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בשלהי אוגוסט שנה שעברה ,ילדה בת  51אולצה להתפשט מבגדיה ולרקוד עירומה במועדון חשפנות ליד העיר Beaverton
שבפורטלנד.
היא הוכרזה נעדרת מאז תחילת יולי ,אחרי שברחה ממרכז טיפול בסמים .עבור הסרסור שלה ,אנטוני קאר ,זה היה עניין
של פחות מחודשיים למצוא אותה ,לאנוס אותה שוב ושוב ,לפרסם את גופה באתרי ליווי ,ולאלץ אותה לרקוד על במות
במועדוני חשפנות .כל לילה ,קארי לקח את הכסף ,ושילם לה בנסיעות שופינג ותחושה שקרית של בטחון ,כך על פי דוחות
בית המשפט.
קארי נעצר בספטמבר והואשם מוקדם יותר החודש במחוז וושינגטון ב 7-אישומים של שידול קטינה למעשים מיניים .הוא
צפוי לאישומים נוספים בגין אונס ושידול לזנות בפורטלנד.
העיתון  Huffington Postלא מציין את שמות קורבנות הסחר ,במיוחד כשמדובר בקטינים .הילדות של הנערה הזו נגזלה
ממנה .היא מתמודדת עם התמכרות לסמים ,ונקנתה ונסחרה בשוק המין ,כל זה עוד לפני שהגיעה לגיל שבו היא יכולה
חוקית לנהוג .התמימות שלה נעלמה.
היא חולקת סיפור חיים עם מאות ילדים אחרים שגם הם נסחרים בתוך ובסביבות פורטלנד בכל שנה .בין השנים  9002ו-
 962 ,9052ילדים זוהו כקורבנות ניצול תעשיית המין בפורטלנד ,לפי מחקר שנערך על ידי הפרופסור כריס קיירי
מאוניברסיטת פורטלנד .המספר הזה משקף את מספר הילדים שהופנו לשירותי הרווחה וארגוני טיפול ,והמספר הלא
מדווח של מקרים הוא הרבה הרבה יותר גבוה.
"זה רק קצה הקרחון .הבעיה היא אמיתית" אומרת שרה אולסן ,מי שעובדת בוועדה שעיקרה התמודדות עם נושא הניצול
והסחר בילדים לצרכי מין באזור.
תומכי הקורבנות אומרים כי פורטלנד היא מקום ריכוז לניצול ,כיוון שיש בה שפע של מועדוני חשפנויות ,וכן דרישה גבוהה
לסקס באינטרנט .עם זאת ,הסטטיסטיקות במדינה הן חמקמקות .סחר לצרכי סקס הוא פשע חולף ,אומרת המשטרה
המקומית ,סרסורים וכנופיות מוכרים את הקורבנות מקליפורניה לפורטלנד ,וכשהעסק חלש ,הם עוברים לסיאטל או ווגאס.
מהסיבה הזו ,קשה לאסוף נתונים וסטטיטיקות על סחר ,או לטעון בוודאות שהבעיות בפורטלנד גרועות יותר מאלו של
סיאטל לדוגמה.
אבל ארגונים מקומיים הופתעו עד כמה רחבה הבעיה בפורטלנד .מקרים כמו אלו של קארי העלו את נושא הסחר בילדים
לאור הזרקורים בתקשורת.
"הופתעתי כשראיתי את המספרים" אומר פרופ' קיירי" .האם פורטלנד היא אכן מקום ריכוז של סחר ,או שההד התקשורתי
הוא שמביא את המקרים לכותרות? קשה לומר .מה שאנו יודעים הוא ש 962-מקרים הם רק של אלו שיצרו קשר עם
המערכת" הוא אומר" .השלב הבא יהיה לנסות למצוא מודל חיזוי לפשע הזה".
בנוסף לממצאיו של פרופ' קיירי ,משרד השריף הצביע על  995חשודים בסחר לצרכי מין בין השנים  9002ו 9059-בדוח
השנתי  . Multnomah Countyכל אחד מהחשודים הללו ,אולסן אומרת ,ככל הנראה סחר ביותר מקורבן אחד .קשה
לתפוס ולהאשים את החשודים האלו כיוון שהמקרים שלהם דורשים את המוכנות של הקורבנות להעיד ,וסרסורים וראשי
כנופיות מאיימים על העדים.
