BRIEF
“Bireysel silahlanmayı görmezden gelme, silahlanmayı durdur!”

DURUM TESPİTİ
-

-

-

Ülkemizde her gün birçok insan ateşli silahlarla sebebiyle ölüyor veya yaralanıyor. Bireysel
suçlarda 'ateşli silah' kullanımı korkutucu seviyelere çıkmış durumda. Yolda, sokakta,
evinizde, okulda tanımadığınız biri tarafından öldürülebiliyorsunuz.
Internetten bile hiçbir denetim olmaksızın silah satışı yapılabiliyor.
Umut Vakfı'nın verilerine göre 2017 yılında bir önceki yıla göre %28, son üç yılda yaklaşık %61
artışla 3.494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı. 2017 yılında yaşanan 3.494 bireysel silahlı
olayda, 2187 kişi öldürülürken; birçoğu ağır 3.529 kişi de yaralandı.
Yine Umut Vakfı'nın verilerine göre sadece geçtiğimiz yıl kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde
80’i ateşli silahlarla işlendi. 2017 yılında meydana gelen 371’i silahlı toplam 472 kadın
cinayetinin bir kaçı beylik silahı olmak üzere 128’inde tabanca, 96’sında ise tüfek kullanıldı.

AMAÇ
-

Silahın temin edilmesi, taşınması, kullanılması kolay. Bu kolaylıklar devlet tarafından ortadan
kaldırılırsa, cinayetler de büyük oranda engellenmiş olacak.
Kampanyanın birincil amacı; yaşanan şiddetin, cinayetlerin azaltılabilmesi için insanların
silaha ulaşmasının zorlaştırılması; masum insanların canına mal olan bireysel silahlanmayı
önleme konusunda bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için yetkilileri harekete
geçirmek. İkincil amacı dolaylı olarak toplumun konuya farkındalığını sağlamak.

HEDEF KİTLE
-

Birincil hedef kitle; devlet yöneticileri, bürokratlar, siyasetçiler, karar koyucular.
İkincil hedef kitle; Bireysel silahlanma tehlikesinin farkında olmayan, bu şiddeti görmezden
gelen herkes.

HEDEF KİTLE İÇGÖRÜLERİ
-

-

Şiddetin önlenmesinin, bireylere odaklanmak kadar silahlanmanın önüne geçilmesine de
bağlı olduğunun farkındalığı yok denecek kadar düşük. Olan biten genellikle bireylere
bağlanıyor ve aslında büyük sorunun bireysel silahlanma olduğu gözden kaçıyor. Ateşli silah
ile olay gerçekleştikten sonra yargı sürecinin sorunu çözmeyeceği ve olayların devam edeceği
fark edilmiyor.
Bireysel silahlanmanın ne olduğunu, neye sebep olduğunun farkında değil.
Bu tip olaylar genellikle, hedef kitle tarafından, okudukları ve/veya gördükleri/duydukları
cinnet-namus cinayeti-bir anlık kızgınlık gibi yüzeysel olarak algılanıyor. Silahın temini ile ilgili
herhangi bir sorgulamada bulunmuyor.

İLETİŞİM MESAJI
Bireysel silahlanmayı görmezden gelme, silahlanmayı durdur!
MESAJIN TONU
-

Duyarlı
Bilinçli
Kendinden emin
Harekete geçirici

MECRA
-

Gazete ilanı

ZORUNLULUKLAR
-
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