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Violence Prevention Network, uzun yıllardan beri başarıyla aşı-

Eğer meslek içi eğitimle ya da danışmanlık hizmetiyle ilgileni-

rılık anti-şiddet, aşırılık önleme ve güdümlü suçluları radikallik-

yorsanız, bizi arayın ya da bir e-posta gönderin. BAHIRA'nın hiz-

ten caydırma çalışmaları sürdüren uzmanların oluşturduğu bir

metleri ücretsiz ve herkese açıktır.

birliktir. Violence Prevention Network ekibi 2001 yılından beri
başarılı bir şekilde gençlerin ve genç yetişkinlerin işlediği ideolo-

BAHIRA danışma merkezi, "Demokrasiyi yaşamak!" adlı federal

jik veya dini güdümlü ağır ve çok ağır şiddet eylemlerinin azaltıl-

program çerçevesinde, İş, Entegrasyon ve Kadınlar için senato

ması alanında çalışmaktadır.

yönetimi tarafından finanse ediliyor, eğitim, gençlik ve ekonomi
için senato yönetimi finansmana katılıyor, düzenlemesi bu Kurumlar tarafından üstleniliyor.

BAHIRA KİMDİ?
Bahira, Suriye'nin güneyinde Busra'da yaşayan Hıristiyan bir
rahiptir. Hz. Muhammed orada çocukken bir kervanla birlikte
mola verdiğinde, Bahira onu gördü ve onda peygamberlik özelliklerini fark etti. Bahira, Hz. Muhammed’e eşlik eden amcası
Ebu Talib'e, genç Muhammed'i düşmanlardan korumak için
hemen memleketine geri götürmesini ısrarla tavsiye etti.
İnsanları zarar görmekten korumaya yönelik bu isteğe biz de
kendimizi adadık.
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BAHIRA Danışma Merkezi

BAHIRA kimin için var?

BAHIRA, Violence Prevention Network, Almanya Müslümanla-

Danışmanlık merkezinin hizmetleri esas itibarı ile dine dayalı

rı Merkez Konseyi (ZMD) ve DİTİB-Şehitlik Türk-İslam Neukölln

radikallikle ilgili konularda destek ve danışmanlık ihtiyacı olan

Cemaati e.V.'nin işbirliği projesidir.

herkese açıktır.

Şehitlik Camii son yıllarda farklı kuruluşlar ve toplumsal aktörler için bir başvuru noktası haline geldi. Burası, gençlik ve ka-
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BAHIRA'nın Hedefleri
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si için katkıda bulunuyor. BAHIRA aynı zamanda cami cemaatlerini, radikalleşmeyi önleyen yerler ve "hizmet sağlayıcılar" ola-
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radikalleşmeyi önleme konusunda duyarlı ve yeterli hale gelme-

BAHIRA, Şehitlik Camii içinde ve ötesinde cami cemaatlerinin
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ve barışçı ve hoşgörülü bir İslam anlayışına teşvik ediliyor.
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Müslüman gençler dinlerini tanıyor, dini bilgilerini yansıtmaya
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çalışmaları, kılavuzluk ve konferanslar sunuyor. Aynı zamanda

ak

dın çalışmalarının yanı sıra önlemeyle ilgili seminerler, atölye

BAHIRA, hem önleme, hem de müdahale için geniş bir önlemler
yelpazesi sunmaktadır - çok zor durumlarda radikalleşmeyi ortadan kaldırmaya ve ayrılmaya refakate kadar gitmektedir.

Bu model projenin ana hedefi, Müslüman topluluklar içinde İslami kaynaklı aşırılığın önlenmesidir. Bunun ötesinde somut eylem hedefleri şunlardır:

BAHIRA özellikle şu kişilere hitap ediyor
+ Açıkça İslami kaynaklı aşırılık bağlamında bir radikalleşme

+ Cami cemaatlerinin üyeleriyle birlikte ve bunlar için spesifik
yeterlilik ve duyarlılık seçeneklerinin geliştirilmesi

ayrılış motivasyonu formüle etmeyen
+ Aşırılık yanlısı çevrelerden uzaklaşmak isteyen genç insanlar

+ Bir cami cemaati içerisinde doğrudan müdahale ve danışman-

+ Aşırılıktan ayrılmaya ve uzaklaşmaya istekli gençlerin ve

olarak)
+ Cami cemaatlerinin radikalleşmeyi önleme içindeki rolünün

genç yetişkinlerin yakınları ve destekçileri
+ Şehitlik Camii ve Berlin'deki diğer cami cemaatlerinin üyeleri

Camide bilgilendirme, duyarlılık kazandırma ve meslek içi
eğitim etkinlikleri

sürecine tabi olan gençler ve genç yetişkinler ve henüz bir

+ Etkili Kişilerin Eğitimi ve Danışmanlığı
lık çalışmasının entegre edilmesi (hem yerel, hem personel

Önleme
+
+

Camide başvurulabilen mağdur kişiler için danışmanlık hizmeti

Etkili kişiler için yeterlilik seçenekleri
+

Yetkinliklerin başka cami cemaatlerine transferinin
(bilgilendirme, duyarlılık kazandırma ve meslek içi

(etkili kişileri)

müzarekesini başlatma amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi ve

eğitim etkinliklerinin bağımsız olarak yapılması)

yayınların hazırlanması

güvenceye alınması

+ Cami cemaatleri içerisinde aşırılık tehdidi altındaki ya da radikalleşmiş kişilerle diyalog sürecinin yönetimi
+ Cami cemaatleri içerisinde aşırılık tehdidi altındaki ya da radi-

Bireysel yardım
+

yönelik danışmanlık hizmeti

kalleşmiş kişilerle diyalog sürecinin yönetimi
+ İki partner ZMD ve Şehitlik Camii'nin ağları üzerinden deneyimlerin, bilgilerin ve yetkinliklerin başka cami cemaatlerine
yayılması.

Dini gerekçeye dayalı aşırılıkla mücadelede aile üyelerine

+

Tehlikedeki Gençlere Yardım

