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“

Ας
η μαστροπεία
θα μπορούσε,
πράγLetαλλάξουμε
us change οπτική:
the perspective:
pimping
could indeed
ματι,
να θεωρηθεί
αρχαιότερο
επάγγελμα
στον κόσμο.
be considered
the το
oldest
profession
in the world.
In
Σε
απλώς
επειδή κάτι
έχει υπάρξει
anyκάθε
case,περίπτωση,
just because
something
has existed
for a για
πολύ
καιρό,
δε not
σημαίνει
δενit should
θα έπρεπε
ή ότι δεν
long time
does
meanότι
that
or cannot
be θα
μπορούσε
Δε λέμε
«η δολοφονία
changed. να
Weαλλάξει.
do not say
“murder
has beenυπήρχε
aroundανέκαθεν:
δεwe
μπορούμε
γι’ αυτό».
Δείτε,
forever:
cannot να
do κάνουμε
anythingκάτι
about
it”. Look
at για
παράδειγμα,
ποινή
ή την δουλεία.
death penaltyτην
orθανατική
slavery for
example.

100 EURO

00

«Η
ΠΟΡΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΟOLDEST
ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ
“PROSTITUTION
IS THE
PROFESSION INΣΤΟΝ
THE WORLD.”
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΚΟΣΜΟ.»

“IT
A CHOICE.”
«Η IS
ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ.»

ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ;
A
CHOICE?
«ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
“IT IS AΟΛΕΣ
JOB LIKE
ANY OTHER.”
ΟΠΩΣ
ΟΙ ΑΛΛΕΣ.»
Γνωρίζετε
κάποια
δουλειά
στην οποία
οι άνθρωDo you know
anyάλλη
other
job where
people
face a
ποι
έχουν ποσοστό
10 έως the
40 φορές
άνω
mortality
rate 10 θνησιμότητας
to 40 times above
average?
του
μέσου
όρου;
το 60 με 80%
των «εργαζομέWhere
60 to
80%Όπου
of “workers”
experience
regular
νων»
βιώνει
σωματική
σεξουαλική
physical
andσυχνή
sexual
abuse?και
If this
is a job κακοποίlike any
other,
how
come
few women
from οι
Western
ηση;
Εάν
είναι
μιαso
δουλειά
όπως όλες
άλλες, Europe
πώς γίtake the
Howαπό
come
overwhelming
νεται
τόσοopportunity?
λίγες γυναίκες
την the
Δυτική
Ευρώπη να
majority
are migrant
women?
Does this mean
that
την
επιλέγουν;
Πώς γίνεται
στη συντριπτική
τους πλειthis so called
is only
for the foreign
women
ονότητα
να είναι“job”
γυναίκες
μετανάστριες;
Μήπως
αυτήinη
yourόνομα
country?
For the sake
of gender
should
κατ’
«δουλειά»
αφορά
μόνο τιςequality,
αλλοδαπές
γυwe campaign
to promote
this job άραγε,
for men?
ναίκες
στη χώρα
σας; Θα έπρεπε
γιαThere
χάρη are
της
trade unions
in Europe
that do not
see prostitution
ισότητας
των φύλων,
να κάνουμε
εκστρατεία
ώστε να
as a job as it is
incompatible
theτους
safety
and
προωθήσουμε
αυτή
τη δουλειά with
και για
άνδρες;
the dignity,
well as συνδικάτα
the “career”
progression,
Στην
Ευρώπη,asυπάρχουν
τα οποία
δεν αναassociated την
withπορνεία
a profession.
γνωρίζουν
ως δουλειά, καθώς δεν είναι
συμβατή με την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, όπως επίσης και με την επαγγελματική
“PROSTITUTION
BRINGS WOMEN
εξέλιξη
που συχνά συνδέεται
με ένα επάγγελμα.
ECONOMIC INDEPENDENCE,
ESPECIALLY TO MIGRANT WOMEN.”

«Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ,
In times of economic crisis, with high unemployment,
ΕΙΔΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ.»
with thriving racist attitudes, it would be very easy
Σε
περιόδους
οικονομικήςisκρίσης,
με υψηλά
ποσοστά
to say
that prostitution
a solution
for women
in
ανεργίας
και κυριαρχούσες
ρατσιστικές
αντιλήψεις,
general, and
for migrant women
in particular.
It
θα
ήτανeven
πολύhelp
εύκολο
να πούμεunemployment
ότι η πορνεία αποτελεί
would
to reduce
rates!
Real issues
for migrant
women
are about:
λύση
για τις γυναίκες
γενικά,
και ιδιαίτερα
για labour
τις μεmarket access,
qualiﬁcation
recognition
andτων
family
τανάστριες.
Θα βοηθούσε
μάλιστα
στη μείωση
ποreuniﬁcation
rights.
Economic
independence
should
σοστών
ανεργίας!
Όμως,
τα πραγματικά
ζητήματα
που
not come atμεthe
of harm and
abuse.
the 21st
σχετίζονται
τις cost
μετανάστριες
αφορούν:
τηνInπρόσβαcentury,
we have
do better.την αναγνώριση των προση
τους στην
αγοράtoεργασίας,
σόντων τους και τα δικαιώματά τους στην οικογενειακή
επανασύνδεση. Η οικονομική ανεξαρτησία δεν θα έπρεπε να έχει ως τίμημα τη βία και την κακοποίηση. Στον 21ο
αιώνα, επιβάλλεται να στοχεύσουμε σε κάτι καλύτερο.

