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Czy prostytucja to (też) przemoc 
wobec kobiet?

Wprowadzenie

W październiku 2017 r. sąd okręgowy w Warszawie skazał 25-letniego 
Daniela P. na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności za uduszenie 
dwóch prostytutek w maju i sierpniu 2015 r. Mężczyzna udusił Ukrainkę 
i Bułgarkę, które były przydrożnymi prostytutkami – „tirówkami” przy tra-
sie 631 w podwarszawskich Markach1. Zapłacił im po 50 zł za wykonanie 
fellatio, lecz nie mógł osiągnąć zaspokojenia. Zabił je za to, że go rzekomo 
popędzały. Ciała kobiet porzucił w lesie i ukradł mi kosztowności oraz tele-
fony komórkowe, które następnie sprzedał lub zniszczył. Ciało jednej z nich 
zostało znalezione dopiero po kilku tygodniach w stanie zaawansowanego 
rozkładu. Został ujęty przez Policję w grudniu 2015 r., która ustaliła jego 
tożsamość dzięki zapisom z monitoringu elektronicznego samochodu, któ-
rym się poruszał – srebrnym volkswagenem polo.

Daniel P. w momencie czynu miał 23 lata, żonę w ciąży z ich pierw-
szym dzieckiem i pracował w fi rmie rozwożącej meble. Korzystał z usług 
prostytutek, bo jego żona była w ciąży i nie utrzymywała z nim kontaktów 
intymnych. Nie miał wcześniej problemów z prawem. Był normalnym i zwy-
czajnym młodym mężczyzną. Na ostatniej rozprawie tuż przed wydaniem 
wyroku powiedział: „Ja nie jestem złym człowiekiem, Wysoki Sądzie, bestią, 
jak niektórzy myślą. […] Każdy, kto mnie zna, wie, że tego nie zrobiłem. 
Rodzina, przyjaciele, każdy. Jestem dobrym człowiekiem, mam uczucia. Mam 
tylko nadzieję, że Wysoki Sąd, dostrzeże dowody mojej niewinności […]”. 
W styczniu 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w mocy.

1 Informację czerpię z reportażu Piotra Machajskiego „Tajemnica trasy 631. Szybki seks, 
gwałtowna śmierć”, https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/tajemnica-trasy-631-szybki-seks-gwal-
towna-smierc,121,2185 [dostęp 6.01.2019].
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W opublikowanym w 2018 r. przez oenzetowskie Biuro ds. Przestępczości 
i Narkotyków raporcie „Zabójstwa kobiet ze względu na płeć” autorzy 
do kobietobójstwa, czyli zabójstwa kobiety ze względu na fakt bycia kobietą, 
zaliczyli również zabójstwa prostytutek2. Kobiety pracujące jako prostytutki 
to najbardziej narażona na wiktymizację przemocą grupa w populacji kobiet. 
Badania przeprowadzone w USA i Wielkiej Brytanii wskazują, że prawdopo-
dobieństwo zostania zabitą jest dla prostytutek od 60 do 120 razy wyższe 
niż dla kobiet nieprostytutek3. Roger Matthews podaje z kolei ostrożniejszy 
szacunek – 15 do 20 razy zwiększone ryzyko śmierci niż dla kobiet z tej 
samej grupy wiekowej nieprostytutek4.

Większość zabijanych prostytutek ginie z rąk ich klientów. W Wielkiej 
Brytanii w latach 1990–2015 zamordowano 152 prostytutki, w Kolumbii 
tylko w latach 2004–2013 aż 239, a we Włoszech między 2009 a 2016 
72 prostytutki5. W Hiszpanii tylko w ciągu dwóch lat 2010–2012 zamor-
dowano 20 prostytutek, z czego 14 zginęło z rąk klientów6.

Prostytucja to niewątpliwie jedno z najbardziej niebezpiecznych zajęć 
czy „ról” kobiety, jakie można sobie współcześnie wyobrazić. Badacze zaj-
mujący się tym problemem zadają sobie pytanie, czy tak ogromne narażenie 
na przemoc i ryzyko śmierci wśród kobiet prostytutek jest konsekwencją 
warunków i okoliczności ich pracy – wykonywanej często nocą, w ustron-
nych miejscach, sam na sam z obcym mężczyzną – czy funkcjonowaniem 
na marginesie społeczeństwa, przez co stanowią łatwiej dostępne cele ataku 
niż inne kobiety? Czy może dotyka je przemoc, dlatego że w ogóle są pro-
stytutkami, czyli z uwagi na samą naturę ich „pracy”?

Uznanie dużego ryzyka wiktymizacji kobiet w prostytucji jest niekwe-
stionowane i potwierdzone licznymi badaniami empirycznymi. Prostytucja 
jest silnie związana z przemocą wobec kobiet. Jednakże być może prostytu-
cja sama w sobie, bez nawet towarzyszących jej innych, dodatkowych form 
przemocy – napaści, pobić, zgwałceń czy zabójstw – też stanowi samoistną 
formę przemocy ze względu na płeć? Czy może sam fakt płacenia za sek-
sualny dostęp do ciała kobiety stanowi nie tylko wyraz nierówności płci, 
ale też przemoc jako taką?

2 United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC), Global Study on Homicide. Gen-
der-related killing of women and girls, Vienna 2018, s. 36–37.

3 C.G. Salfati, A.R. James, L. Ferguson, Prostitute Homicides; A Descriptive Study, „Journal 
of Interpersonal Violence” 2008, vol. 23(4), s. 505–543.

4 R. Matthews, Female Prostitution and Victimization: A Realist Analysis, „International 
Review of Victimology” 2015, vol. 21 (1), s. 86.

5 UNODC, Global Study…, op. cit., s. 37.
6 Parlament Europejski, Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality, 

Parlament Europejski, Directorate General For Internal Policies Policy Department C: Citizens’ 
Rights And Constitutional Affairs, Gender equality (document PE 493.040), 2014, s. 47.
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W dalszej części tekstu postaram się pokrótce omówić przemoc towa-
rzyszącą prostytucji i której doświadczają kobiety pracujące jako prostytutki, 
w tym zarówno przemoc fi zyczną, jak i seksualną oraz ich konsekwencje 
psychologiczne. Następnie postaram się odpowiedzieć na pytanie, odwołując 
się do analiz feminizmu radykalnego oraz globalnego spojrzenia na współ-
czesną prostytucję, czy może prostytucja nawet bez brutalnych ekscesów 
ze strony niektórych klientów, bez dodatkowej dawki przemocy, nie sta-
nowi odrębnej formy przemocy wobec kobiet oraz szkodliwej dla kobiet 
praktyki kulturowej.

Przemoc w prostytucji 

Pokrzywdzenie w prostytucji może przybrać wszelakie formy i wbrew 
obiegowym opiniom nie jest tak, że dotyczy wyłącznie prostytutek ulicznych. 
Do tych widocznych form należą przemoc fi zyczna i seksualna. Kobiety 
może spotkać przemoc nie tylko ze strony klientów, ale też sutenerów, ich 
partnerów, innych prostytutek oraz przedstawicieli władzy. Strach przed 
przemocą, nieraz drastyczną, oraz jej nieuchronność są głęboko wpisane 
w ryzyko wykonywania tego „zawodu”, tak iż same prostytutki uznają ten 
aspekt za coś naturalnego – na stałe wpisanego w jego naturę7 i jednocze-
śnie jego najbardziej uciążliwy element. Badane przez Kendrę Nixon i jej 
współpracowników kobiety wiązały przemoc z ich doświadczeniem prosty-
tucji, nawet gdy nie były o to pytane wprost8.

Badania przeprowadzone w USA wskazały, że 85% badanych kobiet 
zostało zgwałconych przynajmniej raz w czasie ich pracy jako prostytutki, 
90% było pobitych, a 50% było bitych raz na miesiąc lub częściej9. 

Z największego badania przeprowadzonego przez Melissę Farley, w którym 
zapytała 854 prostytutki (kobiety, dziewczyny, mężczyzn, osoby transgender) 
z dziewięciu krajów (Kanada, Kolumbia, Niemcy, Meksyk, RPA, Tajlandia, Turcja,
Stany Zjednoczone, Zambia) na temat ich doświadczeń przemocy, wynika, 
że aż 73% doświadczyło fi zycznej przemocy. Ponad połowa (57%) było zgwał-
conych co najmniej raz, a około 1/3 zostało zgwałconych więcej niż pięć razy10.

