I nisya ti bo uk ol sa P a g pipig i l ng
Ka r a ha sa n sa Ka ba ta a n ng Sea t tle
KA RA NA S AN
Ang Inisyatibo ukol sa Pagpipigil ng
Karahasan sa Kabataan ng Seattle (Seattle
Youth Violence Prevention Initiative) ay
hinaharap ang suliranin ukol sa karahasan sa
kabataan na may masaklaw na paghaharap
na sinasama ang may batay sa ebidensiyang
mga pamamaraan na kasama ang sa likhang
lokal, sa kabataan- at komunidad na nilikhang
mga programa. Samantalang naranasan ng
Seattle ang ilan sa mga pinakamababang
pangkalahatang mga dami ng krimen sa mga
taon, ang bilang ng mga pangyayari sa
marahas na krimen sa pangkabataan ay
patuloy na malubhang suliranin ng
komunidad. Inumpisahan ng City ang
Inisyatibo sa Hulyo 2009 upang lubusan na
baguhin kung paano ang pagtrato ng siyudad
sa karahasan sa kabataan.

M GA H AN GA R IN
Ang mga hangarin ng Inisyatibo ay upang
makatamo ng 50% kabawasan sa mga
pagsasangguni sa korte sa kabataan dahilan
sa karahasan at 50% kabawasan sa mga
pagsususpinde at mga sapilitang mga
pagpapaalis mula sa piniling mga middle
schools dahilan sa mga pangyayaring may
kaugnayan sa karahasan.

S IN O AN G MG A
KA RA PA T-D A PAT ?
Ipinopokus ng Inisyatibo ang sa mga 800 na
mga kabataan na may gulang na mga 12-17
na:
• nahatulan ng mga kasalanang marahas at
nakalabas na;
• naaresto ngunit hindi kinulong;
• ay mga estudyanteng middle school na
nanganganib ng patuloy na paglalakwatsa
sa pag-aaral o maraming mga
pagsususpinde dahilan sa asal na
karahasan; at/o
• nabiktima ng mga pangyayaring
mararahas sa kanilang mga pook.
Ang agwat ng mga kabataan na paglilingkuran
ay napakalawak at ang kanilang mga
pangangailangan ay magkakaiba’t-iba. Ang
ilang mga kabataan na may napakaraming
mga pangangailangan ay tatanggap ng
masinsinang, may batay sa paggamot na mga
serbisyo. Ang iba ay tatanggap ng mga
serbisyo na tutulong sa kanilang magamit ang
mga oportunidad sa paggawa ng mga
positibong pagpipili.

Sinasama ng Inisyatibo ng Seattle ang
pamamatnubay at mga sangkap mula sa mga
programang matagumpay mula sa ibang mga
siyudad ukol sa pagpipigil ng karahasan. Ang
isang nakakaayon na mensahe na dumating
na malakas at maliwanag mula sa ibang mga
siyudad ay na ang gobyerno ay dapat na
huwag na magmando sa lahat ng mga detalye
sa plano sa Inisyatibo. Sa pagtupad sa payo
na ito, ang City ay bumuo ng plano na itinirik
batay sa pamumuno ng komunidad. Ginawa
ito sa pamamagitan ng pagtatag ng mga
ahensiyang batay sa komunidad bilang mga
magpartner na pinamumunuan ng tatlong
mga magkakaugnay na mga puok sa Central,
Southeast, at Southwest Seattle.

S IN O AN G MG A
AHEN SIY AN G
MA GK AK AU GN AY S A
PU OK ?
Ang namumunong mga ahensiya na
nagsasaayos sa mga pagsisikap sa
Inisyatibo ay ang mga: Therapeutic
Health Services; Southwest Youth and
Family Services; at ang pinagsamang
mga ahensiya na pinamumunuan ng
Rainier Vista Boys and Girls Club.

AN O AN G M GA SE RB I SY O ?
Isasangguni ang mga kabataan sa mga
serbisyo sa pamamagitan ng mga
eskuwelahan, mga ahensiyang
komunidad, korteng pangkabataan, pulis,
mga nagpapaabot sa kakalyehan o
lansangan na mga manggagawa, at
Seattle Parks and Recreation Youth
Centers. Ang mga agwat ng mga serbisyo
na sinaayos sa antas ng komunidad ay
kasama ang:
• pag-aabot sa kakalyehan o lansangan
• pangangasiwa ng kaso
• Pagsasanay sa Panghalili sa
Pagkalaaway
• pagpapayo
• trabaho sa kabataan at pagsasanay
• mga proyektong Neighborhood
Matching Fund na pinaglilingkuran ang
karapat-dapat na kabataan
• Mga karagdagang oras sa Parks Youth
Center na may mga programang may
kaugnayan sa kabataan
Sa karagdagan, ang “soft uniformed” nakahindi masyadong pormal ang kasuutang
pangpulis na mga opiser sa pangeskuwelahan ay naitalaga sa apat na

middle schools - Aki Kurose, Mercer, saka
Washington Middle Schools saka South
Shore K-8. Ang isa pang mahalagang
sangkap ng Inisyatibo ay ang grupo ng
pagpapaabot sa kakalyehan o lansangan na
binubuo ng mga tao na may
pagkamapagtitiwalaan sa kakalyehan o
lansangan na makikipagkita sa kabataan
“nasaan man sila.” Ang batay sa
eskuwelahan na mga opiser at
nagpapaabot sa kakalyehan o lansangan na
mga manggagawa ay papakinggan,
magbibigay sa mga kabataan ng
pagpapayo, impormasyon, tutulungan sila
sa paglutas ng alitan at pagpayuhan sila na
gumawa ng nakabubuti, positibo na mga
pagpipili.
Bago nag-umpisa ang inisyatibo, pinadami ng
pulis ng Seattle ang pagpapahalaga sa mga
pagpapatrol, dinodoble ang bilang ng mga
opiser na nagtatrabaho sa kanyang yunit ng
gang. Ang bagong pang-araw na iskuwad ng
gang ay umiiral sa kapaligiran ng mga
eskuwelahan upang suplementuhan ang
dalawang mga panggabing iskuwad.

PA GP O P OND O
Ang City ay namumuhunan ng $8 na milyon
sa Inisyatibo habang sa 2009 at 2010, na
nagbabayad para sa mga serbisyo at mga
programa na nakalista sa papel na ito.
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