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نفرت انگیز واقعہ کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے؛

 “کوئی ایسا واقعہ، جو مجرمانہ نوعیت کا نہ ہو، جس کا متاثرہ
 شخص یا کسی دیگر شخص کے ذریعہ اس طور پر ادراک کیا

جائے، کہ اس کا محرک تعصب یا عداوت ہے”

نفرت انگیز جرم کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے؛

 “کوئی ایسا نفرت انگیز واقعہ، جو مجرمانہ نوعیت کا ہو، جس
 کا متاثرہ شخص یا کسی دیگر شخص کے ذریعہ اس طور پر

ادراک کیا جائے، کہ اس کا محرک تعصب یا عداوت ہے۔”

  ہامرے لیے یہ سمجھنا رضوری ہے کہ اگرچہ کہ نفرت انگیز
 واقعہ کی نوعیت جرائم کے مجرمانہ فریم ورک میں اعلی نہیں
 ہے، مگر نفرت انگیز واقعات یا جرائم کے متاثرین طویل عرصوں

  سے اس عداوت اور برتاؤوں کا سامنا کرتے رہے ہیں اور الٹی
 تہمت اور ان کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیے جانے کے خوف

سے پولیس سے رابطہ کرنا ان کے لیے ایک قدم ہے۔

  نفرت انگیز واقعات اور جرائم سے اگر مناسب طور پر نہ منٹا

 جائے تو متاثرین اور کمیونٹی دونوں کے لیے ان کے بڑھ جانے

 کا امکان ہے اور ان کی وجہ سے عوامی اعتامد کو سنگین نقصان

 پہونچ سکتا ہے۔

 متاثرین اور کمیونٹیوں کے تئیں ہامرے
 مستقل، مناسب اور ہمدردانہ حکمت

عملی سے؛

 بدلے میں اس کی وجہ سے ہامری
 کمیونٹیوں )اور( ان کے مسائل کو

 سمجھنے اور ان سے موثر طور پر منٹنے
 کی ہامری اہلیت کے اندر بھروسہ اور

اعتامد میں اضافہ ہو گا۔
  نفرت انگیز واقعات اور جرائم کے

 اکرث متاثرین بس یہی چاہتے ہیں کہ وہ
رک جائیں۔

 الزمی طور پر – نفرت انگیز  واقعات اور
 جرائم کی سبھی رپورٹوں کو سنجیدگی
 سے لیں۔ اگرچہ کہ واقعہ چھوٹا نظر
 آئے لیکن متاثرہ شخص پر اس کا اثر

کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔

 الزمی طور پر – خالف ورزی کے برتاؤ
 کو روکنے کے لیے مثبت کارروائی

 کریں۔ ایسا رضوری نہیں ہے کہ رصف
متاثرہ شخص ہی نفرت انگیز جرائم/

 واقعات کی رپورٹ کرے۔ اگر آپ اس
 کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ بھی اسے

رپورٹ کر سکتے ہیں۔

 ہر گز نہ– فرض کریں کہ یہ کسی دیگر
 شخص کا مسئلہ ہے۔ ہم سبھی کی ذمہ

  داری ہے کہ نفرت انگیز جرائم سے
لڑائی کریں۔

 نفرت انگیز واقعات اور جرائم متاثرہ
 شخص کے لیے تکلیف دہ اور خوفناک

 ہو سکتے ہیں۔ ان کے اثرات براہ راست
 آدمی کی شخصیت، اس کی کمیونٹی اور
 اس کی طرز زندگی پر پڑ سکتے ہیں اور
 انھیں کسی شخص یا جائیداد کے خالف
 انجام دیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو محض

 اپنی شخصیت کی وجہ سے، ساری
 زندگی بدسلوکی اور عداوت کا سامنا کرنا

 پڑا ہے۔ ان سے منٹنے کے لیے لوگ اکرث
 و بیشرت ‘خود تدوینی’ کا سہارا لیتے ہیں

 یعنی کسی تنازعہ سے بچنے کے لیے
 وہ دورسوں سے اپنی حقیقی شخصیت

پوشیدہ رکھتے ہیں۔

 ایسے واقعات اور جرائم جن میں لوگوں
کو عداوت یا ان کی معذوری، نسل/

 گروہ، مذہب/اعتقاد، جنسی رجحان یا
 مخنث شناخت کے تئیں تعصب کی

 وجہ سے نشانہ بنایا جائے انھیں نفرت
 انگیز واقعات یا جرائم کے زمرہ میں رکھا

جاتا ہے۔

 اس بریفنگ کا مقصد نفرت انگیز
 واقعات/جرائم سے متاثر ہونے والوں کے
 تئیں ہامری اپنی ذمہ داری کی یاددہانی

