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ZAŠTITITE SVOJU ZAJEDNICU
VODIČ ZA ČLANOVE ZAJEDNICE

Ova se brošura temeljila na informacijama koje su prethodno bile
uključene u Brzi vodič EU, objavljen u svibnju 2021. od strane Europske
komisije, Uprave D. Tijela za provedbu zakona i sigurnost za zaštitu
mjesta bogoslužja.
Stoga posebno izražavamo zahvalnost Laurentu Muschelu i Radoslavu
Olszewskom na suradnji i smjernicama.
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UVOD

VODIČ ZA ČLANOVE ZAJEDNICE

Posljednjih 10 godina počinitelji kaznenih djela i prekršaja sve češće ciljaju mjesta bogoslužja. Javljali su
se teroristički napadi, koji su uvelike utjecali na svaku zajednicu.
Mjesta bogoslužja trebala bi biti mjesta gdje ljudi mogu pronaći mir, mudrost i duhovnost. Većina objekata izgrađena je bez uzimanja u obzir ikakvih potencijalnih zlonamjernih radnji, a pogotovo terorističkih
napada. Iz tog razloga sigurnosni stručnjaci nazivaju mjesta bogoslužja „lakim metama”, što znači da su
slabo zaštićena ili da uopće nisu zaštićena.
Počinitelji kaznenih djela ili prekršaja su isto tako shvatili da im ta mjesta pružaju priliku da počine nedjela
iz mržnje.
Teroristički napadi, oskvrnuća, vandalizam i druga kaznena djela počinjena su u sinagogama, džamijama,
crkvama i hramovima.
Cilj je ovog vodiča pod nazivom „Zaštiti moju zajednicu“ vjernicima pružiti osnovne alate koje mogu primijeniti za povećanje razine zaštite i otpornosti zajednice.
Projekt SASCE i Jedinica za borbu protiv terorizma u sklopu DG Home Europske komisije pomažu vam
da ojačate svoju zajednicu poduzimanjem potrebnih mjera, pozitivnim uključivanjem svojih vjernika i razvojem suradnje s javnim tijelima lokalnih vlasti.
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ZAŠTITITE SVOJU ZAJEDNICU

PRIHVATITE ODGOVARAJUĆE OBRASCE PONAŠANJA ZA ZAŠTITU VAŠE ZAJEDNICE

VODIČ ZA ČLANOVE ZAJEDNICE
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S V I J E ST O SI GUR NOSTI
Iako tijela vlasti naporno rade na smanjenju rizika i uklanjanju potencijalnih prijetnji, ključni čimbenik za
poboljšanje razine sigurnosti ostaje svijest vjernika i njihovo usvajanje odgovarajućih obrazaca ponašanja u pogledu mogućih opasnosti.
Kad smo svjesni potencijalno opasnih situacija i pripremimo se za njih, možemo nastaviti živjeti svoje
živote u miru, slobodno i bez straha.

OTMICA

ZLOČIN IZ MRŽNJE
OVAJ PAR UŽIVAo
JE U LIJEPOM DANU
ZA ŠETnJU…. SvE
DOK….

AKO VAM NEZnANAC PONUDI
SlATkIŠE ILI POKlON.

POPUT DIS
kO-ZvU

AKO VAM NETkO KOGA NE POZnAJETE
PONUDI DA VAM OTvORI VrATA

KA

112

OVO JE ZlOČIN IZ MrŽNjE, JER SE ŽRtVE NA METI SAMO PrEMA KrITERIJU
RAZlIČITE DrUŠTvENE SkUPINE KOJOJ PrIPADAJU.

PRIJAVITE
ZLOČIN IZ
MRŽNJE

U SvAKOM SlUČAJU

Naš program svjesnosti o sigurnosti #TOGETHERWEARESAFER [#ZAJEDNOSMOSIGURNIJI] nudi jednostavnu i temeljitu edukaciju o tome za ljude svih dobnih skupina i iz svih dijelova Europe.

KPR
Kardiopulmonalna reanimacija

KARdIoPULmONALnA
REaNIMACIJA

POStUPAK
(ako žrtva ne diše)
ALI AKO POSvJEDOČITE OVAKvIM ZlOČINIMA, VrLO JE
JEDnOStAVnO…

Nikada ne
slijedite
strance

Nikada ne prihvaćajte
ono što vam se nudi

Nikada ne
otvarajte vrata

AKO StE U NEDOuMICI,
NAZOVITE 112

112

Primjenom ovih jednostavnih praksi poboljšat ćete razinu sigurnosti i otpornosti zajednice u mjestu bogoslužja i izvan njega.

Pozovite pomoć.

Stavite ruke na prsa.

