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Meghatározás: 

"A Nők és lányok elleni erőszak kifejezés"erőszakos 
cselekményekre vagy visszaélésekre utal, amelyekről 
tudjuk, hogy aránytalanul érinti a nőket és a lányokat. A 
kifejezés hatálya alá tartozó bűncselekmények és 
magatartások közé tartozik a nemi erőszak és egyébbb 
szexuális bűncselekmények, a családon belüli 
bántalmazás és a üldözés becsület"alapú visszaélés 
beleértve női nemiszerv megcsonkitása, 
kényszerhházasság és becsületgyilkosságok), és még sok 
más bűncselekmény beleértve az online elkövetett 
bűncselekményeket is.  
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01 Előszó 
-Észak-Írországban a nők és 
lányok ellen elkövetett erőszakos 
bűncselekmények jelentős 
többségét férfiak követik el. A 2017 
és 2021 között Észak-Írországban 
34 n t és lányt öltek meg férfiak. 
Sokan
szembesültek a férfi erőszak 
egyébb
formáival mint bántalmazás és 
megfélemlítés a saját otthonukban 
és a
tágabb közösségen belül egyaránt

Bár a társadalmunkban mindenkivel és bárkivelszembeni 
erőszak, bántalmazás és megfélemlítés teljesen 
elfogadhatatlan, a rendelkezésre álló bizonyítékok és a nők 
és lányok megélt tapasztalatai azt mutatják, hogy ők 
aránytalanul a férfiak áldozatai.  
Azt is fontos felismerni, hogy sok nő és lány a 
marginalizált közösségekből és az LMBTQI közösségekből 
származó emberek szembesülnek és továbbra is 
szembesülniük kell a biztonságukat érintő egyedi 
kockázatokkal és további akadályokkal, hogy a megfelelő 
támogatást és gondoskodást megkaphassák és,, hogy  
jelentsék az általuk tapasztalt sérelmeket. 
Továbbá Sarah Everard tragikus meggyilkolása Angliában 
2021-ben, amelyet egy férfi rendőr követett el,valamint az 
elfogadhatatlan rendőri helytelen magatartás, érthető 
módon megrongálták a nők és a lányok rendészeti 
szolgálatba vetett bizalmát. 
Mi  felismerjük, hogy többet kell tenni annak érdekében, 
hogy minden közösségből és háttérrel rendelkező nők és 
lányok biztonságban legyenek, és, hogy a rendőrők egyedi 
hatáskörrel 
rendelkeznek,beleértve a letartoztatási jjogkört is. Ezen 
oknál fogva bár elismerjük,, hogy sokat tettek a nők és 
lányok elleni erőszak megelőzése érdekében, még többet 
lehet tenni, ezért készítettük el az első hívatalos, A nők és 
lányok elleni erőszak elleni akciótervünket. 
Az érdekelt felekkel konzultálva elismerjük, hogy időbe 
fog telni a nők és lányok elleni erőszak teljes körű 
megoldása. 

Ezért az akciótervünk hét évre terjed ki,azzal a 
céllal, hogy az ebben a dokumentumban 
felsorolt tevékenységeket az első két évében  
tovább fejlesszük. Ez biztosítja, hogy munkánk 
igazodjon az Észak-Írországi végrehajtó 
hivatalnak A Nők és lányok elleni erőszak 
elszámolására irányulóó stratégiájához, 
valamint az Igazságügyi és Egészségügyi 
Minisztérium családon belüli erőszakkal és 
szexuális erőszakkal kapcsolatos 
stratégiájához. 
Mint az önök rendőri szolgálata, teljes 
mértékben elismerjük, hogy nem tudjuk a 
társadalmi problémát elszigetelten megoldani, 
de tudjuk, hogy a rendőrségnek létffontosságú 
szerepe van.  Éppen ezért a Rendőrség konkrét 
intézkedéseinek felvázolása mellett azt is 
megfogalmaztuk, hogy miként kívánjuk 
támogatni a közszférában és a társadalom 
szélesebb körében végzett munkáját a 
partnereinknek. 
Azt is megértjük, hogy az emberek azt várják 
el a rendőrségtől, hogy saját magatartásukban 
vezető szerepet töltsenek be, és időnként 
alulmúltuk a közvélemény elvárásait. szilárdan
elkötelezettek vagyunk e bizalom újraépítése 
mellett, és ez a saját viselkedésünkkel és 
hozzáállásunkkal kezdődik.  
Bár folyamatban van egy kiterjedt belső 
munka, ideértve a szolgálatra kiterjedő 
szándéknyilatkozat közzétételét a nem 
megfelelő magatartás felelősségre vonása a 
legmagasabbbb szintűűszakmai magatartásra 
vonatkozóó elvárásaink megerősítésére, 
valamint a személyzettel és tisztviselőkkel 
szembeni vádak hatékony kezelésének 
biztosítására.

A nők és a lányok hangja hangosan hallatszott,és ez 
nagymértékben tükröződik ebben az akcióterben. 
Továbbra is figyelmesen meghallgatjuk az 
aggodalmakat, és teljes szívvel egyetértünk abban 
hogy nem kellene úúgy érezzék, hogy magukra kell 
vállalniuk azt a felelősséget, hogy biztonságba tartsák 
önmagukat..

Szeretném kifejezni őszinte köszönetemet a 
női és lányok szektorban dolgozó 
partnereinknek, akik kritikus barátok 
voltak,és akik felajánlottak támogatást, 
útmutatást és építő kihívásokat is kínáltak 
eddig.  Sohasem tudjuk visszafordítani a sok 
nőt és lányt ért fájdalmát és sérelmét,de 
együtt dolgozhatunk azon, hogy valóban 
meghallgatjuk őket, és társadalmunkat jobb, 
biztonságosabb tiszteletteljes hellyé tegyük 
számukra.  Ez az akcióterv csak a kezdet. 
Mi tudjuk, hogy a nők és a lányok 
egy,hozzáférhetőbb és fogékony rendőri 
szolgálatott akarnak látni, amely tőrődik, 
meghallgat és cselekszik.  
Rendőrfőkapítányként minden egyes rendőr 
és munkatárs nevében kötelezettséget 
vállalhatok arra, hogy a változásra vvalóó 
törekvést vvalósággá tegyem a nők és 
lányok számára egész Észak-Írország 
területén..

