Ne yapabilirsiniz?

Ve son olarak bir rica:

Oğlunuzla* yakın olun.
Onun suçu yok.

Bağış yaparak lütfen bizi destekleyin.
HILFE-FÜR-JUNGS e.V. derneği, Jugendhilfe’nin kabul görmüş bir
temsilcisidir. Bağışlar sayesinde cinsel şiddete maruz kalan
erkek çocuklar* için yardımlarda bulunuyoruz.

Burada tek başına sadece failler suçludur.

HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE03 1002 0500 0003 3434 02
Kod: berliner jungs

berliner jungs
Leinestraße 49
D-12049 Berlin
(030) 236 33 983
info@jungs.berlin
www.jungs.berlin

1. Erkek çocuklar* ve yakınları için vaka danışmanlığı
• Söz konusu erkek çocuklar* için travma danışmanlığı
• Çocukların korunmasına ve şüphe tespitine ilişkin
danışmanlık
• Meslektaşlarla yapılan danışmanlık ve ekiplere ve
konferanslara katılım
2. Pedagojik öğeler içeren Jibs tedbir programı
• Yaşa uygun cinsel eğitim
• Tehlikeleri fark etmek ve çıkış yolları bulmak
• Kendini ifade etme ve sınırlar koyma egzersizleri okullar ve gençlerin gittiği yerler için ve tüm kamusal
alanlarda.

Hayır
Cinsel şiddette ve
askıntı olmaya
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Bizi arayın!
berliner jungs aşağıdaki yardımları sunuyor:

Faaliyetlerimizi destekleyenler:

Jungen schützen und stärken!

Erkek çocuklarda* cinsel şiddet

Fark etmek ve harekete
geçmek!

3. Pedagoji uzmanları için geliştirme eğitimleri.
Kayıt: www.jungen-netz.de
info@jungen-netz.de

Proje sahibi:
Lichtenberg Belediyesi

Treptow-Köpenick Belediyesi

HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
ERKEK ÇOCUKLAR* + YETİŞKİN ERKEKLER* İÇİN

Erkek çocuklar* düşünülenden daha sık cinsel
şiddete maruz kalıyor!
Federal Suçlar Dairesine göre sadece 2017 yılında
Almanya’da çocukların cinsel eylemlere maruz kaldığı vaka
sayısı 11547’dir, bu vakaların 3399'u sırf erkek çocukları*
temsil ediyor. Çok sayıda eylem resmi olarak bildirilmediği için
esas rakam çok daha yüksektir.
Potansiyel failler*, erkek çocukların yakın çevresinde/aile
çevresinde yaşayabilir ya da erkek çocukların* bulunduğu
yerlerde bulunabilir. Bu yerler arasında yüzme havuzları, oyun
ve spor alanları, AVM’ler, boş zaman veya spor dernekleri olabilir. Ayrıca dijital medyalar üzerinden de (örneğin internet)
irtibat kurulmaya çalışılıyor.

Tehlikeli durumlar ve çıkış yolları:
Birinin seni takip ettiğini
hissediyorsun
Birisi seni izliyorsa
oradan uzaklaş!

Söz konusu erkek çocuklar* neden bu konu
hakkında konuşmazlar?
Cinsel saldırılar erkek çocuklar* için de utanma sınırının geçilmesi anlamına gelir.
Kimsenin kendilerine inanmayacağını düşünürler.
Olayın açığa çıkmasından dolayı ebeveynlerini ve çevrelerindeki diğer insanları zor duruma sokacaklarından korkuyorlar.

Birisi seninle konuşmaya
çalışıyor
Kendinden fazla
bahsetme ve
yetişkinlere haber ver!
Birisi senden, mutlaka
onu sevmeni istiyor
Hediyeleri kabul etme
veya güvendiğin başka
yetişkinlere sor!

Birisi seninle yalnız kalmak istiyor
Diğerlerinden ayrılma!
Bir arada kalın!

Failler* bu girişimlerinde hep bilinçli ve planlı hareket ediyor
ve münferit erkek çocuklarda* ne kadar ileri gidebileceklerini
test ediyorlar. Çoğu zaman dolaylı veya dolaysız tehditlerde
bulunuyorlar; bu tehditler de erkek çocuklarda* utanma
ve/veya suçluluk duygusuna neden oluyor.
Aynı yaştaki çocuklar arasında da eylemler söz konusu olabilir. Söz konusu erkek çocuklarda* görülecek uzun vadeli
sonuçlar örneğin eylemin şiddetine, yaş farkının büyüklüğüne
ve faille erkek çocuk arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna bağlıdır.
Bu etkileri en aza indirgemek için erkek çocukları* ciddiye alın
ve ilgili kişiler ve kendiniz için destek arayın.

Canını sıkan bir
sırrın var
Güvenmiş olduğun
bir yetişkinle sırrın
hakkında konuş!
Birisi sana çok
yaklaşıyor veya
senden cinsel
herhangi bir şey istiyor
Vücudun sana aittir.
“HAYIR! Uzak dur!” de

Failler*, erkek çocukları* susturmak ve istediklerini almak
için genelde tehditlerde bulunurlar.
Kurbanların çoğu bu kötü eylemden dolayı kendilerini
bile sorumlu görürler. („Gerçek bir erkek çocuk kendini
koruyabilirdi.“)
Dışarıya doğru bir “kurban” gibi gözükmemek için erkek
çocuklar* genelde saldırgan olurlar ve bazı vakalarda korku
atakları ve depresyon tepkileri ortaya koyarlar. Erkek
çocukların* susmaları ardında her zaman büyük korkular,
çaresizlik ve yalnızlık gizlidir.
Danışma taleplerinizi buradan alıyoruz:
(030) 236 33 983 veya info@jungen-netz.de

