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Poznañ

BEZPIECZEÑSTWO SPO£ECZNE
WE WSPÓ£CZESNEJ KAMBOD¯Y:
KWESTIA PEDOFILII I SEKSTURYSTYKI
JAKO JEDEN Z ASPEKTÓW HANDLU DZIEÆMI

Kambod¿a jest pañstwem o burzliwej przesz³oœci politycznej oraz radykalnie zmieniaj¹cej siê na przestrzeni lat gospodarce. W historii rz¹dzone by³o przez ugrupowania,
które bezpoœrednio wp³ywa³y na rozwój lub degradacjê pañstwa. Okreœlony poziom
gospodarczy przyczyni³ siê do powstania problemów warunkuj¹cych ¿ycie mieszkañców Kambod¿y. Istotnymi kwestiami s¹ wszelkie problemy natury spo³ecznej i ekonomicznej, z jakimi mieszkañcy tego pañstwa musz¹ siê na co dzieñ borykaæ. Wœród nich
mocno rozwiniêty jest handel ludŸmi, zw³aszcza dzieæmi, oraz powi¹zana z nim seksturystyka i pedofilia. Celem artyku³u oprócz teoretycznego przedstawienia kwestii pedofilii i seksturystyki, jest równie¿ wskazanie powi¹zania wspomnianej kwestii
z problemem handlu ludŸmi. Artyku³ ma równie¿ na celu pokazanie skali zjawiska oraz
w jaki sposób pañstwo stara siê zwalczaæ dan¹ patologiê. Czy samemu podejmuje
dzia³ania s³u¿¹ce rozwi¹zaniu lub zminimalizowaniu skutków danej kwestii, czy mo¿e
korzysta z innych instrumentów pomocy?
Handel dzieæmi dla celów przestêpczych, zw³aszcza seksbiznesu jest klasycznym
przyk³adem ³amania praw nieletnich i pozbawiania ich szansy na zdrowe dorastanie.
Proceder ten jest œciœle powi¹zany z wszelkimi aspektami wykorzystywania seksualnego. Pañstwa Azji Po³udniowo-Wschodniej s¹ obszarami szczególnie nara¿onymi
na rozwój oraz powstawanie nowych zjawisk o pod³o¿u handlu ludŸmi, zw³aszcza kobietami i dzieæmi. Ma to swoje podstawy w niekorzystnej sytuacji gospodarczej mieszkañców, niezadowalaj¹cym poziomie egzystencji, poczuciu niskiej wartoœci ¿ycia
cz³owieka, co stanowi efekt krwawych rz¹dów Czerwonych Khmerów oraz szeroko
zakrojonej korupcji.
Handel ludŸmi stanowi zjawisko coraz bardziej niepokoj¹ce. Wywiera ono bardzo
szkodliwy wp³yw na ¿ycie jednostek oraz rodzi powa¿ne konsekwencje dla ekonomicznych, organizacyjnych i spo³ecznych aspektów ¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa. Proceder handlu obejmuje seksualne wykorzystywanie, ale równie¿ wykorzystywanie do
pracy, zahaczaj¹ce czêsto o niewolnictwo oraz dzieciêc¹ pornografiê. Ofiary poddawane s¹: biciu, przemocy, okrucieñstwu psychicznemu, gwa³tom, zastraszaniu oraz przymusowi. Samo zjawisko, jak równie¿ zwalczanie handlu dzieæmi i kobietami wzbudza
szczególne zainteresowanie miêdzynarodowej spo³ecznoœci. Dla polityki miêdzynarodowej oraz wspó³pracy problem ten sta³ siê jednym z priorytetowych przedmiotów
dzia³ania, które polega na wprowadzaniu w ¿ycie wszelkich regulacji prawnych na poziomie ogólnoœwiatowym oraz regionalnym (Vermeulen, 2006: 153).
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Precyzyjna definicja omawianego procederu zosta³a zawarta w Protokole o zapobieganiu, zwalczaniu i karaniu za handel ludŸmi, w szczególnoœci kobietami i dzieæmi
(dalej: Protokó³ z Palermo) i wed³ug niej handel ludŸmi to: „werbowanie, transport,
przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróŸb lub
u¿yciem si³y, lub te¿ z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w b³¹d, nadu¿ycia w³adzy lub wykorzystania s³aboœci, wrêczenia
lub przyjêcia p³atnoœci lub korzyœci dla uzyskania zgody osoby maj¹cej kontrolê nad
inn¹ osob¹, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje jako minimum wykorzystanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracê lub
us³ugi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usuniêcie organów” (Pospiszyl, 2008: 270). Wed³ug kambod¿añskiej ustawy z 1996 r. (ang. the Law on Suppression of the Kidnapping, Trafficking, and
Exploitation of Human Beings) przestêpstwo handlu ludŸmi zostaje pope³nione gdy
osoba uprowadza inn¹ osobê w celu ruchu, sprzeda¿y lub prostytucji poprzez zapewnienie jej wszelkich œrodków, pieniêdzy, bi¿uterii lub poprzez u¿ycie groŸby, wymuszenia czy odurzaj¹cych narkotyków. Osoba dopuszczaj¹ca siê takiego przestêpstwa
mo¿e zostaæ ukarana przez pozbawienie wolnoœci na okres 10–15 lat i kara ta zwiêksza
siê do 15–20 lat, gdy ofiara jest w wieku poni¿ej 15 roku ¿ycia. Takie same sankcje stosowane s¹ wobec wspólników przestêpcy. Elementami determinuj¹cymi pope³nienie
przestêpstwa s¹: porwanie, przeniesienie osób z jednego miejsca do drugiego, sprzeda¿, zmuszenie do prostytucji, obietnica lub groŸba (Paillard, 2006: 11–12).
W omawianym zagadnieniu istotne s¹ dwa aspekty. Perspektywa p³ci oraz wieku.
Ze wzglêdu na feminizacjê ubóstwa, brakiem szans zawodowych i edukacyjnych oraz
dyskryminacj¹ ze wzglêdu na p³eæ, ofiarami handlu ludŸmi g³ownie padaj¹ kobiety.
W kwestii perspektywy kolejnej, znaczenie maj¹ ró¿nice wieku w œwietle prawa karnego. Mog¹ one stanowiæ okolicznoœci obci¹¿aj¹ce, gdy ofiar¹ jest osoba nieletnia lub
okolicznoœci, jakie musz¹ zaistnieæ, aby rozpatrywaæ proceder jako przestêpstwo. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ dzieci s¹ wyj¹tkowo podatne na wykorzystanie w celach
pornograficznych (Vermeulen, 2006: 155).
