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V soseski Mar el Largo na Floridi je nastanjenih več najbolj razvpitih spolnih prestopnikov v državi, vključno 

z domnevnimi glavnimi spolnimi nasilneži Donaldom Trumpom, Jeffreyjem Epsteinom in v zadnjem času 

poznanim uporabnikom spolnih storitev, Robertom Kraftom. Krafta, ki je  bogat lastnik New England 

Patriots, čaka obsodba prve stopnje zaradi nagovarjanja k prostituciji, potem ko je bil v zdravilišču Orchids 

of Asia Day  posnet, kako prejema več kot le »običajno« masažo. Kamere so ga ujele ob prejemanju 

spolnih storitev.  Sočasno, ko je izkoriščal  zaposlene v zdravilišču z namenom spolnih storitev, je doniral 

velike vsote denarja organizacijam, ki delujejo proti nasilju nad ženskami. Ena iz med organizacij je bila tudi 

organizacija, namenjena preprečevanju spolnega izkoriščanja otrok s pomočjo mentorstva in 

opolnomočenja preživelih.   

Pozornost moramo nameniti tudi Eliotu Spitzerju, bivšemu guvernerju New Yorka, ki je bil aretiran zaradi 

plačevanja za spolne storitve v znanem klubu Emperor's club. V času svoje guvernerske funkcije je Spitzer 

omogočal lažji dostop in pretok prostitucije preko državnih mej, s tem ko je plačal  za prevoz svojih 

najljubših »spremljevalk« iz New Yorka v Washington za osebne namene (koriščenje prostitucije). Kot 

nekdanji državni tožilec  v New Yorku je  Spitzer sodeloval z veliko ženskimi skupinami in gibanji, z 

namenom da bi poostril zakonske kazni za  nadzor in omejevanje žensk v prostituciji. Kot prej omenjen 

Kraft, je tudi Spitzer očitno imel dvojna merila  za sebe in  druge uporabnike spolnih storitev, ki 

so  prejemali visoke kazni za izkoriščanje oseb v prostituciji zaradi zakona, ki ga je ustvaril sam. Spitzer za 

svoja dejanja nikoli ni bil obsojen.  

Preiskava o Kraftu se je razširila na obsežen nadzor nad mrežo trgovcev z ljudmi, katerih delovanje je 

prestopilo številne državne meje. Azijske delavke, ki so bile zaposlene v zdraviliških bordelih, so bile zaprte 

24 ur na dan. Ponoči so spale na masažnih mizah in pod prisilo imele 8–15 moških strank na dan. 

Pripeljane so bile na on iz različnih lokacij, večino časa same niso vedele, kje se nahajajo. Oblasti so kmalu 

potrdile, da je bila preiskava na Floridi le vrh ledene gore, v kateri so aretirali 300 uporabnikov spolnih 

storitev in zasegli 2 milijona dolarjev premoženja. 

Okrožni šerif Snyder je jasno pokazal, kako prostitucija škoduje žrtvam.  Zavračal je poimenovanje oseb v 

prostituciji kot spolne delavke in prostitutke ter zatrjeval, da so azijske delavke v bordelih bile žrtve. 

Definiral je prisilo, ki po njegovih besedah ni le držanje pištole na človeški glavi, temveč je prisila veliko 

težje zaznavna in je veliko bolj subtilna. Šerif je celotno krivdo pripisal uporabnikom spolnih storitev – 

izkoriščevalcem in nasilnežem.  

To je prav tako storil državni tožilec Floride, Dave Aronberg, ki je izjavil, da je trgovina z ljudmi zlo, ki se 

napaja na strani povpraševanja. Zakaj torej za Krafta ne veljajo zakoni o boju proti trgovini z ljudmi, ki imajo 
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veliko večje kazni kot kazni za prostitucijo? Eden od razlogov je, da ameriški pravni sistem ločuje  trgovino 

z ljudmi ter prostitucijo. Kar so spodbudile skupine, ki zagovarjajo prostitucijo kot prostovoljno izbiro. 

Pravno gledano to pomeni, da je trgovina z ljudmi kaznivo dejanje, prostitucija pa le prekršek. Dokazi, 

zbrani preko številnih žrtev in preživelih, ki so bili vključeni v prostitucijo, pa na drugi strani potrjujejo, da 

ženske, ki so bile žrtve mednarodne  trgovine z ljudmi, prav tako pa tudi ženske, ki so bile vključeno v 

prostitucijo, utrpijo iste vrste nasilja in imajo  zaradi teh izkušenj  iste  zdravstvene in psihične posledice, ki 

potrjujejo, da gre v obeh primerih za spolno zlorabo.  

