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PODRŠKA,  SIGURNOST,  KOMUNIKACIJA I  PRAVDA

KRIVIČNO GONJENJE KAŽNJAVANJE

Da li tužilaštvo beleži:
• Vrstu zločina iz mržnje?
• Dokaz predrasuda i percepciju žrtve?
• Podršku žrtvama i potrebu za bezbednošću 
  (i više od toga)?
• Da li je ova informacija prosleđena sudu?

Da li sud beleži:
• Da li je zakon o zločinima iz mržnje 
primenjen?
• Podršku žrtvama i potrebu za 
  bezbednošću (i više od toga)?
• Da li je ova postala javna?

Nedostatak sredstava znači da NVO nisu u 
potpunosti i besprekidno da prate žrtve kako 
bi imale podršku i bile informisane kroz 
proces.

NVO su na strani žrtve. One 
pružaju mrežu sigurnosti i 
hvataju informacije koje 
policija i druge agencije 
propuštaju.

Manjak komunikacije i koordinacije javnih 
vlasti i institucija dovodi do toga da 
određeni dokazi koji moguće dokazuju 
motiv predrasude, kao i informacije o 
bezbednosti i sigurnosti završe u nekom 
procepu. 

Neuspeh da se uhvate i koriste informaci-
je stvara:
→ Zabunu
  → Odustajanje
    → Povećan rizik za zajednice
       → Neuspeh da volja zakonodavca 
          ima efekat primenom zakona za 
          zločine iz mržnje

Da li policija beleži:
• Vrstu mogućeg zločina iz mržnje?
• Indikatore predrasuda i percepciju žrtve?
• Podršku žrtvama i potrebu za
  bezbednošću?
• Da li je ova informacija data tužilaštvu?

PUTOVANJE SLUČAJA ZLOČINA IZ MRŽNJE WWW.FACINGFACTSONLINE.EU

‘Naša je dužnost da obezbedimo 
bezbednost ljudi i da u potpunosti 
istražimo svaki aspekt incidenta’

‘Kada postoji dokaz motiva 
predrasude, naša je dužnost da 
to iznesemo pred sud’

‘Parlament je usvojio zakone o 
zločinima iz mržnje. Kada je slučaj 
dokazan, moramo primeniti te 
zakone.’

Ovo je peti put da mi se 
dešava, moram da 
prijavim ali…da li će mi 
verovati?’

Saznaće da nemam 
originalne papire, ne 
mogu da rizikujem da 
me deportuju’

Potreba 

žrtve za 

podrškom

Indikator predrasude

Potreba 

žrtve za 

podrškom

Dokazi 
predrasude

Poslednji put policija nije 
zabeležila da sam napad-
nut zato što sam gej. 
Kako da znam da ću biti 
bezbedan i da se neće 
ponovo desiti’
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