W drugiej po³owie lat 90., do spo³ecznoœci miêdzynarodowej nap³ynê³y niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce masowego wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów
komercyjnych, w szczególnoœci w pañstwach Azji Po³udniowo-Wschodniej. Pomimo
spotkañ przedstawicieli rz¹dów poszczególnych pañstw, raportów oraz prac organizacji
pozarz¹dowych, trudno dotrzeæ do szczegó³owych analiz zjawiska oraz skali zagro¿enia. Brak danych czêsto wykorzystywany jest dla usprawiedliwienia niepodejmowania
dzia³añ prewencyjnych przez rz¹dy. Kolejnym problemem w zrozumieniu handlu ludŸmi jest traktowanie handlu doros³ymi i dzieæmi jako to¿samych sytuacji, co uniemo¿liwia okreœlenie rzeczywistego obrazu. W badaniach rzadko mo¿na spotkaæ rozró¿nienie
ofiar na np. dzieci czy kobiety oraz rozró¿nienie samego procederu na handel dla seksualnych celów i innych (Morawska, 2006: 303).
Wed³ug UNICEF wiêkszoœæ dzieci, w liczbie oko³o miliona, zmuszanych do pracy
w seks biznesie stanowi¹ dziewczêta. Wiele z nich jest ofiar¹ globalnej sieci handlu,
a ich wiek czêsto nie przekracza 10 lat. Najwy¿szy wskaŸnik handlu dzieæmi wystêpuje
w Brazylii, ChRL, Tajlandii oraz Stanach Zjednoczonych. Proceder ten nie tylko podlega rozwojowi, ale wci¹¿ anga¿uje coraz to m³odsze osoby (Nesbitt, 2007: 46–50).
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W Kambod¿y prowincj¹ o najwy¿szym wskaŸniku wystêpowania handlu dzieæmi
jest Svay Rieng. Jest ona usytuowana na po³udniowym-wschodzie nad rzek¹ Vai Kou
i po³¹czona jest ze stolic¹ Phnom Penh, Wietnamem oraz s¹siednimi obszarami narodow¹ autostrad¹. Uczêszczanie dzieci do szko³y ponad podstawowej wynosi jedynie
14,8% i o po³owê mniej dziewcz¹t korzysta tam z systemu edukacji. Prowincja usytuowana przy granicy z Wietnamem wykazuje niski poziom aktywnoœci turystycznej,
jednak¿e znana jest jako miejsce, gdzie handel dzieæmi jest czêsto spotykany, ze wzglêdu na ekonomiczn¹ podatnoœæ oraz ³atwy dostêp dla przestêpców seksualnych (Renault, 2006: 14).
Analizuj¹c treœci piêciu kambod¿añskich gazet: „Koh Santepheap”, „Rasmei Kampuchea”, „Kampuchea Thmey”, „The Cambodia Daily” i „The Phnom Penh Post”,
w pierwszej po³owie 2010 roku dosz³o do siedmiu zg³oszonych przypadków handlu
ludŸmi, podczas których w sumie przemycono 15 kobiet. Mo¿na zaobserwowaæ znacz¹cy wzrost wystêpowania tego typu przestêpstw, zestawiaj¹c dane z rokiem poprzednim, gdzie odnotowano jedynie 3 przypadki procederu. Siedem z przemycanych
dziewcz¹t pochodzi³o z Kambod¿y lub Wietnamu i transportowane by³o z ostatniego
pañstwa. Zauwa¿yæ równie¿ nale¿y, i¿ ofiary w ka¿dym przypadku by³y nieletnie.
Wszystkie dziewczêta by³y ofiarami kambod¿añskiego handlu, a miejscem ich przeznaczenia by³a stolica Królestwa, Phnom Penh oraz Akndal lub Siem Reap. W przypadki przestêpstwa zaanga¿owanych by³o osiemnastu handlarzy, w tym dziesiêciu
mê¿czyzn i osiem kobiet, pochodzili oni równie¿ z Kambod¿y i Wietnamu. Spoœród
podejrzanych uda³o siê aresztowaæ siedemnaœcie osób, jedna z podejrzanych zdo³a³a
uciec (ECPAT, 2010).
W œwiadomoœci spo³ecznej handel dzieæmi funkcjonuje jako zjawisko, które ma na
celu sprzeda¿ m³odych dziewcz¹t do domów publicznych, dla potrzeb prostytucji. Nic
bardziej b³êdnego. Handel dzieæmi nie jest ograniczony wy³¹cznie do zaanga¿owania
w seks biznes ofiary, jest to zjawisko z³o¿one, ewoluuj¹ce oraz przybieraj¹ce bardzo
wyrafinowane formy. Najczêœciej dzieci-ofiary handlu ludŸmi s¹ przeznaczane do ¿ebractwa, nielegalnych adopcji, pracy niewolniczej, us³ug seksualnych, przemytu
narkotyków, produkcji pornografii dzieciêcej oraz pope³niania innych przestêpstw
(Morawska, 2006: 304).
Wœród wymienionych przyk³adów wykorzystywania dzieci, w pañstwach Azji
Po³udniowo-Wschodniej, w Kambod¿y do czynienia mamy najczêœciej z trzema z nich.
Anga¿owanie ofiar przez grupy przestêpcze do ¿ebractwa, przemytu narkotyków oraz
pope³niania innych drobnych przestêpstw. Dzieci nie wzbudzaj¹ takich podejrzeñ co
doroœli oraz nie s¹ nara¿one na odpowiedzialnoœæ karn¹. A ich ³atwowiernoœæ oraz poddanie opiekunom sprawia, i¿ stanowi¹ idealnie nadaj¹c¹ siê do pope³niania przestêpstw
jednostkê. Niewolnicza praca dzieci, ma oparcie w najtañszej sile roboczej, jak¹ s¹ nieletni oraz braku doœwiadczenia i mo¿liwoœci oceny ¿yciowej sytuacji, w której jest im
dane funkcjonowaæ. Sprowadza siê to do wykonywania przez dzieci wszelkich czynnoœci jako pewn¹ powinnoœæ wobec osób sprawuj¹cych nad nimi w³adzê. Ostatnim przeznaczeniem jest wykorzystywanie seksualne dzieci, zmuszanie ich do pracy jako
prostytutki oraz zaanga¿owanie w produkcjê filmów pornograficznych. Dzieci traktowane s¹ jako bezpieczni oraz tani dostarczyciele seksualnych us³ug. Bezpieczeñstwo
w rozumieniu zagro¿enia zara¿enia wirusem HIV sprawia, i¿ coraz m³odsze osoby s¹
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po¿¹dane dla jednego z najbardziej dochodowych biznesów prowadzonych przez zorganizowane grupy przestêpcze (ibidem: 304–305).
