 5 ...میں سے  3منافرت پر مبنی جرائم کی
اطالع پولیس کو نہیں دی جاتی ہے۔ کسی
بھی فرد کے ساتھ اس بنیاد پر زیادتی نہیں
کی جانی چاہئے کہ وہ کون ہے۔ خاموش
رہ کر تکلیف برداشت نہ کریں...

میں منافرت پر مبنی کسی جرم کی رپورٹ کس
طرح کروں؟
آپ کسی بھی جرم کی رپورٹ مندرجہ ذیل کسی بھی طریقہ سے
رازداری کے ساتھ کر سکتے  /سکتی ہیں:
•کسی ہنگامی حالت میں  999پر کال کریں
•غیر ہنگامی حاالت کے لئے  101پر کال کریں
• www.report-it.org.ukپر آن الئن رپورٹ کریں
•پولیس اسٹیشن میں کال کریں یا سڑک پر موجود پولیس
افرسان کو مخاطب کریں

آپ کچھ بھی ہوں یہ
جرم نہیں ہے:
مگر منافرت جرم ہے
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منافرت پر مبنی جرم کیا
ہے؟

منافرت پر مبنی جرائم کی
مثالیں

آپ پولیس سے کس چیز کی
توقع کر سکتے  /سکتی ہیں؟

منافرت پر مبنی جرم کوئی بھی
ایسا مجرمانہ فعل ہے جس کو جرم
کا شکار شخص یا کوئی بھی دیگر
شخص یہ تصور کرے کہ اس کی
وجہ کوئی بھی ایسی زیادتی یا
تعصب ہے جو کسی شخص کی درج
ذیل خصوصیات کی وجہ سے ہے:

کسی بھی نوعیت کا جرم منافرت پر
مبنی جرم ہو سکتا ہے۔ مثالوں میں
شامل ہیں:

منافرت پر مبنی جرم کی تمام
رپورٹوں کو پولیس کا رسپانس
حاصل ہوگا۔

•نسل (بشمول قومیت ،قومی
بنیاد ،ثقافتی بنیاد،
نسل اور رنگ)
•مذہب
•جنسی میالن
•معذوری
•جنس تبدیل کرنے واال
(ٹرانس جینڈر)
•انفرادی خصوصیت جو کسی
شخص کی ظاہری شکل
وصورت کو مختلف بناتی ہے
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•جسمانی حملے
•جائیداد کو نقصان
•جارحانہ گریفٹی

ہو سکتا ہے کہ ہم فورا ً رسپانڈ
کرنے کے قابل نہ ہوں ،مگر ہم
تمام رپورٹوں پر کارروائی رضور
کریں گے۔

•آگ زنی
•حملہ کی دھمکیاں
•جارحانہ خطوط
•ناروا یا فحش ٹیلی فون کالیں
•سماج مخالف سلوک اور
دھونس جمانا
•جارحانہ زبان اور ہراسانی
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