#LivesNotKnives
Czy wiesz, po czym poznać, że ktoś nosi nóż?
Czy wiesz, kto najczęściej dostaje wyroki za noszenie noży?
Młodzi mężczyźni w wieku 12-25 lat - czy może to twój znajomy,
twój syn lub brat?

Czy wiesz dlaczego?
Często dzieje się tak dlatego, że młody człowiek nie czuje się bezpiecznie,
powodem może być też presja ze strony rówieśników lub nieznajomość
przepisów dotyczących noszenia przy sobie noży.

Znaki ostrzegawcze
•

Czy zmieniło się podejście młodego człowieka do szkoły/nauki?

•

Czy ma nowych kolegów, których wcześniej nie widziałeś(aś)?

•

Czy stara się nie dopuszczać nikogo do swojego plecaka i ubrań?

•

Czy był nadmiernie rozdrażniony, gdy pytałeś(aś) o jego rzeczy?

•

Czy wysyła/dostaje więcej wiadomości niż wcześniej?

•

Czy zdarza się, że nagle wstaje i wychodzi z domu?

•

Czy więcej przebywa poza domem, zwłaszcza wieczorami i w nocy?

•

Czy okazał pozytywny stosunek do osób, które noszą noże, na przykład
mówiąc o samoobronie?

•

Czy zauważyłeś(aś), że znikło z domu coś, co mogłoby posłużyć jako
broń, na przykład nóż kuchenny lub śrubokręt?
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Podejrzewam, że ktoś, kogo znam nosi przy sobie nóż.
Co mogę zrobić?
•

Jeśli uświadomi się młodym ludziom skutki przestępstw z użyciem noży,
możliwe, że przemyślą, czy nadal chcą nosić nóż.

•

Staraj się budować w młodym człowieku poczucie własnej wartości oraz
podkreślać, jak ważne jest jego życie i co może osiągnąć, aby wzbudzić
w nim pozytywną wizję przyszłości.

•

Znajduj czas na prawdziwe rozmowy z młodym człowiekiem, bądź
dostępny(a) i gotowy(a) słuchać. Pamiętaj, aby to głównie jego głos
słychać było podczas rozmowy.

Argumenty, które można przytoczyć:
•

to, że naprawdę ma wybór. To nie jest droga jednokierunkowa, zawsze
jest możliwość zmiany.

•

prawo. Noszenie noża jest prawnie zakazane, nawet jeśli nóż należy
do kogoś innego, i podlega to karze czterech lat więzienia.

•

policja. Zatrzymuje i przeszukuje osoby, które podejrzewa o posiadanie
przy sobie noża.

•

bezpieczeństwo osobiste. Nóż noszony dla ochrony może zostać użyty
przeciwko osobie, która go nosi.

•

skutki. Przestępstwa z użyciem noża są uznawane za przestępstwa
brutalne i może to bardzo utrudnić młodemu człowiekowi znalezienie
pracy. Noszenie i używanie noża ma negatywny wpływ nie tylko na osobę,
która go nosi i używa. Użycie noża ma również negatywny wpływ na
rodzinę sprawcy, a także na ofiarę oraz rodzinę i przyjaciół ofiary.

Chcę otrzymać więcej informacji o przestępstwach
z użyciem noża. Dokąd się zwrócić?
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie:
leics.police.uk/KnifeCrime
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