Handel ludŸmi obok braku edukacji oraz przemocy domowej jest g³ównym czynnikiem utrudniaj¹cym m³odym kobietom realizacjê ich pe³nego potencja³u w tworzeniu
rozwoju gospodarczo-spo³ecznego. W im m³odszym wieku ofiary proceder przemytu
i sprzeda¿y dla potrzeb seksbiznesu i nie tylko zaistnia³, tym wiêksze s¹ tego konsekwencje psychiczne oraz trudnoœci w prowadzeniu i kszta³towaniu w³asnej drogi ¿yciowej (Achieving, 2010: 42).
Szkodliwoœæ tego typu doœwiadczeñ jest trudna do opisania. Ofiary najczêœciej
zmuszone s¹ borykaæ siê z tzw. syndromem stresu pourazowego, poczuciem wyuczonej
bezradnoœci, objawami lêkowymi, zaburzeniami dysocjacyjnymi czy psychozami, jak
równie¿ z syndromem sztokholmskim, który polega na odczuwaniu sympatii i solidarnoœci ze swoimi oprawcami. Konsekwencje procederu s¹ o wiele ciê¿sze, gdy ofiara
doœwiadczy utraty zdrowia, najczêœciej w formie chorób wenerycznych. Najczêœciej
wi¹¿e siê to z brakiem dostêpu do odpowiedniej opieki zdrowotnej, który stanowi kolejny problem, z jakim boryka siê Królestwo Kambod¿y (Pospiszyl, 2008: 275–276).
Równie¿ istnienie nieskutecznej dzia³alnoœci organów bezpieczeñstwa publicznego
lub te¿ brak jakiegokolwiek zainteresowania ofiarami i ich problemami utrudnia walkê
nie tylko z procederem, ale równie¿ poradzenie sobie z konsekwencjami uczestnictwa
w procederze przestêpczym. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ istniej¹ sytuacje, w których
dochodzi do œwiadomego dzia³ania organów œcigania przeciwko ofiarom w wyniku
dzia³añ korupcyjnych, przekupstwa czy przestêpstw. Wci¹gniêcie takiej osoby w nielegalny proceder ³amania prawa wraz z brakiem przychylnoœci organów sprawiedliwoœci
mo¿e stwarzaæ ryzyko odpowiedzialnoœci karnej za pope³nione czyny, w sytuacji gdy
ofiara wspó³uczestniczy w przestêpstwie (ibidem: 276).
M³ode dziewczêta, które zmuszane s¹ do prostytuowania siê, czêsto staj¹ siê przestêpcami w œwietle prawa. Takie sytuacje nie s¹ pojedynczymi przypadkami. Osoby takie oskar¿ane s¹ o nierz¹d i aresztowane za nielegaln¹ dzia³alnoœæ. Policja pañstwowa
powinna przeprowadzaæ dochodzenia, jak podejrzana osoba dosta³a siê do seksbiznesu, czy œwiadczy us³ugi dobrowolnie, czy zosta³a do tego zmuszona oraz czy jest niepe³noletnia i tym samym nie podlega odpowiedzialnoœci karnej. Wœród próby 1800
respondentów przebadanych w Phnom Penh, prowincji Kampong Cham i Oddar Meanchey 83% osób uwa¿a, i¿ oskar¿anie takiej osoby jest z³e, 8% uwa¿a, ¿e owszem tak
powinno byæ, a 9% osób jest niezdecydowanych. Pomimo wiêkszoœci g³osów na „nie”,
zdarzaj¹ siê opiniê naznaczaj¹ce ofiarê. Wypowiedzi te w wiêkszoœci oscyluj¹ wokó³
zdania, i¿ dana osoba jednak œwiadczy us³ugi seksualne, policja jedynie stara siê jej
pomóc przez reedukacjê oraz ofiara by³a niepos³usznym dzieckiem i nie s³ucha³a rodziców (Children’s, 2009: 35–36).
Proceder handlu dzieæmi jest przyk³adem ³amania ich praw, wraz z naznaczaniem
ofiar sprzyja nie tylko powstawaniu patologii spo³ecznych, ale równie¿ powstrzymuje
m³odego cz³owieka od w³asnego rozwoju i prawid³owego wdra¿ania siê w ¿ycie
spo³eczne. Prawa cz³owieka stanowi¹ jeden z g³ównych obszarów zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak równie¿ kwestia handlu dzieæmi, która stanowi
przejaw ich ³amania. Z tego wzglêdu w latach 90. przyjêto wiele dokumentów dotycz¹cych przeciwdzia³ania tym przestêpstwom. Do najwa¿niejszych z nich zaliczyæ
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mo¿na: Konwencjê NZ przeciwko miêdzynarodowej przestêpczoœci zorganizowanej,
Protokó³ o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludŸmi, w szczególnoœci
kobietami i dzieæmi, Konwencjê o prawach dziecka oraz Protokó³ fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dzieæmi, dzieciêcej prostytucji i dzieciêcej
pornografii (Koss, 2007: 69–70).
