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Застереження проти торгівців людьми, які пропонують притулок українським
жінкам і дітям, що втікають від війни, з метою сексуальної експлуатації
«Поки що ми встигли», — каже Ольга, яка цього тижня сама втекла з Києва разом із 10-річною
донькою і знайшла притулок у родичів у Дуйсбурзі. Її чоловікові заборонено виїжджати з
України. «Але зараз є нестерпний страх за наших українських жінок і дітей», — кажуть Ольга та
інші жінки з FemUA Nordic Model, які протестували проти законів Німеччини про проституцію
перед посольством Німеччини в Києві в 2017
«Ми, жінки FemUA Nordic Model, – українські феміністки, які підтримують та пропагують
криміналізацію клієнтів у проституції, як це сталося у Швеції. Ми розуміємо проституцію як
насильство, яке здійснюють проститутори. Німеччина пропагує сексуальну експлуатацію та
заманює молодих жінок з України до проституції», – заявили вони перед посольством Німеччини
в Києві та застерігали від перенесення німецьких законів в Україну.
Жінки FemUA Nordic Model шоковані, тому що тепер їм доводиться чути про торговців людьми на
німецьких кордонах і на вокзалах, які пропонують гроші та місце для сну жінкам і дітям. Німецьке
кримінальне управління також намагається застерегти українських жінок і дітей. Експерти, які
спостерігають за німецькими форумами проституторів, повідомляють про «радісне передчуття»
пропозиції на німецьких сайтах проституції. Німеччина відкрила кран торгівлі людьми та
сексуальної експлуатації своїми законами про проституцію, але протягом 20 років не змогла
захистити жінок і дітей від злочинців. Навіть за межами торгівлі людьми та сексуальної
експлуатації лежить дуже широка сіра зона, де найбільш уразливі люди серед нас залишаються
на самоті.
Спільно Alliance Nordic Model та FemUA Nordic Model розуміють реальність попередження
німецького кримінального управління щодо торговців людьми, які хочуть втягнути українокбіженок у сексуальну експлуатацію. Чоловіків на німецьких вокзалах і кордонах слід
остерігатись, а жінкам нікому не слід віддавати свої паспорти. Однак серед вербувальників
є й жінки. Жінкам краще звертатися до місцевих органів влади та офіційних організацій,
що надають допомогу.
Також можливо, що жінкам і дітям спочатку пропонують притулок, а пізніше вимагають
сексуальних актів за це. У місцях, де немає свідків, засудити винних у Німеччині практично
неможливо. Зловмисники стверджують, що жінка була секс-працівницею добровільно і
отримувала зарплату. Що стосується неповнолітніх, то зловмисники звільняються від покарання,
заявляючи неправдиві дані про їх вік.
Закони та правила Німеччини щодо торгівлі проституцією та зобов’язань операторів створюють
враження, що немає торгівлі людьми, експлуатації та примусової проституції. Це помилка.
Проституція тривалий час йшла в підпіллі. Зловмисники знають, що в Німеччині немає
ефективного кримінального переслідування. Вони без серйозного ризику користуються
становищем найбільш уразливих людей нашого суспільства.
Керівний комітет Alliance Nordic Model (V.i.S.d.P.)
у співпраці з FemUA Nordic Model (https://www.facebook.com/groups/femuanordicmodel/)
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Примітка: Alliance Nordic Model діє по всій країні і включає понад 45 асоціацій, мереж та ініціатив, а також
численних представників громадянського суспільства. Альянс разом виступає за прогресивну політику щодо
проституції в розумінні універсальних прав людини в Німеччині та вимагає запровадження Північної
моделі: 1. декриміналізація людей, які займаються проституцією; 2. Криміналізація та ефективне
переслідування проституторів, сутенерів, менеджерів борделів і торговців людьми; 3. допомога щодо
виходу з проституції (загальнодержавна та всеосяжна), захист і підтримка, 4. освітня та громадська робота
через антисексистську освіту та профілактику з метою соціального переосмислення.