Simon Byrne 
Rendőrfőkapítány
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Hogyan dolgoztuk ki ezt az  akciótervet

2021 szeptemberében az Észak-Írországi Rendőrszolgálat 
kezdeti virtuális feltáró találkozót tartott a partnerek széles 
körével, akik megélt tapasztalattal, tudással és 
szakértelemmel rendelkeznek a nőket és lányokat érintő 
kérdésekben. A megbeszélés eredménye meghatározta a 
cselekvési terv kezdeti paramétereit és témáit, és egy magas 
rangú rendőrtisztekből és személyzetből álló 
projektcsoportot hoztak létre, hogy felügyelje a későbbi 
fejlesztést. 
A Rendőrségi Szolgálat felső vezetése kezdettől fogva 
egyértelmű volt, hogy 
bár szükség van az akcióterv ütemes kidolgozására, az 
együttműködésnek és 
a közös tervezésnek központi szerepet kell játszania 
megközelítésünkben. 
A nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos helyi, 
országos és nemzetkzi bizonytékok átfog szakirodalmi 
áttekintése mellett részletes bevonási programot is 
vállaltunk. Ez biztosította, hogy a nőkkel és lányokkal 
foglalkozó szervezetek és maguk a nők és lányok is 
közvetlenül bekapcsoldhassanak a fejlesztési 
folyamatba.
Az LMBTQI közösségekhez tartozókkal, etnikai 
kisebbségi hátterűekkel, diákokkal és fiatalabb 
lányokkal konzultáltak a konkrét kihívások és 
akadályok azonosítása és cselekvése érdekében.

Partnereink visszajelzései között szerepelt a 
bevándorlási státusszal kapcsolatos aggályok is, 
amelyekre választ adtunk a rendőrségnek az 
áldozatok és tanúk büntető igazságszolgáltatási 
folyamaton keresztüli támogatásárl szl útmutatnk 
felülvizsgálata által. Visszajelzések érkeztek a 
hozzáférhetőség tekintetében is, mivel az akciterv 
számos, a migráns közösségekben elterjedt 
nyelven elérhetővé vált. Ezt is figyelembe vették a 
terv kidolgozásánál. 
A 2021 októbere és 2022 februárja között lezajlott 
bevonási program egy sor részletes személyes 
találkozót tartalmazott a partnerekkel, hogy 
megvitassák az akcióterv fő szempontjait, egy 
tanitó látogatás a rendőrfőkapitánytól és más 
magas rangú rendőrtisztektől, a szolgáltatóktól és 
online konzultációs események sorozata, amely 
részletes visszajelzést biztosít a javasolt 
intézkedésekről.

Amint már említettük, tudomásul vesszük az Észak-Ír 
Kormányzat elkötelezettségét is, hogy közzéteszi és 
megvalósítsa saját, az egész kormányra kiterjedő, 
"Egyenlően Biztonságos" stratégiáját, valamint a már 
folyamatban lévő konzultációs folyamatot.
A stratégia kidolgozásának támogatásában a rendőrség 
saját, alkalmazkodó és evolúciós terveinkkel teljes 
szerepet vállal majd az egységes megközelítés 
érdekében.

06   07 

Az Észak-Írországi Rendőrszolgálat ennek a 
kötelezettségvállalásnak minden szakaszában 
igyekezett a lehető legtöbb lehetőséget kínálni a 
konzultációra, elismerve a cselekvési terv ütemes 
kidolgozásának szükségességét. Azt is 
felismertük, hogy a rendfenntartás csak egy része 
annak a megoldásnak, amely mély és széles körű 
társadalmi változást igényel. Ezért törekedtünk 
arra, hogy nyílt, őszinte és erkölcsös 
megbeszéléseket folytassunk arról, hogy a 
rendészet milyen mértékben járulhat hozzá ehhez 
a közös kihíváshoz.

Noha a konzultáció és az elkötelezettség 
központi szerepet játszott ezen akcióterv 
kidolgozásában, egyúttal kulcsfontosságú 
lesz a folyamatban lévő végrehajtása 
szempontjából is.
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03 Első és Második Év
A mi akciótervünk

Az akcióterv kidolgozása során két stratégiai eredményt kívánunk elérni

1- ső Eredmény:
Hozzájáruljon egy olyan társadalom
létrehozásához, amelyben a nők és 
lányok elleni erőszak és bántalmazás 
bármilyen formában nem elfogadható 
és nem tolerálható

Rdik Eredmény
FFelépíteni a nőkben és a lányokban
a bizalmat és önbizalmat a
rendőrségi dolgozok iránt

E stratégiai eredmények elérése érdekében akciótervünk három kiemelt 

témára összpontosít

Tema 1: 

1- es  Téma
Fokozni  a  b iza lmat  és  önbiza lmat

Tema 2: 

Könyörtelen üldözése az elkövetőnek és 
támogatni az áldozatokat 

Tema 3: 

Biztonságosabb helyek 

08    09 
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04 Akcióterv Témák
Az egyes kiemelt témákon belül megtett intézkedések konkrétan 
mérhetők lesznek, és igazodnak a többi munkaterületen vállalt 
stratégiai kötelezettségeinkhez. Ezek tartalmazzák;

Akcióterveinkben kiemelt témáink tekintetében szándékosan a 
rendőrség iránti bizalmat helyeztük előtérbe.

- Az Észak-Írországi Rendőrségi terv
- Az Észak-Írországi családon belüli bántalmazás és
szexuális erőszak stratégia
*"Őfelsége Rendőrségi Felügyelőség és Tűzoltó- és
Mentőszolgálat (HMICFRS) jelentése" és "Rendőrségi
válasz a nők és lányok elleni erőszakra – Végső
vizsgálati jelentés"
- The Gillen Felülvizsgálat
- Az Országos Rendőr-főkapitányság nők és lányok
elleni erőszakra vonatkozó keretrendszere
- Az Észak-Írországi Rendőrségi Szolgálatt stratégiája
- Az Észak-Írországi Rendőrségi Szolgálat Gyermek- és
Ifjúsági Stratégiája

Tudjuk, hogy a közelmúltban történt 
tragikus, nagy horderejű gyilkosságok 
eredményeként joggal kérdőjelezték meg 
a nők és lányok elleni erőszak elleni 
küzdelembe vetett rendőrség iránti 
bizalmat helyi és országos szinten 
egyaránt. Éppen ezért e hétéves akcióterv 
első két évében újra vizsgáljuk tisztjeink 
és munkatársaink képzését. Ez biztosítja, 
hogy a egmagasabb szintű normákat 
betartsák az általuk szolgált közönséggel 
és egymással szemben, és lehetővé teszi 
számukra, hogy gyorsan felismerjék és 
reagáljanak a nők és lányok ellen 
elkövetett erőszakos bűncselekményekre.
A partner szakértői véleménye alapján 
tisztában vagyunk azzal, hogy bizonyos 
közösségekből származó nők és lányok 
további és sajátos veszélyekkel néznek 
szembe a biztonságukat illetően. ide 
tartozik többek között a becsületen 
alapuló bántalmazás, a női nemi szerv 
megcsonkítása, a kényszerházasság és a 
modern rabszolgaság.
Azt is tudjuk, hogy a marginalizált 
közösségekből származó, erőszakot és 
bántalmazást átélő nők és lányok további 
akadályokba ütköznek a jelentéstétel és a 
büntető igazságszolgáltatási eljárásban 
való részvétel előtt.

