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IZVLEČEK 
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dni. Najprej bomo opisali razvoj tega druţbenega pojava v svetu, nato pa še v Sloveniji. 

Navedli bomo definicije prostitucije nekaterih avtorjev in s tem pokazali njihovo mišljenje. 

Omenili in opisali bomo akterje v prostituciji ter njihove razloge za vstop v ta posel. Nazadnje 
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ABSTRACT 

The paper presents the outcomes of the research of the prostitution phenomenon from its 

beginnings to the present days. First, the development of the prostitution worldwide is 

described, next the manifestation of prostitution in Slovenia is highlighted with some 

definitions and quotes. Also, the performers in the prostitution are described and the reasons 

for starting their activity explained. Finally, different threats to prostitute life are illustrated. 
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1. UVOD 

 Prostitucija je tema, o kateri se nam vedno zdi, da vemo dovolj, nekateri si celo 

domišljajo, da vedo preveč. Če pa se kdo hoče o njej resno pogovarjati z nekom, ki o temi ve 

zelo malo ali nič, bo le-ta prej ali slej hitro končal s pogovorom. Pred tem pa bo seveda 

obogatil sogovornika z njegovim neznanjem in stvarmi, ki s prostitucijo nimajo kaj veliko 

skupnega. Mogoče bo s svojim samogovorom celo prepričal katerega poslušalca, kar lahko 

pripelje do tega, da bo nato le-ta posredoval to znanje novemu sogovorniku. Vendar pa se o 

prostituciji v spodobnih druţbah ne govori. Je prepovedana tema pogovora. Če o njej 

spregovoriš preveč naglas, si diskriminiran in/ali označen za pripadnika ali uporabnika te 

stroke. Če pa ţe spregovoriš, in nočeš, da se te šteje za pripadnika stroke, se to enostavno 

prikrije s tem, da se pokaţe sočutje do prostitutk (prostituti večinoma ne obstajajo), vendar 

moramo poleg tega vedno pokazati načelnost in moralno drţo. Po drugi strani pa je 

prostitucija del vsakdanjega ţivljenja, a si je laţje zatiskati oči pred resnico, kot pa biti odprt 

za nova spoznanja.  

V naši drţavi je prostitucija kot tematika zelo zatrta. O njej ni veliko znanega, kar sem 

spoznavala med raziskovanjem te teme. Ţe od nekdaj me je zanimala prostitucija, vendar 

nisem nikoli pomislila, da bi o tem pisala v diplomski nalogi. Na to sem pomislila šele po 

ogledu dokumentarca o prostituciji v Nemčiji, vendar so takoj nastala dileme: kako bodo 

ljudje to sprejeli; kako bodo to sprejeli domači; mogoče bi bilo bolje, da si izberem drugo 

temo … Na koncu pa je prevladala zanimiva tema. Dvomi so sicer še vedno obstajali, vendar 

so bili utišani. Moja radovednost in vztrajnost sta bili poplačani: nikoli nisem bila ena tistih, 

ki vidijo prostitucijo kot nekaj negativnega, vendar zdaj lahko podprem svoje mišljenje z 

argumenti. Kljub vsemu pa je teţko prepričati sogovornika, če vztraja pri svojem 

zamegljenem videnju pojava. Priznati moram, da so bile na začetku tudi moje oči zamegljene 

s klišeji o prostitutkah; prostituti so zame obstajali samo v filmih in še tam samo zaradi nujnih 

potreb po drogah. Nekateri klišeji, kot miniaturna mini krila in škornji čez kolena različnih 

barv, pa vendarle drţijo. V ţivo takih prostitutk še nisem videla, vendar posnetki, ki smo jih 

gledali med predavanji pri doc. dr. Juretu Gombaču, prikazujejo to resnico/kliše. Da ne 

govorimo o lady boyih na Tajskem, ki resnično izpolnjujejo vse klišeje, vendar izjeme vedno 

obstajajo. Poleg tega pa prostitutke z veseljem posegajo v te klišeje in jih tudi izpolnjujejo, 

samo da bi bili ljudje bolj prepričani v njihovo lahkost (lahka dekleta, kot jim nekateri 

pravijo), s tem pa le spodbujajo nastanke vedno novih klišejev. Kar je pa najbolj zanimivo, 
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prostitutke se večini takih klišejev le smejijo, čeprav so oblečene v mreţaste ţabe in v lakaste 

bele škornje. Moje prvo srečanje s prostitutko v ţivo je bilo v casino klubu, kjer je sedela, pila 

Red Bull in brala časopis. Takoj sem postala pozorna nanjo in jo opazovala kar nekaj časa. 

Vsak moški, ki je šel mimo nje, je bil deleţen njenega pogleda. Nisem ostala dovolj dolgo, da 

bi videla, če je kdo prijel za vabo, vendar je bilo zanimivo ţe neopazno in nevsiljivo lovljenje 

samo. 

   Ko sem se začela resno ukvarjati s temo, sem se odločila, da bodo prve prišle na 

vrsto knjige Jurija Popova. Ţe ob prvi prebrani knjigi Sence rdečih luči, sem začela 

spoznavati delo prostitutk in tudi njegovo mišljenje. Njegova druga knjiga Prostitucija – 

Priročnik za prostitute/ke, stranke in moraliste/ke je bila nekoliko drugače napisana, a me je 

enako prepričala. Naslednja stopnja je bilo poglabljanje v samo zgodovino, torej od časa 

antike naprej. Z vsako knjigo, ki sem jo prebrala, se mi je odpiral prej neznani svet, ki mi je s 

časoma postal domač. Tudi po vseh prebranih člankih in knjigah ne bom trdila, ker enostavno 

ne morem, da vem o prostituciji vse. Nasprotno, vem nekaj več kot sem prej. Manjka mi tista 

osebna izkušnja s prostitutko oziroma prostitutom, ki bi mi osebno povedal/a o svojih 

izkušnjah v tem poslu, za katere pa upam, da ne bi bile zlagane. Od prostitutke/prostituta bi 

rada slišala podobne besede, ki jih je zapisala Nelly Arcan v svoji knjigi Kurba: “/…/ da 

zapišem, kar sem tako dolgo držala zamolčano, da razglasim, kar se je skrivalo za potrebo po 

zavajanju, ki me ni hotela zapustiti in ki me je pahnila v prostitucijo, za nujnost, da postanem 

to, kar drugi pričakujejo od mene, /…/ kajti le nekaj besed bi bilo dovolj, da bi nas drugi znali 

prebrati, a tudi z eno samo besedo oceniti kot slabo.”(Arcan
1
  

V diplomski nalogi bom na začetku predstavila pojem prostitucija in njegove 

definicije. Posvetila se bom dvema vprašanjema: prvo je »Zakaj prostitucija?« in drugo »Kdo 

deluje v njej?« Pri prvem vprašanju bom poskušala odgovoriti, zakaj se dekleta/ţenske/moški 

spuščajo v prostitucijo. Pri drugem pa bom opisala najpomembnejše predstavnike, ki so: 

prostitutke/prostituti, zvodniki in stranke. Nadaljevala bom s predstavitvijo prostitucije v 

zgodovini: začela bom z zametki prostitucije pri naturalnih plemenih. Temu bodo sledila 

obdobja svetiščne/sakralne prostitucije, prostitucije v Grčiji in Rimu, nato pa še obdobje 

srednjega veka in moderne dobe. Sledilo bo poglavje trgovine z ljudmi, kjer bom opisala, 

katera dekleta so najbolj na udaru, da pridejo v roke trgovcev z belim blagom ter kako poteka 

njihova pot in kje se konča. Predzadnje poglavje bo posvečeno prostituciji v Jugoslaviji in 

                                                 
1
 Arcan, Kurba, str. 5 
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Sloveniji. Zadnje pa se bo nanašalo na prostitutke in njihove morilce. Z morilci nimam v 

mislih samo ljudi, ki prostitutke ubijajo z oroţjem, kot primer naj navedem Jacka Razparača, 

temveč tudi psihične probleme prostitutk in prostitutov.  
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2. PROSTITUCIJA 

 Prostituciji pogosto pravimo tudi »najstarejša obrt«. Postavi pa se vprašanje: Ali je res 

človek kot prvo obrt ustvaril prostitucijo? Je bila pred prostitucijo sploh še kakšna obrt, kot 

kovaštvo, lončarstvo, pastirstvo …?
2
 Odgovorili bomo le steţka, saj nimamo podatkov, ki bi 

nam lahko povedali, kdaj se je prostitucija dejansko uvedla kot obrt. Vendar recimo, da   

spremlja svet ţe od njegovega začetka. Seveda so bile njene prvine drugačne od teh, kot jih 

poznamo danes, toda lahko rečemo, da so predhodnice svetniške prostitucije. Kljub temu pa 

se v modernem času na ţenske, ki so vključene v prostitucijo, gleda prezirljivo in zviška, 

mogoče tudi z usmiljenjem. Ali pa kar oboje hkrati. Tega v času antike ni bilo. Zanimivo je 

to, da moški, ki se druţijo s prostitutkami, nekateri lahko tudi s prostituti, pazijo, da pred 

svojimi prijatelji, ţenami in sorodniki ne govorijo o tej temi. Če slučajno katero od njih 

srečajo na cesti, jo samo grdo pogledajo, da dajejo zgled pravega moralista.
3
 Naslednje, kar se 

zgodi, pa je, da se ravno ta moški z mrzlim pogledom zvečer odpelje do prostitutke. Ta pa je 

lahko ravno tista, ki je bila deleţna njegovega pogleda. Kar nastane, je dvojna morala, ki je 

prisotna v tem poslu. In tudi vedno bo, če se na tem področju ne bo kaj spremenilo.  

 Sama beseda prostitucija izhaja iz dveh latinskih besed: predloga PRO in glagola 

STATUERE. Dobeseden prevod besed bi bil: izpostaviti se in javno se ponujati, postaviti.
4
 

 Spremljajo jih različni izrazi. Najpogostejši je kurba, poleg tega pa še cipa, kraljica 

ceste, prodajalka ljubezni, lajdra, vlačuga, hotnica … Če označimo ţensko za kurbo, ji s tem 

nadenemo negativni prizvok, v smislu: »Glej kurbo, koliko moških ima.« ali »/…/ s kolikimi 

moškimi je ţe bila.« V tem stavku je mogoče razbrati tudi nevoščljivost do določene ţenske. 

Če izraz »kurba« zamenjamo z moškim spolom, iz tega nastane beseda »kurbir«. Le-ta ima 

pozitivni prizvok, v smislu: »Glej ga frajerja!« Tudi tu se vprašanje postavlja samo od sebe: 

Zakaj tako? In odgovori leţi na dlani: ker so ţe od začetka moški tisti, ki so močnejši spol, ki 

zasluţijo več denarja, ki so enostavno več vredni v druţbi. Tako je bilo tudi v zgodovini. 

Stvari pa se vendarle spreminjajo, a je ţalostna resnica ta, da zgoraj omenjene značilnosti 

ostajajo v prepričanju večine ljudi. Vedno, ko bo kdo komu rekel »kurba«, bo ta psovka imela 

negativen prizvok. Za moškega »kurbirja« (promiskuitetni moški), bodo pa obstajale dve 

                                                 
2
 Popov, Prostitucija, str. 23. 

3
 Scott, Najstarejša obrt, str. 13. 

4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitute, zadnji ogled: 24. 2. 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitute
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moţnosti: pozitivna in negativa. Zdi se mi, da bo oziroma je pozitivna bolj prisotna v moški 

populaciji in negativna v ţenski. Toda kot pri vsem, tudi pri tej temi obstajajo izjeme.  

Kot zanimivost naj povemo, da angleška beseda »whore« izhaja iz staroangleške 

besede »hōra«, ki izhaja iz indo-evropskega korena »kā«, ki pomeni ţeleti, hrepeneti, 

poţeleti.
5
 Torej nič slabega, čeprav se jo uporablja kot negativno predpostavko. 

 Potrebno je vedeti, da prostitutke zaradi svojega poklica niso bile vedno zaničevane. V 

času antike so bile čaščene. Pri nekaterih narodih so prostitutke uţivale celo večji ugled kot 

zakonite poročene ţene, kot je zapisal Lord Avebury. Na Japonskem velja, da če ţenska 

postane prostitutka, to zanjo ni nikakršna sramota. Nekatere so tako tudi dobile izobrazbo, 

katere sicer ne bi bile deleţne. Sarabon je zapisal, da so Aramejci posvečali svoje hčere bogu, 

da so mu nekaj časa sluţile kot prostitutke. Kasneje so se lahko brez kakršnih koli teţav 

poročile. V Babilonu so jih smatrali za ţenske, ki so v resnični verski predanosti ţrtvovale 

svoje ţivljenje boţanstvu. In še primeri iz Japonske: prostitutke nimajo nobenih posmehljivih 

in zaničljivih vzdevkov. Japonščina ne pozna izraza za besedo cipa ali vlačuga. Njihov izraz 

Gejša oz. Gejko, kot je pravilno poimenovanje, dobesedno pomeni »začasna ţena«. 

Marsikatero dekle, ki je delalo v japonski javni hiši, se kasneje poroči in ima takšen ugled kot 

vsaka druga ţena.
6
 Takšno zgodbo gejše si lahko preberemo v knjigi Jaz, Gejša, pisateljice in 

bivše gejše Mineko Iwasaki. Iwasaki je poročena ter s hčerko in moţem ţivi v kjotskem 

predmestju.
7
 

 Naj dodamo še dva komentarja. Prvi je bil objavljen na enem izmed mnogih 

slovenskih forumov, zapisal pa ga je uporabnik frenkec: »/…/ kdo je poklican, da 

obsoja.???«
8
, drugega pa Igor Primorac, ki pravi »/…/ Seks nima posebnega moralnega 

pomena; je moralno nevtralen. Zato nobeno dejanje ni bodisi moralno dobro ali moralno 

slabo, pravilno ali zgrešeno le zato, ker je seksualno dejanje …«
9
 

  

 

 

                                                 
5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitute, zadnji ogled: 24. 2. 2011. 

6
 Scott, Najstarejša obrt, str. 13–14. 

7
 http://www.felix.si/index.php?str=artikel&a_id=335, zadnji ogled: 24. 2. 2011. 

8
 http://www.kupid.com/forum/_vt.php?t=12728&start=20, zadnji ogled: 24. 2. 2011. 

9
 Popov, Prostitucija, str. 19. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitute
http://www.felix.si/index.php?str=artikel&a_id=335
http://www.kupid.com/forum/_vt.php?t=12728&start=20
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2.1 Definicije prostitucije 

 Jurij Popov je v svoji knjigi Prostitucija – Priročnik za prostitute/ke, stranke in 

moraliste/ke definicije prostitucije poimenoval kar igla v senu. S to trditvijo se bomo ob 

koncu tega poglavja strinjali vsi. Definicij, kaj je prostitucija, je zelo veliko. Če ponovno 

uporabimo besede Popova: »Definicij prostitucije je skoraj toliko kot avtorjev; skoraj toliko, 

kot je ljudi, ki o prostituciji govorijo, pišejo, in okolij, v katerih poteka.«
10

 Natančno to se tudi 

dogaja. Vsak človek jo definira po svoje, enako vsaka druţba in vsako zgodovinsko obdobje. 

Mogoče se nam zdijo kakšne definicije absurdne, nekatere smešne in spet druge nenatančne in 

nepopolne. Zavedati se pa moramo, da popolne definicije prostitucije ni, to pa zato, ker ni 

popolnoma jasno, kaj moramo vplesti, da bi dobili skoraj natančno definicijo prostitucije. Naj 

na kratko navedemo pomembne elemente, ki naj bi sodili v definicijo: spolna storitev; ţelja; 

pripravljenost in plačilo, saj prostitucije ni brez ţelje po spolnem občevanju; ţelje in 

pripravljenosti, da bi le-to plačevali ter da bi spolno storitev zamenjali za materialno dobrino.. 

Dodajmo še dva nova elementa: povpraševanje in ponudbo. Tem sledi infrastruktura, ki se 

deli na ţivo (premično – ljudje, ki z neţivo infrastrukturo upravljajo) in ţe omenjeno neţivo 

(nepremično – bari, bordeli, zasebna stanovanja, parki in ulice, moteli, nočni klubi …). Tu je 

še tretja stran, ki predstavlja tiste, ki imajo koristi od prostitucije – zvodniki, ki naj bi bili 

nasilni. Tu je nov element – nasilje. Vendar obstajajo tudi nenasilni zvodniki ali pa le-teh ni. 

Nasilje je potrebno upoštevati, čeprav je samoumevno, poudariti pa ga je vseeno moramo, 

predvsem zaradi razlike med nasilnimi in nenasilnimi zvodniki. V tretjo stran spadajo še 

partnerji in sorodniki prostitutk oz. prostitutov, organizatorji posla, najemniki lokalov ter 

drugi, ki sodelujejo v dejavnosti (upravni odbori telefonskih podjetji – preko teh poteka 

ponudba in povpraševanje).
11

 

 S tem smo okvirno definirali prostitucijo. Poglejmo si še ostale definicije. 

 Kot prvo naj navedemo definicije, ki so zapisane v slovarjih: v Slovarju Slovenskega 

Knjiţnega Jezika je zapisano: »PROSTITUCIJA: 1. Opravljanje spolnih odnosov za plačilo: 

prepovedati prostitucijo; ukvarjati se s prostitucijo 2. Pojav, da se odpoveduje načelom, 

idealom zaradi materialnih koristi: politična prostitucija; prostitucija v umetnosti.« 

Nadaljujemo z geslom PROSTITUIRATI SE: »1. Opravljati spolne odnose za plačilo: dekle 

se je že zgodaj prostituiralo 2. Odpovedovati se načelom, idealom zaradi materialnih koristi: 

                                                 
10

 Popov, Prostitucija, str. 23. 
11

 Prav tam, str. 34–39. 
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kot umetnik se je prostituiral prostituirati delati, povzročati, da se nekdo prostituira: 

prostituirati revna dekleta/prostituirati svoj talent.« PROSTITUTKO so pa definirali takole: 

»ženska, ki se (poklicno) ukvarja s prostitucijo, vlačuga: postala je prostitutka; pristaniške, 

velemestne prostitutke; prostitutke po bordelih; cena prostitutke.«
12

 

 V slovarju Sova se pod geslom »prostitucija« skriva enak opis kot v SSKJ. V Velikem 

splošnem leksikonu je pa definicija drugačna: »Prostitucija, prodajanje telesa individualno 

nedoločenemu številu oseb za spolno zadovoljevanje; vdajanje p. je prekršek, kaznivo dejanje 

pa sta posredovanje pri p. in zvodništvo. Posredovanje se kaže kot spodbujanje, mamljenje ali 

drugačno pridobivanje ženske za p. ter kot kakršno koli sodelovanje pri izročitvi drugega za 

p. (trgovina z belim blagom). Hujša oblika kaznivega dejanje je, če je storjeno proti 

mladoletni osebi, s silo, grožnjo ali preslepitvijo. – V pren. p., slabšalno: prodajati svoje 

intelektualne sposobnosti …«
13

 Vidimo, da je definicija širša in opredeljuje več prej 

omenjenih pojmov, kot tista v SSKJ, vendar ima še vedno pomanjkljivosti. 

 Veliki slovar tujk definira prostitucijo tako kot SSKJ, zdi se da so dejansko prepisali 

geslo. Edina razlika je v definiranju »prostitutke oz. prostituta«, kar kaţe na to, da prostituti 

obstajajo in niso diskriminirani, kot v večini primerov. Definicija se glasi: »[lat. Prostituta iz 

prostituere ponujati se, naprodaj biti] kdor se poklicno ukvarja s prostitucijo, oseba, ki 

prodaja svoje telo za čutne užitke drugih.«
14

  

V enciklopediji Britanica se s pojmom niso pretirano ukvarjali, vendar obravnava oba 

spola, torej je v tem vsaj nekaj pozitivnega: »Prostitucija je izkušnja zapletanja v spolne 

odnose, običajno s posamezniki, ki niso partnerji (partnerice) ali prijatelji (prijateljice), v 

zameno za takojšnje plačilo v denarju ali kakšni drugi vrednoti. Prostituti so lahko obeh 

spolov in se lahko zapletajo v heteroseksualne ali homoseksualne odnose, čeprav se 

prostitucija, zgodovinsko gledano, običajno kaže kot pojav, sestavljen iz žensk, kot ponudnic, 

in moških, kot povpraševalcev.«
15

  

 V enciklopediji Slovenije je zapisano: »Prostitucija je opravljanje spolnih odnosov za 

plačilo. Prostitutka ali prostituiranec je oseba, ki se za plačilo spolno predaja različnim 

                                                 
12

 Bajec, SSKJ, str. 1085. 
13

 Javornik, Veliki splošni leksikon 6, str. 3444. 
14

 Tavzes, Slovar tujk, str. 963. 
15

 Popov, Prostitucija, str. 27. 
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osebam nasprotnega ali istega spola in ki ji/mu je prostitucija poklicna ali stranska 

zaposlitev.«
16

 

 Na spletu informacije ponuja tudi Wikipedia. Definicija na njej se glasi: »Prostitucija 

je prodaja seksualnih storitev (običajno gre za ročno stimulacijo, oralni seks, vaginalno in/ali 

analno spolno občevanje) za denar ali kakšno drugo obliko povračila, na splošno brez izbire 

s številnimi drugimi osebami, oseba ki prodaja spolne storitve, je prostitutka ali prostitut, tip 

seksualnega delavca. Je ena izmed dejavnosti seksualne industrije.« (Wikipedia, The Free 

Encyclopedia, http://en.wikipedia.org, Prostitution.)
17

 

 Prišli smo do pojma »seksualna industrija«, ki ga nekatere interpretirajo napačno. Naj 

obrazloţimo: veliko avtorjev pojem uporablja samo za prostitucijo, mogoče tudi za 

pornografijo, kar pa ni celotna resnica. Seksualna industrija oziroma trgovina ni samo 

prostitucija. Prostitucija je del seksualne industrije, poleg tega zajema še: striptiz, seksualne 

nastope v ţivo (nastopi, med katerimi akterji opravljajo seksualne aktivnosti), avtoerotične 

predstave, peep showe, pornografijo, prostitucijo, erotično masaţo, telefonski seks, 

kibernetski seks, proizvodnjo in trgovanje s seksualnimi pripomočki, seksualni turizem, 

oglaševanje z uporabo spolnosti, del izdajateljske dejavnosti, del tiskarske dejavnosti, 

izdelovanje seksualnih pripomočkov, seksualistično naravno modo … Seksualna industrija 

obsega veliko več, kot si nekateri predstavljajo. Torej še enkrat: prostitucija je samo en 

segment seksualne industrije!
18

 

 Posvetimo se nazaj definicijam prostitucije iz 19. stoletja. Wardlaw je leta 1842 

zapisal da je »prostitucija nedovoljeno spolno občevanje.«
19

 Dopolnil ga je Webster, ki je 

prostitucijo v svojem leksikonu definiral kor »dajanje svojega telesa v najem za opolzke 

namene.«
20

 Te definicije so posledica tedanjega razumevanja seksualne morale, vendar o sami 

prostituciji povedo le malo. Definicije so umirale in rojevale so se nove, a so nekatere še 

danes prisotne, tudi v mislih mladih ljudi. Scott je leta 1969 razvil novo definicijo, ki se glasi: 

»Prostitutka ali prostituiranec je oseba, ki se za kakršno koli plačilo spolno predaja različnim 

osebam nasprotnega ali istega spola in ki ji/mu je to udejstvovanje poklic ali postranska 

                                                 
16

 Popov, Prostitucija, str. 27. 
17

 Prav tam, str. 27–33. 
18

 Prav tam, str. 25–26, 151. 
19

 Prav tam, str. 24. 
20

 Scott, Najstarejša obrt, str. 9. 

http://en.wikipedia.org/
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zaposlitev.«
21

 Če pogledamo prej navedeno geslo v Enciklopediji Slovenije, bomo opazili 

zelo podobno geslo, le da je le-to posodobljeno in napisano z drugačnimi besedami. Iz tega je 

mogoče sklepati, da na tem področju ni bilo narejenega veliko napredka. Vendar ne bodimo 

tako kruti, definirani so bistveni pomeni prostitucije, kar pa je še vedno premalo.
22

 

 V prejšnjem stoletju je prišlo do izbruha seksualne revolucije in s tem tudi seksualne 

odprtosti. Odprla so se vrata za razvoj in uveljavljanje različnih seksualnih ţivljenjskih slogov 

in seveda več javnih diskurzov. Pojavile so se tudi nove definicije prostitucije, ki pa so bolj 

opredeljevale avtorjevo mišljenje ter tudi mišljenje somišljenikov kot pa sam socialni pojav. 

