АК
К
И
Л
И
ДА СЕ Ш
АЗИ
П
Д
Е
ПР
НО
Л
А
У
КС
Е
С
Т
О
ЕИ
И
Л
И
НАС
ЦИЯ
А
Т
А
ЛО
П
С
К
Е

Здравей!
В тази книжка ще ти разкажем кога
отношенията между двама души
са окей и кога прекрачват границите на нормалното и здравословното. Какви са правата ти и кога
някой злоупотребява с теб и може
да станеш жертва на сексуално
престъпление.

Защо всичко това те засяга?
Защото всяка година стотици
хиляди момичета и момчета по целия
свят, включително и в България,
стават жертва на сексуален тормоз,
принуждавани са да проституират и
страдат физически и емоционално от
различни форми на сексуално насилие.
Това може да се случи и на теб или
на някой твой приятел или познат.
Важно е да имаш достатъчно информация, защото тогава ще знаеш
как да се предпазиш и шансовете
да пострадаш са много, много
по-малки. А ако ти или твой познат
преживеете нещо подобно, ще
знаете как да постъпите.

СЕКС – Кога ДА и кога НЕ?
Как да имаме искрени и щастливи
отношения с хората, които обичаме?
Как връзката ни да бъде здравословна
и красива? За да ти отговорим на
тези въпроси, няма да ни стигне
цялото време на света. Но когато
става дума за секс, има три условия,
които определят дали нещата са
в рамките на нормалното или има
проблем.

Сексът трябва да е безопасен, по
взаимно съгласие и да ти доставя
удоволствие. И това важи всеки път,
за цял живот. Независимо дали сте
гаджета отскоро или сте женени
много отдавна. Ако не ти се прави
секс, просто не правиш, независимо
дали партньорът ти настоява. Винаги
имаш право да кажеш „не“. Никой не
дължи никому секс по никакъв повод.

Във всички останали ситуации, в
които чувстваш, че се съгласяваш
да правиш секс или да имаш други
интимни отношения с някого, само
защото той го е поискал, чувстваш
се длъжна (или длъжен), принудена
(или принуден) или нямаш друг избор –
тогава говорим за сексуален тормоз,
насилие или експлоатация.

Тормоз и насилие
Първата асоциация, която ти идва
наум, когато чуеш „секс” и „тормоз”
най-вероятно е „изнасилване” –
момиче се прибира късно вечер по
тъмна улица, непознат мъж я дръпва в
някой двор и…
Да, това за съжаление се случва, но
е само една от многото форми на
сексуално насилие и в никакъв случай не
е най-често срещаната.
Сексуалният тормоз или сексуалното
насилие може да изглеждат по
най-различни начини – някой да се
отърква в теб в дискотеката или
да показва на всички твоя разголена
снимка. Гаджето ти да не се съобразява с теб, когато му казваш, че не
искаш да правиш секс. Или непознат
да ти праща съобщения със сексуален
смисъл. Или приятел да говори пред
всички за тялото ти, какво ще
направи с теб, ако сте насаме или
други обидни и притеснителни неща
на тема секс и интимни отношения.

Някои от тези действия могат да
те наранят физически – като изнасилването на пример, но ефектът може
и да е чисто психологически. Да се
чувстваш обиден(а), да развиеш
комплекс за тялото си, да те е страх
да имаш интимни отношения или да
се прибираш сам(а)…
Емоционалното нараняване от
сексуален тормоз може да е различно,
но в никакъв случай не е за подценяване. Което и от изброените неща
да ти се случи, трябва да знаеш, че
си жертва на сексуален тормоз и да
потърсиш съвет или помощ. И никога,
ама никога проблемът не е в теб,
независимо какво си направил(а) или не
си. Вината винаги е изцяло у насилника.
В края на тази книжка ще намериш
контактите на организации, които
помагат на хора, преживели насилие.

Кой е насилникът?

Как да не се стига до там?

