
Thủ đoạn của thủ phạm ấu dâm

Chiến lược và biện pháp phòng tránh

Và cuối cùng là lời kêu gọi ủng hộ …

… Xin quý vị hãy quyên góp hỗ trợ chương trình hành
động của chúng tôi. HILFE-FÜR-JUNGS e.V. (Hiệp hội giúp
đỡ thiếu niên nam) là một tổ chức từ thiện giúp đỡ
thanh thiếu niên được công nhận.

Tiền quyên góp cho berliner jungs (hội thiếu niên nam
Bá linh) sẽ được chi cho các biện pháp giúp đỡ ban đầu
sau khi bị xâm hại tình dục và các chuyến đi dã ngoại
cho các thiếu niên nam bị xâm hại.

HILFE-FÜR-JUNGS e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
Số tài khoản: DE03 1002 0500 0003 3434 02
Mã ngân hàng: BFSWDE33BER

Thông tin về tổ chức: www.hilfefürjungs.de
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(hội thiếu niên nam Bá linh)

Điện thoại số: (030) 236 33 983
(Thứ 2 Thứ 6. 14 19 giờ)
EMail: info@jungennetz.de
www.jungennetz.de
Leinestraße 49, 12049 Berlin

berliner jungs là một chương trình của HILFE-FÜR-JUNGS e.V.

Xâm hại tình dục
thiếu niên nam
Nhận biết và hành động!1. Thủ phạm theo dõi 

các bạn.
Cách giải quyết: 
Đi ngay chỗ khác!

2. Thủ phạm tiếp xúc gạ
gẫm.
Cách giải quyết: 
Tránh xa họ! Báo cho
người lớn biết!

3. Thủ phạm tặng bạn
tiền hoặc quà.
Cách giải quyết: Từ
chối không nhận quà!

4. Thủ phạm tìm cách
chia rẽ bạn và bạn bè
cũng như gia đình.
Cách giải quyết: Không
để cho họ chia rẽ!

5. Thủ phạm dùng những
bí mật tế nhị để trấn 
áp bạn.
Cách giải quyết: nói
chuyện với những
người mà bạn tin cậy!

6. Thủ phạm tình dục hóa
quan hệ, có hành vi
xâm hại tình dục.
Cách giải quyết: Bạn
luôn nói không! Cơ 
thể bạn thuộc về bạn!

berliner jungs

Neukölln Lichtenberg Treptow-Köpenick
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Hãy bảo vệ và trợ lực các thiếu
niên nam!
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berliner jungs: được hỗ trợ bởi: 
roterkeil (Chi hội Greven), Ủy ban các
quận Lichtenberg, Neukölln und Treptow
Köpenick thuộc Bá linh và Sở giáo dục,
khoa học và nghiên cứu.



Tệ nạn xâm hại tình dục thiếu niên nam
xảy ra thường xuyên hơn ta nghĩ.

Những người có khuynh hướng ấu dâm cả nam lẫn nữ
thường chủ ý tìm cách tiếp xúc với các thiếu niên nam

trong các cửa hàng
mua sắm, trong tàu
điện ngầm trên sân
trượt Patanh trong hồ
bơi trên đường đến
trường hay khi chat
trên mạng ở mọi nơi
các em thiếu niên nam
tụ họp và không nghĩ
đến việc bị xâm hại tình

dục. Khi đó các thủ phạm này chỉ theo đuổi một mục tiêu:
Họ tìm quan hệ tình dục vớicác em thiếu niên nam.

Những thiếu niên nào có nguy cơ bị
xâm hại tình dục cao?

Phải làm gì?

Quí vị hãy lắng nghe con trai mình! Không nên hỏi vặn
vẹo các cháu! Hãy cho cháu thấy quí vị sẵn sàng giúp
đỡ khi cháu gặp khó khăn hay có điều lo lắng dù
không hứa sẽ tìm được giải pháp tối ưu cho cháu. 
Quí vị hãy nêu những gì quí vị
quan sát thấy và dựa vào
những dữ kiện thực tế. 