על פי המשטרה ,קל יותר לסחור בבני אדם מאשר בסמים.
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"אתה לא יכול לאיים על גרם של קראק שלא להעיד נגדך – אתה יכול לאיים על בן אדם" אומר כריס לינדסי מהיחידה
לסחר במשטרת פורטלנד" .אתה יכול לאיים עליהם ,אתה יכול לאיים על המשפחות שלהם .אני משער שמעל  10סרסורים
סוחרים בבני אדם בכל רגע נתון".

העובדה שהמשטרה מוצאת יותר ויותר סוחרים היא סימן להתקדמות ,זה אומר שיותר משאבים מנוצלים לזיהוי ותביעה.
מחקריהם של פרופ' קיירי ואולסון לא יכלו להתקיים לפני שהמשטרה התחילה להגדיר ילדים מעורבים בזנות כקורבנות
סחר ב . 9002-זהו צעד בכיוון הנכון :ההגדרה שמה את הדגש על החשודים בסחר ,ולא על הקורבנות .הנה כמה
מהממצאים של פרופ' קיירי:
 962 ילדים קורבנות סחר זוהו בין השנים 9002-9052
 הגיל הממוצע של הקורבנות הוא  .51הגיל הצעיר ביותר היה .8
 26% מהקורבנות היו נקבות.
 90% מהקורבנות היו לבנים 97% ,שחורים ,ו 1%-היספנים.
 לכ 57%-מהקורבנות היה ילד משלהן.
 69% מהקורבנות התמודדו עם התמכרויות.
המשטרה אומרת שרוב הבוגרות שעובדות ברחובות פורטנלד התחילו כקטינות .רוב הקורבנות הן צעירות ופגיעות כאשר
הן מאותרות על ידי סרסורים וכנופיות והרבה מהן הופכות למכורות לסמים אם הן לא היו מכורות עוד קודם לכן.
בעיית מועדוני החשפנות
בפורטלנד יש יותר מועדוני חשפנות לנפש מאשר בכל עיר אחרת בארצות הברית ,על פי  .Willamette Weekלכל מועדון
יש את ההגנות שלו תחת סעיף חופש הביטוי בחוקת המדינה ,מה שמקשה על פיקוח המועדונים .החוקה מאפשרת
למועדונים להפתח כמעט בכל מקום ,בניגוד למדינות אחרות בהן יש פיקוח והגבלות .יתרה מכך ,רקדניות במועדונים
נחשבות ל"קבלניות" ולא נדרשות להיתר עבודה ,מה שהיה יכול להקל על המשטרה באיתור קטינים ,כך על פי The
.Oregonian
המקרה של קארי הוא דוגמה לאופן שבו מועדוני חשפנות יכולים לשמש לסחר של קטינים .הסרסור השתמש במועדונים
לסרסר בקורבן בת ה , 51-אומר התובע קווין בארטון ממחוז וושינגטון .כל מה שהיה על קארי לעשות היה לסדר לה
תעודת זהות מזוייפת והיא יכלה לרקוד עירומה עבור באי המועדון.
לפני מעצרו של קארי ,מנהל המועדון סטיבן תוט' הורשע במקרה דומה .תוט' עצם עין כאשר ילדה בת  52סורסרה
במועדון שלו בידי ויקטור מורנו-הרנארדס .תוט' ומורנו-הרנארדס הורשעו ותוט' נשלח ל 51-שנים בכלא .המקרה שלהם
הביא לכך שמנהל מועדון החשפנות  Starsיידע את המשטרה על הקורבן של קארי.
בעלי מועדוני חשפנויות ,שנלחמים על ההצעה לבטל את רישיון האלכוהול לבית העסק שלהם מכיוון שהמועדון שלהם
מקושר עם פעילויות לא חוקיות ,סירבו להגיב.
