Nattvandring.nu'nun kuruluşu
Nattvandring.nu, Vera Dordevic ve Janne Ludholm'ün inisiyatifi ile enerji
şirketi E.ON ve sigorta firması Skandia tarafından kurulan bir kuruluştur.
Kuruluş, İsveç genelinde yerel gece devriyesini geliştirme amacıyla
gruplar ve kuruluşlar ile ağ oluşturma sözleşmeleri yapmaktadır.
Nattvandring.nu yeni gece devriyeleri oluşturma amacıyla yerel gruplar,
okullar, spor kulüpleri ve aile ve/veya okul birlikleri için ceketler, sigorta,
seminerler, malzeme desteği, eğitim vb. sağlamaktadır.
Sonuç olarak da, İsveç genelinde her kasaba ve semtten yetişkinlerin
gece devriyelerine katılmalarını istiyoruz.

Geçmiş

2006 yılında, günümüzde nattvandring.nu adını alan ve Şubat 2008'de
E.ON'un da katılma kararı aldığı sonrasında nattvandring.nu adlı
ekonomik kuruluş olarak önerilen kuruluşa ilişkin ilk çalışmalar başlamıştır.
Sigorta ile ilişkili mesele önemli olduğu için, 1993 yılından bu yana gece
devriyelerinin sigortalarını yapan firma olan Scandia'ya sormak doğaldı.
Skandia, yeni yaklaşım konusunda oldukça pozitifti ve ayrıca kuruluşun
ortağı olmaya karar verdi.
Ardından ortaklar Scandia ve E.ON, konsepti, markayı ve işlemleri
kapsayacak bir kuruluş kurma noktasında karara vardılar.

Bakış

Sürekli ve basit temel bir operasyon görüşünün, bir başarı olduğu
kanıtlandı. Çok kısa bir süre içerisinde, gece devriyelerindeki aileler fikri
kuzeydeki Haparanda'dan güneydeki Ystad'a kadar ulus genelinde
güçlü bir harekete dönüştü.
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Gece devriyeleri nedir?

Gece devriyeleri önem verdiğinizi gösterir. Hafta sonları akşamları ve
gece dışarıda olan genç insanlar sıklıkla çevrelerinde yetişkinlere ihtiyaç
duyarlar. Bu genç insanlar nerede olurlarsa olsunlar, sokaklarda ve
kasaba meydanlarında görünür ve ulaşılır olabiliriz. Yardıma ihtiyacı olan
genç insanlar için orada olarak güven ve güvenlik hissi oluşturuyoruz.
Dinlememiz, aracılık yapmamız, ilk yardım sunmamız veya sadece bir
cep telefonunu ödünç vermemiz gerekli olabilir.
Gece devriyeleri çeşitli durumlarda genç insanlarla önemli ortak ilişkiler
kurarlar. Normalde güvenli ve rahat bir ev ortamı olan kişiler bile bazı
zamanlarda sizin desteğinize ihtiyaçları olduğu bazı durumlar
yaşayabilirler. Diğerlerinin ise yaşamlarında güvenebilecekleri hiçbir
yetişkin olmayabilir.
Artan yetişkin sayısı, genç insanları koruma noktasında yardımcı olmakta
ve şiddet, vandalizm, alkol ve uyuşturucu kullanımı olaylarını
azaltmaktadır.
Gece devriyeleri ne polis, güvenlik görevlisi ne de sosyal hizmetler
değildir. Bizler sadece çevresine önem veren ve sorumluluk alan
yetişkinler olarak davranma cesaretine sahip bireyleriz.
18 yaşın üzerindeyseniz, genç insanlara değer veriyorsanız ve bir rol
model olmak istiyorsanız, bir gece devriyesi olabilirsiniz. Bazı gece
devriyeleri ayrıca 18 yaşından küçük kişileri de içerir. Bu kişilere her zaman
için deneyim sahibi yetişkin bir gece devriyesi eşlik eder.
Bir gece devriyesi olarak, sosyal ve esnek olmak önemlidir; her gece ve
her genç insan ayrıdır.

Bir gece devriyesi ne iş yapar?

