Как жертвата бива подлъгана? – механизъм „Лавърбой”
Стъпка1: СРЕЩАТА
Приятно момче, привлекателно в някаква степен, говори си с Вас, чати или Ви е
представен от приятел. Това се случва например в училище, в клуб, в кафене, бар или
влак, в града, на гарата, всъщност това може да се случи навсякъде, където има млади
момичета … също и в Интернет. Срещнали сте се.
Стъпка 2: ВПЕЧАТЛЯВАНЕ
Тогава Ви дава хубав подарък, например мобилен телефон: “По този начин мога да те
намеря навсякъде и ти мен също!”, но това не е всичко. Вие се сдобивате с хубаво бижу
и парфюм. Отивате заедно на вечеря в скъп ресторант. Лудо се влюбвате в него.
Мислите си: „Това е момчето, за което винаги съм мечтала. Толкова е готин! Казва ми
всичките тези хубави неща, че съм красива и би направил всичко за мен.” Той Ви взема
с кола или с мотор. Носи скъпи дрехи и изглежда наистина добре.
Стъпка 3: НАЧАЛО НА ВРЪЗКА
Вече има истинско ухажване. Вие сте неговото гадже. Правите готини неща заедно,
ходите на кино, при приятели. С колата му сте навсякъде. Вие не се виждате с
приятелките си като преди, но това не Ви вълнува много, защото той казва, че те са
деца. Той Ви обича, а приятелките просто ревнуват. Преставате да разговаряте с
родителите си или познати, които не харесват момчето. И не разбирате защо се заяждат
с него, той е страхотен! Те просто не Ви разбират.
Стъпка 4: ЗАЕДНО
Правите ли секс с него. Това е красиво и романтично, той е толкова сладък и мил. Вие
сте истински щастлива. Искате да останете с него завинаги, той казва същото. Малко по
малко решавате да напуснете дома си. Вече иска да бъдете с него денонощно.
Стъпка 5: ВЪВЛИЧАНЕ В ПРОСТИТУЦИЯ
Той Ви развежда на места, където млади като вас момичета проституират. Подтиква Ви
да нарушите принципите си. Казва, че дължи пари, които трябва да изплати на приятел
и единствено Вие можете да му помогнете, като отидете на среща с неговия приятел за
една нощ. Този приятел е много агресивен и Вашето гадже знае това.
Стъпка 6: СКЛАНЯНЕ КЪМ ПРОСТИТУЦИЯ
Няма повече пари. Той е направил толкова много за Вас, че чувствате, че трябва да
направите нещо, за да му се отплатите. Може би той Ви плаши и това ви кара да се
колебаете. „Какво ще се случи, ако не искам да продължавам повече?” Обещава Ви, че
няма да работите дълго като проститутка. Двамата ще спечелите пари, ако Вие вършите
това и ще си купите с тях дом, ще отидете на почивка…
Стъпка 7: ПРОСТИТУЦИЯ
Сега Вие работите в секс клуб, бар, или посещавате мъже в домовете им. Истински не
искате това. Но той Ви бие и казва, че, ако не го вършите, ще пострада цялото Ви
семейство. Чувствате се омърсена и отвратена, но все още обичате много приятеля си.
„В края на краищата ще дойде краят на тази работа. Той е толкова сладък понякога?”

КАК МОЖЕТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ В ТАКАВА ВРЪЗКА?
Едва от седмици сте заедно, а той Ви внушава, че никой ни би Ви обичал като него.
Вашият приятел Ви изнудва за пари – убеждава Ви, че само Вие можете да му
помогнете да възстанови дълговете си, финансовото си благополучие и т.н.
Подменя Вашите паспорт или лична карта, поради непълнолетната Ви възраст, за да
можете да пътувате за чужбина без разрешение на родителите или фалшифицира
документи.
Убеждава Ви да заминете с него за чужбина или на ново място, за да започнете нов
живот там.
Убеждава Ви колко би било добре да работите като танцьорка, стриптизьорка или
компаньонка (когато искате да “изплувате” от средата си и да блеснете с талант,
външност, умения, а не сте учили за това, предложенията за работа като танцьорка,
певица или модел в чужбина могат да събудят надеждите Ви за сбъдване на
артистичната мечта).
Предупреждава Ви да не казвате на никого за заминаването си, особено на близките
си, “за да не се безпокоят”.
Иска да Ви изпрати сама в чужбина или с негови познати, като казва, че той по–
късно ще се присъедини.
Когато изказвате пред него притеснения и съмнения относно заминаването, той
реагира обидено и Ви казва, че му нямате доверие и не го обичате достатъчно.
Убеждава Ви да правите секс с негови приятели.
Доверявате му се, дори когато изпитвате съмнения, защото ви е дотегнало от
бедност и мизерия и искате да спечелите повече пари, отколкото можете с обикновена
работа.
Избирате да го следвате, защото нямате близки, собствен дом и не чувствате, че сте
обвързана с някой или нещо и нищо не Ви задържа тук.
Решавате да се обвържете, защото се чувствате много самотна и искате да се
спасите от самотата.
Виждате в нещата, които Ви предлага възможност за жадувано от Вас едно ново
начало.
КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ?
Правилата за предпазване от “въвличане чрез любимия” са подобни на тези при
другите видове въвличане в трафик на хора с цел сексуална експлоатация – чрез
предложенията за работа, брак, обучение в чужбина. Разликата при този механизъм на
въвличане е, че сетивата на влюбената жена са притъпени, поради доверието в другия
човек и тя разчита, че любимият няма и не може да злоупотреби с нея.
От Вас зависи да се информирате, за да се предпазите. Това няма да е за сметка на
доверието в любимия, просто ще сте подготвена.
Изследвайте риска, си изяснете ситуацията, информирайте се, погрижете се сама за
себе си и с помощта на информация, която може да ви се предостави от различните
телефонни линии или съответни организации (посочени в приложенията в настоящият
наръчник).