7 M. Tyler, Theorizing Harm through the Sex of Prostitution, w: M. Coy (red.), Prostitution, 
Harm and Gender Inequality, Ashgate, Farnham 2012, s. 89.

8 K. Nixon, L. Tutty, P. Downe, K. Gorkoff, J. Ursel, The Everyday Occurrence Violence in 
the Lives of Girls Exploited Through Prostitution, „Violence Against Women” 2002, vol. 8(9), 
s. 1002–1043.

9 R. Parriotts (1994), podaję za: M. Tyler, Theorizing Harm..., op. cit., s. 89.
10 M. Farley, A. Cotton, J. Lynne, S. Zumbeck, F. Spiwak, M.E. Reyes, D. Alvarez, U. Sezgin, 

Prostitution and Traffi cking in Nine Countries, „Journal of Trauma Practice” 2004, vol. 2 (3–4), 
s. 33–74.
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W innym badaniu Melissy Farley, w którym zbadała 130 prostytutki 
w San Francisco, okazało się, że 83% grożono bronią, 82% zostało pobitych, 
a 68% zgwałconych11. Z kolei w badaniu zespołu Stephanie Church doty-
czącym ekspozycji na przemoc prostytutek w Leeds, Glasgow i Edynburgu 
81% ulicznych prostytutek przyznało, że doświadczyło przemocy ze strony 
klienta w ogóle, a 50% w ostatnich 6 miesiącach12. 

Również w polskich badaniach Barbary Błońskiej niemal każda z jej roz-
mówczyń (z wyjątkiem dwóch, autorka przeprowadziła badania jakościowe, 
wywiady pogłębione z 20 kobietami pracującymi w prostytucji, zarówno 
w agencjach, mieszkaniach, jak i na ulicy) ma za sobą doświadczenie (czę-
sto parokrotne) brutalnego gwałtu i przemocy13. W przekonaniu samych 
prostytutek każdego dnia ryzykowały życiem i zdrowiem, każdy z klientów 
niósł za sobą potencjalne zagrożenie: „najgorsza jest ta niepewność – mogę 
gdzieś z klientem pojechać i nie wrócić. Zawsze można trafi ć na jakiegoś 
psychopatę”; „przecież to jest ryzyko, że coś może się stać, że ten klient 
to może być niebezpieczny, że nie wrócimy”14. 

Ów strach nie dotyczy wyłącznie kobiet pracujących na ulicy, jak chcą 
przekonywać zwolennicy legalizacji prostytucji. Co prawda prostytutki 
uliczne najczęściej nie mogą liczyć na niczyją ochronę, lecz za to mają pewną 
swobodę w wyborze klientów (jest to uwarunkowane ich aktualną potrzebą 
fi nansową, jeśli są w trudnej sytuacji, ich selektywność maleje i akceptują też 
„ryzykownych” klientów). Ale prostytutki pracujące w agencjach też przeja-
wiają duży strach. Nawet jeśli mogą liczyć na ochronę ze strony ochronia-
rzy w agencji, to jednak co do zasady nie mogą odmówić klientowi, któ-
rzy przyszedł do agencji, mają mniejszą swobodę w negocjowaniu zakresu 
usługi. Ponadto w razie realnego zagrożenia kobieta może nie móc wezwać 
pomocy. Również liczne badania zagraniczne potwierdzają, iż przekonanie, 
że prostytucja agencyjna czy mieszkaniowa jest bezpieczniejsza, a zwłaszcza 
w legalnych przybytkach, jest czysto iluzoryczne15.

We wszystkich badaniach jako podstawowe źródło zagrożenia kobiety 
wskazywały klientów. W następnej kolejności byli sutenerzy i partnerzy. 
Błońska tłumaczy to w ten sposób, że o ile przemoc tych ostatnich jest 
do pewnego stopnia znana i przewidywalna, o tyle klienci są zawsze wielką 

11 M. Farley, H. Barkan, Prostitution, Violence and Post-traumatic Stress Disorder, „Women 
and Health” 1998, vol. 27(3), s. 37–49.

12 S. Church, M. Henderson, M. Barnard, G. Hart, Violence by Clients Towards Female 
Prostitutes in Different Work Settings: Questionnaire Survey, „British Medical Journal” 2001, 
vol. 322, s. 524–525.

13 B. Błońska, Wyniki badań terenowych nad zjawiskiem prostytucji w Polsce, „Archiwum 
Kryminologii” 2011, t. 33, s. 127.

14 Ibidem, s. 126.
15 R. Matthews, Female Prostitution..., op. cit., s. 90.
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niewiadomą16. Z tego względu wszystkie prostytutki starają się mieć jak 
najwięcej stałych klientów, gdyż ci również, jako że znani, wydają się im 
bezpieczni. Jednak i tak jest to tylko iluzja, gdyż stali klienci, zazwyczaj opa-
nowani, również potrafi ą nagle i niespodziewanie wyrządzić im poważną 
krzywdę, a nawet zabić. 

To właśnie przemoc i brutalność w kontakcie z klientami – doświadcze-
nie przemocy, strach przed kolejnymi oraz poczucie ich nieuchronności – 
kobiety wskazywały jako największy problem. Strach przed klientem, owo 
poczucie permanentnego zagrożenia to dla rozmówczyń Błońskiej najwięk-
sza sfera ryzyka i wada ich zawodu17.

Według Rachel Moran, aktywistki i autorki autobiografi cznej książki 
o doświadczeniu bycia nastoletnią prostytutką w Dublinie, jeśli jest coś 
bardziej dojmującego i wszechobecnego od samej przemocy, to jest to jej 
groźba. Fizyczny akt przemocy nie jest w żadnym wypadku jedynym czyn-
nikiem powodującym wysoki poziom terroru. Już doświadczona w przeszło-
ści przemoc uwierzytelnia i uwiarygodnia wszystkie teraźniejsze i przyszłe 
groźby ze strony klientów. Kobieta wie ze swojego doświadczenia, że żadna 
groźba nie jest czcza czy nierealna, przeciwnie wręcz, całkowicie praw-
dopodobna, poważna i rzeczywista. Groźba użycia przemocy jest formą 
przemocy psychicznej i równie dewastująca psychicznie jak sama przemoc. 
W życiu prostytutek stan pełnego lęku oczekiwania (na przemoc) jest prze-
rywany tylko przez zdarzenia i akty przemocy, z których każdy wzmacnia 
jej poczucie antycypacji. W prostytucji „nie martwisz się, czy to się stanie, 
martwisz się kiedy”18.

Można oczywiście zapytać, skąd u w takim razie u mężczyzn taka skłon-
ność do gróźb i przemocy wobec kobiet, którym płacą za akt seksualny? 
Wszak w innych okolicznościach lub wobec innych grup kobiet ci sami 
mężczyźni nie przejawiają aż tak dużej agresji. 

 Innym poważnym zagrożeniem dla zdrowia kobiet jest ryzyko zakażenia 
chorobami wenerycznymi i HIV od klientów, spotęgowane w sytuacjach, 
gdy klienci odmawiają używania prezerwatyw lub klient kusi je wyższą 
kwotą za taki „charakter usługi”19. Większość prostytutek nie jest w stanie 
pozwolić sobie na ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ze względu 
na generalną niechęć ze strony mężczyzn do stosowania prezerwatyw. 

Jednak bieżąca przemoc fi zyczna i seksualna oraz ich groźby doświad-
czane przez prostytutki nie są jedyną czy nawet podstawową formą krzywdy, 
która je spotyka. Warunki ich zawodu niosą za sobą poważne konsekwencje

16 B. Błońska, Wyniki badań terenowych..., op. cit., s. 128.
17 Ibidem, s. 95, 128.
18 R. Moran, Paid For. My Journey Through Prostitution, Gill Books, Dublin 2013, s. 123–124.
19 B. Błońska, Wyniki badań terenowych..., op. cit., s. 128.
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emocjonalne i psychologiczne, co z kolei wskazuje, że akt prostytucji impli-
kuje pewną immanentną szkodę na osobie poprzez naruszenie jej dobro-
stanu psychicznego.

