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אין אײנעם קעגן ׂשינאה־ֿפאַ רברעכענס
װאָ ס איז אַ ׂשינאה־ֿפאַ רברעכן?

אַ ׂשינאה־ֿפאַ רברעכן איז אַ ֿפאַ רברעכן באַ גאַ נגען ֿפון עמעצן ּכדי צו באַ לײדיקן אַ ן אינדיװיד אָ דער אַ ֿפאָ לק צוליב
זײער אָ ּפשטאַ ם ,הויטקאָ ליר ,רעליגיע ,נײגונג ,צװישנמיניקע אידענטיטעט אָ דער אויסדרוק ,אָ דער עּפעס אַ זוינס.

װאָ ס טוט מען אויב מען איז אַ קרבן אָ דער אַ ן עדות ֿפון אַ ׂשינאה־ֿפאַ רברעכן?





אין משך ֿפון אַ ן אָ נגײענדיק ֿפאַ רברעכן – קלינגט אָ ן דעם ּפאָ ליצײ.112 ,
טאָ מער ,איז דאָ ס ֿפאַ רברעך שוין געשען ,גיט איבער אַ טענה־באַ ריכט צום ּפאָ ליצײ װיִאַ  11414אָ דער
בײַ אַ ּפאָ ליצײ־סטאַ נציע.
א רבינדונג מיטן קרבן־הילף אויף ּ 116 006כדי צו באַ קומען שטיץ און שטעלן
שטעלט זיך אין ֿפ ַ
ֿפראַ געס .מע דאַ רף נישט האָ ט איבערגעגעבן אַ באַ ריכט־טענה.
מע קען זײַ ן אָ נאָ נים װען מען שטעלט זיך אין ֿפאַ רבינדונג מיטן ּפאָ ליצײ װעגן אַ ׂשינה־ֿפאַ רברעכן .אי װיִאַ
 11414אי װיִאַ .polisen.se

ֿפאָ רװאָ ס זאָ ל מען איבערגעבן באַ ריכט־טענות װעגן ׂשינע־ֿפאַ רברעכענס?

דער ּפאָ ליצײ מוז װיסן װען עמעצער האָ ט באַ גאַ נגען אַ ׂשינה־פאַ רברעכןּ ,כדי צו אויסֿפאָ רשן דאָ ס ֿפאַ רברעכן און
ֿפאַ רהיטן װידער ֿפאַ רברעכערײַ  .אֿפילו װען אַ געריכט װעט נישט באַ האַ נדלען אָ ט דײַ ן טענה ,װערט די
געזעלשאַ ֿפט מער זיכער צוליב דײַ ן באַ ריכט־טענה.

ס'איז שרעקלעך צו זײַ ן אַ קרבן ֿפון אַ ׂשינה־ֿפאַ רברעכן .די איבערלעבונג ֿפון אַ ן אַ טאַ ק קעגן דײַ ן אידענטיטעט ־
װער דו ביסט – איז אָ ֿפט מאָ ל זײער שװער צו איבערלעבן .דאַ ן ,קען עס זײַ ן װיכטיק צו רעדן מיט עמעצן ,אַ מֿבין
ֿפון קרבן־איבערלעבונגען .בײַ קרבן־הילף זײַ נען דאָ קלוגע מענטשן װאָ ס האָ בן צײַ ט דיר צו צוצוהערן און שטיצן.
מע דאַ רף נישט איבערגעבן אַ טענה־באַ ריכט צום ֿפאָ ליצײ ּכדי צו באַ קומען הילף בײַ ם קרבן־הילף .דאָ רעדט
מען ּכמעט ֿ 20פאַ רשײדענע שּפראַ כן.

די אינֿפאָ רמאַ ציע איז צונויֿפגעשטעלט געװאָ רן אינעם ּפראָ יעקט סװעװיק.
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