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معا ضد جرائم الكراهية
ما هي جريمة الكراهية؟
يُقصد بجريمة الكراهية أن الشخص الذي ارتكب جريمة فعل ذلك بهدف اإلساءة إلى شخص أخر أو مجموعة من
األشخاص بسبب أصلهم أو لونهم أو عقيدتهم أو ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو تعبيرهم أو أي ظرف مماثل آخر.
ماذا يجب علي أن أفعل بحال التعرض لجريمة كراهية أو بحال كنت شاهدا على ذلك؟
 بحال حدوث الجريمة اتصل بالشرطة على الرقم 112
 إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بالفعل  ،فأبلغ الشرطة بالحادث عن طريق  11414أو قم بزيارة مركز الشرطة.
 ات صلعلى طوارئ ﺿﺣﺎﯾﺎ الجرﯾﻣﺔ  116 006ﻣن أج اللحصو لعلى اﻟدعم و القدرة على طرا حألسلئة
وأ نتﻟست بحاجة لتقديم شكو ىللشرطةق بل ذﻟك
 يمكنك إخبار الشرطة بجريمة الكراهية كمصدر مجهول يمكنك القيام بذلك من خالل االتصال بالرقم 11414
أو من خالل الموقع االلكتروني polisen.se
لماذا يجب عليي التقدم بشكوى ضد جرائم الكراهية؟
يجب أن تعرف الشرطة متى تم ارتكاب جريمة كراهية من أجل التحقيق في الجريمة ومنع وقوع المزيد من الجرائم
المماثلة  .حتى إذا لم تفضي قضيتك الخاصة إلى محاكمة  ،فأنت تساهم بهذه الحالة في أمن المجتمع من خالل اإلبالغ عن
الجريمة.
لماذا من الجيد أن أتلقى الدعم إذا كنت قد تعرضت لجريمة الكراهية؟
إنه أمر مخيف أن تتعرض لجريمة الكراهية .إن الحادثة التي يهاجمك بها شخص ما بسبب هويتك  -من أنت  -غالبًا ما
تترك عالمات عميقة .قد يكون من الجيد التحدث مع شخص لديه خبرة في مقابلة أشخاص تعرضوا للجريمة .يوجد في
مركز ضحايا الجريمة أشخاص أكفاء لديهم الوقت لالستماع وتقديم الدعم الشخصي .ال يوجد أي شرط بأن تبلغ الشرطة
بالحادث من أجل الحصول على مساعدتها .يمكن تقديم الدعم بما يصل إلى  20لغة مختلفة.
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