Тъжната статистика за България е,
че всяка 4-та жена у нас е жертва на
сексуален тормоз или насилие. Още
по-тъжното е, че в 90% от случаите
човекът, който прекрачва границите,
е близък или познат на жертвата –
партньор, приятел, гадже, роднина,
член на семейството... Ако си още в
училище, това може дори да е някой
от преподавателите ти. Съсед,
приятел на приятел… Едва в 10%
от случаите насилникът е непознат,
който ще те причака късно вечер в
тъмна улица.

На първо място е важно винаги да си
категоричен или категорична какво
искаш и какво не. Не казвай „може би“,
ако имаш предвид „не“. И това важи
за всичко – „не, не искам да правя секс
с теб тук и сега”, „не, не искам да ме
докосваш по тази част от тялото
ми”, „не, не искам да си говоря или пиша
с теб мръсни неща”. Всеки път, когато
кажеш „не” и човекът от другата
страна не уважи желанието ти, върху
теб е упражнена форма на сексуален
тормоз.

Много често се случва ти дори
да харесваш този човек, но да не
харесваш това, което прави. На
пример, ако е чичото на приятел.

ЛЮБОВНИК,
ГАДЖЕ
ИЛИ НАСИЛНИК?
КЪДЕ Е
ГРАНИЦАТА?

Сексуална експлоатация
Звучи страшно и наистина е така.
Това е едно от най-ужасните
престъпления, които могат да ти
се случат и да променят живота ти
завинаги. Ето какво е важно да знаеш,
за да се предпазиш или да помогнеш
на приятел, ако той или тя стане
жертва на сексуална експлоатация.
Да, сексуалната експлоатация е
престъпление.

ДАДОХ ТИ
КАКВОТО ПОИСКА
,
ЩЕ ПРАВИШ
КАКВОТО
ТИ КАЗВАМ.

Но какво е сексуална експлоатация?

Кой може да пострада?

Защо точно те?

Сексуална експлоатация е когато
някой е принуждаван да извършва
сексуални действия против волята си
срещу пари, храна, подслон, лекарства
или нещо друго. Или още по-просто
казано, ако някой те кара да правиш
секс и срещу това ти обещава нещо,
тогава ти си жертва на сексуална
експлоатация. Това важи и в случаите,
когато те принуждават да се снимаш
гол(а), да танцуваш или да се събличаш
пред някого за пари, да участваш
в създаването на порнографско
съдържание или други сексуални или
еротични действия.

Жертва на сексуална експлоатация
може да бъде всеки – жени, мъже,
момичета, момчета и деца. Но
най-често става дума за млади
момичета или момчета, които са
склонявани към проституция. В
случаите когато някой е заставен
да предлага сексуални услуги, било то
у нас или в друга държава, казваме
че е жертва на трафик на хора с цел
сексуална експлоатация.

Защото най-често преди да станат
жертва на сексуална експлоатация
някой им е обещал нещо добро или
нещо, което им липсва – казал им е,
че ако го послушат, ще имат повече
пари, ще живеят на по-хубаво място,
ще има кой да се грижи за тях, всичко
ще им е уредено и няма да имат
проблемите, които имат в момента.
Подлъгани от обещанията на такъв
човек, младежите му се доверяват.
Обикновено тези хора умеят добре
да манипулират жертвите си и
използват най-слабите им места
и най-големите им мечти, за да
постигнат своето.

Макар всеки от нас да е потенциална
жертва на насилие или сексуална
експлоатация, има групи деца и млади
хора, които са най-застрашени.
Това са момичетата и момчетата,
които живеят в бедност, или нямат
семейства и подслон, не могат да
си намерят работа, имали са тежко
детство или сериозни семейни
проблеми, живеят в домове за сираци
или други институции.

