Pedofil (sübyancı) zanlıların uyguladığı plan

Son bir rica daha…

Stratejiler ve ҫıkış yolları

…Proje ҫalışmalarımıza bağışlarınız ile katkıda
bulunabilirsiniz. HILFE-FÜR-JUNGS e.V. Jugendhilfe
tarafından yardımsever bir kurum olarak tanınmıştır.

1. Pedofil zanlılar erkek
ҫocuklarını gözetler.
Ҫıkış yolu:
Uzaklaşmak!

berliner jungs projesine yapılan bağışlardan, cinsel
şiddet görenlere ilk yardım uygulaması ve cinsel şiddete
maruz kalanlara eğlence seyahetleri finanse edilmektedir.

Erkek ҫocuklarına
yönelik şiddet
Farketmek ve harekete geҫmek!

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

2. Pedofil zanlılar erkek
Ҫıkış yolu: Uzaklaşmak,
yetişkinlere haber
vermek!

Kurum hakkında bilgiler: www.hilfefürjungs.de

3. Pedofil zanlılar erkek
ҫocuklarını para,
hediye ve ilgileriyle
mükafatlandırırlar.
Ҫıkış yolu: Hediyeleri
geri ҫevirmek!
4. Pedofil zanlılar erkek
ҫocuklarını arkadaşla
rından ve ailelerinden
ayırmaya ҫalışırlar.
Ҫıkış yolu:
Beraber kalmak!

Erkek ҫocuklarını korumak ve
güҫlendirmek!

5. Pedofil zanlılar erkek
ҫocuklarını gizli sırlarla
tehdit ederler.
Ҫıkış yolu: Güvendiğin
birileri ile konuşmak!

Tel.: (030) 236 33 983
(Pzt.Cu. Saat 1419 arası)
EMail: info@jungennetz.de
www.jungennetz.de
Leinestraße 49, 12049 Berlin

berliner jungs bir HILFE-FÜR-JUNGS e.V. projesidir
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türkisch

berliner jungs alttaki makamlar ve kurumlar tarafindan
desteklenmektedir: roterkeil (Ortsgruppe Greven),
Lichtenberg, Neukölln ve TreptowKöpenick
İlҫeleri (genҫlik dairesi), eğitim, bilim
ve araştırma Senato yönetimi.
dragongraphic.de

6. Pedofil zanlılar
temaslarını cinselliğe
dönüştürerek cinsel
şiddet uygularlar.
Ҫıkış yolu: HAYIR!
De, vücudun sana ait!

berliner jungs

Erkek ҫocuklarına cinsel saldırı,
zannedildiğinden daha sık vardır!
Pedofil erkekler ve kadınlar erkek ҫocuklar ile bilinҫli
olarak temas kurarlar; alışveriş merkezlerinde, metroda,
paten yapılan alanlarda,
yüzme havuzlarında,
okul yolunda, internette
chat esnasında, erkek
ҫocuklarının dolaştığı
her yerde ve cinsel
saldırıya uğrayacaklarını
hesaba katmadıkları
yerlerde. Bu kişilerin tek
bir hedefi vardır:
Erkek ҫocuklar ile cinsel temas kurmak.

Erkek ҫocuklar, neden bu konu hakkında
konuşmazlar?
Bu pedofil zanlı erkekler ve kadınlar hiç kimsenin
kolayca farkedemiyeceği yalanlarla ve tehditlerle
donatılmış bir ağ örerler. Erkek ҫocukları kendi alanlarını
fethetmek, yeni arkadaşlar edinmek ve ailelerinden
bağımsız olmak isterler. Pedofil zanlılar tamda bu
davranışları kullanırlar. Pedofil zanlılar bunu yaparken
öyle kurnaz davranırlarki, erkek ҫocukları ҫoğu zaman
olanlardan kendilerini sorunlu tutarlar:
• ``Sen kendi rızanla geldin.``
• ``Seninde hoşuna gitti.``
• ``Ҫeneni tutmazsan, arkadaşlarına senin
ibne olduğunu söylerim.``
• ``Bu duyulursa, aile şerefin lekelenir.``
Her 4 erkek ҫocuktan biri halka açık alanlarda pedofil
zanlılar tarafından rahatsız edilimektedir. Her 12`sinden
birine ise cinsel saldırı uygulanmaktadır. Teşhircilikten
tecavüze kadar. Bu Berlin iҫin şu anlama gelir, 15 yaşına
kadar 50.000 erkek ҫocuk rahatsız edilmiş; 16.000 erkek
ҫocuk ise cinsel saldırıya uğramıştır.
(Berlin özel üniversite araştırması 2004)