Pojavili so se tudi avtorji, ki so v prostitucijo vpletli tudi oddajanje ali prodajanje vsakega 

dela človekovega telesa. Sem so šteti tudi notranji organi. Peter McWilliams je zapisal: 

»Sprijaznimo se: vsi smo kurbe. Vsi smo že naredili kaj s svojimi telesi, česar ne bi storili, če 

ne bi bili za to plačani. Vsak dan počnemo kaj, česar ne bi počeli, če bi imeli milijardo 

dolarjev. Prostitucija je le običajna ekonomska menjava, po svoji naravi nič bolj ali nič manj 

sramotna, kot v katerem koli drugem poklicnem razmerju. To velja za kupca kot za 

prodajalca.«
23

 Veliko ljudi tudi danes trdi, da se vsi prostituiramo za denar, nekateri s 

seksualnimi uslugami, drugi tako, da sedijo za računalnikom, tretji pa tako, da stojijo za 

trakom in sluţijo teţko prisluţen denar, če ga sploh dobijo. McWilliams je po tem odstavku 

tudi sam navedel slavne osebnosti, ki mislijo kot on, med drugim tudi Harryja S. Trumana, 

Richarda Burtona, Richarda Nixona in druge.
24

  

 V iskanju prave definicije se pojavijo tudi taki, ki uporabljajo skrajni cinizem. Eden 

teh je irski pesnik Brendan Behan, ki trdi: »Velika razlika med seksom za denar in 

»zastonjkarskim« seksom je v tem, da seks za denar pogosto stane manj.«
25

 In vendar mu je 

treba to priznati. Vsak lahko potrdi naslednje besede, da je ljubica oziroma ţena draga, 

prostitutka pa ne. Pa še povsem moško prepričanje: ni ji treba pokazati občutkov.  

 Naslednja definicija, ki se Jani Bezenšek ni prav posrečila, pravi: »Prostitucijo bi 

lahko definirali kot darovanje seksualnih storitev za denarno nadomestilo.«
26

 Zdi se mi kot bi 

bila gospa Bezenšek diskriminatorna do ţensk in tudi do sebe. Osebno med vrsticami 

preberem, da ţenske darujejo svoje telo moškim, oziroma ena ţenska (ţena) v najboljšem 

                                                 
21

 Prav tam, str. 12. 
22

 Popov, Prostitucija, str. 25. 
23

 Prav tam, str. 26. 
24

 Prav tam. 
25

 Prav tam, str. 27. 
26

 Prav tam, str. 28. 
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primeru enemu moškemu (moţu). Ker je tako, bi lahko tudi prostitutke darovale svoje telo 

zastonj, saj ţene to delajo. Zdi se mi da je beseda »denarno« vrinjena v definicijo, seveda se 

pa lahko motim. Poleg tega ima vsak svojo interpretacijo, zato se bodo nekateri mogoče 

strinjali tudi s to. 

 Naj omenimo, da obstajajo tudi take definicije, ki ne vključujejo samo ponudnic 

oziroma ponudnikov, ampak tudi tiste, ki na njihov račun mastno sluţijo kot posredniki, 

organizatorji ali »motivatorji« posla. Avtorica definicije je Darja Zaviršek in pravi: 

»Prostitucija se nanaša na seksualne storitve za finančne nagrade in dejanja, ki se nanašajo 

neposredno na to, kot na primer dejavnosti javnih hiš ali preživljanje z zvodništvom.«
27

  

 Zanimive so tudi definicije, ki so se pojavile s feminizmom. Takrat so spregovorile 

tudi ţenske, saj je bilo zanje prej nespodobno izraziti kakršno koli mnenje, toliko bolj če je 

bilo povezano s prostitucijo. Zgodovina gibanja sega v 14. stoletje. Začetnica naj bi bila 

Italijanka Christine de Pizan, rojena leta 1365 v Benetkah. Poleg nje so še pomembne Olympe 

de Gauges, Simone de Beauvoir, Mary Wallstonecraft in Virginia Wolf. Feminizem je 

obravnaval vse ţenske teme, s tem tudi prostitucijo. Zato so se pojavila različna mnenja in 

posledica tega so bile različne struje, na kratko povedano različni pogledi, različne veje. Tu 

bomo omenili samo tiste, ki imajo trdna stališča glede prostitucije:  

 Začnimo z radikalnim feminizmom, ki zavrača prostitucijo, saj krepi moško 

dominacijo. Prostitucijo vidijo kot socialni poloţaj, kjer je moški spremenil ţensko v 

seksualni objekt. Privrţenci so prepričani, da prostitutka ne more biti v prostituciji na podlagi 

lastne volje, temveč da je ţrtev prisile, nasilja – posrednega ali neposrednega. Zagovarjajo 

stališče, da bo prostitucija izginila sama od sebe, ko bo na svetu zavladala dejanska 

enakopravnost med ţenskami in moškimi.
28

  

Eksistencialni feminizem je navdihnila Simone de Beavoir. Po njenem mnenju 

prostitucija omogoča ţenskam beg iz odvisnosti in jih ne spreminja v ţrtve, temveč jih krepi. 

Prepričana je da imajo ţenske notranjo moč, ki jo lahko izrabijo za vzpostavitev 

enakopravnosti z moškimi. Te feministke in feministi verjamejo, da so močne ţenske zmoţne 

obvladovati moške,  predvsem v prostituciji. Moški iluzionistično mislijo, da so oni tisti, ki 

obvladajo prostitutke. Vendar obstaja moţnost, da ne bodo potešeni, če ne bodo plačali spolne 

                                                 
27

 Popov, Prostitucija, str. 29. 
28

 Prav tam, str. 30. 
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storitve. V to skupino spadajo švedske feministe in feministi. Njihovo geslo se glasi 

»Prostitucija je moško nasilje na ženskami,«
29

 ki so ga prevzeli po stavku Simone de Beavoir, 

ki pa tokrat zagovarja nasprotno stališče. To se glasi: »V prostitutki so strnjeni vsi liki 

ženskega suženjstva.«
30

 Potrebno je pripomniti, da švedske feministke in feministi zanikajo 

obstoj moških kot ponudnikov, kar lahko sklepamo iz njihovega gesla.
31

  

Za liberalni feminizem je prostitucija pogrebni posel oziroma zasebna poslovna 

transakcija. Prepričani so, da se ţenska lahko svobodno odloča ali bo sklenila prostitucijsko 

pogodbo ali ne. Čeprav gledajo na odločitev za prostitucijo kot na prirojeno politično pravico, 

pa je ne sprejemajo v moralnem pomenu, ampak se bolj moralno ne opredeljujejo do nje.
32

 

Marksistični feminizem izhaja od nemškega filozofa Karla Maxa, natančneje iz 

njegove doktrine. Zato zavračajo, da bi politično ravnanje uzakonilo zasuţnjenje. Zato tudi 

trdijo, da prostitucija predstavlja popačenje mezdnega dela in je zato poniţujoča in zatiralska. 

Prostitucijo imajo za simbol vsega slabega, kar se dogaja v svetovnih druţbenih ureditvah.
33

  

Zadnji primer je socialistični feminizem, z nekaj načeli marksističnega feminizma, 

vendar se bolj sklicujejo na psihološke in socialne razloge. Ne osredotočajo se na dobiček, 

ampak na človeka. Na prostitutko gledajo kot na ţrtev krivične in nasilno razredno razdeljene 

druţbe. Kot verjamejo marksisti je bistvo prostitucije v strukturiranju druţbe, zato bo treba le-

tej poiskati instrumente za njeno odpravo.
34

  

Za konec naj predstavimo še zadnjo definicijo ugledne feministke Zorice Mršević, ki 

nasprotuje legalizaciji prostitucije in je zagovornica abolicionističnega sistema. Na 

zastavljeno vprašanje, kaj je prostitucija, je odgovorila s stališčem pokojne radikalne ameriške 

feministke Andree Dworkin: »Prostitucija ni abstrakcija. Prostitucija je denar, s katerim 

moški plačuje žensko meso. To so usta, vagina ali analna odprtina, v katere moški prodira s 

svojim penisom, rokami, različnimi predmeti; en, pa drugi, pa tretji, pa četrti in tako do 

neskončnosti. To je to.«
35

  

                                                 
29

 Popov, Prostitucija, str. 31. 
30

 Prav tam. 
31

 Prav tam. 
32

 Prav tam, str. 31–32. 
33

 Prav tam, str. 32. 
34

 Prav tam. 
35

 Prav tam, str. 32. 
 



12 

Naj povzamemo: vsak človek ima svojo interpretacijo in definicijo prostitucije, zato je 

tudi toliko različnih definicij. Popolne ni. Mogoče je tudi ne bo. Ampak vendar, če vzamemo 

nekatere definicije in jih znova sestavimo, lahko vendarle dobimo novo, popolno definicijo. S 

seksualno revolucijo in feminizmom se je zelo spremenil javni diskurz glede spolnosti, torej 

zakaj ne bi mogli sestaviti tiste prave definicije? 
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3. ZAKAJ PROSTITUCIJA? 

Glaven vzrok za obstoj prostitucije je moški in njihov spolni nagon. To se redko 

odkrito izreče, vendar se skrito priznava.
36

 Večina ljudi še vedno za to krivi ţenske, ki naj bi 

bile prelene ali nesposobne
37

, da bi si dobile primerno sluţbo in sluţile pravičen in čist denar. 

Kot bomo videli v nadaljevanju, imajo vse oziroma ima večina prostitutk teţko ţivljenje. Tu 

ne govorimo o tistih, ki se prostituirajo za drogo oziroma denar, ki ga potrebujejo za drogo, 

kajti takšno ţivljenje je ţe samo po sebi kruto, zato ni potrebna še prostitucija.  

Prostitucija je dejansko prilagojena potrebam človeškega telesa, torej fiziološka 

nujnost, ki samca sili, da si najde samico in z njo spolno občuje.
38

 Če povzamemo staro 

mišljenje, da so prostitutke varuhinje poštenih ţensk, oziroma da prostitutke varujejo svetost 

domačega ognjišča
39

, saj bi bile lahko drugače ţene tiste, ki bi bile posiljene ali zlorabljene, 

vidimo, da nosi to mišljenje v sebi kanček resnice. Vendar je potrebno opozoriti, da se 

prostitutk in prostitutov ne sme kar tako zlorabljati, ker tudi oni so ljudje in imajo pravice, 

čeprav jih mnogi ne priznavajo.  

Ţenske se ji vdajajo, ker niso zadovoljne s svojim ekonomskim poloţajem. Vse tiste, 

ki delajo kot čistilke, delavke v tovarnah, usluţbenke v slabše plačanih poklicih, si ţelijo 

pobegniti iz te okolice in si poiskati novo.
40

 Ker pa se danes sluţbe teţko najdejo, je najti 

dobro sluţbo, z dobro plačo, teţko. Zato ostane tistim pogumnim prostitucija, ostale pa delajo 

trdo naprej in mogoče še v hujših razmerah kot kaka prostitutka. Tu ţe naletimo na problem, 

ker se prostitutov ne omenja, kar se bo pojavilo tudi v nadaljevanju. Lahko pa sklepamo, da 

imajo tudi moški podobne razloge za vstop v ta svet.  

Razlogov za vstop je vedno več, so pa premišljeni. Kot pravi Scott, da  »v veliki večini 

tisto, čemur ljudje pravijo vzrok za obstoj prostitucije, ni nič drugega kot razlogi, zakaj se 

prostitutke odločajo za ta poklic.«
41

 Navedel je tudi dva razloga, to sta: razkošno ţivljenje in 

lenoba. In priznati je treba, da tudi drţita. In ko je dekle, mladenka, ţenska, naredila prvi 

korak, je postala »amaterska prostitutka«.
42

 Da ne bomo tako diskriminatorni: enako velja za 

                                                 
36

 Scott, Najstarejša obrt, str. 20. 
37

 Prav tam, str. 24. 
38

 Prav tam, str. 20. 
39

 Popov, Sence redečih luči, str. 18. 
40

 Scott, Najstarejša obrt, str. 26–27. 
41

 Prav tam, str. 28. 
42

 Prav tam, str. 28–29. 
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moške, mladostnike, dečke. Kajti ne smemo si zatiskati oči in govoriti, da v prostitucijo niso 

vpleteni tudi otroci, a to tem bomo govorili v nadaljevanju.  

Naslednje vprašanje je, zakaj moški podpirajo prostitucijo. Med temi, ki obiskujejo 

prostitutke, najdemo vse: poročene, samske, mlade, stare, spolno izkušene in neizkušene,
43

 

perverzneţe, tiste, ki bi radi samo pogovor, tiste, ki bi radi ljubezen, tiste, ki se ţensk bojijo, 

zgube, radovedneţe.
44

 Vsi ti se k prostitutkam zatečejo takrat, ko nimajo nobene druge 

ţenske, ki bi potešila njihovo slo.
45

 Zanimivo je, da nekateri ne dobijo prave ţenske in so zato 

skoraj vsak dan pri drugi prostitutki. Očitno je tudi to neka odvisnost, kot na primer cigareti. 

Scott je zapisal, da moški čutijo gnus do samega sebe, ko preţivijo uro s prostitutko in nočejo 

da se za to dogodivščino izve,
46

 vendar se nam zdi, da  to v današnjih časih več ne velja. Vsak 

moški ima ego, ki je tekmovalen in se zato raje hvali s tem, kot pa da zanika. Omenili smo ţe, 

vendar bomo še enkrat:  izjeme vedno obstajajo.  

A da odgovorimo na zgoraj zastavljeno vprašanje: moški podpira prostitucijo zaradi 

bioloških razlogov – spolnost potrebuje kot hrano.
47

 To pojasni vse.  
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 Scott, Najstarejša obrt, str. 20. 
44

 Popov, Prostitucija, str. 195–196. 
45

 Scott, Najstarejša obrt, str. 36. 
46

 Prav tam. 
47

 Prav tam. 
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3.1 Kdo deluje v prostituciji? 

 Če razmišljamo kot ljudje, ki o prostituciji ne vedo veliko, bi na zgoraj zastavljeno 

vprašanje odgovorili preprosto: prostitutke, zvodniki in stranke. Prostitute se, kot ţe tolikokrat 

omenjeno, zanemarja. In vendar je njihov odgovor pravilen, čeprav našteje samo tri glave 

akterje. Vedno bolj se na sceni pojavljajo tudi trgovci z ljudmi oziroma z belim blagom, ki 

mladenke in tudi otroke silijo v prostitucijo. Potrebno je pa omeniti, da niso vse ţrtve 

namenjene za prostitucijo; nekatere doletijo hujše stvari. Trgovino z ljudmi nekateri 

postavljajo v posebno kategorijo, posebno tisto, ki je namenjena seksualni industriji, ker poleg 

organiziranih in neorganiziranih kriminalcev mednje sodijo tudi matere, očetje, bratje, sestre, 

moţje, sorodniki, znanci …, le-teh pa ne moremo uvrščati med zvodnike ali kriminalce, ker iz 

obupa vzamejo ponujeno pomoč. In ta pomoč jim lahko povzroči veliko trpljenja.  

Nadaljujmo z ostalimi udeleţenimi v prostituciji. Ker jih nihče ne omenja, jim bomo rekli kar 

»skriti udeleţenci«. Na prvem mestu naj bodo zapeljevalci, ki dekleta naveţejo nase, kot so to 

na primer partnerji, lastniki/najemniki bordelov, nočnih klubov, seksualnih kabaretov, 

izloţbenih oken (window prostitucija), savn, masaţnih salonov in drugih, ki poskrbijo za 

dobro počutje strank. Tu so še lastniki agencij za spremstva, agencij za hostese, najemniki ali 

lastniki hotelov ali/in motelov, zasebnih stanovanj, restavracij, trgovin s seksualnimi 

pripomočki, nekatere poročne agencije, nekatere oglaševalne in potovalne agencije, nekateri 

časopisi in specializirane revije, nekatere tiskarne in ostali, ki niso neposredno vpleteni v 

posel, vendar od njega dobijo finančni deleţ. Poleg teh lahko štejemo še taksiste, natakarice, 

varnostnike, sobarice … Postavi se nam vprašanje: ali sem sodijo tudi zdravniki, ki 

pregledujejo prostitutke, pravniki, ki jih zastopajo in urejajo dokumente, računovodje, ki 

opravljajo računovodska dela raznih klubov oziroma bordelov? O tem naj presodi vsak sam in 

mogoče bi lahko tudi te šteli v prostitucijo. Kot vidimo, je vpletenih veliko in vsi delno sluţijo 

tudi zaradi prostitucije. Ne smemo pozabiti, da imajo igralci stranskih vlog zelo pomembno 

vlogo. Oni so tisti, ki zelo vplivajo na dohodek ponudnice oziroma ponudnika. In pri tem se 

prostitucija ne razlikuje od ostalih poslov: največ dobijo tisti, ki so na vrhu (menedţerji, na 

primer), najmanj pa neposredni proizvajalci (ponudnice in ponudniki).
48

  

 

 

                                                 
48

 Popov, Prostitucija, str. 152–153. 
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3.1.1 Prostitutke in prostituti 

 Imenujemo jih tudi kurbe, predvsem ţenske, in seksualni delavci oziroma seksualne 

delavke. To so tudi najpogostejši izrazi ponudnic in ponudnikov. In ponovno se pojavi 

vprašanje, kateri izraz je najprimernejši. Omenili smo ţe, da Japonci nimajo teţav s takimi 

izrazi, saj prostitutke imenujejo »začasna ţena«. Najpogosteje jih imenujemo kar prostitutke 

oziroma prostituti. Same se poimenujejo kar kurbe. V devetdesetih letih so v skladu z bojem 

za legalizacijo prostitucije začeli uporabljati izraz seksualne delavke/delavci, delo pa 

seksualno delo. Danes se pojem seksualno delo uporablja za vsa dela seksualne industrije.
49

  

 Dekleta in ţenske v prostitucijo prihajajo iz različnih okolji in iz različnih razlogov, 

največkrat zaradi golega preţivetja (to velja predvsem za najrevnejše drţave). Dekleta zbeţijo 

v prostitucijo, da se osvobodijo nasilne druţine, druge beţijo iz revščine in spet tretje iz 

okolja, ki ne ponuja nikakršne prihodnosti, nekatere pa beţijo pred slabo plačanim delom in s 

tem tudi delodajalcem. Obstajajo tudi prostitutke in prostituti, ki so v prostituciji zaradi 

spolnih uţitkov, vendar so le-ti redki. Pri razlogih je tako kot pri definicijah: toliko kot je 

ponudnic in ponudnikov, toliko je razlogov. Čeprav nekateri avtorji poskušajo dokazati, da je 

razlog samo eden oziroma hočejo vzpostaviti univerzalne razloge.
50

  

 Sarah Bromberg je razdelila prostitutke v devet kategorij, vendar samo prostitutke, na 

moške prostitute je ţal pozabila, kot bomo videli v kategorizaciji. Kategorije si sledijo takole: 

1. Prva kategorija: dekleta in ţenske, ki so po nesreči zabredle v revščino in se s 

prostitucijo hočejo rešiti. So čustveno trde. 

2. Druga kategorija: dekleta in ţenske, rojene v revnih razmerah. Imajo tradicijo 

revščine in mogoče tudi prostitucije. 

3. Tretja kategorija: dekleta in ţenske, ki so prisiljena v prostitucijo.  

4. Četrta kategorija: dekleta in ţenske, ki so se same odločile za prostitucijo. Imajo 

teţave zaradi lastnih značajskih lastnosti in se intimno naveţejo na svoje 

izkoriščevalce. Ne spoštujejo legalnih in moralnih druţbenih norm. V večini se 

podcenjujejo, zato tudi pridejo v roke trgovcem z ljudmi in izkoriščevalnim 

zvodnikom. 
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5. Peta kategorija: dekleta in ţenske, ki so bile v otroštvu odrinjene od svoje druţine, 

socialnega okolja ali niso bile deleţne primerne pozornosti staršev, skrbnikov. So brez 

pomembnih socialnih informacij. Ves čas so v ozadju podrejene svojemu zvodniku. 

Ne morejo oziroma se ne znajo zavarovati pred nasiljem zvodnika. 

6. Šesta kategorija: manj inteligentna dekleta in ţenske, tudi tiste z omejenimi 

mentalnimi sposobnostnimi. S prostitucijo hočejo dobiti svoj prostor. Nekaterih se 

izogibajo celo zvodniki. 

7. Sedma kategorija: dekleta in ţenske, ki imajo v druţini tradicijo prostitucije. Vedo 

kaj hočejo in delajo, zato se tudi znajo izogniti oviram in nasilju. 

8. Osma kategorija: pametne ţenske, ki hočejo s prostitucijo zasluţiti veliko denarja. 

Vezane so na vplivne moške, ki poskrbijo za njihovo varnost. 

9. Deveta kategorija: avanturistke, ki hočejo nek izziv, da testirajo svoje lastne 

sposobnosti in odkrivajo svoje meje. Delajo v prostituciji višje ravni.
51

 

Prišli smo do druge kategorizacije, ki pa govori o organiziranju in delovanju prostitucije. Ta 

se deli na tri temeljne oblike: 

1. Prostitucija nižje ravni: poulična prostitucija, prostitucija na gradbiščih, parkiriščih, 

dnevna prostitucija nezaposlenih ţensk. Je marginalna, ţenske so pod stalnim 

nadzorom zvodnikov, odvisne od ilegalnih drog, tudi popolno odvisne od prostitucije. 

Prostitutke se prodajajo za zelo nizke cene, zvodniki pa imajo od tega največ.  

2. Prostitucija srednje ravni: prostitucija v javnih hišah, rdečih četrtih, hotelska 

prostitucija, prikrita prostitucija, prostitucija na domu, v masaţnih salonih, barih. Z njo 

se ukvarjajo neodvisne ţenske, vendar so prisotni tudi zvodniki.  

3. Prostitucija višje ravni: top prostitutke, dekleta na poziv (mobitel prostitutke), delo 

preko agencij. Pomembna je diskretnost. Zasluţijo največ. Prostitutke si svoje stranke 

izbirajo po lastni presoji, jih tudi zavrnejo. Večinoma je prizorišče hotelska soba, ki jo 

mora plačati klient. Računajo na uro, zato si lahko z njimi tudi celo noč. Delo zavzema 

tudi druţabnost in ne samo spolnost. Delujejo brez zvodnika.
52

  

Poleg tega moramo v prostitucijo šteti tudi transgenderje, transseskualce, moške in na 

ţalost tudi otroke in mlajše odrasle.  

                                                 
51

 Popov, Prostitucija, str. 157–158. 
52

 Prav tam, str. 166. 



18 

 Transgenderji so ljudje, ki so ujeti v telesu nasprotnega spola. Nekateri se operirajo, da 

spremenijo svoj spol, drugi se odločijo za hormonske terapije, nekateri pa se enostavno 

preoblečejo. Tem pravimo tudi transvestiti. Obstajajo pa tudi drag queeni, moški, ki se ne 

samo preoblečejo ampak se tudi obnašajo kot ţenske in seveda drag kings, ţenske, ki počno 

ravno obratno. Velik problem transgenderjev je, da ne morejo dobiti nobene druge sluţbe. 

