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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava materinstvo in partnerske odnose žensk, ki so ponudnice spolnih 

storitev v Sloveniji. Seksualne delavke v vlogi matere in partnerke močno odstopajo od »ideala« 

ženske, kakršnega narekujejo družbena pričakovanja, kar pred njih postavlja izzive, povezane 

z usklajevanjem različnih socialnih vlog. V teoretičnem uvodu delo obravnava širši družbeno-

politični kontekst prostitucije, vključujoč razlago različnih regulatornih praks in diskurzivnih 

vidikov, ki pomembno sodoločajo konstituiranje socialnih in spolnih vlog. V nadaljevanju se 

osredotoča na pojasnjevanje družbene determiniranosti teh vlog (s poudarkom na materinski 

vlogi) skozi teorijo socialnega konstrukcionizma, ki v pričujočem delu predstavlja temelj 

razlage ženskosti, materinstva in razmerij zasebnosti. Namen empirične raziskave je preveriti, 

kako ženske, ki ponujajo spolne storitve, opredeljujejo različne socialne vloge, kako doživljajo 

njihovo prepletanje z vlogo seksualne delavke ter kakšne strategije razvijejo za premagovanje 

ambivalentnosti teh vlog. Da bi proučevano tematiko razumeli kompleksneje, je uporabljen 

kombiniran raziskovalni pristop z metodološko triangulacijo. Vzorec zajema 22 seksualnih 

delavk ter 4 strokovne delavke iz različnih vladnih in nevladnih socialno-varstvenih organizacij. 

Ugotovitve kažejo, da je področje partnerstva v primerjavi z materinstvom bolj nekompatibilno 

seksualnemu delu, kar napeljuje k dejstvu, da ženske vlogo seksualne delavke lažje in bolj 

uspešno usklajujejo z materinsko vlogo. Seksualne delavke se tako v materinski kot v partnerski 

vlogi vrednotijo izrazito pozitivno, čeprav morajo zaradi ambivalentnosti teh življenjskih 

področij razviti strategije usklajevanja različnih socialnih vlog.  

Ključne besede: prostitucija, seksualno delo, seksualne delavke, materinstvo, partnerstvo, 

socialne vloge, spolne vloge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This master’s thesis studies the notions of motherhood and intimate relationship among female 

sex workers in Slovenia. The identity of a sex worker as a mother and a partner does not fit the 

socially proposed feminine ideal, which poses new challenges in terms of finding balance 

between different social roles. In the theoretical introduction, sex work is introduced in a wider 

socio-political context, presenting various regulatory practices, as well as different views and 

positions towards sex work. Furthermore, the thesis focuses on explaining the social-

constructionist background of various social and gender roles, emphasizing the role of a mother. 

A combined research approach along with the methodological triangulation was used in order 

to discover how sex workers define these roles; how they manage the coexistence of the roles 

of a mother, a partner, and a sex worker; and what kind of coping strategies they develop in 

order to successfully balance the different areas of their lives. The sample comprised 22 sex 

workers and 4 professionals from different governmental and non-governmental social welfare 

organizations. The findings indicate that maintaining an intimate relationship while being 

involved in sex work is way more difficult than managing the coexistence of sex work and 

motherhood. Therefore, sex workers are more successful in coping with the ambivalence over 

the roles of a sex worker and a mother. Although their self-evaluation as mothers and partners 

is distinctively positive, they have to develop different coping strategies in order to manage 

different social roles.  

Key words: prostitution, sex work, sex workers, motherhood, intimate relationships, social 

roles, gender roles  
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I UVOD 

Govor o prostituciji je zaznamovan z moralnimi in vrednostnimi sodbami, zaradi katerih želim 

uvodoma pojasniti svoje stališče do obravnavane teme in rabo terminologije, ki jo apliciram v 

magistrskem delu. Izbira pojmovanj ni nikoli nevtralna, temveč vedno odraža perspektivo 

tistega, ki piše.  