Ezenkívül létfontosságú, hogy az LMBTQI 
közösséghez tartozó emberek szükségletei 
tükröződjenek ebben a akciótervben, hogy 
figyelembe vegyék azt a további 
sebezhetőséget, amellyel szembesülhetnek.
Nem téveszthetjük szem elől azt a tényt sem, 
hogy ennek az akciótervnek meg kell védenie a 
fiatalabb nőket és lányokat, akiknek gyakran 
olyan nehézségekbe ütköznek, hogy 
meghallgassák a hangjukat, és akik számára 
mint azt ahogy hallottuk, a büntető 
igazságszolgáltatási eljárás ijesztő lehet. Mint 
ilyen, együttműködünk partnereinkkel annak 
biztosítása érdekében, hogy a gyermekjogi 
megközelítést beágyazzon a tervünk 
kivitelezésébe. 
Konkrét cselekedeteinket a kapott 
visszajelzések és a rendelkezésre álló 
bizonyítékok is nagymértékben befolyásolják a 
korabeli problémákkal kapcsolatban, mint 
például amikor drogokat vagy alkoholt tesznek 
titokban egy italba, amelyeknek tudjuk, hogy 
túlnyomórészt nők és lányok az áldozatai. 
Biztosak vagyunk abban, hogy akciótervünk 
fejlődhet, és biztosak vagyunk abban, hogy a 
jövőben felmerülő egyéb kérdéseket is 
hatékonyan be lehet építeni.
Azonban vannak olyan dolgok, amelyeket 
felvetettünk, és ebben a szakaszban nem tudtuk 
azt a haladási szintet elérni, amelyet szerettünk 
volna.
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Például tudjuk, hogy a bizonytalan bevándorlási státuszú 
nők és lányok akik erőszak áldozatai nem érzik magukat 
eléggé magabiztosnak, hogy feljelentést tegyenek a 
rendőrségen. Ez a feladat az Egyesült Királyság 
Kormányának van fenntartva, és jelenleg jogi kihívások 
tárgyát képezi. Mindazonáltal mi elhatároztuk, hogy 
minden tőlünk telhetőt megteszünk. Ez magában foglalja 
a működési útmutató kiadását és a képzésbe történő 
beágyazását, amely egyértelműen kimondja, hogy 
gyakorlatunk az, hogy rutinszerűen nem ellenőrizzük a 
bevándorlási státuszt annak biztosítására, hogy teljes 
mértékben az áldozatok vagy a tanúk szükségleteinek 
védelmére összpontosítsunk.

Ezt a kérdést a nemzeti rendfenntartó szerveken 
keresztül nyomon követjük, és szükség szerint 
módosítjuk a cselekvési tervet, ha kielégítő megoldás 
születik. Ezen túlmenően elismerjük a nők és lányok 
szektorának határozott álláspontját, miszerint a 
nőgyűlöletet figyelembe kell venni a gyűlölet-
bűncselekményekre vonatkozó jogszabályok és 
nyilvántartások összefüggésében, hogy pontosabb képet 
alkothassunk a nők és lányok elleni erőszak 
elterjedtségéről és tendenciáiról.Bár nem a Rendőrség 
feladata a jogalkotással kapcsolatos döntések 
meghozatala, tudatában vagyunk az Észak-Írországi 
gyűlöletbűncselekményekre vonatkozó jogszabályok 
felülvizsgálatával kapcsolatos folyamatban lévő 
munkának, és gondoskodni fogunk arról, hogy a 
rendőrség készen álljon a küszöbön álló változások 
támogatására és végrehajtására. .

Észak-Írország rendőrségi szolgálata a nők és 
lányok elleni erőszakkal kapcsolatos akcióterv
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1-ső Célkitűzés
Gondoskodunk arról, hogy ahol a normák az általunk elvárt szint alá esnek a tisztek és a személyzet 
egymással és a nyilvánossággal való bánásmódjában, ezen elfogadhatatlan magatartással elbánunk. 

Eljárás Intézkedés 

1

Vizsgálja meg az ellenőrzési folyamatokat annak 
biztosítása érdekében, hogy a felelősségre vonható 
döntéshozatal magábafoglalja a megfelelő biztosítékot a 
szolgálatban levők ellenőrzésével kapcsolatos hibákat 
és a szolgálatból való kilépési folyamatokat is.

1

Felülvizsgálni az ellenőrzési folyamatokat belépéskor és 
szolgálatban is mint ahogyan az szükségeltetik és 
frissíteni őket megfelelő módon. 

2

Felülvizsgálni a korábbi állítólagos szexuális 
illetlenség és helytelenség eseteket aiket 
Észak -Írországi Rendõri Szolgálat személyzevével 
kapcsolatosk annak 
biztosítása érdekében, hogy a megfelelő nyomozási 
intézkedések és óvintézkedések meglodásra 
kerülnek.

2

Eset -felülvizsgálat végzése, és megfelelő intézkedések 
hozatala, hogy a bűncselekményeket az illetlen magatartást és 
az óvintézkedési aggodalmak megoldhatóak legyenek. 

3

Áttekinteni a bizalmas útbaigazító táblákat és támogató 
mechanizmusokat a munkahelyi aggályok 
bejelentésére.

3

Felülvizsgálni a meglévő bizalmas támogatási mechanizmust a 
célra való alkalmasság biztosítása érdekében. Ez minden 
bűncselekményre és eseménytípusra összpontosít, nem pedig 
a háztartáson belüli és szexuális bűncselekmények speciális 
képzésére. 
3.1

Felhívni a figyelmet a belső eljárásokra azok számára, akik 
munkahelyi jogsértéseket szeretnének jelenteni.

4

Közzétenni egy szándéknyilatkozatot az összes rangsorban és 
fokozattal rendelkez  rendõri alkalmazottól elvárt magatartás és 
színvonal tekintetében

4

Közölni az összes rendőrségi alkalmazottal a 
magatartási és szinvonali szándéknyilatkozatot. 

15
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Тема 1:

1-es Téma
Bizalom és önbizalom építése 
A nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos attitűdök és magatartások társadalmi 
vÍltozásainak kezelése érdekében elismerjük, hogy az Észak-ír Rendőrségnek 
először is meg kell vizsgálnia tisztjeink és munkatársaink attitűdjét és magatartását 
a legmagasabb színvonalon, különösen ezzel a probléval kapcsolatosan. 
Gondoskodni fogunk arról, hogy a közvélemény bízzon abban, hogy Rendőrségük 
minden szinten hatékonyan kezeli a jogsértéseket. Szintén kulcsfontosságú, hogy a 
nők és lányok elleni erőszak elleni küzdelem során felkészítsük munkatársainkat, 
hogy megértsék a kulcsfontosságú kérdéseket és az elfogadhatatlan hozzáállások és 

magatartások hosszú távú hatását.
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Eljárás Intézkedés

4 

Áttekintése a hallgatói tisztképzésnek annak 
biztosítására, hogy az tükrözze a törvényi 
előírásokat a családon belüli erőszakkal, 
szexuális bűncselekményekkel és a nők és 
lányok elleni erőszakkal kapcsolatban. Ez 
magában foglalja a női nemi szerv 
megcsonkításáról, szexuális visszaélésről és 
erőszakról, kényszerházasságról és becsület 
alapú visszaélésről szóló bejelentésekre adott 
válaszok felülvizsgálatát

