
Hizmetlerimiz    

Bienne şehri Aşırıcılık ve Şiddetten korunma İletişim 

Merkezi aşırıcılık ve köktencilik konularında özel kişi ve 

kuruluşlarla, idari kurumlara doğrudan danışma hizmeti 

vermekte ve ayrıca bu kişi, kuruluş ve kurumların 

şiddetten korunmaya bağlı diğer konularda (örneğin, aile 

içi şiddet, yakın bir şiddet riski, kamu kurum ve kişilerini 

tehdit gibi) yetkili organlar ile (Polis, Kadın Dayanışma 

Örgütleri, Mağdurlara Yardım Kurumları, vs.) kontağa 

geçmesini sağlamaktadır.   

Aşırıcılık ve Köktenciliğini Özellikleri   

Aşırıcılık birçok biçimde karşımıza çıkabilir. Köktencilik 

de sosyal, siyasi veya dinsel kaynaklı olabilir. Bu durum 

taraftarlarını tek doğru olduğuna inandıkları bir inanç 

veya dünya görüşünü kabullenerek sadece bunu 

izlemeye zorladığı gibi hatta başkalarını da şiddet yolu ile 

bunu kabul ettirmeye kadar gidebilir. 

Aşırıcıların pozisyonları şu özelliklere sahiptir: 

 Mutlakiyetçilik: «Tek gerçek bizim temsil ettiğimiz 

gerçektir !» 

 «Dost-düşman» kriteri: «Bizimle olmayan bizim 

karşımızda demektir !» 

 Muhaliflerin ve diğer mezheplere inananların 

değersizleştirilmesi 

 Demokratik düzen ve kurumlarının reddedilmesi 

 Simgesel figürlerin başkalarını kendi gayesine 

yönlendirmek için kullanılması 

 Fertlerin daha ziyade sosyal yanlızlık durumunlarında 

kişiliğinin derin bir biçimde değersizleştirilmesi. 

 Giyim kuşam veya dış görünüşün dönüştürülmesi. 

İlgili kişiler genelde kriz durumundadırlar (örneğin, ilişki, 

iş, dışlanma, kökünden kopma, parasal problemler, vs.). 

Bu kişiler yönlendirilme, pozisyon alma ve köklü bir 

biçimde ideolojik aidiyet duyguları taşıma gibi safhaların 

içine sokulmuş bulunmaktadırlar.  

 

Hedef Grup   

Aşırıcılık ve Şiddetten korunma İletişim Merkezi halkımızın 

ve Bienne şehri Belediye idaresi organlarının tamamına 

açıktır. 

Merkez, aşağıdaki hedef gruplarını belirlemiştir: 

 Köktenci olma safhasında olan veya daha önceden 

köktenci olmuş olan fakat yakın zamanda bir risk teşkil 

etmeyenler. 

 Aşırıcı bir ortamdan ayrılmak isteyenler. 

 Yakınlarının, arkadaşlarının, tanıdıklarının veya 

çocuklarının muhtemel köktencilik ortamına 

gireceklerinden endişe edenler. 

 Kamu daire ve organları ve buradaki uzmanlar 

(öğretmenler, okul çalışanları, sosyal pedagoglar, sağlık 

servisleri üyeleri, vs.).  

Danışmanlık hizmetlerimiz  

Aşağıdaki hususlarda hizmet vermekteyiz: 

 Telefonla veya yazılı olarak (email) kişisel danışma 

hizmetleri 

 Fransızca veya Almanca, ihtiyaç durumunda da bir 

çevirmen eşliğinde diğer dillerde danışmalık hizmetleri   

 Bu konuya ayrılmış bir mekanda anonim olarak, gizli 

görüşme hizmetleri 

 Kişiye uygun bir çözüm bulmak gayesi ile öneriler / 

gerekli uzmanlarla kontağa geçirme hizmetleri  

 Ücretsiz danışma hizmetleri  

Aşağıdaki şekilde bize ulaşın  

Ortspolizei / SIP der Stadt Biel 
Police locale / SIP de la ville de Bienne 
Ansprechstelle Extremismus– und Gewaltprävention 
Neuengasse 28 / Rue Neuve 28 
2501 Biel / Bienne 
T: +41 32 326 18 80 
ansprechstelle-eg@biel-bienne.ch 
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