
pidetään rikoksen uhrina. Perheenjäsenillä tarkoitetaan puolisoa tai
uhrin kanssa yhteistaloudessa asunutta kumppania, sisaruksia,
huollettavia ja lähisukulaisia. Tämä tarkoittaa, että myös näillä
henkilöillä on oikeus saada tietoa, tukea ja suojelua. Tämä tarkoittaa,
että myös näillä henkilöillä on oikeus saada tietoa, tukea ja suojelua.
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Rikoksesta ilmoittaminen
Joudunko todistamaan oikeudessa?
•

Rikoksen uhrina sinulla on erittäin tärkeä rooli
rikosoikeusjärjestelmässä. Saatat siksi joutua todistamaan
oikeuden edessä.

•

Sinua voidaan pyytää todistamaan takuiden käsittelyn
aikana. Takuiden käsittely on menettely, jossa sinua vastaan
rikoksen tehnyt henkilö pyrkii pysymään vapaana
oikeudenkäyntiinsä asti.

•

Sinulta saatetaan myös kysyä, haluatko kertoa oikeudessa
tarkemmin siitä, kuinka kyseinen rikos on vaikuttanut
sinuun. Tätä kutsutaan uhrin vahingon kuvaukseksi, ja
tuomioistuin haluaa kuulla sen yleensä ennen tuomion
antamista.

•

Valtio asettaa syytteeseen rikoksen tehneet henkilöt. Sinun
ei tarvitse palkata omaa asianajajaa oikeudenkäyntiä
varten.

Kuinka ilmoitan rikoksen?
•

Soita 999/112, jos kyseessä on hätätilanne.

•

Soita tai tule paikalliselle Garda-asemalle.

Toisinaan, saattaa olla helpompaa soittaa ensin Garda-asemalla ja
varata aika tapaamiselle.
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Jos et puhu englantia
Tarjoamme tarvittaessa käännöspalvelua, jotta voisit saada yhtä
korkealaatuista uhreille tarkoitettua palvelua niin pitkälle kuin
mahdollista.

Mitä Garda kysyy minulta, kun ilmoitan rikoksesta?
Olitpa uhri tai todistaja, aina kun ilmoitat rikoksesta An Garda
Síochánalle, pyydämme sinua:
•

Antamaan meille mahdollisimman paljon tietoa
tapahtuneesta rikoksesta.

Rikoksesta ilmoittaminen

•

Kertomaan meille, jos olet huolissasi omasta (tai perheesi)
turvallisuudestasi, jotta voisimme neuvoa sinua
asianmukaisella tavalla.

•

Antamaan yhteystietosi, jotta voisimme pitää sinua ajan
tasalla tutkinnan etenemisestä.

•

Kertomaan meille, jos tapauksessa ilmenee jotain uutta.
Saatat esim. huomata muita tappioita tai vahinkoja vasta
rikoksen ilmoittamisen jälkeen.

•

Kertomaan meille fyysisistä vahingoista, joita on aiheutunut
sinulle rikoksen johdosta.

•

Kertomaan meille yhteystietojesi muuttumisesta.

•

Kertomaan meille, jos haluat saada uhreille tarkoitettuja
tukipalveluja.
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Mitä tapahtuu
ilmoitukseni jälkeen?
•

Tutkimme valituksesi.

•

Ilmoitamme sinulle tutkivan Garda-virkamiehen nimen,
puhelinnumeron ja aseman sekä erikoisnumeron (PULSEtapauksen numeron), jolla ilmoituksesi tallennetaan.

Rikoksesta ilmoittaminen

•

Kaikki rikoksen uhrit saavat seurantakontaktin, joka
rikoksen luonteesta riippuen valitaan tutkintatiimistä
Garda, Garda Victim Service Office -virastosta tai Family
Liaison Officer -yhteyshenkilöistä.

•

Lähetämme sinulle kirjeen, jossa vahvistamme GardaÍ:lle
tekemäsi rikosilmoituksen.

Tämä asiakirja sisältää perustiedot ilmoittamastasi rikoksesta.
Ja halutessasi se voidaan kirjoittaa omalla äidinkielelläsi.
•

Rikoksen luonteesta riippuen voimme antaa sinulle nämä
tiedot myös henkilökohtaisesti, sen sijaan, että saisit ne
kirjeitse.

