Ajutaţi-ne să facem ceva în legătură cu
regulile dăunătoare din interiorul
organizaţiei Turnul de veghe…
 Evitarea foştilor membri
 Cazuri de pedofilie muşamalizate
 Violenţă în familie
 Stigmatizarea învăţământului
superior
 Interzicerea transfuziilor de sânge

Toată lumea trebuie să ştie cum
afectează aceste reguli interne
dăunătoare.

Vă rugăm vizitaţi:

www.AAWA.co
Vă mulţumim
pentru sprijin!

Advocates for Awareness of
Watchtower Abuses

Martorii lui
Iehova şi Abuzul
Minorilor

Au Martorii lui Iehova o
problemă cu abuzul minorilor?
Da! Acest lucru a ieşit la iveală în Iunie 2012, când un tribunal
din California a dat verdict legal de vinovăţie contra Societăţii
Turnul de Veghe pentru abuzul lui Candace Conti de către un
membru martor în congregaţia ei în perioada anilor 90.Ea
era în vârstă de doar 9 ani atunci. Societăţii Turnul de Veghe i
s-a impus plata a 21 milioane de dolari (sumă redusă la
recurs).Cazul este încă în fază de recurs şi scoate în evidenţă
cât de dăunătoare sunt regulile interne de funcţionare ale
organizaţiei care închide ochii şi lasă copiii să fie prada
pedofililor.

Reguli dăunătoare? De ce?
Conducătorii Martorilor lui Iehova, Societatea Watchtower,
consideră că fără mărturia a două persoane nu se poate
stabili dacă s-a comis un abuz sau nu. Watchtower
crede că această "regulă a doi martori" se aplică la toate
actele de nelegiure, inclusiv abuzul sexual al unui minor.
Aceasta în ciuda faptului că se ştie că practic niciodată nu
există a doua persoană care să fie martoră abuzului sexual
decât dacă şi ea participă la molestarea copilului.
La pag.72 a cărţii secrete a "bătrânilor" Martori se afirmă:
"...în cazul în care învinuitul neagă acuzaţiile şi nu este un al
doilea martor să confirme abuzul, bătrânii vor lăsa problema
"în mâinile lui Iehova", şi nici nu se va raporta cazul de abuz
autorităţilor. Bătrânilor li se pretinde să anunţe mai întâi
biroul filialei şi nicidecum poliţie.Doar biroul filialei poate
decide dacă un anumit caz poate fi raportat autorităţilor sau
părinţii să fie avertizaţi. Astfel de reguli interne de funcţionare
ale acestei organizaţii nu fac decât să favorizeze pedofilii să
abuzeze de copiii lipsiţi de apărare şi care nu au curajul să
vorbească deoarece în majoritatea cazurilor abuzatorii sunt
oameni de scena sau cu o reputaţie bună în congregaţiile lor.

Cum mă afectează pe mine?
Dacă şi tu eşti un Martor al lui Iehova sau ai prieteni sau
neamuri care sunt înseamnă că şi tu cunoşti copii care
participă la întrunirile martorilor şi au probabil contact
regulat cu pedofili. Chiar şi dacă nu eşti Martor şi eşti doar un
cetăţean căruia îi pasă de comunitatea în care trăieşte nu ai
de unde să ştii dacă Martorul care îţi bate la uşă sâmbătă
dimineaţa este sau nu un pedofil, deoarece tuturor
martorilor, indiferent de păcatele comise li se pretinde să
meargă în predicare din casă în casă. Din această cauză
este foarte posibil ca un martor care abuzează un copil, să
nege fapta şi să continue să predice ca şi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat.

Care e scopul AAWA?
AAWA a lansat in Mai 2013 o campanie publică de avertizare
în legătură cu aceste abuzuri. Această campanie include
două filme, disponibile pe site-ul nostru, care scot în evidenţă
gestionarea necorespunzătoare a cazurilor de abuz al copiilor
dar şi abuzul psihic la care sunt supuşi copiii martorilor care
sunt obligaţi să participe la programele de îndoctrinare. De
asemenea ne propunem implicăm presa pentru a face
cunoscute aceste cazuri şocante şi prea puţin mediatizate
până acum.

Cum pot ajuta?
Poţi vizita website-ul nostru – www.AAWA.co – vizionează
filmele şi spune şi altora ce ai aflat .
AAWA este
recunoscătoare celor care au posibilitatea să sprijine prin
donaţii sau prin participarea la această lucrare împreună cu
cei peste 260 de voluntari internaţionali. Indiferent ce cale
alegi ca să ajuţi, apreciem sprijinul fiecăruia!

