הא קיימת זנות בהסכמה?
ד"ר רוברט ברנו ,המחלקה לפסיכולוגיה ,ברוקלי קולג'

הא צריכה להיות התנגדות משפטית )או כל התנגדות פמיניסטית פוליטית( להסכ בהסכמה הדדית ,בי שני
בגירי ,להחלי כס בתמורה למי?
לפי שנענה על השאלה ,יש לחשוב מעט יותר אודות המשמעות של המילה "הסכמה" .א אנחנו אומרי שאד
)כלומר ,אישה( מסכי לקיי יחסי מי ע זר ,למה אנחנו מתכווני למעשה ,או צריכי להתכוו? לכל הפחות ,זה
צרי" לומר ג ש:
-

היא קיבלה החלטה מודעת ,שהייתה פחות או יותר חופשית ומתו" בחירה עצמאית.

-

היא הבינה למה היא מסכימה.

-

היו לה חלופות סבירות ונגישות כלשה )מלבד להיות הומלסית ,לסבול מרעב ,מחסור וכד'(;

-

הייתה לה את הזכות ,לאחר שהסכימה ,לשנות את דעתה בכל עת.

בהוליווד הגדולה )תחשבו על "אישה יפה"( ובמושג האמריקאי המסורתי של הזנות ,כל ההיבטי האלה של
ההסכמה מתוארי לרוב כ ...נכוני .בתרחיש מוכר זה ,היא ,בגירה ,שיודעת מה היא עושה ,אחראית לעצמה,
יכולה להתפטר מתי שהיא רוצה ,אבל היא בחרה לעשות כס טוב בדר" זו .סרסור או לקוח שתלטני ואכזר לעול
אינ חלק מהסצנה.
א כ ,מה צריכה להיות הפרספקטיבה הפמיניסטית על סוג זה של זנות מרצו? ובכ ,סביר להניח שזו תהיה תגובה
רפה למדי .משהו כמו ...משיכת כתפיי .כנראה שא אחד לא יהיה שמח לגלות שבתו ,אמו ,אחותו או בת זוגו היו
מעורבות בזנות .הפמיניסטיות בטח )כמו רוב האמריקאי( לא היו רוצות לקד את הזנות ב"יו קריירה" בתיכו
המקומי .אבל מצד שני ,למבוגרי לרוב יש הזכות לקבל החלטות בכוחות עצמ ,טובות או רעות ,כל עוד ה לא
פוגעי בא אחד אחר .ובהינת כל הסוגיות הבוערות שיש לטפל בה ,לפמיניסטיות בטח לא הייתה אנרגיה
להתמודד ע התנהגות מינית בהסכמה אמיתית .בהחלט לא הייתה תנועה פמיניסטית כלל עולמית לביטול הזנות
והסחר בבני אד.
הסיבה שכ יש תנועה נגד הזנות היא שבעול האמיתי של היו ,כמעט כל הזנות מתרחשת למעשה תחת נסיבות
שונות לחלוטי מהגרסה ההוליוודית ,בה קיימת הסכמה .המחקר מצא שנשי שנעשה בה שימוש בזנות לא קיבלו
החלטה בוגרת ומושכלת :הגיל הממוצע של כניסה לזנות הוא  ,14והנסיבות ה לרוב מחרידות .הבנות שמגויסות
מעבר לי ,למעשה מעול לא שמעו את האמת על החיי שמחכי לה .ולמעשה ,אי שו אפשרות ליציאה ,אסור
לעשות אחורה פנה .הנערה תישלט על ידי אד חסר רחמי שעובד ע רשת של רבי אחרי ,רוב גברי;
במציאות היא שפחת מי .היא לעול לא תראה את הכס שה עושי על ידי למכור אותה שוב ושוב לאי ספור
גברי אחרי .החיי שלה ייהרסו בגלל השימוש בה בזנות במש" שני ,א היא תשרוד.
עובדות אלה אולי נשמעות סנסציוניות ,אבל כול תועדו בשפע .אכ קשה לאסו עובדות אמינות אודות הזנות ,אבל
נעשה מספיק מחקר עצמאי על ידי חוקרי מדעי החברה כדי לבסס כמה עובדות משמעותיות .שלושה מחקרי
מפורסמי אודות זנות גילו בנפרד שהגיל הממוצע של כניסה לזנות הוא ארבע עשרה ) & Weisberg, 1984; Silbert

