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Παρανομοποίηση της εργασίας ή η απαγόρευση ως δημιουργία
“Σας ευχαριστούμε που μας παρέχετε τα μέσα για να παλέψουμε ενάντια στα κυκλώματα”, 
δήλωσε η Najat Vallaud-Belkacem, υπουργός Δικαιωμάτων των Γυναικών, απευθυνό-
μενη στη γαλλική Βουλή που υπερψήφισε τον περασμένο Δεκέμβρη το νόμο “για τον 
αγώνα ενάντια στο σύστημα της πορνείας”. Το σήμα κατατεθέν του νόμου, αλλά και 
το σημείο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της δημόσιας συζήτησης στη Γαλλία ήδη 
από το �0��, όταν διατυπώθηκε η πρώτη σχετική πρόταση νόμου, είναι το μέτρο που 
έχει κωδικοποιηθεί ως “ποινικοποίηση του πελάτη”: επιβάλλοντας στον πορνοπελάτη 
ένα πρόστιμο �500 ευρώ (ή �000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής), το γαλλικό κρά-
τος (ακολουθώντας το παράδειγμα της πρώτης διδάξασας Σουηδίας) τον ξεβολεύει 
από την ασυλία του, αναγάγει την προσφυγή στην πορνεία σε αδίκημα και διακηρύσ-
σει ότι, πιστό στις καταστατικές του αρχές περί ακεραιότητας του ανθρώπινου σώμα-
τος και ισότητας των φύλων, αποκαθιστά την ηθική τάξη και πραγματοποιεί ένα απο-
φασιστικό βήμα προς την κατάργηση της πορνείας. 

Ας πάρουμε λοιπόν κι εμείς ως αφετηρία αυτό το σημείο, που όπως είπαμε βρέ-
θηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας όσον αφορά το νέο νόμο. Μπροστά στην 
ανάγκη να τοποθετηθούμε σχετικά με την κρατική πρωτοβουλία ποινικοποίησης 
του πορνοπελάτη, πολλές φεμινίστριες μπορεί να βρεθούμε αρχικά σε αμηχανία. 
Για όσες από μας έχουμε προσπαθήσει εδώ και καιρό να καταδείξουμε τη σημαντι-
κή θέση του πελάτη στην πορνική συνθήκη και το πόσο καθαρή τη βγάζει ο ίδιος 
κάθε φορά, πόσο λιγουρευτή μοιάζει η σκέψη του ανά-τον-πλανήτη-αιωνίως-ατι-
μώρητου-νοικοκοιραίου να πρέπει  να πληρώσει το πρόστιμό του ως τίμημα για την 
αρρενωπή του συνήθεια; Και ακόμη καλύτερα, να κινδυνεύει να βρεθεί στα ανά τον 
πλανήτη ΑΤ Ομόνοιας ή -γιατί όχι- να διαπομπεύεται στις ανά τον πλανήτη Ευελπί-
δων από μπάτσους που τον ακουμπούν με γάντια; Ακριβώς: όσο πιο λεπτομερής γί-
νεται αυτή η εικόνα, τόσο περισσότερο χάνει τον ρεαλισμό της. Μα γιατί; 

Θα υποστηρίξουμε στο κείμενο αυτό ότι η υπόθεση της κρατικής πρωτοβουλίας 
ποινικοποίησης του πορνοπελάτη δεν μπορεί να ερμηνευτεί σωστά αν γίνει αντιλη-
πτή ως μια μεμονωμένη κίνηση, ως μια ανθρωπιστική παραδρομή του κράτους, ως 
μια επιλογή που το φέρνει -έστω και κατά λάθος- λίγο πιο κοντά στο δρόμο του φε-
μινισμού. Αντίθετα, προκειμένου να την κατανοήσουμε, θεωρούμε σημαντικό να 
μελετήσουμε παραμέτρους που αφορούν τόσο τη φύση της ως κρατική απαγόρευ-
ση, όσο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα και τις επιπτώ-
σεις της σ’ αυτό. Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να αναρωτηθούμε: πώς είναι οργανωμέ-
νη η πορνεία στη Γαλλία σήμερα; τί στρατηγική έχει ακολουθήσει το γαλλικό κράτος 
αναφορικά με την πορνεία τα τελευταία χρόνια και πώς εντάσσεται η ποινικοποίη-
ση του πορνοπελάτη στη στρατηγική αυτή; Λοιπόν, το ενδιαφέρον μας για τις πα-
ραπάνω παραμέτρους πηγάζει από μια θέση η οποία κατά τη γνώμη μας επιβεβαι-
ώνεται μετά την προσεκτική μελέτη τους: η ποινικοποίηση του πορνοπελάτη απο-
τελεί μια στιγμή της σημερινής κρατικής στρατηγικής απέναντι στη μετανάστευση, 
μιας στρατηγικής παρανομοποίησης της εργασίας. Και ως τέτοια, στρέφεται εναντί-
ον των ίδιων των εργατριών του σεξ.

Πριν δούμε πώς το γαλλικό κράτος εφάρμοσε αυτή τη στρατηγική στην περίπτω-
ση της πορνείας, ας διασαφηνίσουμε κάποιες παραδοχές που αποτελούν βασικά 
συστατικά της θέσης περί παρανομοποίησης της εργασίας. 

Ας ξεκινήσουμε, μιας και μας έριξε την πάσα, από την ευχαριστήρια δήλωση της 
υπουργού Δικαιωμάτων των Γυναικών ενώπιον του κοινοβουλίου. Η δήλωση αυτή 
βασίζεται στη διακηρυγμένη προσπάθεια του κράτους να πατάξει τα κυκλώματα 
της καταναγκαστικής πορνείας, “επινοώντας” κάθε τρεις και λίγο νομικές και θεσμι-
κές “βελτιώσεις”. Περιττό ίσως να επισημάνουμε ότι ο “αγώνας” του κράτους εναντί-
ον του οργανωμένου εγκλήματος δεν εξελίσσεται σε γήπεδο με άδειες...κερκίδες: λο-

Γαλλία: η διαχείριση της πορνείας από το κράτος-νταβατζή

γής λογής ανθρωπιστές, μκο, αριστεροί -λιγότερο ή περισσότερο πεπεισμένοι για το 
αγνό των προθέσεων, για την “αποτελεσματικότητα” ή την “ανημπόρια” του κράτους, 
ή ακόμη και  έτοιμοι να  διεκδικήσουν κι αυτοί ένα κομμάτι από την πίτα- βρίσκονται 
σε εγρήγορση. Εν πάσει περιπτώσει, ο αγώνας...Μα, εδώ βρίσκεται και η πρώτη μας 
παρατήρηση, η οποία προκύπτει από την εμπειρία. Πολύ πριν (αλλά και ταυτόχρονα 
με) την υποτιθέμενη προσπάθεια επίλυσης του “προβλήματος” της παράνομης πορ-
νείας, κάθε καπιταλιστικό κράτος της δύσης, επιστρατεύοντας ένα τεράστιο οπλο-
στάσιο νομικών και κατασταλτικών μηχανισμών, εξασφάλισε ότι οι τεράστιοι πληθυ-
σμοί εργατριών τις οποίες εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα σωματεμπορίας θα εισέρ-
χονταν και θα παρέμεναν στην επικράτειά του σε καθεστώς παρανομίας. 

