
Kas yra 
nusikaltimas iš 
neapykantos?

ESEKSO POLICIJA
Saugome ir tarnaujame Eseksui

Pagalba ir patarimai
Susisiekite su Esekso policija -
Skambinkite 999 arba 112 skubios pagalbos 
atvejais Skambinkite 101, jei nebūtina skubi 
pagalba NGT Tekstiniai pranešimai: 18001 101

Norėdami gauti daugiau informacijos internetu, 
apsilankykite adresu: essex.police.uk  
(ieškokite „Nusikaltimai iš neapykantos“) 
 „True vision“: report-it.org.uk
„Twitter“: @StopTheHate

Jei reikalinga pagalba Esekse, kreipkitės: 
Pagalba nukentėjusiems - 0808 178 1694 
(8 - 17 val. pirmadieniais - penktadieniais)
Stop Hate UK (liet. Stabdykime 
neapykantą JK) - 0800 138 1625 (24/7)
Arba informacijos ieškokite vietos 
savivaldybių svetainėse

„Iš pradžių man kilo sunkumų pranešti apie tai, 
ką teko patirti mano klientams. Supratau, kad 
jiems reikalinga pagalba ir aš norėjau jiems 
padėti, bet žinojau, kad aš tam neturiu priemonių. 
HIRC/ Nusikaltimų iš neapykantos ambasadorių 
mokymai suteikė man pasitikėjimo nustatant 
nusikaltimus / incidentus iš neapykantos - ir, 
kas svarbiausia jiems, žinių, kaip 
priimti pranešimą ir pasiūlyti savo 
klientams reikalingą pagalbą.“

STABDYKIME NEAPYKANTĄ

Kaip pranešti
  

Pranešimų apie nusikaltimus iš neapykantos 
centrai (HIRC): 
bendruomenės vietos, kur asmenims – nukentėjusiems 
ar liudininkams - teikiama pagalba, kai norima pranešti 
apie nusikaltimus ar incidentus iš neapykantos. Jūsų 
vietovėje esančių HIRC informaciją rasite adresu  
essex.police.uk arba vietos savivaldybės svetainėje.

„True vision“: Praneškite internetu Anglijos ir Velso 
policijos nacionaliniame pranešimų puslapyje:  
report-it.org.uk

„Crime Stoppers“: Praneškite anonimiškai 
paskambinę numeriu 0800 555 111 arba internetu adresu 
crimestoppers.uk.org

„Stabdykime neapykantą JK“: nepriklausoma, 
konfidenciali ir prieinama pranešimų ir paramos 
nukentėjusiems, liudytojams ir trečiosioms šalims linija. 
Skambinkite 0800 138 1625 arba apsilankykite adresu 
www.stophateuk.org

Pranešimų apie 
nusikaltimus iš 
neapykantos 
centras

„SUSTABDYKITE NUSIKALTIMUS 
IŠ NEAPYKANTOS“
0800 138 1625
24 val. veikianti pagalbos linija



Kas yra nusikaltimas  
iš neapykantos?

Kas vyksta  
toliau?

Kodėl turėčiau apie  
tai pranešti?

Nusikaltimas iš neapykantos yra bendra sąvoka, 
kurią naudojame aptariant nusikaltimus ir 
incidentus iš neapykantos. 

Nusikaltimai iš neapykantos yra nusikaltimai, kurie, 
kaip supranta nukentėjusieji ar kiti asmenys, įvyksta 
dėl priešiškumo ar išankstinio nusistatymo.

Incidentai iš neapykantos yra panašūs į 
nusikaltimus ir dažnai išsivysto į nusikaltimus ar 
sukelia įtampą bendruomenėje.

Jie įvyksta dėl nusistatymo prieš asmenines savybes:

• Rasė: įskaitant etninę kilmę, tautybę, 
tautinę kilmę, spalvą, čigonus ir keliautojų 
bendruomenes

• Religija ar įsitikinimai: įskaitant netikinčiuosius

• Lytis: įskaitant transeksualus, nedvinarius ir 
abiejų lyčių

• Seksualinė orientacija: įskaitant gėjus, lesbietes 
ir biseksualus

• Negalia: įskaitant mokymosi, psichinės 
sveikatos, fizinę ir sensorinę negalią

Nusikaltimai iš neapykantos gali būti grupiniai ir 
individualūs ir įvairių formų:

• Grasinimai ar realus fizinis užpuolimas

• Žodinė prievarta

• Bauginantis elgesys ir priekabiavimas, įskaitant 
elektroninius laiškus, internetu ir per socialinę 
žiniasklaidą

• Žala nuosavybei

• Įžeidžiantys lankstinukai, plakatai ar grafiti

• Skatinimas kitus įvykdyti nusikaltimą iš 
neapykantos, įskaitant socialinės žiniasklaidos 
platformas

• Esekso policija pasikalbės su jumis, kad nustatytų 
incidento aplinkybes

• Esekso policija pasikalbės su jumis jums patogiu būdu

• Esekso policija aptars apsaugos priemones, kurios 
yra reikalingos

• Esekso policija visada vadovaujasi nukentėjusiųjų 
nuomone ir pageidavimais

• Kai tik bus nuspręsta dėl žalos, bus atliekamas tyrimas

Jei jūs nukentėjote nuo 
nusikaltimo iš neapykantos, 
galite pasikalbėti su Pagalbos 
nukentėjusiais darbuotojais:

Nepriklausomai nuo to, kada įvyko 
nusikaltimas iš neapykantos ir ar jūs 
apie jį pranešėte policijai.

Paramos nukentėjusiems tarnyba teikia praktinę 
ir emocinę pagalbą asmenims, kurie nukentėjo 
nuo nusikaltimo ar traumuojančio incidento.

• Skambinkite: 0808 178 1694 (Esekso biuras 
dirba 8 - 17 val. pirmadieniais - penktadieniais)

• Skambinkite: 0808 168 9111 (Nacionalinė 
pagalbos linija, dirba 24/7)

• Paprašykite pagalbos internetu:  
www.victimsupport.org.uk/help-and- support/
get-help/support-near-you/east- england/essex

Bet kokios formos nusikaltimai iš neapykantos 
yra nepateisinami.

• Pranešus apie nusikaltimą iš neapykantos, jūs 
galėsite gauti pagalbą ir paramą, kurios jums 
reikia.

• Esekso policija ištirs nusikaltimą ir imsis 
teigiamų veiksmų prieš įtariamuosius, padarius 
nusikaltimą iš neapykantos.

• Esekso policija bendradarbiauja su partnerinėmis 
institucijomis, kad apsaugotų asmenis ir grupes.

• Esekso policija stengiasi užtikrinti, kad pažeidėjai 
būtų patraukti atsakomybėn

Pranešimas gali daug ką pakeisti - jums, jūsų 
šeimai, jūsų draugams ir jūsų bendruomenei. 

Skambinkite Esekso policijai 101

Esekso policijai galite pranešti šiais būdais:

• Skambinkite: 999 arba 112 skubios pagalbos 
atveju

• Skambinkite: 101 neskubiais atvejais

• Kurtiesiems ar sunkiai girdintiems: NGT 
Tekstiniai pranešimai 18001 101 www.ngts.org.uk

• Praneškite internetu: True Vision - 
          www.report-it.org.uk 

• Pranešti asmeniškai: policijos komisariate