•

Paikallinen Garda Victim Service Office -toimipiste,
tutkintatiimin jäsen tai Family Liaison Officer -yhteyshenkilö
(rikoksen luonteesta riippuen) ottaa sinuun yhteyttä
kertoakseen sinulle tärkeimmistä muutoksista tapauksesi
tutkinnassa.
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Rikoksesta ilmoittaminen

Voinko tuoda jonkun mukanani, kun ilmoitan rikoksesta?
Kyllä. Rikoksen uhrina voit itse valita, kuka tulee kanssasi
poliisiasemalle, kun:
•

teet rikosilmoituksen;

•

annat virallisen lausunnon;

•

tulet antamaan lisähaastatteluja Gardaílle.

Voit myös tuoda mukanasi oikeudellisen edustajan eli asianajajan.
Joissakin tilanteissa An Garda Síochána voi pyytää sinua valitsemaan
toisen seuralaisen, mukaan lukien toisen oikeudellisen edustajan.
An Garda Síochána voi estää jotain henkilöä tulemasta kanssasi, jos:
•

se on vastoin parhaita etujasi;

•

se saattaa häiritä rikoksen tutkintaa tai siihen liittyvää
rikosoikeudellista menettelyä.

Rikoksesta ilmoittaminen

Tämä ei estä sinua valitsemasta toista henkilöä seuralaiseksesi, jos
tutkinnasta vastaava Garda-virkamies on vakuuttunut siitä, että
kyseinen henkilö sopii tähän rooliin.

Mistä saan tutkintaprosessin yleiskatsauksen?
Tutkintaprosessin täydellinen yleiskatsaus löytyy verkkosivustomme

usein kysytyistä kysymyksistä (FAQ)

7

Uhrien suojelu
Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, arvioimme tarpeitasi yhdessä
sinun kanssasi. Yritämme tunnistaa kaikki turvallisuuteesi liittyvät
ongelmat. Arvioimme myös haavoittuvuuksiasi mm. seuraavien
asioiden suhteen:
•

kostotoimet (saatat
seurauksena);

olla vaarassa rikosilmoituksesi

•

pelottelu (muut henkilöt yrittävät
vaikuttaa sinuun);

•

uudelleen uhriksi joutuminen (sinulle aiheutuu lisää
ahdistusta rikoksen tutkinnan ja oikeudenkäynnin
seurauksena).

Garda Victim Service Office
Jokainen Garda Victim Service Office (GVSO) – toimipiste
on avoinna maanantaista perjantaihin klo 09:00-17:00.
Kaikki rikoksen uhrit saavat seurantakontaktin tarvittaessa,
rikoksen olosuhteista riippuen:
•

tutkintatiimistä Garda,

•

Garda Victim Service Office -virastosta,

•

Family Liaison Officer –yhteyshenkilöistä.

.

Lapsiuhrit (alle 18-vuotiaita)
Kohtelemme mahdollisimman arvokkaasti kaikkia lapsia, jotka joutuvat
olemaan yhteydessä meihin.
Tiedostamme hyvin, että uhreiksi joutuneet lapset tarvitsevat aina
lisähuomiota omiin tarpeisiinsa nähden. Tarvittaessa voimme tarjota
erityisesti koulutettuja haastattelijoita keskustelemaan lasten kanssa
sellaisissa paikoissa, joissa lapsi tuntee olonsa mukavammaksi.
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Toimimme Lapset ensin: Lasten suojelua ja hyvinvointia koskevat
kansalliset ohjeet - määräysten mukaisesti ja mikäli tilanne sitä vaatii,
lähetämme uhriksi joutuneen lapsen TUSLA:an eli
lapsi- ja
perhevirastolle (the Child and Family Agency).

Erityistarpeet
Jos kärsit jostain vammasta, otamme huomioon erityiset tarpeesi
tai vaatimuksesi. Kerro meille lisää tarpeistasi ja tuesta, jonka
voimme sinulle tarjota.

Seksuaalirikokset
Käsittelemme
seksuaalirikoksia
mahdollisimman
hienotunteisesti. Voit esim. pyytää, että tapaustasi käsittelee
samaa sukupuolta oleva Garda-virkamies.
Mahdollisuuksien mukaan järjestämme sinulle myös samaa
sukupuolta olevan lääkärin tai hoitajan. Valitettavasti tämä ei
kuitenkaan ole aina mahdollista.
Annamme sinulle lisätietoja
seksuaalirikosten uhrien tukijärjestöistä.