Konwencja przeciwko miêdzynarodowej przestêpczoœci zorganizowanej wprowadza i definiuje termin zawarty w jej nazwie, jak równie¿ precyzuje charakter miêdzynarodowego przestêpstwa. W dokumencie zorganizowana grupa przestêpcza oznacza
„posiadaj¹c¹ strukturê grupê sk³adaj¹c¹ siê z trzech lub wiêcej osób, istniej¹c¹ przez
pewien czas oraz dzia³aj¹c¹ w porozumieniu w celu pope³nienia jednego lub wiêcej powa¿nych przestêpstw okreœlonych na podstawie niniejszej Konwencji, dla uzyskania,
w sposób bezpoœredni lub poœredni, korzyœci finansowej lub innej korzyœci materialnej” (Konwencja, 2000). Dzia³anie takiej grupy nabiera charakteru miêdzynarodowego
w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, gdy przestêpstwo zosta³o
pope³nione w jednym Pañstwie, jednak¿e czêœæ przygotowañ do niego, kontroli nad
nim, planowania i kierowania odby³a siê w innym pañstwie. Druga natomiast wtedy,
gdy zosta³a pope³niona w wiêcej ni¿ jednym Pañstwie. Do konwencji do³¹czono protoko³y dodatkowe, z których jeden, Protokó³ z Palermo, jest kluczowy dla omawianego
tematu, poniewa¿ wprowadza definicjê handlu dzieæmi, która wykorzystywana jest
jako wzór dla innych organizacji. Z kolei Konwencja o prawach dziecka, przyjêta
w 1989 r., stanowi zbiór podstawowych praw, jakie nale¿¹ siê ka¿dej niepe³noletniej
osobie. Wed³ug stanu na styczeñ 2014 r. umowa ta obowi¹zuje a¿ w 193 pañstwach,
poddaj¹c penalizacji czyny w niej okreœlone, do których nale¿¹: przemyt dzieci, praca
przymusowa i wyzysk, nielegalne adopcje, handel dzieæmi oraz seksualne wykorzystywanie. Do wspomnianego dokumentu do³¹czono protokó³ fakultatywny, który uszczegó³awia przepisy dotycz¹ce handlu dzieæmi przez wprowadzenie bardziej precyzyjnej
definicji handlu dzieæmi w porównaniu do tej zawartej w Protokole z Palermo, szerszej
ochrony ich praw, dziêki czemu ³atwiejsze staje siê jej stosowanie (Koss, 2007: 69–70).
W ramach walki z procederem handlu dzieæmi, oprócz stosowania przepisów prawa
miêdzynarodowego oraz monitoringu poszczególnych pañstw przez ONZ, du¿¹ rolê
odgrywaj¹ organizacje pozarz¹dowe, prowadz¹ce swoj¹ dzia³alnoœæ w zakresie walki
oraz pomocy ofiarom przemytu osób i wykorzystywania ich w celach pracy niewolniczej i seksbiznesu.
Rz¹d pañstwa boryka siê z wieloma trudnoœciami w rozwi¹zaniu tej sytuacji, co
doprowadzi³o do powstania lokalnych i zagranicznych organizacji, które czêsto
przejmuj¹ wykonywanie zadañ, które pierwotnie stanowi³y obowi¹zek Ministerstwa
Sprawiedliwoœci oraz urzêdników i lokalnych organów œcigania. Przyk³adem takiej organizacji mo¿e byæ francuska Action Pour Les Enfants, której dzia³alnoœæ polega na
monitorowaniu potencjalnych przestêpców seksualnych zagra¿aj¹cych nieletnim na
ulicach najwiêkszych miast Kambod¿y. Takie dzia³anie wraz ze zbieraniem informacji,
dowodów czy fotografowaniem przestêpcy wraz z ofiarami, jak równie¿ uzyskiwanie
zeznañ le¿y w gestii policji. Z powodu s³abego systemu s¹dowego, pomoc organizacji pozarz¹dowych jest nieoceniona. Polega ona przede wszystkim na udzielaniu pomocy prawnej oraz wsparcia prawnego kobietom i dzieciom, przeprowadzaniu szkoleñ
dotycz¹cych prawa karnego i procedur dla funkcjonariuszy policji oraz urzêdników
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s¹dowych. Skupione s¹ równie¿ na anga¿owaniu ofiar w pracê spo³eczn¹ oraz reintegracjê (Paillard, 2006: 37).
W takiej zale¿noœci pomiêdzy sektorem administracji publicznej a organizacjami
pozarz¹dowymi bardzo wa¿na jest wzajemna wspó³praca w celu osi¹gniêcia oczekiwanych rezultatów walki z handlem dzieæmi.
Hendel dzieæmi ma wiele obszarów oddzia³ywania. Jednym z nich jest mocno rozwiniêta w Kambod¿y kwestia pedofilii i seksturystyki, która stanowi jeden z aspektów
handlu ¿ywym towarem i wymaga podejmowania doraŸnych oraz d³ugofalowych kroków dla zminimalizowania negatywnych skutków procederu oraz w przysz³oœci ca³kowitej eliminacji problemu.
Wœród przyczyn powstania patologii spo³ecznej, jak¹ jest pedofilia i zwi¹zanej z ni¹
seksturystyki mo¿na doszukiwaæ siê wielu czynników generuj¹cych rozwój danego
zjawiska. Do najistotniejszych z nich nale¿¹ konsekwencje wynikaj¹ce z prowadzenia
antyglobalistycznych i krwawych rz¹dów Komunistycznej Partii Kambod¿y, zwanej potocznie Czerwonymi Khmerami, ubóstwa spo³eczeñstwa oraz zakorzenionej w mentalnoœci mieszkañców Kambod¿y korupcji urzêdników pañstwowych i zwyk³ych obywateli.
Problem pedofilii i powi¹zanej z ni¹ seksturystyki, wyrós³ na pod³o¿u przemian
ekonomiczno-spo³ecznych. Gwa³townoœæ i ogrom wprowadzanych zmian w strukturze
spo³ecznej oraz zmiennoœæ uwarunkowañ gospodarczych negatywnie wp³ynê³a na sytuacjê ¿yciow¹ ludnoœci khmerskiej. Od lat borykaj¹c siê z wszechogarniaj¹c¹ bied¹,
g³odem, zachwianym systemem wartoœci oraz korupcj¹, mieszkañcy Kambod¿y próbuj¹ dostosowaæ siê do nowej rzeczywistoœci w jakiej przysz³o im ¿yæ. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, i¿ taka aklimatyzacja jest trudna do osi¹gniêcia i wymaga wielu lat usilnego
przyzwyczajania siê jednostki do du¿ych i szybko wprowadzonych zmian ¿yciowych.
Wystêpuj¹ce w Kambod¿y problemy spo³eczne s¹ ³agodzone na wiele sposobów,
gdy¿ ich rozwi¹zanie jest zbyt optymistyczn¹ perspektyw¹, o nik³ych szansach na realizacjê. Wœród wielu patologii omawianych przez œwiatow¹ prasê, za najistotniejsze
uznaæ mo¿na brak szkolnictwa podstawowego zw³aszcza edukacji seksualnej i edukacji
dziewcz¹t oraz szeroko rozumian¹ demoralizacjê spo³eczeñstwa (Detyna, 2005: 120).
Ta ostatnia zawiera w sobie wiele zjawisk zwi¹zanych z przemoc¹ i nielegaln¹
dzia³alnoœci¹. Demoralizacja obejmuje miêdzy innymi takie patologie jak: korupcja,
przemoc domowa, praca dzieci, prostytucja, narkomania, pedofilia czy wszelkiego rodzaju grabie¿e i zabójstwa. Wœród niektórych problemów spo³ecznych, z jakimi boryka siê wspó³czesna Kambod¿a, najprê¿niej rozwijaj¹c¹ siê patologi¹ sta³a siê pedofilia
i powi¹zana z ni¹ seksturystyka (ibidem).