«Αν
οι γυναίκες
είχανeconomic
περισσότερες
οικονομικές
επιλο“If women
had more
choices
in this society,
γές
σεwould
αυτή την
επέλεγαν
να κακοποιούthey
not κοινωνία,
choose toδε
beθα
abused
in prostitution”,
νται
πορνεία»,
αναφέρει
FionatheBroadfoot,
πρώην
saysστην
Fiona
Broadfoot,
survivorηfrom
UK. Choice
is
εκδιδόμενη-survivor
από το Ηνωμένο
Η επιλοalways related to a context.
Today in Βασίλειο.
Europe, gender
γή
είναι πάντα
κάτιa σχετικό.
στηνatΕυρώπη,
η ισότηequality
is not
reality:Σήμερα
just look
the gender
ταpay
τωνgap
φύλων
δενthe
αποτελεί
πραγματικότητα:
να ρί(16%),
prevalence
of violenceαρκεί
against
ξουμε
μια(1ματιά
στο μισθολογικό
(16%),
στην επιwomen
in 5 women
victim of χάσμα
domestic
violence),
sexist stereotypes,
underrepresentation
of 5
women
κράτηση
της βίας εναντίον
των γυναικών (1 στις
γυναίκες
in business,
academia
and politics (24%
of στα
national
έχει
υπάρξει θύμα
ενδοοικογενειακής
βίας),
σεξιστιparliamentarians)…
In a context where
many
women
κά
στερεότυπα, στην υποεκπροσώπηση
των
γυναικών
στον
face discrimination,
poverty
and violence,
consent
τομέα
των επιχειρήσεων,
στον ακαδημαϊκό
χώρο
και στην
can be (24%
bought
with money.
Extensive
research
πολιτική
γυναίκες
στα εθνικά
κοινοβούλια).
Στις παindicates
that poverty,
family γυναίκες
loss, homelessness,
ρούσες
συνθήκες,
όπου πολλές
βιώνουν διακρίdrugφτώχεια
addiction
of physical
sexual με
σεις,
καιand
βία,aη history
συναίνεση
μπορεί ναand
αγοραστεί
make δείχνουν
young women
vulnerable
τοabuse
χρήμα.combine
Εκτενείςtoέρευνες
ότι η φτώχεια,
η οικοto entering
prostitution.
Moreover,
majority
γενειακή
απώλεια,
η έλλειψη
στέγης, οthe
εθισμός
στα of
ναρwomenκαθώς
who enter
prostitution
do so very
young.
κωτικά
και ένα
ιστορικό ﬁrst
σωματικής
και σεξουαλιWould
want yourέτσι
daughter
sister to νεαρές
chooseγυκής
βίαςyou
συνδυάζονται
ώστε ναorκαθιστούν
prostitution?
Sheστο
could
start tomorrow.
ναίκες
ευάλωτες
να οδηγηθούν
στην πορνεία. Επιπλέον, η πλειονότητα των γυναικών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην πορνεία είναι άτομα πολύ νεαρής ηλικίας. Θα
“PROSTITUTION
LOT
OF MONEY.”
θέλατε
η κόρη σας ή BRINGS
η αδερφή Aσας
να επιλέξει
την πορνεία;
Θα μπορούσε να ξεκινήσει και από αύριο.
To whom? According to Interpol in Europe, a pimp
earns 110 000 euros per year and per woman in
«Η
ΠΟΡΝΕΙΑIf ΦΕΡΝΕΙ
ΠΟΛΛΑ
ΛΕΦΤΑ.»
prostitution.
prostitution
were such
a good job,
how come the majority of women in prostitution
Σε ποιον; Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Interpol, ένας μαdo not own a car, an apartment or save money for
στροπός εισπράττει 110.000 ευρώ κατά έτος για κάθε γυthe future? The idea that prostitution brings a lot of
ναίκα που εκδίδεται. Εάν η πορνεία ήταν όντως μια τόσο
money is a myth. Moreover, debating on the amount
καλή
δουλειά, γιατί η πλειονότητα των εκδιδομένων γυof money earned in prostitution is a dishonest
ναικών
δεν έχει δικό της αυτοκίνητο, σπίτι, ή αποταμιεύstrategy: whatever the amount, prostitution is about
σεις;
Η
αντίληψη
ότι η πορνεία φέρνει μεγάλα κέρδη είναι
someone buying access to your body and sexuality.
ένας
μύθος. Επιπλέον, κάθε συζήτηση για τα ποσά που ειHuman beings are priceless.

σπράττονται από την άσκηση της πορνείας είναι ουσιαστικά
μια ανέντιμη στρατηγική: ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε
κέρδη, με την πορνεία κάποιος αγοράζει την πρόσβαση στο
σώμα και την σεξουαλικότητά σου. Οι άνθρωποι όμως είναι ανεκτίμητοι.

”
”

“
«Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ
“PROSTITUTION
IS ABOUT SEXUAL
FREEDOM,
ABOLITION
IS ANTI-SEX.”
ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ.»
Ας
γίνουμε
ακριβείς:
σε τίνος
σεξουαλική
ελευθεLet
us be πιο
more
precise:
whose
sexual freedom
ρία
Όλοι συμφωνούν
η σεξουαλιareαναφερόμαστε;
we talking about?
Everyoneότιagrees
that
κή
ελευθερία
συνίσταται
στην
της σεξουαλιsexual
freedom
consists
of προστασία
enjoying sexual
health
κής
καιbased
των σεξουαλικών
δικαιωμάτων,
στη βάση
andυγείας
rights,
on equality
and free from
any
της
ισότητας και χωρίς
διακρίσεις,
εξαναγκασμό
ή βία
discrimination,
coercion
or violence
(definition
of
(όπως
ορίζεται
από Organisation).
τον ΠαγκόσμιοProstitution
Οργανισμό Υγείας).
the World
Health
is not
Ηabout
πορνεία
σεξ, αλλά
την εξουσία:
η αγοsex,δεν
it’sαφορά
aboutτοpower:
the purchase
of sex
is
ρά
σεξ συνιστά
την άρνηση
τωνdesire.
επιθυμιών
του άλtheτου
denial
of the other
person’s
Paying
for
λου.
σεξ σημαίνει
άρνηση
τουto
δικαιώμαsex Ηisπληρωμή
denyingγια
another
person’s
right
sexual
τος
για σεξουαλική
επιθυμία
του άλλουdisempowering
ατόμου και συdesire
and consists
of a profound
ντελεί
στηνagency
πλήρη αποδυνάμωση
της αυτοδιάθεσης
και
of sexual
in another human
being. In other
των
επιλογών
άλλα
λόγια, το
αγοράζεις
σεξ
words,
buyingτου.
sexΜε
from
someone
canναnever
be about
από
κάποιο
άτομο δεν
μπορεί ποτέ are
να σχετίζεται
την
sexual
freedom.
Abolitionists
pro-sex:με
they
want genuine
sexual freedom
and equality
between
έννοια
της σεξουαλικής
ελευθερίας.
Η εκστρατεία
για
women
and men,
this cannot
be achieved
long
την
κατάργηση
της and
πορνείας
δεν είναι
αντίθετη as
προς
τη
as sexuality is placed
within
of the market.
σεξουαλικότητα
και είναι
υπέρthe
τηςscope
ουσιαστικής
σεξουαλικής ελευθερίας και ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο η σεξουαλικότητα παραμένει διαθέσιμη στην αγορά.

SEXUAL
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
FREEDOM?
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ;

«ΚΑΠΟΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΟΤΙ
“SOME WOMEN
CLAIM ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
THAT IT IS THEIR
RIGHT
TO PROSTITUTE
THEMSELVES.”
ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ.»
Κάποιοι
άνθρωποι
συνειδητά
εργασθούν
με
Some people
freely
acceptδέχονται
to workναfor
less than
αμοιβή
πολύ χαμηλότερη
του κατώτατου
μισθού (ειδικά,
the minimum
wage (especially
undocumented
migrants
for example);
some even agree
sell
για
παράδειγμα,
μετανάστες/μετανάστριες
χωρίςtoνόμιμα
one organ.
In bothάτομα
cases,
society
hasκαι
decided
έγγραφα).
Υπάρχουν
πουour
δέχονται
ακόμη
να πουto protect
the
mostτου
vulnerable
and
λήσουν
κάποιο
όργανο
σώματός τους.
Καιguarantee
στις δύο πεdecent lifeη for
all; inμας
such
the law
ριπτώσεις,
κοινωνία
έχειcases,
αποφασίσει
να therefore
προστατεύcondemns
employer,
buyer ofαξιοπρεπή
the organ.
σει
τα πλέονthe
ευάλωτα
άτομα or
καιthe
να εγγυηθεί
διSimilarly,
the lawπεριπτώσεις
should criminalise
sex buyer,
αβίωση.
Σε τέτοιες
επομένως,the
ο νόμος
καταδιnot the
in prostitution.
personsΑντίστοιmight
κάζει
τονperson
εργοδότη,
ή τον αγοραστήSome
του οργάνου.
indeed
claimμεthat
theyπρέπει
choose
be in prostitution;
χα,
σύμφωνα
το νόμο
ναto
διώκεται
ποινικά ο αγοbut a democratic
is not builtάτομο.
on the
basisάτοof
ραστής
του σεξ, καιsociety
όχι το εκδιδόμενο
Κάποια
individual
claims that
don’t reﬂect
situation
of the
μα
μπορεί πράγματι
να ισχυριστούν
ότιthe
επέλεξαν
να εμπλαoverwhelming
majority.
is the future
we are
κούν
στην πορνεία.
Όμως,At
μιαstake
δημοκρατική
κοινωνία
δεν
creating,
the society
we want
to liveισχυρισμών
in. In this day
είναι
χτισμένη
στα θεμέλια
ατομικών
πουand
δεν
age, we should be
more concerned
aboutΑυτό
women’s
αντικατοπτρίζουν
τη συντριπτική
πλειονότητα.
που διand men’s right
to be inπου
prostitution.
ακυβεύεται
είναι not
το μέλλον
δημιουργούμε, η κοινωνία στην οποία θέλουμε να ζούμε. Στη σημερινή εποχή, θα
έπρεπε να μας απασχολεί περισσότερο το δικαίωμα των γυ“ONLYκαι
“SEX
WORKERS”
TALK
ναικών
των ανδρών
να μηνSHOULD
εμπλέκονται
στηνABOUT
πορνεία.
PROSTITUTION, BECAUSE THEY KNOW BEST.”