Läheisensä menettäneet omaiset
Jos perheenjäsenesi on joutunut murhan taimuun laittoman tappamisen
uhriksi, Garda nimeää Family Liaison- virkamiehen avustamaan sinua
ja olemaan yhteydessä sinuun tutkinnan aikana.
Yhteyshenkilöltä saat tarkkaa ja ajan tasalla olevaa tietoa Gardan
toteuttamasta tutkinnasta. Tarvittaessa saat myös tietoa uhrien
tukijärjestöistä, jotka voivat auttaa sinua.

Perheväkivallan uhrit
Kotiväkivaltatapauksissa voimme pidättää puolison tai kumppanin
sinun ja perheesi suojelemiseksi, mikäli laki sitä sallii. Kerromme
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lisäksi, mitä suojatoimenpiteitä voit hakea tuomioistuimesta.
Mikäli sinä itse tai joku tuntemasi henkilö kärsii seksuaalisesta,
sukupuoleen perustuvasta tai kotiväkivallasta, voit saada apua hallituksen
tukemista kansallisista ja paikallisista palveluista.
Täydellinen luettelo näistä palveluista on saatavilla
osoitteessa www.cosc.ie.

Rasistiset välikohtaukset
Jos olet joutunut rasistisen välikohtauksen uhriksi, annamme
sinulle tietoa alueellasi toimivasta etnisiin välikohtauksiin
erikoistuneen Garda Diversity Officer -yhteyshenkilön palveluista.

Lesbo-,
homo-,
biseksuaalitranssukupuoliset yhteisöt

ja

Jos olet homofobisen tapahtuman uhri, neuvomme sinua
koskien Garda Diversity Officers palveluja An Garda Síochána:n
puitteissa.
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Tapauksesi
Kuinka pysyn ajan tasalla tapaukseni etenemisestä?
Valituksesi tutkimisen aikana voit pyytää vastaavaa Garda-yksikköä
toimittamaan sinulle yksityiskohtaiset tiedot tutkinnan tärkeimmistä
kehityksistä.
Voit pyytää näitä tietoja milloin tahansa tutkinnan aikana tai tapaukseesi
liittyvän rikosoikeudenkäynnin jälkeen.
Voit myös muokata tiedonsaantipyyntöäsi milloin tahansa.
Jos pyydät meitä pitämään sinut ajan tasalla valituksesi etenemisestä,
voimme tarjota sinulle seuraavia tietoja:

Tietoa sinusta
Mikäli haluat, voimme lähettää sinulle kopion omasta lausunnostasi.

Tietoa syytetyn pidätyksestä ja syytteestä
Voimme antaa sinulle tietoja:
•

epäillyn pidättämisestä ja hänen syytteestään;

•

rikoksesta, josta häntä syytetään.

Voimme myös ilmoittaa sinulle, vapautetaanko epäilty takuita
vastaan vai pysyykö hän tutkintavankeudessa. Nämä tiedot voivat
sisältää takuita koskevia ehtoja (vapautus takuita vastaan tarkoittaa
väliaikaista vapautusta sillä aikaa, kun syytetty odottaa
oikeudenkäyntiään).

Vapautus tai pakeneminen vankeudesta
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Voimme halutessasi kertoa, jos rikoksentekijä vapautetaan tai jos hän
pakenee Gardan valvonnan alaisesta vankeudesta tai
tutkintavankeudesta (kun hän odottaa vankilassa oikeudenkäyntiään).

Voit myös saada seuraavia tietoja tuomitusta rikoksentekijästä:
•

väliaikainen vapautus tai pakeneminen vankeudesta;

•

kuolema vankeusrangaistuksen aikana.

Yleissyyttäjän virasto
Yleissyyttäjän tehtävänä on päättää, syytetäänkö jotain henkilöä rikoksen
tekemisessä ja mihin syytteeseen hänet asetetaan. Syytteesenpanon
jälkeen, yleissyyttäjän virasto vastaa kaikista syytetoimista. Jos
haluat
kommentoida
yleissyyttäjän
viraston
toimintaa
rikosoikeudenkäynnin aikana, ottaa yhteyttä yleissyyttäjän virastoon:
Director of Public Prosecutions
Infirmary Road, Dublin 7
Puhelinnumero +353 (0)1 858 8500
Web-osoite www.dppireland.ie