Wykorzystywanie seksualne dzieci, w kulturach œwiata, mentalnoœci ludzi oraz
w oczach spo³ecznoœci miêdzynarodowej stanowi jedno z najgorszych naruszeñ praw
cz³owieka. Postrzegane jest za najbardziej haniebny czyn krzywdzenia drugiej osoby.
Powi¹zane jest to z bezwarunkow¹ niewinnoœci¹ i prawem do ochrony przed zagro¿eniami, jakiej dzieci oczekuj¹ od osób doros³ych. Kwestia pedofilii i stosowanie
przemocy psychicznej i fizycznej wzglêdem nieletniego doszczêtnie burzy poczucie
bezpieczeñstwa i komfortu ¿ycia ofiary, któr¹ najczêœciej s¹ osoby o nie wykszta³conym do koñca systemie wartoœci, bêd¹ce w trakcie budowania w³asnej œwiadomoœci.
W grupie przestêpstw seksualnych, pedofilia zajmuje coraz wy¿sz¹ pozycjê pod
wzglêdem iloœci przypadków. Nale¿y ona do przestêpstw o charakterze ujawniania
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sk³onnoœci do zaspokajania pragnieñ erotycznych z udzia³em nieletnich. Funkcjonuje
wiele definicji opisuj¹cych dane praktyki. Rozpatruj¹c kwestiê teoretyczn¹ zjawiska,
nale¿y pamiêtaæ, i¿ nie ka¿dy lubie¿ny czyn z udzia³em dziecka musi œwiadczyæ o pedofilii, jednak¿e gdy te kontakty seksualne stanowi¹ nadrzêdn¹ i dominuj¹c¹ formê
zaspokajania seksualnych potrzeb jednostki, wtedy dane dzia³ania nale¿y nazwaæ pedofili¹ (Podgajna-Kuœmierek, 2003: 34–35).
Generalnie mianem pedofilii okreœliæ mo¿na wszelkie podejmowane dzia³ania seksualne wobec dzieci, które najczêœciej nie osi¹gnê³y dojrza³oœci fizycznej. Jednak¿e jak
wielu jest badaczy zajmuj¹cych siê tym zagadnieniem, tak wiele definicji mo¿na przytoczyæ. Ró¿norodnoœæ t³umaczenia kwestii zwi¹zana jest z ró¿nymi kontekstami oraz
aspektami poruszanymi podczas badañ nad zjawiskiem. Czêœæ osób naukowo rozpatruj¹cych omawian¹ patologiê spo³eczn¹ skupia siê na jej przyczynach i determinantach powstania, inni skupiaj¹ siê na skutkach psychicznych i fizycznych ofiar, które
doœwiadczy³y przemocy, jeszcze inni staraj¹ siê teoretycznie przedstawiæ zakres dzia³añ podlegaj¹cych pod omawian¹ dewiacjê seksualn¹.
Pedofiliê, dosyæ precyzyjnie, zdefiniowaæ mo¿na jako: „zboczenie polegaj¹ce na
uzyskiwaniu satysfakcji seksualnej z molestowania – pieszczenia, masturbowania, czasem pe³nego stosunku seksualnego – z dzieæmi, które nie wesz³y jeszcze w okres pokwitania” (Klimasiñski, 2000: 53). Definicja ta zobrazowuje zespó³ dzia³añ i praktyk
wykonywanych z udzia³em nieletnich w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych
oprawcy. Innym okreœleniem dewiacji, skupiaj¹cym w swoim opisie profil ofiary jest
definicja Ewy Jarosz z Uniwersytetu Œl¹skiego. W myœl definicji: „dzieckiem seksualnie wykorzystywanym uznaæ mo¿na ka¿d¹ jednostkê w wieku bezwzglêdnej ochrony,
je¿eli osoba dojrza³a seksualnie, czy to przez œwiadome dzia³anie, czy te¿ przez zaniedbanie swoich spo³ecznych obowi¹zków lub obowi¹zków wynikaj¹cych ze specyficznej
odpowiedzialnoœci za dziecko, dopuszcza do zaanga¿owania dziecka w jak¹kolwiek
aktywnoœæ natury seksualnej, której intencj¹ jest seksualne zaspokojenie osoby doros³ej” (Jarosz, 1998: 22).
Najczêstszymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na rozwój sk³onnoœci pedofilnych s¹ frustracja seksualna, niedojrza³oœæ powi¹zane z brakiem pewnoœci siebie, fobiami seksualnymi czy alkoholizmem. Czêœæ z nich tworzona jest na bazie w³asnych doœwiadczeñ
z okresu dzieciñstwa, w których najczêœciej oprawca stanowi³ ofiarê przestêpstwa.
Zwi¹zek z tym maj¹ zaburzenia komunikacji interpersonalnej, czêste konflikty, silny
egocentryzm czy autorytaryzm oraz specyficzny charakter pe³nienia ról w rodzinie.
Takie wydarzenia generuj¹ dewiacyjne zachowania i wp³ywaj¹ na póŸniejsze przedmiotowe traktowanie dziecka, czy pozbawianie go to¿samoœci spo³ecznej (Podgajna-Kuœmierek, 2003: 34–35).
Pañstwem, w którym proceder wykorzystywania seksualnego nieletnich jest bardzo
rozwiniêty, ignorowany i rzadko obarczany konsekwencjami prawnymi, jest Królestwo Kambod¿y. To w³aœnie tam zje¿d¿aj¹ pedofile, zw³aszcza z krajów zachodu, w celu
zaspokojenia potrzeb seksualnych.
W ostatnich latach Kambod¿a sta³a siê priorytetowym miejscem przeznaczenia dla
przestêpców seksualnych odwiedzaj¹cych pañstwa Azji Po³udniowo-Wschodniej. Jest
to pierwszorzêdny rezultat przemys³u, jaki stanowi œwiadczenie us³ug seksualnych
przez kobiety i dzieci. Kolejnymi przyczynami takiego stanu rzeczy s¹ nieadekwatne
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ustawodawstwo, niski wiek ofiar i tym samym ma³a œwiadomoœæ prowadz¹ca do szybkiej zgody na lubie¿ne praktyki oraz s¹siedztwo z krajami, które zapewniaj¹ procesy
i karalnoœæ przestêpców seksualnych. Równie¿ egzekwowanie prawa na podstawie
ubogiej bazy danych i badañ oraz niewyedukowanie personelu stanowi barierê przed
skuteczn¹ ochron¹ ofiar pedofilii. Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, i¿ najwa¿niejszym czynnikiem generuj¹cym zjawisko jest bieda (Action Pour Les Enfants, 2006).
