Oświadczenie Stowarzyszenia Twoja Sprawa
1.

W związku z oświadczeniem wydanym przez Wydawnictwo Bauer, Stowarzyszenie

Twoja Sprawa informuje, iż nadal kontynuuje akcję “Zanim porno wciągnie kolejne dziecko”
i apeluje do wszystkich konsumentów, szczególnie do rodziców, aby się do niej przyłączyli.
Decyzja wynika z następujących powodów. Po pierwsze, akcja nie dotyczy wyłącznie spółki
Bauer, ale również innych spółek. Po drugie, Stowarzyszenie nie widzi powodu, dla którego
przez ponad miesiąc Wydawnictwo Bauer miałoby nadal publikować reklamy, które narażają
dzieci na styczność z pornografią. Wydawcy powinni zaprzestać publikacji reklam
od najbliższych numerów pism. Tak bogate wydawnictwo jako Wydawnictwo Bauer może
pozwolić sobie na uszczuplenie swoich dochodów pochodzących z promocji pornografii,
jeżeli w grę wchodzi dobro dzieci. Będzie to konstruktywny gest Wydawnictwa Bauer
w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka.
2.

Materiały reklamowane w pismach Wydawnictwa Bauer nie można zaliczyć do erotyki.

Są to bardzo ostre filmy pornograficzne, których treść jest po prostu szokująca, a dla dzieci
wręcz niebezpieczna. Stowarzyszenie Twoja Sprawa dysponuje dowodami w tej sprawie
i zostały one przekazane prokuraturze.
3.

Oświadczenie Wydawnictwa Bauer jest tym bardziej niewystarczające, że rzekomo

podzielając obawy i zastrzeżenia czytelników nie wspomina, iż samo prowadzi podobny
serwis dystrybuujący pornografię, tj. serwis HIT MAX, zamieszczając reklamy tego serwisu
w swoich pismach. Również serwis HIT MAX nie weryfikuje w rzeczywistości wieku osób
ściągających ostre porno, co zostało udokumentowane przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa
zarówno przed, jak i po wydaniu oświadczenia przez Wydawnictwo Bauer. Jedyne, co musi
zrobić dziecko to anonimowo kliknąć na link potwierdzający pełnoletniość. Stowarzyszenie
Twoja Sprawa uważa, że troska Wydawnictwa Bauer, które zarabiało od dawna spore
pieniądze na tej działalności (zarówno na reklamie, ale też – jak widać – na dystrybucji
pornografii) jest niewiarygodne i spóźnione. Stowarzyszenie Twoja Sprawa oczekuje, że pan
Witold Woźniak zarządzający grupą Bauer niezwłocznie nie tylko spowoduje zaprzestanie
publikacji reklam (w tym reklam serwisu Hit Max należącego do Wydawnictwa Bauer),

ale również serwis ten będzie w sposób rzeczywisty weryfikował wiek swoich klientów, nie
dopuszczając do styczności z pornografią dzieci. Jeżeli serwis ten nie może weryfikować
wieku, powinien wstrzymać swoją działalność od zaraz, aby nie narażać dzieci
na niebezpieczeństwo styczności z ostrą pornografią. Ten sam apel kierujemy do innych firm,
które

reklamowały

w

pismach

Wydawnictwa

Bauer

serwisy

zawierające

treści

pornograficzne.
4.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa informuje, że zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu

popełnienia przestępstwa przez osoby zarządzające Wydawnictwem Bauer. Zawiadomienie
dotyczy działalności polegającej na prowadzeniu serwisu Hit Max. Stowarzyszenie prosi
prokuraturę o rozważenie, czy sama publikacja reklam nie stanowi formy pomocnictwa,
o którym mowa w art. 18 kodeksu karnego.

