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JIDDISCH

 אין אײנעם קעגן ׂשינאה־ֿפַארברעכענס

װָאס איז ַא ׂשינאה־ֿפַארברעכן?
ַאן אינדיװיד ָאדער ַא ֿפָאלק צוליב  ּכדי צו בַאלײדיקן בַאגַאנגען ֿפון עמעצן כןַא ׂשינאה־ֿפַארברעכן איז ַא ֿפַארברע

אויסדרוק, ָאדער עּפעס ַאזוינס. צװישנמיניקע אידענטיטעט ָאדער, הויטקָאליר, רעליגיע, נײגונג, םָאּפשטאַ זײער 

ָאדער ַאן עדות ֿפון ַא ׂשינאה־ֿפַארברעכן? ןקרבװָאס טוט מען אויב מען איז ַא 
  ַ112קלינגט ָאן דעם ּפָאליצײ,  –ן ָאנגײענדיק ֿפַארברעכן אין משך ֿפון א.
 ,ָאדער  11414ּפָאליצײ װִיַא ם גיט איבער ַא טענה־בַאריכט צו טָאמער, איז דָאס ֿפַארברעך שוין געשען

 בַײ ַא ּפָאליצײ־סטַאנציע.
 שטעלט זיך אין ֿפַא רבינדונג מיטן קרבן־הילף אויף 006 116 ּכדי צו בַא קומען שטיץ און שטעלן 

ֿפרַא געס. מע דַא רף נישט הָא ט איבערגעגעבן ַא בַא ריכט־טענה. 
 ג מיטן ּפָאליצײ װעגן ַא ׂשינה־ֿפַארברעכן. אי װִיַא יך אין ֿפַארבינדונז טמע קען זַײן ָאנָאנים װען מען שטעל

 .polisen.se אי װִיאַ  11414

װעגן ׂשינע־ֿפַארברעכענס? ותאיבערגעבן בַאריכט־טענ מען ֿפָארװָאס זָאל
ֿפָארשן דָאס ֿפַארברעכן און ּכדי צו אויס ,דער ּפָאליצײ מוז װיסן װען עמעצער הָאט בַאגַאנגען ַא ׂשינה־פַארברעכן

לען ָאט דַײן טענה, װערט די דנישט בַאהַאנ טַארהיטן װידער ֿפַארברעכערַײ. אֿפילו װען ַא געריכט װעֿפ
 טענה.בַאריכט־מער זיכער צוליב דַײן געזעלשַאֿפט 

די איבערלעבונג ֿפון ַאן ַאטַאק קעגן דַײן אידענטיטעט ־ . כןצו זַײן ַא קרבן ֿפון ַא ׂשינה־ֿפַארברע שרעקלעךס'איז 
ַא מֿבין  ,מיט עמעצן ו רעדןקען עס זַײן װיכטיק צ ,. דַאןצו איבערלעבן איז ָאֿפט מָאל זײער שװער –דו ביסט  װער

מענטשן װָאס הָאבן צַײט דיר צו צוצוהערן און שטיצן.  קלוגעבַײ קרבן־הילף זַײנען דָא  ־איבערלעבונגען.ןֿפון קרב
מע דַארף נישט איבערגעבן ַא טענה־בַאריכט צום ֿפָאליצײ ּכדי צו בַאקומען הילף בַײם קרבן־הילף. דָא רעדט 

 ֿפַארשײדענע שּפרַאכן.  20מען ּכמעט 

צונויֿפגעשטעלט געװָארן אינעם ּפרָאיעקט סװעװיק. די אינֿפָארמַאציע איז  