 .(Pines, 1982; Gray, 1973מחקר ממשלתי עדכני יותר מ' 2001קבע שהגיל הממוצע של כניסה לזנות הוא 13

) .( ceos/prostitution.htmlwww.justice.gov/criminal/כמה מהילדות הקטנות האלה נוצלו בזנות בגילאי  10 ,9ו'
 .(Silbert & Pines, 1982) 11בגלל גיל הצעיר וחוסר הניסיו שלה ,למעטות מה יש משאבי אחרי להישרדות.
רוב לא סיימו תיכו ,ולרוב היה אפס ניסיו תעסוקתי ).(Farley, 2007; Giobbe, 1990, p.72
ממצא מרשי במיוחד הוא שאחוז מדהי מהבנות האלה כבר היו קרבנות התעללות מינית בבית .כל כ" הרבה
חוקרי כבר דיווחו על זה ,שאי אפשר להטיל בכ" ספק .הרבה חוקרי דיווחו באופ עצמאי שבי  60%ל'70%
מהנשי בזנות עברו התעללות מינית כילדות ) & Widom & Kuhn, 1996; Murphy, 1993; Belton, 1992; Simons
Whitbeck, 1991; Weisberg, 1984, p. 4; Silbert & Pines, 1983; 1982, p.479; Papery & Deisher, 1983; James,

 .(1980; James & Meyerding, 1977התעללות בידי קרובי משפחה מבוגרי מה ' לרוב אבות ,אבות חורגי ואבות
אומנה ' היא הנפוצה ביותר .לא כל קרבנות ההתעללות המינית בילדות מגיעות לזנות ,או להפ"; אבל יש קשר
סטטיסטי חזק כל כ" שברור שלהתעללות המינית בילדות יש תוצאות קטסטרופליות .למעשה ,זהו הגור המנבא
העיקרי של בריחה מהבית וניצול בזנות" .כולנו עברנו ניצול מיני ,שוב ושוב ,ונאנסנו .כולנו הוטרדנו מינית ועברנו
התעללות מינית כילדות ,אתה לא יודע את זה? ברחנו כדי לצאת מזה .נזרקנו החוצה ,נזרקנו הצידה .אנחנו היינו
ברחוב מאז גיל (Boyer et al., 1993, p.16) ".14 ,13 ,12
 38%מהבנות שנכללו באחד המחקרי נוצלו לצור" צילומי פורנוגראפיי לפני גיל  ,16ו' 10%לפני גיל Silbert ) 13

 .(& Pines, 1982פורנוגרפיה היא ענ בתעשיית המי שמתמזג ע זנות מצולמת עד לבלי הפרד ,למרות שהוא מזיק
ג למעגל רחב בהרבה של נשי וגברי בתרבות ,באופ עקי ,דר" התעללות בנשי שעוברת ארוטיזציה ומקבלת
"הרגשה סקסית" ).(Brannon, 1991; Russell, 1993; Linz & Malamuth, 1993
הרוב המוחלט של נשי שמנוצלות בזנות ה כנראה בשליטת סרסור אחד או יותר )ה מקבלות הוראות ,חיות בפחד
מאלימות ,מוסרות את כל הכס( .כמה מחקרי של זנות רחוב הגיעו למסקנה שמעל  90%מה נשלטות על ידי
סרסור ) .(Barry, 1979מחקר שעסק בנשי שעסקו בזנות מבתי מלו הערי" שמעל  80%מה נשלטו על ידי סרסורי
) .(Prus & Irini, 1980מבי הנשי שעזבו את הזנות ואז יצרו קשר ע שירותי ייעו 0לחלופות לזנות באורגו84% ,
מה נשלטו במישרי על ידי סרסור ) .(Hunter, 1994מכתב זה ,שקיבלה מישל קלרק מפרויקט ההגנה באוניברסיטת
ג'ונס הופקינס ,מספר על חלק מהמציאות מאחורי הסטטיסטיקות:

