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Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γ.
Μπουτάρη
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με αγώνες κατά της πορνείας από την
ίδρυσή του το 1920 και μακρόχρονη δράση στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των
γυναικών, επισημαίνει την μεγάλη ανάγκη καταπολέμησης και κατάργησης της πορνείας.
Σύμφωνα με την πάγια θέση του ΣΔΓ αλλά και του γυναικείου κινήματος ευρύτερα, η
πορνεία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της βίας και της ανισότητας σε βάρος των
γυναικών που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα.
Το φαινόμενο της πορνείας δεν είναι συμβατό με τις αρχές της ισότητας και της ίσης
μεταχείρισης και της αυτοδιάθεσης των ανθρώπων σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η πορνεία
σε συνδυασμό με την διακίνηση χιλιάδων ενηλίκων και ανηλίκων, πολλαπλά ευάλωτων
γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση, αποτελούν σύγχρονες μορφές δουλείας και
απόλυτης εξαθλίωσης, πίσω από τις οποίες δραστηριοποιούνται τεράστια κυκλώματα του
οργανωμένου εγκλήματος με ανυπολόγιστα κέρδη.
Η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τη χώρα μας θα αποτελέσει ένα
σημαντικό βήμα προόδου δεδομένου ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο για την
ουσιαστική πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών
με, μεταξύ άλλων, την λήψη ευρέος φάσματος μέτρων για την συνδρομή των θυμάτων, την
δίωξη και τιμωρία των δραστών και τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού
παρακολούθησης της συμμόρφωσης των συμβαλλομένων χωρών.
Eίναι πλέον επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής και
σχεδιασμού αποτελεσματικών εθνικών εκστρατειών για την κατάργηση της πορνείας.
Ήδη στην Ευρώπη η μία χώρα μετά την άλλη (Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία,
Ιρλανδία), προχωρούν στη θέσπιση νόμων για την κατάργηση της πορνείας στο πνεύμα της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της ισότητας
των φύλων. Οι νόμοι αυτοί προβλέπουν υποστήριξη και προστασία των γυναικών που
απελευθερώνονται από τα δίκτυα της πορνείας, κατάργηση κάθε μορφής καταπίεσης σε
βάρος τους, καταδίκη κάθε είδους «προστατών» και διακινητών, δημιουργία προγραμμάτων
εξόδου των γυναικών από το σύστημα της πορνείας και εναλλακτικές μορφές απασχόλησής
τους, ποινικοποίηση της αγοράς του σεξ, και προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη της
πορνείας μέσω κατάλληλης αγωγής και δράσεων ευαισθητοποίησης.
Όταν η Ευρώπη κάνει βήματα αναγνώρισης της γυναικών που εμπλέκονται στην πορνεία ως
θυμάτων και τους δίνει τα μέσα να απεμπλακούν από το σύστημα, είναι δυνατόν να
«διαφημίζεται» η πορνεία ?
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