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HİZMETLERİMİZ
SOSYAL ÇALIŞMA
Nefret suçu mağdurlarına ücretsiz ve gizli 

duygusal ve pratik destek sunmaktayız. 

Daha fazla bilgi için bu broşürün 'SARI nasıl 

yardım edebilir?' kısmını gözden geçirin.

EĞİTİM
Oldukça popüler olan 'Kültürel Farkındalık 

Turumuz' (ki burada katılımcıların ibadet 

yerlerini ziyaret etmesi ve kültürel ve dini 

liderlerle soru cevap oturumları da dahildir) 

veya daha geleneksel olan sunumlar, 

atölyeler ve panel tartışmaları gibi bir dizi 

farklı eğitim deneyimleri sağlamaktayız.

EĞİTİM
Topluluklara ve sınıflara ilgi çeken ve 

bilgi sağlayan sunumlar sağlamaktayız. 

Bu oturumlar gerekirse belirli bir temaya 

veya soruna göre özel hazırlanabilir.

Eğer nefret suçu mağduru iseniz 
veya buna şahitlik ettiyseniz bunu 

raporlayın ve şimdi yardım alın.

HIÇ IRKÇILIK VEYA NEFRET SUÇU 
MAĞDURU OLDUNUZ MU?

YALNIZ DEĞILSINIZ.

SARI NEDİR?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) 

(Irkçılık ve Eşitsizliğe Karşı Dur), Avon ve 

Somerset genelinde nefret suçu mağdurlarını 

destekleyen Bristol merkezli bir hayır 

kurumudur.

1991'den beridir mağdurlara duygusal ve pratik 

destek sunmak ve ön yargı ve adaletsizliğin 

üstesinden gelmek için çalışmalar 

gerçekleştirmekteyiz.
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NEFRET SUÇU NEDIR?
Birileri sadece kim olduğunuz için, kim 
olduğunuzu düşündükleri için veya inancınız 
sebebiyle size karşı şiddet gösteriyor veya 
saldırganlık yapıyor ise bu bir nefret suçudur. 
Ve bu, yasalara göre suçtur. 

Nefret suçları şu nedenlerle olabilir:
• Etnik köken veya ırk
• Engellilik (akıl sağlığı dahil)
• Cinsel yönelim
• Cinsel kimlik
• Din veya inanç
• Yaş
• Cinsiyet

NEFRET SUÇU OLUP OLMADIĞINI NASIL 
ANLAYACAĞIM?
Yukarıda listelenen bu sebeplerden herhangi 
biri nedeniyle hedef alındığınızı hissediyorsanız 
bu bir nefret suçudur.

Yaygın nefret suçlarına şunlar dahildir:

• Saldırı (herhangi bir tür, tükürme dahil).
• Sözlü taciz (lakap takma, aşağılama ve 

hayvan taklidi yapmalar dahil).
• Cinsel istismar ve saldırı.
• Tehditler, taciz, gözdağı verme veya 

korkutma, aşağılama veya küçük 
düşürme.

• Mülkünüze grafiti dahil vandallık veya suç 
hasarı.

• Saldırgan mektuplar, epostalar, metin 
mesajları, telefon aramaları veya sosyal 
medya mesajları.

NEDEN BIR NEFRET SUÇUNU 
RAPORLAMALIYIM?
Nefret suçunu raporlamak suretiyle:

• Bunun daha kötü hale gelmesini 
durdurursunuz.

• Bunun başkalarının başına gelmesini 
engellersiniz.

• Suçluların belirlenmesine yardımcı 
olursunuz.

• Topluluğunuzu daha güvenli hale 
getirmeye yardımcı olursunuz.

NEFRET SUÇU MAĞDURU OLDUĞUMU 
DÜŞÜNÜYORSAM NE YAPMALIYIM?
Emin olmasanız bile nefret suçunu her zaman 
rapor etmelisiniz. İletişim bilgilerini aşağıda 
bulabilirsiniz. 

Hayatınız tehlikede ise veya ciddi bir suç 
işlenmekteyse 999 üzerinden şimdi polisi arayın.

Güvenli ise resimler, videolar veya fiziksel 
kanıtlar edinmeyi deneyin. Olaylar olduğunda 
ilgili detaylarıyla birlikte bir günlük 
tutun, gelecekte bu kullanışlı olabilir.

SARI NASIL YARDIMCI OLABİLİR?
• 7/24 acil durum telefon hizmeti 

sunmaktayız, bu sayede her zaman 

birileri size yardım için telefonda 

erişilebilir olur.

• Size duygusal destek sağlayabiliriz, 

çoğunlukla nefret suçu sebebiyle oluşan 

stresle, korkuyla veya travmayla başa 

çıkmanızda size yardımcı olabiliriz.

• Sizin için diğer ajanslarla birlikte çalışırız, 

bunları eyleme geçmek için baskı altına 

alabiliriz, size güncellemeler sağlar ve 

doğru şeyi yapıyor olduklarından emin 

oluruz.

• Vakanızla ilişkili hukuki prosedürlerde 

size destek sağlayabiliriz.

• Birşeyler ile ilgili mutlu değilseniz, diğer 

ajanslara şikayetlerde bulunabiliriz.

• Yardımlarına ihtiyaç duyabileceğiniz diğer 

hizmetlere sizi yönlendirebiliriz.

Sosyal çalışma hizmetimiz ücretsiz ve gizlidir 
ve Bristol, South Gloucestershire, Bath & 
North East Somerset, North Somerset ve 

Somerset'deki herhangi bir nefret suçunun 
mağdurlarının hizmetindedir.