To w³aœnie bieda stanowi impuls dla wspomnianych praktyk. Popychaj¹c ludzi do
nielegalnej dzia³alnoœci w celu uzyskania niezbêdnych œrodków do ¿ycia, tworzy
pod³o¿e dla bezkarnego funkcjonowania seks biznesu. Charakteryzuj¹c siê wieloma
aspektami umo¿liwia przestêpcom seksualnym zapewnienie wzglêdnego dobrobytu
mieszkañcom biednego pañstwa, co stanowi kusz¹c¹ perspektywê dla ludzi od lat borykaj¹cych siê z trudn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹.
Statystyki pokazuj¹, i¿ ponad 88,4% dzieci w najwiêkszych miastach Kambod¿y,
Phnom Penh i Sihanoukwille, odby³o swój pierwszy stosunek z zagranicznym mê¿czyzn¹ (Keane, 2006). Bez wzglêdu na wiek czy p³eæ, khmerskie dzieci nara¿one s¹ na
wykorzystanie seksualne oraz konsekwencje psychiczne i fizyczne, z którymi w tak biednym kraju o tak niskim poziomie edukacji trudno walczyæ, a co dopiero przezwyciê¿aæ.
Najczêstszymi sytuacjami, w których dzieci nara¿one s¹ na dzia³alnoœæ pedofilów
jest ¿ycie na ulicy, bezdomnoœæ czy sieroctwo oraz proceder zwany z jêzyka angielskiego god-fathering, oznaczaj¹cy sprawowanie opieki nad dzieckiem jako samozwañczy
ojciec chrzestny. Wystêpuj¹cym w Kambod¿y zjawiskiem, którego praktykowania
rz¹d stara siê ograniczyæ, a nawet zakazaæ, s¹ ma³¿eñstwa mieszane, polegaj¹ce na
zwi¹zku obcokrajowca z zazwyczaj bardzo m³od¹ obywatelk¹ Kambod¿y.
Wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNICEF definiuje „dzieci” ulicy jako osobê poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia, która ¿yje lub spêdza
wiêkszoœæ czasu na ulicach zurbanizowanych obszarów, zajmuj¹c siê sob¹ lub w³asn¹
rodzin¹, poprzez podejmowanie prac dorywczych lub ¿ebrz¹c. UNICEF równie¿ wyró¿nia dwa typy dzieci ulicy. Mianowicie dzieci bezdomne, te mieszkaj¹ce w domu
oraz w niektórych przypadkach nawet uczêszczaj¹ce do szko³y, jednak¿e wys³ane
przez cz³onków rodziny lub same decyduj¹ce siê na pracê na ulicy. To w³aœnie one stanowi¹ potencjalne ofiary wykorzystywania seksualnego lub nawet ¿yj¹ ze œwiadczenia
tego typu us³ug. Wiêkszoœæ z nich stanowi¹ ch³opcy, dziewczynki natomiast najczêœciej trafiaj¹ do domów publicznych. Dzieci trudni¹ siê sprzeda¿¹ pami¹tek, ksi¹¿ek
czy gazet i po zapoznaniu siê z obcokrajowcem czêsto zgadzaj¹ siê na spotkania z doros³ymi. Mniejsze dzieci natomiast, jako bardziej podatne na perswazje, staj¹ siê ofiarami ulicznych gangów i alfonsów, niewiele starszych od nich samych, i s³u¿ebniczo
wykonuj¹ polecone im zadania. W samym Phnom Penh ¿yje wiele takich osób funkcjonuj¹cych przy sklepach, restauracjach, przy nabrze¿u. Wszêdzie tam, gdzie zagranicznych turystów jest najwiêcej. Mieszkaj¹ one w slumsach, noclegowniach czy na
chodniku w fatalnych warunkach sanitarnych (Grillot, 2005).
Kwestia „ojców chrzestnych” natomiast sprowadza siê do przejmowania nad wykorzystywanym dzieckiem szeroko rozumianej opieki. Zagraniczni przestêpcy seksualni
aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu dziecka przez ojcowsk¹ dyscyplinê, naukê oraz wsparcie
finansowe. Zapewniaj¹ im dach nad g³ow¹, jedzenie oraz w wielu przypadkach edukacjê w formie lekcji jêzyka angielskiego. Czêsto zdarza siê, i¿ pedofile zaopatruj¹ w do-
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bra nie tylko sam¹ ofiarê, ale równie¿ jej krewnych oraz osoby bliskie rodzinie.
Przestêpca zapewnia mieszkanie i dobra luksusowe takie jak telewizor, gry komputerowe, radio oraz najpotrzebniejsze rzeczy, na które przeciêtny Khmer nie mo¿e sobie
pozwoliæ. Zdobyte zaufanie, wzglêdnie dobre traktowanie oraz zagwarantowanie zaspokojenia podstawowych potrzeb, gwarantuje oprawcy milczenie i akceptowanie molestowania przez sam¹ ofiarê, jak równie¿ przez jej rodzinê (Travelling, 2006).
Cicha akceptacja rodzin ofiar stwarza pod³o¿e do innej kwestii œciœle powi¹zanej
ze zjawiskiem wykorzystywania seksualnego, mianowicie handlu ludŸmi. Sytuacja,
w której osoby odpowiedzialne za jednostkê nieletni¹, sprawuj¹ce nad ni¹ opiekê nie
sprzeciwiaj¹ siê, a nawet wyra¿aj¹ zgodê na krzywdzenie dziecka, korzystaj¹c z tego
finansowo, jest idealnym przyk³adem szeroko zakrojonego handlu ¿ywym towarem.
To wyra¿enie czêsto kojarzy siê jedynie z przemytem osób za granicê kraju, jednak¿e
nie zawsze musi przyjmowaæ tak¹ formê, choæ w Kambod¿y ten aspekt równie¿ stanowi wa¿n¹ kwestiê spo³eczn¹ na granicy Tajlandii i Kambod¿y.
