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 !מוצדקת אינה -הומוסקסואלים  נגד אלימות
 

MANEO-  אודות הארגון –הפרוייקט למניעת אלימות כנגד הומוסקסואלים 
 
 

 תוכן העניינים 
   
   

 
  דברי פתיחה 

 מר קלאוס ווברייט, ראש עיריית ברלין  
 בסטיאן פינקה, MANEOמנהל פרוייקט   

  "אני אשרוד" |? MANEOמדוע 
  עושה MANEOמה  | MANEO של העבודה

  תמיכה בקורבנות  |עוזר  MANEOכיצד 
  לסובלנות MANEOקמפיין  | !בא זה הנה

  "?אתה הומו או מה" |הומופוביה 
  "?או מה ןאתה קורב" |גברים כקורבנות 

MANEO  הומואית חזירה" |עוזר ומדווח"!  
MANEO  רכרוכי אל תהיה כזה" |לוקח את הרגשות ברצינות"  

    !"אנחנו שונאים הומואים" |טרור בתחבורה הציבורית 
  !"ארמשהו תמיד נש" |סיפורו של קורבן 
  למען בטחונך |שאלה של גישה 

  ביום ובלילה | MANEOהעצות של 
  היזהר מפגישות עוורות |הסכנה ברשת האינטרנט 

MANEO  הכל מקושרים |בינלאומי מידה בקנה פועל  
MANEO  החוק לִצדנו |צודק!  

  מסכם  MANEO |מתי והיכן , מה, מי
           גלרית תמונות
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 הדברי פתיח

 
 מר קלאוס ווברייט, ראש עיריית ברלין

 
לתמיכה  MANEOבמשך שנים רבות אני עוקב בכבוד ובאהדה אחר פעילותו המקצועית של ארגון 

יש עוד , למרות שברלין נחשבת בצדק לעיר סובלנית. לימות ובהתמקדות בחינוך חברתיבקורבנות הא
 .עבודה רבה לעשות כדי לאפשר להומואים וללסביות לחיות בחופשיות וללא אפליה

 
אני מברך על המאמצים הרבים של , ברוח זו. סיוע ובחינוך חברתי, עדיין יש צורך בייעוץ, יתרה מזאת

MANEO בנוסף לתמיכה הכלכלית של הממשלה . של נושא מניעת האלימות לפיתוח מתמיד
קמפיין "במסע קידום , ביחד עם קרן הפיס הגרמנית, תומכת העיר ברלין, 1990בפרוייקט החל משנת 

ברלין שואפת ומתמידה בהגנה על מעמדה כעיר קוסמופוליטית . MANEOשל " הסובלנות והמידע
 .וסובלנית

 
לא לאלימות נגד הומוסקסואלים ויביעו באופן חד משמעי את תמיכתם אשמח לראות רבים שיאמרו 

 .בפרוייקטים למניעת אלימות כדוגמת פרוייקט זה
 
 

 MANEOמנהל פרוייקט , בסטיאן פינקה
 

בכל יום . שנים 19וקיים מזה  Mann–O–Meterפעיל בברלין בצמוד לאגודת  MANEOפרוייקט 
אנשים שנפגעו  300-ייעץ וסייע הצוות שלנו ליותר ממתקבלות שיחות טלפון רבות ובשנה שעברה 

. לתעד את מקרי האלימות שארעו בברלין ובברנדנבורג זה, חלק מרכזי נוסף בפעילותנו. מאלימות
. מטרת הארגון היא להראות כי פשיעה כזו אינה חסרת חשיבות ואנו פועלים להציגה במלוא חומרתה

י עבודת חינוך פרטנית זו מחויבות חברתית עכשו יותר אנו מתריעים על סכנות ובמקביל מבהירים כ
 .מתמיד למניעת הומופוביה

כמו גם רבים מהתומכים שלנו אשר מלווים את הפרוייקט במשך , ללא עזרתם של המתנדבים שלנו
ברצוני . לא היה ביכולתינו לספק את איכות התמיכה והייעוץ שהפרוייקט שלנו מציע היום, השנים

 .לכולכםלהביע את תודתי 
 

אנו נעזרים בחברינו , כדי לעשות זאת. אנו מעוניינים להמשיך בקידום ופיתוח הפרוייקט שלנו
 .אנו מסתמכים על תרומות, כבכל שנה, גם השנה. ובתומכינו
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 MANEOמדוע 
 

 אני אשרוד
 

MANEO אני אשרוד , ילא משנה מה יקרה ל. אני ממשיך להתקיים: נובע מהביטוי הלטיני שפירושו– 
המתאר את הימים בהם נתקלו הומואים בקשיים , I will surviveכך שרה גם גלוריה גיינור בלהיטה 

האם . אך אין די בכך, מצב הקהילה ההומולסבית השתפר מאוד בעשור האחרון. רבים יותר מהיום
יזית או מילולית נגד אלימות פ? "מתרומם"או " הומו", "קוויר"העליבו אותך אין פעם ברחוב בקריאות 

 .החלטנו לפעול. יום-חלק מחיי היום, למרבה הצער, היא עדיין, הומואים
 
 

 עלבון מספר אחד
 

מה שקשור לעובדה שההומואים , קללה מספר אחת בהפסקות בית הספר( ?או שוב)זו עדיין " הומו"
צעירים . יעים יותראך גם פג, ולכן הם גלויים יותר –יש להם נִראּות בחברה . נראים יותר לעין

הם , לא? האם זה ענין של מה בכך". שונה", "מוזר", "חלש"כביטוי מקביל ל" הומו"משתמשים במילה 
הדבר נפוץ בעיקר בקרב . של עובדה ושל ארוע, משתמשים בזאת כדי להפחית מערכו של אדם

ות מתחילה אלימ. בחורים צעירים המנסים להראות את גבריותם וכוחם באמצעות תקיפת הומואים
 ".חזירה הומואית: "עדיין הקללה השניה הנפוצה בגרמניה היא, במלים ולצערנו