Συνεχίζοντας, ας σκύψουμε λίγο πιο προσεκτικά πάνω στην ίδια την έννοια της 
“απαγόρευσης” -και συγκεκριμένα μιας απαγόρευσης που επιβάλλει το κράτος. Στο 
πλαίσιο της κρατικής ρητορικής λοιπόν, η έννοια της απαγόρευσης κουβαλάει έναν 
αέρα υπόσχεσης-απειλής, μοιάζει να υπαγορεύεται από την πρόθεση του κράτους 
να εξαλείψει αυτό που απαγορεύει. Αντίθετα, στην πράξη, η απαγόρευση ξεδιπλώ-
νει τον δημιουργικό χαρακτήρα της:

“[...] η εγκαθίδρυση του δικτύου της πορνείας, στον �9ο αιώνα: ο αστυνομι-
κός και υγειονομικός έλεγχος που επιβαλλόταν στις πόρνες, ο τακτικός εγκλει-
σμός τους στις φυλακές, η σε μεγάλη κλίμακα οργάνωση των οίκων ανοχής, η 
αυστηρή ιεραρχία που τηρούνταν στους κύκλους της πορνείας, η πλαισίωσή 
της από εγκληματίες-καταδότες, όλα αυτά επέτρεπαν να διοχετευθούν και να 
ανακτηθούν, με ένα δίκτυο από μεσολαβητές, τα τεράστια κέρδη που προέρ-
χονταν από τη σεξουαλική ηδονή, που μια καθημερινή ηθικολογία, ολοένα και 
πιο επίμονη, την καταδίκαζε σε ένα είδος ημιπαρανομίας και την καθιστούσε 
όλο και πιο δαπανηρή. [...] :η ύπαρξη μιας νόμιμης απαγόρευσης δημιουργεί 
γύρω της ένα πεδίο από παράνομες πρακτικές, όπου είναι δυνατόν να ασκη-
θεί κάποιος έλεγχος και απ’ όπου μπορεί να αντληθεί ένα αθέμιτο κέρδος, με 
το διάμεσο στοιχείων που αυτά καθεαυτά είναι παράνομα αλλά γίνονται ευμε-
ταχείριστα χάρη στην οργανωμένη τους εγκληματικότητα”�.

Αλλά και η ίδια η καθημερινή εμπειρία πάλι διαψεύδει τη ρητορική, φέρνοντας στο 
φως τα πλούσια οφέλη αυτής της “χρήσιμης εγκληματικότητας�” που παράγει η κρα-
τική απαγόρευση. Για παράδειγμα, ποια μπορεί να ισχυριστεί πως η απαγόρευση των 
μεταναστριών λειτουργεί με τους απλοϊκούς όρους της εξάλειψης; Αντίθετα, αυτό 
που έχουμε όλες δει να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας είναι η απέραντα δυνα-
μική και παραγωγική φύση αυτής της απαγόρευσης: αυτό που έχουμε δει είναι ότι η 
απαγόρευσή τους είναι μια βίαιη ένταξή τους στο καθεστώς της παράνομης. 

Αναφερθήκαμε παραπάνω στο σύνολο των κρατικών μηχανισμών που επιβάλ-
λουν την παρανομοποίηση. Λέμε ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν αφορούν μόνο τη νο-
μοθεσία, αλλά και κατασταλτικές πρακτικές όπως για παράδειγμα η φύλαξη των συ-
νόρων. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι στ’ αλήθεια πολύ πιο σύνθετη απ’ ό,τι λέει 
το όνομά της, αφού δεν έχει ως πεδίο εφαρμογής μόνο το μήκος μιας γραμμής στο 
χάρτη, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο μεθόδων και υποδομών που εκτείνονται σε 
όλη την κρατική επικράτεια. Λοιπόν, ακριβώς από αυτή την ιδιότητά της αντλεί και 
τη μεγαλύτερη σημασία της: η “φύλαξη των συνόρων” αποτελεί το σημείο συνάντη-
σης -και ομαλής συμβίωσης- της κρατικής πολιτικής με το εγκληματικό κεφάλαιο. 

“ Όσο λοιπόν η παρανομοποίηση των μεταναστών εργατών εμπεδώνεται, όσο 
το πέρασμα των συνόρων “απαγορεύεται”, όσο πιο σκληρή είναι αυτή η “απαγό-
ρευση”, τόσο αυτοί οι τομείς του εγκληματικού κεφαλαίου γίνονται απαραίτητοι 
για το πέρασμα των συνόρων. Είναι αυτοί που διαθέτουν την οργάνωση, τις συν-
δέσεις με το κράτος, με λίγα λόγια τις υποδομές και την τεχνογνωσία που απαι-
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τούνται για το επικίνδυνο πέρασμα, για τη μετάβαση σε άλλη χώρα, αλλά όλο 
και περισσότερο και για την απλή ύπαρξη, κατοικία και εύρεση εργασίας του 
παρανομοποιημένου εργάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε σκλήρυνση της “μετανα-
στευτικής πολιτικής”, κάθε όξυνση των μέτρων καταστολής αυξάνει τις κατά κε-
φαλήν τιμές που χρεώνουν αυτές οι εταιρείες και μαζί αυξάνει τα κέρδη τους”�.

Ακολουθώντας τη μέθοδο που περιγράψαμε παραπάνω, θα επιχειρήσουμε να 
σκιαγραφήσουμε τις διαδικασίες μέσω των οποίων εμπεδώνεται η παρανομοποί-
ηση της εργασίας στον τομέα της πορνείας στη Γαλλία σήμερα. 

Το τοπίο της πορνείας στη Γαλλία σήμερα
 Ο νόμος “για τον αγώνα ενάντια στο σύστημα της πορνείας”, ο οποίος υπερψηφί-
στηκε στις 4 Δεκεμβρίου �0�� από την πλειοψηφία των γάλλων βουλευτών, ήταν 
το αποτέλεσμα μιας περίοδου προετοιμασίας, η οποία ξεκίνησε το �0��. Κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής, υπό την ευθύνη  ομάδων εργασίας και επιτροπών με 
επικεφαλής συγκεκριμένους βουλευτές, διενεργήθηκαν έρευνες και συντάχθηκαν 
αναλυτικές αναφορές και αξιολογήσεις σχετικά με τη σύγχρονη πραγματικότητα 
της πορνείας στη χώρα. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κειμένων αυτών δεν έγκειται 
απλώς στις πληροφορίες που περιλαμβάνουν. Πολύ περισσότερο, είναι χρήσιμα γι-
ατί αποτυπώνεται σ’ αυτά τόσο ο επίσημος λόγος του κράτους σχετικά με την πορ-
νεία, όσο και η μέριμνα αλλά και οι πρακτικές που ακολουθεί για να τη μελετήσει, να 
την καταγράψει, να την ελέγξει. 

Η πρώτη και πιο αναλυτική τέτοια αναφορά κατατέθηκε από την “αποστολή πλη-
ροφόρησης σχετικά με την πορνεία στη Γαλλία”, υπό τους Danielle Bousquet και 
Guy Geoffroy, τον Απρίλιο του �0��και είχε τον τίτλο “Πορνεία: απαιτώντας την υπευ-
θυνοποίηση. Για να τελειώνουμε με το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου.”