«ΜΟΝΟ
ΟΙ «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΣΕΞ»
Should only women who have been victim of
ΘΑ
ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
domestic violence be entitled to denounce intimate
ΠΟΡΝΕΙΑ,
ΓΙΑΤΙDomestic
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ.»
partner violence?
violence
is recognised

as aαυτή
structural
form θα
of violence
against
Με
τη λογική,
έπρεπε μόνο
οι women,
γυναίκεςthat
που
affectsυπάρξει
us all,θύματα
womenενδοοικογενειακής
and men, because
it isναabout
έχουν
βίας
έχουν
societal
values.
Prostitutionτηalso
affectsσυντρόφων;
us all: it
το
δικαίωμα
να καταγγέλλουν
βία μεταξύ
conveys
norms and representations
young people,
Η
ενδοοικογενειακή
βία έχει πλέον to
αναγνωριστεί
ως
it is trivialised and even glamorised by the media and
δομική
μορφή βίας εναντίον των γυναικών, η οποία μας
the culture industry. No wonder the insult ‘whore’ is
επηρεάζει
συνολικά, γυναίκες και άνδρες, γιατί αφοso widespread! Moreover, for every mediatised “sex
ρά
κοινωνικές αξίες. Επίσης, η πορνεία μας αφορά γιαworker”, there are many survivors of prostitution,
μεταφέρει κοινωνικούς κανόνες και αναπαραστάσεις
«Η
ΠΟΡΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΡΟΣ
ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ τίwho
“PROSTITUTION
IS PART
OF WOMEN’S
very rarely speak out, because of the trauma
στους
νέους ανθρώπους, ενώ συχνά υποτιμάται, ακόHISTORICAL
STRUGGLE
TO CONTROL
THEIR
ΑΓΩΝΩΝ
ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
linked to their experience. And millions of persons
μη
και
«ωραιοποιείται», από τα ΜΜΕ και την πολιτιστική
BODY.”
ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ.»
still in prostitution, who are invisible. It is time to
βιομηχανία. Δεν απορεί κανείς που η προσβολή «πόρlisten to them.
ΤηInδεκαετία
του in
1970
στην Ευρώπη,
γυναίκες
πράγμα- νη» είναι τόσο διαδεδομένη! Επιπλέον, σε κάθε «εργαthe 1970s
Europe,
womenοιindeed
struggled
ζόμενη
του σεξ» που έχει προβληθεί από τα ΜΜΕ, αντιτιfor
πάλευαν
για την αναγνώριση
των αναπαραγωγικών
και
the recognition
of their reproductive
and sexual
σεξουαλικών
τους δικαιωμάτων,
ειδικότερα
για το δικαίrights, in particular
the right to
safe abortion.
They στοιχούν εκδιδόμενες-survivors της πορνείας, οι οποίες
ωμα
σε ασφαλείς
αμβλώσεις.
Αποκήρυσσαν
την έμφυλη σπάνια μιλούν ανοιχτά, εξαιτίας του ψυχολογικού τραύwere
denouncing
structural
gender inequality
δομική
ανισότηταany
καιauthority
κατ’ επέκταση
οποιαδήποτε
and therefore
imposing
its viewsαρχή
on ματος που συνδέεται με την εμπειρία τους. Ακόμα, εκαwomen’s
human rights:
religion,
tradition…
and τομμύρια άτομα που βρίσκονται ακόμα στην πορνεία παήθελε
να επιβάλλει
τις απόψεις
της σχετικά
τα ανθρώthe δικαιώματα
market. The
commodification
of sexuality
and ραμένουν αόρατα. Είναι ώρα λοιπόν να τα ακούσουμε.
πινα
των
γυναικών : θρησκεία,
παράδοση…
women’s
cannot
be considered part
a
και
τη ζήτησηbodies
της αγοράς.
Η εμπορευματοποίηση
τηςofσεcollective struggle
forσώματος
women’s
rights:
prostitution
is
ξουαλικότητας
και του
κάθε
γυναίκας
δεν μποabout
men entitling
to buy
sex, για
it isταnot
ρεί
να θεωρηθεί
μέρος themselves
ενός συλλογικού
αγώνα
διabout realising
gender:equality.
καιώματα
των γυναικών
η πορνεία αφορά την αντίληψη
ότι οι άνδρες έχουν προνομιακά το δικαίωμα να αγοράζουν σεξ και δεν έχει ουδεμία σχέση με την διεκδίκηση
της ισότητας των φύλων.

”
”

“
«Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ FOR
ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ
“PROSTITUTION
IS USEFUL
SOCIETY,
ΑΝΔΡΕΣ» FOR SOCIALLY ISOLATED AND
ESPECIALLY
LONELY MEN.”

Οι αγοραστές του σεξ δεν ταιριάζουν με αυτό το στερεότυπο:
σύμφωνα
μεfitδιεθνείς
έρευνες, ηinternational
πλειονότητα
Sex
buyers
do not
this stereotype:
των αγοραστών
σεξthe
είναι
άνδρες,ofέγγαμοι
ή σε σχέresearch
showsτου
that
majority
sex buyers
are
ση, καιmarried
έχουν περισσότερες
πιθανότητες
να are
έχουν
μεmen
or in a relationship,
and
more
γαλύτερο
αριθμό
ερωτικών
συντρόφων
(όχι partners
μέσω της
likely
to have
a larger
number
of sexual
πορνείας)
συγκριτικά
με τονthan
υπόλοιπο
ανδρικό
(not
through
prostitution)
the rest
of theπληθυmale
σμό. Με την αιτιολόγηση
της πορνείας
ως κοινωνικού
θεpopulation.
By justifying
prostitution
as a social
σμού, θα προέκυπτε
το imply
συμπέρασμα
ότι κάποιες
γυναίinstitution,
one would
that some
women are
to
κεςsacriﬁced
πρέπει να θυσιάζονται
για τιςof«ανάγκες»
αυτών
των
be
for the “needs”
these men.
Luckily,
ανδρών.
Ευτυχώς,
εσύ ή η αδερφή/σύζυγος/κόρη/φίλη
you
or your
sister/wife/daughter/friend
is not part of
the
ones. Women
prostitution
are ﬁrst
σου sacriﬁced
δεν είστε ανάμεσα
σε αυτέςinπου
έχουν θυσιαστεί.
Οι
and
foremostγυναίκες
women;είναι
theyπρώτα
should
enjoy
theόλα
same
εκδιδόμενες
καιallπάνω
από
γυequal
and human
dignity.
ναίκες.rights
Θα έπρεπε
όλες ανεξαιρέτως
να απολαμβάνουν
τα ίδια δικαιώματα στην ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
“DEMAND WILL NEVER DISAPPEAR.”