Và Gọi điện cho chúng tôi!

berliner jungs
giúp quí vị như sau:

1. Tư vấn chuyên nghiệp cho
các em thiếu niên nam và các
bậc phu huynh, 
cũng như cho các tổ chức, các
cơ sở và nhân viên chuyên ngành giáo dục,

.Tư vấn tâm lý cho các em thiếu niên bị xâm hại tình dục

.Giải thích (Làm sáng tỏ nghi vấn, Bảo vệ trẻ em, 
nhóm tổ hỗ trợ)

.Đối thoại đồng nghiệp thường xuyên

2. Các khoá thuyết trình chuyên đề, (Thông tin, tư
vấn, bồi dưỡng kiến thức cho thiếu niên nam) bao
gồm giáo dục giới tính, diễn giải bằng hình thức kịch
và giáo dục tự đánh giá và bảo vệ bản thân cho
trường học, câu lạc bộ thanh thiếu niên, các địa điểm
công cộng. Chúng tôi muốn các em thiếu niên an toàn
trong thời gian giải trí.

Một cậu 13 tuổi nói: “Em thấy rất khó chịu khi họ nhìn
ngó chúng em. Và các anh chị chỉ dạy chúng em
những điều thật quí giá! Hay, hay lắmt!

3. Các biện pháp giúp đỡ cá nhân và gia đình theo các
điều 30,31,35 bộ luật xã hội VIII cho các em thiếu niên
nam bị xâm hại tình dục và gia đình các em

4. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên chuyên
ngành giáo dục. Địa chỉ đăng ký: www.jungennetz.de

Tại sao các em thiếu niên nam không kể
về việc bị xâm hại tình dục?

Các thủ phạm cả nam lẫn nữ đều dùng thủ đoạn lừa
đảo và đe doạ khó có thể nhận biết được. Các em thiếu
niên muốn có tự do cá nhân, kết bạn mới và bung ra
khỏi gia đình. Chính nhu cầu này bị các thủ phạm ấu
dâm lợi dụng một cách vô cùng khéo léo, khiến phần
lớn các em thiếu niên thấy mình cũng có lỗi:
.“Em tự nguyện đi cùng mà.“
.“Em cũng thích mà“
.“Nếu em không giữ bí mật, tôi sẽ kể cho các bạn em

biết em là người đồng tính“
.“Nếu chuyện này lộ ra, gia đình em sẽ mang tiếng“

Một phần tư thiếu niên nam bị thủ phạm ấu dâm dụ dỗ
giữa chốn đông người, khoảng một phần mười hai bị
chúng xâm hại tình dục từ phô trương bộ phận sinh
dục đến cưỡng dâm. Như thế ở Bá linh có tới: 50.000
thiếu niên nam dưới 15 tuổi đã bị dụ dỗ, 16.000 thiếu
niên nam đã bị xâm hại tình dục.
(Nghiên cứu: Trường đại học tổng hợp tự do Bá linh, 2004)

Một công trình nghiên cứu của trường đại học tổng hợp
tự do Bá linh và hội chúng tôi đã xác nhận rằng một số
thiếu niên có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao.

Các em thiếu niên có quan hệ xấu với cha hoặc thiếu
sự chăm sóc của nam giới
„Ông ta nói sẽ cưới mẹ em… em mới nghĩ vậy thì cuối
cùng em cũng có một người cha!“ 
Một em trai (14 tuổi) kể

Các em thiếu niên thích hoạt động giải trí mạo hiểm
(„không nguy không vui“) „Ở nhà lúc nào cũng chán,
không sách không ti vi, không máy chơi Game. 
Anh ta thì có đủ hết!“
Một cậu (12 tuổi) tâm sự

Các em thiếu niên thích tiền hay quà tặng. 
„Anh ta lúc nào cũng nhắc tiền,hỏi mày muốn có tiền
không,tiền, tiền… Hỏi mãi làm mày điên rồi mày làm
chuyện đó rồi lấy tiền như không!“
Một bé trai (11 tuổi) kể vậy

Các em thiếu niên hay trốn học.
„Có lần em bị tán trong hồ bơi, lúc em trốn học“ 
Một cậu bé (13 tuổi)kể

Các em thiếu niên bỏ nhà đi bụi. 
„Em đã có lần bị tán ở chợ trời đang lúc em không biết
đi đâu, thế là em cùng đi về nhà anh ta“
Một cậu (12 tuổi) kể