W pierwszym rzędzie chodzi o doświadczenie traumy. W przywo-
ływanych już badaniach Farley (2003) zbadano częstość występowania 
symptomów zespołu stresu pourazowego (PTSD) wśród ludzi pracujących 
w różnych sektorach prostytucji. Zgodnie z testem diagnostycznym (DSM) 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTSD może występować 
po doświadczeniu skrajnie traumatycznych stresów obejmujących pośred-
nie lub bezpośrednie doświadczenie zdarzenia groźby śmierci lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, zagrożenia właśnie integralności osobistej, bycia 
świadkiem takiego zdarzenia, dowiedzenia się o niespodziewanej śmierci 
lub poważnym uszczerbku innej bliskiej osoby. Z ogólnej próby badawczej 
aż 68% ankietowanych spełniało kryteria do diagnozy PTSD. Jest to skala 
porównywalna do weteranów wojennych, ofi ar gwałtów czy przemocy domo-
wej. Z uwagi na wysokie wskaźniki przemocy nie dziwi też wysoki odsetek 
PTSD. Tak więc praca w prostytucji łączy się dla prostytutek ze stresem 
psychologicznym na skalę porównywalną z tym u ofi ar konfl iktów zbroj-
nych. Badanie pokazało, że wskaźniki PTSD są zbliżone w różnych sekto-
rach prostytucji – ulicznej, agencyjnej czy nawet w klubach striptizowych 
i to niezależnie od tego, czy działały one legalnie, czy nie20. 

Badacze zapytali też respondentów, czy uważają, że prostytucja byłaby 
bezpieczniejsza, gdyby była legalna. Aż 46% badanych ze wszystkich krajów 
odpowiedziało, że nie. Co ciekawe, w Niemczech, gdzie prostytucja jest 
legalna, aż 59% respondentów powiedziało, że nie uważają, że legalna prosty-
tucja uczyniła ich mniej zagrożonymi gwałtami czy przemocą21. Ostrość PTSD
u poszczególnych osób była pozytywnie skorelowana z nasileniem różnych 
form przemocy fi zycznej i seksualnej w ciągu całego „zawodowego” życia22. 

Co więcej, badania prostytutek na ulicach Johannesburga pokazały, że były 
średnio aż 10 razy bardziej narażone na przemoc niż sprzedawczynie uliczne 
pracujące w tych samych miejscach (odpowiednio: pobicie – 6% sprzedaw-
czyń i 66% prostytutek, gwałt – 7% sprzedawczyń i 56% prostytutek)23. 
Nasuwa się więc wniosek, że to nie warunki pracy zbliżone i dla prostytutek,
i sprzedawczyń ulicznych – ubóstwo, bliskość dilerów narkotyków czy 

20 M. Farley, A. Cotton, J. Lynne, S. Zumbeck, F. Spiwak, M.E. Reyes, D. Alvarez, U. Sezgin, 
Prostitution and Traffi cking in 9 Countries: Update on Violence and Post-traumatic Stress Disor-
der, w: M. Farley (red.), Prostitution, Traffi cking, and Traumatic Stress, Haworth, Binghamton, 
NY 2003, s. 49.

21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 48.
23 M. Tyler, Theorizing Harm..., op. cit., s. 91; M. Farley et al., Prostitution and Traffi cking 

in 9 Countries: Update..., op. cit., s. 62.
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doświadczenie życia na ulicy – mają wpływ na wysoki wskaźnik wikty-
mizacji przemocą fi zyczną i seksualną, ale raczej natura samej prostytucji. 

Oprócz PTSD, inną psychologiczną konsekwencją prostytucji jest dyso-
cjacja. To jeden z najsilniejszych psychologicznych mechanizmów obronnych 
u osób, które doznały różnego rodzaju urazów psychicznych. Dysocjacja 
według amerykańskiej klasyfi kacji DSM-IV to „rozłączenie funkcji, które 
normalnie są zintegrowane, czyli świadomości, pamięci, tożsamości czy 
percepcji”. Dysocjacja powoduje odłączenie podmiotu, czyli swojego „ja” 
od siebie, otoczenia, swojego ciała lub brak interakcji pomiędzy różnymi 
procesami psychicznymi, najczęściej w momentach traumatycznych. 

Zgodnie z urazowym modelem dysocjacji, patologiczna dysocjacja jest 
centralnym elementem reakcji na chroniczne i głębokie urazy doznane 
w dzieciństwie, której obejmują między innymi molestowanie, przemoc czy 
utratę opiekuna/rodzica. Urazowe doświadczenia to również wojna, głód, 
ubóstwo, epidemia chorób czy katastrofy naturalne. 

Dysocjacja pozwala na psychologiczne przetrwanie, niezależnie od rodzaju 
chronicznej traumy – niewolnictwa, wojny, kazirodztwa czy prostytucji. Jest 
formą ucieczki i unikania, która powoduje przekucie nadmiernego ciężaru cier-
pienia czy doświadczanego okrucieństwa we fragmentację „ja” na części – obser-
wującego, doświadczającego, reagującego oraz zaprzeczającego krzywdzie24.

Doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie jest wielo-
krotnie częstsze wśród kobiet w prostytucji, jeśli porównać z populacją 
ogólną. Szereg badań z różnych krajów wskazuje, że większość, czasem 
ogromna, osób w prostytucji była w dzieciństwie lub wczesnej młodości 
seksualnie wykorzystana. Wskaźnik waha się od 59% osób w badaniach 
Farley z zespołem (2003) aż do 80% w badaniach prostytutek w Kalifornii 
czy 94% w Chicago25.

 Można przyjąć, że to właśnie doświadczona w dzieciństwie trauma, 
zwłaszcza przemocy i seksualnego wykorzystania, oraz będące ich następ-
stwem zaburzenia dysocjacyjne w postrzeganiu siebie i swojego ciała oka-
zały się istotną determinantą ich późniejszej ścieżki życiowej – sprzedawania 
usług seksualnych za pieniądze obcym mężczyznom. Związek między wyso-
kimi wskaźnikami doświadczenia wykorzystania seksualnego w dzieciństwie 
oraz zaburzeniami dysocjacyjnymi w późniejszej „pracy” jako prostytutka 
został udokumentowany w wielu badaniach w różnych krajach świata. 
Potwierdza to również fakt, iż średni wiek wejścia do pracy prostytutki 
u kobiet oscyluje wokół, w zależności od kraju, 16 i 17 lat, a zatem przed 

24 C.A. Ross, M. Farley, H.L. Schwartz,  Dissociation among Women in Prostituton, „Journal 
of Trauma Practice” 2004, vol. 2 (3–4), s. 205–206.

25 Przegląd badań: M. Waltman, Prohibiting Sex Purchasing and Ending Traffi cking: The 
Swedish Prostitution Law, „Michigan Journal of International Law” 2011, vol. 33 (133), s. 138.
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osiągnięciem pełnoletności. Młodzi ludzie uciekają z domu przed przemocą 
i wykorzystywaniem, zaczynają żyć na ulicy i tym samym stają się narażeni 
na wykorzystanie ze strony obcych mężczyzn. Świadczenie usług seksual-
nych staje się dla nich często jedyną metodą zdobycia środków do życia. 
Inni badacze wskazują, że doświadczenie wykorzystania seksualnego uczy 
młode dziewczyny, że ich seksualna dostępność to ich waluta/towar, który 
mogą wykorzystać w zamian za zaspokojenie swoich potrzeb emocjonalnych 
(intymność, brak przemocy, poczucie bycia dla kogoś ważną), podstawo-
wych, by przeżyć (jedzenie, dach nad głową, pieniądze) lub za narkotyki26.