Кога най-лесно попадат в капана?
• Когато им е омръзнало от бедност
и мизерия. Дори обективно
погледнато и според другите около
тях да не живеят бедно. Ако самите
те обаче смятат така и се появи
някой с обещания за лесна промяна,
тогава може да се подлъжат.
• Когато искат да спечелят повече
пари, отколкото може с обикновена
работа.
• Ако нямат близки, собствен дом и не
чувстват, че са обвързани или нещо
ги задържа тук.
• Когато се чувстват много самотни
и искат да се спасят от самотата.
• Ако им е писнало да бъдат зависими
от родителите си за всичко, което
поискат да имат или да направят.
• Когато жадуват за ново начало.
Как изглежда и действа
насилникът?
В огромен процент от случаите това
е така нареченият „loverboy” или в
превод „любовник”, „гадже”, „възлюбен”,
„съблазнител” и други. Това е човек,
който използва емоционалната привързаност на приятелката или приятеля
си, за да ги въвлече в проституция или
трафик с цел сексуална експлоатация.

НОВО
НАЧАЛО?

Три сценария за филми, в които
не искаш да участваш

ОТ
ВСИЧКО Е КАТО
ПО ФИЛМИТЕ
ДО
НЯМА ТАКЪВ
КОШМАР

#1
Ти си младо момиче или момче, той е
по-голям от теб мъж или дори жена. В
началото всичко наистина е като на
филм – грижи се за теб и се чувстваш
специална или специален. Купува ти
нови дрехи и скъпи вещи. Води те по
ресторанти и ваканции. Ти се влюбваш
и се привързваш към него. Докато
един ден не ти каже, че има финансови
проблеми и е време „да му се отблагодариш” като спиш с някой от неговите
„бизнес партньори”, на които дължи
пари.

НЕ,
НАСИЛИЕ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

#2
Няма значение в кой точно град
живееш, но по една или друга причина
нямаш почти никакви доходи и
не можеш да си намериш работа.
Роднина или друг познат се връща
от чужбина и започва да те убеждава
колко добре живее там и че ако
заминеш с него или нея, всичко ще се
оправи и ще започнеш нов живот.
Преди да заминете те кара да му
дадеш всичките си документи,
а когато пристигнете в новата
държава, става ясно, че трябва да
проституираш, за да има къде да
живееш и какво да ядеш.
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#3
Ти си красив(а) и го знаеш. Срещаш мъж
или пък жена, която се представя за
продуцент на филми или за фотограф.
Казва ти, че можеш да станеш
фотомодел, манекенка или актриса.
Предлага ти да те запознае с хора от
филмовата или модната индустрия,
които „да те открият” и да започнеш
да се снимаш във филми и списания,
да дефилираш по модни подиуми и да
обикаляш света. Заминаваш, но се
оказва, че реалността няма нищо общо
с обещанията. Оставаш без документи
и не можеш да се прибереш в България.
Не ставаш модел, а проститука,
стриптизьор(ка), компаньон(ка) или
порно актриса.

Ако се случи на мен
Ако се случи най-лошото и някой те
принуди да правиш секс срещу пари,
подслон, храна, грижи или нещо друго,
със сигурност ще се почувстваш
ужасно, ще се срамуваш. Много
вероятно е и да се обвиняваш, че
„сама си си виновна”. Това не е вярно. Ти
си жертва на престъпление и е важно
да не премълчаваш случващото се.
Нормално е да те обземе чувство
на безпомощност, самота, срам
и вина. Сексуалното насилие,
тормоз и експлоатация са едно от
най-ужасните неща, които може да
преживее човек и за да се справиш
с тях, са ти нужни време и помощ.
Затова първото, което трябва да
намериш сили да направиш е да кажеш
на някого, на когото имаш доверие и
заедно да потърсите помощ.

Никой не може да се справи сам
с подобно преживяване!
Освен чисто емоционалната травма,
която имаш, много е възможно да
имаш и физически поражения – да си
се заразил(а) със сексуално предавана
инфекция, да си забременяла, да
имаш разкъсвания в гениталиите
от агресивен сексуален акт. Затова
освен психологическа помощ трябва
да потърсиш и лекарска. Отиди на
гинеколог или в спешното отделение.
След като потърсиш медицинска
помощ, е важно да съобщиш и на
полицията, колкото и да ти е трудно.
Дори все още да изпитваш привързаност към човека, който те е накарал
да правиш секс за пари. Не забравяй,
принуждаването към сексуални
действия е престъпление. Щом го
е направил с теб, много вероятно
е да го е правил и с още момичета и
момчета, да има и следващи пъти – и
с теб, и с други жертви. Ако никой не
се престраши да съобщи в полицията,
това ще остане безнаказано и ще
продължава до безкрай.
Нека ти си последната му жертва!

