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Bilinçli kutlamak 

Karnaval sloganımız temiz kalpli, açık, hoşgörülü ve neşeli insanları temsil eder. 
Eski başkent ve uluslararası bir şehir olarak Bonn, her ulustan insanı bir araya 
getirdi ve bu durumun, beşinci mevsimde de değişmesini istemiyoruz: Bilinçli 
kutlamak Biz sizlerin polisiyiz ve dışarıda ve internette size eşlik ediyoruz. Size 
farklı dillerde ipucu ve öneriler veriyoruz ve her gün yanınızdayız. Acil durumda: 
110. 

Karnaval gelenektir. Karnaval, eğlence ve mutluluktur. Karnaval, insanlara 
saygıdır. 

İnsanlar kostüm giyer, başka rollere bürünür ve siyasetçiler, ünlüler veya 
patronlarla ile ilgili şakalar yapar. Bu yaşama sevincinin ifadesidir, aşağılamanın 
değil. Evde, sokakta veya lokallerde kutlanır. Bu nedenle bu günlerde her yer çok 
kalabalık olacak ve herkes her zaman yer bulamayacaktır. Dolu, dolu demektir; 
lokal işletmecisi herkesi kabul etmeyebilir ve kontrollü bir giriş ile sizin güvenliğinizi 
de sağlamış olur.  

Öpmek dostluk demektir. Dokunmak yasak. Hayır, hayır demektir 

İnsanlar rengarenk ve eğlenceli kostümler giyer ve farklı rollere bürünür. Erkekler, 
kadınlar, hatta arkadaşlar ve yabancılar şarkılar söyler, müziğe göre hareket eder 
ve birlikte dans eder. Bu, söz konusu günlerde normaldir ve güven gerektirir. Daha 
derin bir anlamı yoktur ve fiziksel yakınlaşma için de davet değildir. HAYIR, HAYIR 
demektir, buna saygı duyulması gerekir.  

Bakmak serbesttir. Belki fotoğraf çekilebilir. Dokunmak yasak 

Karnaval beraberliğin bayramıdır. Önemli olan, kibar olmak, diğerlerine saygı 
göstermek ve hiçbir zaman zor kullanmamaktır. Birisi istemiyorsa buna saygı 
duyulmalıdır; HAYIR, HAYIR demektir. Fotoğraf çekerken de dikkat: Herkes buna 
razı olmayabilir, lütfen önce izin isteyiniz.  
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Kötü sürpriz yaşamamanız için 

Müzikle hareket etmek, dans etmek, gülmek. Ama: Benim olan benim 
kalacaktır 

Özellikle karnavalda, müziğe göre beraber hareket etmeyi, bir "yankesicinin" 
yaklaşmasından ayırt etmek kolay değildir.  Hırsızlar, kurban olarak hafif sarhoş 
veya sarhoş kişileri tercih eder. Bu yüzden nakit paranızı ve değerli eşyalarınızı 
mümkünse vücudunuza yakın bir yerde, en iyisi giysinizin kapalı cebinde muhafaza 
ediniz ve gerekirse mesafenizi koruyarak müziğe göre hareket ediniz.  

 

De Zoch kütt – hırsızlar için uygun bir vakit 

Özellikle kırsal kesimlerde “Zoch”a katılmadan olmaz. Hırsızlar da bunun farkında 
ve ev sakinlerinin yokluklarından faydalanırlar. Evinizin ve dairenizin emniyetini 
sağlam bir şekilde sağlayarak malınızı koruyunuz. Suç önleme departmanımızın 
uzmanları size memnuniyetle bilgi verir. Ayrıca evde kalacak olan komşularınızdan, 
evinize dikkat etmelerini rica ediniz.  

