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Članek se nanaša na vlogo, ki jo ima ameriška vojska pri preprečevanju trgovanja z ljudmi in izkoriščanja. 

Med zaposlenimi v vojski je potrebno nasloviti in ustaviti spolno nadlegovanje ter preprečiti njihovo 

udeleževanje v aktivnostih, ki podpirajo trgovanje z ljudmi. Leta 2014 so naredili raziskavo in izkazalo se 

je, da je 20.000 članov ameriške vojske doživelo spolni napad v zadnjem letu. Poleg aktivnosti, ki se že 

izvajajo z namenom preprečevanja trgovanja z ljudmi (osveščanje o škodljivosti pornografije in 

prepoznavanju nasilja), bi bilo potrebno nočne lokale in druge spolne aktivnosti narediti nedostopne 

zaposlenim v vojski in s tem poslati jasno sporočilo, da je to nedopustno.  

Nočni lokali zagotavljajo idealne učne okoliščine za spolno škodljive drže in vedenja (neprimerni 

komentarji, dotikanje, ples v naročju …). Nekaj običajnega v nočnih lokalih so tudi prostitucija, spolno 

nasilje in trgovanje z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja. Pripadniki vojske ne morejo izkoriščati in 

objektivizirati žensk v enem okolju, brez da bi to vplivalo na druge vidike njihovega življenja, sploh na 

odnose do sodelavk. Ne smemo pozabiti, da so nočni lokali tisti, ki omogočajo prostitucijo in trgovanje z 

ljudmi.  

Lastniki nočnih lokalov se zavedajo, da opravljajo umazan posel. Moški, ki zahajajo v nočne lokale, ne 

pridejo tja zaradi dragih cen pijač, ampak pridejo po sanjsko dekle in potencialni »srečni konec«. Noben 

nočni lokal ne preživi, če strankam niso na voljo tudi spolne storitve. Vodje nočnih lokalov morajo ustvariti 

okolje, v katerega se moški vračajo in hkrati poskrbeti, da posel ostane v okviru legalnega. Zvodniki so 

redne stranke v nočnih lokalih, ki jih uporabljajo za dostop do mladih deklet. Uporaba drog med dekleti, 

ki delajo v nočnih lokalih, je stalnica, saj je to edini način, da se lahko soočajo z zlorabo, ki jo dnevno 

doživljajo. Zvodniki med drugim plačujejo varnostnikom in vodstvu nočnih lokalov, da v lokale spustijo 

svoja dekleta, ki potem za delo pridobivajo nova. Občasno se zgodi, da vodstvo nočnega lokala skrivoma 

sodeluje s policijo in jim izda kakšnega zvodnika, kar za lokal pomeni, da ima nekaj časa mir, saj se 

policija osredotoča na druge. Policistka s 35-letnimi delovnimi izkušnjami v lasvegaški policiji poroča, da 

noben nočni lokal ni »čist«. Prostitucija se z ulic seli v nočne lokale, kar daje zvodnikom in članom 

kriminalne združbe določeno varnost. Problemi policije se kažejo v pomankanju virov in časa, ki so 

potrebni za vodenje operacij. Vsaka policijska postaja ima omejena finančna sredstva in mora redno 

usposabljati nove policiste, da lahko raziskujejo omenjeno področje. Gre za kriminalno dejavnost, ki se 

nikoli ne konča.  

FBI ima pri preiskovanju trgovanja z ljudmi ključno vlogo. Pri delu se povezujejo z lokalnimi, državnimi in 

drugimi organi pregona. Poleg nočnih lokalov se z osebami trguje tudi na postajališčih in v masažnih 

salonih. Zvodniki gredo pogosto v striptiz lokale, kjer pridobivajo dekleta, ki jih potem izkoriščajo za 

prostitucijo. Prav tako ni skrivnost, da se v striptiz lokalih izkorišča tudi prostitucijo.  

Nesporno dejstvo je, da je po celem svetu veliko nočnih lokalov v bližini vojaških baz. Pripadniki vojske 

so deležni posebnih ugodnosti in popustov. Obiskovanje nočnih lokalov in raba spolnih storitev vojaškega 

osebja vzbuja predstave o spolnih privilegijih in pravicah, ki vodijo do spolnih napadov in ustvarjajo 

okoliščine, ki omogočajo trgovanje z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja.  



Prevod in povzetek članka: Dan O'Bryant: Neločljiva povezava: Nočni lokali, prostitucija in trgovanje z ljudmi z namenom 

spolnega izkoriščanja  

 
 

V Južni Koreji so znani t. i. »juicy bar-i«, ki se nahajajo v neposredni bližini vojaških baz. Pred leti jih je 

bilo samo pred eno bazo 55. Mlada dekleta stojijo pred bari in vojaške uslužbence vabijo notri ter jim 

ponujajo zelo drage brezalkoholne napitke. Vstop v lokal in nakup pijače se pogosto nadaljujeta v plačilo 

spolnih storitev. Prostitucija je tako postala nekaj vsakdanjega. Sčasoma so število barov zmanjšali na 9.  

Kljub trudu vojske, da zajezijo problem uporabe spolnih storitev med vojaškimi uslužbenci, posamezni 

ukrepi niso dovolj, saj je potrebno problem nasloviti celostno. Avtor članka predlaga, da se nočne lokale 

in druge storitve, povezane s spolnostjo (ki so dostopne vojakom) v celoti ukine in ne le zmanjša, da 

zaključijo s prodajo pornografije vojakom, izvajajo redna izobraževanja o škodljivosti pornografije ter 

nadzorujejo in preverjajo gledanje pornografije na vladnih računalnikih in drugih napravah.  

Čas je, da vojska poskrbi, da nočni lokali niso več del njihove kulture. 
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