Kljub temu da sta se v preteklosti v odnosu do prostitucije oblikovali dve nasprotujoči 

perspektivi, se sama do prostitucije ne opredeljujem enoznačno. Ne želim zavzeti pozicije, ki 

predvideva, da vsaka prostitucija a priori pomeni nasilje, niti ne želim trditi, da nikoli ne 

vsebuje indikacij nasilja in izkoriščanja. Dopuščam možnost, da prostitucija za nekatere ženske 

pomeni obliko dela, za katero so se odločile prostovoljno - čeprav kaže tudi na izbiro in 

prostovoljnost odločitve gledati s subjektivnega vidika posameznic in se izogibati tendenci po 

njuni univerzalizaciji - ob hkratnem upoštevanju dejstva, da je ta vrsta dela pogosto 

zaznamovana z razmerji moči in prisile. Osrednja točka mojega stališča je dopuščanje 

heterogenosti izbir, izkušenj in interpretacij, pri čemer se kot ključni element analize področja 

prostitucije kažejo pričevanja žensk, ki se neposredno srečujejo s tem področjem.  

Moje stališče se je oblikovalo skozi triletni proces raziskovanja prostitucije, v okviru katerega 

sem se srečevala z ženskami, ki niso nujno ustrezale stereotipni podobi ponudnice spolnih 

storitev. Ta jih predstavlja kot pocestnice, uživalke drog, žrtve nasilja in spolnih zlorab, 

travmatične izkušnje pa naj bi bile povod za njihov vstop v svet prostitucije. Seksualnih delavk 

ne patologiziram, temveč jim skozi empirični del naloge omogočam participacijo, jim dajem 

glas in jih ne prikazujem kot homogene skupine z enoznačnimi značilnostmi. S tem si 

prizadevam za destigmatizacijo prostitucije in senzibilizacijo (akademske) javnosti, ki se bo 

odločila za branje pričujočega dela.  

V magistrskem delu večinoma govorim o ženskah1 v prostituciji, zaradi:  

(1) podatkov, ki kažejo na znatno večji delež ženske prostitucije v primerjavi z drugimi in  

(2) spolno specifične vloge matere, ki se nanaša na ženski spol in je bistvenega pomena v 

raziskovalnem delu naloge, saj so vse sodelujoče ženskega spola.   

Za opisovanje oseb v prostituciji uporabljam termine seksualna delavka, ponudnica spolnih 

storitev ali ženska, ki se ukvarja s prostitucijo, saj izrazi, kot sta »prostitutka«2 ali »pocestnica«, 

ženske v prostituciji objektivizirajo in »reproducirajo prostitucijo kot nemoralno aktivnost« 

(Pajnik, 2002, 149), prav tako pa so obremenjeni s socialno in moralno stigmo ter se povezujejo 

s konceptom »umazane« ženske (Popov, 2008). Tovrstni termini nas silijo, da na prostitucijo 

gledamo kot na edino določujočo lastnost osebe, kar povzroči, da njeno identiteto označujemo 

zgolj skozi prizmo ponujanja spolnih storitev. Z izrazom seksualna delavka želim opozoriti na 

                                                           
1 Ženska oblika je uporabljena kot nevtralna in se največkrat nanaša na oba spola, moškega in ženskega, razen v 

primeru ko govorim o spolno specifični vlogi matere in partnerke.  

Obe obliki, torej seksualna delavka in seksualni delavec, uporabljam zgolj v primerih, ko se sklicujem na avtorje 

in avtorice, ki eksplicitno uporabljajo poimenovanje v obeh spolih. 
2 Izraz prostitutka na nekaterih mestih uporabim zgolj zaradi dobesednega citiranja avtorjev. 
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to, da je prostitucija lahko nekaj, kar ženska dela, za kar se odloči in kar njene osebnosti ne 

opredeljuje v celoti. Z istim razlogom uporabljam izraz seksualno delo. Termin seksualno delo 

se sicer uporablja za vsa dela, povezana s seksualno industrijo (ne zgolj za prostitucijo) (ibid), 

prostitucija pa naj bi bila eno izmed teh del. Izraza seksualno delo ne uporabljam konsistentno, 

saj predstavlja širši okvir seksualne industrije, vendar ga vpeljujem zaradi tega, ker želim 

poudariti, da prostitucijo dojemam kot legitimno obliko dela, ko jo označujejo prostovoljna in 

konsenzualna razmerja med akterji. S tem razlogom v besedilu izraza seksualno delo in 

prostitucija uporabljam mešano.  