Legen
Ihre Hände
Ako jeSie
moguće,
upoauf
die Brust.
trijebite
AED.

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.

Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.

Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.

AKTIVNI STRIJELAC

ZAŠTITA PODATAKA

ZABIJANJE AUTOMOBILOM

Donosimo vam 10 savjeta za bolju pripremljenost:

SUMNJIV PREDMET

SUMNJIVO PONAŠANJE

Sumnjiv predmet je svaki onaj predmet koji prirodno ne pripada mjestu

Ako uočite sumnjivo ponašanje, nazovite 112 kako biste spriječili moguću
opasnu situaciju

IZgLEDAJU POPUT UoBIČAJENIH
PrEDmETA, ALI MOGlI BI BITI I NEŠTO OPASnO

ANnA VOLI DIJELITI PODATkE O
SvOM SvAKODnEVnOM ŽIVOTU NA
INtERnETU.

SANdRA JE NA RUČKU U KANtINI KAD
IZnENADA…

BERlIN…

ZAPAMtI LONdON…

AŽURIRANjA StATUSA NA DrUŠTVENIM PlATfORmAMA, FOTOGrAFIJE, MjEStA KOJA JE
POSjETILA…

ZABIJANjE AuTOMOBILOM

AKtIVnI StRIJELAC

AKO PrIMIJETITE KAKO
NETkO OStAVlJA
SUMnJIVE PrEDmETE…

TOLIKA MnOGA MjEStA
KOJA SU PrETrPjELA
TrAGIČNE DOGAĐAJE…

AKtIVnI StRIJELcI PrEDsTAVlJAJU NEPrEDvIDIVE PrIJETnJE SIGURnOStI TE DjELUJU I NA PrIVATnIM I NA JAVnIM MjEStIMA
RADI POČINjENjA ORUŽANIH NAPADA

BjEŽI

PrONAĐITE SIGURnO MjEStO ZA
SkRIVANjE I, AKO JE MOGUĆE,
ZAKlJUČAJtE VrATA I BlOKIRAJtE PrIStUP

SAKrIJ SE

SvOJ MOBILnI TELEFON UVIJEK
POStAVITE NA TIHI NACIN RADA

SvAKI PUT NAČIN JE BIo
IDENtIČAN:

PEDOFILI

NO TI PrIVATnI
PODACI MOGU PODACI MOGU POSlUŽITI
KrIMINALcIMA I
TERORIStIMA

PrIJAVI

TERORIStI
ZlOČINcI

POStUPAK

StOGA RAZmISlITE DvAPUT PrIJE NEGO ŠTO PODIJELITE
SvOJE PrIVATnE PODATkE NA INtERnETU!
Bježi

Ili čak ove limenke i boce ostavljene ispod sjedala autobusa.

ako vidite

Maknite se od toga!

Sakrij se

Prijavi

U NEKIM JE SlUČAJEVIMA
NAoRUŽANI VOZAČ NAStAVIo
NAPAD IZAŠAVŠI IZ AuTOMOBILA.

NAZOVITE 112 KAKO BIStE SpRIJECILI MOGUCU OPASnU SITUaCIJU. VAŠ JE DOPrINOS KlJUČAN!

112

SUMnJIV PrEDmET

VOZILO KOJE JE NAPALO
PjEŠAKE KAo METE

ZABIJANjE AuTOMOBILOM

PrIJAVITE SITUaCIJU POZIVOM NA
112

PrIKUPlJA PODATkE O
POLICIJsKIM SlUŽBENICIMA

…SURfA PO SUMnJIVIM
WEB-StRANICAMA ILI

Ne dirajte!

NIcu…

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.
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RADIKALIZACIJA

Prijavite!
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LAŽNI IDENTITET NA INTERNETU

SvE IH
POBITI…

AKO PrIMIJETITE DA SE VAS(A)
PrIJATELj(ICA):

POŠALjI MI JOŠ
SlIKA! SAD!

KAKO MOZETE ZnATI
TkO SE SkRIVA
IZA PrOFILA NA
INtERnETU?

USAMlJUJE
GUBI KONtAKt SA SvOJOM
OBITELjI

UČINI ŠTO TrAŽIM
ILI ĆU SvE PrOŠIRITI
TvOJOM ŠKOLOM…

POCINjE GOVORITI O TEoRIJAMA
ZAVjERE
OCINjE SE RADIKALIZIRATI

GrOoMINg NA
INtERnETU
OStANITE U KONtAKtU S NjIM/
NjOM,
Ostanite u kontaktu s njim/njom

razgovarajte s njegovim/njenim
prijateljima

RAZgOVARAJtE S NjEGOVIM/
NjENIM PrIJATELjIMA ILI
OBITELjI
OBrATITE SE NA LOKALnI BrOJ
ZA PrEVENcIJU RADIKALIZACIJE

Obavijestite
roditeljeparents
tog djeteta
Inform his/her

Prekini komunikaciju

Prikupi dokaze

Zatraži pomoć

Ovo sigurno nitko neće
doznati.