 
 

 לראות ולא להיראות
 

כל הומו יודע באיזה אזור לא כדאי להראות נוכחות ובאיזו סיטואציה עדיף להמנע מלנשק את החבר 
מנע מלעשות זאת אפילו בעיר ליברלית כמו ברלין מומלץ לה. כדי למנוע הקלעות לעימות מיותר

אם למרות כל אמצעי הזהירות , מה קורה. באזורים מסויימים בהם התרבות ההומואית אינה רווחת
עלבון אחד יותר מדי הפוגע ? בעיטה בצלעות? אגרוף בפנים? אתה נתקל בבעיה וסכנה, שננקטו

 ? בנשמתך
 

MANEO לכל ההומואים. ותדואג לכך ששום הומו לא יאלץ לשאת בעול לבדו ושיהיה לו למי לפנ ,
בין אם בשיחת טלפון או בפגישה , כאן הם יכולים לדבר, MANEO-יש מקום ב, קורבנות האלימות

 .בארבע עיניים וכיוצא בזה
 

 
 MANEOהעבודה של 

 
 עושה MANEOמה 

 
MANEO  הוא פרוייקט עצמאי מביתMann-O-Meter e.V (עמותה רשומה ) של מרכז מידע וייעוץ
שבשכונת ההומואים ( Nollendorfplatz)ליד תחנת הרכבת בכיכר נולנדורף הנמצא , להומואים

אנחנו ממוקמים בשני משרדים ואתם מוזמנים להתקשר או (. Schöneberg)שונברג  –הפופולארית 
אם תרצו לשמור על חשאיות או סתם בא לכם . 19–17השעות  לקפוץ לקפה בכל יום בין השעות

  www.maneo.de: ר קשר גם באמצעות אתר האינטרנט שלנותוכלו ליצו, להישאר מול המחשב
 

, מאיישים את הפרוייקט, לעת עתה. משלב בין עובדים במשרה מלאה ומתנדבים MANEOפרוייקט 
, אלה האחרונים. בחור בשירות לאומי ועשרה מתנדבים, (מנהל הפרוייקט)עובד במשרה מלאה 

 .בסופי השבוע את עמדת המענה הטלפוני ועוסקים במתן ייעוץ ראשוני מאיישים
 

http://www.maneo.de/
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 קהל היעד

 
קורבנות לאלימות הומופובית , מכוונים להומאים ודו מיניים MANEOהייעוץ והתמיכה אותן מציע 

אנחנו תומכים גם בקרובי . קיימת גם אלימות בקרב זוגות חד מיניים. ולאפליה על רקע נטיה מינית
אנשים אלה חשובים לנו מאוד מפני שגם עדי ראיה . י זוג ועדי ראיה למקרי אלימותבנ, משפחה

מציפים , לאחר מכן. זו גם הסיבה מדוע הם נעלמים במהירות מזירת הפשע. עלולים לסבול מאלימות
העובדה שהם אינם . אותם רגשות אשם והם חשים מפוחדים ואשמים משום שלא נשארו במקום

 . מקשה על פענוחו, שעזמינים בעת חקירת הפ
 

MANEO אנשים הבאים לעבוד וצעירים חסרי נסיון , עיר המושכת אליה תיירים, ממוקם בלב ברלין
 .שואף להיות מרכז המידע הראשוני שלהם MANEO. שזה עתה יצאו מהארון ועברו מהפרברים

 
 

 עצה ופעולה
 

לימות ואפליה מוזמנים קורבנות א. נמצאת התמיכה בקורבן MANEOבראש סדר העדיפויות של 
בכדי למנוע אלימות . מציע גם עצה טובה ותמיכה מכל סוג MANEO. להגיע אלינו ולקבל תמיכה

חלק מהעבודה היא לתעד . פרוייקטים המיועדים לחנך ולמנוע אלימות MANEOמציג , מלכתחילה
עים נגד אחוזים מהפש 80-מומחים מעריכים כי יותר מ. פעילות פלילית שלא דווחה לרשויות

 .אנחנו פועלים במסירות להגדלת מאזן ההרשעה. הומוסקסואלים אינם מגיעים לכדי הרשעה
 

, שבחלקו מגיע כממצא מעבודת התמיכה שלנו, פעולותינו למניעת אלימות מבוססות על ניתוח מידע
 אנו מיידעים בקביעות את הציבור על ממצאינו ומתריעים על. אך גם מעבודת התיעוד שאנו עושים

. אנו מארגנים סמינרים ושיעורים מיוחדים בבתי ספר לשוטרים למניעת אלימות. מקרים עכשוויים
רוב הכח המשטרתי יודע מה פירוש אלימות הומופובית ועבר הכשרות כדי לטפל במקרים , כעת

 .כאלה
 
  

 עוזר MANEOכיצד 
 

 תמיכה בקורבנות
 

, קו חירום להומואים"ת השם תח 0991נוסד בשנת , MANEO, הפרוייקט למניעת אלימות
. הומואים ודו מיניים –מקרים של אלימות כנגד גברים  3000-דווחו לנו על יותר מ, מאז ".ברלין

 300-הפרוייקט מייעץ ליותר מ. ללא תשלום, ייעוץ ותמיכה על ידינו, קורבנות רבים קיבלו מידע
 .ירות יחסי ציבור למניעת אלימותמתעד מקרי אלימות על רקע הומופובי ומציע ש, מותקפים מדי שנה

 
 

 סיוע
 
הן בטווח הקרוב והן , עצות ותמיכה פסיכולוגית וסוציאלית, מכילה מידע MANEOשל " חבילת הסיוע"

תהליך התמיכה . אין זה משנה לנו אם ארוע האלימות קרה לפני חמש דקות או חמש שנים. ברחוק
 MANEO. ו יוכלו לחיות ללא פחד מאלימותמלמד את הקורבנות לדעת לטפל בעצמם ולהגיע למצב ב