Poleg tega so dvojno stigmatizirani: kot transgenderji in kot seksualni delavci. Posledica tega 

je njihova nezaupljivost in teţja dosegljivost za tiste, ki bi jim radi pomagali. So zdravstveno 

bolj občutljivi in bolj izpostavljeni okuţbam s HIV ali aidsom. Njihov zasluţek ni primerljiv 

tistemu, ki ga dobijo v prostituciji ţenske, stroški vzdrţevanja ţenske podobe pa so visoki. 

Njihov problem ni samo socialno zavračanje, temveč tudi revščina.
53

  

 Moški prostituti so skriti in zato tudi teţje dosegljivi. Večinoma je tako zaradi 

homofobije in tabuja homoseksualnosti. Kar je pa pomembno, je to, da moška prostitucija ni 

enaka homoseksualni prostituciji. Večina moških prostitutov se ima za heteroseksualce, ostali 

pa so biseksualci. Poznavalci te prostitucije zagovarjajo pojem »moški, ki seksa z moškimi«, 

kar pa ni enako kot homoseksualec. Čeprav večinoma streţejo moškim, so tudi nekateri, ki 

streţejo ţenskam. Te imenujemo ţigoli. Taka ponudba se je v zadnjih letih razvila v 

seksualnem turizmu. Zapomniti si moramo, da je takšno povpraševanje – ţenska išče 

moškega – v prostituciji skoraj nevidna, vendar obstaja. Če se nek moški znajde v prostituciji, 

je lahko tam prisilno ali prostovoljno. Večinoma so moški tisti, ki so večji odvisniki od mamil 

kot ţenske. Diskriminirani so dovolj, pojavi pa se še problem dodatne diskriminacije – 

zakonodajne diskriminacije: v zakonodaji so spregledani, ker se zakoni nanašajo le na ţenske 

ponudnice in moške kot povpraševalce.
54

 

 Najbolj ţalostna in grozna pa je otroška prostitucija. Po konvenciji o otrokovih 

pravicah je otrok oseba mlajša od 18 let. Za te osebe naša zakonodaja uporablja poleg izraza 

otrok še mladoletna oseba; oseba, mlajša od določenega števila let; mladoletni oškodovanec; 

mladoletnik. Kazenski zakonik Slovenije ureja zakone, ki so v povezavi s prepovedjo prodaje 

otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije. Opredeljeni so na trgovino z ljudmi, 

zlorabo prostitucije in otroško pornografijo. Trgovina z ljudmi se navezuje na 113. člen 

Kazenskega zakonika, zloraba prostitucije pa na 175. člen Kazenskega zakonika. V obeh 

primerih je razpisana stroţja kazen, ko je kaznivo dejanje storjeno otroku. Otroška 

pornografija pa se navezuje na 176. člen Kazenskega zakonika, ki pravi: »Z zaporno kaznijo 
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se kaznuje osebo, ki zlorabi otroka za izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov 

pornografske ali drugačne seksualne vsebine, jo uporabi za pornografsko ali drugačno 

seksualno predstavo ali taki predstavi vedoma prisostvuje. Ravno tako je prepovedana 

proizvodnja, razširjanje, prodaja, uvoz, izvoz ali drugačna ponudba pornografskega ali 

drugačnega seksualnega gradiva, ki vključuje otroke ali njihove realistične podobe, kot tudi 

posredovanje takega gradiva ali razkritje identitete otroka v takem gradivu. Prepovedana je 

tudi prodaja in prikazovanje oz. omogočanje dostopa do gradiva s pornografsko vsebino 

otrokom, mlajšim od 15 let.«
55

 Poleg tega so v Kazenskem zakoniku kazniva dejanja s prodajo 

otrok, otroško prostitucijo in otroško pornografijo omenjena kot spolni napad na osebo, 

mlajšo od 15 let (173. člen Kazenskega zakonika), kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo 

poloţaja, ki ga stori učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali 

druga oseba proti osebi, stari nad 15 let (drugi odstavek 174. člena Kazenskega zakonika), 

nedovoljena presaditev delov človeškega telesa in sprememba človeškega genoma (181. člen) 

ter zanemarjanje otroka in surovo ravnanje (192. člen Kazenskega zakonika).
56

  

 Kazenski zakonik in več konvenciji prepoveduje delo otrok v seksualni industriji, 

vendar je ţalostna resnica, da jih v svetovni seksualni industriji dela 10 milijonov. Vsako leto 

naj bi bilo v prostitucijo prisiljenih milijon otrok. Svetovna javnost je v današnjih dneh vedno 

bolj usmerjena v zmanjšanje spolnega izkoriščanja otrok. Moramo se zavedati, da je revščina 

poglaviten razlog za vstop v prostitucijo tudi pri otrocih. Po podatkih organizacije ECPAT
57

, 

ki deluje na Tajskem, je samo v seksualni turizem vključenih več kot dva milijona otrok v 

jugovzhodni Aziji ter Latinski in Severni Ameriki. Podobno je v drugih drţavah: Brazilija 

500.000 otrok, Indija 400.000, Tajska od 200.000 do 850.00, Tajvan 100.00, Neapelj 200.000. 

Po podatkih Unicefa se število vsako leto poveča za milijon.
58

 Številke so velike, vendar 

potrebne, da se bodo ljudje začeli zavedati, da v prostituciji ni vse tako lepo, kot si domišljajo.  

 Slovenijo je treba v skrbi za otroke pohvaliti, saj to področje ni tako zapostavljeno, kot 

na primer področje prostitucije.
59
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 Naj na kratko še omenimo število prostitutk in prostitutov: v dokumentu Zdruţenih 

narodov je zapisano, da je na svetu pribliţno 37 milijonov ponudnic, od tega 27 milijonov 

prisilnih. Moških prostitutov dokument ne omenja. Podatke je zelo teţko pridobiti, saj je 

vprašanje, kako jih izbirati in izbrati. Zelo pogosto pa se zgodi, da so moški, kot ţe tolikokrat 

omenjeno, diskriminirani. Ironično je da so v vseh ostalih gospodarskih dejavnosti dostopni 

natančni podatki, koliko moških kje dela. Izvesti natančen izračun je teţko, ker so podatki 

nepopolni, po drugi strani pa se ljudje ne zanimajo za prostitucijo, tu so pa je še delovanje v 

podzemlju, začasna udeleţenost, mobilnost prostitutk in prostitutov, obstoj trgovine z ljudmi, 

stigmatizacija … Po mnenju organizacije ECPAT International nihče ne more natančno 

oceniti, koliko otrok je vključenih v prostitucijo, vendar so številke vrtoglave. V različnih 

publikacijah najdemo različne številke: v ZDA 5.000.000 prostitutk (Nedeljski dnevnik, 6. 2. 

2000), ali 7.000.000 (Mladina, 2. 6. 2003), na celem svetu naj bi bilo 48.000.000 milijonov 

prostitutk (Mladina, 2. 6. 2003), svetovne publikacije se omejujejo nekje na 50.000.000. 

Popov je zapisal, da je ţrtev trgovine z ljudmi vsaj 100.000.000, torej če primerjamo s podatki 

ZN in časopisnimi podatki, je to skromno število.
60

 Res, da so številke vrtoglave, vendar niso 

resnične., V večini pri ljudeh vzbudijo nek čuden pogled na prostitucijo, toliko, da lahko 

odkimajo z glavo, vendar se s tem preveč ne obremenjujejo. Pomembno je samo to, da je 

spektakularno. Po drugi strani pa so te številke tudi utvara, predvsem manjše, za pomiritev 

ljudi, da prostitucija ni tako velik problem. Osebno si upam trditi, da je prostitutk, prostitutov, 

ţrtev trgovine z ljudmi in otrok vsega skupaj okoli 500.000.000. Številka je ogromna, vendar 

je po moje bliţe resnici, kot prej navedene. 
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3.1.2 Zvodniki 

 Zvodniki so v prostituciji nepogrešljivi, vendar lahko deluje tudi brez njih. So tako kot 

prostitutke, prostituti ter stranke v večini zakriti udeleţenci. Razlogov, zakaj so, kar so, je 

toliko kot posameznikov/posameznic. Na vprašanje, zakaj se spuščajo v tak posel, je odgovor 

enostaven: zaradi denarja. Po ocenah Interpola zvodnik v Evropi z eno prostitutko zasluţi več 

kot 145.000 ameriških dolarjev letno. Tveganja za njih ni, saj se le redki znajdejo pred 

sodiščem, še manj jih je obsojenih in skoraj nobeden ni obsojen na resno zaporno kazen. 

Nekateri jim pripisujejo negativne vloge, da so oni tisti, ki prostitucijo organizirajo, 

spodbujajo, vzdrţujejo in z njo sluţijo. Vendar je to delna resnica, kot vse, kar danes vemo o 

prostituciji.  Za njih velja poseben status – v vseh drţavah so kriminalizirani. So nepriljubljeni 

in nezaţeleni, vendar tudi neizogibni, ker se jih ne da kar tako otresti, včasih pa to tudi ni 

pametno.
61

  

 Za zvodnike imamo vse tiste, ki so neposredno vpleteni v posel, so v stiku s 

prostitutkami in prostituti, mogoče tudi s strankami. So tisti, ki novačijo prostitutke in 

prostitute, jih v prostitucijo prisilijo, nato nadzorujejo, zlorabljajo, jim poberejo del dohodka 

ali celo vsega. Obstajajo pa tudi »prijazni« zvodniki, ki so zadolţeni predvsem za varnost 

prostitutke, za to delo so tudi plačani. Vendar je vprašanje, če le-tega lahko štejemo za 

zvodnika, saj so nekatere njegove vloge bolj menedţerske, nekatere bolj zaščitniške in tako 

naprej. Delijo se na dva dela, na vidni in nevidni del:  

V nevidnem delu se poleg drugih nahajajo tudi sive eminence. Ti so najbolj nedotakljivi in 

vlečejo glavne niti. V vidnem ţivljenju se ukvarjajo z legalnimi posli, ker z njimi prekrivajo 

ilegalne – prostitucija jim lahko prinaša večje dobičke kot legalni posli. So zvodniki na 

najvišjih mestih hierarhične lestvice zvodnikov. 

V vidnem delu so zvodniki, ki so na dnu lestvice. Le-ti opravljajo sluţbo kot najeta delovna 

sila, včasih tudi kot samostojni podjetniki. Niso moteči, dokler ne razširijo svojega posla na 

območja, ki so v rokah drugih. Lahko se tudi pridruţijo večjim v poslu, vendar za manjšo 

plačo. Če se to ne zgodi, sledi likvidacija posla ali celo zvodnika.
62

  

 Kot bomo videli, so bili skozi zgodovino zvodniki tudi pomembni pripadniki različnih 

druţbenih slojev, na primer cerkveni in/ali posvetni dostojanstveniki. Za zvodnike moramo 
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tudi šteti usluţbence drţavnih in verskih ustanov, seveda samo tiste, ki jim je bilo zvodništvo 

dokazano.
63

  

 Mogoče edini problem, ki se pojavi, je ta, da ni v nobeni zakonodaji zapisana točna 

definicija zvodnika. Opisana so samo dejanja, in še ta nenatančno. Potrjeno je, da je 

zvodništvo kaznivo dejanje, vendar brez opisa. Zaradi tega je veliko storilcev neodkritih, če 

so ţe, pa jim tega ne morejo dokazati. Donna M. Huges se je na internetnih straneh 

(http://www.uri.edu/artsci/wms/huges/ppdef.htm) lotila pisanja definicij pojavov znotraj  

seksualne industrije. Za zvodnika je zapisala: »Nekdo, ki ponuja in/ali je deležen dobička od 

prodaje in/ali zlorabe telesa druge osebe ali njegove seksualnosti, in sicer za seksualne 

namene ali za izdelavo in/ali prodajo posnetkov te osebe, in je trgovec z ljudmi, pornografer, 

upravnik ali lastnik bordela, menedžer tretje strani, direktor za »talente«, mamasan 

(Japonska), agent agencije za neveste po pošti ali agent za organizacijo seksualnega 

turizma.«
64

 Definirala je tudi pojem grabeţljivca: »Nekdo, ki izrablja neenake razmere, da 

kupi in/ali izrablja za lastno seksualno zadovoljstvo tiste, ki imajo manj moči od njega. To so 

lahko stranke, stavci, špekulanti, kupci, pedofili, prevaranti, posiljevalci, seksualni 

prestopniki, nadlegovalci otrok in pornografi.«
65

   

 Zvodniki delujejo tako, da zvabijo k sebi dekleta in ţenske, ki so naivne, osamljene, 

brezdomke ali upornice. Prepričajo jih tako, da jim podelijo vlogo »njegovega 

dekleta/ţenske«. Ko sprejmejo to vlogo, jih pošljejo na trg in jih nadzorujejo. Taka ţenska 

prepušča svojemu zvodniku ves svoj zasluţek ali del tega. Zvodnik jo skuša obdrţati v 

prostituciji, zato uporablja fizično in psihično silo. Ohranja tudi intimno razmerje, da ima vsaj 

nek občutek, da mu pripada. Poleg tega tudi povečuje njeno psihološko in ekonomsko 

odvisnost, čeprav je ona tista, ki sluţi. Počasi jo tudi izolira, nadzoruje, s kom se druţi, ter se 

z njo velikokrat seli. Namen tega je, da izgubi orientacijo in na koncu ne ve več, kje je.
66

   

 Joe Parker loči tri tipe zvodnikov, ki so medijski, poslovni in cestni zvodniki. 

Medijski zvodniki: prodajajo fantazije, ki na koncu prizadenejo ljudi. Imajo velik vpliv na 

običajne ljudi; ljudi, ki niso tako inteligentni in ustvarjalni. So kot reklami oglasi, ki 

obljubljajo veliko in dobro, kupci pa dobijo malo in slabo. Mlade prepričujejo, da je edini 
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smisel ţivljenja biti slaven, kar prinaša bogastvo in zadovoljstvo. Na ta način mladostnike 

vodijo po stranskih poteh vse do dna seksualnega dela. Počasi jih oblikujejo v odvisnike 

fantazijskih svetov. Te prodajajo skupaj s poslovnimi zvodniki. Imajo veliko denarja in 

delujejo vsemogočni. Da imajo krinko, financirajo humanitarne skupine, ki delujejo proti 

njim.  

Poslovni zvodniki: v lasti imajo nočne in striptiz klube, kjer se zbirajo potencialni uporabniki 

storitev prostitucije. Eksotične plesalke in hostese so potencialne delavke v seksualni 

industriji. V lasti imajo tudi trgovine za odrasle oziroma sex shope, masaţne salone, motele in 

bordele. Kaţejo se kot spoštovanja vredni poslovneţi, vendar imajo za krinko frontmene, ki 

igrajo lastnike bordelov. Zaposlene štejejo za sodelavce, čeprav je v praksi uporabljena 

podrejenost. Drugim poslovneţem, politikom, športnikom priskrbijo spolne storitve s drugimi 

poslovnimi stiki. Igrajo pomembne vloge v lokalnih skupnostih in so podporniki civilne 

druţbe, zato dobro skrivajo svoje vire zasluţka. 

Cestni zvodniki: sodijo med majhne kriminalce, ki se morajo sadistično izţivljati. Ti imajo v 

rokah vse umazano delo (pranje moţganov, teror, pretepanje, umore – kar za sadiste ni 

problem, saj le tako dobi svoje zadovoljstvo). Posla se naučijo od druţinskih članov, ki so 

vpleteni v posel, drugih kriminalcev ali cestnih zvodnikov. Predstavljajo se kot moţje, bratje, 

partnerji, prijatelji deklet, zato, da bi prikrili nasilje. Svoje ţrtve nadzorujejo s pomočjo 

psihološke manipulacije – čustveno jih naveţejo nase, priskrbijo mamila, zato jih tudi dekleta 

varujejo pred policijo. Povečini so istih let kot ţrtve in so največja nevarnost za seksualne 

delavke oziroma delavce. 

Naj še omenimo, da je večina zvodnikov moških. Če se pojavi kakšna ţenska, je le 

pomočnica. Zadolţene so predvsem za nadzor delovne sile ali pa igrajo vlogo madam v 

bordelih. So najemna in pomoţna delovna sila.
67

 

Pomembna so tudi pravila: prvo pravi, da zvodnik mora biti plačan. Če ni, si lahko 

denar priskrbi s silo. Drugo pravilo: zvodnik, ne sme povedati, koliko je plačal za 

prostitutko/prostituta. Tretje pravilo: dokler prostitutka oziroma prostitut prinaša denar, jo je 

treba zadrţati. Nato mora naprej. Poleg tega mora biti na višjem poloţaju, da ga spoštujejo. 
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Mora znati igrati na ţensko ranljivost in z njo ne sme imeti razmerja. Vendar ne sme nikoli 

prekršiti zlatega pravila: »najprej denarnica, rit na koncu« (purse first, ass last).
68
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3.1.3 Stranke 

Brez strank oziroma povpraševalk in povpraševalcev, prostitucije ne bi bilo. So glavni 

udeleţenci. Zapisali smo tudi ţenske, čeprav jih je kot povpraševalk malo, a vendar so. Glavni 

povpraševalci so še vedno moški. Nekateri povpraševalci so v nadrejenem poloţaju, kar je 

posledica samoumevnega mišljenja, da so moški upravičeni do anonimnosti in diskretnosti. 

To naj bi bili tudi prvi dve nenapisani pravili za moške stranke. Diskretnost in anonimnost so 

začeli ljudje kršiti. Širile so se govorile o moških, ki so prihajali iz stanovanja sosede, vendar 

vse brezimensko. Kar smo se pa naučili, je to, da je prostitucija zelo uporabna za odstranitev 

kakšnega pomembneţa, politika, poslovneţa. Ţenske pri takih odstranitvah skoraj ni. Vse, 

enostavno, zaradi interesov. Za take cilje se lahko krši zakon anonimnosti. Seveda so še 

vedno moški, ki se nalašč pustijo ujeti pri prostitutki zaradi večje prisotnosti v rumenem tisku, 

in posledično je tema obravnavana v kakšni oddaji. Vendar so stranke še vedno zavarovane. 

Tudi na Švedskem, kljub kriminalizaciji povpraševalcev, za njihovo varnost skrbijo zvodniki, 

organizatorji posla in prostitutke ter prostituti.
69

  

 Moški, ki zahajajo k prostitutkam, so predvsem radovedni, imajo ţelje po seksualnih 

spremembah in udobju, so osamljeni, sledijo jim moški, ki imajo teţave z vzpostavljanjem 

razmerja z ţensko, njim pa moški, ki imajo teţave v razmerjih. Sven-Axel Månsson je sestavil 

kategorizacijo strank:  

1. Moški si ţelijo nekaj drugega, ker niso zadovoljni s svojim seksualnim ţivljenjem. 

Svojih fantazij si ne upajo predstaviti partnericam, zato si ţelijo voljno, neobrzdano in 

divjo prostitutko.  

2. Moški, ki imajo teţave s stiki, zato pridejo do spolnosti le s plačevanjem prostitutk. To 

je posledica pretiranega strahu in sramu, starosti in fizičnih ali mentalnih motenj. Stike 

s prostitutkami imajo samo zaradi osamljenosti in nesposobnosti za vzpostavitev 

pravih stikov. Imajo tudi prepričanje, da tako vzpostavijo nadzor nad ţensko. 

3. Moški, ki zlorabljajo seks, da tako kanalizirajo določena čustva in ravnanja. 

4. Moški, ki se počutijo v razmerju do ţensk v podrejenem poloţaju, so močno 

frustrirani. V spremembah med moškimi in ţenskami se ne znajdejo.  
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5. Mlajši moški, ki zaradi razganjajočih hormonov niso sposobni resnega razmerja, na 

spolnost pa gledajo kot na šport. Vse vidijo skozi pornografijo in nasilje.
70

 

Poleg tega so tu še radovedneţi, ki bi radi enkrat v ţivljenju imeli spolni odnos s 

»profesionalko«. Običajno so ti moški razočarani, ker pričakujejo tudi čustva, ki pa jih pri 

takih razmerjih ni. Imamo še mačote, ki so samoljubni perverzneţi. Kupovanje spolnosti za 

njih pomeni kupovanje prostitutke, zato lahko z njimi delajo kar hočejo. Znani so po brezčutju 

in nasilju. Zadnja kategorija so emancipirani moški. Le-ti spoštujejo ţensko emancipacijo, so 

spolno nepotešeni, ker nočejo nadlegovati svojih partneric, zato svojo spolno slo potešijo pri 

prostitutkah.
71

 

 Klienti so predvsem poročeni moški, zato lahko sklepamo, da prostitucija ohranja 

razmerja med ţenskami in moškimi ali zakonske zveze. Tako zatrjujejo tudi nekatere 

prostitutke, kajti če gre moški k prostitutki, je to dejanje, katerega se lahko opraviči.
72

 Če ima 

ljubico, je to hujša kršitev zakonskega ţivljenja in se tega ne da opravičiti. Vprašanje, ki sledi, 

se postavlja samo od sebe: kako bi reagirala ţenska, če bi moški imel več ljubic, oziroma 

bolje rečeno, več afer za eno noč? Ista ţenska bi se lahko pojavila večkrat, vendar v točno 

določenem zaporedju. Zdi se, da so te afere bliţje prostituciji, in še praktičen pogled: moţno 

je, da te stanejo manj kot noč s prostitutko.  

 Joe Parker je v svojem delu Kako prostitucija deluje zapisal, da si prostitucija, kot tudi 

nobena druga industrija, ne more privoščiti ponujati proizvoda, za katerega ni kupcev. Zato 

moramo razumeti stranke: veliko je ljudi, tako moških kot ţensk, ki si ţelijo spolnih odnosov 

v enakovrednem in spoštljivem razmerju. Na drugi strani so pa ljudje, ki imajo radi moč, ki jo 

občutijo s kupovanjem ljudi in s temi počno, kar hočejo. Poleg tega sta prostitucija in 

pornografija posla, v katerih lahko ljudje izvršijo svoje spolne fantazije. V tem kontekstu je 

izdelal tudi kategorizacijo strank:  

1. Uporabniki: ţelijo tisto, za kar mislijo, da jim pripada. Nočejo nobenega prizadeti in 

delno tudi razumejo delavke in delavce, vendar pa jih ne zanima, ali so ti ljudje 

ranljivi ali so v poslu proti svoji volji. Štejejo se za spoštovanja vredne osebe, ki 

zagotavljajo velik, varen in stabilen dohodek za zvodnike in ostale poslovneţe v 

seksualni industriji.  

                                                 
70

 Prav tam, str. 195–196. 
71

 Popov, Prostitucija, str. 196. 
72

 Prav tam, str. 197. 



27 

2. Sadisti: zadovoljstvo lahko doţivijo le na račun strahu, poniţevanja ali bolečin drugih. 

Maltretirati osebo, ki se ne more braniti, je največji uţitek sadista. Do otrok in 

slabotnih ţensk so najbolj brutalni. Izogibajo pa se ljudi, katere kdo varuje. Ljudje v 

prostituciji so zanje »varne ţrtve«.  

3. Nekrofili: uţitek najdejo v zlorabljanju, destrukciji ali degradaciji bolnih, izčrpanih, 

iztrošenih zaradi mamil, starih ali drugače izmozganih ţrtev prostitucije v zadnjih 

stadijih ţivljenja. Te stranke se skrivajo pred vsemi, ker jih nihče ne spoštuje. 

4. Nadlegovalci otrok:  nekatere privlačijo otroci točno določenega spola in starosti, zato 

si ti privoščijo le običajne spolne prakse. Drugi imajo sadistične lastnosti, nekateri 

celo nekrofilske. Kar jim je pa skupnega je to, da so prepričani, da je spolno občevanje 

z otroki brez posledic in bi ga bilo potrebno legalizirati. Pedofili prepričujejo otroke, 

da je to nekaj povsem naravnega.  