Какво да направиш?
• Опитай се да отидеш на място,
където се чувстваш в безопасност.
• Говори с някой, на когото имаш
доверие – приятел или роднина.
• Потърси помощ от организации,
които работят с жертви на
насилие. В края на тази книжка ще
намериш техните контакти.
• Потърси медицинска помощ –
отиди в спешното отделение, за
да те прегледат за наранявания,
сексуално предавани инфекции и
бременност.
• И най-важното – знай, че каквото и
да се е случило, ти не си виновен или
виновна. Ти си жертва на престъпление.

Знай, че имаш право
• Да кажеш на всеки, който
прецениш, какво се е случило и те
да се отнесат с теб с разбиране,
уважение и достойнство.

• Да се отнасят с теб с уважение и
да не те дискриминират на база
на раса, социален статус, пол или
сексуална ориентация.

• Да запазиш личното си пространство – можеш да откажеш да
отговориш на всички въпроси или
да разкриеш само онези детайли,
които ти прецениш. Не е нужно
да споделяш каква е сексуалната
ти ориентация, сексуалната
ти история или друга лична
информация (включително дали си
ХИВ-позитивен или позитивна),
както и дали имаш или нямаш
психични или други проблеми.

• Да говориш с адвокат или социален
работник и те да присъстват
на всички законови процедури,
свързани с твоя случай.

• Разговорите ти с адвокат,
медицинско лице или социален
работник да останат конфиденциални.

• Да се отнасят с теб като с жертва
на сексуална експлоатация, независимо какви са отношенията ти с
човека, който те е принуждавал
да извършваш сексуални действия
срещу пари, храна, подслон или нещо
друго. Това означава, че дори той да
е твой роднина, съпруг, любовник,
гадже, да сте живели заедно или да
сте имали друг вид връзка – това
не прави престъплението по-малко,
нито той е по-малко виновен.

• Сам(а) да решиш дали да говориш с
полицията или не.

• Да помолиш с теб винаги да има
някой, на когото имаш доверие.
• Да задаваш въпроси и да изискваш
информация, свързана с твоите
изследвания, тестове, лечение,
полицейски доклади и съдебни дела.

Ако се случи на приятел
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Ако някой ти се довери, че е бил
използван и склоняван да прави секс
срещу пари, подслон, храна или други
обещания, трябва незабавно да му
помогнеш. Знай, че най-вероятно
ти си единственият му шанс да се
спаси от ужасната схема за сексуална
експлоатация, в която е попаднал и че
сам не може да се справи.
Никога не подхождай към подобна
ситуация с „това са лични неща”,
„не мога да се бъркам в живота ти”,
„ти сам(а) си си виновен”. Трябва да
знаеш, че жертвите на сексуална
експлоатация са преживели наистина
много страшни неща и е изключително тежко и почти невъзможно
сами да превъзмогнат случилото
се и да потърсят отговорност от
извършителите на престъплението.
Те имат нужда от твоята подкрепа,
съчувствие и действия.

Какво да направиш?
• Заведи приятеля или приятелката
си на лекар, за да ги прегледат за
наранявания, сексуално предавани
инфекции и евентуална бременност.
• Потърси психологическа помощ от
специалисти и организации, които
помагат на жертвите на сексуално
насилие. В края на тази книжка ще
намериш техните контакти.
• Посъветвай се с адвокат какви
стъпки трябва да предприемете,
за да се повдигне обвинение срещу
човека, който е скланял към проституция или други сексуални действия
твоя приятел или приятелка.

