
Oświadczenie the European Network of Migrant Women w związku
z inwazją Rosji na Ukrainę

24 lutego 2022 r. świat obudził się do wstrząsających wieści o inwazji Putina na
Ukrainę. Po ośmiu latach konfliktu w obwodach donieckim i ługańskim około 3
milionów ludzi było w katastrofalnej sytuacji, zmuszeni do walki o dostęp do
podstawowych potrzeb, żyjąc w strachu i niepewności. Pandemia COVID-19 pogłębiła
kryzys, jednak obecna inwazja i wojna uczyniły ich sytuację desperacką. Według
UNHCR ponad 368 000 osób, głównie kobiet i dziewcząt, jest zmuszonych do
migracji. Wiemy, że w czasie wojny i konfliktu cywile płacą wysoką cenę; kobiety i
dziewczęta są narażone na gwałt i handel ludźmi, jako że przemoc seksualna jest
systematycznym sposobem pokazywania i zdobywania władzy. Podczas ostatnich
wielkich konfliktów zbrojnych w Europie (konflikty w krajach byłej Jugosławii) byliśmy
świadkami powszechnej przemocy seksualnej i wykorzystywania kobiet. Mamy
wszelkie podstawy, by sądzić, że sytuacja na Ukrainie nie będzie inna.

Wiemy, że w miarę nasilania się konfliktu zbrojnego migrantki i kobiety ubiegające
się o azyl będą celem handlarzy i wyzyskiwaczy, a liczba ukraińskich kobiet w
prostytucji w Europie będzie wzrastać. Już teraz słowa takie jak „Ukraina” i „Ukrainki”
zyskują popularność na stronach pornograficznych. Obserwujemy także osoby
wykorzystujące kobiety w prostytucji świętujące wojnę na Ukrainie, która popchnie
więcej kobiet i dziewcząt w stronę tej systemowej przemocy.

Jako że ukraińska gospodarka będzie podupadać w czasie wojny, nie jest pewne, co
stanie się z ciężarnymi Ukrainkami rodzącymi dzieci zamożnym zagranicznym parom
na podstawie umów o surogację. Wiele z tych kobiet ma już dzieci i nie może uciec z
kraju, ale nawet gdyby mogły, przeprowadzka za granicę unieważniłaby zawarte
przez nie umowy. Kijowska firma zajmująca się surogacją umieściła matki i
noworodki w schronie przeciwbombowym, jednocześnie kontynuując promowanie
utowarowienia kobiecych ciał w internecie za pomocą obrazków z napisami „Make
Children Not War”. Tymczasem inne kobiety zostały poproszone o opuszczenie kraju,
aby donieść ciążę do terminu porodu poza strefą konfliktu. Niezależnie od sytuacji te
kobiety są pozbawione swobody przemieszczania się. Chociaż zagraniczni urzędnicy
mówią o ofiarowaniu wsparcia dla par kupujących dzieci, nikt nie wspomina o



prawach Ukraińskich kobiet wykorzystywanych w branży surogacji ani o
niemożliwych wyborach, przed jakimi obecnie stoją.

Ukraińskie migrantki i kobiety ubiegające się o azyl pozostają celem ataków
handlarzy ludźmi i stręczycieli podczas gdy liczba Ukrainek w prostytucji w Europie
będzie wzrastać. Kobiety w Rosji protestujące przeciwko inwazji są karane
więzieniem. W tym czasie mężczyźni u władzy nadal podejmują agresywne decyzje
nastawione na wojnę i konflikt. Świat patrzy i wstrzymuje oddech. Media na całym
świecie mówią o wojnie, akcjach gospodarczych i militarnych, uzbrojeniu i wpływach
geopolitycznych. Dziennikarze piszą o finansach i krachach rynkowych, pieniądzach,
terytorium i władzy. To, o czym nie mówią albo nie mówią dość często, to kobiety i
dziewczynki przeżywające cierpienie i doświadczające przemocy. Mamy obowiązek
nie zapominać o nich: kobiety na całym świecie są pierwszymi ofiarami, gdy uderza
kryzys.

Wzywamy społeczność międzynarodową do wzięcia pod uwagę kobiet i dziewczynek
pozostających w Ukrainie i tych uciekających do sąsiednich krajów. Namawiamy, by
kraje wyszły poza sankcje i podjęły niezbędne kroki w celu wsparcia kobiet zarówno
w Ukrainie, jak i w krajach, do których uciekły. Wzywamy do monitorowania
wdrażania międzynarodowego prawa humanitarnego i pamiętania, że zgodnie z IV
Konwencją Genewską oraz Protokołem Dodatkowym I, kobiety i dzieci muszą być
chronione przed „gwałtem, prostytucją lub jakakolwiek inną formą przemocy”[1].

Wzywamy aktywistki feministyczne i działaczki na rzecz praw kobiet, aby
przemawiały, demaskowały i dokumentowały w celu wspierania kobiet i dziewczynek
w Ukrainie. To nasza odpowiedzialność w obliczu militaryzmu i wojny.

[1] 6] Czwarta Konwencja Genewska, art. 27 akapit drugi (ibid., § 1556); Protokół
dodatkowy I, Artykuły 76–77 (przyjęte w drodze konsensusu) (ibid., §§ 1560–1561).
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