4.1 

A Rendőrfőiskola belső és külső érdekelt felekkel együttműködve 
gondoskodik arról, hogy az anyagokat a jogszabályi és szakpolitikai 
változásokkal összhangban frissítsék. Ezek közé tartozik a A nők 
segélyszolgálata, a A nők erőforrási és fejlődési ügynöksége, valamint a 
Szivárvány projekt
4.2 

A képzést rendszeresen felülvizsgálják és szükség szerint frissítik a 
szervezet folyamatos, folytatólagos szakmai fejlődésének részeként
4.3 

Belefogni a nemi erőszak mítoszairól szóló képzésben az Észak-Írországi 
Rendőrségnél, hogy megszüntesse a szexuális bűncselekményekkel, a 
szexuális visszaélések és erőszakos bűncselekmények áldozataival és 
elkövetőivel kapcsolatos előítéletes, sztereotip és hamis hiedelm

5 

Egyedi tanulási és fejlesztési programot kell 
kidolgozni és megtervezni minden tiszt és 
személyzet számára, hogy felismerjék a nők 
és lányok elleni erőszakhoz kapcsolódó 
magatartásformákat, bármilyen háttérrel. Ez 
minden bûn- és incidenstípusra érvényes

5.1 

A nők és lányok elleni erőszak speciális oktatási és fejlesztési programja 
minden tisztnek és személyzetnek amely a háttérre, a kapcsolatokra és a 
különböző jogsértő magatartásokra, valamint a nők és lányok elleni 
erőszak kiváltóira összpontosít.

5.2 

A képzést követő értékelés egy felmérés útján történik, amely arra 
vonatkozik, hogy a képzés során hogyan kezelték a nők és lányok elleni 
erőszakkal kapcsolatos problémákat, és szükség esetén hogyan használták 
fel a további folyamatos szakmai fejlődéshez.

2-dik Célkitűzés
Tanulási és fejlesztési programokat tervezünk és valósítunk meg tisztjeink és munkatársaink számára, hogy biztosítsuk 
bennük az önbizalmat és tudást ahhoz, hogy azonosítani tudják azokat a bűncselekményeket és incidenseket, amelyekben a 
nem súlyosbító tényező, és ezt követően erős büntetőeljárásokat hozunk létre az elkövetők bíróság elé állításához.

2-dik Célkitűzés folytatás

16    17 

Eljárás Intézkedés
1 

Az észak-írországi rendőrség által kidolgozott, belső és 
külső érdekelt felekkel közösen kidolgozott, családon 
belüli erőszakkal kapcsolatos szakértői képzést biztosítsunk 
minden tisztünknek és munkatársunknak, akik az első 
vonalban rendőri szerepet töltenek be.

1 

Traumatizált családon belüli bántalmazási 
szakképesítés biztosítása minden tisztünknek és 
munkatársunknak, akik az első vonalbeli rendészeti 
feladatokat látják el

2 

Külső és belső érdekelt felekkel közösen kidolgozott 
kiképzés biztosítása az összes frontvonalbeli rendőri 
szerepkörben dolgozó tisztnek és személyzetnek, 
traumatikus szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban

2 

Traumán alapuló szakképzés az új jogszabályi 
rendelkezések bevezetésének támogatására, ideértve a 
„felnyúlni a szoknya alá” és a „lenyúlni a blúz alá” új 
bűncselekményeket is.

3 

A tervezett jogszabályi változásokkal összhangban az 
összes tisztnek és az első vonalban rendőri szerepkörben 
dolgozó munkatársnak az online és fizikai üldözésről és 
zaklatásról speciális képzést nyújtani

3 

Speciális leselkedés képzés biztosítása minden tisztnek és 
személyzetnek
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19 

Eljárás Intézkedés 

1 

Áttekinteni  a Méltóság a Munkahelyen Irányelveinket, 
amelyek célja a megfélemlítést, zaklatást és sérelmeket 
kiváltó ok-okozati tényezők kezelése

1 

Felfrissült Méltóság a Munkahelyen rendelkezések be 
lesznek fejezve, és a kommunikációs terv el lesz 
indítva  figyelemfelkeltés támogatására.

2 

Tegyen közzé egy új, specifikus családon belüli 
bántalmazást a munkahelyi szabályzatban, amely 
felvázolja a családon belüli bántalmazás bejelentésének 
és kivizsgálásának szerepét és felelősségét, ha az áldozat 
vagy a gyanúsított a rendőrség alkalmazottja

2.1 

Családon belüli bántalmazás a munkahelyen 
rendelkezések bevezetése a szolgálat egészében

2.2 

A családon belüli bántalmazás bajnokának a 
beazonosítása, hogy  az új rendelkezések  
végrehajtása támogatva legyen.

3-dik Célkitűzés

Felülvizsgáljuk a munkahelyi méltóságról szóló irányelveinket, amelyek figyelembe veszik a nők és lányok elleni erőszakot. 
Ez magában foglalja egy sajátos családon belüli bántalmazás a munkahelyen rendőrség bevezetése. Ez azon az állításon 
alapul, hogy a családon belüli bántalmazást a rendészeten belül aluljelentik a lakossággal szemben, valamint azon incidensek 
százalékos arányán, amelyeket a Rendőrségi Szolgálat alkalmazottai jelentettek. A Közvédelmi Kirendeltség speciálisan 
képzett nyomozókkal fogja vezetni azokat a nyomozásokat, amelyek során a rendőrség alkalmazottja az áldozat vagy az 
elkövető. Ez egységes megközelítést és egyértelműséget biztosít a felettesek számára, akik támogatják a jólétet és a védelmet 
ott, ahol a családon belüli bántalmazás vádak voltak bejelentve.

Tema 2: 

Könyörtelen üldözése 
az elkövetőnek és 
támogatni az 
áldozatokat 

Megértjük, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszernek azonnal reagálnia kell, különös tekintettel a nők és lányok 
elleni erőszakra. Ezért a nők és lányok elleni bűncselekmények elleni partnereinkkel együttműködve jobban megértjük az 
áldozatok örlödésének okait, és igyekszünk javítani a pozitív igazságszolgáltatási eredményeken.

18 
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1-ső Célkitűzés 2-dik Célkitűzés

Eljárás Intézkedés

1 

Hétéves stratégia kidolgozása az ügyészséggel 
konzultálva a súlyos szexuális 
bűncselekményekkel kapcsolatban

1.1 

Súlyos szexuális bűncselekményekre vonatkozó stratégia, 
amely az ügyészséggel együtt lesz kidolgoztak 

1.2 

Elindítani a felülvizsgált szolgáltatási szintről szóló 
megállapodást az ügyészséggel, hogy kiemeljük az elfogadott 
nyomozási szabványokat és javítsunk a családon belüli 
visszaélések aktáinak a minőségén. 

