#LivesNotKnives
هل تعرف كيف يمكنك اكتشاف الشخص الذي يحمل سكينًا؟
هل تعرف من على األرجح يمكنه أن يتعرض لإلدانة بسبب حمل سكين؟
إنهم الشباب في عمر  25-12عا ًما  -هل يمكن أن يكون صديقك أو ابنك أو أخيك؟

هل تعلم السبب؟
يعود ذلك غالبًا إلى عدم شعورهم باألمان ،ويمكن أن يعود أيضًا إلى الضغط من األقران أو عدم
الفهم الكامل للجوانب القانونية لحمل سكين.

العالمات التحذيرية
•هل تغير موقفهم تجاه المدرسة/التعليم؟
•هل أصبح لديهم أصدقاء جدد لم تقابلهم من قبل؟
•هل يتعاملون بتحفظ و/أو تكتم فيما يتعلق بحقائبهم و/أو مالبسهم؟
•هل كان رد فعلهم دفاعي بشكل زائد عندما سألتهم عن أغراضهم؟
•هل يرسلون/يتلقون رسائل أكثر من السابق؟
•هل سبق أن نهضوا من النوم وغادروا المنزل فجأة؟
•هل أصبحوا يقضون وقتًا أكبر خارج المنزل ،وخاصةً في المساء وفي الليل؟
•هل أظهروا موقفًا إيجابيًا تجاه أولئك الذين يحملون السكاكين ،مثل الحديث عن الدفاع عن
النفس؟
•هل الحظت فقدان أي شيء من المنزل يمكن استخدامه كسالح ،مثل سكين مطبخ أو مفك؟
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أعتقد أن واحدًا ممن أعرفهم يحمل سكينًا.
ماذا أفعل في هذه الحالة؟
•عند توعية الشباب بعواقب جريمة استخدام سكين ،فقد يعيدوا النظر في حمله.
•حاول بناء احترامهم لذاتهم وأن تؤكد على أهمية حياتهم وما يمكنهم أن يحققوه ليتمكنوا من عيش
مستقبل مزدهر.
•خصص وقتًا للدخول في نقاش حقيقي معهم ،وكن متا ًحا ومستعدًا ألن تسمعهم .تذ ّكر أن تجعل
صوتهم هو الصوت الرئيسي الذي يتم االستماع إليه أثناء النقاش.

ضع في اعتبارك أن تذكر:
أمرا حتميًا ،فهناك دائ ًما فرصة لتغيير األمور.
•أنهم لديهم الخيار .أنه ليس ً
صا آخر ويؤدي هذا إلى عقوبة
•القانون .من غير القانوني أن تحمل سكينًا ،وإن كان يخص شخ ً
السجن لمدة أربع سنوات.
•الشرطة .سيوقفون الشخص ويفتشونه إذا اعتقدوا أنه يحمل سكينًا.
•السالمة الشخصية .السكين الذي يحمله الشخص لتوفير الحماية يمكن استخدامه ضد من يحمله.
•العاقبة .تُعد الجريمة باستخدام سكين من جرائم العنف ويمكن أن تؤثر بشدة على قدرتهم على
الحصول على وظائف .ال يقتصر أثر حمل سكين أو استخدامه على الفرد الذي يحمله أو
يستخدمه .عند استخدام سكين ،تتأثر كل من أسرة الفرد الذي استخدمه والضحية وأصدقائه
وأسرته.

أريد المزيد من المعلومات حول الجريمة باستخدام سكين .إلى أين يمكنني أن أتجه؟
قم بزيارة موقعنا على الويب لتعثر على المزيد من الموارد:
leics.police.uk/KnifeCrime
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