Posebej izpostavljam dejstvo, da raziskava večinoma obravnava segment stanovanjske 

prostitucije (deloma pa tudi prostitucijo v masažnih salonih ter avtomobilsko in hotelsko 

prostitucijo), znotraj katerega je pogosteje kot pri drugih vrstah prostitucije zaznati 

neodvisnost3 ponudnic spolnih storitev (Pajnik, 2008). 82 % udeleženih v raziskavi svoje delo 

opravlja v stanovanju, kjer delajo same ali pa skupaj z nekaj ostalimi ženskami. Nobena ne 

poroča o prisili ali zvodniških razmerjih. Zaradi obravnave določenih segmentov prostitucije, 

rezultatov raziskave ne morem posploševati na druge vrste prostitucije. Rezultati bi bili morda 

drugačni, če bi vzorec raziskave predstavljale ženske, ki delajo na ulici in v barih, eskort 

spremljevalke ali žrtve prisilne prostitucije. 

Raziskavo, ki je nastajala v okviru pričujočega magistrskega dela, kontekstualiziram v dveh 

tematskih sklopih. Prvi se nanaša na diskurzivne, politične in pravne razsežnosti seksualnega 

dela, drugi pa obravnava proučevano temo skozi prizmo socialno-konstrukcionistične teorije.  

Pravni in politični kontekst raziskave dojemam kot pomemben dejavnik pri razumevanju 

seksualnega dela, materinstva in partnerstva seksualnih delavk. Spremembe v intimnih vidikih 

zasebnega življenja so namreč neposredno povezane s širšimi družbenimi odnosi in stanji (in 

obratno). Različni diskurzi in odnosi do seksualnega dela kot družbenega pojava tako določajo 

konstituiranje in doživljanje različnih socialnih vlog, med katere spadata tudi vloga matere in 

partnerke. Pomembno vplivajo tudi na izkušnje seksualnih delavk.  

Teoretična umestitev proučevane teme, predvsem materinstva in partnerstva seksualnih delavk, 

med drugim odraža paradigmatsko opredelitev do obravnavane teme in se kaže kot pomembna 

iztočnica za raziskovalni del naloge. Materinstvo je predstavljeno kot primarna ženska vloga, 

kot mit, okrog katerega se kopičijo družbena pričakovanja do žensk, ki pa prav tako definirajo 

institucijo zakonske oziroma partnerske zveze. V povezavi s prostitucijo izpostavljam pojav 

stigme, ki sodoloča izkušnje materinstva in partnerstva seksualnih delavk. 

V empiričnem delu naloge ugotavljam, kako se seksualno delo povezuje z materinstvom in 

partnerskimi odnosi seksualnih delavk, v okviru česar si prizadevam odgovoriti na vprašanje, 

kako seksualne delavke v vsakdanjem življenju usklajujejo vloge, ki so na prvi pogled 

ambivalentne in nezdružljive. Osrednji del raziskovalnega dela predstavljajo intervjuji s 

seksualnimi delavkami, s čimer sem dognanjem, pridobljenim skozi raziskovalni del naloge, 

                                                           
3 Neodvisnost v smislu svobode pri organizaciji seksualnega dela in odsotnosti zvodniških razmerij. Kljub temu 

Pajnik (2008) opozarja, da tega ne smemo posploševati, saj so nasilje, zvodništvo in prisila lahko prisotni tudi v 

stanovanjski prostituciji.  
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zagotovila aplikativno vrednost. Kljub temu sem zaradi boljšega vpogleda v problematiko 

intervjuje izvedla tudi s predstavnicami socialno-varstvenih organizacij, ki prihajajo v stik s 

seksualnimi delavkami.  