כמו גם עזרה בהתעמתות עם התוקף מחוץ לכותלי , תומך בקורבן בכך שהוא מציע ליווי למשטרה
 .בית המשפט באמצעות גישור
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 להיות קרוב לסצנה
בפרוייקט שלנו קיימת מודעות לעובדה שבעבר לא חשו הקורבנות בנוח להתייעץ עם מרכזי מידע 

תילקח הנטיה , אוריינטציה הומוסקסואלית ולכן אנו מוודאים כי בעת מתן התמיכה שאינם בעלי
 .איננו נוקטים שום פעולה המנוגדת לבקשת הפונים אלינו. המינית בחשבון

 
 

 !הנה זה בא
 

 לסובלנות MANEOקמפיין 
 

. ןנוער וספורט של עיריית ברלי, התמיכה הכלכלית העיקרית בפרוייקט מגיעה מהמחלקה לחינוך
לא קיבלנו תוספת ". הומוסקסואליות כדרך חיים"המחלקה המשנית האחראית לנו שייכת לתחום ה

למרות שמספר הפונים אלינו גדל בהתמדה ופירושו כי אנו נסמכים על , כספית במסגרת תמיכה זו
דבר זה אפשר לנו . לתמיכה מקרן הלוטו הגרמנית MANEOזכה , 2009ועד  2006-מ. תרומות

  !מסע יחסי הציבור הגדול ביותר מזה עשורלהפיק את 
 

 
 ישנם דברים שמשתנים וכאלה שלא
מקרים אלה . עדיין מתרחשים בה מקרי אלימות נגד הומואים, למרות שברלין נחשבת לעיר ליברלית

 .דורשים את התערבות המשטרה ובתי המשפט
כדי להספיק ליצירת היכולת הכלכלית של הפרוייקט שלנו היתה דלה מ, במהלך השנים האחרונות

השינויים המתרחשים נובעים כתוצאה . יחסי ציבור המדגישים את השינויים בעירנו ובחיי הקהילה
לא הופתענו לגלות כי רבים מהנפגעים לא היו מודעים כלל לפרוייקט . מהגירה חדשה לעיר ומתיירות
. לפנות אלינו או אל המשטרהלכן לא ידעו רבים מאנשים אלה כי ניתן . שלנו ולעבודה אותה אנו עושים

הודות . מטרתנו העיקרית היא ליצור קמפיין אינפורמטיבי שיציג אותנו ואת עבודתנו לציבור,משום כך
 .אנו יכולים להגיב לתנאים המשתנים בברלין, לכספי התרומות

 
 

 מידע וחינוך הם התשובה
ת המודעות לבעית ניהלנו קמפיין של שלוש שנים בברלין שעזר להעלות א 2006החל משנת 

לידועה בקרב ציבור נרחב יותר בקהילת  MANEOמטרתנו להפוך את עבודת . האלימות נגד הומואים
אלימות ואפליה לא תהיינה : ההומואים ולהילחם נגד התופעה המתפשטת של אלימות הומופובית

ן היא יעד מכיון וברלי. פירוש הדבר גם לדווח על כל מקרה הומופובי שכזה  .מקובלות בקירבנו
 .אנו מציעים חומר אינפורמטיבי בכמה שפות, התיירות הפופולרי ביותר בשנים האחרונות

אמורות להשאר מוגנות וכי , אנו מעוניינים להדגיש בפני החברה כי החירויות החברתיות עליהן נלחמנו
 .לאלימות נגד הומואים אין מקום בעירנו

 
 

 הומופוביה 
 

 "?אתה הומו או מה"
 

מוגזמים ולעתים אובססיביים כלפי הומוסקסואליות , פחד או חרדה חסרי יסוד: יההומופוב
מופלים לרעה ומבודדים מהחברה , בני אדם מותקפים(. ההגדרה על פי ויקיפדיה)והומוסקסואלים 

 .בשל היותם הומואים או משום שחושבים שהם כאלה ולא משנה מהיכן באו ומה מוצאם
 

 !םהומופוביה אינה נופלת מהשמי
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מתבצע הפשע בידי סוג מסוים של , בדרך כלל. הומופוביה הופכת לגלויה בעקבות אלימות שגרתית
תקיפות אלה מביעות את עמדת העבריין כלפי . קיימים חוקים וכן סנקציות המוקיעות זאת. אנשים

ה מה שלא עושה את ז, גישה זו חפה מהשפעה חברתית במקום בו גר העבריין אין, לדעתנו. הומואים
אנו רואים זאת כחלק מאישיות המכילה גם השפעות הומופוביות . למשהו מבודד באישיותו של האדם

העבריין מבסס את גישתו על דעות קדומות כלפי הומוסקסואלים שעדיין . הרווחות בחברה ובתרבות
, לפי הנחה זו. כדוגמת הומוסקסואלים שנחשבים לחולים או ללא נורמלים, נחשבים לחבויים בחברה

 .מעשה מקובל, רואה התוקף בתקיפה הומוסקסואלים
 

 
 החינוך הוא הכרחי

חשוב לנו , מסיבה זו. המידע שיש לנו מוכיח כי יש בחברה שלנו אפליה ואלימות כנגד הומואים
 .להדגיש כי אנו נלחמים נגד הומופוביה בכל תחומי החברה

החיפוש אחר הזהות הגברית  –י אנחנו חושבים שאלימות נגד הומואים מבוססת על מבנה פטריאכל
הידע שלנו והמאמצים שאנו עושים רק מחזקים את מה שכבר הוכח על ידי . וחסך בחינוך מיני

 . מדענים
 

 
 "?האם אתה קורבן או מה"
 

אז מה יכול . ברשימת הקללות בקרב צעירים" הומו"ממומקת ממש לאחר המלה " קורבן"המלה 
 ?להיות יותר גרוע מקורבן הומו