«Η ΖΗΤΗΣΗ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
What
a sad vision
of men…: according to this
ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ
assumption,
menΠΟΤΕ.»
are driven by their so-called sexual
“irrepressible needs”, not by their brain. It is all the
Τι θλιβερό όραμα των ανδρών…: σύμφωνα με αυτή την
more surprising to believe, as the majority of men
υπόθεση, οι άνδρες οδηγούνται από τις αποκαλούμεare not sex buyers. Demand is justiﬁed by a certain
νες «ασυγκράτητες
ανάγκες»
τους,
και όχι από
το μυαλό
vision
of masculinity,
related
to virility
or strength,
τους.
Είναι
όλο
και
πιο
δύσκολο
να
το
πιστέψεις
δεall stereotypes about men conveyed in our αυτό,
unequal
δομένου ότιDemand
η πλειονότητα
τωνreduced
ανδρών δεν
αγοράζει το
societies.
can be
by education,
σεξ. Η ζήτησηand
αιτιολογείται
απόItμια
συγκεκριμένη
θεώprevention
legislation.
is as
simple as that.
ρηση
του
ανδρισμού,
που
αφορά
την
αρρενωπότητα
τη
Fatalism is used by people who do not wantή to
μυϊκή δύναμη,
change
society.στερεότυπες αντιλήψεις για τους άνδρες
που περνάνε από γενιά σε γενιά στις άνισες κοινωνίες
μας. Η ζήτηση μπορεί να μειωθεί με την εκπαίδευση, την
ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και τη νομοθεσία. Είναι
τόσο απλό. Η μοιρολατρία χρησιμοποιείται από ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία.

“ABOLISHING
PROSTITUTION
WOULD
«Η
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ
ΘΑ LEAD TO
MORE RAPES.”
ΟΔΗΓΟΥΣΕ
ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΑΣΜΩΝ.»

Στην
πραγματικότητα,
συμβαίνει
ακριβώς
το αντίθετο:
Actually,
it is the other
way round:
studies
have
έρευνες
δείχνουν
οι άνδρες
αγοράζουν
σεξ απλώς
shown that
menότιbuy
sex simply
because
it is
επειδή
είναι
εφικτό.
Η νομιμοποίηση
της πορνείας,
possible.
The
normalisation
of prostitution
on αντιthe
θέτως,
προκαλεί
κατά των
γυναικών,
στέλcontrary
fostersπράξεις
acts ofβίας
violence
against
women,
by sending
the social
that women
are
νοντας
το κοινωνικό
μήνυμαsignal
ότι οι γυναίκες
είναι εμποcommodities.
Nevada,
pimping
been
ρεύματα.
Στη Νεβάδα,
όπουwhere
η μαστροπεία
έχειhas
αποποινιdecriminalised,
sees
the highest
rate of rape
κοποιηθεί,
τα επίπεδα
βιασμών
είναι τα υψηλότερα
από
compared to the
Americanπολιτεία.
states. InΣύμφωνα
a study on
οποιαδήποτε
άλληother
Αμερικανική
με
men, 54%
of prostitute-users
recognised
having had
έρευνα
σε δείγμα
ανδρών, το 54%
όσων συνευρίσκονται
aggressive
sexual
behaviour την
towards
their
partner(s).
με
εκδιδόμενες,
αναγνώρισε
ύπαρξη
επιθετικής
σεξουαλικής συμπεριφοράς εναντίον των συντρόφων τους.

SOCIAL
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
UTILITY?
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ;
“LEGALISING
PROSTITUTION
IS THE BEST
«Η
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ
WAY TOΟGUARANTEE
TOΕΓΓΥΗΣΗΣ
BASIC
ΕΙΝΑΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣACCESS
ΤΡΟΠΟΣ
RIGHTS
FOR PEOPLE
IN PROSTITUTION.”
ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.»

Being in prostitution is “legal” everywhere in Europe

Το
να εκδίδεσαι
είναι «νόμιμο»
παντού στην
(except
Croatia where
it is criminalised).
TheΕυρώπη
issue
(εκτός
από τηνrights
Κροατία,
έχει ποινικοποιηθεί).
Το ζήof accessing
is όπου
not linked
to the legal status
of prostitution,
it is linked
to the migration
status
τημα
της πρόσβασης
σε δικαιώματα
δεν συνδέεται
μεofτο
each person:
if you
legallyαλλά
staying
country,
νομικό
καθεστώς
της are
πορνείας,
με τοinανa το
εκδιδόyou can
have
access
to basic rights, including
HIVμενο
άτομο
είναι
μετανάστης/μετανάστρια:
εάν διαμένεις
testing and
health
If you areστα
undocumented,
νομίμως
σε μια
χώρα,care.
έχεις πρόσβαση
βασικά δικαιώyou will
not have access to these
rights,για
including
ματα,
συμπεριλαμβανομένου
του ελέγχου
HIV και in
ιαcountries
that legalise
or παράνομος
decriminalise
prostitution;
τρική
περίθαλψη.
Εάν είσαι
μετανάστης/μεταit has nothing
to do
with being
in prostitution
or not.
νάστρια,
δεν έχεις
πρόσβαση
σε αυτά
τα δικαιώματα,
ακόIn Germany,
persons
have registered
as
μη
και σε χώρεςonly
που44
έχουν
νομιμοποιήσει
ή αποποινικο“professional
sex workers”,
out of δεν
the estimated
400
ποιήσει
την πορνεία.
Με άλλα λόγια,
έχει να κάνει
με
000
persons
in prostitution.
prostitution
το
εάν
εμπλέκεσαι
στην πορνείαLegalising
ή όχι. Στη Γερμανία,
μόνο
(or από
decriminalising
“sex work”
and άτομα
therefore
44,
τα συνολικά 400.000
εκδιδόμενα
έχουν
pimping) does
not change the εργαζόμενοι/εργαζόμεstigma on persons in
καταγραφεί
ως «επαγγελματίες
prostitution.
νες
του σεξ» . Η νομιμοποίηση της πορνείας (ή η αποποινικοποίηση της «σεξουαλικής εργασίας» και, ως εκ τούτου,
της μαστροπείας) δεν απαλλάσσει τα άτομα που εμπλέκονται στην πορνεία από το κοινωνικό στίγμα.

”
”

“
«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ
TRAFFICKING (ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ), ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ.»
ΤέτοιοιMUST
ισχυρισμοί
είναι αντίθετοι
με την πραγματικότητα:
“WE
COMBAT
TRAFFICKING,
BUT
εάν η πορνεία δεν έχει
με την παράνομη
διακίνηση
PROSTITUTION
HASσχέση
NOTHING
TO DO WITH
IT.”
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση,
τότε γιαclaims
ποιο λόγο
γίνονται οιthe
γυναίκες
αντικείμενο
εμποSuch
contradict
reality:
if prostitution
ρίου;nothing
Σύμφωναtoμεdoδεδομένα
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
το
has
with sexτης
trafficking,
what
exactly
62% women
του εμπορίου
του σεξfor?
στηνAccording
Ευρώπη γίνεται
μεdata,
σκοare
trafficked
to EU
πό τηofσεξουαλική
trafficking
οδηγεί62%
trafﬁckingεκμετάλλευση.
in the EU is forΤοsexual
exploitation.
ται από το κέρδος
και σχετίζεται
τις αγορές
της
Trafﬁcking
is proﬁt-driven,
andάμεσα
has aμε
direct
link with
πορνείας,
όπου η ζήτηση
τροφοδοτεί
Εκτιthe
prostitution
markets,
where την
theπροσφορά.
demand fuels
the
It is από
estimated
that the
benefits
from
μάταιsupply.
ότι τα κέρδη
το trafficking
αγγίζουν
τα 27,8
διtrafﬁcking
for δολάρια.
sexual exploitation
to US$
27.8
σεκατομμύρια
Και από πουamount
προέρχονται
αυτά
τα
billion.
does this money
from?
χρήματα;And
Απόwhere
τους αγοραστές,
όπως come
σε κάθε
άλλοFrom
επιthe
buyers, κλάδο.
like in Γι’
anyαυτό
other
This isκαι
why
χειρηματικό
το business.
λόγο, η πορνεία
το
prostitution
and trafﬁcking
are intrinsically linked.
trafficking συνδέονται
εγγενώς.