2 

Folyamatok kidolgozása a nők és lányok elleni 
erőszakos magatartások jobb és szabványosított 
kivizsgálására

2 

Negyedéves elemzése a büntető igazságszolgáltatás 
eredményeinek, amely magában foglalja a letartóztatásokat, 
vádemeléseket, az akták benyújtásának ütemezését, az áldozatok 
örlödési arányát és a testen viselt videofelvételek használatát, 
beleértve a felvételek minőségét és a nyomozás során felmerült 
bizonyítási nehézségeket.

Megerősített felügyeleti és nyomozási normák révén biztosítjuk, hogy a nők és lányok elleni erőszak kivizsgálása a 
legmagasabb színvonalú legyen, és arra törekszünk, hogy növeljük a büntetőeljárások és a kimenetelek arányát.

Előnyben részesítjük azokkal a személyekkel kapcsolatos intézkedéseket, akiket letartóztatás vagy meghallgatás 
céljából keresnek a nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatban.

3-dik Célkitűzés

Meg fogjuk határozni azt, hogyan osztályozzuk és rögzítsük a nőgyűlöletet és/vagy a nemi alapú bűnözést.

20    21 

1 

Adaptálni az Észak-Írországi Rendőrségi Szolgálat Keresett 
Személyek Kockázatértékelési Matrixát (WPRAM) annak 
biztosítására, hogy a nők és lányok elleni erőszak miatt 
keresett személyek prioritást élvezzenek.

1 

Kockázatértékelési mátrix, amely az Észak-Írországi 
Rendőrszolgálaton belüli nők és lányok elleni erőszak 
kategóriáit is tartalmazza

1 

1 Terjessze ki az Észak-Írországi Rendőrségi Szolgálat 
által a nőgyűlölő magatartás eredményeként bekövetkező 
incidensek rögzítésének lehetőségeit és gyakorlati 
szempontjait, azzal a kilátással, hogy javaslatot lehessen 
tenni a későbbi beavatkozásokra, beleértve az esetleges 
sőlyosabb büntetés kiszabását is.

1 

A hatókör meghatározását lesz elvégezve, és a 
felülvizsgálat be lesz fejezve. 

Eljárás Intézkedés

Eljárás Intézkedés
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4-dik Célkitűzés 5-dik Célkitűzés

1 
Áttekinteni a  jelenlegi, ismétlődő áldozatokra 
vonatkozó eljárásunkat annak biztosítására, hogy 
beazonosíthassuk a nők és lányok elleni erőszak 
visszatérő áldozatait

1 
Áttekinteni a visszatérő áldozati 
stratégiát 

2 
Programmegoldó eszköztár kidolgozása a nők és 
lányok elleni erőszak visszatérő áldozatainak 
támogatásában részt vevő tisztek és személyzet 
számára

2 
Eszköztár, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy magában foglalja a 
büntető igazságszolgáltatás eredményeit, valamint a nők és lányok 
elleni erőszak áldozatai számára elérhető védelmi és támogató 
intézkedéseket

3 
Kiindulási adatok a nők és lányok áldozataival 
szemben elkövetett ismétlődő erőszakok 
számáról az első évben

3 
Az első évet kell meghatározni a nők és lányok elleni erőszak 
áldozatainak kiindulópontjaként a gördülő 365 napon belül

4 
A nők és lányok elleni erőszakos bűncselekmények 
alapértéke az első évben

4 
Az első évet kell meghatározni a nők és lányok elleni erőszak 
áldozatainak kiindulópontjaként a gördülő 365 napon belül

Biztosítani fogjuk a hatékony és etikai nyilvántartását minden bűncselekménynek, beleértve az erőszakos 
bűncselekményeket is amiket núők és lányok ellen követtek el. 

Igyekszünk azonosítani azokat, akik ismétlődő áldozatai olyan bűncselekményeknek, amelyek aránytalanul érintik a 
nőket és a lányokat.

22    23 

1 

A Szolgálati Bűnügyi Nyilvántartó pontos bűnügyi 
nyilvántartást biztosító éves ellenőrzéseket végezzen

1 

Az éves felülvizsgálatok eredményei  meg kell feleljenek 
a kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal.    

2 

A Szolgálati Bűnügyi Nyilvántartó egyértelmű tanácsokat 
és képzést nyújtson a bűnfeljegyzést készítőknek a 
szervezeten belül a Belügyminisztériumi számlálási 
szabályok következetes alkalmazásának előmozdítása 
érdekében

2 

Belső útmutatás és képzés közzététele a gyakorlati és 
operatív alkalmazás támogatása érdekében

Eljárás Intézkedés IntézkedésEljárás
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Тема 3:

Alapvető elvárás a közösségi tereink békés élvezete és az online biztonság. 
Partnereinkkel együttműködve biztosítjuk, hogy ez valóság legyen az észak-írországi 
nők és lányok számára, minden téren és mindenkor. Meggyőződésünk, hogy 
elfogadhatatlan, hogy a nők és a lányok nem érzik magukat biztonságban 
társadalmunkon belüli bármely térben, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 
partnereinkkel együtt kezeljük a nők és lányok mindennapi életük részeként tapasztalt 
félelmeit. Dolgozunk azon, hogy csökkentsük a jogsértések lehetőségét, és 
biztonságosabbá tegyük tereinket.

24
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Biztonságosabb
Helyek

6-dik Célkitűzés
Működtetni fogjuk a védőrendeletek bevezetését a nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos védelmi 
intézkedések fokozása érdekében.

Eljárás Intézkedés

1 
Működtetni fogjuk a Üldözési Védelmi      Rendeleteket 
bevezetését Észak-Írországban, és nyomon követjük az 
ideiglenes és teljes üldözési védelmi határozatok 
alkalmazását, hogy megvédjük azokat, akiket az online 
üldözési magatartás fenyeget.

1 
Üldözési Védelmi Rendeletek bevezetésre kerülnek Észak-
Írországon belül, és megfelelő képzést és felvilágosítást 
végeznek a tisztek és személyzet támogatása érdekében. 

2 
A családon belüli bántalmazásról és a polgári eljárásról 
szóló 2021. évi törvény 
(NI) bevezetését követően Észak-Írországban 
működtetjük a családon belüli bántalmazás elleni védelmi 
rendeletek/közlemények bevezetését.

2 
A családon belüli visszaélés elleni védelmi rendeleteket és 
értesítéseket vezetik be Észak-Írországon belül, és 
megfelelő képzést és felvilágosítást szerveznek a tisztek és 
személyzet támogatása érdekében.

7-dik Célkitűzés
Az emberölések számának csökkentésére irányuló stratégiánk részeként a családon belüli emberölések felülvizsgálati (DHR) 
folyamatát fogjuk használni, hogy jobban megértsük, tanuljunk az azonosított tendenciákból, és minden lehetséges lépést 
megtegyünk annak érdekében, hogy a jövőben megelőzzük a nők és lányok otthoni környezetben történő meggyilkolását.