Jos tapausta ei aiota jatkaa
Jos Garda päättää olla jatkamatta tapauksesi selvittämistä tai jos
tutkinta aiotaan pysäyttää, voimme antaa sinulle yhteenvedon
tähän päätökseen johtaneista syistä.
Jos epäiltyä ei aseteta syytteeseen, voimme kertoa sinulle, kuinka
voit saada yhteenvedon tämän päätöksen syistä. Tarvittaessa
voimme myös selittää, kuinka voit pyytää tämän päätöksen
uudelleenkäsittelyä.
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Oikeudenkäynti (syytteeseenpano)
Jos
rikoksentekijä
syytetään,
voimme
ilmoittaa
sinulle
oikeudenkäynnin päivämäärän ja paikan, jossa oikeudenkäynti
pidetään.
Jos henkilö tuomitaan, voimme kertoa sinulle tuomion päivämäärän
ja paikan sekä mahdollisesti valitukseen liittyviä tietoja.

Erityiset järjestelyt
Jos havaitsemme huolenaiheita, voidaan ryhtyä erityisiin järjestelyihin sen
varmistamiseksi, että tunnet olosi mahdollisimman mukavaksi
oikeudenkäynnin aikana.
Niihin voisi kuulua:
•

antaa sinun päästä ja poistua tuomioistuinrakennuksesta reitillä, joka ei
ole avoin yleisölle;

•

yleisön syrjäyttäminen tuomioistuimesta;

•

todisteiden antaminen suoran tv-linkin kautta tai näytön takana.

Me neuvomme henkilökohtaisesta turvallisuudestasi tai omaisuutesi
suojaamisesta.
Oikeudenkäyntikulut
Mikäli sinua on pyydetty todistamaan oikeudessa,
voit pyytää matkakulujesi korvausta.
Jos sinua koskeva tapaus menee oikeuden eteen, An Garda Síochána
korvaa sinulle matkakulusi, eli kustannukset, jotka aiheutuvat sinulle siitä,
että tulet oikeuteen todistamaan.
Näihin kuluihin voivat sisältyä:
•

matkakulut;
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•

ateriamenot;

•

joissakin tapauksissa majoituskulut.
Korvauksen suorittaa Garda-superintendentti (piirin virkamies), joka toimii
sillä alueella, missä tapaustasi käsitellään. Kaikkien Garda-asemien
yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa tässä.
Tapaustasi käsittelevä Garda-toimipiste huolehtii kustannustesi
korvaamisesta. Sinua saatetaan pyytää esittämään kuitteja menoistasi.
Joissakin tapauksissa matkakulut voidaan korvata jo ennen
oikeudenkäyntiä, jotta voisit tulla oikeuden eteen todistamaan.

Oikeusapu
Tietyissä olosuhteissa seksuaalisen rikoksen tai kotiväkivallan uhrina
sinulla saattaa olla oikeus ilmaiseen oikeusapuun. Näin voit saada jonkun,
joka edustaa sinua oikeudenkäynnin aikana. Sinulla voi myös olla oikeus
saada ilmaista oikeudellista neuvontaa, jos olet esimerkiksi joutunut
ihmiskaupan uhriksi.
Lisätietoja

oikeusavusta

saat

Legal

Aid

Board

-verkkosivulta

osoitteessa

www.legalaidboard.ie.

Yhteys vankilaan
Jos rikoksentekijä on pidätetty ja on tuomittu sinua vastaan tekemästään
rikoksesta, voit pyytää, että Irlannin vankeinhoitolaitos ilmoittaa sinulle
hänen rangaistuksessaan tapahtuvista merkittävistä muutoksista.
Sinun on rekisteröidyttävä vastaanottamaan tällaisia tietoja ennen kuin
voit pyytää niitä. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa www.irishprisons.ie.

Korvaukset
Tuomioistuimen myöntämä korvaus
Rikosvahinkojen korvauksia käsittelevä tuomioistuin ottaa vastaan
korvaushakemuksia sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat kärsineet
henkilövahinkoja tai ovat kuolleet väkivaltarikoksen seurauksena.
Tuomioistuin voi määrätä korvauksen, joka perustuu uhrille rikoksesta
aiheutuneisiin kustannuksiin, mukaan lukien tulonmenetyksestä johtuviin
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kustannuksiin, edellyttäen, että uhri voi esittää todisteita kyseisistä
kustannuksista (kuitteja tms.).
Tapaus, jossa uhri on kärsinyt henkilövahingon, on ilmoitettava Gardaílle
viipymättä. Ilmoitus on tehtävä yleensä kolmen kuukauden sisällä
tapahtuneesta, mutta poikkeuksellisissa olosuhteissa tätä määräaikaa
voidaan pidentää.
Jos uhri on kuollut rikoksen seurauksena, tuomioistuin voi myöntää
korvauksen uhrin huollettaville.
Kuolemantapauksissa ei ole määräaikaa.