מישל היקרה ,רציתי לדבר אית" ,כדי להסביר ל" שיש הרבה נשי אמריקאיות שנמצאות באותו מצב כמו הנשי
שנסחרות מעבר לי .אני מספרת ל" את הדברי האלה מהניסיו שלי .קנו אותי ומכרו אותי בי גברי בארה"ב.
אני נקבה לבנה ,נולדתי כא .הבת שלי הוחזקה כבת ערובה ,כדי שאני אוכל "לעבוד" .בשנה אחת ,ראיתי אותה
ליו אחד .אימא שלי ,שהיא עכשיו בת  ,77הוכתה מספר פעמי בגללי .ראיתי הרבה מהחברות שלי נהרגות .לעתי
קרובות קל יותר להתאבד מאשר לדעת שתעבור עינויי כל הלילה כשתגיע הביתה ולא תוכל לישו לפני שתחזרי
לעבוד .היו לי  81עצמות שבורות ,כולל הא שנשבר  3פעמי ,הלסת שלי שנשברה ,הצלעות שלי נשברו  28פעמי
שונות .הרגליי שלי נשברו כדי שלא אוכל לעזוב ...סרסורי משתמשי ב"בתי" )בנבאדה( כדי לאמ בנות שה
לא רוצי להתעסק אית .ה לוקחי לש בנות לחודשי כל פע .אסור לבנות לעזוב בלי שהסרסור יבוא לקחת
אות .כשהוא בא ,הבית נות לו את המזומ שלה ...בבקשה אל תשכחו את הבנות האמריקאיות .יש כא בנות שג
אי לה א אחד לדבר איתו.
עוד כמה עובדות .בער"  16%מהגברי הבגירי בארה"ב הכירו בכ" שצרכו זנות בזמ מסוי ).(Monto, 2004
אישה שנשלטת על ידי סרסור ומנוצלת בזנות רחוב כנראה תימכר לעשרה גברי או יותר ביו 1,500 ,גברי בשנה

) .(Baldwin, 1989, p.123בראיונות שנערכו ע  785נשי בזנות ,בתשע מדינות 89% ,מה אמרו שה היו רוצות
לברוח מהזנות מייד ) .(Farley et al., 2003במחקר אחד 65% ,מהנשי בזנות הוכו ועברו התעללות גופנית על ידי
לקוחות ) .(Silbert & Pines, 1981בשנה אחת בעיר ניו יורק ,דווח על  200רציחות של נשי בזנות ).(Rosen, 1981
 75%מ"נערות הטלפו" במחקר אחד ניסו להתאבד לפחות פע אחת .בתי חולי ציבוריי ציינו שבער"  15%מכל
קרבנות ההתאבדות ה נשי שכנראה נוצלו בזנות ) .(Erbe,1984 ,p. 618-19לבחינה מלאה יותר של המציאויות
והחוקיות של הזנות ,ראו " ,"Taxing Prostitution? Please Think Again... and a bit Deeperבמקו אחר באתר
.Nomas.org

