Tôi có thể làm gì?

Và một yêu cầu cuối cùng...

Hãy trở nên gần gũi với con trai của bạn.
Đó không phải là lỗi của cậu ấy.

...hỗ trợ công việc của chúng tôi thông qua quyên góp.
HILFE-FÜR-JUNGS e.V. là một nhà cung cấp phúc lợi cho
thanh niên đã được công nhận. Chúng tôi sử dụng các khoản
quyên góp để hỗ trợ tài chính cho các tổ chức sơ cứu đối với
các bé trai bị ảnh hưởng bởi bạo lực tình dục.

Chỉ một mình thủ phạm chịu trách nhiệm cho vụ hành
hung.
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1. Trường hợp tư vấn cho các bé trai và bất kỳ người thân
nào của họ
• Các chuyên gia chấn thương tư vấn cho những cậu bé
trị ảnh hưởng
• Tư vấn về các chủ đề như các khía cạnh về bảo vệ trẻ
em và đánh giá khả nghi
• Chuyên gia từ trường đại học tư vấn và tham gia vào
các nhóm sự vụ và các hòa giải
2. Chương trình phòng ngừa Jibs bao gồm các yếu tố giáo
dục qua hình thức sân khấu hóa
• Giáo dục giới tính phù hợp với độ tuổi
• Nhận biết các nguy hiểm và tìm cách thoát khỏi các
tình huống
• Các bài tập dựa trên sự tự khẳng định và thiết lập giới
hạn - cho các trường học và các cơ sở giải trí giới trẻ
cũng như các địa điểm công cộng

Dừng
Bạo lực tình dục và
tiếp nhận
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Hãy gọi cho chúng tôi!
berliner jungs đề xuất sự giúp đỡ như sau:

Jungen schützen und stärken!

Công việc của chúng tôi được hỗ trợ bởi:

Bạo lực tình dục chống lại các
bé trai

Nhận ra và hành động
Một dự án của

3. Đào tạo các chuyên gia giáo dục.
Đăng ký tại www.jungen-netz.de
info@jungen-netz.de

HILFE-FÜR-JUNGS e.V.
CHO CÁC BÉ TRAI + NAM GIỚI
Văn phòng quận Lichtenberg

Văn phòng quận Treptow-Köpenick

Bạo lực tình dục chống lại các bé trai phổ
biến hơn nhiều những gì chúng ta nghĩ!
Theo Văn phòng Cảnh sát hình sự Liên bang, có 11.547 vụ lạm
dụng tình dục trẻ em ở Đức chỉ tính riêng trong năm 2017,
bao gồm 3.399 vụ lạm dụng tình dục các trẻ em trai. Do nhiều
vụ việc không được báo cáo nên số lượng những trường hợp
không được báo cáo có khả năng cao hơn nhiều.
Thủ phạm tiềm năng có thể sống trong môi trường gia đình
hoặc trực tiếp với các bé trai hoặc lui tới những nơi mà các bé
trai lưu trú. Những địa điểm này có thể là hồ bơi, sân chơi, sân
thể thao, các trung tâm mua sắm, các cơ sở giải trí hoặc các
câu lạc bộ thể thao. Ngoài ra, còn là những nỗ lực liên hệ
đang diễn ra ngày càng nhiều thông qua truyền thông xã hội
(ví dụ như qua Internet).

Những tình huống nguy hiểm và cách thoát thân

Bạn cảm thấy như có một
ai đó đang theo dõi bạn
Hãy rời đi nếu có
một ai đó đang theo
dõi bạn!

Bạn đang được
nói chuyện với

Tại sao các bé trai bị ảnh hưởng không nói
về điều này?
Tấn công tình dục luôn có nghĩa là cảm giác xấu hổ, ngay
cả với các bé trai
Họ thường sợ là sẽ không có ai tin chúng
Họ sợ là khi tiết lộ ra kẻ phạm tội sẽ làm cho vấn đề trầm
trọng hơn cho cha mẹ của mình và những người khác xung
quanh chúng

Đừng nói quá nhiều
về bản thân mình và
hãy để cho người lớn
biết những gì đã xảy ra!

Một ai đó thực sự muốn
bạn yêu họ
Từ chối các món quà
hoặc hỏi những người lớn
khác mà bạn tin tưởng!

Một ai đó muốn
ở riêng tư với bạn
Đừng để bản thân tách rời
khỏi những người khác!
Hãy ở cùng với nhau
Các thủ phạm gần như luôn tiến hành một cách có ý thức và
có kế hoạch và dò xét liệu chúng có thể theo đuổi được các
cậu bé đến mức nào. Hầu hết là chúng sử dụng cách thức đe
dọa ngầm hoặc đe dọa công khai để gây xấu hổ và/hoặc khơi
gợi cảm giác tội lỗi ở các bé trai.
Các vụ tấn công cũng có thể xảy ra giữa những người cùng
độ tuổi. Những hệ quả lâu dài đối với những bé trai bị ảnh
hưởng phụ thuộc vào, chẳng hạn như mức độ tấn công,
khoảng cách về tuổi tác và mối quan hệ giữa kẻ tấn công và
bé trai bị ảnh hưởng như thế nào. Để chống lại điều này, hãy
chăm sóc các bé trai một cách nghiêm túc và tìm kiếm sự trợ
giúp cho những ai bị ảnh hưởng và cho chính bạn.

Bạn có một bí mật mà
đang đè nặng lên bạn
Hãy nói chuyện
với người lớn mà bạn
tin tưởng về bí mật đó
Một ai đó tiếp xúc quá
gần với bạn hoặc
muốn một thứ gì đó
kiểu như tình dục ở bạn
Cơ thể của bạn thuộc
về chính bạn. Hãy nói
‘Dừng lại! Không được
đụng vào!”!“

Thủ phạm luôn dùng nhiều cách thức đe dọa để khiến các
cậu bé im lặng và phục tùng chúng
Nhiều trong số những người bị ảnh hưởng cũng cảm thấy
họ phải chịu trách nhiệm cho những lạm dụng này (Sau tất
cả, một cậu bé thực sự đã có thể tự bảo vệ chính mình.)
Để không xuất hiện như một nạn nhân với thế giới bên
ngoài, các bé trai thường phản ứng một cách hung hăng và
ở một mức độ nào đó ít phổ biến hơn là với những hành vi
rối loạn lo âu và trầm cảm. Sự im lặng ở những bé trai bị
ảnh hưởng luôn che dấu nỗi sợ hãi tột độ, bất lực và cô
đơn.
Mọi thắc mắc tư vấn vui lòng liên hệ:
(030) 236 33 983 or info@jungen-netz.de