Parker je prišel do sklepa, da je večina prostitutk in prostitutov začela svojo kariero kot 

zlorabljeni otroci. In na prav takšne otroke čakajo zvodniki, ki so specializirani na otroško 

prostitucijo. Le-ti imajo mreţo strank, ki jih oskrbujejo z otroki.
73

  

 Janice G. Raymond je hotela razvozlati vprašanje strank s preučevanjem razmerja med 

povpraševanjem in ponudbo, vendar na le-tega ni odgovorila. Kar pa je ugotovila, je to, da 

moški kupujejo seks enostavno samo zato, ker ga lahko. Po njenem so uporabniki vseh 

starosti, natančneje od 15 do 90 let, ter so bolj izobraţeni od ponudnic.
74

  

 Donna M. Hudges v svojem eseju Moški oblikujejo povpraševanje; Ženske so ponudba 

o povpraševanju v prostituciji najprej poudari, da imajo moški pod nadzorom vsa odločilna 

mesta v današnji druţbi. To jim tudi omogoča nadzor nad ţenskami in otroki, tako na 

zasebnem kot javnem področju. Zato imajo tudi popoln nadzor nad seksualno dejavnostjo 

deklet in ţensk. Za tako uresničevanje nadzora nad ţensko spolnostjo moški uporabljajo 

represijo in izkoriščanje. Hudgesova zagovarja stališče, da je prostitucija ena sama 

nepretrgana veriga nasilja nad ţenskami. Tako stališče ima tudi nevladna organizacija 

Sexworker Europe, ki poleg tega pravi, da je ţalostno to, da so vzeli ţenskam besedo, da bi se 

lahko zavzele za svoj status. Kar je pa najbolj cinično, je to, da so besedo dobile ţenske, ki 

nimajo nič s seksualno industrijo.
75
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 Naj povzamemo: stranke so moški, vseh starostnih skupin, vseh ras, vseh religij, 

političnih opredelitev, vseh poklicev in vseh ravni izobrazbe in ţivljenjskih slogov. 

Uporabniki nočejo biti zavrnjeni in hočejo biti obravnavani z diskretnostjo in anonimnostjo. 

Poudariti pa moramo to, da se razmerje med strankami in prostitutkami ne spremeni glede na 

to, ali gre za prisilno ali prostovoljno prostitucijo.
76
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4. ZGODOVINA PROSTITUCIJE 

»Med neciviliziranimi ljudstvi ne moremo najti prostitucije, kot jo lahko na londonskem Sohu, 

na Bowerju ali na Montmartu,«
77

 zapiše Scott. Danes bi lahko trditev razširili na še 

marsikatero ulico na svetu, kajti prostitucija nas obdaja z vseh strani, prostitutke in prostitute 

srečamo tudi v trgovinah, v različnih barih izven njihovega delovnika. In čeprav nekateri 

prostitucije ne podpirajo, gredo nevedoč mimo prostitutke ali prostituta, mogoče le-tega celo 

pozdravijo. Vendar ni bilo vedno tako: v stari Grčiji so bile prostitutke svetnice, ki so jih vsi 

častili, bile so spoštovane, vendar več o tem v nadaljevanju.  

Vedeti moramo, da prostitucija izhaja iz skupinskih zakonov, predvsem svetniška 

prostitucija. Veliko znanstvenikov je zabredlo v zmoto, da so spolne svobode mladeničev in 

mladenk ter odraslih označili za prostitucijo, kar ni bila. Prostitucija tudi ni ţrtvovanje ţenske 

nedolţnosti s simboličnim orodjem – moškim udom. Le-ta je bil izklesan iz kamna ali 

izrezljan iz slonove kosti. Prostitucija tudi ni spolni akt s spolovili raznih boţanskih soh ali z 

njihovim namestnikom – vračem ali svetnikom. Na primer: pri Judih je sam naziv »rabin« 

(ravvin) izraţal, da je on »tisti, ki trga cvet deviškosti.« 
78
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4.1 Skupinski zakon in svobodna ljubezen 

 Pri naturnih plemenih je prostitucija odsotna, kar za nekatere pomeni, da so bili takrat 

vzdrţni in moralno neoporečni. Vendar spregledujejo, da je bila zelo razširjena svobodna 

ljubezen. Ţenska je brezplačno opravljala tak posel, kot ga poklicna prostitutka, zato tudi 

prostitucije kot take niso potrebovali. Poznali pa so zakonske zveze, kajti popolna 

promiskuiteta ni zdruţljiva s skrbjo za otroke. Eden takih zakonov je bil skupinski zakon, ki 

določa, da so vse ţenske določenega plemena skupna last vseh moških, in lahko vsi z njimi 

spolno občujejo. Nobeden moški pa nima pravice, da si lasti posamezno ţensko. Tako tudi za 

otroke skrbijo vsi skupaj. Tak zakon poznajo predvsem pri avstralskih plemenih. Pri drugih ga 

skorajda ni, zato pa tam prevladuje ohlapna monogamna zveza ali pa mnogoţenstvo. Več 

ţena si lahko privoščijo predvsem poglavarji, vrači in druge osebnosti. Problem nastane, če je 

premalo ţensk, zato se lahko marsikateri mladenič poroči pozneje, vendar mu spolnosti ne 

primanjkuje. Nekatera dekleta se pred poroko predajajo mladim ali starejšim vrstnikom, 

nekatere pa tudi po poroki, čeprav na skrito. Taka dekleta od partnerjev dobijo darilca, ki so 

predvsem znamenje simpatije, ne pa plačilo.
79

 Take spolne svoboščine so se uveljavile na 

raznih slovesnostih verskega ali obrednega značaja, nato pa so se spremenile v orgije. 

Mladeniči in mladenke so imeli tudi svoje priloţnostne slovesnosti, na katerih so se dogajala 

dejanja z neomejeno spolno svobodo. Na primer na Trobriandskih otokih so se mladenke 

vdajale spolnim svoboščinam po nočnem bedenju (ob smrti) mladeničem iz naselja, ki mu je 

pokojnik pripadal. Pri nekaterih severnoameriških indijanskih plemenih so se mladenke, med 

tako imenovanim »praznovanjem zrelosti«, vdajale moškim brez obotavljanja in so bile 

ponosne, če so jih imele čim več.
80

 Tega pa še ne moremo imenovati prostitucija, saj so se 

mladenke moškim vdajale predvsem prostovoljno ter brez plačila. Lahko bi rekli, da so na ta 

način izboljševale svoj ego in tudi svoj poloţaj.  

 Prostitucija kot taka je mogoča le tam, kjer ţe rabijo denar kot praktično plačilno 

sredstvo ter je ţenska dolţna stopiti v zakon nedolţna. Moški pri nekaterih naturnih plemenih 

so si imeli pravico lastiti nedolţnost svoje ţene, vendar teh ni veliko, kajti za večino naturnih 

plemen devištvo ni nikakršna vrednota, ponekod celo velja, da je sramotno, če bi bila spolno 

zrela deklica še nedolţna.
81

 Dekletova nedolţnost – virgo intacta – je bila skoraj neznan 
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pojem, niso je cenili, še več, imeli so jo za pomanjkljivost.
82

 Zato se najlaţje poroči ţenska, ki 

je imela v ţivljenju ţe veliko spolnih partnerjev. Tisti, ki se poroči z njo, jo ceni ravno zaradi 

tega dejstva. Postavlja se vprašanje zakonske zvestobe, odgovor pa je takšen: zakonska 

zvestoba velja samo za ţensko, vendar jo je lahko tudi ona kršila brez velikih posledic. Moški 

je celo ponudil ţeno ali hčerko gostom ali tujcem, vendar samo pri nekaterih plemenih. Za to 

je dobil tudi povračilo. To dejanje pa vsebuje vse značilnosti verskega obreda.
83

  

 Pri nekaterih plemenih najdemo tudi zametke prave prostitucije. Nekatera plemena v 

Melaneziji, na Karolinih, v Ugandi, na Grenlandiji dajejo svoje ţene ali hčere na posodo, 

seveda za veliko odškodnino. Plemena so torej prostitucijo poznala ţe pred stikom z belci. Ko 

pa so le-ti prišli v te kraje, so si poiskali »začasne ţene«. Sklenili so kupčijo in če moški z njo 

ni bil zadovoljen, jo je lahko zamenjal. Na nekaterih tihomorskih otokih so bili beli moški 

ţenskam grdi in so od njih beţale, a so bili takšni otoki le izjema. Zaradi velikega 

povpraševanja po spolnosti belcev so se za njimi začela ozirati nekatera dekleta . Da bi jih ti 

laţje, opazili so se začela oblačiti, kajti ostale niso bile oblečene. Sčasoma pa so si afriške 

prostitutke omislile sončnik ali nek drug dodatek. Zanimivo je, da je veliko afriških prostitutk 

zapuščenih ţena, kar je pri naturnih plemenih enostavno: moţ jo je odslovil. Če pa mu je ţena 

prinašala dohodek, ni bilo razloga za odslovitev. Vse dokler ni prišlo do stika s civilizacijo, 

kjer si je domorodec dobil delo v rudniku in dobro zasluţil. Odslovili pa so jo lahko samo 

tisti, ki niso bili krščanske vere. Če je bila mlada, se je začela prodajati. Obstajajo pa tudi 

take, ki so zapustile svojega moţa ali pa pobegnile od doma in se s tem izognile poroki.
84

 

 To se je dogajalo samo pri ljudstvih, kjer devištvo ni bila nikakršna vrednota. 

Poznamo pa tudi plemena, kjer je bila nedolţnost zelo pomembna, na primer v nekem 

vzhodnoafriškem plemenu so zagotovili dekletovo nedolţnost, tako da so zašili dekletov 

spolni organ in ga tik pred poroko spet odprli. Mnoga druga plemena so tudi pazila na 

dekletovo nedolţnost. Če jo je kdo zapeljal, ga je čakala huda denarna kazen, drugje se je 

moral z njo poročiti, posebno če je pričakovala otroka. Drugje je bilo kaznovano samo dekle, 

predvsem, če je zanosila: zakopali so jo do vratu v zemljo in ji nato s kamenjem zdrobili 

glavo. Če pa je bila nedolţna, so ljudstva nedolţnost preverila s prvo nočjo. Kitajci so čez 

posteljo razprostrli bel prt. Tako so bili madeţi na njem dokaz o nevestini nedolţnosti. Če pa 

dekle ni bilo več nedolţno, so jo pri Kurdih oblekli v volneno srajco, jo posedli zadenjsko na 
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osla, ji dali rep v roke in jo pognali iz vasi. Vsak, ki jo je videl, je lahko vanjo vrgel kepo 

blata. 
85

 

 Prej smo omenili, da je moţ dal ţeno ali hčerko kdaj na posodo za visoko odškodnino. 

Naj na tem mestu spregovorimo o spolnem občevanju gostov. Korenine tega običaja segajo v 

zakon razredov: prebivalec plemena Kroki je lahko preţivel noč s kumitsko ţensko, kjer koli 

jo je srečal. Ravno tako je lahko pripadnik kumitskega plemena preţivel noč z ţensko 

plemena Kroki, kajti ţenske so pripadale zakonskemu razredu tujcev. Podobno je bilo tudi pri 

avstralskih plemenih Nandi, le da je gospodar prepustil kolibo in ţeno gostu, sam pa prespal 

drugje. Tako so delali tudi pri plemenu Masau. Hči se je tudi kdaj sama ponudila namesto 

matere, a samo pri nekaterih plemenih, pri tistih, ki jih štejemo za stara, pa suţnja. Gostitelj je 

vedno poiskal priloţnost, da je obisk vrnil. Pri Samojedih, Korjakih, Čukčih in Tunguzih pa je 

gostitelj gostu, če je bil gost visokega poloţaja, ponudil najlepšo hčerko, ker mu je hotel 

pokazati, kako je vesel njegovega obiska. Če je dobila še kakšno darilce, je bil gostitelj še bolj 

počaščen.
86
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4.2 Svetiščna ali sakralna prostitucija 

 O izvoru svetiščne/sakralne prostitucije je veliko hipotez. Ena je takale: ljudje so se ob 

praznikih rodovitnosti parili vsepovprek. Zaradi uveljavitve monogamnega zakona to pa ni 

bilo več mogoče, zato so izbrali nekaj ţensk, ki so se v svetiščih prodajale moškim. Niso pa 

bile samo ţenske take, boginji ljubezni se je posvetil tudi kakšen moški. To je storil tako, da 

je ţrtvoval svojo moškost. Tak običaj (samoskopitev ali skopitev) je bila doma predvsem na 

območju današnje Sirije. Ti moški so se predajali moškim, in sicer zato, ker je veljajo, da 

prinašajo spolni stiki z bogom ali nekom, ki je tesno povezano z boţanstvom, srečo.
87

     

 Svetiščna oz. sakralna prostitucija je nastala v Babilonu. Babilonska boginja se je 

imenovala Milita. Svetišča starih Babiloncev so bila zelo podobna javnim hišam, tako kot 

svetišča drugih poganskih ljudstev. V teh templjih ali njihovi bliţini so ţivele svečenice 

ljubezni. Svečnice so se vdajale moškim in plačilo darovale oziroma izročile svetišču. 

Nekatere so boginji ljubezni sluţile samo za določen čas, druge so se ji zaobljubile za celo 

ţivljenje, kot redovnice bogu in tudi uţivale tak ugled kakor one in kakor duhovniki.
88

 

Herodot je zapustil kar nekaj podatkov o svetniški prostituciji. Ena njegovih zgodb opisuje 

svetišče Etemenaki na babilonskem stolpu, v katerem je bil postavljen tempelj. Tu je bila 

velika in bogato okrašena postelja, poleg nje zlata miza. V skrivnostnem prostoru je 

ponočevala kakšna ţenska, ki jo je med vsemi izbral bog, mogočni Marduk, da je spala z 

njim. Ni pa znano, ali je bila res z Mardukom ali ga je zamenjal kakšen smrtnik, kralj ali 

vrhovni duhovnik.
89

 Poleg tega je Herodot zapisal, da se je morala vsaka babilonska ţenska 

vsaj enkrat v ţivljenju podati v tempelj in se predati tujcu. Ţenske so stale pred templjem in 

čakale moškega, ki je hotel z njimi spolno občevati. Ko je bila naloga opravljena, je denar 

poklonila svetišču. Ţenske, ki so bile grše in neprivlačne, so morale na svojega odrešitelja 

čakati tudi po več mesecev. Edino, kar nam ni jasno, je, ali je morala ţenska ţrtvovati svojo 

nedolţnost ali ne. Na sosednjem sirijskem ozemlju so morale ţenske pokloniti boginji svoje 

devištvo in ji tudi izročiti denar, zato lahko sklepamo, da je bilo v Babilonu enako. Čeprav bi 

zgoraj omenjeno dejanje lahko imeli za sakralno prostitucijo, le-to ni. To je sakralno 

razdevičenje, ker se ţenska potem več ne prodaja. Mnogi templji pa so imeli poklicne 

svečnice ljubezni. Na primer v Grčiji je imelo Afroditino svetišče v Korintu več tisoč svetih 

prostitutk. Poleg njih pa je v Korintu delovalo tudi več navadnih prostitutk. Meja med 
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zvrstema pa je bila precej zabrisana. Svetišča v starem Rimu je Juvenal označil za javne hiše. 

V Tebah so v času Kleopatre patricijske druţine darovale najlepšo hčerko bogu Amonu. Ob 

ugledu, ki ga je uţivala, je tudi veliko zasluţila. Ko se je postarala, se je morala zaradi starosti 

umakniti, vendar si je hitro našla moţa. V mestu Heliopolsi v Siriji (danes Baalbek) je bila 

sakralna prostitucija prisotna vse do Konstantina, ko je ta dal svetišče Asarte podreti in tam 

zgradil krščansko cerkev.
90

 

 Naj navedemo še nekaj primerov svetiščne prostitucije: Pri Peruancih so imeli posebne 

samostane, imenovane domovi zbranih deklet, ki so vzdrţevale sveti ogenj. Nedolţnost je bila 

obvezna. Če se je katera pregrešila, je bila ţiva zakopana. Vrač, kot namestnik boţanstva in 

vsemogočni predstavnik, si je lahko izbral eno dekle za prileţnico, ki je veljala za izbrano 

devico. 

V Kambodţi se ni poročilo nobeno dekle, ki se ni prej vdala budističnemu svečeniku. Le-ta je 

za svoj trud dobil tudi nagrado. 

V Indiji so bile poboţne ţene prepričane, da če se ţrtvujejo spolnim strastem namestnikov 

boga Krišne na zemlji, bodo z milostjo namestnikov pridobile tudi boţjo milost.  

Iz teh primerov lahko vidimo, da izhaja svetiščna prostitucija iz skupinskega zakona v 

različnih razvojnih oblikah: to potrjujejo primeri jemanja nedolţnosti z umetnim falusom – 

boţanski falus
91

. Značilnost prepoznamo tudi v vdajanju ţensk neznancu oziroma tujcu brez 

plačila. Po navadi v svetišču ali ulici. Tega pa še ne moremo imeti za prostitucijo, saj so 

morale ţenske neprestano ţiveti v svetišču in biti za to tudi plačane. Kot dokaz za prostitucijo 

v svetiščih naj podamo dokaz, da so se dekleta, svečenice, sluţabnice, »hierodule« v Grčiji, 

»bajadere« v Indiji, »nauth« ali »naulesa«,  »kadešanke« pri Feničanih, vdajale vsakemu brez 

ali s posebno izbiro in to za denar. »Nauth« ali »naulesa« so izhajale iz višjih kast. Očetje so 

jih zaradi zaobljube posvetili svetišču, kjer so stalno ţivele. V svetiščih so tudi imele pouk, ki 

se je začel s petim letom in končal z osmim ali devetim. Ko so spolno dozorele, so jih 

brahmani ali ugledne osebe deflorirale in za to dobile visoko nagrado. Ugledu deklet to ni 

škodovalo, uţivale so poseben ugled in spoštovanje, kot hetere v Grčiji.
92
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 Svetniška prostitucija se je v Indiji ohranila do leta 1950, ko jo je vlada uradno 

prepovedala. Čeprav je svetniška prostitucija po Evropski celini ţe izumrla, še vedno obstaja 

ponekod v Afriki. Določeno število deklet se ne sme poročiti. Dekleta so na voljo plemenskim 

svečenikom in se imenujejo svečenice, čeprav so v resnici prostitutke.
93

   

 Naj še kot zanimivost povemo, zakaj so svečeniki ali posvečene osebnosti jemale 

nedolţnost: hoteli so preprečiti škodo, ki jo bil doţivel moţ ob prvem spolnem stiku z ţeno – 

devico. Bali so se krvi, kot so se bali tudi menstrualne krvi. Nekatera plemena so mislila, da je 

ta kri, kot tudi menstrualna kri, strupena za navadne smrtnike. S tem si lahko razlagamo tudi 

razdevičenje z boţjim falusom.
94

 

 Nekatera dekleta so vero uporabljala samo za krinko in so se rade v čast boginje 

prodajale več časa. Vero so uporabljale tudi kot opravičilo za svoje spolno izţivljanje ali da bi 

prikrile ţeljo po zasluţku. Res, da so dale del zasluţka svetišču, a so del obdrţale tudi zase. 

Tako med prodajanjem devištva in sakralno prostitucijo skoraj ni razlike.
95
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4.3 Prostitucija v Grčiji in Rimu 

 Grki so na svoje ţene, hčerke in sorodnice gledali kot na svojo lastnino. Z njimi so 

razpolagali podobno kot s hišo, ţivino ali pohištvom. Vsak Grk je hodil k prostitutkam, imel 

pa je še prileţnico, ter seveda ţeno, ki mu je rojevala zakonite otroke. Prileţnice so bile 

večinoma suţnje, ki so morale biti na voljo vsem, tudi gospodarju. Le-ta je lahko spal z njo, 

ţena pa tega ni imela za varanje. Ker pa so bile edinole Špartanke dokaj enakovredne 

moškim, lahko za ostale rečemo, da so bile tudi same kot suţnje. Ţena je morala biti doma, 

skrbeti za otroke in dom. Moţ pa je hodil k prostitutkam. Danes lahko opazimo tudi takšen 

model druţine, z eno razliko: Grki se niso pretvarjali, ker tako ţivljenje ni bilo pregrešno.
96

  

 V Grčiji so poznali tri vrste prostitutk: hetere, auletride in dikteriade. Najvišje so bile 

hetere, ki so uţivale poseben ugled in spoštovanje, brez pretvarjanja, da opravljajo kak drug 

poklic. Uporabljaje so ličila, ter tako kazale svobodo. Zavedale pa so se, da se ne smejo 

udeleţiti določenih praznikov, in če bi rodile otroka, ta nikoli ne bi bil polnopravni meščan. 

Druţbo so delale  najbogatejšim, najbolj izobraţenim in najmogočnejšim moţem tistega časa. 

Vsaka je bila lepotica, lepega vedenja in tudi izobraţena.
97

 Auletride so igrale na piščalke ter 

kitare. Bile so večinoma v ugodnem poloţaju. Ţivele so svobodno v vsakem mestu, niso 

imele omejitev glede stanovanja in opravljanja poklica. Zelo so jih cenili zaradi njihove velike 

vloge na zabavah bogatih meščanov. Na zabavah so bile oblečene v prosojne obleke, ki so jih 

ob počasnih ritmih postopoma slačile. Po njih so veliko povpraševali. Domnevno so to 

predhodnice današnjih strip-tease plesalk. Dikteriade so navadne prostitutke. Te so najbolj 

številne, na najniţji stopnji tako druţbene kot lestvice prostitutk. Bile so tujke, osvobojene 

ţenske, plen grških in rimskih osvajalcev, zapuščene ali ločene ţenske, dekleta, ki so bila 

prodana zaradi siromaštva, ţenske s podeţelja, ki so v mesto prišle brez sredstev za ţivljenje. 

Njihov razpoznavni znak je bila obleka, lasulja ali pa posebna barva las. Gibati so se smele le 

v pristaniščih, na ulice so prišle po sončnem zahodu. Po ulicah so hodile same, pomanjkljivo 

oblečene, tudi napol gole. Ob medsebojnih prepirih so vabile moške in se pogajale za ceno.
98

 

Poleg tega so morale tudi plačevati davke.
99
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 Prvo javno hišo oziroma bordel je ustanovil Solon leta 594 pr. n. št.
100

 v Atenah, in to 

po zgledu posameznih svetišč. V njem so ţivele suţnje, ki so za svoje usluge dobile samo 

hrano in obleko.
101

 Solon je namreč obdavčil javne hiše, tako da je njihov dohodek šel drţavi, 

ki si je polnila lastno blagajno. Organiziral je tudi nadzorno-kontrolno policijo za 

prostitucijo.
102

 Solonov načrt je bil, da bi z ustanovitvijo javnih hiš obvaroval dečke in 

spodobne ţenske pred moško nadlego. Tako je kmalu vsaka mestna četrt imela lastno javno 

hišo, ki so jo imenovali dikterion. Da so ljudje vedeli, za kakšno hišo se gre, je bil nad vrati 

njihov značilni znak, moški ud. Obisk pri prostitutkah je bil zelo poceni, zato je v drţavno 

blagajno prišlo veliko denarja, da so lahko zgradili novo in lepšo javno hišo.
103

  

 Za razliko od Grkov so bili Rimljani bolj zaprti, kar se tiče prostitucije. Sram jih je 

bilo, če so jih zalotili, da se javno druţijo s poklicno prostitutko. V bordele se šli naskrivaj, v 

upanju, da tam ne bodo srečali nobenega sorodnika, prijatelja ali znanca. Nekateri so šli celo 

tako daleč, da so si pred vrati bordela nadeli masko.
104

  

 Javne hiše so se imenovale lupanarji, bilo jih je veliko, posebno na začetku in ob 

zatonu cesarstva. Imeli so tudi trge, na katerih so kupovali suţnje – prostitutke. Veliko je bilo 

uglednih patricijev, ki so dali svoje suţnje drugim v najem za denarno odškodnino brez 

kakršnega koli sramu. Tudi revni starši so prodajali svoje otroke, da ne bi umrli zaradi 

lakote.
105

  

 Prostitutke so bile pod okriljem policijskih uradnikov, editov, ki so jim izdajali 

posebna dovoljenja, licentia stupri, za prostitucijo. Ta so jim tudi določala višino davka. 