Όσον αφορά τον αριθμό των εκδιδόμενων ατόμων στη Γαλλία τη δεδομένη στιγ-
μή, η έκθεση καταρχήν μεταφέρει τα στοιχεία που έχει δώσει η κεντρική υπηρεσία 
δίωξης της εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή οι μπάτσοι. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτά, ο 
αριθμός κυμαίνεται από �8000 ως �0000, και προέκυψε από τη διασταύρωση των 
εξής δεδομένων: του αριθμού των συλληφθέντων εκδιδόμενων στο πεζοδρόμιο, 
του αριθμού ταυτοποιημένων στα δικαστήρια θυμάτων μαστροπείας ή σωματε-
μπορίας και των εκτιμήσεων των διάφορων μκο που δραστηριοποιούνται στο συ-
γκεκριμένο πεδίο. Ωστόσο, οι συγγραφείς της έκθεσης ξεκαθαρίζουν ότι ο πραγμα-
τικός πληθυσμός των εκδιδόμενων ατόμων είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερος. Κάτι 
που γίνεται σαφές αν συνυπολογίσει κανείς τις αντικειμενικές αδυναμίες των υπάρ-
χουσων μεθόδων απογραφής των εκδιδόμενων του πεζοδρομίου, αλλά και το ολο-
ένα αυξανόμενο μέγεθος των υπόλοιπων, λιγότερο εμφανών πορνικών πρακτικών 
-της πορνείας σε μασατζίδικα, μπαρ, ξενοδοχεία, στούντιο, τα “sex tours” - που “η 
αστυνομία δυσκολεύεται να εντοπίσει” και φυσικά την πορνεία μέσω ίντερνετ. 

Όσο για τα χαρακτηριστικά του πορνικού πληθυσμού στη Γαλλία σήμερα, τα συ-
μπεράσματα που εκθέτει η μελέτη είναι τα εξής:

Πρώτον, η πορνεία έχει σαφώς έμφυλο πρόσιμο: 85% του πληθυσμού των εκδι-
δόμενων είναι γυναίκες, 99% του πληθυσμού των πελατών είναι άντρες. 

Δεύτερον, η δεκαετία του �990 αποτέλεσε (και) για τη Γαλλία ένα σημείο καμπής 
όσον αφορά την πορνεία. Σηματοδότησε την παρακμή της λεγόμενης “παραδοσι-
ακής” πορνείας, η οποία ασκούνταν κατά κύριο λόγο από γαλλίδες, καμιά φορά και 
μαγκρεμπίνικης καταγωγής, που δούλευαν είτε ανεξάρτητες είτε υπό την επιρροή 
κάποιου νταβατζή χαμηλού βεληνεκούς (“αγαπητικού” θα λέγαμε). Υπό το βάρος 
των σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων στην ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και 
την Αφρική, τη θέση των γυναικών αυτών στο πεζοδρόμιο, κυρίως από το �995 και 
μετά, πήραν μαζικά γυναίκες από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Νιγηρία και την 

Κίνα, αποτυπώνοντας τις ροές των κυκλωμάτων διεθνούς σωματεμπορίας.  Ενδει-
κτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία των μπάτσων πάλι, από το �990 μέχρι το �995 οι με-
τανάστριες αποτελούσαν το �0% των εκδιδόμενων του πεζοδρομίου στο Παρίσι, 
ποσοστό που έφτασε το 9�% το �0�0.

Εφαρμογές της παρανομοποίησης στο πεδίο της καταναγκαστικής πορνεί-
ας: τα παραδείγματα της Ολλανδίας και της Γαλλίας
Παίρνοντας μια ιδέα πάνω στην πορνική πραγματικότητα στη Γαλλία από τη δεκαε-
τία του �990 μέχρι σήμερα και έχοντας υπόψη την ιστορία της πορνείας στην Ελλά-
δα την ίδια περίοδο, είναι εύλογο να καταλήξει κάποια σε δύο συμπεράσματα: Πρώ-
τον, η καταναγκαστική πορνεία αναδείχτηκε σε κυρίαρχη μορφή της πορνείας στα 
δυτικά κράτη από το ‘90 και μετά. Δεύτερον, τόσο η ποσοτική εκτίναξη της κατανα-
γκαστικής πορνείας όσο και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, δεν θα ήταν δυνατά 
χωρίς την κρατική μεσολάβηση. Με λίγα λόγια, κάθε κράτος εγγυήθηκε τους όρους 
υπό τους οποίους έλαβε χώρα μέσα στην επικράτειά του αυτή η τεράστιας κλίμα-
κας κοινωνική μεταβολή. Και το έκανε εφαρμόζοντας τη στρατηγική της παρανο-
μοποίησης για την οποία συζητάμε. Παρακάτω θα εξετάσουμε δύο εκδοχές αυτής 
της στρατηγικής, τις οποίες ακολούθησαν δύο κράτη τα οποία εκκινούν φαινομενι-
κά από αντιτιθέμενες προσεγγίσεις της πορνείας.  

Θα ξεκινήσουμε με την περίπτωση της Ολλανδίας, η οποία αποτελεί εμβληματικό 
παράδειγμα σύγχρονης εφαρμογής του λεγόμενου διακανονιστικού μοντέλου. Το δι-
ακανονιστικό σύστημα  γεννήθηκε ως δόγμα στα τέλη του �8ου αιώνα στη Γαλλία, 
όπου είχαν δοκιμαστεί ήδη από το Μεσαίωνα διάφορες εναλλαγές απαγορευτικού 
συστήματος και “ανοχής”, από δημόσια μαστιγώματα και εγκλεισμός των πορνών στη 
Salpêtrière μέχρι οίκοι ανοχής με την ευλογία της εκκλησίας. Το �8�6, ο υγιεινολόγος 
Alexandre Parent-Duchâtelet στην εργασία του με τίτλο “Η πορνεία στην πόλη του Πα-
ρισιού, εξεταζόμενη σε αναφορά με τη δημόσια υγιεινή, την ηθική και τη διοίκηση”, έθεσε 
τις βάσεις του διακανονιστικού συστήματος, στη γραμμή της σκέψης του Αγίου Αυ-
γουστίνου, ο οποίος έγραφε για τις πόρνες: “Είναι για την Πολιτεία ό,τι είναι ο κοπρόλακ-
κος για το παλάτι. Αν καταργήσουμε τον κοπρόλακκο, το παλάτι θα γίνει ένας μολυσμέ-
νος τόπος. Αν καταργήσουμε την πορνεία, τα πάθη θα συγκλονίσουν τον κόσμο· αν δώ-
σουμε στις πόρνες τη θέση των έντιμων γυναικών, η ντροπή θα αμαυρώσει το σύμπαν...4”. 
Στο πλαίσιο της διακηρυγμένης αναγκαιότητας κρατικού ελέγχου της πορνείας και 
με άξονες τη δημόσια τάξη και την προστασία της ηθικής και της δημόσιας υγείας, οι 
πόρνες φακελώνονταν και υποβάλλονταν σε υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις, προ-
κειμένου να περιοριστεί η μετάδοση των αφροδίσιων, κυρίως της σύφιλης. Τις μη εγ-
γεγραμμένες, που ασκούσαν το επάγγελμα παράνομα, τις αναλάμβανε το “ηθών”. 