"מועדוני חשפנות משמשים קרקע פורייה לסחר" אומר צארלס לובל ממשטרת פורטלנד" .יש לך גברים ,עם כסף,
שמחפשים סקס .אם אתה סרסור או סוחר ,זהו מקום טוב להציע את שירותך".
כיוון שהדרישה לשלם עבור סקס היא גבוהה במועדוני חשפנויות ,עדיין קל למכור סקס בציבור ,הוא אומר.
"אם אתה חבר כנופייה ואתה מוכר סמים עבור כסף ,כשאתה נתפס אתה בבעיה מיידית ,כיוון שהחזקת הסמים לבדה היא
בלתי חוקית" אומר לובל" .בשביל סחר לצרכי מין ,אם יש לך ילדה שעובדת עבורך ונאמנה לך ולא מוכנה לשתף פעולה
עם המשטרה ולהעיד נגדך ,קשה מאוד לטפל בך .הסיכון הוא הרבה יותר נמוך".
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סחר קטינים מתבצע אף יותר דרך האינטרנט ,אומרת המשטרה .מאות של מודעות מפורסמות כל שבוע באתר
 Backpage.comואתרי סחר אחרים ,אומרת אולסן.

מה נעשה בנדון
הוועדה שבה יושבת אולסן ( )The CSEC steering committeeהוקמה ב 9002-על מנת לאפשר שיתוף פעולה בין
מחנכים ,מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית ,ורשויות אכיפה במיגור תופעת הסחר בילדים .העלאת המודעות לנושא הביאה
לכך שיותר כספים הוזרמו לסיוע לקורבנות וחינוך.
"אנשים חושבים שסחר לצרכי מין זו תופעה שמתרחשת רק בזירה הבינלאומית .אני לא חושבת שאנשים מודעים למידה
שבה התעשיות החוקיות יכולות לשמש מצע לכזה סוג של פשע [מקומי]" אומרת אולסן" .עשינו כברת דרך בחינוך והעלאת
מודעות לבעיה".
ואכן ,הדו"ח השנתי שלה מראה שיותר קורבנות ותוקפים מזוהים כל שנה .מאז הקמת היחידה למלחמה בסחר לצרכי מין
ב , 9002-יותר סוחרים נאסרים ,בזמן שכמות המאסרים של נשים המועסקות בתעשיית המין צונחת.
מתוך הדו"ח" :חשוב לציין שהירידה בכמות המאסרים של נשים לא מעידה על כך שהדרישה ירדה אף היא .אלא שקיימת
בחירה מודעת של עובדי היחידה לסחר לטפל במקרים האלו בצורה אחרת – מתייחסים לנשים כקורבנות ,לא פושעות .אנו
מבינים שקורבנות לא מסתיימת רק בגלל שמישהי הופכת לבגירה מבחינה חוקית .המטרה העיקרית של היחידה למלחמה
בסחר היא להציע שירותי סיוע ואפשרויות טיפול לנשים שבהן הם נתקלים .כיוון שכך ,משקיעים יותר משאבים בעבודה עם
הקורבנות".
"תובעים בבתי משפט עתה נוטים לגישה שמתמקדת בקורבן בבואם להרשיע סוחרים ולסייע לקורבנות" אומרת אולסן.
מחלקת הרווחה במדינה אף היא הקימה יחידת  ,CSECהחל ממאי  ,9055על מנת לזהות קורבנות ולהעניק להם סיוע.
היחידה הזו מסייעת לכ 61-צעירים בכל רגע נתון.
במקביל המשטרה מנסה להלחם בתופעה על ידי חינוך בבתי ספר .מחנכים בבתי ספר מלמדים ילדים ,החל מגיל - 52
שזהו הגיל הממוצע של קורבנות סחר  -לשים לב לסימני אזהרה ,אומרת לוובל.
"חלק מהעבודה שעלינו לעשות כקהילה ,היא לשנות את דעת האנשים לגבי צרכנות מין" אומרת אולסן" .אנו חייבים
להפסיק את הפעילות ,לזהות את הסחר כשהוא מתרחש ,וליצור סביבה שבה זה לא בסדר לצרוך מין בתשלום".
מקור:
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/25/child-sex-trafficking-strip-clubsportland_n_7650778.html
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