Drţavljanskih pravic niso imele, tako kot niso smele obdrţati svojega resničnega imena. Od 

drugih ţensk so se ločile po obleki, kar so bila kratka in zelo pisana ogrinjala. Poleg tega niso 

smele nositi pokrival, prepovedana jim je bila tudi uporaba nosil.
106

 

 Rimljani so bili prvi, ki so poskušali registrirati prostitutke. Uvedli so zakon, po 

katerem naj bi bile vse prostitutke vpisane v posebno kartoteko. Rimljani niso zahtevali 

zdravniških pregledov, kajti kapavica ali sifilis nista bila razširjena v antičnem času oziroma 

za to ni dokazov. Registriranim prostitutkam ni bilo treba stanovati v bordelih, stranke so 
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lahko sprejemale tudi v zasebnih stanovanjih, s tem, da so imele na vratih naveden poklic in 

cene. Nekatere so se odločile, da bodo ţivele v bordelih, druge so tam najele sobo za določen 

čas. Tudi pocestnice so si vzele sobico v bordelu, če so jo potrebovale. Neregistrirane tega 

niso smele početi in tudi niso smele v bordel. Najti so si morale hišo, v kateri niso nič 

spraševali, ali opravljati delo na prostem. Med prostitutkami Rima so bile tudi suţnje, ki niso 

bile prostitutke prostovoljno. Med temi so bile tudi kristjanke, ki jih je oblast nasilno poslala v 

bordele. Za primer naj povemo, da je vsako devico, obsojeno na smrt, rabelj najprej posilil. 

Ko pa je krščanstvo postalo uradna religija rimskega imperija, so javne hiše morale zapreti 

svoja vrata. Prostitutke niso smele prestopiti praga cerkve, vendar, če so se poboljšale, so bile 

deleţne milosti krščanstva. Krščanstvo je tudi zahtevalo, da  prostitutke ne smejo plačevati 

davkov, ker greh tako dobi videz uradno priznane obrti. Greši naj se naskrivaj, kajti takrat ni 

greh. Teodozij je okoli leta 380 ustregel zahtevam Cerkve: dorekel se je grešnim dohodkom 

in zaprl vse javne hiše po vsem imperiju.
107
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4.4 Prostitucija v srednjem veku 

 Padec Rimskega imperija je naznanil novo obdobje: srednji vek. Prostitucija je začela 

propadati, posebno poulična prostitucija, zaradi krščanskih moralistov, propadanja rimskega 

imperija ter popadanja mest. Edino mesto, ki se je dokaj ohranilo, je bil Bizanc. V Bizancu je 

ţivel prvi pomembni preganjalec prostitucije cesar Justinijan I. Potres v Antiohiji, ki je 

zahteval 100.000 mrtvih, je Justinijan imel za boţjo kazen in tudi opomin, da je potrebno 

narediti konec vsemu nečistovanju. Njegovo kaznovanje sodnikov je predpisovalo smrtno 

kazen, pri prostitutkah je bil prizanesljivejši, saj jim je skušal olajšati vrnitev v spodobno 

ţivljenje. Poleg tega je razveljavil staro rimsko prepoved, da se odličniki ne smejo druţiti z  

javnimi ţenskami. Njegova ţena Teodora je bila tudi sama prostitutka, zato je na azijski strani 

ustanovila dom za spokornice. Vanj je poslala kakih petsto prostitutk, ki jih je dobila v 

Bizancu. Justinijanov poskus boja s prostitutkami je bil jalov: v skritih kotičkih mesta je obrt 

cvetela dalje. Prostitutk se je hotel znebiti tudi gospodar Italije, Kralj Teoderik, ki je predpisal 

smrtno kazen za vsakogar, ki je ščitil prostitutke oziroma »nesramnice«. Kraj Reccared, 

zahodnogotski gospodar Španije, pa je ukazal, naj prostitutke izţenejo iz mest, še prej pa naj 

vsaka dobi tristo udarcev z bičem.
108

 

 Po dvestotih letih se je na prizorišču prikazal Karel Veliki, ki je znan po svojih 

številnih prileţnicah. Poklicnih prostitutk v njegovi drţavi ni bilo, so pa zato bili prosjači, 

predvsem zato, ker je veljalo, da se človek najlaţje zveliča, če ţivi v uboštvu ali podpira 

siromake. Reveţe in beraške menihe so spremljali klateţi in lahkoţivke, ki so se prodajale, 

vendar priloţnostno, na primer pred cerkvijo, in čakale na moškega, ki se jih bo usmilil.
109

 

 Kot vidimo, so si lahko le vplivni ljudje in vladarji poleg ţene privoščili še prileţnice. 

Ostali so se morali zadovoljiti samo s svojo ţeno, kajti na prostitutke so gledali prezirljivo in 

z njimi ravnali strogo. Tako ravnanje je prostitucijo prisililo, da se je zatekla v ilegalo, se 

zakrinkala in pritajila. Pri tem je imelo veliko vlogo tudi krščanstvo, saj je bila zanj vsaka 

ţenska, zato ker je ţenska, potencialna grešnica. Podobno je bili pri mohamedancih, saj je v 

koranu zapisano, da morajo prostitutke in prostitute kaznovati s tisoč udarci. Vendar kljub 

vsemu prostitucije niso izkoreninili. V fevdalizmu je dobila prostitucija ekonomske in 

druţbene pogoje za nadaljnji razvoj: pokroviteljstvo in varstvo, ki so ju iskali kmetje, so 

kmalu povzročili pomanjkanje in revščino, kar so roparski in vojni pohodi še povečali; 

                                                 
108

 Scott, Najstarejša obrt, str. 70. 
109

 Prav tam, str. 71. 



40 

prostitucija pa je naraščala. Vojaki so napadali ţene in s tem se je začela prodaja ţenskega 

telesa. Tako so ţenske začele spremljati vojake na vojnih pohodih.
110

 Zgoraj omenjene 

priloţnostne prostitutke so se nato spremenile v poklicne. Kjer je na kupu veliko moških, je 

tudi veliko strank za prostitutko.
111

 Friderik I. Barbarossa je leta 1158 (pohod na Italijo) 

prepovedal kriţarjem, da bi imeli s sabo prostitutke, ker so velikokrat ovirale premike in 

napredovanje vojske. Če pa so jih imeli s seboj, so bile ob nos. Prostitutke so spremljale tudi 

kriţarski vojski Viljema Razuzdanca (okrog 3000) in Gottfrieda Bouillonskega (okrog 2000). 

Zaradi velikega navala prostitutk so naredili posebne čete, »čete vlačug«. V francoski vojski 

je tem poveljeval poseben častnik imenovan kralj vlačug ali rex ribaldorum. V nemški vojski 

se je ta imenoval Hurenweibel. Tako so jim določili dolţnosti in obveznosti: kopanje jarkov, 

okopov in kanalov, kuhati, skrbeti za gospodo, jih oskrbovati, zlasti pa skrbeti za bolnike. 

Poleg tega so bile razdeljene po lepoti in poreklu, tako da je bil za vsako določen čin 

ljubimca, ki ga nihče ni smel prekršiti, sicer je bil kaznovan.
112

 

 Še raje pa so sodelovale na velikih zborih, kot so bili na primer cerkveni koncili, 

viteški turnirji in slavnosti. Bile so glavne pobudnice pravega razpoloţenja. Turnirji so se 

končali z javnim plesom, ki je kazal različne neobrzdane kretnje. Slavnosti pa so se končale v 

javnih hišah, seveda so bile ulice do le-teh močno razsvetljene. V nekaterih mestih so 

prostitutkam za take priloţnosti sešili tudi nove svilene obleke. Poleg tega so tudi prostitutke 

imele svoje plese, imenovane Magdalenetänze.
113

 

 Omenili smo ţe javne hiše, ki so jih odprli takoj po ponovni oţivitvi prostitucije. Te so 

ustanovili v večini srednjeveških mest kar mestni očetje sami. Tako so bila dekleta dosegljiva 

vsem zainteresiranim. V Parizu se prve javne hiše pojavijo ob koncu dvanajstega stoletja, 

dvesto let po Teodozijevem ukazu naj zapro vse bordele.
114

 Srednjeveška mesta so bila 

ugodna za širjene prostitucije. Poleg tega pa so prinašala zavetišče za prebeţane ţenske, za 

vdove in takšne, ki so na pohodih in spremstvih zaostale. Ker so bile obrti organizirane v 

cehih, je veliko mladih fantov ostalo samskih, poleg tega so bili še vojni pohodi ter pogosta 

potovanja vladarjev, knezov ipd. Tako so mesta po cerkvenem zgledu javne hiše obdavčile, 

jih dajala v najem ali pa od njih pobirala dohodnino.
115

  Vse je bilo dobro, dokler se niso 

odločili, da bodo prostitucijo strogo kaznovali, ker niso bili prepričani, ali je prostitucija nujno 
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zlo. Eden takih je bil Kapeting Ludvik IX. Sveti. Leta 1254 se je odločil, da bo pregrehi 

naredil konec. Prostitucijo je hotel prepreči ţe na kriţarskih pohodih: viteza je zalotil pri 

občevanju s prostitutko in mu dal na izbiro ali takoj zapusti vojsko ali naj se javno pokesa, 

tako da bo v sam srajci koračil po taborišču, okoli vratu pa naj bi imel povodec, katerega bo 

drţala prostitutka. Vendar mu vojakov kljub groţnjam ni uspelo odvrniti od prostitutk. Svoje 

delo je nadaljeval v Parizu. Prvotno je skušal prostitutke spreobrniti, tako da je odprl več 

domov, kjer so dobile streho, varnost ter plačo. Vendar so se tu znašle samo starejše. Za 

naslednji poizkus je uporabil silo: ukazal je, da morajo vse prostitutke, zvodnike ter lastnike 

javnih hiš izgnati, premoţenje pa zaseči. Bordele po vsej Franciji je dal uničiti. Tudi ta njegov 

poskus iztrebitve prostitucije je spodletel. V Strassburgu so prostitutke nadlegovale moške kar 

v cerkvi, zato je škof Johann leta 1307 odprl veliko javno hišo.
116

  

 Videli smo, da so kralji in cesarji imeli na svojih dvorih metrese in prostitutke. Pri tem 

smo pa izpustili dvore nekaterih papeţev, kardinalov, škofov ter drugih cerkvenih 

dostojanstvenikov. Na le-teh najdemo zelo razuzdano ţivljenje. Naj prvo opomnimo, da je ţe 

Ozej v svetem pismu stare zaveze zapisal, da bo bog slavo grešnikov spremenil v sramoto. 

Poleg tega je zapisano, da vlačuganje, vino in mošt jemljejo pamet.
117

 In kljub vsem groţnjam 

so se vlačugali, pili vino in mošt.    

 Cerkveni poglavarji so bili po poreklu večinoma plemiči, ki so ţiveli v brezdelju in 

izobilju, prirejali so tudi umazane zabave in tu je manjkala samo ţenska. Svojih ţen niso imeli 

in z uvedbo celibata (1095 sprejet na koncilu v Piacenzi
118

) so se še bolj obračali na tuje 

ţenske, na ţene vernikov ali na sodobne ţenske – prostitutke ali ugledne in izobraţene 

kurtizane. Naj kot primer vzamemo cerkvene zbore, katere je vedno spremljala vojska 

prostitutk. Na primer na koncilu v Constanci je bilo od 1000–1500 prostitutk. Kot vemo lahko 

prostitutka zadovolji človeka le za kratek čas, a niţji in višji duhovniki so hoteli imeti ţensko 

vedno pri sebi. Ali vsaj takrat, ko bi jo potrebovali. Niţji duhovniki so se tako usmerili v 

prileţnice, višji duhovniki, kardinali, papeţi in drugi, pa so imeli kurtizane ter prostitutke. V 

15. stoletju je rimski dvor skušal polepšati sestanke s kako ţensko, kar je pripeljalo do tega, 

da so bile ţenske vedno prisotne. Vendar ţenske niso lepšale le sestankov in razprav, temveč 
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tudi osebna ţivljenja cerkvenih dostojanstvenikov. Ţivele so razkošno ţivljenje in poleg tega 

so bile nekatere tudi izobraţene. Prihajale so iz vseh mest, iz katerih so bili tudi papeţi in 

ostali cerkveni dostojanstveniki. Bile so pa tudi iz Španije, Francije, Nemčije, Grčije ter 

Turčije, saj so jih v Italijo pripeljali najemniški vojaki. Veliko jih je bilo kurtizan prvega 

razreda, še več pa kurtizan drugega in tretjega. Šlo je za obupane kurtizane, ki so najele sobo 

in pobirale kliente kar na cesti, tako da so bile bolj podobne prostitutkam.
119

 

 Zaradi zvez, ki so jih imeli s kurtizanami ali ţenskami z višje druţbene stopnje, so 

nastali tudi otroki. Le-ti pa niso bila nobena skrivnost. Naj za primer navedemo tri primere: 

prvi je Gregor VII. (11. stoletje), ustanovitelj in iniciator celibata, ki je imel ljubico – 

toskansko grofico Matildo. Sledi papeţ Aleksander VI. Borgia (konec 15. in začetek 16. 

stoletja), ki je imel štiri otroke z Vanozzo Catansi. Zapeljal pa je tudi obe njeni hčerki. Papeţ 

Pij III. pa je imel 12 otrok. Sifilis (konec 15. stoletja) je tako razsajal tudi na cerkvenem 

dvoru, zato so slišali kar nekaj hudih besed. Naj omenimo še nekatere kardinale, škofe, ki so 

ţiveli podobno kot papeţi: kardinal Belarmir naj bi imel več kot šeststo ljubic; bordojski 

nadškof je prebil tri dni v nekem samostanu s kopico deklet, na koncu pa samostan temeljito 

oropal; lieški škof pa se je hvalil, da je v 22 mesecih „rodil‟ 14 sinov.
120

 

 Prav taka oziroma podobna razuzdanost je bila tudi na samostanih. Spolni nagon se je 

kazal različno: zaradi ţalosti, do nenasitnosti in orgij. Nekateri so imeli tudi ţene oziroma 

konkubine, kot duhovniki so lahko imeli celo otroke. Vendar so s časom vse zaostrili, tako da 

je postala razuzdanost prikrita, kajti delati na skrivaj je bolj »svetniško«. Vendar ne moremo 

reči, da so delali kaj narobe, ker so tudi oni ljudje, ki si ţelijo imeti partnerja/partnerico in 

otroke. Kar pa ne moremo tako zlahka oprostiti je, da so v srednjem veku samostane 

spremenili v brloge orgij in nemorale. To opisuje tudi Casanova, ki pravi, da so imele nune 

ključe in so lahko sprejemale v samostan kogar so hotele ali pa so šle iz samostana v 

stanovanja svojih ljubimcev. To pa je privedlo so nasilnih splavov, rojstev nezakonskih otrok 

in tudi detomorov.
121

 

 V renesansi se je prostitucija razmahnila in si pridobila nove oblike. Število ţensk je 

vedno bolj raslo, javna in skrivna prostitucija sta se med seboj prepletali, javnim hišam so se 

pridruţila javna kopališča, krčme in gostilne. Kljub vsem reformatorskim gibanjem, ki so jo 

hotela izkoreniniti, je ostala in se prilagodila novim blagovno-denarnim odnosom. Velika 
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mesta so postala njen glavni izvor. Tak je bil Pariz, kjer so se prostitutke sprehajale po Palais 

Royale, Berlin, bile so na ulici Unter den Linden, v Londonu pa v St. James Parku. Oblečene 

so bile v opazne obleke, da so lovile moške, lov je bil neprikrit in vsiljiv. Končna zadovoljitev 

pa je bila opravljena brez diskretnosti. Tiste, ki so delale v hišah, so se kazale napol gole na 

oknih ter klicale mimoidoče. V času velikih pretresov, kot je to bila francoska revolucija, se je 

prostitucija zelo razširila. Brata Goncourt sta napisala, da so bile prostitutke povsod, vabile so 

mladeniče v stanovanja in bordele itd. Čeprav so bile vsiljive, pa so bila njihova stanovanja 

opremljena elegantno, oblačile so se v prozorne obleke in muslina. Njihova imena pa so bila 

nadvse zveneča kot Pomaranča, Bakhantka ali Venera.
122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122

 Smiljanid-Mijuškovid, Zakon in družina, str. 333–338. 



44 

4.5 Prostitucija v 19. in 20. Stoletju 

 Kapitalizem je, kot ostale na nove uvedene druţbene ureditve, podedoval tudi 

prostitucijo. Kritike so bile, vendar niso naredile nič, kar bi lahko zaleglo ali zmanjšalo njen 

obseg. Kapitalizem je podpiral temelje stare druţbene ureditve, kar zadeva tudi druţino. 

Človeško delovno silo je spremenil v blago, enako velja za ţensko telo, saj mu je priskrbel 

veliko število kupcev. Ţenske so se na splošno odločile za prostitucijo, zaradi nizkih plač, 

velike brezposelnosti in drugih ţivljenjskih stisk. Tako je nastala zelo brezobzirna trgovina z 

ţenskim telesom, še več, z ţenskim bitjem. Nastal je krog ljudi, ki se je s prostitucijo 

preţivljal in tako tudi bogatel.
123

  

 Za razliko od 18. stoletja se je prostitucija v 19. in 20. stoletju, preselila tudi v manjše 

kraje. Število prostitutk je raslo in raslo. Prostitucija se je še posebno razširila pred prvo 

svetovno vojno, še bolj pa med obema vojnama.
124

  

 Javne hiše so bile sprva raztresene v predmestjih večjih mest, nato pa so se pojavljale 

v posebnih ulicah. V mestih, kot Hamburg, Frankfurt, Bremen, Solun in Sarajevo, so nastajale 

posebne mestne četrti in ulice, kjer so se ukvarjali samo s prostitucijo. Na Japonskem, 

natančneje v Tokiu, se je taka četrt imenovala Jošivara, kar pomeni srečen travnik. Vsak 

zasebni lastnik je poskrbel za primerno ureditev javne hiše, tako so ustrezale vsem okusom. 

Poznali so več različnih vrst po sami ureditvi in seveda namenu. Tiste, ki so se  nahajale v 

predmestjih velemest, pristaniščih, bliţini vojašnic in manjših krajih, so bile bolj podobne 

brlogom kot urejenim javnim hišam. Takšne, kot so bile hiše, takšne so bile tudi ţenske: na 

najniţji ravni. Za nekatere je bila to zadnja postaja, in to so izkoristile, saj so zapravile vse, 

kar so zasluţile, če so sploh kaj. Zapravile pa so tudi lastno dostojanstvo. Poleg takih javnih 

hiš pa so bile še tiste, ki so bile lepše urejene. Te so sprejemale srednji druţbeni razred. Take 

hiše so imele skrivne vhode ter posebne prostore in sobe za obiskovalce. Tretja raven pa so 

bile razkošno opremljene hiše. Vsa oprema je bila prvo razredna, takšna so bila tudi dekleta. 

Take javne hiše so poznali na Kitajskem. Imenovali so jih »modre hiše« zaradi modro 

pobarvanih okenskih navojnic. V mestih, ki so leţala ob rekah, so se imenovale »cvetne 

ladje«, dekleta pa »deklice – cvetlice«. Na Japonski je bilo podobno, saj je tam prostitucija 

stara toliko kot drţava sama. V navadi je bilo, da so se dekleta ţrtvovala, če so starši zabredli 

v teţave ali če so teţko ţiveli. V javni hiši so bile za določeno število let, kjer so spremenile 
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svoje ime. Če se je dobro končalo, so se vrnile domov in prevzele svoje staro ime. Nihče jih 

ni gledal postrani, saj so se ţrtvovale za svoje starše. Prodajale pa so samo telo, ne pa tudi 

srca. Vendar kljub vsemu niso bile vse zgodbe prostitutk tako roţnate. Gejše so se 

razlikovale: za njihovo vzgojo je skrbela drţava. Za gejše so izbrali deklice revnejših staršev 

in sirote. Te so vzgajali za prostitutke. Vsaka gejša je dobila starejšo sestro, ki jo je poučevala 

o lepem obnašanju, o vsakršnih spretnostih. Naučile so jih tudi peti in plesati. Poleg tega pa so 

se naučile brati in pisati.
125

 

 Poleg javnih hiš so obstajale tako imenovane »maisons de tolérance«, v Franciji in po 

nekaterih drugih drţavah so poznali še »maisons de rendezvous«. Sem so dekleta prihajala na 

delo. Tu so lahko delale tudi poročene ţenske, oz. natančneje povedano, sem so jih pripeljale 

spretne lastnice ali oskrbnice s pomagači. To se je zgodilo na primer tako, da je nekemu 

gospodu ugajala gospodična iz visoke druţbe. To je povedal oskrbnici in zanjo tudi plačal 

visoko ceno. Takoj zatem so se lotili zadeve. Če so prišli do odpora, so ga zmanjšali z 

denarjem. Po navadi so delale le trikrat do štirikrat na leto, druge enkrat na mesec, naslednje 

dvakrat na mesec, četrte enkrat na teden. Na koncu pa so vse privolile za tri ali štiri srečanja 

na dan. Te hiše so bile registrirane in tako tudi po policijskim nadzorstvom. Tudi dekleta so 

bile tako registrirane kot prostitutke, vendar niso bile v plačilnem razmerju z lastnicami 

oziroma oskrbnicami. Stanovale so v zasebnih stanovanjih in vodile svoje gospodinjstvo.
126

  

 Oţivela je tudi poulična prostitucija z vsemi značilnostmi: opazno ličenje, vsiljivo 

privabljanje, globoki dekolteji, nespodobno klicanje, kratka krila, postopanje po parkih in po 

najbolj prometnih ulicah … Večina teh prostitutk je imela lastno stanovanje, kamor so 

pripeljale obiskovalce ali pa so šle v stanovanje strank. Kdaj so se odločile za odhod v kakšno 

prenočišče ali sumljiv hotel, s posebnimi sobicami, le-te so se imenovale »chambers 

separeés«. Svoje delo so opravljale brez zdravniškega nadzorstva, zato so tudi neodgovorno 

širile nevarne spolne bolezni.
127

  

 Obstajala pa je še ena vrsta prostitucije: prikrita ali zakrinkana. Veliko dnevnih in 

nočnih gostiln in kavarn, restavracij z ţensko postreţbo, plesnih lokalov, zabavišč, varietejev, 

kabaretov najniţje vrste, penzionov, predvsem za tujce, masaţnih salonov, raznih ateljejev so 
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bili v resnici oblike javnih hiš. V Nemčiji se le-te imenujejo »Animierkneipen« in ţe njihov 

zunanji videz daje vtis javne hiše.
128

  

 Naj omenimo še, da so se v kapitalizmu razvila razna skrita vabila, ki so vabila v 

prostitucijo. Mišljena so vabila moškim. Kapitalizem kot tak, je ustvaril ugodne razmere za 

prostitucijo, saj je veliko ţenskam predstavljala stranski zasluţek. Tako so se poleg natakaric 

in sobaric prodajale tudi delavke, predvsem tekstilne, dekleta in ţenske zaposlena v frizerskih 

in modnih salonih, parfumerijah, trafikah, sluţkinje, manekenke, pevke šansonov in 

plesalke.
129

  

 Malomarno bi bilo, če bi izpustili moško prostitucijo, oziroma javne hiše z moškimi. V 

nekaterih javnih hišah so bili moški na voljo ţenskam in njihovim nagnjenjem in strasti, v 

drugih pa so zadovoljevali svoja in tuja homoseksualna nagnjenja. Poleg tega so v le-teh 

počeli tudi druge perverznosti. Na Japonskem so kot z deklicami, delali tudi z dečki. Otroci so 

bili ali kupljeni ali ugrabljeni pri petih letih, nato pa so jih vzgajali v posebnih javnih hišah. 