Η Ολλανδία λοιπόν, αναγνωρίζοντας την πορνεία ως αναπόφευκτο κοινωνικό γε-
γονός, τον Οκτώβριο του �000 ανέστειλε την απαγόρευση των οίκων ανοχής, εξαγ-
γέλλοντας πως με τον τρόπο αυτόν τους καθιστά πιο εύκολα ελέγξιμους από το κρά-
τος. Κάθε δήμος απέκτησε τη δικαιοδοσία να διαχειρίζεται κατά βούληση την πορ-
νεία στην περιοχή του, όχι μόνο καθορίζοντας τους τόπους και τις πρακτικές άσκησής 
της, αλλά αναλαμβάνοντας ακόμη την ευθύνη κάποιου οίκου ανοχής και των προδι-
αγραφών λειτουργίας του (διαστάσεις δωματίων, πυροπροστασία, ασφάλεια, υγιει-
νή). Η πορνεία των ανηλίκων ή των μη κατόχων τίτλων παραμονής είναι απαγορευμέ-
νη, καθώς και η σεξουαλική εκμετάλλευση, η οποία ορίζεται από την απουσία δίκαι-
ης αμοιβής της εκδιδόμενης. Κατά τα άλλα, οι πόρνες θεωρούνται επαγγελματίες και, 
είτε ως μισθωτές είτε ως ανεξάρτητες, μοιράζονται τα δικαιώματα που υπαγορεύει το 
εργατικό δίκαιο και φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις. Ο απολογισμός του μοντέλου 
αυτού, σύμφωνα με τους ιθύνοντες, δεν είναι ικανοποιητικός: συνολικά, η παράνομη 
πορνεία επελαύνει, η νόμιμη πορνεία δεν μπόρεσε να ξεφορτωθεί το στοιχείο του κα-

Διάγραμμα 1: Η αύξουσα γραμμή απεικονίζει το ποσοστό αλλοδαπών γυναικών μεταξύ των 
εκδιδόμενων του πεζοδρομίου στο Παρίσι για την περίοδο 1994- 2010. Η φθίνουσα γραμμή 
απεικονίζει το ποσοστό των γαλλίδων εκδιδόμενων. Πηγή: Αναφορές της υπηρεσίας δίωξης της 
εμπορίας ανθρώπων. 

Διάγραμμα 2: Εθνικότητα των αλλοδαπών γυναικών εκδιδόμενων στο 
πεζοδρόμιο στη Γαλλία, 2010.  Πηγή: Αναφορά της υπηρεσίας δίωξης της 
εμπορίας ανθρώπων. 

Ανατολική Ευρώπη 
και Βαλκάνια

Αφρική Ασία Λατινική Αμερική
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ταναγκασμού. Ο Ολλανδός υπουργός εξωτερικών διαπίστωσε ότι έχει συμβεί “μια με-
τατόπιση της πορνείας προς τα ξενοδοχεία, τα μπαρ, τα γραφεία παροχής συνοδών πολυ-
τελείας, τα μασατζίδικα, τα οποία λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες”5. Το �006, 
50% των πορνών στο Ρότερνταμ ήταν ανήλικες χωρίς άδεια παραμονής και το �0�0, 
μόνο �7% των διαφημίσεων στις εφημερίδες και στο ίντερνετ παρέπεμπαν σε νόμι-
μο τόπο παροχής πορνικών υπηρεσιών6. Το �0��, ο αντιδήμαρχος του Άμστερνταμ, 
Lodewijk Asscher, δήλωσε  ότι η αποποινικοποίηση της μαστροπείας ήταν ένα “κρατι-
κό λάθος” και ότι η κυβέρνηση αποδείχτηκε “εξαιρετικά αφελής”7. Πραγματικά έντρο-
μο μπροστά στο τέρας που δημιούργησε άθελά του, το ολλανδικό κράτος σκέφτεται 
από τον Νοέμβριο του �009 πάνω σε κατατεθειμένη πρόταση νόμου η οποία προβλέ-
πει την υποχρεωτική εγγραφή των πορνών σε ψηφιακό κρατικό αρχείο, απόδειξη της 
οποίας πρέπει να φέρουν πάνω τους στη διάθεση του πελάτη, αλλά και ποινές για τις 
μη εγγεγραμμένες και τους πελάτες που απευθύνονται σ’ αυτές. 

Συνεπώς, στο παράδειγμα της Ολλανδίας, η “αποποινικοποίηση”, εγκαθιστώντας 
ένα σύστημα αδειών, οριοθέτησε ένα πεδίο νομιμότητας, παράγοντας ταυτόχρονα 
τις δυνατότητες παραβίασής του: δηλαδή, τους όρους  για την παράλληλη ανάπτυ-
ξη μιας παράνομης αγοράς της πορνείας.

Στον αντίποδα του διακανονιστικού μοντέλου, η Γαλλία υιοθέτησε μια καταργητική 
θέση μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με την ψήφιση στις �� Απριλίου �946 του 
λεγόμενου νόμου “Marthe Richard”, ο οποίος επέβαλε το κλείσιμο των οίκων ανο-
χής και την καταπολέμηση της μαστροπείας. Ωστόσο, το φακέλωμα και ο ιατρικός 
έλεγχος, ως μέτρα προφύλαξης απέναντι στα αφροδίσια, παρέμειναν, μέχρι το �960, 
όπου η Γαλλία ασπάστηκε εξολοκλήρου τον καταργητισμό, επικυρώνοντας τη Διε-
θνή Σύμβαση των Ενωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας και 
της εκμετάλλευσης της πορνείας. Ο καταργητισμός λοιπόν προτάσσει την κατάργη-
ση κάθε μορφής ρύθμισης και επιτήρησης της πορνείας, ώστε αυτή να μην ενθαρ-
ρύνεται από τη νομική της αναγνώριση ως τέτοια. Ο απώτερος στόχος του μοντέλου 
αυτού είναι υποτίθεται η αποθάρρυνση, αν είναι δυνατόν και η εξάλειψη της πορνεί-
ας. Την ίδια στιγμή, η άσκησή της παραμένει νόμιμη και ανεκτή από το κράτος- στο 
βαθμό που δεν λαμβάνει χώρα δημοσίως- αφού τα εκδιδόμενα άτομα δεν γίνονται 
αντιληπτά ως ένοχα, αλλά ως θύματα χρήζοντα προστασίας. Αντίθετα, όλες οι μορ-
φές μαστροπείας θεωρούνται παράνομες, στο όνομα του αγώνα ενάντια στη σεξου-
αλική εκμετάλλευση και τη σωματεμπορία. 

Ας περάσουμε λοιπόν στην πράξη, με λίγα λόγια στους νομικούς και κατασταλτι-
κούς μηχανισμούς που επιστράτευσε το γαλλικό κράτος, τόσο απέναντι στην πορ-
νεία γενικά, όσο και στη μορφή που πήρε αυτή από τη δεκαετία του �990 και μετά. 
Σημειώνουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να παραθέσουμε εδώ το σύνολο της νομοθε-
σίας και των μηχανισμών που συνθέτουν τη μεταναστευτική πολιτική της Γαλλίας, 
αλλά σκοπεύουμε να διατυπώσουμε κάποιες παρατηρήσεις, βοηθητικές για την κα-
τανόηση του νόμου περί “ποινικοποίησης του πελάτη” στο πλαίσιο της στρατηγικής 
παρανομοποίησης της εργασίας που περιγράψαμε στην αρχή. 