Hadi, sen de iç. Ama: Gözlerini aç ve çantanı kapa. Hırsızlar her zaman 
harekette 

Çok sayıda insanın bir araya geldiği yerde yankesiciler uzakta değildir. Kalabalığı 
kullanıyorlar, fiziksel temasta bile bulunup anında cüzdanınızı veya cep 
telefonunuzu kapıyorlar. Dikkat! Değerli eşyalarınızı giysilerinizin iç ceplerinde veya 
kapalı el, bel veya kemer çantanızda bulundurunuz. Yabancı insanlar fazla yaklaşıp 
artık rahat vermiyorsa, şüpheci olunuz.  Kaba olmuş olmuyorsunuz, akıllı 
davranırsınız. Yankesicilere fırsat vermeyiniz. Şunu belli ediniz: Benim olan benim 
kalacaktır.  

Bayıltan damla - bardağınıza girmemesi gerekenler 

Rahat ortamda bile dikkatli olun. Sadece kendi açtığınız ve sürekli gözlemlediğiniz, 
aslen kapalı olan şişeler, kimsenin istenmeyen bir madde katmadığının garantisini 
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verir. Ancak dikkat: Cinsel suçlarla bağlantılı en yaygın madde herhangi bir 
kimyasal değil, aşırı alkol tüketimidir. Tüketim sınırınızı biliniz. Arkadaşlar birbirine 
göz kulak olur. Kendinde olmayan veya kafası karışmış bir kadın, erkekler 
tarafından götürüldüğünde dikkatli olunuz.  

Akşamdan kalma durumu olmayan karnaval 

Çılgınlar şarkı söyler. Çılgınlar dans eder. Çılgınlar birbirine dikkat eder. 

Karnavalda birçok insan, vücudunun kaldıramayacağı kadar alkol içer. Alkol 
tüketenler hakimiyetini daha hızlı bir şekilde kaybeder, refleksleri ve tepkileri 
yavaşlar ve tehlikeye karşı daha hassas hale gelir. Bu yüzden birlikte eğlendiğimiz 
insanları yalnız bırakmıyor ve diğerlerine de yardım ediyoruz.  

Çocuklar ve gençlere alkol yok 

Alkol birçok genç için eğlence faktörüdür. Az miktar bile uyarıcı ve keyif artırıcıdır, 
çekinceler ve korkular azalır, temas ve iletişim isteği artmış izlenimini verir. Daha 
fazla tüketim, coşkulu ruh halini saldırganlığa ve şiddete dönüştürür ve ağır 
sarhoşluğa, bilinç bozukluğuna ve oryantasyon kaybına neden olabilir. Bu yüzden:  
Küçüklere bir küçük verilmez.  

Bir kadeh daha, her zaman fazla gelir 

Alkol, toplum tarafından keyif verici madde olarak kabul görmüştür ve günlük 
yaşamda hep yer alır. Ancak sadece çok az kişi kendi sınırını bilir, ve bir süre sonra 
eğlence sonra ermiş olur. Bir kadeh daha, her zaman fazla gelir. Birlikte çıkın, 
birbirinize dikkat edin, birlikte geri dönün.  

Sen de iç, ama trafikte değil  

Az bir miktar alkol bile duyuları köreltir, algımızı ve tepki yeteneğini olumsuz etkiler. 
Aracı emniyetli bir şekilde kullanabileceğinize inansanız dahi lütfen aracınızı orada 
bırakınız ve toplu taşıma araçlarını kullanınız. Toplu taşıma işletmeleri çok sayıda 
ek otobüs ve tren seferleri koyuyor, ayrıca yine sevilen ve hesaplı 6 günlük 
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karnaval biletini sunuyorlar. Arkadaşlarınızın da sarhoşken araç kullanmasını 
önleyiniz.  