Rikoksentekijän maksama korvaus
Tuomion jälkeen tuomioistuin voi myös määrätä, että rikoksentekijä
maksaa uhrille korvauksen osana rangaistustaan.

Lisätietoja korvauksista saat seuraavista resursseista:
Criminal Injuries Compensation Scheme
7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2.
Puhelinnumero +353 (0)1 476 8670
Sähköpostiosoite

criminalinjuries@justice.ie
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Muu apu

Voimme auttaa sinua, jos sinun on vaikea välittää tarinasi tai
ymmärtää kertomaamme.
Tämä voi johtua mm. seuraavista syistä:
•

henkilökohtaiset olosuhteesi;

•

oppimisvaikeus;

•

shokki.

Tulkit
Voimme tarjota sinulle riippumattoman tulkin, joka ei ole An Garda
Siochánan palveluksessa.

Uhrien tukipalvelut
Uhrien tukipalveluja on paljon (katso luettelo sivulta 36).
Suostumuksellasi An Garda Síochánan virkamies huolehtii siitä, että
saat asianmukaista uhreille tarkoitettuja tukipalveluja.

Irlannin ulkopuolella tehdyt rikokset
Jos ilmoitat meille Irlannin ulkopuolella tapahtuneesta rikoksesta,
voimme välittää ilmoituksesi viipymättä sen maan toimivaltaiselle
viranomaiselle, jossa rikos tehtiin.

Irlannissa matkustavat ulkomaalaiset turistit
Jos olet joutunut uhriksi Irlannin matkasi aikana, voit ilmoittaa
tapahtuneesta missä tahansa Gardan asemassa. Otamme lausuntosi
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vastaan välittömästi ja suostumuksellasi lähetämme tapauksesi myös
ITAS:n (Irish Tourist Assistance Service) käsittelyyn.
ITAS tarjoaa ilmaisen valtakunnallisen palvelun auttaen Irlantiin
tulleita matkailijoita, jotka ovat vierailunsa aikana joutuneet rikoksen
uhriksi tai kärsineet jostain muusta traumaattisesta tapahtumasta.

Puhelinnumero
Web-osoite

+353 (0)1 666 9354
www.itas.ie

Korjaavan oikeuden palvelut
Korjaavalla oikeudella tarkoitetaan menettelyä, jossa uhrin ja
rikoksentekijää tapaamista koordinoi ja helpottaa jokin riippumaton
henkilö, joka on erikoistunut tällaiseen vuorovaikutukseen. Tapaamisen
aikana uhri voi kertoa tarinansa, jotta rikoksentekijä voisi ymmärtää
rikoksensa todelliset seuraukset ja korjata aiheuttamansa vahingon niin
pitkälle kuin mahdollista.
Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, ja rikoksentekijä on alle 18-vuotias,
sinut voidaan kutsua osallistumaan perhetapaamiseen, jossa voit
ilmaista mielipiteesi, jotta niitä voitaisiin ottaa huomioon rikoksen
käsittelyssä.
Lisätietoja korjaavasta oikeudesta on saatavilla osoitteessa
www.probation.ie.
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Oletko tyytymätön saamaasi palveluun?
Jos olet tyytymätön palveluumme tai jos sinulla on
kysymyksiä, ehdotuksia tai palautetta An Garda Síochánan
virkamiesten toiminnasta, voit ottaa yhteyttä paikalliseen Gardasuperintendenttiin. Superintendenttien yhteystiedot ovat saatavilla
osoitteessa tässä.
Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen Garda Victim Service Office toimipisteeseen.
Valitukset voidaan lähettää Garda Síochánan oikeusasiamiehen
komissioon.
150 Abbey Street Upper, Dublin 1.
LoCall

1890 600 800

Puhelinnumero +353 (0)1 871 6727
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Gardan uhrin huoltolaitokset valtakunnallisesti
1. Cavan/Monaghan
Ballyconnell, Co. Cavan
Puhelinnumero (0)49 952 5807
Sähköpostiosoite CavanMonaghan.VictimService@garda.ie