אבל הא אי "זונות מאושרות"?
אבל הא אי חריגות? מה ע הסכמי בהסכמה אמיתית וכנה בי שני מבוגרי ,לקיי יחסי מי תמורת כס?
הא אי שו "זונות מאושרות" ,נשי שבאמת רוצות לקיי יחסי תמורת כס ,לפחות בנסיבות בטוחות? נשי
שיכולות לעשות משהו אחר כדי לשרוד ,שיש לה בחירות ,אבל מעדיפות לעשות את זה?
קשה יהיה להכחיש שיש לפחות כמה ,מכיוו שה כותבות ספרי ומופיעות בתוכניות טלוויזיה .הסופרת והדוקטור
קרול קווי ) (Queenמתגאה בכתב בעבודתה כזונה )וג מביעה עניי בסקס ע חיות( .סופרת ודוקטור אחרת
מקליפורניה ע "גישה חיובית למי" ,וונדי צ'פקיס ) ,(Chapkisכל כ" אהבה את העיסוק בזנות שהיא כתבה על
לשל  $75עבור סקס ,אבל הרגישה שהיא הייתה נהנית מזה יותר א היא הייתה מקבלת כס .מישהי בש "זונת
השני" נואמת נאומי ומוציאה הצהרות לתקשורת .יש אנשי יחידי כאלה .אבל קבוצה זו כל כ" מצומצמת,
שתעשיית המי המסחרית העצומה הייתה מתמוטטת בי לילה א היה עליה להסתמ" על נשי שרוצות לעסוק
בזנות .והמעגל הקט הזה ,ע השיק הרדיקלי ,רחוק מאוד מהמציאות הורסת החיי של מה שבאמת קורה לרוב
המוחלט של הנשי והנערות הצעירות שנסחפות לזנות.
א כ ,זו התשובה שלנו לשאלת הזנות בהסכמה אמיתית ,וההשלכות של תשובה זו על המדיניות:

כ ,ללא ספק יש לפחות כמה נשי שיש לה אפשרויות אחרות בחיי ,א" ה עדיי בוחרות לעסוק בזנות) .אנחנו
מעריכי שיש בי  100ל' 300נשי בקטגוריה הזאת ,היו בארה"ב (.אול המדיניות הציבורית והחוקי לא
צריכי להיות מבוססי על מצבי אלה ,כי ה מאוד לא טיפוסיי לעינויי המחרידי ,ללא הסכמה ,שעוברות
רוב הנשי ,הבנות והבני המנוצלי בזנות.
ובניגוד מרתק ,הנה מה שתעשיית המי והתומכי בה נוהגי לומר:

אי ספק שיש כמה נשי שעוברות כפיה או שמשועבדות על ידי סרסורי וסוחרי בבני אד ,וזה נורא ,ואי
להרשות זאת .אול המדיניות הציבורית והחוקי לא צריכי להתבסס על מקרי כמה ,משו שה כל כ" בלתי
חריגי ובלתי טיפוסיי.
כל צד טוע שיש "כמה" מקרי של התרחיש ההפו" ,אבל קיימת אי הסכמה מוחלטת לגבי האחוזי היחסיי .הנה
דוגמה מרשימה:
שאלנו בנפרד שני "מומחי" מקצועיי בנושא הזנות שאלה שנוגעת ישירות ללב שתי הפרספקטיבות השונות:
"איזה אחוז של נשי )המנוצלות( בזנות נשלטות על ידי סרסורי?" האחד ענה מתו" מחשבה "בער"".98% ...
השני ,בראיו נפרד בער" חודש אח"כ ,ענה על אותה שאלה" :בער"."2% ...

