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MBËSHTETJA,  SIGURIA,  KOMUNIKIMI & DREJTSIA

NDJEKJA PENALE DENIMI

 A regjistrojnë prokurorët?
• Lloji i krimit të urrejtjes? 
• Dëshmi të paragjykimit dhe perceptimit të 
viktimës? 
• Nevoja për mbështetje dhe siguri të viktimave 
në gjykatë dhe përtej A i paraqitet gjykatës ky 
informacion

A regjistron gjykata:
• Nëse është zbatuar ligji për krimet e 
urrejtjes?
• Nevoja për mbështetje dhe siguri të 
viktimave në gjykatë (dhe përtej)?A i 
komunikohet ky informacion publikut?

Boshllëqet e financimit mund të nënkuptojnë që OSHC-të 
janë të paaftë për të regjistruar plotësisht dhe vazhdimisht 
dhe për të monitoruar rastet, ose në gjendje të shoqërojnë 
plotësisht viktimat në mënyrë që ato të mbështeten dhe të 
informohen gjatë gjithë procesit

Organizatat e shoqërisë 
civilejanë në anën e viktimës. 
Ato ofrojnë një net rrjet 
sigurie 'të mbështetjes dhe 
kapjes së informacionit që 
policia dhe agjencitë e tjera 
e humbasin

Mungesa e komunikimit dhe koordinimit 
në për autoritetet publike dhe institucio-
net lejon prova që mund të provojnë 
njëanshmëri motivim, si dhe informacion 
rreth mbështetjes dhe sigurisë së vikti-
mave dhe nevojave bien nëpër të çara. 
Dështimi për të kapur dhe përdorur këtë 
informacion shkakton :
→ Konfuzion
→ Braktisje Rritje të rrezikut për 
    komunitetet
→ Dështim në dhënien e efektit në 
     vullnetin e ligjvënësit për të zbatuar   
     ligjet për krimet e urrejtjes

A regjistron policia:
• Lloji i krimit të mundshëm të urrejtjes?
• Treguesit e paragjykimit dhe perceptimi i 
viktimës?
• Nevoja për mbështetje dhe siguri të 
viktimave? A i kalon ky informacion tek 
prokuroria

RRUGËTIMI I RASTEVE TË KRIMEVE TË URREJTJES WWW.FACINGFACTSONLINE.EU

‘Është detyrë e jona që t'i mbajmë 
njerëzit të sigurt dhe të hetojmë 
plotësisht çdo aspekt të 
incidentit’

‘Aty ku ka prova të paragjykimit 
motivimiT, është detyra jonë të 
sjellim atë në vëmendjen e 
gjykatës.'

‘Parlamenti e ka kaluar ligjet tona 
për krimet e urrejtjes . Ku rasti 
është vërtetuar, ne duhet t'i 
zbatojmë ato’

Kjo është hera e pestë 
që ka ndodhur, duhet 
ta raportoj por ... a do 
të më besojnë?'

Ata do të zbulojnë se 
unë nuk i kam letrat e 
duhura ...Nuk mund të 
rrezikoj të deportohem.’
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Herën e fundit policia 
nuk e ka regjistruar se 
unë jam sulmuar vetëm 
pse jam homoseksual Si 
mund ta di që do të jem i 
sigurt dhe kjo nuk do të 
ndodhë përsëri? '
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