UMUT VAKFI MİSYONU AÇILIMI VE GÜNCEL DEĞERLENDİRMESİ
Sibel Savacı - Umut Vakfı Seçilmiş Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi
Benim değineceğim husus; 25. yılında; Umut Vakfı “misyonu” ve çalışmalarını hatırlatarak-özetleyerek ;
özellikle “Bireysel Silahsızlanma” konusunda merkezimize ve sosyal medya hesaplarımıza gelen olumlu
desteklerin yanısıra, silah edinme, korunma-savunma haklarını savunan tepki ve itiraz bildirimlerine yönelik
olacak.
Umut Vakfı - Misyonumuz
Hak ve sorumluluklarını bilen, talep eden ve uygulayan yurttaşlar olarak, insan onuruna yakışan hayatlar
sürdürmek, şiddetsiz ve barış kültürünün egemen olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak için;
hukukun üstünlüğü, barış ve uzlaşma, yurttaşlık bilinci, şiddet ve bireysel silahsızlanma konusunda
akademik çalışmaların yanı sıra eğitimler ve kampanyalar gerçekleştirmek. Kamuoyu oluşturma,
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır.
Her çalışma alanında, disiplinler arası bakış açısını benimseyerek, konuyla ilgili toplumun tüm kesimleriyle
etkileşim ve iletişim içinde olur. Çalışmalarıyla ilgili toplumu düzenli olarak bilgilendirmektir.
Mücadelemiz; Bireysel Silahlanmayı kolaylaştıran politikalara, denetimsizliğe ve uygulamalara dikkat çekerek,
gençlerin ve yetişkinlerin yine ; şiddeti ve silah yerine barış ve uzlaşma yollarını tercih etmeleri, hukukun
üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kılmanın mücadelesidir.
Bireysel silahlanmayı gerekli ve ihtiyaç gören yaklaşımın, bireysel silahlanma için bahane edilmesi ; yaşanan
kontrolsüzlük ve büyük acıların, kayıpların devamına sebep olmaktan başka bir yere varmamaktadır.
Bireysel Silahsızlanma ;
Ülkemizde hızla artmaya devam eden bireysel silahlanma ve bilinçsizce silah kullanma sonucu yaşanan
acılara dikkat çekerek bireylerde "Bireysel Silahsızlanma" bilinci oluşturmak.
Silah sahibi olma talebi; Mesleki gereklilik, korunma ve savunma ihtiyacı, spor, avcılık ve koleksiyonerlik
amaçları ile oluşmaktadır. Bu tabiki hukuki prosedürleri ve sağlık, vd. kontrolleri yeterlilik gösteren kişilerin
hakkıdır. Ancak “Yaşam Hakkı” da her bireyin yaradılış hakkıdır, unutulmamalıdır.
Silah edinme hakkı ve kullanımı, kişinin kendisi ve yakın çevresi için doğru beşeri- insan ilişkileri becerisi,
sağlıklı bir ruh hali, sorumluluk gerektirmektedir. Bu nedenle şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma için,
toplumun her kesiminde “eğitim programları ” sürdürülmelidir.
Ruhsatlı sahiplenme aşamasında eğitimlerin, sonrasında denetimlerinin ki, bunlar sadece ruhsat yenileme,
sağlık kontrolleri değil, güvenli saklama şartlarını yerine getirip getirmediklerinin bizzat yerinde kontrolüdür.
Silahlanmada haklılık ve eşitlik hiçbir zaman yakalanamamaktadır. Asıl silahsızlanmada eşitlik ve haklılık için
çabalamak gerekir. Bireysel olarak başlanır, toplumlara ulaşır.