ניסו מוסדות , במשך שנים. ן התמיכה בקורבן הינו תנועה חברתית בדומה לתנועת הגאוהארגו
מטפלת החברה , בדרך כלל. ציבורים ואזרחיים לפתח רגישות כלפי קורבנות של מעשי פשע ואלימות

מתגרים בני נוער בהוריהם , כיום. צרכי הקורבנות הוזנחו(. ובעונשים שלהם)שלנו בעיקר בעבריינים 
אז . הם חלשים" הומואים"ו" קורבנות: "ואיסטית שמטרתה להראות מי החזק'עות גישה מצבאמצ

 ?האם זה מפתיע שצעירים רבים מפחדים ליצור קשר עם ארגון תמיכה לקורבנות
 

 
 !"בוכים בלילה( לא)הגברים "

הכח  לגבר יש את. וזה הרי ידוע שגברים אינם קורבנות. גברים –החברה רואה גם בגברים הומואים 
המסר . להוות סכנה( הפוטנציאל)לדאוג לעצמו והאלימות באה רק ממנו כי לו יש את המסוגלות 

מי מקבל קדימות . גברים לא בוכים: הוא שהם בלתי פגיעים, בין אם הומואים או לא, לבחורים צעירים
 .נשים וילדים? לסירות ההצלה

 
שוד וחבלה , תבוננו במקרי רצח והריגהאם ת. מראה משהו אחר לחלוטין, לעומת זאת, הסטטיסטיקה

 10יש לנשים סיכוי של פי , יחד עם זאת. תווכחו לדעת כי שני שלישים מהנפגעים הם גברים, גופנית
 . להפוך לקורבן של אלימות מינית

 
 

 !"רק אל תהיה נמושה"
 מוצאים, בגלל המיתוס לפיו הגבר הוא הצד החזק בחברה. המצב מסתבך, כשגבר הופך לקורבן

גברים אינם אוהבים להודות כי הם זקוקים לעזרה וזה נכון גם . הקורבנות עצמם במשבר זהות
. להיות נמושה –זאת אומרת , הם מפחדים לשים את עצמם כקלישאה של מישהו הומו. להומואים
MANEO סטריאוטיפ גברי מוביל ללחץ . לוקח זאת בחשבון ותורם לשחרור הגברים ממיתוסים כאלה

תמיד תוך התיחסות לסוגיית הזהות הגברית  MANEOפועל , מסיבה זו. יע על אנשיםעצום המשפ
 .השבירה
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MANEO עוזר ומדווח 
 
 !"חזירה הומואית"
 

מתעד את כל ארועי  MANEO. ולמרבה הצער גם ענין שבשגרה –אלימות נגד הומואים היא אכזרית 
. אך זהו רק קצה הקרחון, ים רביםיש ברשותנו תיק. האלימות והפלילים המדווחים לפרוייקט שלנו

 .ארועים רבים נשמרים בסוד ואינם מדווחים לנו
 

 
 בעטו, ירקו, התעללו

התבצעו במקומות ציבוריים כגון הרכבת  MANEO-רוב מעשי האלימות ההומופובים המדווחים ל
 :להלן כמה ממקרי התקיפה נגד הומואים שהגיעו לכותרות החדשות. התחתית או הרחוב

על ידי תוקפיו להומו  48נחשד איש משפחה בן , בפארק העירוני בשכונת פרידריכסהיין, 2008ביולי 
הגבר ההטרוסקסואל ממשיך לסבול מהמקרה . והוא הוכה קשות עד שנזקק לאשפוז עם לסת שבורה

 .עד היום
קים הותקפו שני הומואים באמצעות בקבו, במסדרון בבנין בברלין ברובע פרידריכסהיין, חודש אחר כך

 . וספגו עלבונות הומופוביים
נפצע , 48בן , אחד מהם. הותקפו מספר גברים הומואים, בפארק העירוני של ברלין, 2008באוגוסט 

 .הוא נזקק לטיפול סיעודי צמוד וממושך, לאחר מכן. אנושות והיה שרוי בתרדמת במשך כמה שבועות
המשטרה . בעיטות ורוססו בצבעהוכה זוג לסביות ברובע הלרסדורף ב, מספר ימים לאחר מכן

 .מאחר והיא חושדת כי מדובר בפשע שנאה הומופובי, החשאית מטפלת במקרה
למצב של סכנת מוות עקב פציעות ראש חמורות שהצריכו ניתוח  23הגיע בחור בן , 2009בינואר 
ל רובע בהיותם בדרכם לבר באזור ההומואי ש, הוא וחבר הותקפו באכזריות בידי חמישה זרים. חירום

 . חקירת המשטרה בעיצומה. שונברג בברלין
 

 תמיכה
MANEO כולל , סיוע בניהול הנושאים הפורמליים, מציע תמיכה באמצעות שיחה עם הנפגעים

ממשיכים , שבדרך כלל נערך כמה חודשים לאחר מכן, עד ליום המשפט. הפניות לגופים נוספים
 .נים אותנו בשינויים בתהליך ההחלמה שלהםהנפגעים לשמור על קשר עם מרכז המידע שלנו ומעדכ

 
 

MANEO לוקח את הרגשות ברצינות 
 
 !"אל תהיה כזה רכרוכי"
 

הומואים נמצאים . מודע לבעיה, כמרכז ייעוץ לקורבנות, MANEO .אלימות יוצרת כאוס של רגשות
צאה הלם שנוצר כתו. במסגרת סביבתית היוצרת תחושה כי קל להם יותר להתמודד עם מקרה שכזה

מעלה בקרב הומואים את הסיוט שחוו כתוצאה ממשבר היציאה מהארון ומביא אותם , ממקרים אלו
תוהו ובוהו של . כעס ופחד, הקורבנות נוטים לחוש אשמה. למחשבות לא נעימות עקב היותם הומואים

 .פחד וכעס, רגשות ותחושות המבוססות על אשמה
 
 

