תגובה לטורו של יהונת גפ מה  "  23.3.08השפי של השפיצר"
דעותינו וידיעותינו על תופעת הזנות ,מסתכמות בשורה של מיתוסי ודעות קדומות ,שג אני הייתי שות לה ,עד שנחשפתי
לאמת המרה שבמהות הזנות ,במסגרת פעילותי למע קורבנות הזנות .כמו רוב הציבור ג יהונת גפ נפל במלכודת המיתוסי
וזאת מעידי דבריו בטור האחרו:
" .1אל לזונה" ! בתרבותנו המילה "זונה" היא קללה ,אולי הנפוצה ביותר .ברגע שנשתמש במילי "נשי בזנות" ,נבי
שה קוד כל נשי ,ושה נמצאות בזנות ,דבר שיסיר את הדמוניזציה וההרחקה ,ויביא להתייחסות אנושית לנשי
ולגברי אלו.
" .2כול הולכי לזונות" ! רשימת הסופרי שאתה מציי שהשתמשו בנשי בזנות ,לא עושה את המעשה לנכו .השימוש
במיתוס של "כול הולכי" מסיר את האחריות מהפרט שמשתמש בגופו של אד השרוי במצוקה לטובת הנאה מינית.
" .3נשי שעובדות במקצוע" ! זנות אינה מקצוע .אי בחירה בזנות וא יש זו בחירה מחוסר אופציות .לזנות נשאבי,
מידרדרי .כמו סמי ,זנות היא בחירה להרס עצמי ,לאורח חיי של אלימות מינית ,פיסית ומילולית כרונית ,כלפי
נשי וגברי לרוב משכבות מוחלשות.
" .4המקצוע העתיק בעול" ! ג מקצוע המיילדת עתיק יומי ,כמו מקצועות רבי אחרי שבני אד עוסקי בה עוד
לפני הזנות ,א אנחנו לא מדביקי לה את התואר הזה .בחרנו כ לעשות כ כשמדובר בזנות ,כדי לסמ את התופעה
כבלתי ניתנת לשינוי על מנת שתישאר איתנו לעד.
" .5מוסד הזנות שלא מתעלל בעובדות שלו" ! אי דבר כזה .הזנות מנוהלת ע"י עול הפשע .בעלי בתי הבושת ישתמשו
במניפולציות מזעזעות כדי שהנשי תקבלנה כמה שיותר גברי .זה יכול להגיע ג ל !  17גברי במשמרת .אתה יכול
לדמיי  17גברי חודרי לתו גופ בלילה אחד?
" .6המוסד הכרחי למי הגברי" ! דבר בש עצמ  .המונח שגברי צריכי "להתפרק" בהמי ומשפיל אותי כגבר .אני בטוח
שקרה ל שלא "התפרקת" שבוע ולא קרה ל כלו ,לא מתת ולא הלכת לאנוס איזו נערה .פדופילי ג צריכי
"להתפרק" ,הא נמסד קבוצה של ילדי שישאו בצור הזה?! משו מה כשמדובר בנשי זה לא נשמע כ"כ נורא.
" .7הגברי הבודדי והמתוסכלי" ! כשאנחנו חושבי על הזנות עולה בנו המחשבה :מה לגבי כל אות מכוערי
ופיסחי ,שאי לה אפשרות להיות ע אישה ,חייבי לדאוג לה ...א תיכנס לבית בושת כדוגמת "מועדו הבורסה"
תראה תמונה שונה לגמרי .פרופיל המשתמש העיקרי הוא גבר ,ישראלי ,חילוני ,יהודי ונשוי.
" .8מוטב להתפרק תמורת תשלו מאשר לפרק נשי אחרות" ! זהו אחד המיתוסי הנפוצי" :א לא יהיו זונות יאנסו
ילדות קטנות" .אי אתה מסביר זאת שהזנות חוקית ולמרות זאת הדיווחי על התעללות מינית ,הטרדות מיניות ,אונס,
גילוי עריות זורמי אלינו מדי יו ובכמויות .וחו +מזה אתה אומר ,זה לא נורא א תהיה קבוצה של נשי שאפשר יהיה
לאנוס )אישה בזנות נאנסת בממוצע אחת לשבוע( ,העיקר שאת נשותינו אחיותינו ובנותינו א אחד לא "יפרק".
 5000" .9דולר לליווי" ! אי כס בזנות .רוב רובו של הכס לא מגיע לאישה ,אלא לכל אות אנשי שסוחרי בה .ג א
יש לתקופה מסוימת כס ,הוא מתנד .הזוועה ,הסבל וההרס העצמי כ"כ חזקי ,שהנשי בזנות חייבות את הפיצוי
המיידי והוא מסתכ בעשרות אלפי שקלי או במקרה הזה דולרי ,שה יוציאו על בגדי ,תכשיטי ,ניתוחי ,בילויי
וכדומה ,זאת מבלי להזכיר סמי ,אלכוהול וכימיקלי למיניה ,שההתמכרות אליה שואבת את כל הכס.
" .10נשי שהתחתנו ע הבעלי רק בגלל הכס ,ג ה זונות" ! ג א המניעי של שני אנשי להתאחד ,ה כאלו שלא
מקובלי עלי  ,זה עדיי לא הופ אות ל"זונות" ,כי מהות הזנות היא פגיעה בכבוד אד ובזכויותיו ,מה שלא קורה
במקרה הזה .העברת הדיו למקו פילוסופי של "כולנו זונות" מסירה את האחריות לדו בתופעה שמהותה אלימות
מינית כנגד אוכלוסיה חלשה.
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