 کرانا ہے تا کہ ہم لوگوں کو محفوظ
 بنا سکیں اور انھیں محفوظ ہونے کا

احساس دال سکیں۔

 نفرت انگیز واقعات اور جرائم کا ارتکاب
روزآنہ پورے کاؤنٹی میں کیا جاتا ہے۔

مزید معلومات
 نفرت انگیز جرم کی معلومات

   کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں
یا اپنی تنظیم کے مساوات و تنوع

                                              
    محکمہ سے رابطہ کریں۔

 نفرت انگیز جرم کے متاثرین کو لنکشائر متاثرین خدمات                                                 کے ذریعہ معاونت فراہم کی جاتی ہے اور

یہ مشورہ، معلومات، عملی اور جذباتی معاونت پیش کرتی ہے اور پولیس سے رابطہ نہ کیا گیا ہو تب بھی یہ خدمت فراہم کرے گی۔

 لوگوں کے اندر اس بات کے تئیں
 بیداری میں اضافہ ہو گا کہ کس چیز

 کو برداشت نہیں کیا جانا چاہئے –
نفرت انگیز واقعات اور جرائم

 نفرت انگیز واقعات اور جرائم کی
 رپورٹ کرنے  کے حوالے سے لوگوں

کا اعتامد بڑھے گا
 مجرمانہ انصاف کے نظام میں لوگوں

کا اعتامد بڑھے گا

•

•

 اس برتاؤ کو روکنے کے لیے مثبت کارروائی اور متاثر شخص کی
نگہداشت/معاونت انتہائی رضوری ہے۔

نفرت انگیز جرائم اور واقعات کی رپورٹ کرنے کے متعدد طریقے ہیں:

تقریبا  1.5 ملین افراد لنکشائر میں رہتے ہیں
 ہامری تخمینی بلیک اور اقلیت نسلی )BME( آبادی

 %10 ہے
 عورت ہم جنس پرستوں، مرد ہم جنس پرستوں، مرد

 اور عورت دونوں کی طرف جنسی طور پر مائل
)LGBT( افراد، اپنی پیدائشی جنس بدلنے والے افراد 

کی قومی آبادی تخمینی طور پر %5 ہے،
 قومی معذوری تخمینی طور پر %11 آبادی میں

پائی جاتی ہے
 ہم نے گزشتہ 12 مہینوں میں 107,368 جرائم

ریکارڈ کیے
 مجموعی جرائم میں سے %1 سے کم )1042( نفرت

انگیز جرائم کے طور پر ریکارڈ کیے گئے
  لنکشائر کے اندر ہونے والے نفرت انگیز جرائم میں
 کراؤن پراسیکیوشن رسوس )CPS( نے عدالت میں
%80 سے زائد کو کامیابی کے ساتھ سزا سنائی ہے

 ہنگامی صورت حال میں ہمیشہ 999 کو کال کریں۔ دیگر سبھی
رپورٹوں کے لیے برائے مہربانی 101 کو کال کریں۔

•

•
•

•

•

•

•

•

تیرسا فریق رپورٹنگ مرکز
 کے توسط سے۔ لنکشائر کے مراکز کی پوری فہرست کے لیے  برائے

مہربانی                                         کی ویب سائٹ دیکھیں۔

•
سچا وژن •

Lancashire Constabulary                                     کی ویب سائٹ

)Third party Reporting Centre, TPRC( 

Lancashire Constabulary

lancashire.police.uk

report-it.org.uk

•

•

)Equality & Diversity(

Lancashire Constabulary
)Lancashire Victim Services(

  ان کو 0085 323 0300 پر کال کریں، info@lancashirevictimservices.org پر ای میل کریں یا ان کی

ویب سائٹ: www.lancashirevictimservices.org دیکھیں


