SVENSKA

Tillsammans mot hatbrott
Vad är ett hatbrott?
Med hatbrott menas att den som begått ett brott har gjort det för att kränka en
person eller folkgrupp på grund av dess ursprung, hudfärg, trosbekännelse, sexuella
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller någon annan liknande
omständighet.
Vad ska jag göra om jag utsätts för eller är vittne till hatbrott?
• Vid pågående brott – ring polisen på 112.
• Om brottet redan har begåtts, anmäl händelsen till polisen via 114 14
eller besök en polisstation.
• Kontakta Brottsofferjouren på 116 006 för att få stöd och ställa frågor. Du
behöver inte ha gjort en polisanmälan först.
• Du kan tipsa polisen anonymt om hatbrott. Det gör du via 114 14 eller
på webbplatsen polisen.se.
Varför ska jag polisanmäla hatbrott?
Polisen måste få veta när ett hatbrott begåtts för att kunna utreda brottet och för
att förhindra fortsatt brottslighet. Även om just ditt ärende inte går vidare till en
rättegång, bidrar du till tryggheten i samhället genom att rapportera brottet.
Varför är det bra att få stöd om jag har utsatts för ett hatbrott?
Det är skrämmande att utsättas för ett hatbrott. Upplevelsen av att någon angriper
dig på grund av din identitet – vem du är – sätter ofta djupa spår. Det kan då vara
bra att få prata med någon som har erfarenhet av att möta personer som utsatts
för brott. På Brottsofferjouren finns kompetenta medmänniskor som har tid att
lyssna och ge ett personligt stöd. Det finns inget krav på att du ska polisanmäla
händelsen för att få deras hjälp. Stödet kan ges på upp till 20 olika språk.
Informationsbladet är framtaget inom projektet Swevic.

With the financial support from the Rights, Equality and Citizenship Programme
of the Euro-pean Union, European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information conained therein.