 ."אני לא יודע מה לעשות עם עצמי"
ולפעמים פשוט מפוחדים וחסרי  –של תקיפה אלימה חשים ברוב המקרים לבד ולא מובנים  קורבנות

הם חשים כי התחושות שלהם הם משניות לענין של הרשויות המטפלות בנושא , בנוסף. הגנה
הם פשוט האמצעי בדרך לפסיקה ורגשותיהם , בעיני החוק. הביטוח ובתי המשפט, כדוגמת המשטרה

חלק מהקורבנות מאשים את עצמם או מואשמים בפרובוקציה או בתרומה לארוע . משניים בלבד
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למה התלבשת "או " ?למה התנהגת בכזאת הומואיות: "רים אומרים לעתיםאפילו חב. התקיפה
 "?בצורה כזו

 
MANEO מתיחס לקורבנות ברצינות 
MANEO מתיחס אל הבעיה והפחד של הקורבנות ברצינות וגם לאלו של העדים .MANEO  אינו

יווח למשטרה ד, נוקט בפעולה כלשהי ללא אישור הקורבן ומיידע ומייעץ בנוגע לאפשרויות של תביעה
אנו מתווכים בין הקורבנות לבין עורכי דין ורופאים מנוסים ומלווים למשטרה ולבית . וחלופות נוספות

 . המשפט
אנו מציעים גם קשר באמצעות הדואר . הקשר הראשוני שאנו מציעים הוא באמצעות הטלפון

נולנדורף פתוחות בכיכר  MANEOדלתות מרכז הייעוץ של . האלקטרוני כדי לשמור על אנונימיות
 .אנו מגיעים גם לבית החולים, במידה והארוע חמור יותר. תמיד ורוב שיחות התמיכה נערכות במקום

  
 

 טרור בתחבורה הציבורית
 

 !"אנחנו שונאים הומואים"
 

הצובעים את הלילה בחיפוש " אנשי המסיבות"להסתובב בברלין בלילה עם שאר , איזו תחושה נעימה
 .תים כל מה שתמצא הוא שנאה טהורהאך לע –אחר האושר 

 
 

 סוף כל סוף חוזרים הביתה
בתחנת . היו שני חברים הומואים בדרכם הביתה ברכבת העירונית, בשעת בוקר מוקדמת ביום ראשון

ומנהיג  18בן , הצעיר שביניהם. עלתה חבורה של שבעה בחורים לרכבת( Neukölln)נוי קלן 
ולפני שהקורבנות יכלו " ?אתם הומואים: "תאום לצעוקאחד מהבחורים החל פ. 25החבורה כבן 

אנחנו שונאים "וכן " הומואים הם חארות"ו" אתם בטוח הומואים: "צעקו חברי הקבוצה האחרים, לענות
מנהיג ". אנחנו עדיין בני אדם, גם אם אנחנו הומואים: "אחד ההומואים ענה בתגובה". הומואים

רגעים ". אנחנו בנוי קלן. ההומו לא יעזור לכם כאן( העיר ראש)ווברייט : "החבורה ענה להם ואמר
 .לאחר מכן ירק עליהם אחד מהחבורה בפניהם וחבריו הצטרפו למעשיו

 
 

 !"אנא עזרו לנו"
הם רוצים להרביץ ! אנא עזרו לנו: "בתחנה הבאה הצליחו הקורבנות לעבור לקרון השכן וצעקו

. הם שאלו מה קרה. שני בחורים ובחורה –בו מיד נוסעי הקרון הגי 20-שלושה מתוך כ!" להומואים
 . הקורבנות שמחו לקבל אהדה וחשו הקלה

 
 

 צילום המתקפה על ידי התוקפים
בתחנה שלאחר מכן הגיעו גם התוקפים לקרון משום ש, תחושת הבטחון היתה מוטעית, למרות זאת

לם אותו בוידאו באמצעות אחד המותקפים הצליח להבחין כי בחבר כנופיה המצ. אליו ברחו הקורבנות
אחד מהתוקפים הצעירים בעט בעיטת קיק בוקס בראשו ּוְבַרַכתֹו של הקורבן בעוד . הטלפון הנייד שלו

 .האחרים החלו לבעוט ולהלום באגרופים בחברו
 

 
 עדי ראיה ערניים מתערבים

כמה . הצליחו התוקפים להימלט, עדי ראיה עצרו את הרכבת ובעוד אחד מהם מתקשר למשטרה
 . להגעת המשטרהלנפגעים טיפול ראשוני עד  העניקומהנוסעים 
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מאז המקרה הוא סובל . בבית החולים אובחן המותקף עם אף שבור וחבלות חמורות בפניו ובגופו
 . בצלעות וברגליו, הקורבן השני סבל מחבלות בפניו. מכאבי ראש עזים

 .המשטרה לא הצליחה לזהות ולעצור את הפושעים
 
: 

 שאלה של גישה
 

 למען בטחונך
 

מניחים כי הקורבן היה יכול למנוע את המתקפה לוא רק , לעתים קרובות. אחוז 100אין בטחון של 
אלא , אינו עוסק בהאשמות MANEO". טוב יותר"אחרים תמיד יודעים , אחרי הכל. היה נוהג אחרת

 .שואף להחזיר לקורבן את בטחונו העצמי ואת עצמאותו
  
 

 שאתה תהיה מי
יש לה קשר ישיר  –מיניות היא יותר ממגע מיני . מיניותך היא שלך והיא חלק חשוב מהאישיות שלך

קח לך את הזמן ודבר על זה עם האנשים הקרובים אליך ואלה . להערכה העצמית ולזהות שלך
 .בטחון עצמי והערכה עצמית עוזרות לך לזהות סכנות ולהימנע מהן. שאתה יכול לסמוך עליהם

 
 

 לנהוג בביטחון עצמי
ניתן ללמוד כיצד לשפר את . בטחון עצמי מִגנה בדרך כלל מהטרדות מילוליות ומאלימות פיזיתהצגת 