Κατ’αρχάς, το καταργητικό μοντέλο, με τις προσεκτικά αμφίσημες διατυπώσεις του 
περί ανοχής (και ταυτόχρονα αποθάρρυνσης) της -ασκούμενης ιδιωτικά- πορνείας 
αλλά καταπολέμησης της μαστροπείας, διαμορφώνει το παραγωγικό περιβάλλον της 

απαγόρευσης. Όπως διατυπώνεται στην έκθεση της “αποστολής πληροφόρησης”:

“Η πορνεία δεν μπορεί να ασκηθεί παρά σε ελάχιστα μέρη, λόγω της διευρυ-
μένης απαγόρευσης της μαστροπείας. Τα εκδιδόμενα άτομα δεν μπορούν να 
ασκήσουν τη δραστηριότητά τους σε ξενοδοχείο, σε μπαρ ή σε νοικιασμένο 
διαμέρισμα, λόγω των ποινών που αυτό επισύρει για τους ιδιοκτήτες των ακι-
νήτων. [...] Τέλος, η προσφορά σεξουαλικών υπηρεσιών δημοσίως παρεμποδί-
ζεται νομικά μέσω της ποινικοποίησης της άγρας πελατών.”

Το μέτρο για την “άγρα πελατών” έχει αποτελέσει βασικό νομικό εργαλείο του 
γαλλικού κράτους για τον έλεγχο της πορνείας του πεζοδρομίου. Ας δούμε την πε-
ρίπτωσή του λίγο πιο αναλυτικά. Ως παράβαση, η “άγρα” υπάρχει στο γαλλικό δί-
καιο από το �9�9 και περιγράφει χοντρικά την πράξη της προσφοράς δημοσίως 
σεξουαλικών υπηρεσιών με αντίτιμο. Ο νόμος “Marthe Richard” το �946, την ανα-
βάθμισε σε πλημμέλημα, στο πλαίσιο της πρόληψης των συνεπειών του κλεισίμα-
τος των οίκων ανοχής για τη δημόσια τάξη, προβλέποντας ποινή φυλάκισης μέχρι 5 
χρόνια για τις εκδιδόμενες, σε μια εποχή που οι μαστροποί τιμωρούνταν με φυλάκι-
ση εώς � χρόνια. Μια διάταξη το �958 το επανέφερε στο καθεστώς της απλής παρά-
βασης, εισαγάγοντας ταυτόχρονα μια διάκριση ανάμεσα στο ενεργητικό και το πα-
θητικό “ψάρεμα”, με το δεύτερο να ορίζει την απρεπή συμπεριφορά δημοσίως. 

Η ποινικοποίηση της άγρας πελατών επανεμφανίστηκε με νέα δυναμική το �00� κι 
ενώ τα κυκλώματα διεθνούς σωματεμπορίας ζούσαν χρυσές εποχές. Ο “νόμος για την 
εσωτερική ασφάλεια” -γνωστός και ως “νόμος Σαρκοζί ΙΙ”- ανήγαγε ξανά σε πλημμέ-
λημα “το γεγονός, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης μιας παθητικής στάσης, 
του να προβαίνει κάποιος δημοσίως σε άγρα κάποιου άλλου, με πρόθεση να τον παρακι-
νήσει σε σεξουαλική επαφή, με αντάλλαγμα χρηματικό αντίτιμο ή υπόσχεση χρηματικού 
αντιτίμου”, το οποίο “τιμωρείται με δύο μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3750 ευρώ8”. 

“Ο βασικός στόχος του νομοθέτη ήταν να δώσει τη δυνατότητα στην αστυνο-
μία να προσαγάγει και να κρατάει ένα εκδιδόμενο άτομο στο αστυνομικό τμή-
μα. Η κράτηση κατ’ αρχάς παρεμποδίζει την άσκηση της πορνείας, τόσο για 
το εκδιδόμενο άτομο, όσο και για τον μαστροπό που το εκμεταλλεύεται· επι-
τρέπει επίσης την ανάκριση του εκδιδόμενου ατόμου, προκειμένου να συλλε-
χθούν πληροφορίες σχετικά με τον μαστροπό ή το κύκλωμα που το έφερε στη 
Γαλλία για να το εκμεταλλευτεί. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για 
μια διαδικασία επαναπροώθησης στη χώρα καταγωγής κάποιου αλλοδαπού 
βρισκόμενου παράνομα στη χώρα, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτόν στην 
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης9”. 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής του μέτρου κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
Πρώτον, τα δικαστήρια φαίνεται να επιθυμούν να τηρήσουν ελαστική στάση απέ-

ναντι στο νόμο, μην επιβάλλοντας ποινές στις περιπτώσεις όπου δεν συνυπάρχουν 
και οι τρεις παράμετροι που στοιχειοθετούν το αδίκημα, δηλαδή το μέσο, ο δημόσιος 
χαρακτήρας και η παρότρυνση. “Ένα άτομο που στέκεται ελαφριά ντυμένο στην άκρη 
του πεζοδρομίου σε μια συνοικία γνωστή για πορνεία και το οποίο πλησιάζει ο πελάτης με 
δική του πρωτοβουλία, δεν διαπράττει το αδίκημα της παθητικής άγρας”. ( Άρειος Πάγος, 
�5 Μαΐου �005)�0. Επίσης, αναφέρεται ότι το να βγουν σε πέρας οι υποθέσεις αυτές 

Διαδήλωση των οργανώσεων των εργατριών του σεξ ενάντια στην ποινικοποίηση του πελάτη, Παρίσι, 26 Οκτώβρη 2013. 
Από αριστερά, τα συνθήματα σημαίνουν: “παθητικό ψάρεμα = ενεργητική καταστολή”, “πελάτες ποινικοποιημένοι= πόρνες 
δολοφονημένες”, “ούτε ένοχες ούτε θύματα”, “η σεξουαλική εργασία είναι εργασία”.

Πανό του “Συνδικάτου σεξουαλικής 
εργασίας” STRASS , στη διαδήλωση των 
οργανώσεων των εργατριών του σεξ 
ενάντια στην ποινικοποίηση του πελάτη, 
Παρίσι, 26 Οκτώβρη 2013.

Παρίσι, 26 Οκτώβρη 2013, “Οι πόρνες λένε: ποινικοποίηση 
των πελατών=Βιαιότητες κατά των γυναικών”. Πίσω, 
πικέτα της Act up Παρισιού, με το σύνθημα “Ποινικοποίηση 
του πελάτη: το σοσιαλιστικό κόμμα παίζει  το παιχνίδι του 
AIDS”, αναφερόμενη στους κινδύνους που επιφυλάσσει η 
περιθωριοποίηση των εκδιδόμενων- ως αποτέλεσμα της 
ποινικοποίησης του πελάτη- για την υγεία τους.

Διαδήλωση καλεσμένη 

από το STRASS, Παρίσι, 2 

Ιουνίου 2012. “Κοινωνικά 

δικαιώματα για τις 

εργαζόμενες στο σεξ”
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κοστίζει σε χρόνο και προσωπικό, αφού προϋποθέτει παρακολουθήσεις εκδιδόμενων, 
συλλογή μαρτυριών, πιθανή παρουσία μεταφραστή στο τμήμα κλπ. Το γεγονός ότι δεν 
είναι πολύ συχνές οι καταδίκες για “άγρα” αποδίδεται και στη μέριμνα των κυκλωμάτων 
για τη διακριτική παρουσία των εκδιδόμενων στο δημόσιο χώρο. 