Medeni cesareti sahibi olmak 

Kendini tehlikeye atmadan yardım etmek 

Karnavalda birçok insan dışarıdadır. Herkes nazik olmayabilir, bazıları 
kaldırabileceğinden fazla içmiştir, bazıları da kalabalıkta düşmüş veya başka bir 
şekilde zarar görmüştür. Şiddet, talihsizlik veya başka kötü durumlar: Kendinizi 
tehlikeye atmadan yardım edebilmeniz için beş tavsiye: 

• Aktif olarak ve doğrudan, başkalarından yardım etmelerini istiyorum.  

• 110 acil çağrı ile yardım alıyorum.  

• Kurbanlarla ilgileniyorum.  

• Dikkatle gözlemliyorum, suçlunun özelliklerini aklımda tutuyorum. 

• Tanık olarak hazırda bulunuyorum. 

Acil durumda: 110 

Her kadın kendini savunabilir  

Cinsel saldırı durumlarında kadınlar cesurca karşı çıkarak suçluyu teslim olması 
için zorlayabilir. Savunma için aktif yardımcı araçların (ör. biber gazı) kullanımına 
eleştirel yaklaşıyoruz. Çoğu zaman uygulamada alıştırma gerektirir, hazırda 
bulunmaz ve en önemlisi, elinizden kolayca alınabilir ve size karşı kullanılabilir.  

Benimle değil! - Vücut dili, mimik, jest ve ses 

Sözlü veya fiziksel olarak taciz ediliyorsanız sesinizi yükselterek dikkatleri üzerinize 
çekiniz. Saldırgana siz diye hitap ediniz ve ilişkiyle ilgili bir tartışma görünümü 
vermesini önleyiniz. Dik bir duruş ve açık bir dil size öz güven verir. Suçlunun 
yüzüne bakınız. Dışa doğru bakan, reddedici avuç içleriyle uzatılan kollar ve kısa, 
net talimatlar (”DUR” ihtarları) suçluyu mesafede tutar. Başka insanlara yaklaşın ve 
onlara yardım etmeleri için aktif olarak sesleniniz, örneğin: “Kırmızı ceketli, polisi 
çağırın!” Acil durumlarda dükkanlara ve mağazalara sığınınız.
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Gençler için güvenlik tavsiyeleri 

• Gidiş ve dönüşünü planla, arkadaşlarınla önceden haberleş. Bir arada kalın, 
kimseyi tek bırakmayın. Gerekirse sürücüden yardım almak için toplu taşıma 
araçlarına önden binin. 

• İçindeki sese kulak ver. Yüzleşmeleri önle ve tehlikeli durumlarda doğrudan 
oradan ayrılmaya çalış.  Veya erkenden yardım al. Yakında bulunan insanlara 
doğrudan seslen ve onlardan ne tür bir yardım istediğini söyle. Örneğin: “Kırmızı 
ceketli, polisi çağırın!” Dükkana, akaryakıt istasyonuna veya lokale 
sığınabilirsin. 

• Sözlerle taciz ediliyor veya fiziksel olarak rahatsız ediliyorsan sesini yükselterek 
dikkatleri üzerine çek. Kısa cümleler kur ve her zaman “siz” diye hitap et, “Beni 
rahat bırakın!” gibi, böylelikle çevredekiler, onu tanımadığını fark eder ve sana 
yardım eder.  

• Yanında biber gazı veya illegal silah bulundurma; bunlar hızlı bir şekilde elinden 
alınabilir ve sana karşı kullanılabilir. Çevredekiler için kimin suçlu olduğu, kimin 
ise yardım istediği anlaşılmaz. Kişisel saldırı alarmı daha mantıklıdır, ör. 
kullanıldığında tiz, yüksek bir ses çıkaran, böylece dikkatleri üzerine çeken ve 
karşındaki kişinin kafasını karıştıran küçük bir anahtarlık. Böylelikle o durumdan 
kurtulmak için zaman kazanabilirsin.  

• Birlikte eğlendiğin kişiler veya başka kişilerin tehlikeli bir durumda olduğunu fark 
ettiğinde de 110 polis acil numarası ara.  
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