Proceder ma³¿eñstw mieszanych obecnie jest w procesie ograniczania. Rz¹d Kambod¿y wprowadzi³ obostrzenia dla obcokrajowców chc¹cych poœlubiæ obywatelki
Kambod¿y. Ograniczenia dotycz¹ maksymalnego wieku mê¿czyzny oraz maksymalnego dochodu miesiêcznego. I tak do œlubu mo¿e dojœæ pomiêdzy obywatelk¹ Kambod¿y a nie starszym ni¿ 50 lat mê¿czyzn¹ o zarobkach nieprzekraczaj¹cych 2500
dolarów amerykañskich. Rz¹d Królestwa Kambod¿y t³umaczy swoj¹ decyzjê popraw¹
¿ycia kobiet w pañstwie, które czêsto padaj¹ ofiar¹ fa³szywych intencji, i co za tym
idzie, wykorzystywania seksualnego i handlu ludŸmi (Kamiñski, 2011). Takie ma³¿eñstwa mog¹ generowaæ problem pedofilii w sytuacji, gdy kobieta maj¹ca wyjœæ za m¹¿
nie przekroczy³a okresu dojrza³oœci, a jeœli nawet go przekroczy³a, jest na tyle m³oda
i podatna na perswazjê i obietnice, ¿e mo¿e stanowiæ potencjaln¹ ofiarê wykorzystywania seksualnego. Do czynienia z pedofili¹ mamy równie¿, gdy obcokrajowiec ¿eni siê
z obywatelk¹ kraju, posiadaj¹c¹ ma³e dzieci. W tym przypadku ryzyko pope³nienia
przestêpstwa wzrasta.
Wykorzystywanie seksualne dzieci przez zagranicznych turystów, celowo przybywaj¹cych do Kambod¿y dla zrealizowania swoich fantazji erotycznych, tworzy szereg
konsekwencji fizycznych i psychicznych u ofiar. Równie¿ nale¿y pamiêtaæ o spo³eczno-kulturowych efektach tego procederu, jakimi s¹ rozwój innych patologii spo³ecznych i obni¿enie stanu zdrowia osób zaanga¿owanych, jak równie¿ pog³êbianie siê
niechêci do mówienia o sprawach trudnych wywodz¹cej siê z kultury Khmerskiej.
Osoba doœwiadczaj¹ca przestêpstwa, zw³aszcza natury seksualnej staje siê ofiar¹
w dwojakim wymiarze. Negatywnej modyfikacji ulega jej osobowoœæ oraz destrukcji
– fizycznoœæ. Ka¿dy czyn ma mniejszy lub wiêkszy wp³yw na zmiany osobowoœciowe
oraz prowadzi do niedostosowania spo³ecznego jednostki, która w przypadku pedofilii
dopiero wkracza w wiek obcowania z innymi. Czêste jest równie¿ powielanie wzorców
stosowanych zachowañ przez ofiarê, co dalej prowadzi do wzrostu liczby osób borykaj¹cych siê z dewiacjami seksualnymi (Podgajna-Kuœmierek, 2003: 81–82).
Do fizycznych konsekwencji eksploatowania dzieci, czêsto przed osi¹gniêciem
wieku dojrza³oœci, zaliczyæ mo¿na aspekt zdrowotny, stanowi¹cy rosn¹cy problem
w Kambod¿y. Spo³eczeñstwo khmerskie doœwiadcza wzrostu zachorowalnoœci na
Zespó³ Nabytego Niedoboru Odpornoœci. Obecnie zara¿onych wirusem HIV oraz cho-
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rych na AIDS w Królestwie jest 63 tysi¹ce na populacjê licz¹c¹ 14 952 665 mieszkañców. W 2009 r. z powodu choroby umar³o 3100 osób (The World Factbook
Cambodia, 2012). Zagro¿enie zara¿enia siê wirusem HIV przez osoby korzystaj¹ce
z us³ug seksualnych nieletnich sprawia, i¿ siêgaj¹ oni po coraz m³odsze „nieska¿one”
dzieci.
Aspekt kulturowy przestêpstwa ma zwi¹zek z nieporuszaniem tematów trudnych,
tzw. tabu w kulturze khmerskiej. Zwyczaje w Kambod¿y charakteryzuj¹ siê nieokazywaniem uczuæ, które mog¹ œwiadczyæ o s³aboœci. Takie postrzeganie rzeczywistoœci
jest efektem d³ugotrwa³ej i intensywnej polityki Czerwonych Khmerów. W tej sytuacji
wiêkszoœæ ofiar nie informuje o przestêpstwie, myœl¹c i¿ s¹ po prostu s³abe i powinny
sobie poradziæ z problemem w pojedynkê. Równie¿ kwestia wieku i hierarchii spo³ecznej jest impulsem do tego typu zachowañ.
Konsekwencj¹ nielegalnych praktyk seksualnych jest pog³êbienie siê ró¿nic p³ciowych i dyskryminacji. Ni¿sza pozycja kobiet w Kambod¿y oraz innych pañstwach Azji
Po³udniowo-Wschodniej skutkuje piêtnowaniem ofiar wykorzystywania seksualnego
p³ci ¿eñskiej, nie gwarantuj¹c im mo¿liwoœci dochodzenia praw, za to ignoruj¹c poczynania przestêpców (W³adze, 2010).
Oprócz wy¿ej wspomnianych efektów pedofilii i seksturystyki istnieje wiele innych, do których dostêp jest ograniczony. W interesie rz¹du Kambod¿y nie jest ujawnianie gorsz¹cych i druzgoc¹cych danych, które mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na sytuacjê
gospodarcz¹ w aspekcie turystyki. Na szczêœcie istnieje wiele organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz pomocy ofiarom wykorzystywania seksualnego.
Po latach wojen i konfliktów, Królestwo Kambod¿y stanê³o twarz¹ w twarz z g³êbokim kryzysem gospodarczym, wyniszczeniem terenu oraz szeregiem problemów spo³ecznych, które przez d³ugi okres czasu pog³êbia³y siê i utrwala³y. Obecnie podejmuje
siê próby zwalczenia lub zminimalizowania zjawisk, degraduj¹cych khmerskie spo³eczeñstwo. W celu poprawy jakoœci ¿ycia i bezpieczeñstwa ludnoœci dzia³alnoœæ rozpoczê³o wiele organizacji pozarz¹dowych funkcjonuj¹cych regionalnie na terenie
pañstwa oraz organizacji miêdzynarodowych, które prowadz¹ swoje programy lub nastawione s¹ na pomoc krajom Azji Wschodniej i Po³udniowej.