Główną funkcją dysocjacji jest poradzenie sobie z przytłaczającym stra-
chem, bólem i stworzenie płaszcza ochronnego przed ciągłą krzywdą dozna-
waną w prostytucji (i wcześniej, w dzieciństwie, kiedy miało miejsce wyko-
rzystywanie) przez izolację tego doświadczenia z reszty „ja”. Dysocjacja 
redukuje też wewnętrzne konfl ikty i dysonanse poznawcze. Częstą strategią 
dysocjacyjną w prostytucji jest wypieranie i ignorowanie przykrych zda-
rzeń27. Przemoc i poczucie wykorzystania jest w prostytucji tak dojmujące, 
że aby przetrwać, trzeba oddzielić siebie od ciała i tego, co się doświadcza28.

Związek między świadomością, ciałem oraz „ja” lub właśnie ich odłą-
czenie jest immanentny dla prostytucji. Jest sposobem radzenia sobie przez 
kobiety we wszelakich formach prostytucji, ulicznej, agencyjnej czy jako 
striptizerki. Dysocjacji towarzyszy często depersonalizacja oraz „seksualna 
derywatyzacja”, czyli postrzeganie siebie, stawanie się i dostosowywanie 
siebie, swojego zachowania i wyglądu do oczekiwań klientów29, uprzedmio-
towienie. Doskonale obrazuje ten proces następująca wypowiedź pewnej 
tancerki egzotycznej: „Zaczynasz zmieniać się, żeby dopasować się do fan-
tazji, tego, co oni myślą, jaka powinna być kobieta. W prawdziwym świecie 
te kobiety nie istnieją. I oni gapią się na ciebie wygłodniałym wzrokiem. 
To cię wysysa do cna, stajesz się tylko pustą skorupą. Oni naprawdę nie 
patrzą na ciebie. Ty nie jesteś sobą. Jesteś zupełnie gdzieś indziej”30.

Mężczyźni, którzy płacą za seks, kupują w istocie władzę nad kobiecym 
ciałem, nie tylko w sensie fi zycznym, ale też symbolicznym. Kupują nie tylko 
określoną usługę, którą otrzymają korzystając z ciała kobiety, ale również 
transfer kontroli nad tym ciałem. Ten psychologiczny wymiar prostytucji 
tłumaczy, dlaczego kobiety w prostytucji doświadczają w bardzo szczególny 
sposób swojego ciała i jaźni. 

26 J. Raphael, Meeting Gendered Demand: Domestic Sex Traffi cking in Chicago, w: M. Coy 
(red.), Prostitution..., op. cit., s. 58.

27 Ibidem, s. 56.
28 C. MacKinnon, Traffi cking, Prostitution, and Inequality, „Harvard Civil Rights-Civil 

Liberties Law Review” 2011, vol. 46, s. 288.
29 M. Tyler, Theorizing Harm..., op. cit., s. 96.
30 C.A. Ross, M. Farley, H.L. Schwartz,  Dissociation among Women..., op. cit., s. 207.
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Inną formą ucieczki od realiów pracy – nadużyć i przemocy – wśród 
kobiet w prostytucji i tego, jak się czują, są narkotyki i alkohol. Przykładowo, 
badanie prostytutek w Arizonie pokazało, że aż 70% z nich zażywa alkohol 
lub narkotyki w celu emocjonalnego odcięcia się od sytuacji. W dwóch bada-
niach brytyjskich z 1996 r. oraz 2000 r. podobnie, 73–74% zażywało nar-
kotyki regularnie. W cytowanym już badaniu Stephanie Church ten odsetek 
wyniósł 63%, ale aż 93% z całej próby przyznało się do zażycia narkotyków 
w ostatnim miesiącu31. W badaniu Melissy Farley średnia z dziewięciu kra-
jów wynosi 48% dla używania narkotyków i 52% do picia alkoholu, przy 
czym w Kanadzie, USA i w Niemczach odnotowano najwyższe wskaźniki 
zażywania narkotyków (70–95% respondentów), a w Kolumbii, Zambii 
i Meksyku spożywania alkoholu (70–100% respondentów)32.

Również Polki, z którymi rozmawiała Błońska, zwróciły uwagę na pro-
blem nałogów, alkoholu i narkotyków w ich pracy, których źródło widzą 
w ogromnych kosztach psychicznych, z jakimi jest związana prostytucja. „No 
akurat dla mnie to było bardzo rujnujące, do dnia dzisiejszego mam problem 
z pozbieraniem się”. Jej respondentki czasem zaznaczały, że problem może 
dotyczyć wyłącznie ich samych, a inne kobiety mogą sobie radzić lepiej, „ale 
ja takiej dziewczyny nie spotkałam”. „Wiele dziewczyn funkcjonuje w ten 
sposób, morze wódki i całe tony amfy”. „Alkohol, to jednak w moim życiu 
był wcześniej, ale w agencji to «popłynęłam». A jak byłam już za bardzo 
pijana, żeby pracować, to mi dziewczyny podsunęły amfetaminę. Potem już 
sama jej szukałam, żeby normalnie funkcjonować”33. 

Respondentki Błońskiej mówiły o większym ryzyku uzależnień wśród 
kobiet pracujących w agencjach niż na ulicy, nie licząc oczywiście kobiet uza-
leżnionych od narkotyków, które weszły w prostytucję i pracowały na ulicy, 
by zdobywać środki na narkotyki. Praca w agencjach z pozoru wydaje się 
bardziej bezpieczna, ale narkotyki są tam bardziej dostępne. Z kolei prosty-
tutka pracująca na ulicy sama musi dbać o swoje bezpieczeństwo, a bycie 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków osłabiłoby jej czujność oraz zdol-
ność do szybkiej reakcji na zagrożenie.

Błońska, słuchając swoich rozmówczyń, które podkreślają, jak bardzo 
trudno było im zerwać z prostytucją, porównuje samą prostytucję do nałogu, 
szkodliwego nawyku, od którego trudno się uwolnić. Z jednej strony kobiety 
w prostytucji lub te, które wyszły z prostytucji i patrzą na to doświadczenie
już z dystansu, są świadome wyjątkowo niekorzystnych skutków swojego 
zajęcia dla ich zdrowia psychicznego, w szczególności emocjonalnego, mówią 
o ogromnych kosztach psychicznych i ryzyku uzależnień. Z drugiej jednak 

31 McKeganey and Barnard (1996), Ferguson (2002), Church et al. (2001). Podaję za: 
C.G. Salfati, Prostitute Homicides..., op. cit., s. 509–510.

32 M. Farley et al., Prostitution and Traffi cking in 9 Countries: Update..., op. cit., s. 48.
33 B. Błońska, Wyniki badań terenowych..., op. cit., s. 131.
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strony mówią o ogromnej trudności wyjścia z tego zawodu i zmiany stylu 
życia34. Niemal wszystkie prostytutki traktują prostytucję jako zajęcie tym-
czasowe i ich głównym pragnieniem jest rzucenie tego zajęcia35. 

Przemoc prostytucji (analiza teoretyczna)

Ogromna skala przemocy, jakiej doświadczają kobiety w prostytucji, oraz 
towarzyszące im negatywne skutki psychologiczne są niespotykana w żadnej 
innej grupie zawodowej ani innej populacji kobiet. Taki stan rzeczy skłania 
do postawienia pytania, co jest takiego w instytucji prostytucji, w kupowa-
niu przez mężczyzn usług seksualnych od kobiet36, że prowokuje mężczyzn 
do przemocy i gwałtu na tych kobietach, a u kobiet głębokie rany na psychice?

Zwolennicy legalizacji (lub dekryminalizacji37) prostytucji twierdzą, 
że kiedy prostytucja stanie się legalna, wszystkie negatywne konsekwencje 
prostytucji znikną. Zniknie stygmatyzacja społeczna, gdyż „praca seksualna” 
będzie traktowana jak każda inna praca, uzyskują zabezpieczenie socjalne 
oraz prawa pracownicze, które będą je chronić przed wyzyskiem lub prze-
mocą ze strony klientów. 

Przykład krajów, które zalegalizowały prostytucję, pokazuje jednak, 
że tak się nie stało. Przeciwnie, kobiety wcale nie czują się bezpieczniej-
sze (czy to pod względem ochrony przed przemocą czy ryzykiem zaraże-
nia choroby wenerycznej lub AIDS) ani mniej społecznie wykluczone38. 
Traumatyczne doświadczenia, narażenie na przemoc, koszty psychiczne oraz 
społeczna stygmatyzacja dotykają kobiety w prostytucji bez względu na to, 
czy w danym kraju prostytucja jest legalna, czy nie, bez względu na to, czy 
pracują w mieszkaniach, burdelach czy na ulicy i bez względu na to, czy żyją 
w kraju ubogim, czy w bogatym kraju zachodnim39.

