
 ТРАНСПОРТ 

 Як поводитися, якщо ви маєте їхати з незнайомим водієм наодинці 

 Перед поїздкою з’ясуйте, як швидко відчинити дверцята, де вони блокуються та як 
 зняти блокування. 

 Нормально класти речі у багажник, але якщо ви можете залишити їх поруч з собою — 
 залишіть. Окремо зберіть та тримайте поруч сумку або рюкзак з документами та 
 грошима, покладіть його між собою та водієм: за потреби ви можете використати це як 
 своєрідний щит та зберегти найважливіше у випадку, якщо вам доведеться втікати без 
 багажу. 

 Під час поїздки, якщо водій розмовляє з вами: 
 - не розказуйте багато про себе, не надавайте забагато особистої інформації; 
 - на питання щодо ваших особистих даних відповідайте розмито; 
 - якщо розмова йде про вас та ваше життя, переводьте її на життя водія або на 
 нейтральні теми; вслуховуйтеся, які речі є цікавими для водія, та питайте про них — 
 нехай він, якщо хоче розмовляти, говорить більше за вас; 
 - не підхоплюйте неоднозначні теми (релігія, меншини тощо), переводьте розмову з них 
 на щось їнше, якщо не впевнені у своїй солідарності з водієм з цих питань; 
 - не сперечайтеся з водієм; якщо він висловлює протилежну точку зору, просто 
 погодьтеся або відповідайте розмито; 
 - зберігайте упевнений вигляд, у жодному разі не демонструйте свою вразливість. 

 Підозріло, якщо водій: 
 - дуже часто запитує або говорить вам, що ви одна, будете на самоті в чужому місті чи 
 країні, уточнює про вашого чоловіка або хлопця, питає про зв'язок з ним; 
 - продовжує цю розмову навіть після того, як ви спробували перевести тему; 
 - багато запитує про те, чи є у вас де зупинитися, де знаходиться це місце, хто 
 господар; 
 - пропонує привабливі альтернативи; 
 - пропонує занадто багато допомоги в невизначеному майбутньому, не вказує, як саме 
 він планує допомогати, розмито відповідає на ваші питання. 

 Якщо ви відчуваєте, що водій порушує ваш особистий простір, викликає у вас 
 підозру або дискомфорт: 
 - розмовляйте впевнено, трохи жорстко, навіть якщо не відчуваєте впевненості; 
 - не смійтеся, не жартуйте з ним; 
 - намагайтеся відстояти простір навколо себе, посуньтеся далі, схрестіть руки на 
 грудях; 
 - залиште автомобіль при першій нагоді. 

 Як залишити автомобіль: 
 - попросіть зупинитися у зручному місці, не розповідайте про свій намір повністю 
 покинути машину — наприклад, скажіть, що вам потрібно подихати свіжим повітрям; 
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 - якщо водій довго шукає місце для зупинки, зробіть вигляд, що вам погано, попросіть 
 його зупинитися на найближчому паркінгу з туалетом (зазвичай там є люди) або, якщо 
 ви проїжджаєте населений пункт, наполягайте на тому, щоб він якомога швидше 
 зупинився десь тут; 
 - якщо поблизу немає населеного пункту, скажіть, що у вас застряг одяг в дверцятах та 
 заважає вам, попросіть водія зупинитися та відчинити дверцята (він не побачить одяг, 
 тому можете це вигадати); 
 - вийдіть з машини, тримаючи сумку з документами, попросіть відкрити багажник 
 (можна сказати, що вам щось потрібно дістати з валізи), витягніть речі та лише після 
 цього кажіть водієві, що не хочете з ним їхати. 

 Якщо водій не зупиняється: 
 - наполегливо вимагайте, наполегливо запитуйте, чому він не зупиняється; 
 - підвищуйте голос; якщо можете голосно кричати, робіть це безперервно — це дуже 
 відволікає; 
 - спробуйте знайти щось важке або тверде та погрожуйте, що почнете розгромлювати 
 автомобіль; 
 - відкривайте дверцята на ходу, якщо вони не заблоковані (але будьте оборежні, 
 тримайтеся), продовжуйте вимагати зупинитися. 

 Крайні заходи: 
 - ламайте, рвіть, ріжте, забруднюйте машину всередині усіма способами, які вигадаєте 
 (не бийте вікна — вас може травмувати уламками): у більшості випадків водій захоче 
 вберегти автомобіль; 
 - нападайте на водія: бийте чим можете; намагайте цілити в очі чим завгодно, у тому 
 числі пальцями; кусайте якомога сильніше, якщо водій намагається відштовхнути вас; 
 заважайте йому вести автомобіль, у більшості випадків він не захоче потрапляти в 
 аварію через вас (але тверезо оцінюйте шанси потрапити в аварію); 
 - спровокуйте у себе блювоту (натисніть пальцями на корінь язика), блюйте на себе: це 
 зменшує ризик того, що водій почне бити вас за забруднення автомобіля, та підвищує 
 ймовірність того, що він не чіпатиме вас, доки ви себе не очистите. 

 Пам'ятайте, ваш козир — це те, що водій зайнятий автомобілем та дорогою, він 
 не може повністю зконцентруватися на вас. 
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