נערות הולנדיות מטופחות ע"י סרסורי "מאהבים"
אלפי נערות צעירות מטופחות באתרי רשתות חברתיות ונכפות לזנות ע"י סרסורים המכנים עצמם
"מאהבים" ,כך אומרת העמותה .הצעירות מופגזות בהבטחות אהבה לפני שהן מאוימות באלימות
ובבריונות לתוך חיי עבדות מינית ,כך נטען.
אניטה דה וויט הקימה עמותה הנקראת  ,Stoploverboys.NUאשר עוזרת לנערות להימלט ממעגל
ההתעללות .היא טוענת שהבעיה משמעותית בהולנד ,אך לרוב הרשויות מתעלמות ממנה" .הבעיה באמת
גדולה ,וזה לא רק בנות צעירות .הקרבן הצעירה ביותר שלי בת  9והמבוגרת ביותר בת  ."15מספר נערות
כבר הוצלו .סיפוריהן שונים האחד מהשני ,אך קיים חוט המקשר ביניהם.
סמנתה היום בת  ,51אך כשפותתה ונפלה למלכודת היתה בת .55

ה"מאהב" שבחר אותה וידא שההוריה לא היו מודעים למה שמתרחש .הוא כפה עליה לקיים יחסי מין
עם חבריו וצילם את המעשה ,ואז סחט אותה לעבר עבודה עם לקוחות משלמים" .לפעמים זה גבר מבוגר,
לפעמים גבר בשנות השלושים שלו" אומרת סמנתה" .חלק מהגברים הכו אותי ,אחרים אמרו שאני כמו
ילדה קטנה ושאני חייבת לקרוא להם אבא" .סמנתה לבסוף הצליחה להימלט בעזרתה של גב' דה וויט,
אבל הצלקות הנפשיות של הטראומה שעברה נותרו וקל לראות אותן.

היא לעיתים חוטפת פלאשבקים בהם היא חווה מחדש את החוויה הקשה שעברה עליה .קשה להעריך
כמה נערות מושפעות מכך .עמותת  Stoploverboysמעריכה כי המספרים נעים מעבר ל .1,555-ישנן
נערות המבוגרות יותר מסמנתה.
קימברלי היתה בת  51כשפותתה ואז אולצה לעבוד כזונה .היא מספרת שאם היתה בורחת מה"מאהב"
שלה ,הוא נדר לתקוף את משפחתה.

אחת מהבנות שנעזרה באניטה ,מספרת איך ברחה מהחיים כזונה" :זו עבדות .כמובן שישנן נערות
שמתנדבות לעשות את העבודה ,אבל רוב הנערות נדחפות בעל כורחן להיות זונות".
המשטרה לרוב חסרת יכולת בעצירת ה"מאהבים" האורבים לפגיעות ביותר ,ואז מבודדים אותן
ממשפחותיהן וחבריהן  -ממש כמו בכת .בנות רבות שגב' דה וויט עזרה להן גם עברות התעללות מינית
בעבר .הן טרף קל לטכניקות הפיתוי של ה"מאהבים" שמנצלים את הנערות כדי לממן את סגנון החיים
שלהם .התופעה של ה"מאהבים" וסיפורי הנערות שעברו התעללויות גרמו לסוג של פאניקה מוסרית
בהולנד .הממשלה שוקלת להעלות את גילן החוקי של נשים המורשות לעבוד כזונות מגיל  51לגיל  ,15אבל
גב' דה וויט אינה מאמינה שזהו הפתרון .היא טוענת שהבעיה תיפתר אך ורק אם הרשויות ייקחו ברצינות
הראויה את סיפוריהן הנוראיים של הנערות.

Dutch Girls Groomed By 'Loverboy' Pimps
Thousands of young Dutch girls are being groomed on social networking sites and forced
into prostitution by pimps dubbed "Loverboys", a charity says. The youngsters are
bombarded with promises of love before being threatened with violence and bullied into a

life of sexual slavery, it is claimed. Anita De Witt has set up a charity called
Stoploverboys.NU which helps girls escape from the cycle of abuse. She says the problem
is significant in the Netherlands but is often ignored by the authorities. It's slavery. Of course
there are girls who volunteer to do the work but most of the girls are forced to be a
prostitute. "The problem is really big and it is not only young girls. My youngest victim is
nine years and my oldest 51." A number of girls have so far been rescued. Their stories are
all different but they contain a similar thread.

Samantha is now 14 but was 11 when she fell into the trap.

A girl explains how she was lured into prostitution by her 'loverboy'. The "Loverboy" who
picked her up made sure her parents were not aware of what was happening. He then forced
her to have sex with his friends and took pictures then blackmailed her into going with
paying clients. "Sometimes it was an old man. Sometimes it was a man in his 30s,"
Samantha said. "Some men, they hit me, other men say you are like a little girl and you must
say daddy to me." Samantha finally got out with the help of Ms De Witt but the emotional
scars of her trauma are easy to see. She often has flashbacks in which she relives her ordeal.
It is hard to say how many girls are affected.

Stoploverboys estimates the figure to be more than 5,000. Some of the girls are much older
than Samantha.

Kimberley was 18 when she was seduced and then coerced into working as a prostitute.
She says if she ran away her "Loverboy" had vowed to attack her family. One of the girls
helped by Anita tells how she escaped life as a prostitute. "It's slavery. Of course there are
girls who volunteer to do the work but most of the girls are forced to be a prostitute."

The police are often powerless to stop the "Loverboys" who prey on the most vulnerable and

then isolate them from their friends and families - rather like a cult. Many of the girls Ms De
Witt has helped have also been sexually abused in the past. They are easy prey for the
seduction techniques of the "Loverboys" who use the girls to fund their lifestyles.

The phenomenon of "Loverboys" and the stories of the girls who have been abused have
caused something of a moral panic in the Netherlands. The government is considering
raising the age women can work as prostitutes from 18 to 21 but Ms De Witt does not think
that is the solution. She says the problem will only be stamped out if the authorities take the
harrowing stories of the girls more seriously

