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Spolna viktimizacija moških beguncev in migrantov: taborišča, brezdomstvo in
prostitucija za preživetje1.
Oboroženi konflikti na območju Bližnjega vzhoda in Srednje Azije so ustvarili poplavo migrantov in
beguncev. Ljudje so bili prisiljeni zapustiti svoje domove zaradi nasilja in pobegniti v begunska
taborišča v drugih državah. Poročilo govori o osebni izkušnji avtorice v grških begunskih taboriščih in
stanovanjskih enotah, kjer je izkusila in opazila problem spolnega nasilja nad fanti – predvsem
afganistanskimi begunci. Spolno nasilje je kršenje človekovih pravic in predstavlja velik svetovni
problem.
Atene, Grčija (2016)
Spolno nasilje med oboroženimi konflikti se širi po vsem svetu. Islamska država je izvajala nasilje nad
jazidskimi ženskami, vendar nasilje nad moškimi ostaja skrito in se o njem ne poroča. Preveč pogosto
se dogaja, da Sirska vlada spolno nasilje nad moškimi zakriva pod oznako mučenja. V državah, kjer je
sama prijava posilstva zločin, je spolno nasilje nad moškimi le redko omenjeno, čeprav se redno
pojavlja kot taktika preživetja (predvsem preko tako imenovane prostitucije za preživetje).
Human Rights Watch in preiskovalna komisija Združenih narodov sta v nasprotju z molkom medijev o
tej problematiki objavila trenutne ugotovitve glede spolnega nasilja nad moškimi. Prvi pomemben korak
k preprečevanju te kriminalne dejavnosti je ozaveščanje o spolnem nasilju na konfliktnih območjih.
Moj začasni dom v Grčij – Ulica Fylis
Pozno pomladi leta 2016 je avtorica začela delati z neprofitno nevladno organizacijo v Grčiji.
Organizacija je nudila pomoč beguncem v taboriščih na celini in otokih. S sabo je prinesla veliko
donacij in v članku opiše svojo prvo izkušnjo, ki jo je imela z voznikom taksija. Ta ji je povedal da je
naselje zelo slabo in nevarno in da naj sama ne tava okoli, zaradi svoje lastne varnosti.
Begunsko taborišče Elliniko
Begunsko taborišče je bilo locirano na območju zapuščenega letališka in olimpijskega stadiona iz leta
2004. Po podatkih ministrstva je tam prebivalo kar 4300 beguncev: 800 na terminalu in 3500 v dveh
stadionih. Največ ljudi je bilo iz Afganistana, prav tako pa so bili tam nastanjeni Kurdi in Iračani.
Ena izmed nalog, ki jih je avtorica opravljala kot prostovoljka, je bilo deljenje zajtrka v starem stadionu.
V namene uspešne komunikacije se je hitro morala priučiti osnov jezika farsi, tako da je lahko uspešno
stregla zajtrke približno 1500 beguncem. Jezikovne ovire so velikokrat predstavljale problem.
Zdravstveni zapisi, ki so bili po večini napisani v grščini, so predstavljali težavo ne le beguncem,
temveč tudi prostovoljcem, ki so večinoma prihajali iz drugih držav po svetu. Trpeli so za pomanjkanjem
pripomočkov in hrane. Med drugim tudi mleka v prahu za dojenčke in mesa, ki sta za preživetje dokaj
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pomembna, populacija v taborišču pa je ta čas sunkovito naraščala. Bilo je premalo šotorov in premalo
sanitarij. Avtorica je poročala o pojavu nehumanosti in slabih odnosov med ljudmi. Higiensko stanje je
bilo zelo slabo, sanitarije so se čistile le enkrat tedensko, veliko teh ni delovalo. Tekoča voda
mnogokrat ni bila dostopna, odvažanje smeti pa ni bilo redno. Začele so se razvijati bolezni, ki so jih
med drugim sprožale tudi visoke temperature.
Zaradi pomanjkanja prostora, so ljudje postavljali šotore tudi izven taborišča. Najtežje so namestitev
dobili mladi, samski fantje, ki so potovali brez svojih družin in avtorica zapiše, da je kmalu spoznala, na
kakšen način si pomagajo preživeti.
Grška perspektiva
Po pričevanju lokalnih ljudi nad bi območje, kjer je avtorica živela v času svojega dela, preraslo v
prostor, ki se je gibal med belo četrtjo in begunsko ulico. Lastniki trgovin so govorili o tem, kako so bile
njihove trgovine včasih polne, danes pa so trgi polni beguncev in migrantov.