Imenovali so se »sian-kon«. Dokaz za deško prostitucijo v Evropi pa je podatek posebne 

komisije angleškega gornjega doma iz leta 1885, ki je preiskovala tako prostitucijo. Poleg 

deške prostitucije se je razširila tudi prodaja fizično abnormalnih ljudi in »nedotaknjenih« 

deklic, takšnih, katerim je bil himen večkrat zašit.
130
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4.6 Trgovina z belim blagom/trgovina z ljudmi 

 Zvodniki so bili tisti, zaradi katerih je nastala tako imenovana trgovina z belim 

blagom. Nastala je plast trgovcev na kapitalističnem trgu, ki so prodajali in kupovali ljudi in 

si povečevali svoje bogastvo. Zaradi povečevanja števila javnih hiš so zvodniki potrebovali 

vedno več deklet in ţensk. Kar naprej so iskali mlada in lepa dekleta, še bolje pa je bilo, če se 

bile tudi eksotične. Poleg tega pa dekleta oziroma ţenske niso smele biti starejše od trideset 

let. Vsako dekle je morala biti lepotica, imeti lepo postavo in biti brez telesnih napak. Tako je 

posel tekel brezhibno in blagajne so se polnile. Ko pa je ţenska začela kazati prve znake 

staranja, so jo prodali javni hiši niţjega razreda. Tista dekleta, ki pa so bila najnovejša, najbolj 

eksotična in najmlajša, pa so bila rezervirana za stalne in najbogatejše stranke oziroma 

obiskovalce.
131

  

 Preden opišemo novačenje otrok, deklet in ţensk, moramo opredeliti pojem trgovine z 

ljudmi. »Trgovina z ljudmi je: zbiranje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejem 

oseb z namenom izkoriščanja, storjen(o) z grožnjami ali uporabo sile ali drugih oblike prisile, 

z ugrabitvijo, goljufijo ali prevaro, z zlorabo pooblastil ali odvisnega položaja ali zaradi 

dajanja ali prejemanja plačil ali koristi za zagotavljanje privolitev oseb, ki imajo druge osebe 

pod nadzorom; izkoriščanje obsega najmanj izkoriščanje prostitucije za druge ali druge 

oblike spolnih zlorab, prisilno delo ali služenje, suženjstvo in podobno, služabništvo ali 

odstranjevanje organov«.
132

 V trgovino z ljudmi so vpleteni predvsem ţenske in otroci, ki so 

v suţenjskem razmerju. Z njimi trgujejo trgovci z ljudmi, ki pa ne delujejo samostojno, 

oziroma zelo redko. Večina jih je organiziranih v celovite in natančno notranje strukturirane 

kriminalne organizacije, ki obvladujejo vse stopnje posla: od novačenja in trgovanja, urejanja 

poslovnih aranţmajev do nadzorovanja delovanja mreţe v drţavah končnih destinacij. Pri 

delu jim zelo pomagajo mednarodne kriminalne povezave ter razširjena korupcija znotraj 

policije in drugih drţavnih organov. Poleg tega se tu pojavijo še druge podvloge, ki 

omogočajo njegovo učinkovitost. Trgovci navezujejo stike z lastniki različnih agencij 

(poročne, plesne …), najamejo zapeljevalce in ugrabitelje, tihotapce ljudi, prevoznike, 

ponudnike zatočišč, varuhe in seveda posrednike med kupci in trgovci. Med te štejemo tudi 

podkupljive uradnike, na primer policiste, carinike, poklicne vojake …
133
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 Ţrtve trgovine z ljudmi so ţenske in dekleta, pa tudi fantje in moški. Le-ti pridejo v 

roke trgovcem na različne načine: dekleta in ţenske so se odzvale na ponudbe za delo, ki pa 

se je razvilo v prisilno prostitucijo; nekatere vedo, da bodo delale v barih in plesale striptiz, ni 

pa bilo povedano, da bodo morale tudi spolno zadovoljevati svoje kliente. Takim se običajno 

odvzamejo postni listi in se jim omeji svobodo gibanja. Ţenske so tako v dolgovni odvisnosti. 

Naslednje so o vsem natančno obveščene, vendar tega nočejo opravljati, a morajo. Trgovci so 

jih spravili v dolgovno ali kakšno drugo odvisnost. Le-te zasluţijo malo ali skoraj nič. Zadnje 

pa so delo sprejele prostovoljno, delajo v spodobnih razmerah, imajo svobodo gibanja in 

dobijo dogovorjeno plačilo.
134

  

 Ţrtve največkrat prihajajo iz Jugovzhodne in Srednje Evrope (Ukrajina, Rusija, 

Belorusija, Moldavija, Albanija, Češka, Bolgarija, Slovaška, balkanske drţave, Romunija, 

Juţna Azija, Juţna in subsaharska Afrika in Latinska Amerika). Le-te gredo iz Moskve in 

Kijeva prek Srednje in Vzhodne Evrope na Vzhod: do Japonske in Tajske ter v drţave 

zahodne Evrope.
135

 

 Trgovina z ljudmi se je razvila predvsem zaradi slabih gospodarskih razmer v drţavah 

izvora, torej Jugovzhodne in Srednje Evrope in brezperspektivnosti njihovih ekonomij. 

Razmah trgovine, predvsem z ţenskami, se je večal predvsem zaradi padca komunističnih 

reţimov in razpada gospodarstev drţav naslednic. Nezaposlenost je naraščala, predvsem 

nezaposlenost ţensk in niţje vrednotenje njihovega dela, razpadali so sistemi socialnega in 

zdravstvenega varstva, povečala se je revščina in njena feminizacija. Ţenske se bile bolj 

diskriminirane, povečalo se je tudi nasilje nad njimi, povečala se je ranljivost najbolj šibkih 

slojev prebivalstva ter povečala se je kriminaliteta in korupcija. Poleg teh, ima tudi vsaka 

drţava svoje posebnosti.
136

    

 Trgovina z ljudmi je danes svetovni problem, ki se vsako leto povečuje. Ţrtve trgovine 

z ljudmi so predvsem ţenske, ki jih ugrabijo, zavedejo, ogoljufajo, prodajo, trpinčijo in 

spravijo v suţenjsko ali podobno izkoriščevalno razmerje. Ţenske prihajajo iz najrevnejših 

drţav: Latinoamerike, Afrike in Azije, Jugovzhodne in Srednje Evrope. Ko pa poskušajo 

organi pregona razbiti eno kriminalno zdruţbo prodajalcev in preprodajalcev, nastane takoj 

deset novih. Po podatkih različnih organizacij se število ţrtev trgovine z ljudmi poveča za štiri 
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milijone vsako leto. Po podatkih publikacije Index for Censorship naj bi na svetu ţivelo v 

pravem suţnjelastniškem razmerju pribliţno 27 milijonov ljudi. Največ takih sodobnih 

suţnjev in suţenj (od 90–95 %) dela v  seksualni industriji. Uporabljeni so za beračenje, za 

laţne poroke, delo v tekstilni industriji, rudnikih, kmetijstvu in gospodinjstvu in kot ţrtve 

trgovanja s človeškimi organi in krvjo.
137

  

 Načini, s katerimi trgovci zasuţnjujejo in ohranjajo ţenske v tem stanju, so več ali 

manj znani: povsod potekajo po enakem vzorcu. Kar je pa najbolj pomembno, je poglabljanje 

razlik med revnimi in bogatimi, saj to spodbuja povpraševanje po seksualnih delavkah.
138

 

 Prva oblika, s katero trgovci pridobijo svoje ţrtve, se imenuje novačenje. Največkrat 

novačijo prek časopisnih oglasov, kjer ponujajo dobro plačana dela v tujini. Napišejo tudi, da 

znanje jezika in strokovna izobrazba nista potrebni. Včasih tudi navedejo, kakšna dela bodo 

opravljale. Pogosto uporabijo tudi ţenitne oglase ali oglase, ki ponujajo delo manekenk ali 

fotomodelov. Nekateri omenijo delo v nočnih klubih, vendar ne prostitucije. Obstajajo tudi 

oglasi, ki ponujajo delo v pornografski industriji, vendar plačilo ni tako, kot je bilo navedeno 

v oglasu. Pogosta oblika je tudi zapeljevanje, moški se imenujejo zapeljevalci oziroma lover 

boys. Imajo polno denarja, lepe obleke in drage avtomobile. V barih, diskotekah zapeljejo 

mlada dekleta, ki jih naveţejo nase in nato predajo naslednjemu v verigi. Za dekleta dobijo 

samo del kupnine, torej dogovorjen deleţ.
139

 

 Velikokrat je uporabljeno tudi zasuţnjevanje, ki poteka prek različnih oblik fizične in 

psihične prisile. Najprej vzamejo dekletom, ki so v drţavo končne destinacije prišle legalno 

ali nelegalno, potne liste. Tu jim tudi povedo, da bodo morale opravljati spolne storitve. 

Upirajoča se dekleta posiljujejo in pretepajo; ostale, ki pa imajo srečo, zaprejo v smrdljive in 

neurejene prostore, dokler si ne premislijo. Poznamo primere, ko je neko dekle posililo na dan 

tudi dvajset moških, saj se od ulične prostitutke pričakuje, da bo vsako noč imela dvajset 

moških.
140

  

 Zadnji način je spravljanje ţensk v odvisnost, najpogosteje je to dolgovna odvisnost 

(death bandage). Ta je tudi najbolj razširjena in izdelana. Na začetku dekleta tisti, ki jih 

podajo na začetek poti v prisilno prostitucijo, ugrabijo ali kupijo. Kupci pa takoj naloţijo 
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breme kupnine na ramena ţenske. Velikokrat dodajo dejanski kupnini od 50 do 100 %. 

Vendar, ker to še ni dovolj, dekletom zaračunajo tudi stroške bivanja, prevoza, hrane, oblek, 

kondomov ter predmetov za osebno higieno. Da iz ţrtve iztrţijo še več denarja, ji dodajo še 

kaznovanje, na primer: če se med delom ne smehljajo, če niso z vsemi strankami prijazne, če 

stranke z njimi niso zadovoljne, če odklonijo stranko, če so preveč časa v toaleti … Teh če-

jev je ogromno, več kot jih lahko prisilna prostitutka plača. Take prostitutke delajo zastonj. Po 

izračunih nekaterih raziskovalcev prostitutk v Nemčiji, lahko simpatična in mlada prostitutka 

v nočnem baru zasluţi do 38.000 evrov letno. Izhoda iz take odvisnosti ni, razen pobega, ki pa 

ga je teţko izvesti. Posebno teţko je zato, ker dekletom grozijo z nasiljem ali pa s tem, da 

bodo povedali njenim domačim in bliţnjim kakšno delo opravlja. Poleg tega jih tudi 

ustrahujejo, da jih bodo prodali v druga okolja, ki so slabša od tega, v katerem prebivajo 

sedaj. Takšne metode uporabljajo predvsem v Italiji, kjer jih tudi stalno nadzorujejo, saj so 

dekleta zaprta v  prisilnih bivališčih. Tako imajo vedno nadzor med njihovim delom in precej 

redkih izhodih. Poleg prej navedenih reči trgovci uporabljajo tudi mamila, vendar redkeje.
141
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4.7 Prostitucija v Jugoslaviji in Sloveniji 

 Po osamosvojitvi Slovenije se je začelo več govoriti od prostituciji kot prej, postali 

smo bolj »odprti« za to temo. Pred tem se je pojavila samo v črnih kronikah dnevnih 

časopisov, kajti bila je razglašena za nekaj, kar naj bi socializem presegal in bila je 

nedovoljena. Z osamosvojitvijo so se začele razprave, da bi tudi prostitucijo, kot posel, 

liberalizirali. Vendar je prostitucija ostala na taki stopnji stigmatizacije, kot je bila v 

socialistični Jugoslaviji. Moramo pa priznati en majhen premik: postala je javna. V vsakem 

oziroma skoraj vsakem časopisu se najde oglas vsaj telefonskega seksa. Dogajanje na 

prizorišču je tako prehitelo samo zakonodajo. Zapisati moramo, da so v Sloveniji privrţenci 

vseh modelov (reglementacija
142

, prohibicionizem
143

, abolicionizem
144

, dekriminalizacija
145

). 

Imamo pa tudi moralistke in moraliste ter feministke in feministe vseh smeri in inačic. Vendar 

je kljub vsemu tudi v Sloveniji prostitucija stvarnost, ki se ji je treba bolj posvetiti. Posledica 

neposvečanja pa je to, da o njej vemo precej malo ali nič,kar pa ponovno vsiljuje posledico, 

da nas obveščajo o pojavu na način, ki nima veliko skupnega s stvarnostjo. Poleg tega so še tu 

ljudje, ki vsiljujejo svoje (ne)vedenje o prostituciji in lahkoverni ljudje bodo temu verjeli. 

Predvsem pa je moteče to, da se še vedno uporaba zapise, ki opisujejo druga obdobja, vzroke 

za prostitucijo, ki so veljali pred sto leti ter seveda izogibanje odprtim vprašanjem prostitucije 

današnjega časa. Stavka, ki se tudi rada pojavljata v zapisih, sta: da je drţava  nemočna v boju 

prosti prostituciji in da je javnost slabo obveščena o tem pojavu. Seveda se krivde ne išče pri 

sebi, ampak pri drugih. Zato so tudi takšni odzivi na pojav, kot je strah, obsojanje, 
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 Je regulativni model zakonskega urejanja prostitucije. Poznali so ga že Grki in Rimljani. Lahko ga definiramo 
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destigmatizacija, večja stigmatizacija, nekaterim je vseeno, drugi ga spregledajo, nekateri 

pravijo da je najteţji posel na svetu, naslednji ravno obratno … Problem je predvsem v tem, 

ker ni nobena javna ustanova opravila temeljite raziskave o pojavu samem ali posameznih 

segmentih. Rezultat vsega tega pa je, da nihče ne ve, kakšne so razmere v prostituciji v 

Sloveniji. Pa naj si nihče ne domišlja, da nam o tem prostitutke in prostituti lahko kaj več 

povedo, ker nam ne, saj so potisnjeni v molk. So brez kakršne koli lastne stanovske 

organizacije, ki se zaveda, da prostitucija obstaja in da je običajen socialni pojav, ter da jo je 

potrebno spremljati in preučevati. Zaradi vsega tega je odnos od prostitucije predvsem 

sovraţen.
146

  

 Vrnimo se v srednji vek v istrska in osrednja slovenska mesta. V srednjem veku so 

bile prostitutke majhna skupina med ţensko populacijo. Sama prostitucija je bila razširjena v 

mestih, kajti na mestnem trgu so lahko prebivalci lahko kupili tudi ţensko telo. Mojca 

Kovačič je prostitucijo raziskovala v istrskih in osrednjih slovenskih mestih. Med svojim 

raziskovanjem je ugotovila, da so bile prostitutke omenjene v vsakem statutu, z izjemo Kopra 

in Vrsarja; javna hiša pa je bila omenjena samo v Trstu. Kot je sama napisala, to ne pomeni, 

da drugod prostitucije ni bilo, ampak, da so v drugih krajih poznali ulično oziroma občasno 

prostitucijo.
147

 Prostitucija je obstajala v javnih hišah, pa tudi v kopališčih (predvsem v 

celinskih mestih). Kopališča so lahko bila na odprtem prostoru, na primer ob reki ali morju, 

ali pa zaprta kopališča (podobne današnjim termam). Ta so bila organizirana kot bordeli. 

Poleg kopališč so poznali tudi privatne bordele. Le-te so upravljali ljudje, ki so hoteli zasluţiti 

s prostitucijo. Prostitutke so gostili tako v gostilnah, kot tudi v zasebnih domovih. Bordele 

poznamo od 13. stoletja naprej. Ţe v 14. in 15. stoletju so vsa večja evropska mesta imela 

lastno javno hišo. Še več, imela so jo tudi srednja in manjša urbana središča. Bordeli so bili v 

zakupni lasti zvodnikov ali zvodnic. Ti so sprejeli dekleta in jih seznanili s hišnimi pravili. 

Včasih so jih tudi vzdrţevali. V Trstu so prostitutke svoje stranke lahko sprejemale le v javni 

hiši in nikjer drugje. Poleg tega so imeli tudi določeno uro, kdaj jih lahko sprejmejo: »V času 

od večernega do jutranjega zvonjenja.«
148

 Omenili smo tudi kopališča, ki pa so 

prepovedovala vstop prostitutkam. Zaradi tega pa so tu imeli mlada dekleta, ki so masirale 

obiskovalce. Niso jih samo masirale, ampak tudi stregle njihovim telesnim potrebam. 

Kopališča so bila, kot ţe omenjeno, v celinskih mestih, poznali pa so jih tudi v Trstu. V 

Ljubljani je bilo kopališče od leta 1260, v Škofji Loki med leti 1318 in 1360. Na Ptuju je 
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obstajalo od druge polovice 14. stoletja, nahajalo se pa je v bliţini samostana. V ţe prej 

omenjenih privatnih bordelih so stanovale dve ali tri ţenske, ki so bile lahko sluţkinje lastnice 

stanovanja, lahko pa so jih občasno poklicali k njej. V statutu mesta Pulj je zapisano, da ne 

sme nihče imeti na domu prostitutke. Prav tako je bilo v Piranu, kjer pa nobeden ni smel 

odpreti gostilne, ki bi sluţila kot bordel. Obstajale je tudi ulična prostitucija. Ulična 

prostitucija je bila tajna, zato so se morale skrivati pred oblastjo. V Trstu je veljalo določilo, 

da nobeni ţenski, ne samski ne poročeni, ni bilo dovoljeno javno ţiveti v konkubinatu z 

moškim, ki je bil samski ali poročen. Tudi duhovniki se niso smeli druţiti s prostitutkami. 

Prostitutke so se ponujale od vrat do vrat, vendar so si stranke našle tudi na trgih in v 

gostilnah. Ko so v mestu bili prazniki, sejmi ali so kaj gradili, so se prostitutkam pridruţila še 

lokalna dekleta in tako popestrila ponudbo.
149

  

 Prostitutke bi lahko v tem obdobju imenovali tudi »samaritanke«, saj so ščitile tako 

ţenske kot nedolţna dekleta pred posilstvi. Moški in fantje so zahajali v javne hiše, kjer so 

izţiveli svoje spolne fantazije. Mladeniči so si tako pridobili tudi izkušnje. Omeniti moramo, 

da če je bilo neko nedolţno dekle posiljeno, je njena cena na poročnem trgu padla. Pa vendar 

so posilstva obstajala, saj so omenjena v statutih, tako kot tudi kazni zanje. Kazni pa so se 

razlikovale glede na status ţenske (device, neporočena dekleta, vdove, poročene, razuzdane 

ţenske, prostitutke in poskus posilstva). Kazni so se tudi razlikovale od mesta do mesta: v 

Trstu na primer, posilstvo prostitutke ni veljajo za kaznivo dejanje.
150

 

 Kot smo ţe omenili, so imele prostitutke take obleke, da so jih takoj spoznali: 

(dunajske prostitutke so morale na rami nositi rumeno ruto). Kar zadeva stranke vemo le to, 

da duhovniki in poročeni moški niso smeli zahajati v javne hiše. Tako lahko le sklepamo, da 

so bili odjemalci mladeniči. Za konec pa še vzpon in zaton kariere prostitutk: ulične 

prostitutke so začele pri pribliţno sedemnajstih letih; dvajset let so bile stare tiste, ki so delale 

v kopališčih. V javnih hišah pa so pristale pri osemindvajsetih letih. Ko se je njihova kariera 

končala, so lahko postale zvodnice ali pa so šle v samostan. Eden takih redov so bile 

magdalenke. Nekatere so se tudi poročile in se vključile v druţbo.
151

  

 V 19. stoletju so se začeli v Sloveniji resno ukvarjati s prostitucijo. Prispevki so bili 

povzeti predvsem po dunajskih člankih. Eden prvih, ki se je dotaknil prostitucije, je bil 
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Gabršček. Poleg njega so o prostituciji pisali v Rdečem praporju ter v Slovenki. To razpravo 

je načela Ivanka Anţič-Klemenčič. Vzroke za prostitucijo je videla v brezposelnosti ţensk – 

ker je bilo delovnih mest premalo, niso imele nobene druge moţnosti kot prostitucijo. 

Klemenčičeva je na eni strani sočustvovala z ţenskami, saj so bile seksualni objekti za moško 

pohotnost; na drugi strani pa so kot človeška bitja moralno propadle. Poleg Klemenčičeve je v 

Slovenki pisal tudi Andrej Munih, ki je bil prepričan, da si ni potrebno zatiskati oči pred 

seksualnosti, ampak o njej odprto govoriti. Munih je imel prostitucijo za »zlo, ki je prišlo od 

zunaj in okužilo narod kot okuži bolezen telo.«
152

 Fran Klemenčič je prav tako v Slovenki 

zapisal, da so vzroki za prostitucijo posledica dvojne morale, ter da je prostitucija posledica 

druţbenih razmer. Zahteval ja tudi odpravo reglementacije in se skliceval na Anglijo in Švico. 

