Violence Prevention Network, uzun yıllardan beridir aşırılığı önle-

İletişim

DANIŞMANLIK MERKEZİ

me ve aşırılık güdümlü suçluları radikallikten caydırma çalışmaları
sürdüren uzmanların oluşturduğu bir birliktir. Violence Prevention

DANIŞMANLIK MERKEZİ Baden-Württemberg

Network ekibi 2001 yılından beridir başarılı bir şekilde gençlerin ve

Lange Straße 8

genç yetişkinlerin işlediği ideolojik veya dini güdümlü ağır ve çok ağır

70173 Stuttgart

Baden-Württemberg

şiddet eylemlerinin azaltılması alanında çalışmaktadır.
Tel.:
Violence Prevention Network ve iş birliği partnerleri uzun yıllara

0711 21 95 62 63

Faks: 0711 21 95 62 51

dayanan uygulamalı çalışmalar esnasında edinilen uzmanlık becerilerini hedef grupla yapılan çalışmalarla Baden Württemberg'deki in-

bw@violence-prevention-network.de

sanlara ve kurumlara aktarmayı hedeflemektedir. Baden Württem-

www.violence-prevention-network.de

berg'e bağlı olan kurumların ve kişilerin mümkün olduğunca çoğu bu

www.beratungsstelle-baden-wuerttemberg.de

çalışmalara dahil edilerek kalıcı bir önlem ve müdahale çalışmasını
mümkün kılan geniş bir ağın oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje Müdürü: Thomas Mücke
Proje koordinasyonu: Önder Ünal

Baden Württemberg için danışma hattı

Eğer bir çalıştayla ya da ileri eğitimle ilgileniyorsanız bizi arayın ya
da bir e-posta gönderin. Bunlar konu ve vesileye göre "Baden Würt-

0711 72 23 08 93

temberg'de (İslami) aşırılığa karşı önleyici ağ partnerleri yetkin koordine merkezi" (KPEBW) veya VPN tarafından seçilmiş ağ partnerleri tarafından yürütülmektedir. KPEBW'nin ana sayfasından www.
kpebw.de aşırılık ve danışmanlık konularına ilişkin daha fazla bilgiye
ulaşabilirsiniz.

Bu telefon numaranın ucunda yetkin ilgili kişiler memnuniyet-

Baden Württemberg danışmanlık merkezinin hizmetleri ücretsiz ve

le hizmetinizdedir. Çalışanlara ulaşamamanız veya onların başka

herkese açıktır.

bir görüşmede olması halinde telesekretere size ulaşabileceğimiz

Baden Württemberg danışmanlık merkezi KPEBW'nin bir parçasıdır.

bir numara ile birlikte mesajınızı bırakmanızı rica ediyoruz. Sizinle

Merkez Baden Württemberg İç İşleri Bakanlığı tarafından finanse

mümkün olan en kısa süre içinde irtibat kurulacaktır.

edilir.

Sizin ya da başka birinin akut bir tehlike altında olması halinde lütfen polisi arayınız, acil çağrı hattı: 110
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Baden-Wür t tember g
danışmanlık merkezi

Hedef, aşırılık tehlikesi altındaki genç insanlarla iletişim kurmak

Hedef grup içinde geniş bir yelpazeye ulaşabilmek için, oldukça zor

Violence Prevention Network'un Baden Württemberg danışmanlık

ve radikallikten caydırmanın mümkün olabilmesi için pedagojik ça-

durumlarda radikallikten caydırma ve ayrılma refakati de dahil ol-

merkezi dini dayanaklı aşırılık konusunda soruları olan insanlara

lışmada öncelikle radikal gruplaşmalardan ve tutumlardan ayrılma

mak üzere hem önleyici hem de müdahaleci önlemler kullanılmak-

yöneliktir. Merkez, mağdurlara dini dayanaklı aşırılıkla mücadele

sürecini teşvik etme ve şiddete dayalı ve aşırılık yanlısı ideoloji ke-

tadır.

konusunda önleyici, müdahale edici ve radikalizmden uzaklaştırıcı

sitlerinin sorgulanmasını sağlamaktır.