אי ספק ששני ה"מומחי" לא יכולי להיות צודקי בו זמנית) .האחד ניהל תוכנית לניצולי הבורחי מהזנות;
השני עבד בקבוצת תמיכה ציבורית בזנות (.אבל מכיוו שזו שאלה עובדתית ,צרי" להיות קל לגלות את האמת.
ואול ...כפי שנאמר כבר ,בנושא הזנות עדיי יש מעט מדי נתוני סטטיסטיי אמיני .יש הרבה ראיות מתחו
מדעי החברה ,כמוב ,אבל כמעט כול מקומיות ומוגבלות .עדיי לא היו חקירות באיכות גבוהה בקנה מידה לאומי.
הרשת מלאה ב"עובדות" לכאורה אודות זנות ,אבל יש שונות גדולה מאוד בי המקורות השני ,תלוי בקבוצה
התומכת בה .מקור עדכני שמפנה לרוב העבודה האמפירית במדעי החברה בנושא הזנות הוא ספרה של ד"ר מליסה
פארלי ) ,2007) "Prostitution & Trafficking in Nevada: Making the Connections" ,(Farleyלמכירה ב'
.(Amazon.com
יש לשקול ג את המשמעותיות של "נתוני" במדעי החברה ואת ההקשר שבו נתוני אלה כנראה נאספו .נניח
שנוכל איכשהו לאתר כל אד ואד המנוצל בזנות היו ,בי א מסכימי מרצונ ובי א לאו .מה ה היו
אומרי ,ולמה? כמה מה היו חופשיי לספר את כל האמת? מה המחיר הפסיכולוגי של לומר "לא" או "כ"? מושג
ההסכמה האמיתית מרובה שכבות ,אבל אנשי יכולי להרגיש שה מסכימי משו שה למדו לקבל את מה
שקרה לה .יש להיות זהירי בהבנת ההצהרות של אנשי המנוצלי בזנות ,אפילו א היה אפשר ' ואי אפשר '
להשיג מדג מייצג.
לרוב החוקרי האקדמאי ,משקל היתר של הראיות המדעיות מצביע למסקנה שהזנות היו בארה"ב רובה
המכריע '  ,95% '85%הוא מהסוג ההרסני ,ללא אפשרות היציאה) .בהעדר נתוני אמיתיי בעלי בסיס רחב ,עדיי
יש מעט מרחב לויכוח(.

זנות והחוק בארה"ב
תהיה מה שתהיה הדעה שלנו בנושא חליפי בי יחסי מי לכס ,בי א הדבר נעשה בהסכמה ובי א לאו ,מדובר
במעשה בלתי חוקי .בכל  50המדינות ' מלבד כמה מחוזי כפריי בנבאדה ' מת כס בעבור שירותי מי הוא פשע
של הקונה ושל המוכר .פמיניסטיות לא אחראיות לחוקי המדינתיי האלה ,ולמעשה ה מאוד ביקורתיות
כלפיה .החוקי הקיימי נגד זנות במדינות פגומי באופ עמוק שאינו בר תקנה .ה מגדירי את המכירה ואת
הקנייה של סקס כעבירות שוות ,ומגדירות את שתיה כ"עבירות קלות" .האכיפה עוד יותר גרועה :חוקי מדינתיי
נאכפי באופ שגרתי רק נגד נשי המנוצלות בזנות ,ולעתי רחוקות מאוד נגד לקוחות או סרסורי.
אבל במוב ריאליסטי ,דה פקטו ,זנות בהסכמה אמיתית יכולה לקרות כמעט בכל מקו בארה"ב ללא כל מכשול
רציני .אי זו זכות מוסרית או משפטית ,אבל כל עוד הדבר נעשה מחו 0לעי הציבור ,הסבירות שמישהו יפריע
נמוכה.
יש צביעות בגישת הבסדר ' אבל ' תדאגו ' שלא ' יראו הנוכחית ,ללא ספק .ואי ספק ג שהחוקי הנוכחיי
גורמי חוסר נוחות לגברי שרוצי לחקור את המיניות שלה ,או ליהנות ממגוו מערכות יחסי ,בלי שיצטרכו
להתחמק או לנהוג בחשאיות .אבל זה לא חוסר צדק שמתקרב אפילו לסדר הגודל של מה שידוע לנו היו שקורה
לאלפי אנשי ,רוב נשי וילדי ,שחייה נהרסי בכ" שמרמי אות וכופי עליה להיכנס לעול העבדות
המינית .הפעילות הפמיניסטיות חשות אחריות כלפי מיליוני הקרבנות של הרדיפה המינית הפטריארכאלית ,לא
כלפי הגברי שרוצי לקנות מי ביתר נוחות.

