Trafikte tehlikeyle karşı karşıya kalan gençler.
Anne ve babaların neler yapabilecekleri.
Sınırları aşma, sarhoşluk,kazalar,provokasyonlar…
Yasaklarında pek faydası yok, eindişeleri dile getirmeninde! Anne-babanın
vereceği uygun tepkiler neler olmalı?
Tüm ağır trafik kazaların 12.3%’ünü oluşturan sürücü belgesi olmaksızın araç
kullanan 16-18 grubunun, ağır kazaların meydana gelmesinde önemli bir payı
bulunmaktadır. Diğer ağır trafik kazalarına karşin, 16-18 yaş grubu tarafından
yapılan kazalar, sürücü belgesi olmaksızın daha da çok geceleri araç kullanırkan
(ve trafikte bulunan diğer kişiler tarafindan sebeb verilmeksizin) meydana
gelmektedir.
Anne-babalar gençlere sorumsuzluk bilincinden dolayı verilen uyarı ve ceza
paralarını kesinlikle ödememelidirler. Ayrıca tavsiye edilen, gençlerin, motorlu
taşıtlar sürücü kursununun giderlerini büyük bir ölçüde kendilerinin karşılamalarıdır.
Sizler anne- baba olarak bu konuda tesirli olabilirsiniz! Bundan yararlanın-üstelik
çocugunuzun yararı için!
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Rizikolu davranış / Riziko yargı yetkisi
Biliyormuydunuz....
...Sınırlari aşmak (uyuşturucu madde, seks, şiddet ) gençlerde fazlaşarak
oraya çıkmaktadır.
...20 yaşına gelmeyen bir erkek gencin bir kazada ölmesi kızlara göre
ihtimalen 4- kez daha fazladır?
...Erkek gençler grup içinde yoldan çıkarılabilirler, kendi sınırlarını
aşabilirler?
Ne yapabilirsiniz?
Eger çocuğunuz riziko ariyorsa: Ona rizikonun ne anlama geldiğini ve anlaması
konusunda yardımci olun. (Tırmanmak, yarış arabaları, kuleden atlama,dağlarda
motosiklet kullanmak, duvardan duvara iple atlamak,grup içinde yapılan sporlar ve
diğerleri.)- Bunlar bilen tecrübeli bir kişi tarafından yönetilir.
Siz rizikolu davranışa engel olamazsınız, ama rizikoyla nasıl yaşanabilinir bunu
açiklayabilirsiniz.

Trafik
Biliyormuydunuz...
…trafikte en fazla ölen kisiler 13 – 15 yaşındaki ögrencilerden oluşmaktadir?
…bir çok kazanın sebebi içki ve uyuşturucu maddedir?
…çoğu kez birlikte yolculuk yapan kişi zarar görmektedir?

Ne yapabilirsiniz?
Siz örnek bir kişisiniz: Anne-baba olarak trafik kurallarına uygun bir şekilde hareket
ederseniz, bu da alınacak olan tedbirler icin inandırıcı olmasını sağlar.
Trafikte olan tehlikeler üzerine her zaman konuşun ve rizikolu davranışların ne
olduğunu sorunuz. Cocuğunuza güven vererekten kendisi ve çevresi için
sorumluluk üstlenmesine sağlayınız.

Calıntı araçlarla yapılan gezinti
Biliyormuydunuz...
…Calıntı vasıtalarla yapılan gezintilerin çoğu zaman kazalarla veya yaralanmalarla
son bulduğunu?
…çalınti araçlarla yapılan gezintide siz’de sorumlusunuz?
…çalıntı araçlarla yapılan gezintilerde her yil 30 genç ağır bir sekilde
yaralanmaktadir?
...her zaman yapılan kazalar ölümle son bulmaktadır.
...90% sürücü genç insanlardır?
Bir çok kişi bunun yanısıra kendi anne- ve babasından veya tanıdıklarından arabayı
veya motosikleti çalarak kullanıyor. Anne- ve babalar bu davranışı çok kez önemsiz
olarak görüyorlar.
* Calınan arabalar (çoğu kez ehliyetsiz)

Ne yapabilirsiniz?
Oğlunuza zamanından önce araba kullanmasını ögretmeyin. Gençler çabuk araba
kullanabileceklerini sanıyorlar. Eger oğlunuza araba kullanmasını ögretmişseniz –
ona park yerinde alıştırma yapmakla araba sürmenin farklı olduğunu bildiriniz.
Oğlunuza güvenin – araba anahtarının her zaman alınabilecek bir yerde olmasi bazı
gençler için büyük bir denemeye sebeb oluyor – Yasa gereğince araba size ait
olduğu icin sorumlu olduğunuzu ve oğlunuzunda arabada bulunduğu için sorumluluk
taşıdığını bildiriniz. Bir anlık dikkatsizliğin nelere sebeb olabileceğini ona gerçege
yakin bir şekilde anlatınız. Arabayı bir gence vererekten ona tahmin edilemeyen bir
ölum araci vermiş olursunuz. O bu sorumluluğa hazırmıdır?

Diğer Teklifler
Anne-ve babaların derneklerine bilgi veriyoruz. Siz oturmuş olduğunuz belediyeyi’de
motive ederekden bu konuda konuşulmasını sağlıyabilirsiniz. Cocuğunuzun gitmiş
olduğu okulada tavsiyede bulunarak, rizikolu davraniş üzerine konuşulmasını
isteyebilirsiniz. Proje «Speed» bu konu ile ilgili gerekli olacak olan malzemeleri bilgi
verecek olan kişilere sunmaktadır.
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