עד  155שנות מאסר :הפך גברים לעבדי מין
אנדרס יאנוש וואס בן ה 25-עומד בפני  155שנות מאסר ,לאחר ששידל גברים להגיע לניו יורק שם
החרים להם את הדרכונים ,הפך אותם לעבדי מין ואילץ אותם לקיים יחסים עם לקוחות מזדמנים 20
שעות ביממה
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אנדרס יאנוש וואס |צילום :משרד התובע של מיאמי
עד  155שנות מאסר ,זה העונש הצפוי לצעיר ההונגרי אנדרס יאנוש וואס בן ה ,25-שניהל רשת של סחר
בגברים לצורכי זנות.
וואס נמצא אשם על ידי חבר מושבעים בפלורידה ביום חמישי האחרון ,והורשע בסחר בבני אדם ובסחיטה
באיומים .לטענת התובעים ,יאנוש ושני אנשים נוספים ,גאבור אקס בן  ,31ויקטור ברקי בן  ,28ניהלו יחד
חברה בשם  ,Never Sleep Incואילצו גברים צעירים לעסוק בזנות במשך עד  20שעות ביום.
על פי מסמכי בית משפט ,וואס גייס את שלושת הקורבנות ,כולם צעירים בשנות ה 20-המוקדמות
לחייהם ,באמצעות האינטרנט ,שניים מהם באתר ההיכרויות "גיי רומיאו" ואת השלישי ,שהיה זונה ממין
זכר ,דרך פייסבוק.
הוא פיתה אותם והבטיח להם שירוויחו בין  3,000דולר ל  5,000-דולר לחודש בעבודה כנערי ליווי והציע
להטיס אותם לניו יורק .כאשר הצעירים הגיעו לארה"ב הם מצאו את עצמם שוהים בדירה צפופה עם חדר
שינה אחד יחד עם חמישה צעירים נוספים ,שם נאלצו לקיים יחסי מין עם גברים מזדמנים בכל שעות
היממה ,או לקיים יחסי מין אחד עם השני מול מצלמות אינטרנט בשידור חי.

הבית במיאמי אליו הועברו הגברים מניו יורק
צילום :מתוך דיווחnbc6
הקורבנות לא קיבלו שכר עבור עבודתם ,אך וואס וחבריו גרפו לכיסם סכום הקרוב ל  40,000-דולרים
לחודש.
כדי למנוע מהקורבנות לברוח ,החרים וואס את מסמכי הנסיעה שלהם ואיים לפגוע בבני משפחותיהם
שנותרו בהונגריה .בשנת  2012העביר וואס את העסק מניו יורק למיאמי ,שם הוא נתפס בסופו של דבר.
כל שלושת הקורבנות העידו נגד וואס בשבוע שעבר .חבר מושבעים התלבטו בקושי  30דקות לפני
שהגיעו פה אחד להכרעת דין באשמה .שותפיו ועושי דברו של וואס ,גאבור אקס וויקטור ברקי ,שוטר
לשעבר בהונגריה ,עדיין ממתינים למשפט.
הסרסור בן ה 25-עומד כעת בפני מינימום של  21שנים ועד למקסימום של  155שנות מאסר .גזר דינו
יינתן ב.2.6-

