
V-ST RT
Podrška žrtvama 
kroz umrežavanje 
i podizanje svijesti 

Partnerstvo

Sufinancirano od strane Programa za 
pravosuđe Europske unije

COSPE Onlus | www.cospe.org

Human Rights House Zagreb | www.kucaljudskihprava.hr

ZARA - Civil Courage and Anti-Racism Work
www.zara.or.at

Efms - European Forum for Migration Studies 
www.efms.uni-bamberg.de

Ovaj materijal  nastao je uz  financijsku podršku Europske unije, 
u okviru projekta „V-start“, Program za pravosuđe (2014.-2020.). 
Sadržaj  predstavlja samo gledišta autora i njihova je isključiva 
odgovornost. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost 
za moguću upotrebu informacija koje on sadrži.

Ciljane Skupine
Ovaj projekt usmjeren je na žrtve zločina 
iz mržnje, prvenstveno migrante, tražitelje 
azila i izbjeglice, Rome i LGBTIQ osobe, te na 
organizacije koje se zalažu za njihova prava. 
Posebna pozornost posvetit će se izbjeglicama 
i tražiteljima azila koji su trenutno među 
najranjivijim žrtvama djela počinjenih iz mržnje 
diljem Europe. 

Kada
Od kolovoza 2017. do srpnja 2019. godine

Gdje
  Austrija    Hrvatska
  Italija    Njemačka

Informacije
Za više informacija posjetite našu web  
stranicu na: www.vstart.eu



 

 Projekt

Zločin iz mržnje kazneno je djelo usmjereno 
prema žrtvi zbog njezine pripadnosti određenoj 
prepoznatljivoj skupini, primjerice zbog 
žrtvine rasne pripadnosti, vjeroispovijesti, 
nacionalnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta, 
spolnog opredjeljenja itd. Ova vrsta djelovanja 
usmjerena je ne samo prema pojedinačnoj 
žrtvi, već i prema drugim osobama koje 
pripadaju istoj skupini kao i žrtva, a djela 
motivirana predrasudama imaju također i 
potencijal poticanja sljedbenika.

Zločini iz mržnje dio su svakodnevnice 
širom EU, a veliki izazov u borbi protiv tih 
zločina je fenomen njihovog nedovoljnog 
prijavljivanja. Razlozi za neprijavljivanje 
mržnjom uzrokovanih incidenata uključuju 
neuspjeh da ih se identificira kao zločine, strah 
od osvete, nepovjerenje u službe koje provode 
zakonodavstvo i u sustav kaznenog pravosuđa, 
nedostatak znanja o službama podrške i kako 
im pristupiti.

Ovaj projekt pridonijet će prevladavanju tih 
problema putem stvaranja nacionalnih mreža 
za podršku žrtvama koje će ojačati sadašnje 
kapacitete organizacija civilnog društva koje 
pružaju potporu žrtvama i zagovaraju prava 
žrtava. Putem tih mreža žrtve će se ohrabrivati 
da prijavljuju incidente i osvještavati o njihovim 
pravima i mogućnostima koje nude specifične 
službe za podršku žrtvama. Aktivnosti 
informiranja i podizanja svijesti imaju za cilj 
osigurati da ovi zločini ne ostaju neprijavljeni i 
neprocesuirani, čime žrtve postaju nevidljive.

  Ciljevi

V-Start fokusira se na provedbu Direktive 
2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća 
o uspostavi minimalnih standarda za prava, 
potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Glavni cilj projekta V-Start je:

  ojačati svijest žrtava o službama podrške 

  olakšavanje pristupa postojećim pravnim  
 lijekovima i ostvarivanja zaštite temeljnih  
 prava žrtava

Projekt također doprinosi:

 poboljšanju sustava službe podrške   
 žrtvama zločina iz mržnje

 unaprjeđenju znanja i vještina  
 stručnjaka/inja

 povezivanju služba podrške, organizacija  
 civilnog društva i pravnih stručnjaka/inja u  
 području

 promicanju suradnje, razmjene znanja i   
 iskustva

  Aktivnosti

Glavne aktivnosti i rezultati projekta uključuju:

  istraživanje  u svakoj zemlji, koje se provodi 
u cilju mapiranja  nacionalnih sustava pružanja 
podrške žrtvama i identifikacije primjera i 
mogućih poboljšanja sustava pomoći i podrške 
žrtvama zločina iz mržnje

  uspostavu mreže organizacija civilnog 
društva koje se bave diskriminacijom, 
zločinima iz mržnje i podrškom žrtvama, 
u cilju stvaranja mehanizma razmjene te 
unaprjeđenja baze znanja i aktivnosti potpore 
žrtvama

  održavanje treninga za organizacije 
civilnog društva, javne službe, pravne 
djelatnike/ice, policijske službenike/ice, 
te sastavljanje četiri priručnika sa svrhom 
unaprjeđenja znanja i vještina stručnjaka/inja 
koji rade sa stvarnim ili potencijalnim žrtvama 
zločina iz mržnje

  provođenje kampanja u svrhu informiranja 
i podizanja svijesti, uključujući četiri praktična 
vodiča za stvarne i potencijalne žrtve zločina 
iz mržnje, s ciljem širenja informacija o 
dostupnim službama podrške, pomoći i 
pravnim resursima

 