 .אנו מציעים כתובות ואנשי קשר לצורך זה. הבטחון העצמי באמצעות אימון
 
 

 לדבר על זה
חידו אותך שאלות או מקרים שהפ, ספר לאנשים שאתה בוטח בהם על תחושות חוסר הבטחון שלך

נוכל למצוא , ביחד. אנו מציעים לך לבוא אלינו עם שאלותיך ובעיותיך. וכאלה שגרמו לך לדאגה
 .פתרונות ותשובות לבעיותיך והכל בבטחון מלא

 
 

 דיווח על פשע
מוצא כבלתי נסבל את ההכרח ללכת לתחנת המשטרה ולהתעמת עם , כל מי שנפל קורבן לפשע

. כי מישהו נהג בך בחוסר צדק, על ארוע הוא חיוני לך ולבטחונך העצמיאבל דיווח , שאלות לא נעימות
שפרושו לגשת לרשויות ולדווח על מה שקרה , מציע לך תמיכה בטיפול בארוע MANEO, אם תרצה

 .בדרך זאת נוכל ליזום את פעולת התביעה. לך
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 MANEOהעצות של 
 

 ביום ובלילה
 

 ם אם תהיה זהיר ותראה סולידריותאתה תגן על עצמך ועל אחרי
 

אל תשוויץ בפני זרים על כמות הכסף . קח רק את סכום הכסף לו תזדקק, כשאתה יוצא לבלות
 .השאר חפצי ערך בבית. שברשותך ועל חפצי ערך אחרים אותם אתה נושא

 
זה בדרך כלל . אין בושה בלהרגיש מפוחד. סמוך על תחושות הבטן שלך במידה ואתה חש משהו

 .חדד את חושיךמ
 

 .הישאר קרוב לאנשים ולרחובות מוארים. נסה להימנע מרחובות חשוכים. שים לב לסביבתך
 

 .הכר אותו לחבר או לברמן לפני שתלך, אם אתה רוצה ללכת הביתה עם מישהו שזה עתה הכרת
 

 .לכו למלון או לסאונה במקום זאת. אתה לא חייב ללכת עם מישהו לביתך כדי לעשות סקס
 

 .קח איתך רק בן אדם אחד, אתה בכל זאת לוקח אותו לסטוץ בבית אם
 

-קרא לעזרה ודווח למשטרה וגם ל. אל תסב את מבטך. אל תתעלם, אם אתה עד ראיה למתקפה
MANEO . 

 
הבא זאת לתשומת לבם של חבריך ונסו לחשוב אם ומה , אם אתה בסטואציה הנראית לך מוזרה

 .כדאי לעשות בנידון
 

במקרה בו מעורב )שתף פעולה ואל תסיר את תשומת לבך מהמתרחש , ה מצריכה זאתאם הסיטואצי
 (.במתקפה כלי נשק המכוון כלפיך

 
תוקפים רבים מפחדים מהופעה בעלת . נסה להתמקד לפחות באחד מהם, אם יש יותר מתוקף אחד

 .בטחון עצמי
 

 .גש אליהם ובקש את עזרתם. עוברי אורח הם עדי ראיה פוטנציאלים
 

קח זאת , אם זר מזמין אותך לבירה או למשקה שנמזגו או נפתחו בלא שראית. ם לב למשקה שלךשי
 .לתשומת ליבך

 
הרבה אלכוהול , לילות ארוכים. או סמים/אל תיצור קשר עם אנשים הנמצאים תחת השפעת אלכוהול ו

שליטה על כל עלולים להוביל לשינה עמוקה וכתוצאה מכך לכל מיני ארועים חסרי , או סמים אחרים
 .האדם אותו הבאת לביתך עלול לנצל זאת לביצוע פשע. המשתמע מכך

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
www.maneo.de 

11 

MANEO  פועל בקנה מידה בינלאומי 
 

 הכל מקושרים
 

אנחנו חברים . אנו עובדים ביחד עם ארגוני תמיכה מקצועיים לטיפול בקורבנות 1992החל משנת 
הפורום האירופאי לשירות "בר בארגון ח ado( "ado –סדנאות תמיכה ועזרה בגרמניה "בארגון 

הקמנו , (1993-98" )הפסטיבל העירוני להומואים ולסביות"ייסדנו בברלין את (. EFVS" לקורבנות
ובשיתוף פעולה עם המחלקה ( 2000" )שונברג –קרן התרומות למניעה ולפיצוי טמפלהוף "את 

 MANEO(. 2003)ל ברלין המשפטית בעיריית ברלין יזמנו חדר עדים בבית המשפט האזורי ש
אנחנו מנסים להציג את נוכחותנו בכמה שיותר מוסדות , מעורב גם באינספור סדנאות מומחים

הפכנו למודל לפרוייקטים אחרים למניעת אלימות בקרב . סוציאליים בכדי לייצג את האינטרסים שלנו
 .הומואים ברחבי גרמניה

 
 

MANEO באירופה 
הועצם שיתוף הפעולה עם הארגון הצרפתי  : בפרוייקטים בינלאומיים מה אנחנו מעורבים גם-מזה זמן

–  SOS Homophiboa , כמו גם עם העמותה לשוויון זכויות(Fundacja Rownosci)  והקמפיין נגד
סיכמנו לעבודה הדדית כדי לקדם . בפולין (KPH – Kampagnia Przeciw Homofobii)הומופוביה 

 .נושאים משותפים
 

 
 לנותהצהרת הסוב

 .חופשיים מאפליה, אנו מאחדים את כוחנו לבנית חברה אזרחית באירופה בה נוכל לחיות בהרמוניה"
 . אנו מכריזים על סולידריות שתעזור לנו להשיג את המטרה

אלימות ואפליה נגד אוכלוסיות , אנו מתנגדים לשנאה, ברוח האמנה האירופאית לזכויות האדם
שוויון והגנה על מיעוטים , ת עם אנשים הפועלים למען זכויות אדםאנו מפגינים סולידריו. מיעוטים