Po grški tradiciji so bordeli sprejemljiv aspekt njihovega življenja. Vstop je reguliran na starost 18+, prav
tako redno preverjajo zdravstvene standarde. To pa se je kmalu spremenilo z upadom nadzora.
Avtorica opisuje, da je bordel, ki je stal nasproti njenega stanovanja, postajal sporen. Opazila je
dekleta, ki še niso bila polnoletna, večina njih pa je prihajala iz drugih držav in ne Grčije.
Večina prebivalcev, s katerimi se je avtorica pogovarjala, ni bilo navdušenih nad situacijo beguncev v
njihovem kraju, vendar so jih razumeli in jih skušali tolerirati po najboljših močeh. Trdili so, da begunci
posiljujejo ženske, prevzemajo naselja, nekateri so celo verjeli, da migranti želijo spreobrniti Grčijo v
islamsko vero.
Izrinjeni ljudje
Veliko starejših moških mladim beguncem ponuja možnost za zaslužek, kot pomoč za preživetje. Na
začetku naj bi se ponudbe nanašale na plesanje v nočnih lokalih, spremljanje drugih moških v kino ali
pomoč pri kopanju drugih moških. Ko so mladi begunci enkrat v spremstvu starejših grških moških, je
za njih prepozno. Istospolni odnos ali spolni odnos moškega z drugim moškim je v mnogih državah, iz
katerih mladi begunci prihajajo, kaznivo dejanje. Soočajo se z grožnjami o deportaciji, aretaciji in
fizičnim nasiljem, zaradi česar žrtve ne spregovorijo. V zameno mladim beguncem ponujajo razlago, da
morajo to storiti za preživetje in da bo Alah razumel.
Avtorica je poiskala nekaj lokacij, kjer so mladi moški izpostavljeni spolnemu trgovanju. Obiskala je dva
ločena parka, kjer je opazovala mlade moške, ki so imeli interakcije s starejšimi Grki. Grki so izbirali
mlade moške, kot da bi izbirali kos mesa za večerjo.
Novačenje mladih moških za namene spolnih odnosov se je razraslo po celem kraju. Postala je
običajna praksa, ki so se je posluževali starejši moški. Fantje so bili poleg spolnega nasilja mnogokrat
tudi žrtve fizičnega in ekonomskega nasilja.
Kje so storitve ?
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Grčija ima visoko stopnjo trgovine z ljudmi in pomanjkanje zavedanja o moških žrtvah, pomoč za
ranljivo populacijo pa ne obstaja. Kljub temu da je avtorica v času, ko je v Grčiji delala kot prostovoljka,
poskušala kontaktirati veliko organizacij, so vse zavrnile pomoč. Kot razloge so navajale, da ne nudijo
pomoči moškim žrtvam, ne polnoletnim, ali pa da jih ni v Atenah.
Za konec …
»Razseljeno prebivalstvo po vsem svetu, ki je trenutno ujeto v vzorec zadrževanja je v središču vsega
tega. Od tisoč ljudi, ki so odpotovali v iskanju varnosti, zavetja in pogosto, da bi ušli pred preganjanjem,
so bili tisti, ki sem jih srečala, vedno pripravljeni, da mi ponudijo kozarec vode, skodelico čaja ali
preprosto prostor za sedenje. Kot Američanki mi je težko z besedami izraziti, koliko mi to pomeni. Mojo
država ni bila prijazna do Afganistana in še naprej smo na napačni strani zgodovine v zvezi s sirskimi
begunci. Ljudje v taboriščih so razlog, da delim te zgodbe. Begunci, ki sem jih srečala, so resnično
neverjetna človeška bitja in veliko časa porabim za razmišljanje, kako bi lahko naredila še več. Spolno
nasilje nad moškimi in dečki temelji na istih spolnih konstruktih, ki se kažejo v spolnem nasilju nad
ženskami in dekleti. "Feminizacija" moških s spolnim nasiljem je razširitev širše spolne logike, ki
ohranja podrejenost žensk. Takšno spolno nasilje se pogosto uporablja kot orožje vojne z namenom
razbiti skupnosti in zmanjšati njihovo sposobnost, da se uprejo, poniževanje pa je pogosto povezano z
etničnim poniževanjem.«
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