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אמסטרד
בהולנד .אי אפשר לעשות מניקור באמסטרד בלי לקבוע תור שבועיי מראש ,אבל
גברי יכולי לקנות מי בכל עת  ובמחיר אטרקטיבי .הלגליזציה של הזנות
באוקטובר  2000רק הסדירה מסורת הולנדית ארוכת שני של סובלנות כלפי קניית
מי ומכירתו .אבל הא לגליזציה היא הגישה הנכונה?
 זנות היא למעשה הענ היחיד שעובד בתעשיית השירותי

האישיי

גם בהולנד ,סרסורים ולקוחות מאיימים ,מכים ,אונסים ומטילים טרור על נשים
ונערות שמוכרות את גופן .בדיון פלילי שהתקיים לאחרונה ,הואשמו שני אחים
ממוצא גרמני-טורקי כי כפו על למעלה מ 100-נשים לעבוד ברובע החלונות
האדומים באמסטרדם .על פי עורך הדין אשר מייצג את אחת הקורבנות ,רוב
הנשים הללו מגיעות ממשפחות בעלות רקע של גילוי עריות ,אלכוהוליזם
והתאבדות של ההורים .נשים אחרות הגיעו ממדינות מזרח אירופה או מדרום-
מזרח אסיה ונפלו קורבן לסחר בבני אדם ,לאחר שפיתו אותן באמצעות הצעות
עבודה מכובדות או פשוט לאחר שנמכרו בידי הוריהן.

הנשים הללו הן האטרקציה התיירותית המובילה של אמסטרדם )במקום השני
נמצאים "בתי הקפה" אשר מוכרים מריחואנה( .אולם על פי הערכות ,בין  50ל90-
אחוזים מהנשים הן שפחות מין שנאנסות מדי יום ביומו ,בעוד המשטרה עומדת
מנגד באפס מעשה .העובדה שהלקוחות אינם מועמדים לדין היא בלתי נתפסת,
אך פוליטיקאים הולנדים טוענים שלא ניתן להוכיח אם אישה בזנות עובדת מרצונה
החופשי אם לאו .מזועזעים מהשגרה היומיומית ,מבקשים שוטרים רבים ממחלק
המוסר של אמסטרדם לעבור לשרת במחלקות אחרות במשטרה .רק השנה החלה
מנהלת העיר לסגור בתי בושת בשל הקשרים שלהם עם ארגוני פשע.
מנתוני של מחקר שפורס בכתב העת האמריקני לאפידמיולוגיה ,עולה כי גיל
התמותה הממוצע של נשי בזנות הוא  .34בארצות הברית ,שיעור ההרג של נשי

העוסקות בזנות במקו עבודת גדול פי  51מ השיעור המקביל במקצוע השני בדירוג
המקצועות הכי מסוכני לנשי  עבודה בחנות לממכר משקאות אלכוהוליי .
מחקרי אחרי מצביעי על כ #שתשע מתו #כל  10נשי בזנות רוצות לברוח
מהעבודה בדחיפות .כמעט מחצית ניסו לשי ק %לחייה לפחות פע אחת.
בשנת  1999הפכה ממשלת שבדיה את המכירה של מין לחוקית ,אך קבעה שזו
עבירה לסרסר או לקנות מין .תחת החוק השבדי" ,חוק רכישת מין" ,העונש בעוון
קניית מין הוא קנס כספי או עד שישה חודשי מאסר ,נוסף על ההשפלה שבחשיפה
ציבורית .הרשויות השבדיות מדווחות כי מספר הנשים בזנות בשבדיה צנח ב40-
אחוזים כתוצאה מן החקיקה .חוליות הסחר בבני אדם אינן עוברות בשבדיה מאחר
שהעסקים שם בירידה .נורבגיה ,מדינה שאיננה מצטיינת בדרך כלל בנושא זכויות
נשים ,השוותה בין המודלים של שבדיה ושל הולנד ,והחליטה שהמודל של שבדיה
הוא המודל שיש לחקות .החקיקה בנורבגיה שונתה לאחרונה בהתאם.
הצלחתה של הגישה השבדית איננה מפתיעה .על פי מחקר שנערך בקליפורניה,
נרתעים רוב הגברים שקונים מין מהסיכון של חשיפה ציבורית .לדוגמא 79 ,אחוזים
אמרו שיימנעו מקניית מין אם יהיה סיכוי שיספרו על כך למשפחותיהם(!) 87 .
אחוזים מהגברים אמרו שיירתעו מפני האיום שהמשטרה תפרסם את תמונתם או
את שמם בעיתון המקומי .מרבית מגברים אלה הראו התנהגות פתולוגית כלפי
נשים .אחד מתוך חמישה הודה שאנס אישה ,ואילו ארבעה מתוך חמישה אמרו
שהליכה לזונה היא התמכרות.
הזנות מכונה לעתים קרובות "המקצוע העתיק בעולם" .אך זוהי רק דרך להצדיק
את הניצול של נשים מוחלשות בעיקר )ישנו מספר קטן של גברים בזנות בהולנד,
אך הם אינם מסורסרים כמו נשים בזנות( .דרושה מנהיגות וכן דרוש חזון של שוויון
מגדרי אמתי כדי לשים סוף לזנות.

הפרקטיקה השבדית שמפרסמת ומביישת את שם הלקוחות היא אמנם לא-
הולנדית .אבל בשביל אי אלה גברים חלק מההנאה שבקניית מין היא ההשפלה
שנגרמת לאישה .בשביל אחרים ,כמו מושל ניו-יורק לשעבר אליוט שפיצר,

ההבטחה לדיסקרטיות ולאנונימיות היא אולי הפן המושך ביותר בקניית מין .בכל
מקרה ,הוקעת הלקוחות היא גם אמצעי של ענישה וגם כלי יעיל של הרתעה.

תודה למתנדבת מכון תודעה ,ניצן לפידות ,על התרגום.