 .ושוקדים על שימור אמנת אירופה לזכויות אדם
אנו רוצים שזכויות . אנו רוצים להילחם נגד אפליה ובידוד של הומוסקסואלים באירופה המאוחדת

 .האדם הבסיסיות של הלסביות וההומואים יכובדו
 
 

 פרס הסובלנות
, פולין וגרמניה, וענק לראשונה פרס הסובלנות של הפרוייקט שלנו לאישים מצרפתה 2006בשנת 

הפרס הוא סמל למאמצינו . אשר נלחמו נגד מעשי אלימות ושנאה ולמען שוויון זכויות במדינותיהם
 .המשותפים ומחולק מאז בכל שנה

 
 הרשת מתרחבת

ו  COGAMרדיים את שיתופי בפעולה עם הארגונים הספ MANEOהגביר , 2008-החל מ
TRIANGULO .עם אתגרים אלה צריכים להתמודד יחדו באיחוד האירופי המתרחב. 

 
 

 !החוק לצדנו
 

 . זאת כבר לא שאלה של רצון טוב או אנושיות בנוגע לכיבוד זכויות הומואים
 .מבצע פשע –כל העושה זאת . אין זה חוקי להשפיל הומואים בשל זהותם: החוק הגרמני מבהיר זאת

 
 
 



 
 

 
www.maneo.de 

12 

 ?ה זאת אומרת חולהמ
החליט ארגון הבריאות העולמי להסיר את ההומוסקסואליות מרשימת מחלות  1990במאי  17ב

שהוא , (ILGA)מארגון ההומואים והסלביות הבינלאומי , טין' ורז'ביוזמתו של הצרפתי לואי ז. הנפש
ינלאומי נגד יום הב"במאי כ 17-הוחלט בהזדמנות זו לקבוע את ה, ארגון הגאוה המוביל בעולם

 ".הומופוביה
 
 

 !תחי אירופה
שאפליה בשל נטיה מינית תגרור עונש , מדגיש הפרלמנט האירופי, 2006בינואר  18-בהכרזה מה

חברי כל מדינות האיחוד נדרשים לוודא כי גברים ונשים הומוסקסואלים מוגנים מפני שנאה . כבד
באמצעים של חינוך ומקרי אלימות  ומקמפיינים של אלימות וכי תתחזק המלחמה נגד הומופוביה

 .ספרד ופולין, צרפת, גם על מדינות גרמניה, כמובן, ל חל"הנ. יתועדו
 
 

 חוקי היסוד לשוויון
לאחר מאבק ממושך הסכימה הקואליציה בממשלת גרמניה על גרסא גרמנית של החוק האירופאי 

ן או גזע אסורה כפי שנקבע לא רק שאפליה מטעמי מי, בחלק השייך לזכויות האזרח. למניעת אפליה
, ל"בניגוד לנ. אמונה ודת, זהות מינית, מטעמי גיל, אלא גם אפליה נגד נכים, על ידי האיחוד האירופי

 ".אדם לא יופלה לרעה או לטובה בשל נטיתו המינית: "דאגה חוקת ברלין לחוקק חוק כזה כבר מזמן
 
 

 הכרה
MANEO מאמצי . ם ברחבי המדינהיזם הצעות ייחודיות רבות ופרוייקטים רביMANEO  זכו בפרס

"Mete-Eksi "ובפרס מניעת האלימות  2001בשנת " האומץ במצעד הגאוה בברלין"פרס , 1999-ב
"Chance Award "שיבחה הוועדה האזורית כנגד אלימות בברלין את , 2003בשנת . 2006-ב

MANEO ההצלחה עם , ין השארב, כל צעד חוקי וסוציאלי. על עבודתו החשובה במניעת אלימות
 . הולך בכיוון הנכון MANEO-הינם סימנים לכך ש, החוקים למניעת אפליה

MANEO עדיין יש הרבה , למרות זאת. מעניק כעת פרסים ליוזמות אחרות על עבודתן ומאמציהן
 .עבודה לעשות

 
 

MANEO מסכם 
 

MANEO עוזר... 
 

בין אם היו אלה , ימות הומופובית ואפליהצעירים ובוגרים שנפגעו מאל, להומואים ודו מיניים...
 .עדי הראיה או בני הזוג של האנשים המעורבים, הקורבנות

, המשטרה –למשל , כאילו הם שם לשימושם של אחרים, אלה שנפגעו חשים בדרך כלל חסרי אונים
 .חברות הביטוח או התקשורת, מערכת הצדק

MANEO האלימות ועדי הראיה לוקח ברצינות את החששות והפחדים של קורבנות. 
MANEO מייעץ ומספק סיוע במצבים מורכבים . 

 MANEO לא יעשה דבר בניגוד לרצונו של הנפגע. 
MANEO הליך העונשין וכן עוזר לשקול אלטרנטיבות , מספק ייעוץ בנוגע להגשת תלונה במשטרה

 .אחרות
MANEO ות עזרה נוספיםרופאים ומקור, מקשר בין הבאים לייעוץ לבין עורכי דין מנוסים. 
MANEO שלרוב אורכים , מלווה את הקורבנות הן בעת הפניה למשטרה והן בתהליכי המשפט

 .לפחות חצי שנה או שנה אחר ארוע הפשע
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 עזרה בהגשת תלונה במשטרה אינה באה כתנאי לייעוץ ותמיכה. 

 אם נדרש, הייעוץ הוא חשאי ואנונימי. 

 פגישות רבות התמיכה שלנו מוצעת על בסיס פגישה אחת או. 

 אנו מספקים גם ייעוץ לקרובי משפחה ועדי ראיה בזירת הפשע. 
 

 
MANEO חוקר... 

 
תקיפה , סחיטה, שוד, בזה נכללים מקרים של אלימות פיזית. מקרי אלימות המכוונים נגד הומואים...