Съвети за тези, които помагат
на жертвите
Ако твой близък или приятел е бил
изнасилен, карали са го да проституира, да
се съблича за пари пред непознати, да се
снима в порно или всякакви други сексуални
престъпления, е нормално ти да си ядосан,
объркан или безпомощен.
Да чувстваш гняв и да не знаеш какво
точно да предприемеш, за да помогнеш на
приятеля си и да накажеш престъпника.

НЕ МИ
СЕ ГОВОРИ

ВЯРВАЙ
ПОДКРЕ ,
ПЯЙ,
НЕ СЪД
И.

Ето с какво можеш да подкрепиш
жертвите на
сексуална експлоатация:
• Вярвай на това, което той или
тя ти казва. Безрезервно. Приеми
думите им без да ги съдиш или
даваш оценка.
• Знай, че те никога не са виновни.
Сексуалните престъпления НИКОГА
не са по вина на жертвата. Важно
е да не питаш „Защо?”. На пример:
„Защо беше на това място и по
това време?”, „Защо отиде?”, „Защо
не ми се обади преди това?” и т.н. –
всичко това само насажда чувство
на вина и кара жертвата да се
чувства още по-зле.
• Знай, че ти не можеш да влияеш
на това как се чувства жертвата,
нито можеш „да оправиш нещата”.
Всеки реагира различно в такива
моменти и преживява нещата по
различен начин и различно дълго.
Важно е да не предполагаш, че
знаеш как се чувства той или тя –
почти всяка реакция е възможна и
нормална в такива ситуации.
• Бъди добър и търпелив слушател.
Кажи на приятелката или приятеля
си, че ти си тук, за да ги изслушаш,
подкрепиш в този тежък момент.

• Помогни на жертвата да си върне
контрола върху собствените
действия и решения. Когато някой
е преживял насилие или е попаднал
в схема за сексуална експлоатация,
той или тя са загубили силата и
волята си – някой друг е решавал
вместо тях. Сега трябва отново
да повярват, че имат сила и власт
да решават сами. Опитай се да не
казваш какво да прави. По-скоро
предложи различни варианти и
нека той или тя да избере кое е
най-добро в случая.
• Уважавай правото на жертвата
да остане насаме със себе си.
Съобрази се с желанието и.
• Не предлагай „просто да кара
нататък и да забрави за случилото
се”. Жертвите трябва да се
справят с травмата, да преминат
през оздравителен период и
да се излекуват емоционално и
физически от случилото се, преди
да продължат напред.
• Уважавай правото на жертвите да
изберат сами дали да съобщят за
случилото се в полицията или не.
Ти също може да се нуждаеш от
помощ и подкрепа като близък на
човека, станал жертва на насилие
или експлоатация. Посъветвай се
със специалист, така ще можеш
след това да окажеш по-голяма
подкрепа и на приятеля си.

Още надеждна и любопитна

Ако имате нужда от помощ или

информация по тези и много други

съвет, обърнете се към:

теми, свързани с любовта,

Национална телефонна линия

секса и отношенията между хората,

за деца: 116 111

четете на loveguide.bg.
Гореща линия за пострадали от
насилиена фондация Анимус:
0800 186 76; 02/ 981 76 86
Следете Facebook

Гореща телефонна линия на

страницата ни –

фондация Център Надя: 

facebook.com/loveguidebg/

02/ 981 93 00
Телефон на асоциация Деметра
в Бургас: 056/82 52 05

Гледайте YouTube канала ни –
LoveGuide.

Горещи телефони на фондация Пулс в
Перник: 076/60 10 10; 076/ 60 33 60
Национална мрежа за децата:
02/ 444 43 80
Българска асоциация по семейно
планиране и сексуално здраве:
02/ 943 30 52; 02/ 943 37 10
Телефон за спешни случаи: 112

Проектът е финансиран

С подкрепата на

от Национална програма
за изпълнение на младежки
дейности по чл. 10А от Закона
за хазарта, Министерство на
младежта и спорта, договор
№ 25-00-11/17.07.2017 г.
"По-добре недей! Кампания
за превенция на сексуално
насилие и експлоатация сред
тийнейджърите."

Министерство на младежта
и спорта