34 Ibidem, s. 131–132.
35 Ibidem, s. 130. W badaniu prostytutek z dziewięciu krajów aż 89% badanych przyznało, 

że ich głównym pragnieniem jest rzucenie prostytucji. M. Farley et al., Prostitution and Traffi cking 
in 9 Countries: Update..., op. cit., s. 48.

36 Osobami „pracującymi” jako prostytutki są w przytłaczającej większości kobiety lub dziew-
czynki (choć zdarza się, że trudnią się nią również osoby LGBT+, chłopcy, rzadziej dorośli 
mężczyźni), klientami zaś niemal wyłącznie mężczyźni. Ta prawidłowość występuje powszechnie.

37 Różnica między legalizacją a dekryminalizacją zasadniczo polega na tym, że postulat 
legalizacji zakłada, że prostytucja (lub jakieś formy jej świadczenia, np. domy publiczne) będzie 
pełnoprawną opodatkowaną działalnością gospodarczą, natomiast dekryminalizacja oznacza, 
że ustawodawca dekryminalizuje wszelkie czynności i typy czynów kryminalizujące świadcze-
nie prostytucji i czynności okołoprostytucyjnych, czyli stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo, 
i są one traktowane jak każde inne formy działalności zarobkowej. 

38 M.L. Sullivan, Legitimizing Prostitution: Critical Refl ections in Australia, w: M. Coy (red.), 
Prostitution..., op. cit., s. 141–158.

39 M. Waltman, Prohibiting Sex..., op. cit., s. 141.
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Więcej nawet, w krajach, gdzie prostytucja jest legalna, powiększa się 
cały sektor, rośnie popyt na kupowanie seksu oraz odnotowuje się wzrost 
liczby kobiet w prostytucji, zwłaszcza imigrantek, często ofi ar handlu ludźmi. 
Słowem rosną rozmiary handlu ludźmi w celach eksploatacji seksualnej40. 
Legalne czy alegalne modele prostytucji generują ten sam rodzaj krzywd 
i patologii wobec prostytuowanych osób, a wręcz część z tych patologii 
i krzywd jeszcze potęguje41.

Współczesna debata wokół prostytucji jest żywa i wielowątkowa. Kwestią 
sporną jest w istocie podstawowe wartościowanie tego zjawiska – czy jest 
dobra, czy zła; czy jest szkodliwa, czy nie; czy możemy ją tolerować, regu-
lować, czy może zwalczać. Nie sposób jednak odpowiedzieć jednoznacznie 
na te pytania bez uwzględnienia różnych perspektyw. Czy to perspektywy 
mężczyzn – potencjalnych klientów gotowych płacić za seks obcym kobie-
tom, a też sutenerów (głównie mężczyzn) czerpiących zyski z prostytuowania 
kobiet i sprzedawania ich innym mężczyznom. Czy perspektywy kobiet – 
tych sprzedających usługi seksualne, ale też wszystkich kobiet w społeczeń-
stwie, również potencjalnych partnerek mężczyzn płacących za seks. Czy 
w końcu perspektywy społeczeństwa i wartości, jakimi hołduje – prawom 
człowieka, równości płci lub… gospodarce wolnorynkowej, logice neoli-
beralnego kapitalizmu.

Tradycyjnie istnienie prostytucji czy raczej konieczność istnienia zjawi-
ska uzasadniano głównie interesem mężczyzn w patriarchalnie urządzonym 
społeczeństwie – możliwości zaspokojenia swoich seksualnych potrzeb, 
których nie realizowali z żonami. W tym celu utrzymywano istnienie całej 
podklasy kobiet – upadłych, nierządnic, które „kupczyły swoim ciałem” 
i były niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania społeczeń-
stwa. Natomiast współczesne spory o szkodliwość prostytucji koncentrują 
się głównie na interesie kobiet – prostytutek oraz implikacji ogólnospołecz-
nych i politycznym wymiarze zjawiska.

Zasadniczo można wyróżnić trzy aspekty sporu o szkodliwość/koniecz-
ność prostytucji, które są ze sobą oczywiście nierozerwalnie powiązane 
i których argumenty oraz fakty wzajemnie się przenikają. Pierwszym aspek-
tem jest – główny przedmiot niniejszego tekstu – skala wiktymizacji kobiet 
w prostytucji, czyli formy i nasilenie przemocy i krzywd, których doświad-
czają prostytutki w swojej „pracy”. 

Drugim aspektem jest kwestia rozróżnienia między wolnym wyborem 
a przymusem – na ile prostytucja jest dla kobiet wolnym wyborem, jedną 
z wielu dostępnych opcji, a na ile wyrazem przymusu życiowego i eksploatacją.

40 S.-Y. Cho, A. Dreher, E. Neumayer, Does Legalized Prostitution Increase Human Traffi c-
king?, „World Development” 2013, vol. 41 (1), s. 67–82.

41 C. MacKinnon, Traffi cking..., op. cit., s. 307; M.L. Sullivan, Legitimizing Prostitution..., 
op. cit., s. 145.
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Ten aspekt dotyczy ustalenia, w jaki sposób kobiety rekrutują się do pro-
stytucji. Chodzi tu zarówno o rozważanie, jaka forma i granica konieczno-
ści fi nansowej, pilnej potrzeby zdobycia środków do życia, dla siebie i dla 
rodziny, jest jeszcze racjonalnym i wolnym wyborem, a kiedy zaczyna się 
desperacja czy seks wymuszony potrzebą przetrwania (tzw. survival sex). 
Chodzi również o ważenie indywidualnej sytuacji kobiety, która skłoniła 
ją do prostytucji, oraz stopień uwzględnienia ograniczeń strukturalnych, 
jakie mają kobiety z danej grupy społecznej. Jest to szczególnie istotne 
w odniesieniu do podziału na prostytucję (dobrowolną, w domyśle być 
może moralnie akceptowalną) i handel żywym towarem oraz seksualną 
eksploatację (nie do przyjęcia!).

Zasadniczo skupianie analizy na problemie wolnego wyboru poszczegól-
nych kobiet służy przysłonięciu strukturalnych ograniczeń/warunków, które 
doprowadziły je do takiej decyzji. Badania pokazują wyraźnie, że w przy-
tłaczającej większości przypadków tym, co popycha kobiety do prostytu-
cji, są pewne krytyczne okoliczności życiowe, jak wykorzystanie seksualne 
w dzieciństwie, bezdomność, dyskryminacja ze względu na płeć, dyskrymi-
nacja ekonomiczna i nierzadko też dyskryminacja rasowa – prostytutki naj-
częściej rekrutują się spośród najniższych i najbardziej zmarginalizowanych 
grup społecznych42. Więcej nawet, jak zauważa Lydia Cacho, meksykańska 
pisarka i dziennikarka, zniewolenie czy podatność na niewolnicze wykorzy-
stywanie warunkowane jest przez wartości rodzimej kultury, pełnej agresji 
wobec kobiet, które są ofi arami strukturalnej przemocy, tak iż kobiety same 
nie potrafi ą dostrzec rozmiarów swojego zniewolenia43.

Jeśli nawet są w każdym kraju kobiety, które dokonały takiego „wol-
nego” wyboru spośród innych dostępnych opcji, to jednak dla przytłaczającej 
większości kobiet prostytucja nie jest jedną z wielu opcji, ale wyrazem braku 
innych opcji. Prostytuują się w celu zdobycia takiej ilości pieniędzy, której 
potrzebują, dla siebie czy dla siebie i dla rodziny. Głównym motywem, który 
skłania kobiety do prostytucji, są pieniądze, często niedostępne dla nich 
w inny sposób. Gdy kobieta nie ma już nic do sprzedania, sprzedaje seks. 
W krajach Europy Zachodniej większość kobiet w prostytucji to nielegalne 
imigrantki z biednych zakątków świata. A wśród nich przytłaczającą więk-
szość stanowią ofi ary handlu ludźmi i ofi ary niewolnictwa seksualnego44. 