Δεύτερον, οι μπάτσοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό και την 
πειθαρχία τους απέναντι στο νέο μέτρο και επιδόθηκαν με ζήλο σε επιχειρήσεις σκού-
πα. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγαν οι Γιατροί του κόσμου για την περίοδο �0�0-
�0��, κινέζες εκδιδόμενες στο Παρίσι δήλωσαν ότι έχουν προσαχθεί ενώ έκαναν ψώ-
νια, ενώ μετακινούνταν με το αυτοκίνητο κάποιου φίλου, συζητώντας με κάποιον 
γνωστό στο δρόμο ή και περπατώντας προς το σπίτι τους...

Έχουμε κι εμείς όμως με τη σειρά μας κάποιες παρατηρήσεις πάνω σ’ αυτά τα 
συμπεράσματα:

Πρώτον, τί σόι απροθυμία ξαφνική είναι αυτή των εισαγγελέων να μοιράσουν κατα-
δίκες; Να εκπορεύεται άραγε από τη λατρεία προς τη δεοντολογία ή από αντι-κρατική 
αλληλεγγύη προς τις μετανάστριες εργάτριες; Μα, είναι σαφές ότι ο νόμος δεν ανακή-
ρυξε ως προνομιακό τόπο εφαρμογής του τα δικαστήρια, αλλά τα αστυνομικά τμήμα-
τα. Άλλωστε, το να εγκλωβιστεί όλο το εργατικό δυναμικό της καταναγκαστικής πορνεί-
ας στις φυλακές, να μένει δηλαδή ανεκμετάλλευτο, δεν εξυπηρετεί καμία μεριά συμφε-
ρόντων. Αντίθετα, το να βρεθεί διαθέσιμο προς ανάκριση, χαρτογράφηση, αλλά και ως 
λεία των μπάτσων για πιέσεις στα νταλαβέρια για τις πιάτσες ενδιαφέρει -και μάλιστα 
πολύ- κάθε παρέμβαση του κράτους στον κόσμο του παράνομου κεφαλαίου. Δεν είναι 
αμελητέες οι περιπτώσεις στις οποίες μια κρατική πολιτική εφαρμόζεται με σκοπό να 
προκαλέσει μια μετατόπιση στο πορνικό σκηνικό, πριμοδοτώντας κάποια μερίδα της 
αγοράς εναντίον κάποιας άλλης. Ας θυμηθούμε ένα ελληνικό επεισόδιο:

“Το παράδειγμα του �997 είναι ενδεικτικό: ενώ στην Αθήνα η καταναγκαστική 
πορνεία γνωρίζει μέρες δόξας, οι μπάτσοι αποφασίζουν να επιτεθούν και να δι-
αλύσουν την πορνεία του πεζοδρομίου. Εκτελούν δηλαδή μια εκ πρώτης όψης 
κατασταλτική επιχείρηση με διακηρυγμένο στόχο την απαγόρευση του πεζο-
δρομίου. Αλλά την ίδια στιγμή που το πεζοδρόμιο τίθεται “υπό απαγόρευση”, 
μια παράλληλη διαδικασία δημιουργικής αξιοποίησης αυτής ακριβώς της απα-
γόρευσης μπαίνει σε κίνηση. Για την περίοδο που ακολούθησε, η καταναγκαστι-
κή πορνεία του οίκου ανοχής (πορνεία πολύ πιο εντατική, με υψηλότερα μισθώ-
ματα, με ελάχιστους νεκρούς χρόνους) απορρόφησε τις καταναγκαστικά εκδι-
δόμενες του πεζοδρομίου”��.

Δεύτερον, οι σκούπες συμβάλλουν κι αυτές με τον τρόπο τους στην εμπέδωση της 
παρανομίας των μεταναστριών εργατριών του σεξ. Μαζί με το πέρασμα των συνό-
ρων, την αρπαγή των ταυτοτήτων τους από τους διακινητές, την καθημερινή βία των 
κυκλωμάτων και των πελατών, το πήγαινε έλα πεζοδρόμιο-τμήμα αποτελεί χρήσιμο 
λιθαράκι στο να χωνέψουν τη θέση τους στη γαλλική κοινωνία. 

Το �004 λοιπόν, πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, πάνω από 5000 άτομα προ-
σήχθησαν στις γαλλικές πόλεις, το 90% αυτών κρατήθηκε στα αστυνομικά τμήματα 
και το �/5 παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Στον παρακάτω πίνακα 
βλέπουμε στοιχεία και από τις επόμενες χρονιές:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ “ΑΓΡΑΣ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

�004 �005 �006 �007 �008 �009 �0�0 �0�� �0��

ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ 5��0 440� ��67 �966 �76� ��0� ���4 �5�7 �694

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Α.Τ. 47�� �80� �75� �5�9 ��86 �7�6 �55� �595 �668

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ �08� 67� ��� 89 76 40 6� �96 694

πηγή : γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, Maud Olivier, Rapport d’information No 1360

Στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που εξελίχτηκε στη Γαλλία με θέμα το νόμο περί ποινικο-
ποίησης του πελάτη, το περιοδικό Causeur δημοσίευσε το παρακάτω κείμενο, όπου επιφανείς 
πορνοπελάτες και υποστηρικτές τους -με πρώτο τον εκδότη του περιοδικού- υπερασπίζονται 
τα αντρικά τους προνόμια. Ο τίτλος του “Το μανιφέστο των 343 βρωμιάρηδων” δεν είναι τυχαί-
ος: παραπέμπει στο ιστορικό κείμενο που γράφτηκε από τη Σιμόν ντε Μποβουάρ και δημοσιεύ-
τηκε τον Απρίλη του 1971 στο Le Nouvel Observateur, με τίτλο “Η λίστα των 343 Γαλλίδων που 
έχουν το κουράγιο να υπογράφουν το μανιφέστο“Έχω κάνει έκτρωση””, περιλαμβάνοντας τα 
ονόματα των φεμινιστριών που τάσσονταν δημόσια υπέρ του δικαιώματος στην έκτρωση. Μια 
εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του κειμένου, το σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo κυκλοφό-
ρησε με εξώφυλλο την καρικατούρα ενός άντρα πολιτικού και τίτλο “Ποιός γκάστρωσε τις 343 
βρωμιάρες του μανιφέστου για την έκτρωση;”. Έτσι, το κείμενο αυτό έμεινε στην ιστορία ως “το 
μανιφέστο των 343 βρωμιάρηδων”. Με το αρσενικό γένος του ίδιου επιθέτου έπαιξαν λοιπόν 
στο μανιφέστο τους και οι πορνοπελάτες το 2013, πετώντας μας με θράσος στα μούτρα το σαρ-
κασμό τους εναντίον του φεμινιστικού κινήματος. 