«ΜΕ ΤΟ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΤΑ ΑΤΟΜΑ
“WITH
THE SWEDISH
MODEL, PERSONS IN
ΣΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
PROSTITUTION
MORE VIOLENCE
AS
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ FACE
ΒΙΑ ΚΑΘΩΣ
Η ΠΟΡΝΕΙΑ
PROSTITUTION
UNDERGROUND.”
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝGOES
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ»
Όπως οι αγοραστές του σεξ μπορούν να εντοπίσουν και να

If buyers can find and meet with women in
συναντήσουν εκδιδόμενες γυναίκες, αντίστοιχα μπορούν
prostitution, so can the police and social workers! By
και η αστυνομία και οι κοινωνικοί λειτουργοί! Με το να διcriminalising sex buyers, the Swedish model changes
ώκονται ποινικά, το Σουηδικό μοντέλο αλλάζει τη σχέthe relationship between women and buyers: buyers
ση μεταξύ γυναικών και αγοραστών: οι αγοραστές είναι
are the criminals. Women in prostitution, who have
οι εγκληματίες. Οι γυναίκες στην πορνεία, που βρίσκοbeen to Germany before joining Sweden, said to
νταν στη Γερμανία, πριν εγκατασταθούν στη Σουηδία, δήthe Stockholm police prostitution unit that there
λωσαν στο τμήμα πορνείας της αστυνομίας της Στοκχόλis much more violence in legal brothels as sex
μης ότι αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερη βία στους νόbuyers are entitled to do what they want, as they
μιμους οίκους ανοχής, καθώς οι αγοραστές του σεξ θεare the “clients”. Social workers in Sweden see that
ωρούν ότι, «ως πελάτες», έχουν το δικαίωμα να κάνουν
persons in prostitution feel more conﬁdent to come
ό,τι θέλουν. Οι κοινωνικοί λειτουργοί στη Σουηδία παραforward for assistance. On the contrary, in countries
τηρούν ότι τα άτομα στην πορνεία νιώθουν περισσότεwere brothels are legal (like Australia or Germany),
ρη σιγουριά
στο να αναζητήσουν
βοήθεια. Αντιθέτως,
σε
service
providers
and law enforcement
say that
χώρες
όπου
οι
οίκοι
ανοχής
είναι
νόμιμοι
(όπως
σε
Αυthey have limited access to women. Legalising
στρία και Γερμανία),
κοινωνικές
οι αστυνοprostitution
will notοιchange
the υπηρεσίες,
reality: prostitution
μικές
και δικαστικές
αρχές
η πρόσβαση
is
a form
of violence.
68%αναφέρουν
of women ότι
in prostitution
που έχουν
σεthe
εκδιδόμενες
γυναίκες
είναι περιορισμένη.
suffer
from
symptoms
of post-traumatic
stress
Η νομιμοποίηση
της πορνείας
δενorπρόκειται
disorder,
like victims
of torture
veteransναofαλλάξει
war.

την πραγματικότητα: η πορνεία συνιστά μία μορφή βίας.
Άλλωστε, το 68% των γυναικών στην πορνεία υποφέρουν
από συμπτώματα διαταραχών μετατραυματικού στρες,
όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις θυμάτων βασανιστηρίων
και βετεράνων πολέμου.

ΟΥΤΟΠΙΑ;
UTOPIA?
«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ
“WE
SHOULD NOT
CRIMINALISE
SEX BUYERS
ΟΙ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
ΤΟΥ
ΣΕΞ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ
BECAUSE
THEY
SAVE WOMEN
ΝΑ
ΣΩΣΟΥΝ
ΤΙΣCAN
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Η ΝΑ OR
IDENTIFY VICTIMS ΘΥΜΑΤΑ
OF TRAFFICKING.”
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ
TRAFFICKING»
Ίσως να έχετε δει το «Pretty Woman» πάρα πολλές φορές.
Maybe
you have
“Pretty woman”
tooή many
Ένας
αγοραστής
τουwatched
σεξ που «σώζει»
μια γυναίκα
καταγtimes. A sex buyer who “saves” a woman, or report a
γέλλει
μια υπόθεση trafficking, παραμένει ένας αγοραcase of trafﬁcking, is still a sex buyer. The existence
στής
σεξ. Η ύπαρξη του «καλού αγοραστή του σεξ» δε μειof “nice sex buyers” does not reduce demand, it
ώνει
τη ζήτηση, απλώς διευκολύνει μια ρομαντική αντίληjust comforts a romantic vision of prostitution that
ψη της πορνείας που όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγhas nothing to do with reality. Moreover, the “nice
ματικότητα.
Επιπλέον, οι «καλοί αγοραστές του σεξ» αποsex buyers” are a very tiny minority among sex
τελούν μία αμελητέα μειονότητα μεταξύ του συνόλου των
buyers: punters’ websites are very revealing in that
αγοραστών, όπως παρουσιάζονται ιδιαίτερα αποκαλυπτιperspective. Here are some quotes:“Reasonable
κά στις ιστοσελίδες των χρηστών. Κάποια παραδείγματα:
blow job but just a bad attitude and making no effort
«Καλό στοματικό σεξ αλλά κακή συμπεριφορά, δεν προto look interested or even pretend to enjoy”; “it was
σπάθησε να φανεί ότι ενδιαφέρεται ή έστω να κάνει ότι το
like fucking an attractive sack of spuds” (The invisible
απολαμβάνει»,
«Ήταν σαν να κάνω σεξ με έναν ελκυστικό
men Tumblr).
σάκο με πατάτες» (The invisible men Tumblr).

«ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
“ABOLITIONISTS
WANT
TO PROHIBIT
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΟΡΝΕΙΑΣ
PROSTITUTION.”
ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ.»
Υπάρχει
μεταξύ
της απαγορευτικής
προThere isμεγάλη
a greatδιαφορά
difference
between
the prohibitionist
σέγγισης,
οποία criminalises
διώκει ποινικάallόλα
τα μέρη
που
δρουν
approach,ηwhich
actors
in the
system
στο
σύστημα τηςincluding
πορνείας,prostituted
συμπεριλαμβανομένων
των
of prostitution,
persons, and the
εκδιδόμενων
ατόμων, και
καταργητικής
abolitionist approach
thatτης
targets
only theπροσέγγιbuyers,
σης,
που
στοχεύει
μόνονinστους
τουςwho
προαγωpimps
and
trafﬁckers,
otherαγοραστές,
words those
hold
γούς
και τους
Με άλλα
λόγια, εκείνους
που
the power
of διακινητές.
choice. Simply
penalising
everybody
έχουν
τηςthe
επιλογής.
Πολύ απλά
μεgendered
την τιμώρηdoes την
notεξουσία
address
root causes
and
ση
όλωνofαδιακρίτως,
δενAbolition
αντιμετωπίζονται
ταqualifying
γενεσιουρnature
prostitution.
is about
γά
και η έμφυλη
διάσταση
της πορνείας.
κατάργηtheαίτια
structural,
economic,
psychological
andΗphysical
ση
στοχεύειinherent
στην μετρίαση
της δομικής, and
οικονομικής,
ψυviolence
to prostitution,
therefore
χολογικής
σωματικής
που συνεπάγεται
η πορνεία,
protectingκαι
the
personsβίας
affected,
and criminalising
και
εκ τούτου στηνi.e.
προστασία
ατόμων
που επηρεtheως
perpetrators,
the sex των
buyers.
Abolition
is
άζονται
άμεσα, ενώconcrete
ταυτόχρονα
τιμωρεί τους
about proposing
alternatives
to δράστες,
persons δηin
λαδή
τους αγοραστές
του σεξ.
Η κατάργηση της πορνείας
prostitution
and changing
mentalities.
στοχεύει σε ουσιαστικές εναλλακτικές προτάσεις προς τα
άτομα που εκπορνεύονται, καθώς και στην αλλαγή της νοοτροπίας
και των αντιλήψεων
ευρύτερα.
“THE ABOLITION
OF PROSTITUTION
IS UTOPIA.”

«Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑprostitution
ΟΥΤΟΠΙΑ.»
Abolishing
does not equal eradicating

Hit.κατάργηση
της πορνείας
δεν εξισούταιare
με prohibited,
την εξάλειψή
Rapes, murders
or paedophilia
της.
Μπορεί
οι βιασμοί,
δολοφονίες
ή η παιδοφιλία
να
but still
exist.
What isοιimportant
is the
social norm
έχουν
απαγορευτεί,
αλλά ακόμη
υπάρχουν.
Αυτό human
που έχει
conveyed
by legislation:
it anchors
amongst
σημασία
είναιprinciple
οι κοινωνικοί
κανόνες
που διαμορφώνονται
rights the
that
the human
body and
από
τη νομοθεσία:
με τον
τρόπο
αυτό, θεμελιώνεται,
sexuality
are not for
sale.
It creates
the conditionsμεταfor
ξύ
των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
η αρχή ότι το ανθρώπιa genuine
equal society
to be realised.
νο σώμα και η σεξουαλικότητα δεν διατίθενται προς πώληση. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για να γίνει πραγματικότητα μια κοινωνία ισότητας.

”
”

ΤΟ 50% ΜΕ 90% ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ
50%
TO 90%
OF THE
WOMEN ΑΚΟΥΣΙΑ».
IN LICENSED
ΜΕ
ΑΔΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΕΩΣ
«ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
PROSTITUTION “WORK INVOLUNTARILY”.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ASSESSMENT
ΤΩΝ
ΔΕΚΑYEARS
ΧΡΟΝΩΝ
OF TEN
OF
ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ
SWEDISH & DUTCH
ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ
POLICIES ON
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ 1
PROSTITUTION
ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ1

Αυτά τα δεδομένα αποκαλύφθηκαν το 2008 από την Ολλανδική
αστυνομία
(KLPD) σε
έρευνα
τομέα
These data
were unveiled
in μια
2008
by theστον
national
της
νομιμοποιημένης
πορνείας
με τονon
τίτλο
police
force (KLPD)
in a study
the«Διατηρώsector
ντας
τους τύπους»
(“Keepingentitled
up appearances”).
Σε
of legalised
prostitution
“Keeping 4up
αυτή
την έρευνα,4 ηInΟλλανδική
αστυνομία
κάνει
μια ιδιappearances”.
this study,
the Dutch
national
αίτερα
για την αποποινικοποίηση
police ανησυχητική
force gives εκτίμηση
a very worrying
assessment of
the μαστροπείας.
law decriminalising
procuring.
Direct
of
της
Άμεση αιτία
της έρευνας
ήτανcause
η υπόθεtheSneep
study(SNEEP
is the Case),
Sneep-case,
where
two Turkishση
όπου δύο
Τουρκογερμανο
προGermanμαζί
procurers,
together with
30 accomplices,
αγωγοί,
με 30 συνενόχους,
καταδικάστηκαν
για εκwere condemned
of από
and 100
violence
μετάλλευση
και βία for
κατάexploitation
περισσοτέρων
γυναίagainst
than 100
women in
in
κες
στηνmore
Ολλανδία,
τη Γερμανία
καιthe
το Netherlands,
Βέλγιο. Αυτό που
Germany εντύπωση
and in Belgium.
thatείχαν
all
προκαλεί
είναι ότιWhat
όλεςisοιstriking
γυναίκεςisπου
the women,
who
exploited
with extreme
υποστεί
ακραία
βίαhave
στην been
Ολλανδία,
προσέφεραν
τις υπηviolence
the Netherlands,
were in theφορολοlegal,
ρεσίες
τουςinστους
νόμιμους, αδειοδοτημένους,
licensed, taxpaying
andεγκεκριμένους
State sanctioned
brothels.
γούμενους
και κρατικά
οίκους
ανοχής.

2
2
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
THE NETHERLANDS

ΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟCRIME
ΕΓΚΛΗΜΑ
ΕΙΧΕTHE
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ORGANISED
KEPT
CONTROL
ΤΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΕΞ.
OVER
THE LEGAL
SECTOR
OF THEΤΟΥ
SEX

On 1η
1st Οκτωβρίου
October 2000,
Netherlands
lifted
Την
2000, the
η Ολλανδία
απέσυρε
την
the ban on των
brothels
from 1911.
απαγόρευση
οίκωνdating
ανοχήςback
που χρονολογείSince
several
fromέρευνες
the Scientiﬁc
το
από then,
το 1991.
Έκτοτε,studies
ορισμένες
του ΚέResearch
and Documentation
Centre of the
ντρου
Επιστημονικής
Έρευνας και Τεκμηρίωσης
του
Ministry ofΔικαιοσύνης
Justice (WODC)
and
the
Υπουργείου
(WODC) και
τηςfrom
αστυνομίnational
(KLPD)
have studied
the
ας
(KLPD)police
έχουν force
εξετάσει
τον αντίκτυπο
της αποimpact of the της
decriminalisation
ofΟλλανδία.
pimping in
ποινικοποίησης
μαστροπείας στην

Το 2011, ο αναπληρωτής δήμαρχος του Άμστερνταμ,
Lodewijk
νέο of
πολιτικό
πρόσωπο
στο ερIn 2011, Asscher,
a deputyτότε
mayor
Amsterdam,
Lodewijk
γατικό
κόμμα
τηςthe
Ολλανδίας,
ισχυρίστηκε
ότι η αποποιAsscher,
also
new figure
of the labour
party
νικοποίηση
της μαστροπείας
ήτανthat
ένα «εθνικό
σφάλμα»5
in the Netherlands,
stated
decriminalising
και
ότι η κυβέρνηση
υπήρξε
«αξιόμεμπτη
και
5 αφελής».
and that
procuring
has been
a “national
error”
Μια
που έγινε
κοινού
από την πόλη
του Άμtheέρευνα
government
has από
been
“reprehensibly
naïve”.
A
6
στερνταμ
και jointly
το Υπουργείο
Δικαιοσύνης
καταδεικνύει
report made
by the City
of Amsterdam
and the
πως,
πράγματι,
ένα σημαντικό
ποσοστό
νόμιμου
το6
shows indeed
thatτου
a great
part
Ministry
of Justice
μέα
της legal
βιομηχανίας
σεξsex
διαιωνίζει
τηνperpetuates
εκμετάλλευof the
sector του
of the
industry
ση
και το trafficking.
Οι μισέςinαπό
τις επιχειρήσεις
exploitation
and trafﬁcking
human
beings. Halfπορof
νείας
και κάνναβης πουbusinesses
απαιτείται να
the permit-required
of λαμβάνουν
prostitutionάδεια,
and
έχουν
ή περισσότερους
υπευθύνους
με managers
βεβαρημέcoffeeέναν
shops
(marijuana) have
one or more
νο
ποινικό
μητρώο.
with
a criminal
record.