42 M. Waltman, Prohibiting Sex..., op. cit., s. 141.
43 L. Cacho, Niewolnice władzy. Przemilczana historia międzynarodowego handlu kobietami, 

tłum. K. Kuś, P. Wolak, Muza, Warszawa 2013, s. 286.
44 Najostrożniejsze szacunki mówią, że jedna na siedem prostytutek w Europie to ofi ara 

handlu ludźmi, poszczególne kraje podają, że od 60% do 90% wszystkich kobiet w prostytucji 
to ofi ary handlu ludźmi. Przykładowo w Hiszpanii 95% prostytutek to cudzoziemki, z czego 
organy ścigania szacują, że 90% można zakwalifi kować jako ofi ary handlu ludźmi. Parlament 
Europejski, Sexual exploitation..., op. cit., s. 6, 48.
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Dyskurs o wolnym wyborze służy, w moim odczuciu, minimalizowaniu/
anulowaniu tej przemocy, która je spotyka już w trakcie wykonywania zajęcia. 
Jakby fakt dokonania takiego „wyboru” oznaczał zgodę na pobicia, gwałty, 
upokorzenia ze strony klientów, a nierzadko nawet śmierć, która spotyka 
wysoki odsetek prostytutek. Jakby fakt dokonania takiego „wyboru” przez 
kobietę dawał mężczyźnie – klientowi prawo do  wyrządzenia jej każdej 
krzywdy i i rozgrzeszał go z tego.

Z tą debatą łączą się dyskusje o globalnym wymiarze całego zjawiska 
prostytucji, rozkwicie całego sektora pod wpływem neoliberalnych poli-
tyk, a także fakt, że głównym źródłem rekrutacji kobiet do prostytucji 
jest handel ludźmi, który w warunkach zglobalizowanej i zderegulowanej 
ekonomii przybiera niespotykanie dotąd rozmiary. Handel ludźmi to zja-
wisko immanentnie związane ze sprzedawaniem seksu za pieniądze, który 
w wyniku globalizacji i neoliberalizmu stał się rynkiem, na którym podaż 
i popyt nie mają żadnych ograniczeń. Rynkiem, na którym kobiety są sprze-
dawane – „prostytuowane” mężczyznom i z którego zysków nie czerpią 
same kobiety, ale ich alfonsi i sutenerzy (wśród których nie brakuje też 
kobiet madams). 

W Hiszpanii, na około 350 tys. kobiet parających się prostytucją, aż 80% 
to cudzoziemki bez prawa legalnego pobytu, głównie z Brazylii, Kolumbii, 
Nigerii, Rumunii i Rosji. Aż 90% z nich to ofi ary handlu ludźmi eksploatowane 
bez umiaru przez zorganizowane grupy przestępcze, pozbawione wszelkich 
praw, zastraszane i narażone na przemoc ze strony zarówno klientów, jak 
i „opiekunów”45. W Niemczech szacuje się, że w prostytucji pracuje między 
200 a 450 tys. kobiet, z czego 60–70% prostytutek to cudzoziemki (głów-
nie z Europy Środkowej i Wschodniej)46, czyli w przytłaczającej większości 
ofi ary eksploatacji i niewolnictwa seksualnego. A warto wiedzieć, że według 
danych Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości 
54% światowego handlu ludźmi to handel (kobietami i dziećmi) w celach 
eksploatacji seksualnej (nie licząc tego w celach zmuszenia do małżeństwa). 
Jednocześnie 71% wszystkich ofi ar handlu ludźmi to kobiety i dziewczynki47. 
W samych krajach UE szacuje się, że 70% prostytutek to cudzoziemki, imi-
grantki ze wszystkich możliwych biednych części świata i aż 84% wszystkich 
ofi ar handlu ludźmi to kobiety zmuszane do prostytucji48.

45 La Vanguardia, Unas 350.000 mujeres ejercen la prostitución en España, víctimas de la 
trata, 29.04.2015, https://www.lavanguardia.com/vida/20150429/54430937422/unas-350-000-
mujeres-ejercen-la-prostitucion-en-espana-victimas-de-la-trata.html [dostęp 6.01.2019]; Parlament 
Europejski, Sexual exploitation..., op. cit., s. 48.

46 Parlament Europejski, Sexual exploitation..., op. cit., s. 45.
47 United Nations Offi ce on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Traffi cking in 

Persons 2016, Wiedeń 2016.
48 Parlament Europejski, Sexual exploitation..., op. cit., s. 25.
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Sex-business, czy też przemysł seksualny (sex industry) to gigantyczny 
sektor rynkowy z dochodami w skali globalnej sięgającymi 186 mld dola-
rów (w samych Niemczech to biznes wart 14,5 mld euro, a w Hiszpanii 
18 mld euro rocznie). Pracuje w nim aż 40–42 mln ludzi, z których 90% jest 
od kogoś zależnych lub musi komuś oddawać część zarobków, a 75% to osoby 
w wieku 13–25 lat. Dane te dowodzą, że jest to zglobalizowane i głęboko 
„urynkowione” zjawisko, w którym miliony kobiet i dzieci ze zmargina-
lizowanych grup społecznych i krajów są kupowane i sprzedawane przez 
zorganizowane grupy przestępcze i zwykłych mężczyzn – klientów. Handel 
ludźmi w celach seksualnej eksploatacji to najbardziej, obok narkotyków 
i handlu bronią, lukratywny czarny rynek, który w samej Europie generuje 
rocznie 3 mld euro dochodu zorganizowanym grupom przestępczym49. 

Trzeci wreszcie aspekt dotyczy polityczno-ideologicznego wymiaru 
całego zjawiska oraz jego konsekwencji dla funkcjonowania społeczeństwa, 
ochrony kobiet oraz realizacji równości mężczyzn i kobiet. 

Mężczyźni, nawet jeśli należą do tych samych zmarginalizowanych grup, 
co kobiety, lub są w pilnej potrzebie fi nansowej, to jednak rzadko kiedy trak-
tują prostytucję jako sposób na przeżycie. Przeciwnie, biedni mężczyźni też 
kupują usługi seksualne od kobiet lub też sprzedają „swoje” kobiety innym 
mężczyznom. Prostytucja nie jest zjawiskiem neutralnym płciowo, ale wystę-
puje w społeczeństwie płciowo nierównym, zwłaszcza pod względem dostępu
do zasobów ekonomicznych. Te nierówne relacje władzy odbijają się też 
w seksualności obu płci i praktyce płacenia przez mężczyzn kobietom za 
seks w zamian za środki do życia. Prostytucja nie tylko utrwala takie prak-
tyki oraz implikuje, że mężczyźni mają nieograniczony dostęp do kobiecych 
ciał oraz ich seksualności w zależności od ich „bliskości” lub siły nabywczej. 
Opiera się na patriarchalnym założeniu, że mężczyźni mają swoje „naturalne” 
potrzeby seksualne i każdy z nich ma prawo je zaspokoić przy „użyciu” 
ciała jakiejś kobiety. W takiej optyce prostytucja stanowi naruszenie godno-
ści kobiet, ich praw człowieka, zwłaszcza prawa do równego traktowania. 

Gdy władze szwedzkie zdecydowały w 1999 r. o wprowadzeniu przepi-
sów, które kryminalizowały prostytucję po stronie klienta, czyli kupowanie 
usług seksualnych, uznały, że prostytucja jest szkodliwym zjawiskiem społecz-
nym i tolerowanie jej jest sprzeczne z zasadą równości płci. Ustawodawca 
podkreślił, że prostytucja i przemoc wobec kobiet są powiązanymi zjawi-
skami, mającymi korzenie w nierówności prawa wobec kobiet. Usytuował 
prostytucję w kontekście przemocy wobec kobiet, jednakowoż nie uznał 
samej prostytucji za przemoc wobec kobiet50.

49 Ibidem, s. 22. Fondation Scelles, Y. Charpenel (under the direction of), 4th Global Report: 
Sexual Exploitation, Persecution, Repression, Economica Ed., 2016.

