ČEPEK – Československá pedofilní komunita
Kdo jsme
Jsme lidé, které spojuje jedna společná věc – na začátku puberty jsme zjistili, že nás přitahují děti.
Naším cílem je informovat veřejnost o pedofilii, protože ohledně tohoto tématu panují ve
společnosti velké předsudky. Přejeme si, aby mladí lidé, kteří si začnou uvědomovat svoje zaměření
na děti, měli o pedofilii dostatečné informace a netrpěli zbytečně kvůli předsudkům nebo postoji
společnosti. Chceme, aby lidé posuzovali pedofily ne podle jejich sexuální orientace, ale podle jejich
činů.
Naším cílem není legalizace sexuálních kontaktů s dětmi!
Pro více informací navštivte www.nejenhomo.cz nebo www.pedofilie-info.cz
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Czech and Slovak Pedophile Community
Who are we?
We are people who have one thing in common – in puberty we started to realize we are attracted to
children.
Our mission is to inform public about pedophilia because of many prejudices about this topic.
We want sufficient information about pedophilia for young people who are begining to realize their
attraction. We want people to judge pedophiles not for their feelings but according to their actions.
Our mission IS NOT to legalize sexual contacts with children!
For more information visit www.nejenhomo.cz or www.pedofilie-info.cz
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