INDUSTRY.

the Netherlands.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΡΝΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΙ.
THE SITUATION
OF PERSONS
IN PROSTITUTION HAS WORSENED.

• Η έρευνα “Daalder”3 που διεξήχθη για το Υπουργείο
3
αποκαλύπτει
ότι: out for the Ministry
• Δικαιοσύνης
The study ‘Daalder’
carried
• «Δεν
έχει σημειωθεί
σημαντική βελτίωση της κατάof Justice
unveils that:
• στασης
“There
has
been στην
no signiﬁcant
των
ατόμων
πορνεία». improvement of
situation of persons
in prostitution”.
• «Ηtheσυναισθηματική
κατάσταση
των εκδιδόμενων
• ατόμων
“The prostitutes’
emotional
well-being
is όλες
now
είναι χειρότερη
από εκείνη
του 2001 σε
than inδιαστάσεις».
2001 on all measured aspects”.
τιςlower
μετρήσιμες
useηρεμιστικών
of sedativesέχει
hasαυξηθεί».
increased”.
• «Η“The
χρήση
Requests forμεγάλη
leavingαύξηση
the industry
wereγια
in αποhigh
• Παρατηρήθηκε
σε αιτήματα
demand,
only 6% του
of municipalities
offer
χώρηση
απόwhile
τη βιομηχανία
σεξ, ενώ μόνο το
6%
such
assistance.
των
Δήμων
ήταν σε θέση να προσφέρει σχετική βοήθεια.

ΗDECRIMINALISING
ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
PROCURING
ΗAND
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣTHE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΕΞ DID NOT
LEGALISING
SEX INDUSTRY
ΔΕΝ
ΕΜΠΟΔΙΣΕ
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ «ΚΡΥΦΗΣ»
PREVENT
FROM
AN INCREASE
IN ‘HIDDEN’
ΉOR
«ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ»
ΠΟΡΝΕΙΑΣ.
‘ILLEGAL’ PROSTITUTION.
ΤοIn2010,
Noord-Holland,
έναa κυβερνητικό
σώμα
2010, το
theRIEC
RIEC
Noord-Holland,
government body
υπεύθυνο
πρόληψη
του εγκλήματος,
αποκάλυψε
in chargeγια
of την
crime
prevention,
unveiled in
a study7
7 ότι μόνο το 17% των διαφημίσεων για πορνεία
σε
έρευνα
that
only 17%
of the prostitution advertisements
που
δημοσιεύονται
σε εφημερίδες
στο διαδίκτυο
published
in newspapers
and και
on the
internet είναι
are
από
αδειοδοτημένους
οίκους ανοχής.
placed
by licensed brothels.

1 Assessment
with
supportτης
of Mouvement
France -- 22 Γενική
General
source:
‘On legalised
prostitution
the Netherlands’,
Werkman,
Εκτίμηση πουproduced
παράχθηκε
μεthe
τη στήριξη
Mouvement du
du Nid
Nid France
πηγή:
‘On legalised
prostitution
in theinNetherlands’,
Karin Karin
Werkman,
2012.
2012.
- 3 Daalder,
A. L. (2007).
Prostitution
in The Netherlands
since
theoflifting
of the ban
brothel
ban [English
TheWODC
Hague:
WODC
/ Boom Juridische
- 3 Daalder,
A. L. [2007].
Prostitution
in The Netherlands
since the
lifting
the brothel
[English
version].version].
The Hague:
/ Boom
Juridische
Uitgevers.
Uitgevers.
4 KLPD
(Korps Landelijke
Politiediensten)
Dienst Nationale
Recherche
(juliSchone
2008). Schone
de signalering
van mensenhandel
in de vergunde
- 4 KLPD (Korps
Landelijke
Politiediensten)
– Dienst –Nationale
Recherche
(juli 2008).
schijn, schijn,
de signalering
van mensenhandel
in de vergunde
prosprostitutiesector.
Driebergen.
- 5 http://www.lemonde.fr/m/article/2011/12/23/pays-bas-ﬂop-de-la-legalisation-de-la-prostitution_1621755_1575563.html.
titutiesector. Driebergen.
- 5 http://www.lemonde.fr/m/article/2011/12/23/pays-bas-flop-de-la-legalisation-de-la-prostitution_1621755_1575563.html.
-6
6Gemeente
GemeenteAmsterdam,
Amsterdam,
Ministerie
van
Veiligheid
Justitie;Projectgroep
ProjectgroepEmergo
Emergo
(2011).Emergo
Emergo––De
Degezamenlijke
gezamenlijkeaanpak
aanpakvan
vande
dezware
zware (georganiseerde)
(georganiseerde)
Ministerie
van
Veiligheid
enenJustitie;
(2011).
misdaad
in het
hethart
hartvan
vanAmsterdam.
Amsterdam.
Achtergronden,
ontwikkelingen,
perspectieven.
Amsterdam:
Boom
Juridische
Uitgevers.
- 7Noord
RIECHolland
Noord Holland
(19
misdaad in
Achtergronden,
ontwikkelingen,
perspectieven.
Amsterdam:
Boom
Juridische
Uitgevers.
- 7 RIEC
(19 October
October
2010). Methodiek
‘Inzicht
in prostitutiebranche’.
2010). Methodiek
‘Inzicht in
prostitutiebranche’.

SWEDEN8 8
ΣΟΥΗΔΙΑ
Τον
του 2010,
η Σουηδικήpublished
κυβέρνηση in
δημοσίTheΙούλιο
Swedish
government
July
2010μια
anαξιολόγηση
evaluation
its 1999
lawπου
which
ευσε
τουofνόμου
του 1999
απαprohibits
purchase
of sex
(and
not the
γορεύει
τηνthe
αγορά
του σεξ (και
όχι την
πώληση
του
9 Η αξιολόγηση
selling
of sex).9 The
evaluation
was led
by
έγινε
από το Υπουργείο
Δικαισεξ).
10
the Ministry
of Justice.10
οσύνης.

ΜΕ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ
ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ,
BY ΤΗΝ
TACKLING
THE DEMAND,
THEΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕΞ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣSEX
ΕΜΠΟΔΙΟ
ΣΤΗΝ
PROHIBITION
TO PURCHASE
FUNCTIONS
ΕΔΡΑΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ,
ΤΩΝ
AS A BARRIER
AGAINST THE
ESTABLISHMENT
ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ.
OF ORGANISED
CRIME,
TRAFFICKERS
AND
PIMPS IN SWEDEN.

Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία, ο νόμος συνεισέφερε
στον αγώνα
κατά τωνPolice,
διεθνών
μαAccording
to the National
theκυκλωμάτων
law contributed
στροπείας.
Με against
την αντιμετώπιση
της ζήτησης,
και ως εκ
to the fight
international
networks
of
τούτου
τη μείωση
των πιθανοτήτων
να υπάρχουν
κέρδη
procurers.
By tackling
the demand
and therefore
από
την εκμετάλλευση
της πορνείας,
η Σουηδία
reducing
their possibilities
to gain
from αποthe
τρέπει
εγκληματικά
κυκλώματα
να επενδύουν
στο έδαexploitation
of prostitution,
Sweden
has discouraged
criminal
φός
της.11networks to invest on its territory.11
NUMBER
OF PERSONS
EXPLOITED
IN
ΟTHE
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
STREET PROSTITUTION
HAS
AND
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑ
ΣΤΟHALVED
ΔΡΟΜΟ ΕΧΕΙ
ΜΕΙΩΘΕΙ
THERE
GENERAL
STABILISATION
OF
ΣΤΟ
ΜΙΣΟIS
ΚΑΙAΥΠΑΡΧΕΙ
ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
THEΑΡΙΘΜΟΥ
NUMBER
PROSTITUTED
PERSONS,
ΤΟΥ
ΤΩΝOF
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ,
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
COMPARED
TOΑΥΞΗΣΕΙΣ
THE SIGNIFICANT
IN
ΜΕ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣINCREASE
ΧΩΡΕΣ.
NEIGHBOURING COUNTRIES.

Η αξιολόγηση του Σουηδικού νόμου δείχνει ότι:
The
the Swedish
law shows
that:
•
Ο evaluation
αριθμός τωνofατόμων
που γίνονται
αντικείμενο
εκ• μετάλλευσης
The number
of πορνεία
personsστο
exploited
street
τηςς
δρόμο έχειinμειωθεί
prostitution
has halved
1999, while
it
στο
μισό από το 1999,
ενώ έχειsince
τριπλασιαστεί
στη Δαtripled
Denmark
Norway
for the
same
νία
και τη in
Νορβηγία
για and
την ίδια
περίοδο.
Δεν υπάρperiod.
There is
evidence ofΣουηδοί
more Swedish
χουν
αποδείξεις
ότιnoπερισσότεροι
άνδρες
men goingστο
abroad
to buyγια
sex.
ταξιδεύουν
εξωτερικό
να αγοράσουν σεξ.
• Η Prostitution
through
the Internet
has
increased
•
πορνεία μέσω
του διαδικτύου
έχει
αυξηθεί
στη
in Sweden
has
in other
countries,
due
to
Σουηδία,
όπωςasκαιit σε
άλλες
χώρες,
εξαιτίας της
ανάthe development
generally of online
technology.
πτυξης
γενικώς της διαδικτυακής
τεχνολογίας.
ΩστόHowever,
σο,
ο αριθμόςthe
τωνnumber
ατόμων of
πουindividuals
εκδίδονται that
μέσωare
διsold via Internet
web pages/ads is much
αδικτυακών
ιστοσελίδων/διαφημίσεων
είναιlarger
κατά
in neighbouring
countries
such as
Denmark
πολύ
μεγαλύτερος
στις γειτονικές
χώρες,
όπως and
Δα12
Norway.
νία
και Νορβηγία.12

•
•

proportion
of prostituted
persons
from thirdΗThe
αναλογία
εκδιδόμενων
ατόμων
από τρίτες
χώρες
countries
not increase
the same
way it
δεν
αυξήθηκεdidδραματικά
όπωςinσυνέβη
σε γειτονικά
exploded in neighbouring countries.
κράτη.
•
T hυπήρξε
e r e h aαύξηση
s b e e nτηςn o«κρυφής»
i n c r e a sπορνείας.
e i n ‘ h i dΚοινωden’
• Δεν
prostitution.
Social
services
and ότι
theη πορνεία
police
νικές
υπηρεσίες και
αστυνομία
τονίζουν
highlight
prostitution
cannotστην
completely
‘go
δεν
μπορείthat
να λειτουργεί
εντελώς
παρανομία,
underground’
as itκάποια
needsμορφή
some form
of publicity
εφόσον
χρειάζεται
δημοσιότητας
για
attract sex buyers.
ναtoπροσελκύσει
τους αγοραστές του σεξ.

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ
ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΔΑΜΟΡΦΩΝΕΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ
THE
LAW PROVES
TO CONVEY
NORMS
AND ΚΑΙ
ΑΞΙΕΣ: ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ
ΕΧΟΥΝHAVE
ΑΛΛΑΞΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΣΑ
VALUES:
MENTALITIES
COMPLETELY
ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ,INΚΑΘΩΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΟΙΝΟ ΣΕ
CHANGED
10 YEARS
ASΤΟTHERE
ISΠΟΣΟΣΤΟ
TODAY
MORE
THANΤΟΥ
70%
OFΣΤΗΡΙΖΕΙ
PUBLICΑΥΤΟ
SUPPORT
TO THE
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
70%,
ΤΟ ΝΟΜΟ.
LAW.
Ενώ η πλειονότητα του Σουηδικού πληθυσμού ήταν ενάWhile
theαπαγόρευση
majority of της
theαγοράς
Swedish
was
ντια στην
τουpopulation
σεξ πριν την
υιopposed
to the
prohibition
the purchase
of sex
οθέτηση του
νόμου,
10 χρόνιαofαργότερα,
τρεις έρευνες
before
the adoption
of the
law, 10 years
later
έχουν δείξει
ότι ποσοστό
μεγαλύτερο
του 70%
τουthree
πληsurveys
have
shown that
more than
70% of είναι
the
θυσμού τον
υποστηρίζουν
πλήρως.
Η υποστήριξη
population
supportτων
it fully.
support
πιο έντονη μεταξύ
νέων:The
αυτό
δείχνειisότιstronger
ο νόμος
amongst
that theνέων
law has
played a
έχει παίξειyouth:
ρόλοthis
στηνshows
διαμόρφωση
κοινωνικών
role
in conveying
norms and values.
κανόνων
και αξιών.

THE
PROHIBITION
ACTS AS AΓΙΑ
DETERRENT
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΔΡΑ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ
ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
FOR
THE
SEX BUYERS:
THERE
IS A DECREASE
ΤΟΥ ΣΕΞ:
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ
ΖΗΤΗΣΗ.
OF THE DEMAND.

Σύμφωνα με έρευνες στη Σουηδία, το ποσοστό των ανAccording
surveys in
the proportion
δρών που to
αγοράζουν
σεξSweden,
έχει μειωθεί.
Το 1996, ofτο
men
sex has
decreased.
13.6%
13.6%who
των buy
Σουηδών
ανδρών
ανέφερε In
ότι1996,
είχαν πληρώof
men
said they had
bought
someone
σειSwedish
κάποιον για
σεξουαλικούς
σκοπούς.
Το 2008,
αυτό
for
prostitution
In 2008,
is only μπορεί
7.8%.
το ποσοστό
φτάνειpurposes.
μόνο στο 7.8%.
Αυτήitη μείωση
This
decrease might
to the
να υπερεκτιμάται
λόγω be
τηςoverestimated
διστακτικότηταςdue
να παραδεreluctance
to admit
a crime
in aδιαπράξει,
poll. However,
a
χθεί κανείς ένα
έγκλημα
που έχει
στο πλαίgreat
number
of interviewed
men
saidμεγάλος
they doαριθnot
σιο μίας
δημοσκόπησης.
Ωστόσο,
ένας
buy
sex anymore
because ofείπε
theότι
law.
Swedish
μός ανδρών
που ρωτήθηκαν,
δενThe
αγοράζει
πια
police
consider
thatΗthe
legislation
prevent
many
σεξ λόγω
του νόμου.
Σουηδική
αστυνομία
θεωρεί
ότι
13
men
from buying
sex. πολλούς άνδρες από την αγορά
η νομοθεσία
αποτρέπει

του σεξ .13

General
source:
law and
policies on and
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