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 مبارزه مشترک علیھ جرم ناشی از نفرت

 جرم ناشی از نفرت چیست؟             

صورت میگیرد تا فرد یا گروھی از افراد را از سوی مجرم  جرم ناشی از نفرت عبارت از جرمی است کھ عمداً 
یا دیگر شرایط مشابھ مورد آزار و اذیت قرار دھد. رنگ پوست، عقیده، تمایل جنسی، ھویت جنسیتیبرمبنای مبداء،   

 ھرگاه من قربانی یا شاھد جرم ناشی از نفرت قرار گیرم، چھ کرده میتوانم؟

•

•

•

•

در  صورتیکھ جرم جریان داشتھ باشد، ذریعھ شماره 112 با پولیس بھ تماس شوید.
ھرگ اه جرم قبًال واقع شده باشد، موضوع را بھ پولیس از طریق شماره تلیفون 14  114 یا بھ حوزه پولیس 

گزارش دھید.
ھرگاه  بھ کمک نیاز داشتھ باشید یا سوالی داشتھ باشید، میتوانید بھ واحد حمایت از قربانیان ذریعھ شماره 	

006 116 بھ تماس شوید. ضرور نیست تا نخست گزارش پولیس را ارایھ نمایید.
شما  میتوانید در مورد جرم ناشی از نفرت بھ پولیس گزارش دھید بدون اینکھ ھویت تان فاش گردد. این کار 

را  میتوانید از طریق شماره تلیفون 114	14 یا با مراجعھ بھ ویبسایت polisen.se گزارش دھید.

من جرم ناشی از نفرت را بھ پولیس گزارش دھم؟چرا باید   

پولیس باید بداند کھ چھ زمانی جرم ناشی از نفرت وقوع یافتھ تا جرم مورد نظر را مورد تحقیق قرار دھد و از تکرار 
حتی اگر قضیھ تان اقدامات محکمھ را در پی نداشتھ باشد، شما با گزارش این جرم در واقعیت  آن جلوگیری نماید.

 جامعھ را مصئون تر می سازید.

برای قربانی جرم ناشی از نفرت خوب است؟ چرا دریافت کمک  

انخاطره اذیت از سوی فردی بنابر ھویت تقربانی بودن جرم ناشی از نفرت بسیار ناراحت کننده است.  اینکھ کی  -
ھستید با فردی با تجربھ در رسیدگی بھ اشخاصی کھ قربانی اکثراً صدمات عمیق را بھ جا میگذارد. بنابرین، صحبت  -

ده، کسانیکھ واحد حمایت از قربانیان دارای کارمندان مجرب و دلسوز بو این جرم بوده اند میتواند بسیار مفید باشد.
شنوند و برای او کمک شخصی فراھم سازند. دریافت کمک از این واحد مستلزم وقت میگذارند تا مشکل قربانی را ب

زبان دریافت شده  20حمایت از سوی این واحد بھ  این نیست تا شما نخست موضوع را بھ پولیس گزارش دھید.
 میتواند.

 است گردیده تهیه سویویک پروژۀ از بخشی منحیث معلومات ورق.