Na uwagê zas³uguje lokalna organizacja pozarz¹dowa, dzia³aj¹ca non-profit i niemaj¹ca charakteru politycznego. Jej istnienie warunkuje misja pomocy dzieciom, zw³aszcza tym maltretowanym, wykorzystywanym i molestowanym seksualnie. G³ównym
celem organizacji jest zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom, pomoc w dochodzeniu
swoich praw oraz zapewnienie im lepszego ¿ycia. Organizacja pozarz¹dowa Coalition
to Address (Sexual) Exploitation of Children in Cambodia zosta³a za³o¿ona w 2001 r.
przez trzy organizacje, które obra³y sobie cel walki z seksualnym wykorzystywaniem
dzieci. Obecnie do koalicji nale¿¹ 24 organizacje. Program dzia³ania polega na œcis³ej
i wzajemnej wspó³pracy w celu unikniêcia luk w procesie pomocowym i tym samym
zapewnienia lepszej opieki ofiarom, wraz z równoczesnym przeciwdzia³aniem przestêpstwom (About Us, 2012). Kambod¿a, chc¹c zwalczaæ patologie spo³eczne w pañstwie, korzysta równie¿ z pomocy spo³ecznoœci miêdzynarodowej m.in. w formie
dzia³alnoœci organizacji zagranicznych, prowadz¹cych swoje programy pomocowe
w Królestwie. Takimi instytucjami s¹ np. Fundacja Somaly Mam (ang. Somaly Mam
Foundation) oraz Action Pour Les Enfants (APLE).
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Pierwsza z nich jest charytatywn¹ fundacj¹ non-profit zaanga¿owan¹ w walkê ze
wspó³czesnym niewolnictwem na ca³ym œwiecie. Jej g³ównym celem jest wykorzenienie handlu ludŸmi, wyzwolenie jego ofiar oraz wsparcie tych, którzy przetrwali, aby
mogli tworzyæ swoje ¿ycie na nowo z dum¹ i wiar¹ w samych siebie. Fundacja jest
szczególnie skupiona na pañstwach Azji Po³udniowo-Wschodniej, poniewa¿ to w³aœnie tam handel ludŸmi jest najszybciej rozwijaj¹cym siê przemys³em, gdzie ponad dwa
miliony kobiet i dzieci jest sprzedawanych dla potrzeb seksbiznesu. Wizj¹ fundacji jest
stworzenie œwiata wolnego od handlu ludŸmi, a priorytetow¹ misj¹ pozwolenie dzieciom i kobietom na decydowanie o w³asnym ¿yciu. Fundacja zosta³a za³o¿ona przez
Somaly Mam, która sama by³a ofiar¹ seksbiznesu w swoim rodzinnym kraju, jakim jest
Kambod¿a. Po heroicznej ucieczce, za³o¿y³a fundacjê pomocy i dotychczas uwolni³a
z niewoli a¿ 30 tysiêcy dzieci. Fundacja Somaly Mam wspó³pracuje z wieloma innymi
organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz pomocy kobietom i dzieciom, nara¿onych lub
bêd¹cych ofiarami handlu ludŸmi (About Us, 2012, www.somaly.org).
Organizacja APLE jest organizacj¹ non-profit zarejestrowan¹ we Francji od 1994 r.
Skupiona jest na utworzeniu spo³eczeñstwa, gdzie ka¿dy jest wolny od wykorzystywania i molestowania. Stara siê osi¹gn¹æ swój cel poprzez redukcjê wszelkich form
wykorzystywania seksualnego, nadmiernej eksploatacji w pracy poprzez ostrze¿enia,
przeciwdzia³anie, ochronê oraz promocjê wnoszenia oskar¿eñ. Organizacja oprócz
prowadzenia szerokich i precyzyjnych badañ nad zjawiskiem przemocy seksualnej,
prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ terenow¹ obserwuj¹c i analizuj¹c zachowania podejrzanych, zazwyczaj zagranicznych turystów. Dysponuj¹ równie¿ grup¹ wyspecjalizowanych osób, które docieraj¹ do ofiar wykorzystywania seksualnego i oprócz
pomocy psychicznej i zdrowotnej uzyskuj¹ od nich niezbêdne informacje, które maj¹
kluczowe znaczenie w procesie oskar¿ania danego przestêpcy (About APLE, 2012,
http://www.aplecambodia.org). Wy¿ej wymienione organizacje oraz wiele innych
funkcjonuje na terenie Kambod¿y b¹dŸ prowadzi tam swoje programy w celu polepszenia ¿ycia dzieci oraz zapewnienia im bezpieczeñstwa. Jednak¿e pomoc pozarz¹dowa i miêdzynarodowa to nie wszystko. Najwa¿niejszym jest, aby sam rz¹d
dostrzeg³ problem i podj¹³ dzia³ania prewencyjne, co w tak ubogim kraju jest trudne do
zrealizowania.
Problem pedofilii i seksturystyki istnieje i bêdzie istnia³, pañstwo mo¿e jedynie minimalizowaæ ich zasiêg oraz prowadziæ dzia³ania prowadz¹ce do oskar¿ania i karania
przestêpców seksualnych, co z biegiem czasu sprawi, i¿ Kambod¿a przestanie byæ docelowym miejscem turystyki seksualnej.
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STRESZCZENIE
Artyku³ prezentuje pewien zakres problemów spo³ecznych we wspó³czesnej Kambod¿y,
bêd¹cych efektem przemian politycznych oraz uwarunkowañ ekonomicznych w pañstwie.
Omawianym procederem jest kwestia pedofilii i seksturystyki, która stanowi formê handlu dzieæmi i jest zjawiskiem rozwijaj¹cym siê na pod³o¿u niekorzystnej sytuacji gospodarczej pañstwa.
W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy omawianych zjawisk jak równie¿ obraz sytuacji we wspó³czesnej Kambod¿y. Przedstawiono tak¿e organizacje pozarz¹dowe podejmuj¹ce
dzia³ania w celu likwidacji problemów spo³ecznych oraz minimalizowania ich negatywnych
skutków.
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SOCIAL SECURITY IN CONTEMPORARY CAMBODIA: THE ISSUE OF
PEDOPHILIA AND SEX TOURISM AS ONE OF THE ASPECTS OF CHILD
TRAFFICKING
ABSTRACT
The article presents a range of social problems in contemporary Cambodia, resulting from
the political and economic conditions in the country. The discussed practice is the issue of
pedophilia and sex tourism, which is a form of children trafficking and is a phenomenon growing
on the ground of economic disadvantages of state. The paper presents the theoretical basis of
these phenomena as well as picture of the situation in contemporary Cambodia. There is also presented non-governmental organizations taking action to remedy social problems and to minimize their negative effects.