Özellikle tehlike altında
olan erkek ҫocukları varmı?
Berlin özel üniversitesinin kurumumuz ile birlikte yapmış
olduğu araştırma, bazı erkek ҫocuklarının daha ҫok
tehlike altında olduklarını göstermiştir.
Babaları tarafından yeterli ilgi görmeyen erkek
ҫocuklar ve ailesinde yetişkin erkek olmayanlar.
``Annem ile evleneceğini söyledi…nihayet bir babam
olacak diye düşündüm.`` (14 yaşında erkek ҫocuk)
Boş vaktinde başıboş dolaşan erkek ҫocuklar daha fazla
risk altındadır (risk olmazsa, eğlence olmaz).
``Ev herzaman sıkıcıydı, kitap yok, televizyon yok, oyun
konsolu yok. Onun herşeyi vardı.``
(12 yaşında erkek ҫocuk)
Paraya ve hediyelere ilgi gösteren erkek ҫocuklar.
``Sürekli parayla geliyordu, para istermisin? Para, para…
Bu insanın aklını başından alıyor ve sonunda parayı alıp,
onun istediğini yapıyorsun.`` (11 yaşında erkek ҫocuk)
Okuldan kaytaran erkek ҫocuklar.
``Okulu kaytardığım bir gün, yüzme havuzunda lafa
tutuldum. Yani okulu kaytardığımda.``
(13 yaşında erkek ҫocuk)
Evden kaҫan erkek ҫocuklar.
``Eskici pazarında dolaşırken biri benimle konuştu, nereye
gideceğimi bilmiyordum ve onunla birlikte evine gittim.``
(12 yaşında erkek ҫocuk)

Ne yapilabilinir?
Oğlunuzun konuşabileceği ve güvenebileceği biri olun!
Bunaltıcı sorulardan kaҫının! Zor anlarında ve buna
lımlı anlarında yardıma hazır olduğunuzun sinyalini
verin, mucize ҫözümlerden kaҫının! Gözlemlerinizi
ifade edin ve olayların
üzerinde durun.
Ve:
Bizi arayın!
berliner jungs
şu yardımları sunuyor:
1. Erkek ҫocukları, ebeveynler
ayrıca kurum ve kuruluşlar ve
uzman pedagog elemanlar
iҫin danışmanlık:
• Mağdur erkek ҫocuklar iҫin travmadanışmanlık;
• Clearing (şüpheli durumlarda aҫıklama, ҫocukları
koruma, durum toplantısı);
• Meslektaş süpervizyonu (mesleki bilgi alışverişi).
2. İnteraktif önleyici programlar ``Jibs`` (erkek ҫocuk
larını bilgilendirmek, danışma sunmak, güҫlendirmek)
Aydınlatma, forumtiyatro ve kendini ıspatlama gibi
konularda. Okullarda, genҫlik klüblerinde ve halka aҫık
alanlarda bilgilendirme. Biz erkek ҫocuklarının boş
vakitlerini geҫirdikleri alanlarda kendilerini emniyetli
bir ortamda bulunduklarını hisetmelerini istiyoruz.
13 yaşında bir erkek ҫocuğu: ``Bizi gözetlemelerini ҫok
iğrenҫ buluyorum. Sizin bize öğrettikleriniz ise, harika!
Gerҫekten iyi, ҫok iyi``
3. Maĝdur erkek ҫocukları ve aileleri iҫin §§30, 31, 35
SGB VIII maddelerine göre şahsi durumlar ve aile
yardımları.
4. Uzman pedagog elemanları iҫin eğitim.
Müracaat: www.jungennetz.de