Contact
the prevention
Obratite
se prevencijiof
radicalization

#TOGETHERWEARESAFER

#TOGETHERWEARESAFER

Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.

Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.
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S UR A D N JA S POLI C I J OM
Kao što je to prethodno spomenuto, preporučujemo vam da svaku sumnjivu aktivnost ili situaciju prijavite nadležnim tijelima.
Štoviše, kako biste optimizirali svoju komunikaciju s policijom i pružili odgovarajuće informacije za njihovo djelovanje, podijelite sa svojim kontaktima „Praktični vodič za provedbu zakona SASCE“.
Slobodno podijelite Vodič sa svojom zajednicom da bi saznala više o četiri vjere: budizmu, kršćanstvu, islamu, judaizmu
Za više informacija posjetite našu web-stranicu SASCE: www.sasce.eu

GESTION DE CRISE

VODIČ ZA ČLANOVE ZAJEDNICE

Unatoč svim našim nastojanjima, moglo bi doći do potencijalno opasne situacije, koja bi se mogla razviti
u kriznu situaciju.

O B IL JE Ž JA K RIZ E
•

Ugrožena je imovina znatne vrijednosti

•

Na raspolaganju je malo vremena za reakciju

•

Događaj karakterizira znatna neizvjesnost

•

Događaj se ne može staviti pod kontrolu i ispraviti bez izvanrednih mjera

ljudi, okoliš, gospodarstvo

djelomične i neprovjerene informacije dostupne su na početku krize

procesi svakodnevne rutine osmišljeni su za upravljanje raznim situacijama, ali ne i kriznim

što više oklijevamo s reakcijom, to su veće posljedice

Da biste ublažili utjecaj krize, trebali biste aktivirati svoj tim za krizni menadžment (TKM).
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DVA G LAV N A C I LJA TK M -A
Sigurnost vaših vjernika i osoblja je prioritet. Pružite im nužnu podršku.
Nakon što budu zaštićeni, poduzmite odgovarajuće mjere da se vratite na svoje uobičajene radnje u zajednici. To
će povećati otpornost vaših vjernika i ojačati zajednicu u cjelini.

BUDITE DIO TMK-a
Danas ste više nego ikad potrebni svojoj zajednici!

Spasite život

Natrag u rutinu

ULOG E KOJ E POK R I VA TK M

Ojačajte spremnost i sposobnost svoje zajednice da se nosi sa svakom vrstom krizne situacije.
Obratite se svom vodstvu i ponudite svoju stručnost i talent. Budite

TIM ZA KRIZNI MENADŽMENT

dio tima za krizni menadžment u svojoj zajednici.
Vaša će zajednica biti sigurnija i jača zahvaljujući vašoj predanosti.
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O PROJEKTU SASCE

VODIČ ZA ČLANOVE ZAJEDNICE

SASCE je višeslojni projekt, koji financijski podupire Europska komisija, kojem je cilj povećanje sigurnosti
na mjestima za bogoslužje i oko njih, baš kao i u okviru kršćanske, budističke, muslimanske i židovske zajednice te postizanja uzajamnog poštovanja između njih. Kreiranje i razvoj dobrih praksi koje je Komisija
preporučila za zaštitu javnih prostora, ali i oslanjanje na znanje i stručnost dobro organiziranih zajednica
i sigurnosnih skupina.
Četiri partnerske organizacije nude sadržaj voditeljima zajednica, članovima zajednica i zaposlenicima
(osnovni sigurnosni alati, svijest o sigurnosti, krizni menadžment). Iz toga će izrasti mreža koordinatora za
korištenje tog sadržaja, a zatim će ga putem tečajeva, brifinga i radionica podijeliti sa zajednicom, a bit
će korišten i u većim komunikacijskim kampanjama širom Europe.
Projekt ima za cilj i izgradnju povjerenja i suradnje između civilnog društva i državnih tijela, a to želi
postići olakšanom komunikacijom formaliziranim kanalima između vodstva zajednice i javnih tijela za
provedbu zakona.
Nadamo se da će ovo biti početak dugoročnog procesa međuvjerske suradnje na području sigurnosti
koja će imati vrlo pozitivne učinke za naše zajednice, u državama članicama EU-a i šire.
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Za izraženo mišljenje odgovara(ju) samo autor(-i) i stoga ne predstavlja služ beno stajalište Europske komisije.
Ni Europska komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne odgovaraju za uporabu podataka iz ove publikacije.
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