Eljárás Intézkedés

1 
A rendőrség beágyazza a családon belüli gyilkosságok felülvizsgálati 
folyamatának hatékony alkalmazását Észak-Írországban, hogy 
hatékony belső tanulási felülvizsgálatokon keresztül tájékoztassa a 
megelőzés első megközelítését a családon belüli bántalmazás minden 
formája elleni küzdelemben.

1 
A családon belüli gyilkosság-értékelésekből 
származó összes tanulság beépül a családon belüli 
bántalmazás megelőzésére irányuló stratégiánkba
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1 

Kidolgozni  az Észak-Írország Rendőrségi Szolgálatának 
egy belső útmutatót, hogy hogyan nyomozzanak a "ital 
felütése" (titokban drog vagy alkohol italba tevése) 
bűncselekményekkel kapcsolatosan.  

1 

Belső útmutató elkészítve és kiadva. Folyamatosan 
felül kell vizsgálni és frissíteni kell

2 

A rendőr körzetek  bíztositsák, hogy kiemelt hangsúlyt 
kap  az "ital felütése" az éjszakai gazdasági 
munkacsoportokon belül.  

2 

Éjszakai gazdasági munkacsoportok kialakítva ahol az 
"ital felütés" kiemelt figyelmet kap. A munkacsoport,  
mártogatos mintát vesz, hogy biztosítsa a megfelelőséget 
és a minőséget az "ital felütés" problémáival kapcsolatban 

3 

Kifeljleszteni egy médiakampányt , hogy felhívjuk a 
figyelmet az i"ital felütése", és elrettentsük az elkövetők 
viselkedését. 

3 

Médiakampány kidolgozása és elindítása

4 

Alapvonal a bejelentett "ital felütése" bűncslekmények 
száma az első évben.

4 

Alapvonal megállapítva 

1-ső Célkitűzés 2-dik Célkitűzés

Arra fogunk törekedni, hogy javítsuk a nők és lányok nyilvános helyeinek biztonságát azáltal, hogy 
továbbfejlesztett eljárást dolgozunk ki azon helyek és időpontok azonosítására, ahol a bűnözés aránytalanul 
érinti őket.

Arra fogunk törekedni, hogy felhívjuk a figyelmet az Észak-Írországban előforduló incidensekre 
amikor titokban drogokat vagy alkoholt tesznek az italukba, és ezt követően csökkentsük azokat 

1 

Kidolgozni egy olyan folyamatot, amely 
kulcsfontosságú időpontokban irányítja a 
tiszteket a nők és lányok elleni erőszak 
azonosított helyszíneire.

1 

A szervezeten belül megtervezett és 
végrehajtott folyamat

2 

A nők és lányok elleni erőszakos 
bűncselekmények alapvonal az első évben.

2 

Alapvonal megállapítva

26  27 

Eljárás Intézkedés
IntézkedésEljárás
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1 
Partnerségben dolgozzon olyan kampányok 
kidolgozásán, amelyek relevánsak a nők és lányok 
elleni bűncselekményekkel kapcsolatos attitűdök és 
magatartások kihívásaival kapcsolatban

1 
Vállalati kommunikációval egybekötött 
kampányok

3-dik Célkitűzés 4-dik Célkitűzés
Partnerekkel együttműködve biztonságosabb köztereket tervezünk a jövőben Együtt fogunk működni választékos érdekelt felekkel olyan rendőrségi médiakampányok 

kidolgozásában és népszerűsítésében, amelyek felelősségre vonják  az elkövetők viselkedését minden 
helyen a nők és lányok elleni bűncselekményekkel kapcsolatosan.

28   29 

1 

Használja a „Tervezésileg Biztonságos  Aranystandard”-
ot, ahol az Észak-Ír Rendőrségi Szolgálat részt vesz 
bármely tervezési folyamatban

1 
Az Észak-Írországi Rendőrség bűnmegelőzési tisztjei a nők 
és lányok elleni erőszakot kulcsfontosságú szempontnak 
tekintik a Tervezésileg Biztonságos folyamatban betöltött 
szerepük részeként (a minőségi mintával kell megmérni)

2 
Továbbra is népszerűsítsék az ONUS biztonságos helyek 
számát Észak-Írországban, és felülvizsgálják, hogyan 
működnek a meglévő biztonságos helyek a nők és lányok 
biztonsága érdekében.

2 
Az ONUS biztonságos helyek folyamatos népszerűsítése 
és a felülvizsgálat befejeződött, beleértve az Észak-
Írországi Rendőrség tisztjei vagy munkatársai által 
szervezett figyelemfelkeltő eseményeket

3 
Kidolgozni egy szabványosított eljárást a nők és lányok 
biztonságának beágyazására, ahol a rendőrségnek 
szerepe van az eseménytervezésben

3 
A nők és lányok biztonsága állandó napirendi pont az 
összes rendezvénytervezési napirenden (merítési minta a 
megfontolások minőségének értékeléséhez)

4 
A nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos tudatosság 
beépítése a rendőrség közrendi és közbiztonsági képzése 
részeként.

4 
A nők és lányok elleni erőszak tudatosítása beágyazott a 
közrendi és közbiztonsági képzésbe

Eljárás Intézkedés

Eljárás Intézkedés
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1 
A helyi érdekelt felek térképeinek kidolgozása a helyi 
szerepvállalási pillérek részeként

1.1 
A helyi érdekelt feleknek van egy helyi kapcsolattartó 
pontja 

1.2 
Minden kerületnek létre kell hoznia és be kell nyújtania egy 
helyi kötelezettségvállalási tervet a jelen cselekvési terv 
céljainak támogatására, beleértve a helyi érdekelt felek 
térképét és tevékenységi tervét.

2 
Határozza meg az Észak-Írországi Rendőrségen belül 
azon kapcsolattartó pontokat, akik támogatják a helyi 
cselekvési és kötelezettségvállalási terveket

2 
Nők és lányok elleni erőszak kapcsolattartó pont kijelölése 
és elérhetőségeinek megosztása a helyi érdekelt felekkel

3 
Helyi tevékenységi tervek kidolgozása a jelen cselekvési 
terv céljainak elérése érdekében, beleértve a helyi 
rendezvények programját, a részvételt a kulcsfontosságú 
bűnmegelőzési üzenetek prezentációk és állványok útján 
történő terjesztése érdekében.

3 
Tevékenységi tervek kifejlesztve az egyes körzetek/
csapatok által

5-dik Célkitűzés 6-dik Célkitűzés

Egyedi, a nők és lányok elleni erőszakra vonatkozó programot dolgozunk ki minden rendőri körzetben, amelyet 
egy adott helyi rendőri vezető felügyel.

Kialakítunk egy multidiszciplináris Független Tanácsadó Csoportot 
(FTCs), hogy bizalmat építsünk azáltal, hogy biztosítjuk a nők és lányok szavainak meghallgatását, és aktívan alakítjuk 
e cselekvési terv végrehajtását.