2. Clare
Ennis, Co. Clare
Puhelinnumero (0)65 684 8194
Sähköpostiosoite Clare.VictimService@garda.ie

3. Cork City
Anglesea Street, Cork
Puhelinnumero (0)21 454 8524
Sähköpostiosoite CorkCity.VictimService@garda.ie

4. Cork North
Mitchelstown, Co. Cork
Puhelinnumero (0)25 86786
Sähköpostiosoite CorkNorth.VictimService@garda.ie

5. Cork West
Bandon, Co. Cork
Puhelinnumero (0)23 885 2295
Sähköpostiosoite CorkWest.VictimService@garda.ie
Garda Victim Service Offices nationwide
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6. DMR East
Dún Laoghaire, Co. Dublin
Puhelinnumero (0)1 666 5063
Sähköpostiosoite DMREast.VictimService@garda.ie

7. DMR North Central
Store Street, Dublin 1
Puhelinnumero (0)1 666 8108
Sähköpostiosoite DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie

8. DMR North
Ballymun, Dublin 9
Puhelinnumero (0)1 666 4463
Sähköpostiosoite DMRNorth.VictimService@garda.ie

9. DMR South Central
Pearse Street, Dublin 2
Puhelinnumero (0)1 666 9350
Sähköpostiosoite DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie

10. DMR South
Crumlin, Dublin 12
Puhelinnumero (0)1 666 6263
Sähköpostiosoite DMRSouth.VictimService@garda.ie

20

11. DMR West
Finglas, Dublin 11
Puhelinnumero (0)1 666 7563
Sähköpostiosoite DMRWest.VictimService@garda.ie

12. Donegal
Glenties, Co Donegal
Puhelinnumero (0)74 955 1085
Sähköpostiosoite Donegal.VictimService@garda.ie

13. Galway
Gort, Co. Galway
Puhelinnumero (0)91 636495
Sähköpostiosoite Gaillimh.VictimService@garda.ie

14. Kerry
Castleisland, Co. Kerry
Puhelinnumero (0)66 716 3303
Sähköpostiosoite Kerry.VictimService@garda.ie

15. Kildare
Naas, Co. Kildare
Puhelinnumero (0)45 884395
Sähköpostiosoite Kildare.VictimService@garda.ie
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16. Kilkenny/Carlow
Kilkenny, Co. Kilkenny
Puhelinnumero (0)56 777 5090
Sähköpostiosoite KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie

17. Laois/Offaly
Portlaoise, Co. Laois
Puhelinnumero (0)57 867 4195
Sähköpostiosoite LaoisOffaly.VictimService@garda.ie

18. Limerick
Henry Street, Limerick
Puhelinnumero (0)61 212496
Sähköpostiosoite Limerick.VictimService@garda.ie

19. Louth
Dunleer, Co. Louth
Puhelinnumero (0)41 686 2388
Sähköpostiosoite Louth.VictimService@garda.ie

20. Mayo
Swinford, Co. Mayo
Puhelinnumero (0)94 925 3139
Sähköpostiosoite Mayo.VictimService@garda.ie
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21. Meath
Navan, Co. Meath
Puhelinnumero (0)46 903 6194
Sähköpostiosoite Meath.VictimService@garda.ie

22. Roscommon/Longford
Convent Road, Roscommon
Puhelinnumero (0)90 663 8389
Sähköpostiosoite RoscommonLongford.VictimService@garda.ie

23. Sligo/Leitrim
Carrick-on-Shannon
Puhelinnumero (0)71 965 0517
Sähköpostiosoite SligoLeitrim.VictimService@garda.ie

24. Tipperary
Templemore, Co. Tipperary
Puhelinnumero (0)504 32636
Sähköpostiosoite Tipperary.VictimService@garda.ie

25. Waterford
Waterford, Co. Waterford
Puhelinnumero (0)51 305395
Sähköpostiosoite Waterford.VictimService@garda.ie
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26. Westmeath
Delvin, Co. Westmeath
Puhelinnumero (0)44 966 8102
Sähköpostiosoite WestMeath.VictimService@garda.ie