Jeffrey Epstein je bil obtožen posilstva in spolnega zlorabljanja stotih deklet, za to pa je prejel majhno 

kazen, ki je bila posledica spoznanja krivde za nagovarjanje za prostitucijo, kljub temu da so bile žrtve še 

otroci. Yasmin Vava, direktorica organizacije Rights4Girls, je zapisala, da zvezni zakon te otroke 

opredeljuje kot žrtve trgovine z ljudmi. V vsakem drugem primeru bi se to, ker se je zgodilo tem otrokom, 

štelo za posilstvo ali spolni napad na mladoletno osebo, povzročitelj pa bi pristal za zapahi.  

Kraft se je iz primera Epsteina naučil, da imajo odvetniki veliko moči, kadar denar ni vprašanje. Kraft je 

najel odvetnika Jacka Goldberga, ki je prav tako pomagal Epsteinu zagotoviti svobodo. Prav tako je imel 

korist s strani skupin, ki podpirajo prostitucijo kot prostovoljno izbiro in obliko dela, ter so izkoristile njegovo 

situacijo kot priložnost za propagando dekriminalizacije prostitucije – kar pa bi v tem primeru lahko kazalo 

na dekriminalizacijo spolne industrije.  

Cherie Jimenez,ki je preživela izkoriščanje in dolgoletna direktorica centra EVA, ki je izhodni program za 

ženske, ki so vključene v prostitucijo, je izjave da bi prostitucija morala biti delo kot vsako drugo, 

komentirala: »Spoznala sem na stotine mladih žensk, ki so bile ujete v sistem  prisilne prostitucije, kar je 

vodilo povpraševanje, večinoma belih, zelo premožnih moških, ki izhajajo iz pozicije moči, prav tako kot 

Kraft.« Jasno je zavzela stališče, da se s tem nikakor ne strinja.  

Številni ljudje podpirajo dekriminalizacijo prostitucije, ker mislijo, da to pomeni dekriminalizacijo žensk v 

prostituciji. Toda dekriminalizacija pomeni, da  storilci postanejo legalni s preoblikovanjem zvodnikov v 

tretje osebe, lastnike javnih hiš v spolne podjetnike in uporabnike spolnih storitev v dejanske stranke. Na 

drugi strani pa se skupine, ki vodijo kampanje proti dekriminalizaciji prostitucije, borijo  za dekriminalizacijo 

žensk v prostituciji, ne pa tudi za uporabnike, zvodnike in lastnike bordelov.  

Državni tožilec Aronberg je v svoji izjavi opisal  širše posledice zločina Roberta Krafta. Pravi, da tukaj ne 

gre za osamljene starce ali zločine brez žrtev. Gre za to, da mreži kriminalcev omogočimo, da ženske 

prevažajo v našo državo z namenom izkoriščanja za prostitucijo.  

V zadnjem času so se pojavila medijska razkritja o Kitajsko-Ameriškem lastniku masažnega salona, ki je 

obiskoval prireditve, namenjene zbiranju sredstev za Trumpa, prav tako je predsedniku Trumpu in njegovim 

asistentom predstavil  kitajske vlagatelje. Li Cindy Yang je lastnica niza dnevnih zdravilišč na jugu  Floride, 

o katerih sta vsaj dva policijska oddelka poročala o domnevi prisilne prostitucije. Yang je tudi bivša lastnica 

zdravilišča, kjer so prijeli in obtožili Roberta Krafta. Vse te informacije sprožijo še več vprašanj o družbi, ki 

jo ima Trump – okoli njega se giba veliko istih oseb, ki jih pozna tudi Kraft – in o tem, kako lahko del 
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Trumpovega bogastva izvira iz spolnega izkoriščanja žensk in deklet. Uporabniki spolnih storitev podpirajo 

in spodbujajo zvodnike, trgovce z ljudmi in organiziran kriminal s  tem, da prispevajo sredstva, ki ohranjajo 

spolno prisilo aktivno. To so moški, katerih nenehno iskanje lahkega ali nasilnega seksa ustvarja žlebove 

v  nenehnem propadu žensk v prostituciji.  

 

 

Prevedeno in povzeto po Janice G. Raymond (2019). Filling the sex trade swamp: Robert Kraft and his 

predecessors. Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence: Vol. 4: Issue 2; Article 1. Dostopno 

na https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=dignity (4.11.2020) 

 


