melihat pada gilirannya !

kerja gender di pusat‐pusat evakuasi
seperti distribusi

dll.

ke kejahatan kekerasan.
Konsultasikan dengan
polisi terlebih dahulu,
beri tahu keberadaan

Dalam hal ini sulit untuk dilaporkan,
silakan hubungi mulalui konselor di
meja konsultasi pusat
evakuasi, konsultan di

terjadi. Kami akan
Dalam hal daftar, mari daftar
persetujuan dan ketidaksepakatan
tidak mungkin terjadi bahkan dengan

gilirannya.
ikut serta！～

・
・

Jangan bertindak sendiri.

～Mari

kita cegah !～

・
・
・

・
～ Namun demikian,jika
Anda menjadi korban ～

～

～

Pada saat ini, kami ingin menyampaikan
belasungkawa (simpati) kami kepada
semua yang terpengaruh oleh hati.
Di polisi, dengan kami menerima banyak
permintaan dan pendapat korban di masa
lalu karena bencana, agar setiap orang
tidak terlibat dalam kejahatan lebih lanjut,dll.
Dalam evakuasi, kami membuat sebuah
panduan khusus yang didedikasikan untuk
「 pertahanan merah 」 , （ pencegahan
bencena dan kejahatan terhadap wanita
dan anak‐anak）.
Silakan guna ini dengan
segala cara, karena kecemasan
aken teratasi dalam
kehidupan evakuasi.

～Mari

Anda pulang ke rumah sekali.

semua orang di daerah
yang terkena dampak (bencana)～

･ Buat lingkungan di mana

・

～Kepada

・ Bekerja sama dengan pria

pastikan untuk berkonsultasi
dengan polisi!

・
①

インドネシア語

～M a r i

k i t a t a h u !～

・ Jika

terjadi bencana besar,
wanita dan anak‐anak cenderung
mudah menjadi korban.
Ketika kehidupan evakuasi berlansung
lama, kesulitan akan mudah terjadi karena
kecemasan tentang masa depan dan stres.
Selain perkara kejahatan cedera dan
pencurian barang berharga, pelanggaran ②
seksual dan tindakan cabul ada bahaya
terjadi, sudah diketahui secara internasional
bahwa wanita‐wanita dan anak‐anak
(termasuk anak laki‐laki)
lebih cenderung mengalami
penderitaan yang tersebut
tadi daripada pria dewasa.

～ Tentang

konsultasi ～

【Bosai Jyoshi】

防災
女子

Untuk konsultasi tentang kesulitan
dan masalah di pusat‐pusat evakuasi,
silakan hubungi ke kantor polisi
terdekat atau meja konsultasi, dan
pusat konsultasi wanita !
Gadis‐gadis pencegahan bencana
◇ Kantor polisi terdekat
Nomor telepon：
◇ Pusat konsultasi wanita
③
(Dial konsultasi DV)
Nomor telepon：
※ Tuliskan nomor telepon meja
Panduan pencegahan kejahatan dan bencana
(penerimaan) konsultasi !
～ Perlindungan merah ～
Polisi Kabupaten Shizuoka

＊ Silakan lipat diturut nomor, simpankan di dompet
dll dan gunakannya.

