Miasto Chicago

USTAWA ANTYDYSKRYMINACYJNA CHICAGO
Przestępstwa
motywowane
nienawiścią
zakłócają
funkcjonowanie naszych społeczności i miasta, w którym
szacunek oraz docenianie różnorodnych kultur tworzących
Chicago stanowią podstawowy element rozwoju
społeczności. Miasto Chicago zajmuje zdecydowane
stanowisko wobec nienawiści i nietolerancji, a z pomocą
wszystkich mieszkańców możemy ograniczyć przypadki
przestępstw motywowanych nienawiścią.
CCHR kieruje egzekucją ordynacji dotycząca praw
człowieka oraz ordynacji dotycząca uczciwych praktyk
mieszkaniowych miasta Nowy Jork. CCHR zajmuje się
dochodzeniem w sprawie zażaleń aby wskazać przypadki
dyskryminacji, i stosuje środki egzekucyjne w celu karania
przypadków dyskryminacji. Zgodnie z miejską ustawą o
przestępstwach motywowanych nienawiścią instytucja
ta pomaga ofiarom takich przestępstw. CCHR wdraża
również proaktywne programy edukacji, interwencji i
kształtowania wyborców, aby zapobiegać nietolerancji i
łączyć przedstawicieli różnych grup.
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Kontakt

Komisja ds. Relacji Międzyludzkich miasta Chicago
740 North Sedgwick Street, Suite 400
Chicago, Illinois 60654
Główny: (312) 744-4111
Faks: (312) 744-1081
TTY: (312) 744-1088
e-mail: cchr@cityofchicago.org
http://www.chicago.gov/humanrelations

ZWALCZANIE
PRZESTĘPSTW
MOTYWOWANYCH
NIENAWIŚCIĄ

Składanie zażaleń

Zatrudnienie: (312) 744-4474
Praktyki mieszkaniowe: (312) 744-5879
Zakwaterowanie publiczne: (312) 744-5879
Kredyty: (312) 744-5879

Rada

Równość: (312) 744-2571
Weterani: (312) 746-8894
Napięcia społeczne: (312) 744-2571
Przestępstwa motywowane nienawiścią: (312) 744-4874
Warsztaty edukacyjne: (312) 744-2571

https://www.facebook.com/ChicagoCHR

Lori E. Lightfoot

CZYM JEST
PRZESTĘPSTWO
MOTYWOWANE
NIENAWIŚCIĄ?

Przestępstwa motywowane nienawiścią to akty
nietolerancji, które są popełniane ze względu na faktyczne
lub postrzegane pochodzenie ofiary, kolor skóry, wyznanie,
płeć, rasę, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność
fizyczną lub umysłową (w tym zarażenie wirusem HIV)
oraz pochodzenie narodowe. Przestępstwa motywowane
nienawiścią szkodzą nie tylko ofierze, lecz także grupie,
do której należy atakowana osoba.
O przestępstwo motywowane nienawiścią można oskarżyć,
jeśli dojdzie do innego przestępstwa, takiego jak przemoc
fizyczna, napaść, uszkodzenie mienia, przestępcze
naruszenie pojazdu lub nieruchomości, mobbing, brak
porządku, zastraszanie i zastraszanie przez telefon, stalking,
cyberstalking lub przesyłanie obscenicznych wiadomości,
oraz zostanie ustalona motywacja nienawiścią.

W JAKI SPOSÓB
MOŻE POMÓC CCHR?
Usługi adwokackie dla ofiar: CCHR we współpracy z
zespołem ds. praw obywatelskich Wydziału Policji Chicago
oraz Biurem prokuratora stanowego okręgu Cook zapewnia
pomoc dla ofiar przestępstw motywowanych nienawiścią.
Personel CCHR oraz wolontariusze społeczni są dostępni,
aby towarzyszyć ofiarom podczas rozpraw sądowych,
odwiedzają ofiary przestępstw motywowanych nienawiścią
oraz zapewniają skierowania do usług pomocniczych. Usługi
mogą obejmować skierowanie do bezpłatnej (pro bono)
pomocy prawnej w celu pozwania sprawców przestępstw
motywowanych nienawiścią do sądu cywilnego za szkody
fizyczne i psychiczne.
Edukacja:
Kluczowym
elementem
zapobiegającym
dyskryminacji, przestępstwom motywowanym nienawiścią
i napięciom między grupami oraz łagodzącym te zjawiska
jest edukacja. CCHR oferuje różnorodne warsztaty z zakresu
relacji międzyludzkich oraz prezentacje dla szkół, instytucji
religijnych, agencji dla młodzieży i grup społecznych,
poruszając takie tematy jak ordynacja dotycząca praw
człowieka i ordynacja dotycząca uczciwych praktyk
mieszkaniowych miasta Chicago, ograniczanie uprzedzeń,
przestępstwa motywowane nienawiścią, zastraszania i dostęp
do miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych. Aby
zamówić warsztaty lub dowiedzieć się więcej na temat tych
programów, należy się skontaktować z CCHR pod numerem
312-744-2571.

CO NALEŻY ZROBIĆ,
JEŚLI STANĘ SIĘ
OFIARĄ PRZESTĘPSTWA
MOTYWOWANEGO
NIENAWIŚCIĄ?
Jeśli uważa Pan/Pani, że jest ofiarą przestępstwa
motywowanego nienawiścią, należy niezwłocznie
zadzwonić pod numer 911 i zgłosić zdarzenie do Wydziału
Policji Chicago. Należy wyraźnie poinformować, że uważa
Pan/Pani, że jest ofiarą przestępstwa motywowanego
nienawiścią. To bardzo ważne! Po zgłoszeniu przestępstwa
motywowanego nienawiścią na policji podejmie ona
decyzję, czy faktycznie było to przestępstwo motywowane
nienawiścią. Wydział Policji powiadomi następnie CCHR
o zdarzeniu. Personel CCHR skontaktuje się z ofiarą, aby
zapewnić informacje i wsparcie podczas dochodzenia oraz
procesu sądowego w sprawie.

Te przestępstwa same w sobie mogłyby zostać uznane za
wykroczenia i pociągają za sobą mniejsze kary. Jednak
ze względu na naturę przestępstw motywowanych
nienawiścią wobec ofiary oraz faktycznej lub
postrzeganej grupy, do której ta osoba należy, prawo
podnosi szkodliwość tych wykroczeń do przestępstw,
które pociągają za sobą bardziej rygorystyczne kary,
obejmujące kary cywilne do kwoty 25 tys. USD. Osoby
przygotowujące przestępstwa motywowane nienawiścią
podlegają również surowszym karom, jeśli działania
przestępcze są popełniane w miejscu kultu, szkole, na
cmentarzu lub w parku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przestępstw motywowanych nienawiścią
należy się skontaktować z CCHR pod numerem (312) 744-4874.