7-dik Célkitűzés
Stratégiai partnerséget alakítunk ki a kulcsfontosságú érdekelt felekkel, akik együtt dolgoznak a hozzáállásuk és 
viselkedésük megváltoztatásán, hogy soha ne kövessük el, engedjük el, és ne hallgassuk el a nők és lányok elleni erőszakot.
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1. 
Létre kell hozni egy Észak-Írországi
székhelyű FTCs-t, amely negyedévente vagy szükség 
esetén ad hoc alapon ülésezik

1 
A legfontosabb független elszámoltathatósági 
intézkedések, amelyeket az FTCs a teljesítés 
felügyeletére hozotunk létre

1 
Az Észak-Írországi Rendőrszolgálat együttműködik az 
érdekelt felekkel, hogy bővítse a rendőri alkalmazottak 
tudását és készségeit a nők és lányok elleni erőszak 
kezelésében.

1 
A megfelelő érdekelt felekkel kialakított programok és 
kezdeményezések

Eljárás EljárásIntézkedés Intézkedés

IntézkedésEljárás
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8-dik Célkitűzés  

06 
Meghallgatási kezdeményezések programját hozzuk létre annak biztosítására, hogy gyakorlatunk trauma-informált legyen 
azáltal, hogy folyamatos lehetőséget teremtünk a rendőrök és a személyzet számára, hogy közvetlenül hallhassák a nőktől 
és alányoktól a megélt tapasztalataikat.

Eljárás Intézkedés

Jóllehet fentebb leírtuk, hogy a Rendőrségi 
Szolgálat konkrétan milyen intézkedéseket 
fog megtenni ennek a közös erőfeszítésnek a 
részeként, fontos felvázolni, hogy miként 
kívánjuk támogatni más partnereket olyan 
szélesebb körű kezdeményezésekben, 
amelyekhez rendészeti komponens is tartozik.

1 
A vezető tisztek látogatási programja a 
szolgáltatóknál, hogy közvetlenül hallhassanak 
az áldozatok tapasztalatairól a cselekvési terv 
egész időtartama alatt

1 
Látogatási program kézbesítése számos 
kulcsfontosságú érdekeltnek

32 

Partnereink támogatása 
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1-es Téma

Bizalom és Önbizalom 
Építése
1 A rendőrség együttműködik a kulcsfontosságú 
partnerekkel és érdekelt felekkel annak érdekében, hogy a 
rendészeti tapasztalataikat felhasználhassuk képzéseink, 
szakpolitikáink kialakítása és működési gyakorlataik során.
Ez úgy valósul meg, hogy részt vesznek a megfelelő 
konzultációkban a kulcsfontosságú érdekelt felek csoportjai 
között, hogy azonosítsák azokat az alkalmakat, amikor a 
nők és a lányok olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, 
amelyek elősegítik a további belső irányvonalak és 
képzések kidolgozását, hogy megfeleljenek a tisztek és a 
személyzet tagjaitól elvárt magas színvonalnak.

2.es Téma
Könyörtelenség Üldözése az
Elkövetőknek

1. A rendőrség együttműködve dolgozik majd, 
felhasználva tudását, tapasztalatát és szakértelmét 
annak biztosítására, hogy az alapvető rendészeti 
eredmények tükröződjenek a vezetőség nők és lányok 
elleni erőszakkal kapcsolatos stratégiájában.
Ez úgy valósul meg, hogy részt vesznek a megfelelő észak-
írországi végrehajtói konzultációs mechanizmusokban
annak érdekében, hogy az Észak-Írországi Rendőrségi 
Szolgálat politikai hozzájárulást nyújtson. Ez magában 
foglalja a nők és lányok elleni erőszakkal kapcsolatos 
kérdéseket érintő új jogszabályi rendelkezésekről és/vagy 
politikákról szóló véleménynyilvánítást. 
Kidolgozzon ki releváns tájékoztató dokumentumokat és 
beadványokat az Észak-Írországi Vezetőség Stratégiai 
fejlesztésének támogatására. Ez magában foglalja az Észak-
Írországi Rendőri Szolgálat felső szintű képviseletét  a 
releváns elkötelezettségeken az érdekelt felekkel és 
munkacsoportokban.

2. A rendőrség támogatni fogja az Igazságügyi
Minisztériumot a Családon Belüli Erőszak és
Visszaélés Közzétételi Rendszerének
Felülvizsgálatában figyelembe véve, hogy a
kérelmek száma növekedhet. Ebben a folyamatban
az Igazságügyi Minisztérium által végzett
tudományos kutatást követően a rendőrség támogató
anyagokat fog nyújtani  a döntéshozók körében a
sémával kapcsolatos tudatosság és az alkalmazás
következetességének növelése érdekében.
Észak-Írország Rendőrségi Szolgálat segítséget és
támogatást nyújt az Igazságügyi Minisztériumnak a
nyilvánosságra hozatal küszöbének
megváltoztatásához, hogy a rendszer kiterjesztésével
jobban megvédje a családon belüli erőszak
potenciális áldozatait.
3. A rendőrség támogatni fogja az észak-
írországi családon belüli bántalmazásra
vonatkozó egyedi, ismétlődő elkövetőkre
vonatkozó stratégia kidolgozását.
A rendőrség felülvizsgálja az ismétlődő családon
belüli visszaélési stratégiákat annak érdekében, hogy
a joghatóságok jobban tájékoztassák a legjobb
észak-írországi modellt, amelyet támogatnak, és
támogatást nyújtanak a partnereknek, felismerve,
hogy a rendfenntartásnak csak egy szerepe van az
elkövetői magatartások kezelésében. Ez azt
jelentené, hogy Észak-Írországra kidolgoznának egy
családon belüli bántalmazás ismétlődő elkövetőire
vonatkozó stratégiát, amely egyértelműen
meghatározza az egyes partnerek szerepét és
felelősségét.
4. A rendőrség támogatja a partnereket az
áldozatok kiszolgálásának javításában az
erőszaknak kitett nők és lányok támogatásának
integrálásával az Észak-Írország számára
javasolt szükségletfelmérő szolgálatba.
Az Észak-Írországi Áldozatsegítő (VSNI) által az
Áldozat- és Tanúgondozói Egységen (VWCU) belüli
szükségletfelmérési szolgálat létrehozására irányuló
munka folytatása. A Büntető Igazságügyi Tanács
jóváhagyását kéri az előnyben részesített modellre
vonatkozó ajánlásokhoz,

