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Ohlas mimořádné badatelské a kulturní činnosti nyní i v Česku,
rostoucí význam v německy mluvících regionech
Celý rok po vydání knihy se jejím obsahem zabývala rakouská a německy mluvící média, počínaje
rozhlasem a televizí přes noviny i časopisy. Kniha vídeňského autora, vědeckého pracovníka
zabývajícího se kulturními, sociálními a sexuálními problémy, Rainera Königa-Hollerwögera, vychází
nyní česky v brněnském nakladatelství Littera.
Rainer König-Hollerwöger je prezidentem multikulturního a interdisciplinárního institutu IPS-WIEN,
který má rovněž ve Znojmě svoji pobočku a působí zde pod názvem Kancelář Mikuláš. Autor se již
dlouhá léta věnuje kulturní spolupráci mezi Rakouskem a Českem, zúčastňuje se řady kulturních akcí
jako autor, malíř, pianista a varhaník. Je vyznavačem české kulturní svébytnosti.
Jeho citlivý přístup k sociálním a duchovním otázkám jej v poslední době přivedl jako experta k účasti
na větším projektu EU zahrnujícímu Česko, Rakousko a Německo. Projekt probíhá za finanční podpory
programu AGIS Evropské komise pro justici, svobodu a bezpečnost.
V souvislosti s ním se důsledně věnoval celému rakousko-českému pohraničnímu regionu se
zaměřením na prostitucí, nucenou prostitucí a obchodováním s lidmi.
Kromě toho uspořádal institut IPS-WIEN pod vedením Rainera Königa-Hollerwögera školení příslušníků
policie a kriminální policie v jižních Čechách, na jižní Moravě a ve spolkových zemích horního a dolního
Rakouska i na univerzitě v Českých Budějovicích.
Rozsáhlá evropská studie vídeňského autora a institutu IPS-WIEN probíhá za podpory různých
rakouských spolkových ministerstev, zemských vlád a města Vídně.
Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti i Spolkové ministerstvo vědy a výzkumu
finančně podporují také český překlad a vydání této evropské knihy.
Ve své pečlivé a rozsáhlé studii přichází známý vídeňský badatel Rainer König-Hollerwöger k poznání,
že to jsou převedším Rakušané a Němci, kteří přicházejí do příhraničních regionů jako sexuální turisté.
Jako odborníkovi, který se věnuje otázkám sexu dobře ví, že prostituce patří mezi nejstarší řemesla.
Ve své knize líčí velice citlivě lidské osudy sexuálních pracovnic v příhraničí. Osvětluje přitom také
otázku prostitutek v dobách Rakousko-Uherské monarchie a zároveň se zabývá
současnou
mezinárodní situací.
Senzibilitu, prevenci a kulturní komunikaci řadí Dr. König-Hollerwöger na první místo, považuje je za
mimořádně důležité. Všechna předčasná posuzování a odsuzování i zevšeobecňování odmítá.
Coby znalec prostředí, ve kterém dochází k násilí, v Rakousku vždy znovu veřejně vystupuje proti
jakékoli formě násilí páchaného na dětech. Současně se věnuje také otázce pohřešovaných dětí a
mladistvých v Evropě.
Dr. König-Hollerwöger byl prvním expertem, který se ve Vídni začal v roce 2004 zabývat dětskou
prostitucí a vytvořil posléze televizní dokument zabývající se tímto tématem. Ve své knize „Dítě
uprostřed dusivého sexuálního násilí. Cesta k dřívějším obětem a pachatelům“, které vydalo v roce
2003 nakladatelství Fischer ve Frankfurtu nad Mohanem (ISBN:3-8301-0469-3) působivě líčí pozadí
dramatických situací dětí v rakouských Alpách.
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