במחקר של אוניברסיטת דה פול אודות סרסורי בשיקגו:
רוב עברו התעללות בילדות
מאת  ,Duaa Eldeibכתבת הטריביו
 15בספטמבר2010 ,
מבי שני תריסרי הסרסורי ומנהלות בתי הבושת לשעבר ,שתושאלו על ידי חוקרי
מאוניברסיטת דה פול ,לצור מחקר אודות סחר במי בשיקגו ,עולה כי רוב עברו התעללות
גופנית ומינית בילדות.
המחקר" ,מקרבנות למתעללי :ראיונות ע  25סרסורי לשעבר בשיקגו" ,מאת החוקרת ג'ודי
רפאל וברנדה מיירס#פאוול ,אישה בזנות לשעבר ,מצאו את הנתו המדהי ש  88%מהנחקרי
עברו התעללות גופנית בילדות ,בעוד ש  7%עברו התעללות מינית .במקרי רבי ,בעקבות
ההתעללות ,ה נאלצו לעזוב את הבית מוקד ולפנות לסרסרות על מנת לשרוד.
רוב החליפו יחסי מי בעבור כס( עוד לפני שהפכו לסרסורי ,רפאל אמרה .מבי  25הסרסורי
לשעבר שרואיינו ,שבע היו נשי ,שכמעט כול היו קורבנות אלימות וזנות.
מיירס#פאוול ,שהיתה יותר מ  20 #שני ברחוב ,עובדת כמתאמת עמיתי בצוות ההתערבות בזנות
של השרי( תו דארט במחוז קוק ,והיא עוסקת בתמיכה בנשי בזנות דר עמותת
 ,Dreamcatcherשעוזרת לקרבנות זנות .לצור המחקר ,היא בילתה כשעתיי בלראיי כל סרסור
לשעבר .כל אחד מה קיבל תשלו בס .$250
רפאל ,עמיתת מחקר בבית הספר למשפטי של אוניברסיטת דה פול ,פיתחה שאלו ב  91שאלות
למחקר .היא ומיירס#פאוול עובדות ע  ,End Demand Illinoisקואליציה שמטרתה לשי ק+
לזנות ולסחר במי.
הסרסורי לשעבר דיווחו שה הרוויחו בי  $150,000ל $500,000#לשנה .רבי מה אמרו שה
הרגישו שהסרסרות היתה מסוכנת פחות מסחר בסמי או ביצוע עבירות.
המודעות הגוברת לסחר המי העולמי בשני האחרונות האירה על הסרסרות בשיקגו ,אמרה
רפאל" .יש לנו את אותה התופעה :מסרסרי בבנות מקומיות וסוחרי בה באותו האופ ,שזה מה
שאנחנו מתחילי להבי עכשיו ",היא אמרה.
על פי המחקר ,יותר מחצי מהסרסורי אמרו שה שילמו לאנשי אכיפת החוק כדי לשרוד בעסק,
וכ לפקידי מלונות וברמני על מנת שיפנו לקוחות" .העבודה היא שהעסק שלה שורד על

 ה. "ה אומרי שיש אינסו( לקוחות." אמרה רפאל,הסובלנות של כל הגופי האחרי הללו
".נופלי מהעצי

In DePaul study of Chicago pimps, most
were abused as children

Jody Raphael, left, of the DePaul College of Law, and Brenda Myers-Powell discuss
their study involving interviews of 25 ex-pimps in Chicago. (Brian Cassella, Chicago
Tribune / September 14, 2010)
By Duaa Eldeib, Tribune reporter
8:59 p.m. CDT, September 15, 2010
Most of the two dozen former pimps and madams questioned by DePaul University
researchers for a study on Chicago's sex trade had suffered both physical and sexual
abuse as children.
The study, "From Victims to Victimizers: Interviews with 25 ex-pimps in Chicago," by
researcher Jody Raphael and Brenda Myers-Powell, a former longtime prostitute,
found a staggering 88 percent of those surveyed suffered physical abuse growing up,
while 76 percent endured sexual abuse. In many cases, the abuse forced them to
leave home early and turn to pimping to survive.

The majority also traded sex for money before becoming pimps, Raphael said. Of the
25 former pimps interviewed, seven were women, nearly all of whom had been
victims of violence and prostitution.
Myers-Powell, who spent more than 20 years on the street, works as peer
coordinator for Cook County Sheriff Tom Dart's prostitution intervention team and
does advocacy work through the Dreamcatcher Foundation, which helps victims of
prostitution. For the study, she spent about two hours interviewing each former
pimp. Each was paid $250.
Raphael, a research fellow at the DePaul University College of Law, developed a 91question survey for the study. She and Myers-Powell work with End Demand Illinois,
a coalition aimed at ending prostitution and sex trafficking.
The former pimps reported having made between $150,000 and $500,000 a year.
Many of them said they felt pimping was less risky than dealing drugs or committing
a felony.
A rising awareness of international sex trafficking in recent years has shed light on
pimping in Chicago, Raphael said.
"We have the same phenomenon local girls are being pimped and trafficked in the
same way, which is what we're beginning to understand now," she said.
More than half the pimps said they paid law enforcement in order to survive in the
business, as well as bellmen, hotel clerks and bartenders for referring customers,
according to the study.
"The fact is their business survives on the tolerance of all these other entities,"
Raphael said. "They're saying there's no end of customers. They're falling off the
trees."
deldieb@tribune.com