27. Wexford
Wexford, Co. Wexford
Puhelinnumero (0)53 916 5297
Sähköpostiosoite Wexford.VictimService@garda.ie

28. Wicklow
Bray, Co. Wicklow
Puhelinnumero (0)1 666 5360
Sähköpostiosoite Wicklow.VictimService@garda.ie
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Hyödyllisiä sivustoja
Rikoksen uhrina sinulla on oikeus saada ilmaisia tukipalveluja. Alla on
luettelo rikoksen uhreille suunnatuista apuresursseista. Jos et ole varma,
mikä tukipalveluista sopii sinulle parhaiten, voit saada lisätietoja
paikallisesta Garda Victim Service Office -toimipisteestä tai National
Crime Victims Helpline -palvelusta (116006).
AdVIC – henkirikosten uhrien neuvonta
AdVIC toimii henkirikosten uhrien ja heidän perheidensä
oikeuksien puolesta. Se tuo yhteen henkirikoksen johdosta läheisensä
menettäneet perheet ja tarjoaa ilmaista ammatillista neuvontaa
Web-osoite www.advic.ie
Puhelinnumero 1800 852 000

AnyMan – tukea miehille
AnyMan tarjoaa tukipalveluja ja tietoa miehille, jotka ovat kokeneet tai
kokevat perheväkivaltaa.
Web-osoite www.anyman.ie
Puhelinnumero +353 (0)1 554 3811

CARI – tukea lapsille ja nuorille
CARI tarjoaa tukipalveluja lapsille ja nuorille, jotka ovat kärsineet
seksuaalista hyväksikäytöstä. Järjestö tukee myös heidän
perheenjäseniään ja hoitajiaan.
Web-osoite www.cari.ie
Puhelinnumero 1890 924 567
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Crime Victims Helpline
Irlannin Crime Victims Helpline -linja tarjoa kuuntelu- ja tukipalveluja
rikoksen uhreille.
Web-osoite www.crimevictimshelpline.ie
Puhelinnumero 116 006

Dublin Rape Crisis Centre
Dublin Rape Crisis Centre - Tämä järjestö tarjoaa erilaisia tukipalveluja
naisille ja miehille, jotka ovat joutuneet raiskauksen, seksuaalisen
väkivallan, häirinnän tai lapsuudenaikaisen hyväksikäytön kohteeksi.
Web-osoite www.drcc.ie
Puhelinnumero 1800 77 8888

Missing Persons Helpline
Kadonneiden henkilöiden puhelinpalvelu tarjoaa tukea perheille ja
henkilöille, joilla on kadonnut sukulainen, ystävä tai työkaveri.
Web-osoite www.missingpersons.ie
Puhelinnumero 1890 442 552

One In Four
One In Four auttaa aikuisia, jotka ovat kokeneet lapsuudessa
seksuaalisesta hyväksikäytöstä, heidän perheensä ja ne, jotka ovat
harjoittaneet seksuaalisesti vahingollista käyttäytymistä.
Web-osoite www.oneinfour.ie
Puhelinnumero (01) 662 4070
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Rape Crisis Network Ireland
Rape Crisis Network Ireland toimii kattojärjestönä kaikille
raiskauskeskuksille, jotka tarjoavat ilmaista neuvontaa, ammatillista
tietoa ja tukea seksuaalisen hyväksikäytön uhreille.
Web-osoite www.rapecrisishelp.ie
Puhelinnumero (01) 865 6954
Ruhama
Ruhama tukee prostituution ja järjestäytyneen sukupuolikaupan uhreja.
Web-osoite www.ruhama.ie
Puhelinnumero (01) 836 0292
Support after Homicide
Tämä järjestö tarjoaa emotionaalista tukea ja käytännön tietoa sellaisille
henkilöille, jotka ovat joutuneet kosketuksiin henkirikoksen kanssa.
Web-osoite www.supportafterhomicide.ie
Puhelinnumero 087 983 7322
Women’s Aid
Women’s Aid tarjoa tukipalveluja ja tietoa kotiväkivallasta kärsiville
naisille.
Web-osoite www.womensaid.ie
24h palvelulinja 1800 341 900

Muita hyödyllisiä linkkejä
Garda www.garda.ie
Tuomioistuinten palvelu

www.courts.ie

Tusla www.tusla.ie
27

Terveydenhuollon johtaja

www.hse.ie

Crime Victims Helpline
Puhelinnumero 116 006
CrimeVictimsHelpline.ie
An Garda Síochána
Lisätietoja uhrin oikeuksista, rikoksesta ilmoittamista, ilmaisia uhrien tukipalveluja
koskevia tietoja jne. osoitteessa www.garda.ie
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