Gece devriyeleri sokaklara ve kasaba meydanlarına çıkarak güvenlik
sağlamak adına genç insanların arasına karışırlar. Genç insanlara saygı
duyarız, olumlu rol modelleriz ve her zaman dinlemek, sohbet etmek,
tartışmak, aracılık etmek ve tavsiye vermek için vaktimiz vardır.
Müdahale etmeden polis ve diğer yetkililerle işbirliği içinde çalışırız ve
mevcudiyetimizin amacı yetişkinlerin katılımını arttırmaktır. Gece
devriyelerinin sınırları aşmaksızın yetişkinler gibi davranmaya ve limitler
koymaya cesaretleri vardır.
Devriyeler en az iki insandan oluşan gruplardan meydana gelir, üç kişilik
gruplar önerilir, etrafta çok fazla genç insanın bulunduğu zamanlar olan
akşamları görev yaparlar. Açık bir şekilde tüm gece boyunca devriye
gezmeyiz, istediğimiz ve gücümüzün yettiği kadar görev yaparız. Gece
devriyeleri, egzersiz ve temiz hava, diğer yetişkinler ile ilişkiler kurma ve
ağlar oluşturma, birçok pozitif ve mutlu genç insanla tanışma ve onlara
değer verildiğini gösterme fırsatı sunar.

Gece devriyesi için bazı basit kurallar

Gece devriyeleri asla bekçi, koruyucu, gönüllü bekçiler vb. gibi
davranmazlar.
Asla kişisel mallara ilişkin bir eylemde bulunmayız veya araştırma
yürütmeyiz (bu acil bir durum olması durumunda geçerli değildir, "Acil
durum yasayı hükümsüz kılar").
Gece devriyelerinin asla yetkilileri temsil ediyormuş gibi veya onların adına
çalışıyormuş gibi davranmamaları gerekir.
Gece devriyeleri, resmi olarak gizlilik ilkesine bağlı değildirler; bu
yükümlülük ahlaki bir yapıya sahiptir. Neyi rapor edeceği ve kime edeceği
kararı her bir gece devriyesine / gece devriye grubuna bağlıdır. Genç
insanlar ve bir gece devriyesi olarak sizin aranızdaki güveni göz önünde
bulundurun.
Gece devriyeleri asla alkol veya diğer uyuşturucu maddelere el
koyamazlar. İsveç yasası gereğince yalnızca polisin bunu yapmaya yetkisi
vardır.
Bu kişinin yaşından bağımsız olarak geçerlidir.
Köpeğinizi bir gece devriyesinde dışarı çıkarmak yapılan iyi bir davranışı
boş zaman faaliyeti ile birleştirmenin iyi bir yolu olabilir. Yine de kesinlikle
köpeklerinizi gece devriyelerine çıkarmamanızı öneriyoruz. Bu bazı kişileri
için yıldırıcı olabilir, fakat alerjisi olan kişileri ve acil bir durum olduğunda
köpek ile ne yapılacağını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Bu sürece nasıl dahil olunur?

En yakın yerel gece devriye grubu ile iletişime geçmek mi istiyorsunuz?
Kendi grubunuzu oluşturmak ve sadece daha fazla bilgi mi almak
istiyorsunuz?
Yerel gece devriye grubunuzu öğrenmek için şu adresi ziyaret edin:
www.nattvandring.nu ve şu başlık altında aramanızı yapın: "hitta din
grupp" (grubunuzu bulun).
Ayrıca aşağıdaki adrese bir e-posta da gönderebilirsiniz: Daha ayrıntılı bilgi
için: info@nattvandring.nu.
Yerel bir gece devriyesi grubu oluşturmak istiyorsanız, lütfen
nattvandring.nu kuruluşu ile aşağıdaki e-posta aracılığıyla iletişime geçin:
info@nattvandring.nu veya tavsiye almak için şu numarayı arayın:
+46 8 50 66 55 80.

Bizimle ne zaman dışarı çıkıyorsunuz?
Sizin için de her zaman bir ceket var.

Stiftelsen nattvandring.nu
c/o Skandia
106 55 Stockholm

