Kişisel Güvenlik Planı

Partnerimin yapabileceği her şeyin kontrolü elimde olmadığından ve şiddet olaylarını her zaman önceden fark etme imkanım bulunmadığından dolayı, kendimin ve çocuklarımın güvenliğini sağlamak için çeşitli imkanlara sahibim.


1. Acil durumlarda şunları yapabilirim:

Kaçmak
•	Karar verdiğimde kaçış yollarının neler olduğunu biliyorum: Çıkışlar, pencereler, asansörler.

•	Acil durumlarda elimin altında bulunması için ............................ para ve yedek anahtar saklıyorum.

•	Yedek anahtarları, en önemli evrakın fotokopilerini, giysi ve çocuk eşyalarını saklaması için ve istediğimde bana getirmesi için .............................’e teslim ediyorum.

•	Kaçmak zorunda kaldığımda önceden kararlaştırdığımız şekilde .............................’e gideceğim.

•	Açık bir şekilde konuşma imkanım bulunmadığında şifreli sözcük olarak ............................. sözcüğünü kullanacağım, böylece çocuklarım gideceğimizi bilecek ve bayan arkadaşlarım geleceğimi anlayacaklar.


Yardım çağırmak
•	Arkadaşlarımın polis çağırmaları gerektiğini anlamaları için ...................... sözcüğünü şifreli sözcük olarak kullanacağım.

•	Komşum ....................... ile şiddet hakkında konuşabilirim ve ondan, herhangi bir şeyden şüphelendiğinde veya kalorifer borularına vurarak sinyal verdiğimde polis çağırmasını rica edebilirim.
Telefon hafızasına acil telefon numaralarını kaydedebilirim ve çocuklarıma polisi veya itfaiyeyi nasıl arayabileceklerini gösterebilirim. Böyle bir durumda adresi vermelerini sağlayacağım.

•	Önsezilerime güveniyorum: Şiddetli tartışma yaşadığımda telefonun yakınında bulunmaya ve onu sakinleştirmeye özen göstereceğim. Onun haberi olmadan cep telefonu alacağım.


2. Kaçışımı planlıyorum

•	En önemli acil telefon numaraları şunlardır ......................................

•	Yanımda her zaman bozuk para/telefon kartları ve en önemli telefon numaralarını taşırım.

•	Yalnızca güvenli yerdeysem telefon edeceğim, böylece partnerim planladığım şeyleri öğrenemeyecektir.

•	.............................. ile yaptığım planlar hakkında konuşabilirim.

•	Sırlarımla ilgili olarak çocuklarımı kısmen bilgilendireceğim.

•	Kendime ait bir kredi kartı alacağım ve banka hesabı açtıracağım, özellikle önemli tüm evrakın fotokopisini yapacağım, bunları ...........................’de muhafaza edeceğim.


Bir »Acil durum çantası« hazırlayacağım

•	Kimlik/pasaport ve çocukların kimliği
•	Varsa vatandaşlık belgesi
•	Doğum belgeleri/Evlenme cüzdanı
•	Hastalık sigortası kartı (çocuklarınki de)
•	Kira kontratı, çalışma sözleşmesi
•	Emeklilik, sosyal ve iş kurumu belgeleri
•	Varsa bakım hakkı kararları: eğer fail baba değilse
•	Banka evrakı, hesap cüzdanları, kıymetli evrak fotokopileri
•	Mücevher
•	Birkaç gün için yeterli en gerekli şeyler:
Giysi, temizlik malzemesi, okul eşyaları, en sevilen oyuncak, ilaçlar
•	Evin/arabanın yedek anahtarları
•	Adres defteri
•	Hatıralar: Günlükler, fotoğraflar ve sevilen eşyalar


3. Ayrıldıktan sonra evde ve işte güvenlik

•	Kapı anahtarlarını değiştireceğim ve emniyet kilitleri taktıracağım.

•	Partnerimin beni bulabileceği veya arayabileceği yerlere gitmeyeceğim.

•	Anaokuluna çocuklarımın kim tarafından alınabileceğini bildireceğim.

•	Telefon numarasını değiştireceğim.

•	Dışarıda, işe veya anaokuluna giderken herhangi bir tehlikeyle karşılaşmam halinde şunları yapacağım:
-	yetkili sulh mahkemesinde temasın yasaklanması için,
-	medeni hukuka ait bir korunma uygulaması için başvuracağım. Bu mahkeme kararını her zaman yanımda taşıyacağım.


4. Kendim için:

•	Bana yardım edebilecek bir avukat tanıyorum ..............................

•	Kendimi iyi hissetmediğimde ve herhangi bir tehlikeli duruma düşüp düşmeyeceğimi düşündüğümde .............................’i arayabilir veya ............................. ile konuşabilirim.


İşbu güvenlik planı Nashville Metropol Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı Kişisel Güvenlik Planı’ndan alınmıştır. Almanca’ya aktarılması ve tercümesi Angelika May tarafından yapılmıştır.