Το μανιφέστο των 343 “βρωμιάρηδων”
Όσον αφορά την πορνεία, είμαστε πιστοί, ασκούμενοι ή αγνωστικιστές.
Κάποιοι από μας έχουν πάει, πηγαίνουν ή θα πάνε στις “πουτάνες”- και δεν ντρέπονται 
γι’ αυτό. 
Άλλοι, χωρίς να έχουν υπάρξει πελάτες προσωπικά (για λόγους που δεν αφορούν παρά 
τους ίδιους) δεν είχαν και δεν θα έχουν ποτέ το μυστήριο αντανακλαστικό να καταγγεί-
λουν όσους δικούς τους καταφεύγουν στον πληρωμένο έρωτα.
Γκέι ή στρέιτ, ελευθεριάζοντες ή μονογαμικοί, πιστοί ή άστατοι, είμαστε άντρες. Αυτό 
δεν μας κάνει στερημένους, διεστραμμένους ή ψυχοπαθείς, όπως μας περιγράφουν οι 
οπαδοί μιας καταπίεσης μεταμφιεσμένης σε φεμινιστικό αγώνα. Για το αν θα πληρώσου-
με ή όχι για σαρκικές επαφές, δεν θα περιμένουμε για κανένα λόγο τη συγκατάθεση των 
συντρόφων μας. Πιστεύουμε όμως πως ο καθένας έχει δικαίωμα να πουλάει ελεύθερα 
τις χάρες του- και να του αρέσει κιόλας. Και αρνούμαστε το να θεσμοθετούν οι βουλευτές 
κανόνες για τις επιθυμίες και τις ηδονές μας. 
Δεν μας αρέσει ούτε η βία, ούτε η εκμετάλλευση, ούτε η διακίνηση ανθρώπων. Και πε-
ριμένουμε από το κράτος να κάνει το παν για να καταπολεμήσει τα κυκλώματα και να τι-
μωρήσει τους σωματέμπορους.
Μας αρέσει η ελευθερία, η λογοτεχνία και η οικειότητα. Και όταν το κράτος ασχολείται με 
τις ερωτικές μας υποθέσεις, κινδυνεύουν και οι τρεις. 
Σήμερα η πορνεία, αύριο η πορνογραφία: τί θα απαγορεύσουν μεθαύριο;
Δεν θα υποχωρήσουμε στους συλλόγους αρετής που έχουν βάλει στο μάτι τις κυρίες (και 
τους άντρες) ελαφρών ηθών.
Ενάντια στο σεξουαλικά ορθό, θα ζήσουμε ως ενήλικες. 

Όλοι μαζί, διακηρύσσουμε:
Κάτω τα χέρια από την πουτάνα μου!

Παρίσι 29 Νοέμβρη 2013: Διαδήλωση υπέρ της καταργητικής θέσης απέναντι στην πορνεία και υπέρ του νόμου περί 
ποινικοποίησης του πελάτη. Οργάνωση  “Abolition 2012”. Από αριστερά, τα συνθήματα σημαίνουν: “Αγορασμένη, 
πουλημένη, βιασμένη, στο όνομα της “ελευθερίας” σας”, “Κατάργηση της πορνείας: ένας αγώνας για την ισότητα”. Το 
πανό γράφει: Πορνεία: μία μόνο λύση, η κατάργηση”.
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στιμο 1500 ευρώ και η υποτροπή με πρόστιμο 3000 ευρώ.[...]. Θεσμοθετείται και μια συ-
μπληρωματική ποινή, που συνίσταται στην παρακολούθηση σεμιναρίου ευαισθητοποί-
ησης στις συνθήκες άσκησης της πορνείας, στο πρότυπο των σταδίων ευαισθητοποίη-
σης στην κυκλοφοριακή αγωγή ή στους κινδύνους της χρήσης ναρκωτικών. Αυτό το σε-
μινάριο μπορούν να το αναλάβουν οι εξουσιοδοτημένες οργανώσεις��”.

Δεν μείναμε παραπονεμένες. Ο νόμος αυτός μας υπενθύμισε το εργαλείο της 
στρατηγικής της παρανομοποίησης της εργασίας που εδώ και κάποια ώρα νομί-
ζαμε ότι το γαλλικό κράτος είχε ξεχάσει. Αναφερόμαστε φυσικά στον ανθρωπισμό, 
από τον οποίο εκπορεύεται η μέριμνα του νόμου αυτού για την προστασία των θυ-
μάτων της πορνείας. Μέριμνα τόση, όση η 6μηνη άδεια παραμονής που χορηγεί 
στις παρανομοποιημένες μετανάστριες εργάτριες, εντάσσοντάς τες στο -τόσο χρή-
σιμο για την κρατική στρατηγική- καθεστώς εκκρεμότητας μεταξύ νομιμότητας και 
παρανομίας, αλλά και στην πλήρη δικαιοδοσία των μπάτσων.  Σε συνέντευξή της 
η Morgane Merteuil, εκδιδόμενη και γενική γραμματέας του STRASS, του συνδικά-
του εργατών/τριών του σεξ, σχολίασε: “Με μια 6μηνη άδεια παραμονής δεν θα μπορέ-
σουν να βρουν δουλειά- ειδικά τη στιγμή που αυτή δίνεται με την προϋπόθεση να στα-
ματήσουν την πορνεία. Ούτε με 11,50 ευρώ τη μέρα σταματάς να εκδίδεσαι από τη μια 
μέρα στην άλλη. Άρα τί θα κάνουν; Θα συνεχίσουν να εκδίδονται, θα τις πιάσουν, θα χά-
σουν την άδεια παραμονής και θα τις απελάσουν��”. Η οργάνωση αυτή (αλλά και όσες 
εναντιώνονται στο νόμο υπερασπιζόμενες τις εκδιδόμενες), υποστηρίζει ότι η  ποι-
νικοποίηση του πελάτη είναι ουσιαστικά το αδίκημα της άγρας καμουφλαρισμένο 
και ότι στην  πραγματικότητα το μέτρο αυτό στρέφεται εναντίον των εκδιδόμενων, 
και δη των εκδιδόμενων του πεζοδρομίου, τις οποίες εξωθεί αφενός σε μεγαλύτε-
ρη εξάρτηση από μεσολαβητές και κυκλώματα που διαθέτουν τις υποδομές για την 
άσκηση πορνικών πρακτικών λιγότερο εκτεθειμένων στην αστυνομική καταστολή, 
αφετέρου σε απομακρυσμένες περιοχές στην περιφέρεια των πόλεων, έκθετες στη 
βία των πελατών. 

Τέλος, οι μκο εμφανίζονται με αναβαθμισμένο-συμπληρωματικό στο κράτος 
ρόλο στο πλαίσιο του νέου νόμου, αναλαμβάνοντας από τη μια μεριά τη διαβίωση 
των μεταναστριών (ποιός άραγε θα ελέγχει ότι τηρούν την αποχή από την πορνεία 
-προϋπόθεση για την ισχύ της άδειας παραμονής και της κρατικής προστασίας;), 
από την άλλη την...επιμόρφωση των πελατών πάνω στις συνθήκες εργασίας των εκ-
διδόμενων. Φανταζόμαστε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν -προφανώς 
με κρατική επιδότηση- και την ψυχολογική υποστήριξη των πελατών που θα υπο-
στούν μετατραυματικό σοκ μόλις αντικρύσουν κατάματα την αλήθεια...

