Sorunlu alan radikalleşme

Violence Prevention Network

Son yıllarda, İslami eğilimler gösteren ve ön yargı motivasyonlu

Aşırılığın önlenmesinde ve gençlerin ve genç yetişkinlerin radikallik-

suçlar işleyen genç insanlarla pedagojik çalışmalar yapılmasının ge-

ten caydırılmasında uzun yıllardır başarı ile çalışan tecrübeli uzman-

rekli olduğu anlaşılmıştır. İslami organizasyonları gittikçe daha da

lar birliğidir. Violence Prevention Network'ün radikallikten caydırma

kamusallaşan çalışmaları ve aşırı gruplar tarafından yurt dışında

programı "Sorumluluk üstlenmek- Nefret ve şiddete veda etmek" on

eğitilmek için Almanya'yı terk eden genç insan sayısındaki artış, bu

yıldan uzun bir süredir genç insanlara demokratik bir yaşama dönüş

konuda harekete geçme gerekliliğini artırmıştır.

sürecinde başarıyla refakat etmektedir.

Ancak burada önemli olan sadece İslami eğilim gösteren genç
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insanlarla doğrudan iletişim kurmak değildir. Aynı zamanda bu
kişilerin, yabancılaşan çocukları (veya öğrencileri/arkadaşları) ile

Bavyera danışmanlık merkezi

olan ilişkilerinde kendilerini çaresiz ve zayıf hisseden yakınları (ve

Schillerstraße 27

öğretmenler ve arkadaş çevresi gibi yakın çevresi) için destekleyici hi-

80336 München

zmetlerin sunulması da acilen gereklidir. Bu sebeple bir radikalleşme

Tel.: 089 416 11 77 10

vakası fark edildiğinde, başlayan radikalleşme süreçleri devamlılık

Çağrı hattı: 089 416 11 77 11

kazanmadan ve büyümeden çabucak müdahale eden, söz konusu

bayern@violence-prevention-network.de

kişileri ziyaret eden bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç vardır. Aksi

www.beratungsstelle-bayern.de

halde tehlike altındaki genç insanların radikal çevrede kendilerini

www.violence-prevention-network.de

gittikçe daha fazla kapatmaları ve ebeveynlerin ve yakınlarının onlar

Proje Müdürü: Thomas Mücke

üzerindeki etkilerinin azalması tehlikesi mevcuttur.
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Eğer danışmanlık hizmetimize ihtiyacınız olur ise bizi arayın ya da
bir e-posta gönderin. Bavyera danışmanlık merkezinin hizmetleri

ÇAĞRI HATTI:
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ücretsiz ve herkese açıktır. Bavyera danışmanlık merkezi Bavyera
Eyalet Polis Dairesi’nin aşırışıkla mücadele uzmanlık merkezinin
bir paydaşıdır. Merkez Bavyera İç İşleri Bakanlığı tarafından finanse
edilmektedir.
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Yakınlara yönelik danışmanlık hizmeti
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Hedef ve ağırlık noktaları

Danışmanlık merkezi kimlere hizmet vermektedir?

Hizmet

Danışmanlık merkezinin hedefi radikalleşmenin önlenmesi ve genç

Bavyera Violence Prevention Network danışmanlık merkezi dini

Bavyera danışmanlık merkezi düşük düzeyli yaklaşımlarla ilk önce

insanların radikallikten uzaklaştırılmasıdır. Görev, aşırı selefiyeci-

dayanaklı aşırılık bağlamında radikalleşme sürecinde bulunan ve

genç insanlarla bir iş ilişkisi kurar ve böylece daha sonra pedagojik

lik ortamında bulunan, tehlike altında olan genç insanlarla yerinde

henüz bu çevreden ayrılma motivasyonu olmayan gençler ve genç

çalışmalar sayesinde aşırılığa meyilli gruplardan ayrılma sürecini

iletişime geçmek ve başlamış olan radikalleşme sürecinden ayrılma

yetişkinler ile aşırı çevrelerden uzaklaşmak isteyen genç insanlara

başlatır ve radikal ideoloji elemanlarının sorgulanmasını sağlar. Böy-

sürecini başlatmaktır.

hizmet vermektedir. Bu çevrelerden ayrılmak ve uzaklaşmak is-

lelikle radikallikten uzaklaştırma süreçleri mümkün kılınır. Hizmet-

teyen gençlerin ve genç yetişkinlerin aile fertleri ve destekçileri de

ler müdahale uygulamaları, radikallikten uzaklaştırma ve ayrılma

danışmanlık merkezine memnuniyetle başvurabilirler.

refakati ve yakınlara yönelik danışmanlık uygulamalarından oluşur:

Danışmanlık merkezinin çalışmalarının ağırlık noktaları, tehlike
altındaki kişilere ulaşılmasını sağlamak, bu kişilerle iletişime geçmek, bir iş ilişkisi kurmak ve somut olarak radikallikten uzaklaştırma

+ Radikalleşme riski altında bulunan genç insanlar için suç işlemeden

çalışmaları yapmaktır. Bu çalışmalar şunları kapsar:

önce danışmanlık, refakat ve özel eğitim hizmeti
Kurumlar

+ Kendini belli eden radikalleşme vakalarında müdahaleci uygulama+ Sorgulamayı teşvik eden ve yeni bakış açılarına ilgi uyandıran
istikrarlı diyalogların kurulması
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lar
+ Ayrılma refakat hizmeti: Radikalleşmiş, yurt dışına çıkmak isteyen
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+ Söz konusu genç insanın içinde bulunduğu somut tehlike durumunun fark edilmesi

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

+ Şimdiye kadar olan yaşam sürecine ilişkin kişinin kendi farkındalık
sürecini teşvik etmek, şiddet, militanlık ve aşırılık kariyerinin,

+ Dini dayanaklı aşırılık konusunda aile fertlerinin, eğitimin devam
Dini
organizasyonlar

Cami
cemaatleri

da anlaşılmasını sağlamak
Dernekler

+ Kişinin kendi hayatı için sorumluluk alması - Koşulların
oluşturulması ve gelecek planlaması
+ Yaşamın sıkıntılı dönemlerinde destek ve danışmanlık sunulması

Danışmanlık merkezine şu durumlarda başvurabilirsiniz:
+ Yakınınızın veya arkadaşınızın yeni dindarlığının inanç mı yoksa

+ Kişinin yakınları ve ona destek olanlarla eşlikçi çalışmaların
yapılması

ettirilmesi, iletişim ve sorun çözme becerileri anlamında güçlendirilmesi

düşmanca düşünme oluşumunu dikkate alarak biyografik anlam-

aşırılık mı olduğundan emin değilseniz.
+ Öğrencinizin, arkadaşınızın, yakınınızın İslami bir gruba üye
olduğundan endişe ediyorsanız.
+ Çevrenizde öğrencilerinizde, arkadaşlarınızda, akrabalarınızda
vs. radikalleşme eğilimleri hissediyorsanız.
+ Yakınınızdaki genç bir insanın şimdiye kadarki yaşam tarzını
birden kötülemeye başladığını ve radikal bir şekilde değiştiğini
görüyorsanız.
+ Aşırı ideolojilerden veya radikal gruplardan ayrılmak istiyorsanız.

