Planurile răufăcătorilor pedosexuali

Și în final, încă o rugăminte…

Strategii și metode de a le combate

... sprijiniți cu donația dumneavoastră proiectul nostru.
HILFE-FÜR-JUNGS e.V. este o organizație caritativă de
tineret recunoscută.
Din donațiile pentru berliner jungs finanțăm primul
ajutor pentru victimele violenței sexuale și ofertele de
petrecere a timpului liber pentru băieții afectați.

1. Răufăcătorii observă
băieții.
Soluție: iao la fugă!

Violența sexuală
asupra băieților
Recunoașteo și acționează!

HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE03 1002 0500 0003 3434 02
BIC: BFSWDE33BER

2. Răufăcătorii vorbesc
cu băieții
Soluție: iao la fugă,
spunele adulților!

Informații despre organizație: www.hilfefürjungs.de
3. Răufăcătorii recompen
sează băieții cu bani,
cadouri, atenție
Soluție: refuză
cadourile!
4. Răufăcătorii
încercearcă să separe
băieții de prietenii și
familiile lor
Soluție: rămâneți
împreună!

Protejați băieții și ajutații să
devină puternici!

berliner jungs

5. Răufăcătorii șantajează
băieții cu secrete.
Soluție: vorbește cu
oameni de încredere!

(luni  vineri între1419)
EMail: info@jungennetz.de
www.jungennetz.de
Leinestraße 49, 12049 Berlin
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6. Răufăcătorii sexuali
zează contactul, iar în
cele din urmă exercită
violență sexuală.
Soluție: Spune NU!
Corpul tău îți aparține!

Tel.: (030) 236 33 983

Agresiunile sexuale asupra băieților
sunt mai frecvente decât se crede!
Pedosexualii, bărbați și femei, caută în mod sistematic
contactul cu băieții  în magazine, în metrou, pe pista de
skate, la ștrand, pe
drumul spre școală sau
în chatul online –
pretutindeni, unde
băieții își petrec timpul
liber și nu se așteaptă
să aibă dea face cu
agresiuni sexuale.
Acești răufăcători au
un singur scop:
ei caută contacte sexuale cu băieți.

De ce băieții nu vorbesc despre asta?
Răufăcătorii creează o rețea de minciuni și amenințări
pe care nimeni nu poate să o recunoască cu ușurință.
Băieții vor să cucerească spații noi libere, să întâlnească
noi prieteni și să se desprindă de familie.
Exact acest comportament este folosit de pedosexuali.
Ei sunt atât de abili, încât băieții de obicei se simt chiar
vinovați de o complicitate la faptul că au fost abuzați:
• "Tu ai venit de bună voie."
• "Doar ția placut și ție."
• "Dacă nu ții secret, voi spune amicilor tăi că ești
homosexual. "
• "Dacă treaba asta iese la iveală, onoarea familiei
tale e pângărită!"
Fiecare al patrulea băiat a fost abordat în public de
către răufăcătorii pedosexuali, la fiecare al 12lea are loc
agresiune sexuală  de la exhibiționism până la viol.
Pentru Berlin acest lucru înseamnă că 50.000 de băieți
sub 15 ani auf fost abordați în public, iar 16.000 de
băieți sau confruntat cu agresiunea sexuală!
(Studiu: Universitatea Liberă, 2004)

Există băieți deosebit de vulnerabili?

Ce se poate face?

Un studiu al Universității Libere/FU Berlin în colaborare
cu organizația noastră a confirmat că unii băieți sunt
deosebit de vulnerabili.

Semnalizați băieților "dumneavoastră" că pot să vi se
adreseze în orice problemă! Nu puneți întrebări
penetrante! Semnalizați intenția de ai ajuta la nevoie,
fără a promite soluții miraculoase. Spuneți clar ce
observați și rămâneți la fapte.

Băieți cu o relație dificilă cu tatăl și lipsa unor persoane
de referință masculine.
"A spus că se căsătorește cu mama mea ... mam gândit
că atunci aș fi avea în sfârșit și eu un tată!" 
băiat (14 ani)
Băieți, gata de orice riscuri în petrecerea timpului liber
("Fără risc, nicio distracție"). "Acasă era mereu
plictiseală: nici cărți, nici televizor, nici Playstation.
El avea de toate"  băiat (12 ani)
Băieți sensibili la bani sau cadouri.
"Întotdeauna venea cu bani, vrei bani,na bani, bani ...
Asta te înnebunește și cândva faci ce vrea și îi iei pur și
simplu banii"  băiat (11 ani)
Băieți care chiulesc de la școală.
"Am fost acostat la un ștrand, atunci când tocmai
chiuleam"  băiat (13 ani)
Băieți care fug de acasă.
"Am fost abordat la o piață de vechituri, și cum nu știam
unde să mă duc, am mers la el acasă"  băiat (12 ani)

Și: sunaține!
berliner jungs
oferă următoarele ajutoare:
1. Consiliere pentru băieți și
cei care îi cresc, precum și
pentru instituțiile, organiza
țiile și cadrele pedagogice:
• consiliere de traumă
specializată pentru băieții afectați;
• Clearing (clarificare în caz de suspiciune, de
protecție a copilului, echipa de ajutor specializat);
• consiliere colegială specializată.
2. Programul interactiv de prevenire "Jibs" (informare,
consultare, ajutor pentru băieți în a deveni puternici),
cu educație, teatru forum și autoafirmare.
Pentru școli, cluburi de tineret, spații publice.
Dorim ca baieții să se poată deplasa în siguranță în
timpul lor liber.
Băiat, 13 ani: "Mi se pare întradevăr scârbos, cum ne
observă. Iar ceea ce ne învațați voi, e super!
Mia plăcut mult, mult de tot!"
3. Asistență individuală și de familie conform §§ 30,
31, 35 SGB VIII pentru băieții afectați și familiile lor
4. Cursuri de formare pentru personalul didactic.
Înregistrare: www.jungennetz.de