50 J. Erikson, The Various „Problems” of Prostitution – A Dynamic Frame Analysis of Swedish 
Prostitution Policy, w: M. Coy (red.), Prostitution..., op. cit., s. 170.
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Nierówność w prostytucji jako zjawiska społecznego tkwi w samej 
jej istocie i jej celu. W jakim bowiem celu kobiety sprzedają swoje ciało, 
a w jakim mężczyźni kupują dostęp do kobiecych ciał? Kobiety sprzedają 
swoje ciało, co do zasady, by zdobyć pieniądze, z pilnej potrzeby fi nansowej, 
często by w ogóle przeżyć. Mężczyźni z kolei płacą za seks, by uzyskać sek-
sualną przyjemność. Słowem, mężczyźni wykorzystują biedę i ekonomiczną 
desperację kobiet, by w zamian za umowną „miskę ryżu”, zaspokoiły ich 
seksualnie. Trudno uznać takie warunki wyjściowe obu stron – kobiety 
(przetrwanie) i mężczyzny (przyjemność, rozrywka) – zawarcia transakcji za 
równoprawne. W warunkach strukturalnej i ideologicznej dominacji męż-
czyzn nad kobietami akt prostytucji jest nie tylko jaskrawą emanacją tych 
nierównych relacji władzy, ale też ich symbolicznym przypieczętowaniem. 
Mężczyźni wykorzystują ciała kobiet, biednych kobiet, kobiet z biednych 
krajów, kobiet z mniejszości, by uzyskać przyjemność. Wykorzystanie czyjejś 
biedy lub innych krytycznych okoliczności życiowych, by móc wykorzystać 
jego ciało zgodnie ze swoimi zachciankami i często bez zważania na akty 
woli tej osoby, to jednak coś znacznie więcej niż nierówność.

W optyce nowego abolicjonizmu i feministek z nurtu feminizmu rady-
kalnego prostytucja to nie tylko przykład nierówności płci, ale akt przemocy 
wobec kobiet. Akt prostytucji sam w sobie, nawet bez dodatkowego ładunku 
przemocy, który kobiety w prostytucji doznają od klientów. Transakcja, 
w której mężczyzna w zamian za pieniądze uzyskuje prawo do seksualnego 
wykorzystania ciała kobiety, na mocy której mężczyzna używa instrumen-
talnie ciała kobiety by się (jednostronnie) seksualnie zaspokoić i w którym 
seksualna przyjemność kobiety nie ma żadnego znaczenia jest formą struk-
turalnej dominacji nad kobietami. Nawet w sytuacji, gdy klient nie prze-
kracza granic i warunków tej transakcji. 

Umowa o świadczenie usług seksualnych nie jest zwykłą umową, nie 
chodzi o zwykłe wykonanie usługi, ale o nabycie/uzyskanie jednostron-
nego prawa do bezpośredniego seksualnego wykorzystania ciała kobiety 
dla własnej przyjemności, o przekroczenie, w zamian za pieniądze, seksu-
alnej autonomii drugiej osoby. Zawarcie umowy nie dotyczy jednak tylko 
wykorzystania ciała, ale też wykorzystania osoby obdarzonej ciałem51. Akt 
prostytucji to płatne seksualne wykorzystanie, w którym kobieta nie ma 
prawa powiedzieć czy poskarżyć się, że została wykorzystana, gdyż przy-
jęła za to pieniądze52.

W akcie prostytucji kobieta nie tylko „udostępnia” swoje ciało mężczyź-
nie, czy, jak twierdzą zwolennicy neoliberalnego dyskursu „pracy seksualnej”, 
wykonuje usługę seksualną. Kobieta, oddając swoje ciało do seksualnego 

51 C. Pateman, Kontrakt płci, tłum. J. Mikos, Czarna Owca, Warszawa 2014, s. 289–293.
52 R. Moran, Paid For..., op. cit., s. 107, 109, 112.
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wykorzystania, oddaje de facto siebie, gdyż nie sposób oddzielić seksual-
ności osoby od samej osoby i jej tożsamości. Jak podkreśla Carole Pateman 
w Kontrakcie płci, jako że podstawowym podziałem społecznym jest podział 
płci, tożsamość jednostki jest nieoddzielna od płciowej konstrukcji „ja”. 
„Patriarchalne ujęcie różnicy między męskością a kobiecością jest różnicą 
polityczną między wolnością a podporządkowaniem, a panowanie seksu-
alne to główny środek potwierdzenia swojej męskości przez mężczyzn”53.

W akcie prostytucji dochodzi do uprzedmiotowienia ciała kobiety. Ciało 
kobiety staje się towarem, przedmiotem wymiany na patriarchalno-kapita-
listycznym rynku, a wartość całej kobiety jest mierzona atrakcyjnością tego 
ciała w oczach klientów, czyli mężczyzn. I to właśnie doświadczenie skraj-
nego uprzedmiotowienia oraz męskiej wszechwładzy nad ich osobą, często 
prowadzącą mężczyzn do przemocy, gwałtów na kobiecie jest źródłem traum, 
PTSD, depresji oraz mechanizmów dysocjacji stosowanych przez kobiety 
w prostytucji54. To jest właśnie główna krzywda prostytucji i cena, która 
płacą kobiety, oprócz ogromnej stygmatyzacji społecznej. Stygmatyzacja 
prostytutek wynika bowiem z faktu, że patriarchalne społeczeństwo obarcza 
stygmatem ofi ary, a nie sprawców – mężczyzn sprzedających i kupujących 
kobiety. Ich traktuje jak uczciwych, porządnych i pełnoprawnych obywateli.

Kobieta oddaje swoją obdarzoną ciałem osobę do seksualnego wykorzysta-
nia mężczyźnie w zamian za pieniądze lub ich ekwiwalent. Jej zgoda na seks 
jest więc wymuszona przez pieniądze. Gdyby nie pieniądze, których potrze-
buje, nie wyraziłaby zgody. Czy można zatem w ogóle mówić o swobodnej
zgodzie? Feministki radykalne mówią o „płatnym gwałcie”55. Pieniądze wymu-
szają zgodę, niczym przemoc w gwałcie, a zatem prostytucja dla kobiet to w isto-
cie praktyka seryjnych gwałtów i tak też wiele kobiet swoją „pracę” odczuwa56.

To, że akt prostytucji jest czymś innym dla kobiet i innym dla męż-
czyzn, że nie jest tylko prostą usługą seksualną wyabstrahowaną z kontekstu 
kulturowego i społecznego, w jakim się odbywa, świadczą słowa samych 
mężczyzn, którzy korzystają z płatnego seksu. Tak jak neoliberalny dyskurs 
„seks pracy” w połączeniu z wszechobecną seksualizacją, czy wręcz pornifi -
kacją57 współczesnej kultury masowej przekonuje kobiety, że sprzedawanie 
swojego ciała to forma ich wyzwolenia i wyraz ich sprawczości, mężczyzn 
zaś, że kupowanie seksu to czysta rozrywka i kobiety lubią tę pracę.

53 C. Pateman, Kontrakt płci, op. cit., s. 293.
54 M. Coy, ‘I Am a Person Too’: Women’s Accounts and Images about Body and Self in 

Prostitution, w: M. Coy, Prostitution…, op. cit., s. 109.
55 C. MacKinnon, Traffi cking..., op. cit., s. 274.
56 R. Moran, Paid For..., op. cit.
57 Por. G. Dines, Pornland, Beacon Press, Boston 2011; M. Jyrkinen, McSexualization of 

Bodies, Sex and Sexualities: Maintreaming the Commodifi cation of Gendered Inequalities, w: M. Coy
(red.), Prostitution..., op. cit., s. 13–32; L. Cacho, Niewolnice władzy..., op. cit., rozdział 7.
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Jednak mężczyźni w prostytucji nie płacą wyłącznie za seks i chwilę przy-
jemności. W warunkach rosnącego równouprawnienia kobiet i transformacji 
relacji między płciami w każdej sferze życia oraz osłabienia dotychczasowych 
fi larów patriarchalnej dominacji mężczyźni w akcie kupowania seksu i wła-
dzy nad kobiecym ciałem kupują chwilę władzy i dominacji nad kobietą. 
Podporządkowania jej sobie wyłącznie na potrzeby własnego zaspokojenia 
w sposób, na jaki nie mogliby pozwolić sobie wobec równoprawnej part-
nerki. Samo kupowanie seksu od obcych kobiet nie jest postrzegane przez 
nich samych jako substytut seksu za darmo, w związku czy poza, z równą 
sobie kobietą. Mężczyźni podkreślali „oczyszczający efekt” zapłaty – sym-
boliczne przyzwolenie na używanie ciała kobiety bez konieczności emocjo-
nalnego angażowania się czy uwzględniania jej potrzeb58. Prostytucja daje 
kobietę rekwizyt/rzecz bez odpowiedzialności i konieczności traktowania 
jej jak osoby59.

