Aksiyon
Medeni Cesaret

Şiddete
karsı cesaret

Durum
•
•

İnsanlar hırsızlığa maruz kalıyorlar veya saldırıya uğruyorlar
Mallar tahrip ediliyor veya mallara zarar veriliyor

Tepki................yapılması gereken..
•
•
•
•
•

Şiddete karşı kararlılık, acıklılık gerektiriyor
‘’Mut gegen Gewalt’’ ‘’Şiddete karşı cesaret’’ hareketi ile insanların olaylara ilgisiz
kalmamalarını ve şiddet olaylarını engellemek için olaylara müdahil olmalarını sağlamayı
amaclamaktayız.
Biz şiddettin gücünü yok eden, bilinçli davranışlarla korkuları yıkan, açıklık ve bağlılık
oluşturmak istiyoruz.
Biz göstermelik kahramanlık peşinde değiliz. Günlük hayatta sosyal sorumlulukları
paylaşan, yani birbirimiz için oluşturulacak bir cesaretin yaratılmasının peşindeyiz.
Hepimiz aynı gemideyiz.Eger biz beraberce şiddete karşı cesaret ve akıllıca davraniş
sergilersek , dibe oturmak imkansızlaşır.

Şiddete
karsi cesaret

Günlük yaşantı içerisinde daha çok emniyet için

6 pratik öneri :
• Kendimi tehlikeye atmadan yardımcı oluyorum.
Eğer cesaratinizi toplayabilirseniz, saldirganla mağdur arasina giriniz ve yardımınızı teklif
ediniz..Bazen saldırganı proveke etmeden veya kendini proveke ettirmeden sesli bir
kelime bile yardımcı olabılır.

• Başkalarını aktiv ve direkt yardım icin safımıza çekiyoruz.
“” Siz kırmızı T-shirt lü bey, bana yardim edin!””
“” Siz şemsiyeli bayan polisi çağırın!””
•

İyi izliyorum ve saldırganın özelliklerini aklımda tutuyorum.
Saldırgan hangi yöne koştu?
Nasıl giyinmişti? Saldırganın boyu ne kadar dı?
Her ayrıntı saldırganı bulmak için polise yardımcı olabilir.

• İmdat çağrı 110 dan yardım sağlarım.
Ya ben polisi polis imdat dan ararim, ya da ordan geçen kişilerden bunu yapmalarını
isterim.

• Mağdurlarla ilgileniyorum
Yaralı insanlar ile derhal ilgileniniz.
Mağdur’un sağlığını gözönünde bulundurarak ilk yardımı yaparken Stabil durumda
yatırmanın hayati bir önemi var.
Acilen İmdat 112 yi aramalı.

• Şahit olarak ifade vermekten kaçınmıyorum.
Ifadeniz ile saldırganın yakalanmasını ve cezalandırılmasını sağlayabilirsiniz.
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• Sürekli daha çok insan katılmaktadır.
•

Şiddete karşı cesaret “biz hissini” oluşturmak, birbirini kollamak, birliktelik oluşturmak
ve böyelikle daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmada katkı sağlamak demektir.

•

Daha detaylı bilgiyi aşağıdaki numaralardan temin edebilirsiniz:

•

Lehe Polisbölgesi
Tel: (0471) 953 – 3200

•

Polis yönetim birimi
Tel: (0471) 953 -1100

•

Urban II şehirbölgesi manegeri
Tel: (0471) 391- 2270