 

� Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία: η Γέννηση της Φυλακής, Εκδόσεις Ράππα, �989.
� Στο ίδιο.
� Σχεδόν...Αόρατοι: η παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική στρατηγική για τη μετανά-
στευση, Antifa Scripta, Δεκέμβρης �0��.
4 Danielle Bousquet και Guy Geoffroy, Rapport d’ information No 3334, Assemblée 
Nationale, �� Απριλίου �0��. 
5 Στο ίδιο.
6 Maud Olivier, Rapport d’information No 1360, Assemblée Nationale, �7 Σεπτεμβρίου 
�0��.
7 Στο ίδιο. 
8 Στο ίδιο.
9 Στο ίδιο. 
�0 Στο ίδιο.
�� Σχεδόν...Αόρατοι: η παρανομοποίηση της εργασίας ως κρατική στρατηγική για τη μετανά-
στευση, Antifa Scripta, Δεκέμβρης �0��.
�� Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, No 1437, 
Assemblée Nationale, �0 Οκτωβρίου �0��. 
�� http://www.opinion-internationale.com/�0��/��/��/morgane-merteuil-louverture-
des-frontieres-est-la-solution-a-la-traite-des-etres-humains_�0407.html

Ο “νόμος για την καταπολέμηση του συστήματος της πορνείας”
Στο κείμενο της πρότασης νόμου που ψηφίστηκε στο γαλλικό Κοινοβούλιο τον πε-
ρασμένο Δεκέμβρη, όπως είθισται σε παρόμοιες περιστάσεις, οι εισηγητές διακη-
ρύσσουν τους σκοπούς του νόμου, σαν να πρόκειται αυτοί να δημιουργήσουν ένα 
σύμπαν δικαίου για την πορνεία που όμοιό του δεν έχει υπάρξει στα νομοθετικά 
χρονικά. Τα σημαντικότερα σημεία του νόμου, τα οποία κατά τη γνώμη μας αξίζουν 
σχολιασμό, είναι τα εξής:

Πρώτον, “δίνει το δικαίωμα σε κάθε θύμα της πορνείας, να επωφεληθεί από ένα σύστη-
μα προστασίας και πρόνοιας, εξασφαλισμένο από το κράτος σε συνεργασία με διάφορες 
υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Μια δίοδος εξόδου από την πορνεία προτείνεται στα θύ-
ματα που την αιτούνται, εκ μέρους μιας αρμόδιας και εξουσιοδοτημένης οργάνωσης”. 

Δεύτερον, “τροποποιεί την πρόσβαση σε έναν τίτλο παραμονής για τα αλλοδαπά θύ-
ματα της σωματεμπορίας και της μαστροπείας. Προβλέπει ότι μια προσωρινή άδεια πα-
ραμονής διάρκειας 6 μηνών μπορεί να χορηγηθεί σ΄ένα αλλοδαπό άτομο, θύμα τέτοιου 
είδους παραβάσεων, το οποίο έχει διακόψει την άσκηση της πορνείας και το έχει ανα-
λάβει κάποια οργάνωση εγκεκριμένη (με απόφαση του νομάρχη και στο Παρίσι του δι-
οικητή της αστυνομίας) για τη συνοδεία θυμάτων της καταναγκαστικής πορνείας. Η 
άδεια παραμονής αυτή παρέχει το δικαίωμα άσκησης κάποιου επαγγέλματος. [...]. Η δι-
άταξη αυτή εγγράφεται στην προσαρμογή του δικαίου μας με τη Σύμβαση του Συμβου-
λίου της Ευρώπης ενάντια στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, η 
οποία υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη και δεσμεύει τις υπο-
γράφουσες χώρες να μην θέτουν ως προϋπόθεση για την προσφορά των υπηρεσιών 
προστασίας την επιθυμία των θυμάτων να καταθέτουν αγωγές ή να μαρτυρούν εναντί-
ον των κατηγορουμένων για τις εν λόγω παραβάσεις. Στηρίζεται και στην πραγματικό-
τητα, όπως την έχουμε γνωρίσει μέσω πολλών θυμάτων σωματεμπορίας που δεν είναι 
σε θέση να καταγγείλουν τα κυκλώματα. Κάποιες φοβούνται λόγω βίαιων απειλών ενα-
ντίον των ίδιων ή των οικογενειών τους. Άλλες απλώς δεν είναι έτοιμες να καταδώσουν 
ένα κύκλωμα το οποίο αποτελεί γι’ αυτές τον μοναδικό κοινωνικό ιστό από τη στιγμή 
της άφιξής τους στη Γαλλία και παρά τη βία που τους ασκείται, τρέμουν για τις συνέπει-
ες μιας τέτοιας πράξης”.

Τρίτον, “Αφορά τη χορήγηση ενός μεταβατικού χρηματικού στηρίγματος στα θύμα-
τα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης που αποφασίζουν να διακόψουν την άσκηση της 
πορνείας”. 

Τέταρτον, “Παρέχει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένες οργανώσεις να συνάψουν 
συμβάσεις με το κράτος, προκειμένου να βοηθηθούν ώστε να στεγάσουν, με μεταβα-
τικό χαρακτήρα, τα εκδιδόμενα άτομα που εξυπηρετούν. Συμπεριλαμβάνει τα θύματα 
της μαστροπείας στα άτομα που μπορούν να επωφεληθούν από θέσεις σε κέντρα φιλο-
ξενίας και κοινωνικής επανένταξης”.

Πέμπτον, “Καταργεί το αδίκημα της άγρας [...], τα θύματα πρέπει να προστατεύονται 
από τις αγωγές ή τις κυρώσεις που αφορούν τις εν λόγω παραβάσεις, με στόχο τη δια-
σφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους, καθώς και την αποφυγή εκ νέου θυματο-
ποίησης και τραυματισμού τους”.

Έκτον, “Η απαγόρευση της αγοράς μιας σεξουαλικής πράξης είναι σήμερα το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για τον περιορισμό της πορνείας και για την αποτροπή της εγκα-
τάστασης των κυκλωμάτων στις εθνικές επικράτειες. Αυτός είναι ο απολογισμός της 
Σουηδίας, η οποία εφαρμόζει μια τέτοια νομοθεσία από το 1999. Η Φινλανδία, η Νορ-
βηγία και η Ισλανδία έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά της. Η απαγόρευση της αγοράς 
μιας σεξουαλικής πράξης επιτρέπει την αναδιαμόρφωση των κοινωνικών αναπαρα-
στάσεων και συμπεριφορών. Αποτελεί επίσης την πιο προστατευτική λύση για τα άτομα 
που θα παραμείνουν στην πορνεία. Ανατρέποντας τον ισχύοντα συσχετισμό δύναμης 
απέναντι στους πελάτες, δίνει τη δυνατότητα στα εκδιδόμενα άτομα να καταγγείλουν 
τις βίαιες ή επικίνδυνες για την υγεία τους συμπεριφορές (επαφή χωρίς προφυλακτικό 
κλπ). Η προσφυγή στην πορνεία ενός ενήλικου ατόμου θα τιμωρείται στο εξής με πρό-
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Παρίσι, 29 Νοέμβρη 2013. Την 
ίδια ώρα κι ενώ στη Βουλή 
συζητιόταν η πρόταση νόμου, 
γινόταν αντι-διαδήλωση από 
το STRASS και οργανώσεις 
υπεράσπισης των εκδιδόμενων. 
Με τη ντουντούκα, η Morgan 
Merteuil.


