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Το ‘’S
SEX SLAVES
S’’ είναι ένα ντοκυμαντέρ
ν
που δείχνειι το πέρασμα
α κοριτσιών προς
π
τη
διεθννική σωματεμ
μπορία (από την αναζήτη
ηση εργασίαςς σε ξένες χώ
ώρες μέχρι το
ο πώς
καταλλήγουν στα κυκλώματα
κ
τ πορνείαςς). Βλέπουμεε το ρόλο που
της
υ παίζει στη βίαια
οργαννωμένη φάμ
μπρικα του σεεξ η τσατσά, ο μπάτσος, ο νταβάς καθ
θώς και ο
πορνο
οπελάτης, ο οποίος αποττελεί τον κύρ
ριο κορμό τηςς πορνείας γιιατί αν δεν υπήρχε
καταννάλωση (πορ
ρνοπελάτης// βιαστής), δ
δε θα υπήρχεε το ‘’προιόν’’’ (εκδιδόμενη
η). Στην
ουσία
α η πόρνη είνναι η άλλη, η ξένη και η εκ
κτόνωση του
υ πελάτη. Πίσ
σω από την
προκλλητική εμφά
άνιση και το βάψιμο
β
κρύβ
βεται αυτό που είναι αόρατο γι’ αυτόνν. Οι
εξευττελισμοί, οι ξυ
υλοδαρμοί , οι
ο βιασμοί, ο ψυχολογικό
ός πόλεμος, ο εθισμός στα
α
ναρκω
ωτικά και το
ο αλκοόλ, η καταπάτηση
κ
κάθε είδους αξιοπρέπεια
ας.
Η αφετηρία για τη
ην κατακόρυ
υφη αύξηση ττου δουλεμπ
πορίου γυναιικών από τις αρχές
του ’9
90 ήταν η αγ
γοραπωλησία
α δεκάδων χιιλιάδων γυνα
αικών από τη
ην ανατολική
ή Ευρώπη.
Οι γυνναίκες αυτέςς με τη βοήθεεια των κραττικών μηχανισμών εκπορ
ρνεύτηκαν μεε τη βία
σε ένα
αν ανεπίσημ
μο κόσμο εργ
γασίας δίχως χαρτιά, σχεεδόν αόρατεςς. Οι μετανάσ
στριες
εργάττριες στην πο
ορνική αγορά είναι σώμα
ατα παραβια
ασμένα, αποκ
κλεισμένα, άγ
γρια
εκμετταλλεύσιμα. Μέσα στη δεεκαετία 1990
0‐2000 διακιινήθηκαν καιι εργάστηκανν στην
ελληννική αγορά του σεξ περίπ
που 80.000 γυναίκες.
γ
Απο
οτέλεσμα τηςς αισχρής του
υς
εκμεττάλλευσης; ο τζίρος των 7.3 δισεκατο
ομμυρίων ευρ
ρώ. Έχουμε ννα κάνουμε με
μ
αστρο
ονομικά ποσ
σά αφού σήμερα, ο τζίροςς της πορνεία
ας στην ελλά
άδα λέγεται ότι
ό αγγίζει
ετήσιια το 1 δις ευ
υρώ! (Καθημερινή, 6/5/1
12)
Το πιιο συσκοτισμ
μένο κομμάτιι της κατανα
αγκαστικής πορνείας
π
στην ελλάδα είναι οι
πορνο
οπελάτες. Κα
ανείς δεν ασχχολείται με α
αυτούς, κανείς δεν τους αγγίζει,
α
κανείίς δεν
τους στοχοποιεί. Η φιγούρα του
τ πορνοπεελάτη είναι διαταξική. Μο
ορφωμένοι, πλούσιοι,
π
φτωχχοί, μπάτσοι, στρατιωτικ
κοί, επιχειρημ
ματίες, οικογ
γενειάρχες, έλλληνες, νέοι, γέροι,
αλλοδ
δαποί, όλη η κοινωνική διαστρωμάτω
δ
ωση. Ο ρόλοςς του πορνοπ
πελάτη είναι σαφής
και συ
υγκεκριμένο
ος. Αγοράζει σώματα
σ
σα να
ν διαλέγει εμπόρευμα,
ε
π
προωθεί
το αντριλίκι
α
και τη
η μάτσο συμπεριφορά το
ου στους νεότερους παρο
οτρύνοντάς ττους να κάνο
ουν το
ίδιο, μένει
μ
πάντα αόρατος, καλλυμμένος κα
αι προστατευ
υμένος από το κράτος(π.χχ.
περίπ
πτωση των οροθετικών
ο
γυναικών),
γ
αναπαράγει την
τ κουλτούρ
ρα του βιασμ
μού, την
εξουσ
σία του φαλλλού καθώς κα
αι το ρόλο το
ου στην κοινωνία ως μηχχανή που πρέέπει να
ικανο
οποιηθεί.
Εμείςς, αντιλαμβαννόμαστε τους εαυτούς μα
ας ως κομμάττι των από τα
τ κάτω αυτή
ής της
κοινω
ωνίας και με βάση την ταξική μας συννείδηση η θέσ
ση μας δε μπ
πορεί παρά να
α είναι με
αυτή των εκμεταλλλευόμενων ανθρώπων, στη συγκεκρ
ριμένη περίπ
πτωση των
εκδιδ
δόμενων γυνα
αικών ως θύματα της εξο
ουσίας και τη
ης πατριαρχιικής κοινωνίας.
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