צרפת אישרה חוק המטיל קנסות כבדים על לקוחות של נשים בזנות
החוק מבטל חקיקה קודמת שהטילה את האחריות על הנשים עצמן בגין שידול גברים לקבל את
שירותי המין .הקנס הכספי יחל ב 1,500-אירו והוא עשוי להגיע עד  3,750אירו למורשעים חוזרים
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 35תגובות
בתום דיונים שנמשכו כמעט שנתיים וחצי אישר אתמול (רביעי) הפרלמנט הצרפתי חוק שמיועד
להיאבק בתעשיית הזנות וסחר בנשים במדינה על ידי הטלת עונשים על הלקוחות .החוק דומה
באופיו לחוקים שעברו בנורווגיה ובשוודיה והוא אינו מטיל אחריות על הנשים עצמן ,כפי שהיה נהוג
עד כה .
בהצבעה שנערכה בבית התחתון של הפרלמנט ,הצביעו  64מחוקקים בעד החוק לעומת 12
שהתנגדו .על אף ש 577-החברים בבית נמנעו מההצבעה ובחרו לא להגיע אליה ,להעברת חוקים
בפרלמנט הצרפתי אין צורך במספר משתתפים מינימלי .

הפגנה של נשים בזנות נגד החוק החדש מול הבית
התחתון של הפרלמנט בפריז ,אתמול אי־פי
המפלגה הסוציאליסטית שתמכה בחוק בירכה על אישורו והציגה אותו כניצחון .ראש הממשלה,
מנואל ואלס ,צייץ בטוויטר כי החוק החדש מהווה "התקדמות גדולה" למען זכויות נשים .השרה
לזכויות הנשים ,לורן רוסניול ,אמרה לפני ההצבעה כי הזנות הינה "אלימות נגד נשים "וכי החוק
החדש ישלח מסר חשוב לנשים בזנות ,לפיו גם הפרלמנט והחברה בצרפת מכירים בכך .
החוק אושר בפעם הראשונה ב 2013-על ידי הבית התחתון ,הנשלט בידי רוב של מחוקקים
מהשמאל ,אולם הוא נדחה על ידי הסנאט שבו רוב של הימין .על פי החוקה ,כאשר שני הבתים של
הפרלמנט הצרפתי אינם מסכימים  -ההכרעה בנושא חוזרת לידי הבית התחתון .
החוק החדש קובע כי מי שיואשם בפעם הראשונה ב"שידול ליחסים מיניים מנשים בזנות תמורת
כסף" ,ישלם קנס של  1,500אירו .הקנס עשוי לגדול ל 3,750-אירו אם אדם שהואשם והורשע פעם
אחת חוזר על אותם מעשים ונעצר .מי שהורשע במעשים אלה ייאלץ גם להגיע לשיעורים מיוחדים
שבהם הוא ילמד על סחר בנשים והשלכותיו .
החוק החדש מבטל חוק שהטיל את האחריות על נשים בזנות בגין שידול גברים לקבל שירותי מין.
רבים טענו כי החוק פוגע בנשים משום שהוא מדרבן אותן לעבוד בשכונות נטושות ושוממות או
באזורים מחוץ למרכזי הערים ,שם אומנם יש סיכוי נמוך יותר שייעצרו בידי המשטרה ,אולם עומדות
בפניהן סכנות גדולות יותר .על פי ההערכות ,בצרפת ישנן  20-40אלף נשים בזנות .