Videl je, da bi se lahko prostitucija odpravila, če bi se moški poročali mlajši. To naj bi se, po 

njegovem, zgodilo šele v prihodnosti. Za uresničitev tega je podal misel, da bi morale matere 

ohranjati tudi sinove čiste za zakon, kajti tako bi prostitucija postopoma izginila sama od 

sebe.
153

 Ivanka Anţič je napisala članek v Slovenki, na katerega so odgovorili v Rdečem 

praporju. Avtor a-b., je bil prepričan, da je v njenem članku veliko moraliziranja, predvsem 

zato, ker je Anţičeva prepričana, da je za prostitucijo kriva moška pohotnost. Sam je 

prepričan, da bo prostitucija izginila, ko bodo odpravljene gmotne neenakosti in socialne 

neenakopravnosti. Anţičeva je odgovorila v precej polemičnem tonu: zavrnila je, da jo lahko 

odpravi morala s spremembo druţbenega reda; prav tako je bila trdno prepričana, da se lahko 

spolno razuzdanost prepreči le s pravilno vzgojo. Za konec prispevka je napisala, »/…/ da 

socialnih demokratov ne misli zaprositi za pomoč v boju prosti prostituciji, da je med njimi 

preveč tistih, ki obiskujejo prostitutke in zato ne bodo podrli tega boja.«
154

 Na ta članek se je 

odzvala Ada Kristan, ki je napisala, da se poroke oziroma zakoni sklepajo iz koristi. Anţičeva 

je v odgovor napisala, da je Kristanova »/…/ izvrstno dresirana soc. demokratka in drugega 

nič.«
155

 Kristan je nato odgovorila, da se ne bo zanimala za Slovenko. Razprava je tako 

povečala prepad med Slovenko in Rdečim praporjem. Kljub vsem dobrim prizadevanjem, 

razprave niso prinesle nobenih pozitivnih sprememb v prostituciji, tako kot tudi ne zdravniški 

pregledi.
156

 Razprave so se nadaljevale in dobile enako teţnost, kot ob koncu 19. stoletja, med 

obema vojnama. Leta 1933 je bilo v Ženskem svetu objavljeno, da je bil sprejet Zakon o boju 

proti spolnim boleznim. Ta je posredno označil prostitucijo »kot najbolj ponižujoči dokaz 
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ženskega suženjstva, ženske neenakopravnosti in dvojne morale«.
157

 Zakon napoveduje boj 

vsem okuţenim s spolnimi boleznimi, kajti tuje raziskave so pokazale, da niso prostitutke 

tiste, ki naj bi bile glavni vir okuţb. Leta 1936 je objavil Boţo Škerlj članek, ki je govoril o 

evgenskih vzrokih za prostitucijo. Zapisal je, da se nekatera dekleta za prostitucijo odločijo ţe 

zaradi svoje dedne zasnove. Poleg tega je opozoril na to, da so odkrili najzgodnejšo 

prostitucijo pri devetih letih, najpoznejšo pa pri petindvajsetih. Kot je zapisala Leskovškova, 

je sam ugotovil, da se svetlooke in svetlolaske prej odločijo za prostitucijo. Vzroke za tako 

odločitev je videl v druţini in vzgoji. Škerlju je odgovorila Angela Vode, ki je pripomnila, da 

je problematiko predstavil precej enostransko, sej je premalo upošteval gospodarsko socialne 

razmere.
158

 Iz teh primerov lahko vidimo, da so ţe takrat imeli podobne probleme kot jih 

imamo danes: nekateri so bili za legalizacijo, nekateri proti. Razlika je le v tem, da danes ne 

bi nihče prostitucije povezoval z biologijo. Opomniti moramo, da tudi v tridesetih letih 20. 

stoletja tega niso delali tako pogosto.
159

  

 Tako kot v Sloveniji, tudi v Jugoslaviji število prostitutk ni bilo znano, naj pa bi jih 

bilo pribliţno 7000. Avtorja sta za tako oceno vzela število evidentiranih prostitutk v SR 

Hrvaški za leto 1964. Dobljeno število sta nato primerjala s celotnim ţenskim prebivalstvom, 

starim med 14 in 50 let, v Jugoslaviji. Vendar pa je to le ocena in kot smo videli v prejšnjih 

poglavjih, je ocena daleč od resnice, kar sta ugotovila tud avtorja sama. Za to sta navedla 

argument, da znaša koeficient evidentiranih prostitutk na 100 ţensk v starosti 14–50 let na 

Hrvaškem 1,36, v Sloveniji pa 1,66. Poleg tega navajata, da sta bili 702 prostitutki 

evidentirani samo na območjih Ljubljane, Maribora in Kopra. Podatkov za ostale kraje ni 

bilo.
160

 Prostitutke v veliki večini prebivajo na območju velikih mest, turističnih in 

industrijskih središč. Za primer naj navedemo, da so na območju Zagreba in Reke evidentirali 

64 % vseh prostitutk iz te republike, preostalih 36 % pa v ostalih območjih mest in 

industrijskih središč. Prostitutke so se v turističnih sezonah rade selile predvsem v Reko in 

Koper, ko so tja prišle tuje ladje z mornarji. Tudi zaradi take migracije je bila kontrola 

oteţena.
161

  

 Po podatkih za Ljubljano in Beograd, v obdobju od leta 1958 do 1964, vidimo, da je 

prostitucija v obeh mestih vedno bolj naraščala. V Beogradu se je število povečalo kar za 
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sedemkrat (leta 1958: 74 evidentiranih prostitutk, 1964: 431). Starostna sestava v prej 

navedenih mestih v letu 1964 pa je bila naslednja: v Beogradu je bilo kar 41 % prostitutk 

starih od 18– 23 let in 36 % starih med 23– 30 let. V Ljubljani je bilo obrnjeno: 38 % je bilo 

starih med 18– 23 let in 49 % med 23– 30 let. Sekretariat za notranje zadeve je v svoji analizi 

pojasnil, da so se v Beogradu prostitutke nad 35 leti ukvarjale bolj z zvodništvom. Isto 

poročilo tudi navaja, da so se, tako v Ljubljani kot v Beogradu, dekleta začele prostituciji 

vdajati v starosti od 18 do 21 let, pribliţno 5 % pa je bilo mladoletnih. Poročilo Hrvaškega 

sekretariata za notranje zadeve pa navaja, da se je 1 % deklet začel vdajati prostituciji pred 14 

letom starosti, od 14–16 leta 6 %, od 16–18 leta pa 19 %, skupaj torej 26 % mladoletnic.
162

  

 Poklici evidentirani prostitutk, za Ljubljano in Beograd, pa so bili taki: večina ni imela 

nobenega določenega poklica (Beograd: brez poklica 36 %, nekvalificirane: 27 %; Ljubljana: 

brez poklica: /, nekvalificirane: 75 %). Kvalificiranih delavk v Beogradu ni bilo, v Ljubljani 

je bilo takšnih 16 %, usluţbenk je bilo v Beogradu 18 %, v Ljubljani pa 9 %. Študentk, 

barskih igralk, fotomodelov, gospodinjskih pomočnic je bilo v Beogradu 19 %. Podobno je 

bilo tudi na Hrvaškem, saj je bilo med njimi kar 72 % nekvalificiranih delavk in 

gospodinjskih pomočnic. Poleg tega moramo dodati, da je bilo v Sloveniji kar 94 %, na 

Hrvaškem 90 % in v Beogradu 84 % prostitutk brez kakršne koli zaposlitve, tako da je bila 

prostitucija edini poklic, s katerim so se ukvarjale. Večina prostitutk je prihajala iz vasi. V 

mestih so se zaposlile kot gospodinjske pomočnice ali nekvalificirane delavke. Na tak način 

so mlada in neizkušena dekleta hitro padla pod vpliv zvodnikov in drugim slabim vzgledom 

velemesta. Iz vaških slovenskih vasi je prišlo 60 %, iz hrvaških 56 % in iz beograjskih 53 % 

evidentiranih prostitutk.
163

  

 Največ prostitutk, delujočih v Beogradu, je prišlo iz Srbije (66 %), sledile so Hrvatice 

(14 %), Črnogorke (4 %), Slovenke (2 %) in Makedonke (2 %). V Sloveniji je delalo največ 

Slovenk (88 %), sledile so Hrvatice (5 %) in Srbkinje (4 %). V Beogradu bilo neopredeljenih 

je 14 %, v Sloveniji pa 3 %. Zanimiva je pa tudi šolska izobrazba prostitutk: 4 razrede 

osnovne šole je v Beogradu imelo 21 %, v Ljubljani 23 %; 8 razredov 39 % in 68 %; niţjo 

strokovno šolo je zaključilo 14 %, v Ljubljani samo 2 %; nepopolno srednjo šolo 18 %, v 

Ljubljani samo 1 %; popolno srednjo šolo 8 %, v Ljubljani 0 %; za 2 % v Beogradu in 6 % v 

Ljubljani pa ni bila ugotovljena stopnja izobrazbe. Če pogledamo na celotno Jugoslavijo, je 

bilo 24 % starih na 14 let, ki niso imele nobene šolske izobrazbe, popolno osemletko je imelo 
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le 7,3 %. Tako lahko vidimo, da je bila izobrazba prostitutk precej nad jugoslovanskim 

povprečjem. S tako izobrazbo bi se takrat lahko vse prostitutke zaposlile in v zaposlitvi tudi 

napredovale. Omeniti moramo tudi znanje tujih jezikov, ki je bilo tako: v Sloveniji je delno 

ali dobro znalo tuje jezike 61 % prostitutk, v Beogradu 33 %. Nekatere so znale tudi po dva 

tuja jezika. Lahko sklepamo, da so se le-teh naučile v svojem poklicu, saj so bile s stalnem 

stiku s tujimi klienti. Trdimo lahko, da je več kot polovica slovenskih prostitutk stregla tujim 

gostom. V Beogradu pa so tem stregle tiste, ki so znale tuje jezike. Teh pa je bilo malo.
164

 

 Organi varnosti so imeli le malo vpogleda v prostitucijo. Če pa so zanjo vedeli, je bila 

zanje oziroma za njihove ukrepe nedosegljiva. Tu pa tam so jo le odkrili, vendar je bila 

pogosto v povezavi s kakšnimi drugimi škandali, aferami ali kaznivimi dejanji.
165

  

 V Jugoslaviji so bile prisotne pocestne ali javne prostitutke; organizirana javna 

prostitucija (pristaniška mesta, sedeţi vojaških enot); tako imenovane call-girls; 

neorganizirane poklicne prostitutke (ta dajejo prednost daljšim zvezam z enim moškim ali 

manjšim številom moških, ki jih vzdrţujejo) ter boljše prostitutke ali motorizirane prostitutke, 

ki so kroţile okoli z avtom in tako pridobivale kliente. Le-te so si svoje kliente tudi same 

izbirale. Call-girls so bile tudi povezane s poslovnimi krogi, zlasti pa s turističnimi in 

hotelskimi delovnimi organizacijami. Nekatera izmed teh deklet so bila tudi delno ali 

popolnoma zaposlena ter si s prostitucijo sluţile dodaten denar. Za Slovenijo je veljalo, da je 

prostitucija le redko potekala v obliki nadlegovanja mimoidočih, vendar pa to ni pomenilo, da 

je obstajala samo t. i. boljša prostitucija. Obstajale so tudi »barakarske« ali »besprizorne«, kot 

so jih imenovali, ki so bile na dnu druţbene lestvice, brez stanovanja in brez sredstev za 

preţivljanje, pogosto so se vdajale alkoholu. Zato so morale navezati stik z vsakim moškim, 

ki je to hotel, da so lahko kje prenočile ali da so se lahko najedle. Take so bile tudi kdaj v 

zaporih zaradi prekrškov in kaznivih dejanj. Tako je bilo več evidentiranih zaradi kaznivih 

dejanj, kot pa zaradi prostitucije. Taki prekrški so potepuštvo, brezdelništvo, pijančevanje in 

vdajanje igram na srečo. Zelo pogost je bil tudi alkoholizem, predvsem pri prostitutkah 

najniţjega druţbenega sloja. Kar niti ni presenetljivo, kajti le tako je lahko preţivela tako 

ţivljenje: risala si je lepšega, kot je bilo v resnici. Naj navedemo še, da je takrat veljajo 

prepričanje, da so prostitutke krive za spolne bolezni. Avtorja trditev tudi utemeljujeta s 
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podatkom, da so bile v Ljubljani vse evidentirane prostitutke spolno bolne, na Hrvaškem leta 

1965 jih je bilo bolnih več kot polovica.
166

  

 V Sloveniji naj bi bilo okoli 5000 prostitutk, a tega števila ne moremo preveriti. Prav 

tako nam slovenska policija ne more pomagati, saj tudi oni ne poznajo njihovega števila. 

Štetje oglasov v Salomonovem oglasniku je neumno dejanje, saj nam ne bo prineslo nobenih 

odgovorov: vsaka prostitutka objavi več oglasov (teh je tako tudi deset in več), vsebina 

oglasov se spreminja, prav tako spreminja svoje ime in telefonsko številko, na koncu so pa 

prostitutke samo del industrije, imenovane prostitucija. Prav tako kot v drugih deţelah, je 

razlogov za prostitucijo več. Je pa samo eden, ki ga lahko pripišemo vsem: denar, a pri vsaki 

je denar pomemben na drugačen način; tu ne govorimo o prisilnih prostitutkah, ampak o teh, 

ki so se za ta poklic same odločile. Poleg tega imamo tudi tu ţenske, ki se ukvarjajo samo 

delno s prostitucijo, torej imajo prostitucijo kot drugi vir dohodka. In konec koncev so tudi 

motivi pri nas prav tako različni, kot v drugih drţavah: nekatere se prostituirajo zaradi 

denarja; druge, da bi ohranile delo, naslednje, da bi delo spet dobile; spet druge pa, da bi 

zlezle nekoliko višje. Vsaka prostitutka ima svojo zgodbo in svoje razloge za vstop v svet 

prostitucije.
167

  

 Začelo se je tako, da je bilo potrebno odpreti Salomonov oglasnik, ga prelistati in 

človek je dobil vse, kar potrebuje: oglasi za čutne masaţe, izjemne erotične uţitke in 

seksualne dogodivščine v nebesih. Kajti takoj po osamosvojitvi, so po Sloveniji začeli zelo 

hitro rasti masaţni saloni s skrivnostno tajsko čutno masaţo. Masaţa je bila kombinacija 

klasične in čutne masaţe, maserka je bila oblečena v erotično spodnje perilo. Stranko je 

masirala po vsem telesu in ga na koncu pripeljala do vrhunca. Pri masaţah spolnih odnosov ni 

bilo. Cena masaţe je bila sto mark (pribliţno petdeset evrov) za eno uro z enim dekletom. 

Stranka si je lahko izbrala tudi dve dekleti, lahko pa tudi tri. Za vsako dekle je morala stranka 

odšteti dodatnih sto mark. Ko je stranka poklicala v masaţni salon, je dobila vse podatke, ki 

jih potrebuje: opise deklet, ki so bili suhoparni, saj so dekleta morale vsakič ponavljati iste 

stavke. Poleg tega pa je stranka izvedela, kako ta stvar poteka: stranka se je naročila za tekoči 

ali naslednji dan, pustila telefonsko številko, da so lahko preverili, če je res klicala le-ta. Šele 

nato so izvedeli kam morajo priti. Dekleta so s svojim govorjenjem skušale v poslušalcu ali 
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bodoči stranki vzbuditi čim več erotičnih ţelja, da bi jih prepričale, da se k njim splača 

priti.
168

  

 V vseh masaţnih salonih je potekalo vse po istem kopitu. Storitev in cena sta bili 

enaki, dekleta so bile priučene maserke, ki niso imele pojma o klasični masaţi. Tako je 

ponudba potekala in vztrajala na tem vzorcu kar nekaj časa. Spremembe so bile predvsem 

zaradi spremembe tečaja nemške marke.
169

  

 Z masaţnimi saloni so se na trgu začele pojavljati tudi prve agencije, ki so ponujale 

»all-inclusive«, torej tudi spolni odnos. Prva taka je bila neka mariborska agencija, ki je se na 

trgu obdrţala kar nekaj let. Znana je bila zaradi kategorizirane ponudbe, povedano drugače 

zaradi različnih deklet. Kategorizacija je bila takšna: v prvi so bila dekleta stara od 18–25 let, 

v glavnem študentke, ura z njimi je stala petnajst tisoč tolarjev; v drugi so bile starejše ţenske, 

stare od 25–40 let, za uro z njimi je bilo potrebno odšteti deset tisoč tolarjev; v tretji pa so bile 

manekenke, ki so bile najlepše od vseh, zato je bila tudi ura z njimi dvajset tisoč tolarjev. 

Agencija je delovala v Ljubljani, Mariboru in Celju. Ko si je stranka izbrala neko dekle, so 

stranki povedali, kje in kdaj se bosta dobila. Stranka je morala poiskati primeren prostor, 

vendar dekleta niso hodila v zasebna stanovanja, torej je moral biti to hotel ali motel. Takrat 

je stranka tudi izvedela številko ţiro računa, na katerega je morala nakazati 30 % cene, ostalo 

pa dati dekletu na roko. Dokler ni bilo denarja, ni bilo tudi zmenka. Moški glas, ki je to 

sporočal stranki, je dajal vtis, da ima na voljo veliko deklet in da so vse »prvovrstna roba«. 

Vendar so druga dekleta kdaj povedale, da ni vse tako, kot je bilo rečeno.
170

 

 Z nastopim agencij so postale popularne tudi manekenke. Resnica pa je bila ta, da 

dekleta niso bile manekenke, a očitno drugače niso znali povedali, da so lepa oziroma 

čudovita. Vprašanje je, če so bila res tako lepa. Bolj verjetno je, da so hoteli z manekenkami 

pritegniti pozornost strank. Pojavil pa se je problem: zaradi kvazi manekenk so bile resnične 

manekenke v teţavah. Ena izmed njih je povedala, da »/…/ nas po modnih revijah začnejo 

moški obletavati in stegovati roke po nas. Ko jih zavrnemo, so nesramni, češ, da se po 

časopisih prodajamo, tu pa se zdaj delamo fine. /…/ Poznam veliko manekenk po vsej 

Sloveniji, pa med njimi ni nobene, ki bi se prodajala.«
171

 Neka druga manekenka pa se je 

spraševala, zakaj ne more drţava zaščititi deklet, ki so resnične manekenke. Poleg tega je 
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trdila, da ne pozna nobene, ki bi se prodajala, saj bi si s tem uničila kariero. Tako so s časom 

oglasi z manekenkami izginili. Vendar se je vseeno pojavil kakšen oglas, v katerem je dekle 

trdilo, da ima mere manekenke.
172

 

 Masaţni saloni pa so v nasprotju z oglasi ostali, in bili so tudi zelo obiskani, posledica 

takega obiska pa je bilo vedno večje število le-teh.
173

 Kljub vsem agencijam in masaţnim 

salonom so obstajale tudi ţenske, ki so delale samostojno. Na primer Vilma, ki si je uredila 

prvi sex shop, nato pa masaţni salon. Dogajanje so opazovali sosedi in tako je prišlo do racije. 

Po tej je s svojim poslom zaključila.
174

  

 Popestritev ponudbe je nekatere salone od leta 1994 spravila na boben, saj so dobili za 

enako ceno več, vključno s spolnim odnosom. Na trgu se je pojavilo več agencij, ki so 

ponujala dekleta za spolne odnose. Ena ura je stala od dvanajst tisoč do trinajst tisoč tolarjev. 

Masaţni saloni so tako propadali eden za drugim, predvsem zaradi obiskov policije. Nekateri 

so se po raciji selili v druge stanovanjske enote, vendar po letu 1994 so začeli ugašati. Pred 

tem zatišjem pa je bilo med leti 1992 in 1993 vsak dan več salonov. To pa je ustvarjalo vtis 

velikega razvoja neţne erotične masaţne dejavnosti do vrhunca. Več povpraševanja, več 

ponudbe, a temu ni bilo tako: povečala se je ponudba, ne povpraševanje. Ker so hoteli vsi svoj 

kos pogače, so ustvarili svoj masaţni salon, obdrţali pa so se le malo časa. Cena tudi ni 

presegala povprečne mere na trgu, stroški pa so bili višji, kot so lahko dekleta zasluţila. Poleg 

tega so maserke delale tudi na lastno roko, na črnem trgu, nekatera pa v zasebnih stanovanjih. 

Tako so stranke hodile po hodnikih blokov, sosedje pa so naprej opazovali. Čistoča v teh 

stanovanjih je bila na nizki ravni, prav tako higiena. Poleg sosedov je na propad masaţnih 

salonov vplival razcvet ţe prej omenjene agencijske ponudbe popolnih seksualnih uţitkov. 

Danes se kje še vedno najde tak masaţni salon, ki ne ponuja spolnih odnosov, vendar je teh 

malo.
175

 

 Ko so se bordeli razvijali, so vsi mislili, da bodo hitro obogateli, saj je »/.../ 

prostitucija posel, v katerega ni potrebno vlagati veliko, zaslužek pa je takojšen, dober in 

neobdavčen.«
176

 Taki podjetniki so hitro bankrotirali, saj posla niso poznali. Kakor koli, 

bordeli so bili običajna osebna stanovanja, lastniki niso vedeli, zakaj jih bodo uporabljali. Če 
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so izvedeli, so bili za to krivi sosedje ali policijske racije. S prostitucijo so se ukvarjali 

poslovneţi, ki se niso imeli za zvodnike. Dekleta so jim morala od vsake stranke plačati od 30 

do 50 % plačila. Vse ostalo (rjuhe, brisače, kondome …) so dekleta dobila do svojih 

delodajalcev. To pa je tudi stalo nekaj denarja, zato so se tudi lastniki pritoţevali, da ne 

zasluţijo nič.
177

  

 Agencije so ponujale 6 do 7 deklet, cene so bile enotne: ena ura je stala dvanajst tisoč 

tolarjev (danes se cene gibljejo okoli 60 €). Cena se je pomnoţila, če je stranka zahtevala dve 

dekleti, torej štiriindvajset tisoč tolarjev. Za dekleta z vzhoda je bila cena enkrat višja od 

slovenskih, torej 300 mark. Vsa dekleta so bila simpatična, vendar to ni vedno drţalo.
178

  

 Dekleta so bila povsem nekritična do sebe, kritika je letela predvsem na druga dekleta. 

Poleg tega so se stranke le redko zavračale. Pomembno je bilo le, da je plačala. Stranke pa so 

bile asocialni tipi, več ali manj zanemarjeni in smrdljivi oziroma moški, ki teţko pridejo do 

spolnih uţitkov z ţenskami. K prostitutkam so tudi prihajali zavaljeni upokojenci in šoferji, ki 

so smrdeli po motornem olju. Nekatere izmed prostitutk so bile tudi nimfomanke, kar je prej 

redkost kot pravilo, druge so bile precej vulgarne, tretje pa so bile kultivirane, zapeljive, 

svobodne in lepe. Take se tudi niso vedle kot prostitutke.
179

   

 Agencije so začele prav tako hitro rasti. V Oglasniku jih je bilo vsak teden več. Vsaka 

je ponujala najboljša, najlepša in najbolj voljna ter pripravljena dekleta. Dekleta so se, tako 

kot maserke, selila od agencije do agencije, zato je lahko stranka večkrat naletela na isto 

dekle. Največ agencij je bilo med leti 1995 in 1996 (okoli dvajset). Vsak dan so se rojevale 

nove, vendar so jim bili dnevi ţe šteti. Začele so se policijske racije, katerih povod so bili spet 

sosedje, pa tudi anonimni moralisti. Kljub brutalnemu prizvoku pojma »racije«, so bile le-te 

dokaj mirne. Ena največjih in drznejših je bila v ulici pod gradom, ko so zaprli enega izmed 

imenitnejših ljubljanskih bordelov. Zakonodaja na tem področju ni tako stroga, zato tudi 

ljudje niso bili hudo kaznovani. Policija pa je bordele nadlegovala, zato se stranke več niso 

počutile varne. Ukinjeni bordeli pa so se teden po raciji pojavili na drugi telefonski številki in 

na novem naslovu.
180
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 Racije so postale pogostejše po letu 1995, vendar se prostitucija ni dosti razmahnila. 

Najpogosteje so bile racije v Ljubljani, Mariboru in Celju. Ena izmed zanimivejših racij je 

bila, ko so policisti obiskali Rdečo hišo na Goriškem. V to naj bi denar vloţil tudi eden izmed 

nekdanjih ministrov. Racija je bila izvedena večkrat in tako so našli nekaj deklet iz vzhoda. 

Dekleta so prihajale v Slovenijo kot artistke s trimesečnim vizumom. Njihov poklic je pri nas 

deficitaren, zato so lahko dobile delovni vizum.
181

  

 O številu prostitutk v Sloveniji danes ne vemo ničesar. Če se ţe pojavijo v časopisih, 

se zaradi kakšnih ekstremnih dogodkov (smrt mlade Ukrajinke Olinke Pupik v Mostarju na 

primer). Članki podajajo neke ocene, ki niso nikakršna resnica, pomembno je, da se o tem 

govori in da je članek bran. Zato pa je v Sloveniji vse polno stereotipov o prostituciji. Zdi se, 

da se širi z enakim tempom kot v drugih drţavah.
182

 Tako kot o prostitutkah, tudi o zvodnikih 

vemo le malo. Obstajajo raziskave, ki jih omenjajo, a se ne izve, koliko je med njimi 

Slovencev in koliko tujcev. Obstajajo tudi govorice, da prostitucijo pri nas nadzorujejo 

tujerodne mafije, vprašanje pa je, s katerih drţav so, kolikšen deleţ nadzorujejo, njihov 

druţbeni sloj, kakšne metode nasilja imajo, so povezani med sabo …. Vendar zvodniki 

obstajajo, takega mnenja je tudi Iztok Šori. Vprašanje je le, kje se skrivajo.
183

 S strankami je 

enak problem, kot smo ga navedli ţe prej: ni podatkov oziroma jih je malo. Vlada prepričanje, 

da so predvsem poročeni moški srednjih let, da so poslovneţi, med njimi pa so tudi pripadniki 

drugih slojev. Kakor koli ţe: če obstaja prostitucija, morajo obstajati tudi stranke.
184

 

 In še motiv za prostitucijo na Slovenskem – je enak kot povsod drugod: denar. Je 

glavni motiv in gonilna sila v enem. Vse zanima denar in nič drugega. Brez denarja bi tudi 

prostitutke in zvodniki teţko plačevali svoje stroške (telefon, elektrika, najemnina, oglasi, 

obleke, hrana …). Denar in prostitucija: to je najbolj trda vez, ki ruši moralna načela kot 

kakšen plaz.
185
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5. PROSTITUTKE, PROSTITUTI IN NJIHOVI MORILCI 

 Kot je rekel Leszek Kołakowski: »Nasilje je del kulture in ne narave – ne rečemo 

namreč, da izvaja nasilje lastovka, ki požre komarja, ali volk, ko pregrizne vrat srni.«
186

 Tako 

tudi v prostituciji obstaja nasilje, kajti sam pojav je nasilje, tako fizično in psihično kot 

seksualno, simbolno… So pa tudi različni pogledi na nasilje. V nekaterih drţavah ima oče 

pravico prisiliti svojo hčerko ali sina v spolni odnos s točno določenim človekom, v nekaterih 

ne. To je lahko sestavni del kulturnega vzorca vsakdanjega ţivljenja, spet v drugem pa je taka 

oblika definirana kot nasilje.
187

  

 Seksualno nasilje ima poseben vpliv na fizično in psihično zdravje, pušča posledice na 

reproduktivni sposobnosti ţrtve, za daljše ali krajše obdobje; zaradi stigmatizacije lahko 

povzroči izgubo socialnega poloţaja. Še več, pripelje lahko celo do izgube ţivljenja.  