הארועים יכולים לדווח על , עדי ראיה או אנשים שנפגעו. אפליה ובריונות, עלבונות, איומים, מינית
ניתן לדווח גם . בטלפון או בדואר האלקטרוני, שחוו או ראו לקו החם של מקרי תקיפה נגד הומואים

 . באופן אנונימי
MANEO ח המפורסם בציבור"מבצע הערכה שנתית של כל הארועים שדווחו ומאגד אותם לכדי דו .

ובית ושופך אור על התיעוד חושף את היקף האלימות ההומופ. כל המידע המפורט הוא אנונימי
 .המספרים האמיתיים

 .לנקוט צעדים ממשיים לשיפור ההגנה כנגד אלימות MANEOיכול , בהתבסס על הממצאים
 

 !היה עד ראיה מועיל! דווח על מקרי אלימות

 elle@maneo.demeldestמרכז דיווח , 030 – 216 33 36: הקו החם לדיווח על תקיפה
fallmeldungen.de-www.maneo 

 
 
 

MANEO מספק מידע... 
 

 .בנוגע לאלימות הומופובית והשלכותיה...
MANEO במטרה למנוע מהומופוביה , מפרסם ברבים את המקרים הנוגעים באפליה ואלימות

הראה כי זו עדיין משימה חברתית לספק  MANEO. שגרתית ויומיומיתואלימות נגד הומואים להפוך ל
 . בין אם בבתי הספר או בקרב הציבור, חינוך לשוויון

ארועים , דרך שיתופי פעולה באימונים למניעת אלימות הנערכו בשיתוף פעולה עם המשטרה
בפעולות למניעת לעשות את עבודתו בחינוך ו MANEOיכול , במוסדות חינוך ופרסום חוברות הסברה

 .אלימות
MANEO המטפלים בנושאים הקשורים , נשאר בקשר עם נציגי משטרת ברלין על מחלקותיה השונות

 MANEOיכול , על ידי יישום קמפיינים חינוכיים גם באתרים המיועדים להומואים. להומוסקסואלים
 .לתרום את חלקו במניעת אלימות

toleranzkampagne.de-www.maneo 
 
 

 
MANEO מגייס... 

 
 .שיתוף פעולה אזרחי להגנה על זכויות ההומואים... 

 .תורמים רבות להצלחת הפרוייקט, MANEOתומכים רבים ומתנדבים המאומנים על ידי 
בתמיכה קבועה  MANEOתלוי , מכיון והתמיכה הכלכלית הניתנת מהסנאט הברלינאי אינה מספיקה

לא היו מגיעים רבים מהפרוייקטים המוצלחים שנעשו לכדי , אלמלא עזרתם. של תורמים ומממנים
 . ביצוע

mailto:meldestelle@maneo.de
http://www.maneo-fallmeldungen.de/
http://www.maneo-toleranzkampagne.de/
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את כל תומכי הארגון לאירוע הוקרה בכדי להודות להם על תמיכתם  MANEOמזמין , פעם בשנה
 .ומעורבותם

 ?היכן? מתי? מה
 

 התערבות –מניעה  –מרכז דיווח  –תמיכת קורבנות 
 

MANEO – (1990משנת ) הפרוייקט למניעת אלימות כנגד הומואים בברלין 
 MANEO, c/o Mann-O-Meter e.V., Buelowstr. 106, 10783 Berlin :כתובת

 neo.dewww.ma :אתר אינטרנט   maneo@maneo.de :דואר אלקטרוני
  42 381 030-236 :פקס   13 532 217 -030 :טלפון

 (13עד  11חמישי , 16עד  14שני : שעות פתיחה)
 MANEOמנהל פרוייקט , סוציולוג, מר בסטיאן פינקה :איש קשר

 
 

 קו חירום לתמיכה בהומואים נפגעי אלימות
 (19ל 17הקווים פתוחים בכל יום בין ) 216-030 33 36 :טלפון לייעוץ

 www.maneo.de :אתר אינטרנט, info@maneo.de :דואר אלקטרוני, 42-030 381 236 :קספ
 

www.maneo-fallmeldungen.de 
www.tag-gegen-homophobie.de 

www.maneo-toleranzkampagne.de 
 !MANEOתרומות ל

 .Mann-O-Meter e.V: ן על שםחשבו
 Bank für Sozialwirtschaft: בנק

 BLZ 100 205 00: קוד בנק
 312 60 00: חשבון מספר

 BIC: BFS WDE 33 BER: מספר בינלאומי
 IBAN: DE 96 1002 0500 0003 1260 00: קוד בינלאומי

 MANEO / Victim Assistance: ל
 .לקבלת חשבוניתאנא פנו אלינו , התרומות מוכרות לצרכי מס

 
 !הצטרפו אלינו

www.tag-gegen-homophobie.de 
 

 :שיתופי פעולה חשובים
o  סדנאות תמיכה ועזרה בגרמניה "ארגון– ado"  
o סניף אזורי ברלין, איגוד הרווחה והשוויון בגרמניה 
o  שונברג –קרן התרומות למניעה ולפיצוי טמפלהוף 
o אלימות בגרמניה איגוד הקו החם של ההומואים והפרוייקטים נגד 
o משולש הגאווה בוויימאר 
o איגוד ברלין נגד הומופוביה ומעשי שנאה. 

 
 ארגון הגג
MANEO  הוא פרוייקט עצמאי הנתמך על ידיMann-O-Meter e.V. 

 Mann-O-Meter e.V., Berlin’s gay information and advice centre (since 1985): כתובת
Bülowstrasse 106, 10783 Berlin 

  030 - 2157078: פקס,  030 – 2168008: לפוןט

 meter.de-o-www.mann: אתר אינטרנט , meter.de-o-info@mann: דואר אלקטרוני

mailto:maneo@maneo.de
http://www.maneo.de/
mailto:info@maneo.de
http://www.maneo.de/
mailto:info@mann-o-meter.de
http://www.mann-o-meter.de/