Ten aspekt prostytucji pozwala zrozumieć również ekstremalnie wysokie 
wskaźniki wiktymizacji przemocą wśród prostytutek, jeszcze wyższe gróźb 
użycia przemocy oraz strachu przed przemocą. Groźba użycia przemocy 
przez klienta jest żądaniem zachowania się przez prostytutkę w określony 
sposób, na który ona dobrowolnie nie jest gotowa się zgodzić lub w spo-
sób przekraczający warunki ich umowy. Zatem klient, który stosuje groźbę 
przemocy lub przemoc, chce, by prostytutka zachowała się zgodnie z jego 
życzeniem i zmusza w ten sposób do tego kobietę. Prawo do wykorzystania 
seksualnego ciała określonej kobiety dla wielu mężczyzn koliduje z okre-
śleniem warunków i granic tego wykorzystania przez kobietę w momencie 
zawarcia transakcji, na które początkowo wyraził zgodę również sam męż-
czyzna. Jak to określiła Moran, klienci reagują przemocą na nasze reakcje 
i zachowania, które nie korelują z ich fantazjami, za których zaspokojenie 
płacą60. A czasami taką fantazją jest właśnie poniżenie, zbrukanie i zada-
nie fi zycznego bólu kobiecie, bo to właśnie mężczyznę seksualnie pobudza. 
Płacąc prostytutce za seks, wierzą, że mają do tego prawo, nawet wbrew 
woli samej kobiety. Akt zapłaty w ich oczach anuluje więc autonomię i pod-
miotowość tej kobiety. 

Badania mężczyzn korzystających z prostytutek i odwiedzających kluby 
ze striptizem w USA i krajach skandynawskich pokazały, że wielu z nich szuka 
tam przestrzeni, która „potwierdza” tradycyjne role płciowe oparte na wyż-
szości mężczyzn i wolnej od nakazów równouprawnienia czy partnerstwa61.

58 M. Coy, M.A.H. Horvath, L. Kelly, Troubling Notions of Male Entitlement: Men Consuming, 
Boasting and Confessing about Paying for Sex, w: M. Coy (red.), Prostitution..., op. cit., s. 124.

59 M. Tyler, Theorizing Harm..., op. cit., s. 95.
60 R. Moran, Paid For..., op. cit., s. 124.
61 M. Coy, J. Wakeling, M. Garner, Selling Sex Sells: Prostitution and the Sex Industry in 

Sexualized Popular Culture as Symbolic Violence, w: M. Coy (red.), Prostitution..., op. cit., s. 188.
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To właśnie przekonanie, że za pieniądze mężczyźni nie kupują usługi sek-
sualnej świadczonej przez wolną i równą im kobietę, ale absolutne podpo-
rządkowanie kobiety na użytek ich seksualnego zaspokojenia, leży u źródeł 
tak wysokich wskaźników przemocy klientów wobec prostytutek.

Przedstawianie prostytucji jako rozrywki czy też transakcji między rów-
nymi podmiotami zasłania strukturalne stosunki władzy i podporządkowa-
nia, faworyzuje męskie prawo do seksu poprzez normalizację seksualizacji 
kobiecych ciał oraz legitymizuje i utrwala dalszą patriarchalną władzę nad 
ciałami i seksualnością kobiet62. 

Zakończenie. 
Prostytucja jako szkodliwa praktyka kulturowa

Krzywda i eksploatacja kobiet w prostytucji multiplikuje się i przybiera 
kolosalne rozmiary w kwitnącym i zglobalizowanym przemyśle seksualnym, 
który rządzi się prawem zysku i operuje kategoriami produktów, klientów, 
marketingu, który normalizuje sex business jako zwyczajną działalność 
gospodarczą w branży rozrywkowej. 

Zjawisko społeczne, a zarazem niezwykle dochodowa branża z tak wyraź-
nym wymiarem politycznym, gdzie ciała kobiet są sprzedawane przez sutene-
rów i kupowane przez klientów płci męskiej, mieści się w kategorii szkodliwej 
praktyki kulturowej63 zaproponowanej przez Specjalną Sprawozdawczynię 
ONZ ds. przemocy wobec kobiet w dokumencie nr 2364 będącym wykład-
nią do art. 5 a) Konwencji ws. Likiwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji 
Kobiet. Chociaż dokument nie wymienia wśród przykładowych szkodli-
wych praktyk tradycyjnych prostytucji, to jednak kryteria zaproponowane 
we wprowadzeniu pozwalają ją również tak zakwalifi kować. 

Dokument stanowi, że praktyki takie są uwarunkowane płciowo (gen-
dered) i kontynuowane ku korzyści mężczyzn. Mimo swojej szkodliwości 
oraz wyraźnego naruszenia międzynarodowych standardów praw człowieka 
są kultywowane i niepodważane, otoczone często aurą moralności oraz 
normalności w oczach osób je stosujących. Nigdy nie osiągniemy równo-
ści kobiet i mężczyzn, jeśli wciąż będziemy odmawiać fundamentalnych 
praw połowie ludzkości. Kontrola kobiecej seksualności przez mężczyzn, 

62 M. Coy, J. Wakeling, M. Garner, Selling Sex Sells..., op. cit., s. 188.
63 S. Jeffreys, Prostitution as a Harmful Cultural Practice, w: C. Stark, R. Whisnant (red.), Not 

For Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornography, Spinifes, Melbourne 2005, s. 386–335. 
Podaję za: S. Jeffreys, Beyond ‘Agency’ and ‘Choice’ in Theorizing Prostitution, w: M. Coy (red.), 
Prostitution..., op. cit., s. 80–81.

64 UN Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women 
and Children.
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polityczne i ekonomiczne podporządkowanie kobiet utrwalają ich niższy 
status oraz hamują strukturalne i mentalne zmiany konieczne, by wyelimi-
nować nierówność płci.

Prostytucja jest szkodliwa dla zdrowia kobiet. Służy realizacji męskich 
apetytów seksualnych. W ogromnej większości prostytutki stanowią kobiety, 
płacą za seks zaś niemal wyłącznie mężczyźni. Nawet jeśli młodzi mężczyźni 
czy chłopcy też są prostytuowani, to jednak ich klientelę również stanowią 
inni mężczyźni. Jest to praktyka uwarunkowana płciowo i klasowo. Ludzie, 
którzy nie mają pieniędzy, sprzedają swoje ciało ludziom z pieniędzmi. 
Koszty psychiczne i emocjonalne, które ponoszą prostytuowane kobiety 
(m.in. PTSD, depresje, dysocjacja), ryzyko zarażenia chorobami przeno-
szonymi drogą płciową oraz, last but not least, strach przed przemocą, 
a nawet śmiercią z rąk klienta to nieodłączne warunki „pracy” prostytutek. 
Jakkolwiek warunki pracy innych branży i profesji mogą być niebezpieczne 
i szkodliwe, chyba w żadnej bycie zamordowanym kilka razy dziennie (noc-
nie) nie zalicza się do ryzyka zawodowego. 

Wreszcie utrwalaniu tej praktyki służy pogląd, że prostytucja jest swego 
rodzaju realistyczną i dostępną, nawet jeśli desperacką, opcją dla kobiet. 
Jest legitymizowana przez jej legalizację oraz  normalizowana przez neo-
liberalny dyskurs i komercyjną terminologię używaną powszechnie jako 
formę poprawności politycznej (np. usługa seksualna, pracownica seksu-
alna zamiast prostytutka czy osoba prostytuowana etc.), a które w istocie 
przysłaniają prawdziwą naturę zjawiska. 




