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SHËRBIMET TONA
STUDIM I DOSJES
Ne ofrojmë mbështetje konfidenciale 
dhe emocionale falas për viktimat 
e krimit të urrejtjes. Për më shumë 
informacion, lexoni "Si ndihmon SARI?" 
në brendësi të kësaj fletëpalosje.

TRAJNIM
Ne ofrojmë një sërë përvojash trajnimi të 
ndryshme, që nga "Turi i Ndërgjegjësimit 
Kulturor" gjithnjë i përhapur (gjatë së cilit 
pjesëmarrësit vizitojnë vendet e adhurimit dhe 
marrin pjesë në seanca pyetjesh e përgjigjesh 
me udhëheqës kulturorë dhe fetarë), deri tek 
trajnimet më konvencionale, duke përfshirë 
prezantime, seminare dhe diskutime në panel.

ARSIMI
Ne ofrojmë prezantime përfshirëse 
dhe informuese në grupime dhe klasa. 
Këto seanca mund të përshtaten për 
t'u fokusuar në një temë ose çështje 
specifike nëse është e nevojshme.

Nëse keni qenë viktimë e krimit të urrejtjes 
ose keni qenë dëshmitar i një incidenti, 
raportojeni atë dhe merrni ndihmë tani.

A KENI QENË VIKTIMË E RACIZMIT 
OSE KRIMIT TË URREJTJES?

NUK JENI VETËM.

ÇFARË ËSHTË SARI?

Stand Against Racism & Inequality - SARI 

(Qëndro kundër racizmit dhe pabarazisë) është 

një organizatë bamirëse me bazë në Bristol që 

mbështet viktimat e krimit të urrejtjes në Avon 

dhe Somerset.

Ne kemi punuar që nga viti 1991 për t'u ofruar 

viktimave mbështetje emocionale dhe praktike 

për t'i ndihmuar ata të kapërcejnë paragjykimet 

dhe padrejtësitë.
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ÇFARË ËSHTË KRIMI I URREJTJES?
Nëse dikush është i dhunshëm ose armiqësor 
ndaj jush vetëm sepse jeni vetvetja, kush 
ata mendojnë se ju jeni ose në çfarë besoni, 
atëherë ky është krim i urrejtjes. Dhe kjo është 
kundër ligjit. 

Krimet e urrejtjes mund të jenë për shkak të:
• Etnia ose raca
• Aftësia e  kufizuar (përfshirë shëndetin 

mendor)
• Orientimi seksual
• Identiteti gjinor
• Feja ose besimi
• Mosha
• Gjinia

SI E KUPTOJ NËSE ËSHTË KRIM I 
URREJTJES?
Nëse ju mendoni se keni qenë i shënjestruar 
për ndonjë prej arsyeve të listuara më sipër, 
atëherë është një krim i urrejtjes.

Krimet e zakonshme të urrejtjes përfshijnë:

• Sulm (të çdo lloji, duke përfshirë edhe të 
pështyrën).

• Abuzimi verbal (përfshirë ofendimet, 
fyerjet dhe imitimet e kafshëve).

• Abuzimi dhe sulmi seksual.
• Kërcënime, ngacmime, frikësime, 

poshtërime ose degradime.
• Vandalizëm ose dëmtim kriminal në 

pronën tuaj, duke përfshirë  mbishkrimet.
• Letra fyese, emaile, tekste, telefonata 

ose mesazhe në  mediat sociale.

PSE DUHET TË RAPORTOJ KRIMIN E 
URREJTJES?
Duke raportuar krimin e urrejtjes:

• Ju e ndaloni atë të përkeqësohet.

• Ju ndaloni që t'u ndodhë të tjerëve.

• Ju ndihmoni në identifikimin e  shkelësve.

• Ju ndihmoni ta bëni komunitetin tuaj më të 
sigurt.

ÇFARË DUHET TË BËJ NËSE MENDOJ SE 
JAM VIKTIMË E KRIMIT TË URREJTJES?
Gjithmonë duhet të raportoni krimin e urrejtjes 
edhe nëse nuk jeni të sigurt. Ju mund të gjeni 
informacionin tonë të kontaktit më poshtë. 

Nëse jeta juaj është në rrezik ose një krim i 
rëndë po ndodh, telefononi policinë tani në 
numrin 999.

Nëse është e sigurt për ta bërë këtë, 
përpiquni të mblidhni fotografi, video ose 
prova fizike. Mbani një ditar të incidenteve 
kur ato ndodhin, me detaje, pasi kjo 
mund të jetë e dobishme më vonë.

SI MUND TË NDIHMOJË SARI?
• Ne ofrojmë shërbim telefonik të 

përgjigjes emergjente 24 orë në ditë, 7 të 
javës, kështu që dikush është gjithmonë 
në dispozicion për të ndihmuar.

• Ne mund t'ju japim mbështetje 
emocionale, duke ju ndihmuar të 
përballeni me stresin, frikën dhe traumën 
e shkaktuar shpesh nga krimet e 
urrejtjes.

• Ne do të punojmë me agjenci të tjera për 
ju; ne mund t'i shtyjmë ata të ndërmarrin 
veprime, t'ju japim përditësime dhe të 
sigurohemi që ata të bëjnë gjënë e duhur.

• Ne mund t'ju mbështesim juve përmes 
procedurave ligjore në lidhje me rastin 
tuaj.

• Nëse nuk jeni të kënaqur për diçka, ne 
mund t'ju ndihmojmë të bëni ankesa 
kundër agjencive të tjera.

• Ne mund të bëjmë referime për shërbime 
të tjera nga të cilat mund të keni nevojë 
për ndihmë. 
 

Shërbimi ynë i studimit të dosjeve është falas 
dhe konfidencial dhe është i disponueshëm 

për viktimat e çdo krimi të urrejtjes në 
Bristol, South Gloucestershire, Bath & 

North East Somerset, North Somerset dhe 
Somerset.


