כישלון מדיניות הסדרת הזנות בגרמניה
ארגון "לה סטרדה אינטרנשיונאל" פועל מאז  5991כנגד הסחר בנשים .בדומה לטיעונים שמשמיעה "התנועה להסדרת
הזנות" ,פה בארץ ,גם "לה סטרדה" התנגד לחוק לאיסור צריכת זנות .כיום ,כעשר שנים מאז גרמניה מיסדה את הזנות,
היא זוכה בכינוי המפוקפק" :בית הבושת של אירופה" .סבין קונסטבל מנהלת "קפה לה סטרדה" ,מספרת בראיון שפורסם
לאחרונה ש"סקס הפך למוצר צריכה" ומציגה תמונה עגומה שיצרה מדיניות המיסוד" :כ  155 -נשים בשטוטגרט מוכרות
את גופן .זנות נעשתה יותר נראית .בעבר נשים בוגרות היו מוכרות את עצמן ברחוב ,היום יש ממש בחורות צעירות ,ולידן
אפשר לראות גברים אשר הם ללא ספק הסרסורים שלהן".
מעבר לעיוות המוסרי במיסוד נשים וגברים בתוך זוועת הזנות ,המיסוד במדינות שבחרו למסד  -כשל .אנשי העולם התחתון
שולטים בתעשיית המין ,ותחת מדיניות המיסוד ,הם הפכו לאנשי עסקים לכל דבר השואפים להגדיל את רווחיהם ,וכך
התפתחה תעשיית סחר בנשים ממדינות מזרח אירופה ,אסיה ,אפריקה ודרום אמריקה לתוך ערי מערב אירופה .כמו כן ,גיל
הכניסה לזנות במדינות אלו ירד .כך גם מעידה קונסטבל" :רוב הנשים מגיעות ממזרח אירופה 38% ,מגיעות מלאומים
זרים ,הרוב מרומניה ,בולגריה והונגריה".
אי אפשר ל"הסדיר" את הזנות ,מכיוון שמהות הזנות אינה טבעית ובלתי ניתנת להכלה .הפגיעה הנפשית והפיסית בלתי
הפיכה .במפגשים עם צרכני הזנות ,הנשים מעידות שהן מתפקדות כמו רובוט" ,על אוטומט" .הן מצליחות לתפקד מאחר
והן מפעילות מנגנונים דיסוציאטיביים שעוזרים להן לנתק את עצמן ממציאות שבה גברים זרים חודרים אל אברי מינן
וגרונן פעם אחר פעם .בתקופת הכניסה לזנות יש להן את הכוח להפעיל את המנגנונים הללו ,אבל עם הזמן הם הולכים
ונחלשים מה שיוצר את הפתח להתחלת השימוש בסמים.
נשים בזנות (ברחוב ובבתי הבושת) חשופות להידבקות במחלות עור ומין .רבות מהן סובלות מקרעים באיברי המין ובאזור
האגן ,שטפי דם פנימיים וחיצוניים ,הפלות חוזרות ונשנות .הנזקים הנפשיים עצומים ,הפרעות אכילה ,פוסט טראומה,
אובדנות .נשים בזנות מתות ממנות יתר ,מרצח .היקף התמותה בגיל צעיר בקרב נשים ונערות בזנות גדול פי  05מבשאר
האוכלוסייה .יש שיגידו ,אם הזנות תהיה מוסדרת ניתן יהיה לערוך בדיקות לגילוי מחלות עור ומין ,אך ברור לכולם
שהכוונה היא לבדיקות עבור הנשים ,האם הצרכנים יצטיידו בטרם הגעתם לבית הבושת בגיליון בדיקות דם עדכני?! אני
בספק.
ניסיוננו כארגון לזכויות אדם הפועל למען נשים וגברים במעגל הזנות קרוב ל  51שנים ,מלמד אותנו ,שלזנות מידרדרים
כתוצאה של נסיבות חיים קשות .מעולם לא פגשנו בחורה שיש לה משפחה תומכת ,בריאות נפשית ופיסית איתנה ,גב
כלכלי ,נתונים טובים למציאת תעסוקה והשכלה ראויים ,והיא אומרת  -לא ,אני הולכת להיות זונה כדי להיחדר מדי יום
ע"י גברים ...הסיבות המרכזיות להידרדרות לזנות הם פגיעה מינית בילדות ועוני ,כאשר במקרים רבים מדובר בשילוב של
השניים .המחקרים כיום מצביעים על כך שכ  95% -מהנשים בזנות היו קורבנות להתעללות מינית כזו או אחרת בילדותן.
צעירות אלו לומדות שדרך מכירת גופן הן יכולות להשיג אהבה ,אכפתיות וכסף.
המודל לאיסור צריכת זנות מתפשט במדינות אירופה ומוכיח את עצמו כפתרון האפקטיבי ביותר להתמודדות עם הזנות.
למסקנה הזו הגיעה גם סבין קונסטבל ,מי שעד לפני כעשור חשבה ההיפך" :החקיקה בשבדיה האוסרת צריכת זנות מאוד
מעצימה את הנשים .אם הן הולכות למשטרה לא עושים להן כלום .הלקוח מהצד השני ,צריך להיות מאוד זהיר .אם זה
היה המקרה כאן ,ללקוחות רבים הייתה בעיה .זה גורם לחשוב .בשוודיה ,מספר קטן של לקוחות מוענשים יחסית ובכל
זאת התמיכה הציבורית בזנות ממשיכה לרדת בכל שנה "...לשאלה כמה סביר שהמודל השוודי ייושם בגרמניה ,אומרת
קונסבטבל" :זה מגיע .הלחץ מבריסל יהיה חזק מדי .המדינות סביבנו מסדירות את זה .בצרפת ,עבר חוק הפללת הלקוחות,
וגם מדינות אחרות הולכות בעקבותיה ,ביניהן הולנד ,כך שגרמניה לא יכולה להמשיך ולהיות האלדורדו של הזנות".
עידית הראל שמש ,מנהלת מכון תודעה  -למאבק בתופעת הזנות
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