versterkt mens en organisatie

10 tips om in te grijpen als getuige van agressie en geweld
Veel mensen durven niet meer in te grijpen als ze getuige zijn van agressie en
geweld. Angst die veelal wordt ingegeven door de vele berichten in de media over
omstanders die ingrijpen bij agressie en geweld en vervolgens zelf slachtoffer
worden.
Iedere dag zijn er echter omstanders die wel succesvol ingrijpen, daar horen we veel
te weinig over. Dat mensen daarbij zelf slachtoffer worden is eerder uitzondering dan
regel. Een op de vier omstanders grijpt in door het incident te melden bij de politie
(42%), door te schreeuwen (45%) of door fysiek in te grijpen (13%). (ES&E, 2003).
Honderd procent veiligheid is nooit te garanderen maar er zijn genoeg manieren om
slachtoffers van agressie en geweld op een veilige manier te helpen.
Hier volgen 10 tips hoe u als getuige kunt ingrijpen bij agressie en geweld:
1. Schat de situatie goed in. Is er sprake van een serieuze vechtpartij, of is het een
gewoon stoeipartijtje.
2. Is er sprake van echt geweld, schat dan in of je de vechters fysiek (ben je sterker)
of mentaal (raak je niet in paniek, ben je erg angstig) aan kunt.
3. Kijk of je anderen ziet die je kunnen helpen en spreek diegene persoonlijk aan.
4. Bel in ieder geval 112 om het incident te melden en de politie en/of ambulance te
waarschuwen.
5. Maak met schreeuwen, roepen, et cetera de dader(s) duidelijk te stoppen.
6. Let goed op het uiterlijk van de dader(s). Het signalement kan helpen om de
identiteit van de daders te achterhalen.
7. Maak desnoods foto’s van de dader(s) met de camera van je mobiele telefoon.
8. Als de daders weggaan en het slachtoffer blijft achter, ga dan naar het
slachtoffer toe.
9. Laat hem of haar niet alleen en probeer het slachtoffer te troosten. Vertel dat
de politie en ambulance zijn gewaarschuwd en onderweg zijn.
10. Stel je beschikbaar als getuige, mocht het tot een rechtszaak komt.
Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid in
onze samenleving. De slachtoffers zullen u er dankboor voor zijn. U zou toch ook
willen dat omstanders u helpen als u het slachtoffer wordt van agressie en geweld?
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