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כנס על סחר וניצול מיני " מי מייצג את הנשים בזנות?"
 71לאוקטובר0220 ,
אנו ,שורדות זנות וסחר ,התאספנו בכינוס העיתונאים היום,
מצהירות ,כי זנות הינה אלימות כלפי נשים.
נשים בזנות אינן מתעוררות בוקר אחד ו"בוחרות" להיות זונות.
הבחירה נעשית בשבילנו ,על ידי עוני ,עבר של התעללות מינית ,סרסורים
המנצלים את פגיעותינו ,וגברים הקונים אותנו עבור מין.
זנות היא ניצול מיני ,אחת מצורותיו הגרועות ביותר של אי-שוויון הנשים.
והפרה של זכויות כל אדם באשר הן.
נשים רבות בזנות נפצעו אנושות ,חלקן מתו,
וחלקן נרצחו על ידי הסרסורים והלקוחות שלהן.
אלימות פיסית ,אונס והשפלה נגרמים לנו לעתים קרובות על ידי לקוחות ,סרסורים ,מגייסים
(הידועים כ"ציידים או מטפחי זונות" – הערת מכון תודעה) ,משטרה ואחרים המרוויחים מן
הזנות .הציבור שופט אותנו כ"זונות" ("יצאניות" או "מופקרות" הערת מכון תודעה),
וחושב שאנחנו מרוויחות הרבה כסף.
מצבן של נשים בזנות נעשה גרוע יותר על ידי חוקים והנחיות המתייחסים אלינו
כפושעות וכחלאת אדם ,בעוד שלקוחות ,סרסורים ,מנהלים ובעלי עסקי מין
אינם נחשבים לאחראים ואינם נותנים דין וחשבון על מעשיהם.
מצבנו אף מוחרף כתוצאה ממתן רישיונות לעסקי הזנות והגנה משפטית לסרסורים,
ללקוחות ולתעשיית הסקס.

רוב הנשים נשאבות לזנות בגיל צעיר ביותר .הגיל הממוצע של הכניסה
לזנות ברחבי העולם הוא .71
לקורבנות הזנות והסחר כמעט ואין משאבים היכולים לעזור להן להיחלץ ממצבן.
יש מספר מועט של תכניות המספקות אלטרנטיבות לנשים בזנות.
נשים בזנות חולמות על חיים חופשיים מדיכוי ,חיים בטוחים ,וחיים בהם אנו
יכולות להשתתף כאזרחיות ,בהם אנו יכולות לממש את זכויותינו
כבנות אנוש ולא כ"עובדות מין".
אנו ,שורדות מבלגיה ,דנמרק ,קוריאה ,בריטניה וארצות הברית ,מצהירות:
 .7חייבים לחסל את תופעת הזנות .לכן ,אסור למסד או לקדם אותה.
 .0נשים נסחרות ונשים בזנות זקוקות לשירותים אשר יעזרו להן לבנות עתיד
מחוץ לזנות ,אשר כוללים חנינה ליגלית ופיסקאלית (בארצות בהם א/נשים בזנות חייבות/ים
לשלם מסים וקנסות על פעילותן/ם שנחשבת עבריינית – הערת מכון תודעה) ,סיוע כלכלי,
הכשרה מקצועית ,תעסוקה ,דיור ,שירותי בריאות ,הגנה משפטית ,אישורי שהייה ,סוכנים
לגישור ותיווך תרבותי ,ולימוד השפה עבור קורבנות הסחר הבינלאומי.
 .1נשים בזנות צריכות שממשלות יענישו סוחרים ,סרסורים וגברים אשר קונים
נשים לזנות ,וכי יספקו ביטחון והגנה מפני אלה המבקשים לפגוע בהן.
 .4יופסק מעצר/מאסר א/נשים בזנות וייאסרו העבריינים .
 .0הפסיקו את הטרדת הנשים בזנות ע"י המשטרה ואת גירושן של הנשים הנסחרות.
 .6זנות אינה "עבודת מין" והסחר בנשים אינו "הגירה לשם עבודת מין".
הממשלות צריכות להפסיק את המיסוד והדה-קרימינליזציה של תעשיית המין או לתת היתר
חוקי לסרסורים וללקוחות לנצל ולהתעלל בנשים בזנות.
כשורדות זנות וסחר ,אנו נמשיך להתחזק ולהרחיב את אחדותנו,
לעזור לכל אישה לצאת מהזנות ,ולשתף פעולה עם בעלי בריתנו על מנת לקדם
את זכויות האדם של קורבנות הסחר והזנות.