זנות והחוק במדינות אחרות
אומרי לפעמי שזנות חוקית או ממוסדת מצליחה כיו בכמה מדינות אירופאיות .מה העובדות? המקור
ההשוואתי הטוב ביותר בנושא זנות בעול הוא כנראה אוס " ,Ostshoornהפוליטיקה של הזנות" )הוצאת
אוניברסיטת קיימברידג' ,(2004 ,ע פרקי נפרדי לצרפת ,הולנד ,בריטניה ,ארה"ב ,אוסטרליה ,ישראל ,קנדה,
פינלנד ,שוודיה ,אוסטריה וכמה מדינות אחרות .ספרה של " ,Kathleen Barryהזניית המיניות" )הוצאת אוניברסיטת
ניו יורק ,(1995 ,בוח א הוא את התוצאות של כמה סוגי מדיניות ממשלתית על זנות ,כולל בסי ובויאטנ.
אפשר לקרוא את המקורות האלה ואחרי ולהסיק מסקנות אישיות ,אבל אנחנו מאמיני שזה מה שהראיות
מוכיחות .יש מספר סוגי מדיניות ממשלתית בנושא הזנות )איסור ,לגליזציה ,הסדרה ,דה'קרימינליזציה ,וסוגי
משנה( שנראי שוני למדי מבחינה משפטית .אול למעשה ,כול דומי להפליא ,במציאות היו יומית.
סרסורי וסוחרי למעשה פעלו והפיקו רווחי עצומי מה"עיסוק" החוקי .לקוחות או ג'ונס ) (Jhonsיכולי היו
לקנות סקס בנוחות .הנשי בזנות נוצלו ,קיבלו מעט כס ,עברו התעללות ולא הייתה לה שליטה אמיתית בחייה.
מדינות כמו הולנד ,צרפת וגרמניה ,בה יש סוגי שוני של זנות חוקית ,אכ מצליחות .ה מצליחות מנקודת המבט
של הממשלה ,מצליחות בשביל הלקוחות הגברי ,ו)בעיקר( מצליחות בשביל הסרסורי וכל המשקיעי ,העובדי
והתומכי שלה .אבל ה רחוקות מ"להצליח" מבחינת הנשי הצעירות שנעשה בה שימוש בזנות ,הסחורה
האנושי שנמכרת ולעתי קרובות נהרסת ,להנאת ולעשר של אחרי.
מדינות אחרות ,בתקופות אחרות ,הצליחו הרבה יותר .בקונסטנטינופול של  335לפנה"ס ,תיאודורה ,הקיסרית של
הביזנטי ,הוציאה צו שקבע עונש מוות על פיתוי אישה לזנות .היא א המירה את אחד הארמונות הגדולי שלה
למקלט ,בו נשי שנוצלו בזנות יכולות היו להתחיל בחיי חדשי ) .(Chicago, 1979, p.72בארבע עשר המאות
שחלפו מאז ,האינטליגנציה ,ההגינות והחמלה של הממשל מעול לא התקרבו לרמה הזאת.
המדינה שמובילה את העול היו מבחינת טיפול אינטליגנטי בזנות ובסחר היא שוודיה .מדינה מתקדמת זו הציעה
מספר שירותי וסיוע במקו כליאה והטרדות לאנשי המנוצלי בזנות ,ובמקו זאת הטילה עונשי על לקוחות
ועל סרסורי .כתוצאה מכ" ,היו יש בשוודיה את הרמה הנמוכה ביותר של סחר בבני אד באירופה .סג ראש
ממשלת שוודיה אמר הכול די בבירור:
"יותר מדי גברי רואי נשי בתור חפצי ,בתור משהו שאפשר לקנות ולמכור .לפי החוק השוודי ,כבר לא מותר
לקנות אד אחר למטרות זנות .גופה של אישה זה לא אותו דבר כמו כוסית ברנדי ,או גלידה אחרי ארוחה טובה.
נשי ונערות ה ...בני אד ,ולכ ה לא למכירה .זנות וסחר בנשי נוגע בלב נושא זכויות האד ,אי שוויו מגדרי,
אפליה מינית וגזעית ,ומחסור כלכלי ,וכ בשלטו החוק ,שליטה בפשע ,אכיפת חוק ושחיתות ...נשי אינ למכירה.
הפסיקו את הזנות ואת הסחר בנשי וילדי.(Winberg,) 2/24/2003, Washington D.C. ".
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