összhangban az Észak-Írországi Bűntető 
Igazságszolgáltatás áldozatok és tanúk gondozásáról és 
kezeléséről szóló 2020. júliusi vizsgálati jelentésének 4. 
számú stratégiai ajánlásával.
5. azon fogunk dolgozni, hogy támogassuk a családon
belüli bántalmazással foglalkozó dedikált bíróságok
létrehozását Észak-Írországban, hogy jobban
támogassuk a családon belüli bántalmazás áldozatait, és
csökkentsük a vesztességi arányt.
A rendőrség együttműködik a büntető igazságszolgáltatási
partnerekkel egy kísérleti, családon belüli bántalmazási
bíróság létrehozásán, amely a büntető igazságszolgáltatási
eljáráson és a bíróságokon való hatásos és hatékonyabb
navigálásra összpontosít, hogy csökkentse az áldozatok
vesztességét, valamint a feljelentés és a bírósági eredmény
között eltelt időt. Az első kísérleti bíróság Belfast
Laganside-on belül fog működni, és a családon belüli
erőszakos bűncselekményekre és az új családon belüli
visszaélésekre fog összpontosítani.
6 A rendőrség továbbra is együttműködik partnereivel
annak érdekében, hogy javítsa a bűncselekmények
áldozatává vált nőknek és lányoknak nyújtott támogatást az
érdekképviseleti szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén.
A rendőrség támogatni fogja egy tartományra kiterjedő
érdekképviseleti támogatási rendszer megvalósítását a
családon belüli és szexuális zaklatás áldozatainak
támogatására. Ez magában foglalja a szexuális
bűncselekmények áldozatainak támogatását a családon
belül és a családon kívül. A rendõrség a törvényes
partnerekkel együtt, hogy hatékony és eredményes
pártfogást biztosítson azoknak, akik a családon belüli és
szexuális zaklatás áldozatait képviselik.
7. A rendőrség támogatni fogja a partnereket egy kiterjedt
feltérképezési gyakorlat elvégzésében annak biztosítására,
hogy a helyi regionális és nemzeti szintű rendőri szolgálat
kapcsolatban álljon a nőkkel és lányokkal foglalkozó
érdekképviseleti csoportokkal és szolgáltatókkal Észak-
Írországban.

A rendőrség támogatni fogja az érdekelt felek stratégiai 
térképének rendelkezésre bocsátását az Észak-Írországi 
Rendőrségi Szolgálat vezetésére, ideértve a körzeti 
parancsnokság és a területi megbízások vezetőit is. Ez 
növeli a tisztek és a személyzet ismereteit és tudatosságát.
A rendőrség azonosítja a legfontosabb kapcsolattartási 
pontokat az országos regionális és helyi érdekcsoportokban.

3-as Téma

Biztonságosabb Helyek
1. A rendőrség kifejezetten az
éjszakaigazdaságon belül támogatja a partnereket, hogy
felhívják a figyelmet a nők és lányok elleni erőszakra,
hogy megakadályozzák a bűncselekmények
előfordulását.
Ez úgy valósul meg, hogy segítik a partnereket a bevált
gyakorlati megoldások áttekintésében és azonosításában
(mint például a „Safer Streets” kezdeményezés), amelyek
az Egyesült Királyság meglévő tevékenységein alapulnak,
amelyek adaptálhatók az észak-ír gazdasághoz. A
rendőrség helyi munkacsoportokat hoz létre Észak-Írország
rendőri szolgálata és az éjszakai gazdasági partnerek
között, hogy áttekintsék a kezdeményezéseket és
azonosítsák a jogsértések csökkentésének lehetőségeit,
beleértve a „Kérd Angelát” szórendszerek bevezetését.
2. A rendőrség támogatni fogja az oktatási
hatóságot és más oktatási partnereket, hogy képzéseket
tartsanak az iskolákban, kommunikálva az oktatási
környezetben előforduló jogsértő magatartások
bejelentése során tett intézkedésekkel.
Ezzel biztosítjuk, hogy a lányok és fiatal nők hangja
alapvetően formálja meg ezt a művet. A rendőrség
támogatni fogja a partnereket egy képzési csomag
kidolgozásában a tanulók és a tanárok számára.

34    35 
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08 Eredmények 

Az észak-írországi 
rendőrségi szolgálat a nők és 
lányok elleni 

erőszakkal foglalkozó 
koordinációs csoport 
gyakran 

ülésezik, hogy előrelépést 
hajtson végre a terv 
célkitűzései és intézkedései 
ellen. A csoport különböző 
rangokból, besorolásokból és 
szerepkörökből képviselteti 
magát szervezetünkben, és 
tagjai lesznek a munkatársak 
egyesületei

Az előrehaladásról jelentést kell készíteni a 
Szolgáltatásteljesítmény-testületnek, és azt felügyeli, hogy 
biztosítsák a cselekvési terv eredményeinek elérését. A 
cselekvési terv előrehaladásáról a velük egyeztetett 
időközönként frissítik az Észak-Írországi Rendőrségi 
Testületet.
Rendszeresen felülvizsgáljuk akciótervünket, és szükség 
szerint új intézkedéseket építünk be.

07 Írányitás és Elszámolhatóságe

A közbizalom szempontjából kulcsfontosságú, 
hogy a Rendőrségi Szolgálat felelősségre vonja 
elkötelezettségünket a nők és lányok elleni 
férfiak által elkövetett erőszak leküzdése 
mellett, és ezt szem előtt tartva 
teljesítménykeretet fogunk kidolgozni az 
akcióterv előrehaladásának nyomon követésére.
Kidolgozzuk a keretrendszert annak 
biztosítására, hogy megértsük a következőket:

- Jelenlegi referenciaértékünk és eredményeink az első
évben, a második évben és azt követően
- Milyen intézkedések teszik lehetővé számunkra és
mások számára a legjobban az előrehaladás nyomon 
követését
- Milyen adatokat gyűjtenek már máshol
- Hogy néz ki a siker.

Két stratégiai eredményünk elérése érdekében számos indikátort fogunk nyomon követni.

1-es Eredmény

Olyan Társadalom létrehozása, amelyben a nők és lányok elleni erőszak, 
bántalmazás és megfélemlítés bármilyen formában és bárhol nem 
elfogadható és nem tolerálható.

Indikátor 

Kevesebb ismételt áldozata a nők és lányok elleni erőszakos búncselekményeknek 
(Rendészeti terv 1.1)

Kevesebb ismételt elkövetője a nők és lányok elleni erőszakos búncselekményeknek 
(Rendészeti terv 1.2)

Kevesebb ismétlődő helyszíne a nők és lányok elleni erőszakos 
búncselekményeknek 
(Rendészeti terv 1.3)

A VAWG nők és lányok elleni erőszakos bűncselekmények 
számának csökkentése

(nem mérendő az első és második 
évben)
(Rendészeti terv 1.4)
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SERVIÇO DE POLÍCIA DA IRLANDA DO NORTE: COMBATER A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E RAPARIGAS 

2-es Eredmény

Felépíteni a nők és lányok bizalmát a rendészeti tevékenységekben. 

Indikátor 

A nők és lányok elleni erőszakos incidensek bejelentésének fokozása (az 1. és 2. 
évben alkalmazandó intézkedés)
(Rendészeti terv 1.4)

Javított büntető igazságszolgáltatás eredmény a nők és lányok elleni erőszakkal 
kapcsolatban
(Rendészeti terv 2.4)

Javult a büntető igazságszolgáltatás eredménye a VAWG-
bűncselekmények esetében (Rendészeti terv 2.4)

A nők és lányok bizalma a rendészeti tevékenységekben (Rendészeti terv 2.1)
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