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روز  24فوریه  2022جهان با خبر تکان دهنده حمله نیروهای نظامی روسیه به اوکراین بیدار شد .پس از حدود  8سال درگیری در
مناطق دونتسک و لوهسنک ،حدود  3میلیون نفر در وضعیتی اسف بار در تالش برای برآوردن ابتدایی ترین نیازهای خود در موقعیت
وحشت و عدم قطعیت زندگی میکنند .پاندمی کوید  19باعث تشدید این وضعیت شده و حاال حمله نطامی موقعیت این افراد را بیش از
پیش به استیصال کشانده است .مطابق برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ،بیش از  368000نفر که بیشتر این
جمعیت را زنان و کودکان تشکیل می دهند از اوکراین آواره شده اند .بدیهی است که در جریان جنگ و درگیری ،مردم غیرنظامی ،و
به طور خاص زنان و دختران در معرض مستقیم خطر هستند و بیشترین هزینه بر آنها تحمیل می شود :مورد تجاوز و قاچاق قرار می
گیرند ،چرا که در زمان جنگ ،خشونت جنسی به مثابه ابزاری سیستماتیک جهت نمایش و کسب قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.
همانطور که در جریان آخرین مخاصمات مسلحانه در سطرح اروپا( جنگهای موسوم به یوگوسالو) شاهد خشونت و سوء استفاده
جنسی از زنان در سطح وسیع بودیم ،به استناد دالیل بسیار ،قابل پیش بینی است که وضعیت در اوکراین نیز متفاوت نخواهد بود.
می دانیم که با باالگرفتن درگیری های مسلحانه ،به تبع آن که که تعداد زنان اوکراینی در موقعیت روسپی گری رو به افزایش بگذارد،
زنان مهاجر و پناه جوی بیشتری مورد هدف قاچاقچیان واستثمارگران قرار خواهند گرفت .همانطور که در حال حاضر نیز واژه هایی
نظیر "اوکراین" و " دختران اوکراینی" در سایت های هرزه نگاری در حال رواج یافتن است ،شاهد شادی قاچاقچیان زنان از جریان
جنگ در اوکراین هستیم زیرا که بدیهی است که ادامه جنگ در اوکراین ،زنان و دختران بیشتری را به سوی این سیستم خشونت آمیز
روانه خواهد کرد.
از انجا که سیستم اقتصادی اوکراین در اثر حمالت اخیر در خطر فروپاشی است ،آنچه در انتظار زنان اوکراینی بارداری که بر اساس
قرارداد رحم جایگزین ،فرزندان زوج های دیگر را حمل می کنند مشخص نیست .بسیاری از این زنان در حال حاضر دارای فرزند
هستند و قادر به ترک اوکراین نیستند ،اگرچه در صورت امکان نیز با ترک سرزمین قرارداد جایگزینی رحم از اعتبار ساقط خواهد
شد .یک موسسه جایگزینی رحم در کیف ،از پیش مادران با رحم جایگزین و نوزادان تازه متولد شده آنان را به پناهگاه های
ضدبمباران منتقل کرده است در حالیکه به کاالیی ساختن بدن زنان در فضای آنالین با انتشار عکسایی که می گویند " بچه بسازید ،نه
جنگ" ادامه می دهند .در همین میانه ،از زنان دیگری خواسته شده است تا کشور را ترک کنند و بارداری خود را در محل دیگری به
پایان برسانند .صرف نظر از وضعیت ،این زنان در حال حاضر از آزادی رفت و آمد محروم شده اند و اگرچه مقامات اوکراینی از
حمایت از خریداران سخن می گویند ،اما هیچ ابراز نگرانی از وضعیت زنانی که در صنعت رحم جایگزین مورد استثمار قرار می
گیرند و گزینه های غیرممکنی که در حال حاضر پیش روی آنان است ،نشده است.
به تبع افزایش تعاد زنان اوکراینی در وضعیت روسپی گری در اروپا ،زنان مهاجر و پناهجوی اوکراینی بیش از پیش مورد هدف
قاچاقچیان و دالالن زنان قرار خواهند گرفت .زنان روسی معترض به استفاده از زور توسط دولت روسیه به حبس در خواهند آمد در
حالیکه مردان در مسند قدرت به جنگ افروزی ادامه خواهند داد .جهان امروز نفس در سینه حبس کرده و به نظاره نشسته است .رسانه

ها در سطح جهان از جنگ ،اقدامات نظامی و اقتصادی ،تسلیحات و تغییرات ژئوپولیتیک سخن می گویند .خبرنگاران از فروپاشی و
سقوط بازار ،ارز ،سرزمین ها و قدرت ها صحبت می کنند و آنچه در این میانه مغفول مانده است ،یا کمتر بدان پرداخته می شود،
زنان و دخترانی هستند که روانه دامان درد ،رنج ،خشونت و دل شکستگی می شوند .ما مسئولیم تا فراموش نکنیم زنان در همه جا
اولین کسانی هستند که قربانی بحران ها می شوند.
ما جامعه بین المللی را فرا میخوانیم تا این دختران و زنان حاضر در عرصه و آنان که به کشورهای همسایه می گریزند را در
تصمیمات خود در نظر داشته باشد ،فراتر از تحریم ها بیاندیشد و اقدامات الزم را برای حمایت از آنان در اوکراین و نیز کشورهای
دیگری که بدان گریخته اند ،اتخاذ کند .ما ضمن یادآوری این نکته که مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی اول زنان و
کودکان باید در برابر " تجاوز ،روسپی گری و هر شکلی از خشونت" محافظت شوند ،خواهان نظارت بر اجرای حقوق بین الملل
بشردوستانه هستیم.
ما تمامی فعاالن مدنی فمینیست و کارزارهای حقوق زنان را برای حمایت از زنان و دختران اوکراین ،دعوت به سخن گفتن،
افشاگری ،و مستندسازی می کنیم .این بزرگترین مسئولیت ما در برابر جنگ و نظامی گری است.
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