Najpogostejša  oblika seksualnega nasilja je posilstvo. Ţrtve so ţenske, otroci in moški. 

Najmanj posilstev je v revnih drţavah, največ v najbolj razvitih. Če je bila oseba posiljena, 

tega ne bo prijavila policiji, predvsem zaradi sramu. Koliko je dejanskih posilstev, se ne ve, 

ker marsikje posilstva ne štejejo za posilstvo.
188

 Naj na tej točki navedemo primer iz 

viktorijanske dobe, ki omenja posilstvo: »/…/ spolni odnos je bil namenjen samo 

razmnoževanju in “slast”je veljala za katalizator oploditve. Zdravniki, ki niso bili nič boljši 

od mazačev, so kot medicinsko preverjeno dejstvo trdili, da je “slast” nujno potrebna za 

zanositev. Če je posiljena ženska zanosila, potem je doživela orgazem in torej spolni odnos ni 

mogel biti prosi njeni volji. Če pa posiljena ženska ni zanosila, ni doživela orgazma, kar je 

pomenilo, da so njene trditve o posilstvu mogoče resnične.«
189

 Za ugotavljanje, ali je ţenska 

zmoţna doţiveti orgazem, so imeli tudi temeljite zdravniške preglede. Tako je moţa zelo 

razveselila novica, da je njegova ţena zdrava, saj je med pregledom doţivela »slast«.
190

  

 Seksualni delavci in delavke so najbolj izpostavljeni seksualnemu nasilju, predvsem 

tam, kjer je prostitucija ilegalna. Ţenske poleg seksualnega nasilja doţivljajo še fizično nasilje 

(razne stopnje pretepanja). Najbolj rizični dejavniki za seksualno nasilje so: mladost, ţenski 

spol, uţivanje alkohola, mamila, seksualna zloraba/predhodno posilstvo, veliko spolnih 

parterjev, vpletenost v seksualno delo, revščina. Nastal je tudi seznam oblik in kontekstov 
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seksualnega nasilja na podlagi natančnega preučevanja. Navedli jih bomo le nekaj: posilstva 

znotraj zakonskih ali partnerskih razmerji, spolna nadlegovanja, posilstvo neznanca, spolne 

zlorabe fizično ali mentalno prizadetih oseb, spolne zlorabe otrok, prisilne poroke, prisilni 

abortusi, nasilna dejanja proti spolni integriteti ţensk in otrok, vključno s poškodbami na 

ţenskih spolnih organih (šivanje vagine, odstranitev ščegetavčka), prisilna prostitucija …. 

Posledice seksualnega nasilja so psihološke (travme, samomorilska nagnjenja) in ginekološke 

narave. Ţrtve so predvsem ţenske, izvajalci pa moški. Poleg tega pa je seksualno nasilje 

običajna in vsakodnevna praksa.
191

  

 Tako kot seksualno nasilje, je v prostituciji pogosta tudi smrt. Vendar se ljudje 

sprašujejo, če je smrt v prostituciji tragedija ali odrešitev. Za nekatere je odrešitev, za druge 

tragedija. Smrti so različne: so posledica uţivanja mamil, alkohola ali tablet, samomora, smrti 

zaradi spolno prenosljive bolezni, ki ni bila zdravljena ali aidsa. Seksualni delavci lahko 

umrejo tudi zaradi oslabljenega telesa, ki se bori z vnetji, omamami, raznimi zlorabam. Smrt 

pa lahko povzroči tudi umor. Morilci si izberejo za svoje ţrtve predvsem ulične prostitutke. 

Ob koncu tega poglavja bomo spoznali en razlog, ki je najbolj značilen za morilce prostitutk. 

Le-tega je navedel Gary Ridgway, ki so ga veliko časa poznali pod imenom Green River 

killer oziroma Morilec Zelene reke. Vsak umor pa je zgodba zase: nekateri kaznujejo 

prostitutke zaradi neposlušnosti, drugi zaradi discipliniranja, tretjič umor zaradi neplačevanja 

dolgov itd.
192

  

 Eden najbolj poznanih morilcev prostitutk je zagotovo Jack the Ripper oziroma Jack 

Razparač. Moril je od avgusta do novembra leta 1888. Pripisujejo mu umor petih prostitutk: 

prva, dvainštiridesetletna Mary Ann Nichols ali Lepa Polly, je bila ubita 31. avgusta; druga, 

sedeminštiridesetletna Annie Chapman ali temna Annie, najdena 8. septembra; naslednja 

Elisabeth Stride ali Dolga Liz stara 44 let je umrla 30. septembra; isto noč je bila umorjena 

tudi šestinštiridesetletna Catherine Eddows; zadnja Razparačeva ţrtev je bila Mary Ann 

Kelly, stara 25 let, umrla je 9. novembra. Poznavalci mu pripisujejo tudi Martho Tabran. 

Umrla je 6. avgusta in je tako prva Razparačeva ţrtev. Veliko ljudi še vedno dvomi, ker ni 

bila tako iznakaţena kot ostale ţrtve.  Posebnost Jacka Razparača je, da ga Metropolitanska 

policija in Scotland Yard nista nikoli ulovila.
193

 Osumljencev je bilo kar 31, le-te pa si lahko 

ogledamo na najbolj znani strani, kar zadeva Jacka Razparača, www.casebook.org. Vsi tisti, 
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ki so prebrali knjigo Patricie Cornwell Portret morilca, pa v večini verjamejo, da je bil 

Razparač slikar Walter Sickert. Po vseh razpoloţljivih podatkih in glede na njegov značaj, se 

zdi zelo verjetno, da je Sickert res moţ, katerega se je iskalo ţe od 31. avgusta 1888. Razparač 

je bil zelo dober igralec. Vsak njegov umor, namigi, izzivanje časopisov in policije ter igrice 

so mu bile v zabavo. Razočaranje je doţivel, ko je ugotovil, da so njegovi tekmeci tepci. Z 

njimi se je toliko igral, da se je kmalu izdal. Velikokrat je uporabil besedo bedaki, ki je bila 

tudi njegova najljubša beseda. Njegova pisma vsebujejo nešteto ha ha-jev, ki jih je Sickert 

vseskozi poslušal pri Jamesu McNeillu Whistlerju. Na koncu pa je bil Jack Razparač 

»zaničljiv, vzvišen, hudoben in sarkastičen mož, ki je bil prepričan, da so vsi na tem svetu 

“bebci”ali “bedaki”«.
194

 Poleg tega je sovraţil policiste, zaničeval »umazane kurbe« in 

manično pisal sarkastična kratka in duhovna pisma tistim, ki so si zelo prizadevali, da bi ga 

ujeli.
195

 Točno tak vtis nam tudi da Sickert, ko prebiramo knjigo. A konec koncev – dokazov 

je kljub vsemu premalo. Mogoče je bil Razparač krojač, ki je ušel roki pravice. Nobeden pa 

ne more trditi, da ni obstajal. 

 Eden, ki se je izdajal za Razparača, in je tudi tega osumljen, je Neill Cream. Cream je 

bi degeneriranec z ogabnimi navadami in hrepenenji. Svoje ţrtve si je izbiral v istem območju 

kot Razparač, vendar je imel ostudnejše metode ubijanja. Leta 1876 je diplomiral iz medicine, 

vendar ga je bolj kot reševanje ţivljenj zanimalo jemanje. Njegov idol je bil ravno Jack 

Razparač. Ogledoval si je kraje, kjer je delal. Imela pa sta še eno skupno lastnost: sovraţila 

sta prostitutke. Svojim ţrtvam je dajal tablete, ki naj bi pomagale na primer proti pegam na 

obrazu. V tabletah pa ni bilo zdravila, bil je strup – strihnin. Še ena skupna točka, ki zdruţuje 

Razparača in Creama je število ţrtev: pet, s to razliko, da je teh pet pri Creamu potrjenih.
196

  

 V Angleškem Yorkshiru se je med leti 1975 in 1980 po ulicah podil Razparač iz 

Yorkshira. Rodil se je kot Peter Sutcliffe. 30. oktobra 1975 je prvič dobesedno udaril po 

Wilmi McCann, vendar so časopisi le na kratko poročali o umoru. Hoban, šef Scotland Yarda, 

pa na umor ni mogel pozabiti, med drugim je tudi nehoteno prerokoval, da bo napadel znova. 

In res je. V petih letih svoje kariere je ubil trinajst ţensk, sedem jih je iznakazil. Razparač bi 

bil lahko najden ţe leta 1979, vendar so po glasu, ki se je odvijal na magnetofonski kaseti, 

napačno sklepali, da naglas pripada nekomu iz okroţja Castletown v Sunderlandu. Sutcliffe 

pa je govoril tako, kot so v Bingleyu. Glas na kaseti se je prav tako izdajal za Jacka 
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Razparača, uporabljal tudi podobne besede, na koncu govora je bila pesem, ki jo je glas opisal 

kot »prijetno melodijo«, z naslovom »Hvala ti, ker si bil moj prijatelj« skladatelja Andrewa 

Golda. Sutcliffe je bil obsojen na dosmrtno ječo.
197

 Sutcliffe je tako kot Jack Razparač pisal 

pisma in se v njih hvalil s svojimi umori. V prvem pismu, ki je bilo namenjeno Georgu 

Oldfieldu, je napisal: »/…/ Urediti moram še nekatere reči. Moj namen je, da ulice očistim 

prostitutk./…/ posvarite kurbe, naj se izogibajo ulic, ker sem čutil, da spet prihaja na 

površje.«
198

  

 Poleg teh poznamo še Avstrijca Jacka Unterwegerja, ki je med letoma 1974 in 1991 v 

Avstriji, ZDA in Kanadi ubil najmanj dvanajst prostitutk, število spolno zlorabljenih 

prostitutk ni znano.  

Nemec Fritz Honka je v letih 1971 do 1974 ubil najmanj štiri prostitutke v hamburški rdeči 

četrti Reepherbahn. Leta 2002 je bil v Iranu obešen Said Hanai, ki je ubil šestnajst prostitutk v 

Mashadu.  

Andrej Čikatilo ali Rostovski Razparač je med letoma 1978 in 1990 v nekdanji Sovjetski 

zvezi ubil dvainpetdeset ţensk in otrok. Največ ţensk je bilo prostitutk.  

Yoo Young iz Juţne Koreje je od septembra 2003 do junija 2004 ubil enaindvajset ljudi, med 

temi je bilo največ prostitutk in starejših bogatašev. Njegove motive je razloţil kar pred TV 

kamerami: »Ženske ne bi smele biti kurbe, bogati pa bi morali vedeti, kaj so naredili.«
199

 

 Sestri Delfina in Maria de Jesus Gonzales, poznani tudi pod imenom »Las Poquianchis«, 

sodita med najhujše morilke prostitutk. V mestu Guanajuato sta upravljali Rancho El Angel, 

ki pa nosi vzdevek Bordel iz pekla. Ubili sta enaindevetdeset ljudi, enajst moških (bogate 

stranke) in osemdeset ţensk ter nešteto zarodkov. V časopisnih oglasih sta dekletom ponujali 

delo sluţkinj na ranču, nato pa sta jih prisilile v prostitucijo. Svojo morilsko pot sta začeli v 

petdesetih letih in končali leta 1964, ko sta bili obsojeni na dosmrtno ječo.  

V Ameriki, natančneje v okroţju Rubidox v bliţini Riversida v Kaliforniji, so leta 1986 

odkrili truplo zadavljene Michelle Ivette Gutierrez in Charlotte Jean Palmer. Naslednje leto so 

našli še dve trupli ţensk, ki sta imele prav tako kot Gutierrez in Palmer močno poškodovane 

genitalije. Mnoţičnega morilca še niso odkrili. 
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Lizbonski Razparač je morilsko pot začel leta 1992 v Lizboni, tako se je tudi začela legenda o 

njem. Med letoma 1993 in 1997 je izvršil enake umore tudi v Belgiji, na Češkem, Danskem in 

na Nizozemskem, zato mu pripisujejo sedem ţrtev. Tako domnevajo preiskovalci. V New 

Bratfordu v Massachusettsu pa imajo neraziskanih devet umorov prostitutk, ki so bile 

umorjene na podoben način. Umore le-teh raziskujejo ţe od leta 1988. Zaradi podobnosti jih 

pripisujejo Razparaču, saj naj bi bil pripadnik portugalske skupnosti v New Bratfordu. Ubijati 

pa je nehal, ko je začutil, da mu je policija prišla na sled, zato se je odmaknil v Evropo in 

nadaljeval z ubijanjem. Ubil naj bi osemnajst prostitutk.  

Shelly Andre Brooks je ubil štirinajst prostitutk, za umore sedmih so ga v Detroitu obtoţili. 

Njegove ţrtve so bila stare med trideset in triinpetdeset let, vse so bile zasvojene z mamili in 

bile posiljene ter pretepene do smrti. Brooks je bil sin zasvojene prostitutke, ki ga je večkrat 

spolno zlorabljala. Lahko trdimo, da je z vsakim umorom ubil svojo mater.  

Še zadnji, ki ga bomo omenili, je Gary Leon Ridgway, bolj znan pod imenom Green River 

Killer oziroma Morilec Zelene Reke. Moril je med letoma 1982 in 1998, trupla prostitutk pa 

je odvrgel v Zeleno reko na odseku med Seatlom in Tacomo. Od tod tudi njegovo ime. Ţrtve 

so bile stare od petnajst do osemintrideset let, z večino je imel spolne odnose. Med spolnim 

aktom jih je zadavil ali zadušil. Z nekaterimi ţrtvami je imel tudi nekrofilske spolne odnose. 

Preden je ţrtev odvrgel v reko, jo je slekel do golega in ji pobral ves nakit. Nekatere so 

pristale v vodi tudi z odsekano glavo. Leta 2003 je na procesu v Seatlu priznal uboj 

oseminštiridesetih uličnih prostitutk. Obsojen je bil na dosmrtno ječo, brez moţnosti 

pomilostitve. Sam pa je trdil, da je ubil šestdeset ljudi. Preiskovalci domnevajo, da je ţrtev 

lahko tudi več kot devetdeset. Na sojenju je izjavil, da je hotel »ubiti toliko prostitutk, kolikor 

je bilo le mogoče. /…/ Pobiral sem jih po cestah, da bi jih ubil. Zakaj? Zato, ker so bile lahke 

tarče. Saj nihče sploh opazil ni, da sem jih pobral.«
200

 Ridgway je sam povedal jasen namen 

in motiv morilskega pohoda. S tem zadnjim stavkom je tudi dal odgovor na tisto znamenito 

vprašanje »Zakaj prostitutke?« Zanimivo pa je, da si ga nekateri še vedno zastavljajo.
201

 

 Novinar Dan Gardner je zapisal, da je Ridgwayeva cinična izjava odraz resnice. Poleg 

tega je opozoril na dve dejstvi: da se mnoţični morilci najraje lotijo ţensk, med temi pa 

posebno prostitutk. Za to dejstvo je omenil vancouvrskega morilca Roberta Williama 

Picktona, ki je ubil stopetindvajset prostitutk. Zapisal je tudi, da je na odprta vprašanja 
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odgovoril ponovno Ridgway: »Za žrtve sem si izbral prostitutke, zato ker sovražim večino 

prostitutk in jim nočem plačevati za seks. Izbral sem jih tudi zato, ker sem vedel, da njihovega 

izginotja ne bodo prijavili zelo hitro ali pa sploh ne bo prijavljeno. Izbral sem jih zato, ker 

sem mislil, da jih lahko pobijem, kolikor hočem, ne da bi me prijeli.«
202

 Gardner je opozoril, 

da se to ne dogaja na Nizozemskem, tudi ne na določenih krajih in ne v četrtih, ki so 

namenjene za prostitucijo. Alan Young je prepričan, da bi pozitivno zakonsko urejena 

prostitucija zagotovila več varnosti za udeleţence posla. Poudarja tudi, da kriminalizacija 

prostitucije, na strani ponudbe, ni naredila nič, kar zadeva varnost. Povečala pa se je vloga 

zvodnikov in spremenila prostitutke v lahke ter iskane tarče za morilce.
203

  

 Zavedati se je treba, da so prostitutke in prostituti del skupnosti, tako jih druţba ne 

more in ne sme spregledati, mora jih zaščititi. Dekriminalizacija bo seksualnim delavcem in 

delavkam odprla vrata, tako bodo lahko tudi sami prispevali svoj deleţ k druţbeni skupnosti. 

Na ta način bodo tudi spremenili svoj status druţbenega parazita, ki svoj zasluţek tlačijo v 

svoj ţep. Z lastnimi socialnimi in zdravstvenimi problemi pa obremenjujejo druţbo. 

Kriminalizacija pa predstavlja večjo nevarnost za prostitutke. Kriminalizacija strank pa za 

prostitutke in prostitute pomeni, da so potisnjeni, s poslom vred, v še večjo ilegalo, kar tudi 

poveča stopnjo ogroţenosti predvsem seksualnih delavk. Tako poudarjajo britanske nevladne 

organizacije. Zato je boj NVO, tudi na dan 17. decembra, dan boja proti nasilju nad 

seksualnimi delavkami in delavci, koncentriran predvsem v dekriminalizacijo in 

destigmatizacijo njihovega dela. Prepričani so, da bodo le na ta način zelo zmanjšali vse vrste 

nasilja in nevarnosti, tudi smrtne, ki preţijo nanje.
204
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6. ZAKLJUČEK 

 Zoran Kanduč je zapisal, da je prostitucija preprosta in zato tudi privlačna. Da nek 

moški pride do seksa, potrebuje le denar. Poleg tega ni potrebno, da moški osvaja ţensko in jo 

tudi nekako čustveno naveţe nase. Je brezosebna oblika zunajzakonskega seksa. Prostitutka je 

tudi tista, ki lahko moškemu izpolni skrite seksualne fantazije, ki jih svoji partnerici ne bi 

nikoli zaupal. Konec koncev pa je prostitucija za vse tiste, ki si ne morejo najti spolnega 

partnerja.
205

   

 Ugotovitve, ki smo jih pridobili ob raziskovanju prostitucije, so naslednje: prave 

definicije ni. Nekatere so prepisane, druge prevedene in oblikovane na nov način, nazadnje pa 

obstajajo tudi definicije, ki so avtentične. Definicij je toliko, kot je avtorjev samih, saj ima 

vsak svoje mišljenje in s tem tudi svojo definicijo. Na tem mestu naj omenimo, da za 

zvodnike nimamo prave definicije. Razlogov za vstop v prostitucijo je več, vendar prevladuje, 

tako pri seksualnih delavcih in delavkah ter zvodnikih, predvsem eden: denar. Poleg tega je 

ostalih razlogov toliko, kot je udeleţencev samih. Med drugim smo ugotovili, da je veliko 

prostitutk v prostituciji zaradi trgovine z ljudmi. Ţrtve trgovci pridobijo na različne načine in 

jih nato zasuţnjijo. Tudi pri strankah je razlogov za obisk prostitutke več: pri moških, na 

primer, velja, da potrebujejo seks kot hrano; ţenske pa bi se rade počutile vsaj delno ljubljene. 

Drţi pa, da imajo stranke pravico do diskretnosti in anonimnosti. Pravilo se krši samo v 

primeru, da prevladajo širši interesi (na primer: izpostavitev politika). Ugotovili smo tudi, da 

je poleg prostitutk/prostitutov, zvodnikov in strank, v prostitucijo vpletenih ogromno ljudi, na 

primer: trgovci z ljudmi, očetje, mame, bratje, sestre, znanci, lastniki bordelov, sex shopov, 

zapeljevalci … Nekateri se svoje vpletenosti ne zavedajo, vendar, kot smo ţe zapisali, sodi 

naj vsak sam. Glede števila prostitutk in prostitutov smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

podatki so nepopolni; tisti, ki se pojavljajo v raznih medijih, niso resnični. Vaţna je le 

spektakularnost. Pravo število je zakrito v številne tančice, tako da ga lahko le ugibamo. Kar 

se tiče zgodovine prostitucije smo ugotovili, da prostitucija izvira iz skupinskega zakona 

oziroma iz spolnih svoboščin. To se je nadaljevalo s svetiščno prostitucijo in se razvijalo vse 

do današnjih dni. Ugotovili smo, da so bile ţenske prostitutke spoštovane ter da se jim ni bilo 

potrebno sramovati svojega poklica. V Grčiji so vsi vedeli, da moški hodijo k prostitutkam, v 

nasprotju z Rimom, kjer so se tega sramovali. Poleg tega so bile prostitutke v Rimu brez 

drţavnih pravic. V srednjem veku je imel vsak cesar svoje metrese, še več, imeli so jih tudi 
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vojaki. Poleg tega so se prostitutke mudile tudi na raznih cerkvenih koncilih. Ugotovili smo, 

da so bili zelo razuzdani tudi cerkveni dostojanstveniki. Te usluge so uporabljali na veliko. V 

moderni dobi se je prostitucija preselila v manjše kraje. Zelo se je razširila med obema 

vojnama. Poznali so poulično in prikrito prostitucijo. Ugotovitve, ki zadevajo prostitucijo v 

Sloveniji, pa so takšne: podatki so bolj ocene, ker je le-teh malo. Menimo, da se je potrebno 

temi bolj posvetiti. Ugotovili pa smo, da je bila prostitucija omenjena v statutih mest, z izjemo 

Kopra in Vrsarja. V 19. stoletju so se razvili diskurzi v slovenskem časopisju: posebno 

zanimiva razprava se je razpletala med Slovenko in Rdečim praporjem. v Jugoslaviji so imeli 

organi varnosti malo vpogleda v prostitucijo. Prostitutke so bile vseh starosti, nekatere tudi s 

tako izobrazbo, da bi se lahko zaposlile. Prisotna je bila javna, (ne)organizirana, motorizirana 

in barakarska prostitucija ter call-girls. V Sloveniji je prevladovala in prevladuje srednja 

raven prostitucije. Vse se je začelo z masaţnimi saloni, nadaljevalo z agencijami, tu pa so se 

tudi pojavili bordeli v osebnih stanovanjih. Konec dela so vsem prej omenjenim povzročile 

racije, ki so bile pogoste po letu 1995. Nazadnje pa smo ugotovili, da so prostitutke in 

prostituti zelo izpostavljeni nasilju; tako fizičnemu kot psihičnemu pa tudi seksualnemu 

nasilju vseh oblik. Največkrat so ţrtve ţenske, izvajalci pa moški. So pa tudi stalne tarče 

morilcev, ker njih nihče tako hitro ne pogreša. Nekatere prostitutke pa zaradi takega načina 

ţivljenja naredijo samomor (prevelik odmerek drog ali alkohola). 

Naj omenimo še stavek Popova: “Prostitucija je bila, je in bo! Za nekatere kot obrt, za 

druge kot trgovina, za tretje pa kot nujni in neizogibni sociološki pojav.”
206

 Za konec nam 

ostane še eno strinjanje s Popom, da je treba prostitutkam postaviti spomenik in jim tako 

odpustiti “negativno plat značaja in početja, s spomenikom pa poudariti, predvsem poveličati 

pozitivno plat.”
207
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