Seçenekler

Önleme:

girişimler sunmaktadır. Danışmanlık merkezi en farklı dünya görüşlerine karşı hoşgörünün güçlendirilmesini ve radikalleştirme süreçle-

Baden Württemberg danışmanlık merkezi kimlere hizmet vermek-

rinin erken tanınmasını, önlenmesini ve geri dönüşü teşvik etmek-

tedir?

tedir. Radikalleşme süreçlerinin başlangıcında müdahale ve hedefe

Danışmanlık merkezinin hizmetleri esas itibarı ile dine dayalı radi-

yönelik radikallikten caydırma insanların aşırılık ideolojilerinden bir

kallikle ilgili konularda destek ve danışmanlık ihtiyacı olan herkese

çıkış yolu aradıkları noktada devreye girer.

açıktır.

+ Ebeveynlere, cami birliklerine ve önleyici çalışmalar çerçevesinde
diğer ilgililere yönelik danışmanlık hizmeti
+ Öğrencilere yönelik dinler arası ve kültürler arası becerilerin artırılmasına yönelik uygulamalı seminerler
+ Hoşgörü ve demokrasi becerisinin güçlendirilmesine yönelik siyasi eğitim

Baden Württemberg'deki yaklaşımın ağırlıklı çalışma noktalarından
biri müdahale ve radikallikten caydırma faaliyetleridir. Bunun için

Müdahale / radikallikten caydırma / ayrılma refakati:

özel eğitim almış danışmanlar çalışmaktadır.

+ Dini gerekçeye dayalı aşırılıkla mücadelede aile üyelerine yönelik
danışmanlık hizmeti

Buna ek olarak, ilgilenen kişilere dinler arası ve kültürler arası ilişkiler

+ Radikalleşme riski altında bulunan gençler için suç işlemeden

ve dinler arası anlaşmazlıklar karşısında alınacak tavırlar hakkında

önce danışmanlık, refakat ve özel eğitim hizmeti

erken bilgi edinme ve bilgi genişletme imkanı, önleme alanında faaliyet gösteren ağ partnerlerine yönlendirme yoluyla da sunulabilir.

+ Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda anti-şiddet ve beceri eğitimi

Dinler arası iletişim, demokrasi, şiddetsizlik, insan hakları ve hoşgö-

(AKT®)

rü gibi temel insani ilkeleri reddeden değil, bunları kendi dininde de

+ Ayrılma refakat hizmeti: Radikalleşmiş, yurt dışına çıkmak iste-

bulmayı sağlayan temel bir anlayış sağlar. Aynı zamanda bu yakla-

yen ve geri dönen (örn. Suriye'den) kişilere yönelik danışmanlık ve

şım aşırı tutumları ve radikalleşmeleri de engeller.

iletişim uygulamaları

Baden Württemberg danışmanlık merkezinin hedefleri

Kalifikasyon:

+ Radikalleşme süreçlerinin ve şiddet eylemlerinin önlenmesi ve

+ Risk altındaki genç insanlarla iletişim içinde olan kişiler için erken

geri döndürülmesi

tespit ve eylem becerisinin güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme,

+ Özel müdahale hizmetlerinin sunulması

Baden Württemberg danışmanlık merkezine şu durumlarda baş-

+ Yakınlar, mağdurlar ve yardım atayanlara yönelik danışmanlık

vurabilirsiniz:

hizmetleri
+ Kurumların ve bilgi dağıtan kişilerin, yetkinlik merkezinin önleme

+ Çocuğunuzun, öğrencinizin veya arkadaşınızın radikalleştiğini
düşünüyorsanız.

ağı tarafından aşırılığa karşı harekete geçirilmesi ve uzmanlaştı-

+ Kurumunuzda dini sebeplerden gerginlikler ortaya çıkıyorsa.

rılması(KPEBW)

+ Çevrenizde dini bir anlaşmazlık ciddi bir boyut kazanıyorsa.

+ Farklı kültürel ve dini arka plana sahip insanlar arasında iletişim
becerisinin sağlanması
+ Dinler arası/kültürler arası becerilerin kazandırılması
+ Demokrasi ve insan düşmanlığının yıkılması

+ Aşırılık yanlısı dünya görüşleri ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa.
+ Kurumunuzda dini temelli aşırılıkla mücadele konusunda
danışmanlık veya eğitim ihtiyacı mevcutsa.
+ Aşırı ideolojilerden veya radikal gruplardan ayrılmak istiyorsanız.

duyarlılaştırma ve gelişim etkinlikleri