Tema materinstva in partnerskega življenja seksualnih delavk v Sloveniji še ni bila predmet 

raziskav, zaradi česar potrebe v okviru starševstva in partnerskih odnosov seksualnih delavk v 

slovenskem prostoru še niso prepoznane. Pričujoče delo zato predstavlja pomemben korak k 

prepoznavanju potreb in destigmatizaciji seksualnih delavk v vlogi matere in partnerke. 

Pomemben prispevek svojega dela v širšem družbenem kontekstu vidim v preizpraševanju 

ideala ženske in v reprezentaciji seksualnih delavk onkraj vloge ponudnic spolnih storitev. 

Vzbuditi želim zavedanje, da so seksualne delavke tudi mame, partnerke, hčere, ter s tem 

preprečiti, da njihovo celotno eksistenco reduciramo zgolj na identiteto seksualne delavke.  
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 DRUŽBENO-POLITIČNI DISKURZI 

1.1 OPREDELITEV PROSTITUCIJE 

Opredelitve in odnosi do prostitucije se nenehno spreminjajo vzporedno z družbenimi, 

kulturnimi in zgodovinskimi premiki. Poskus oblikovanja univerzalne definicije prostitucije je 

tako vnaprej obsojen na propad, saj gre za družbeni pojav, ki nastaja in se vsakič znova 

redefinira v družbi. Kljub temu v nadaljevanju predstavljam nekatere avtorje in njihove 

definicije prostitucije, ki nedvomno odražajo tudi različna zgodovinska pozicioniranja v odnosu 

do tega pojava. 

Prostitucija je pogosto okarakterizirana kot najstarejša obrt oziroma najstarejši poklic, kar 

pomeni, »da je prostitucija stara toliko, kot so stare človeške družbe, obstajala je v vseh 

zgodovinskih obdobjih in v vseh kulturnih okoljih« (Kanduč, Korošec in Bošnjak, 1998, 53). 

Po Kanduču, Korošcu in Bošnjaku (1998) se definicije prostitucije stikajo v treh temeljnih 

prvinah, ki spolno prakso spremenijo v prostituiranje: komercializacija seksa, ki predvideva, da 

je spolna storitev opravljena v zameno za plačilo, promiskuiteta in emocionalna indiferentnost 

do spolne storitve. Tudi Zaviršek (1993) podobno podaja opis ženske, ki se ukvarja s 

prostitucijo; je ženska, ki nudi vnaprej dogovorjene in plačane spolne storitve različnim 

moškim, pri čemer obstaja stroga emocionalna distanca.  

Definicije, ki so nastale v 18. in 19. stoletju, se do prostitucije opredeljujejo predvsem moralno 

in vrednotno. Eno od takšnih opredelitev je na primer podal Webster (Scott, 1969, 9), ki pravi, 

da je »prostitucija dajanje svojega telesa v najem za opolzke namene«. Pajnik (2008) ta čas 

poimenuje kot čas intenzivnega podružabljanja prostitucije, to je potiskanja prostitucije v 

družbene okvire (ne)sprejemljivega. Sredi 19. stoletja so z vzponom statistike razprave o 

prostituciji postajale vse bolj medikalizirane. Prostitucija je veljala za družbeno bolezen, ki 

predstavlja grožnjo obstoječemu družbenemu redu. V tistem obdobju je bila prostitucija 

označena za družbeno zlo (Pajnik, 2008), predstavljena v luči deviantnosti in patološkosti.  

Drugo polovico 19. stoletja in začetek 20. stoletja je zaznamoval vzpon družboslovnih znanosti. 

Sociologija deviantnosti je s kriminologijo prostitucijo še vedno obravnavala kot patološki 

pojav. Pojasnjevali so jo kot deviacijo in vzroke zanjo iskali v biološkem determinizmu (ibid). 

Takšna paradigma je imela vpliv tudi na pojasnjevanje in raziskovanje prostitucije v Sloveniji. 

Prostitucija pri nas ni bila predmet raziskovanja do 60. let prejšnjega stoletja, ko sta Kobal in 

Bavcon (1969) objavila študijo o socialno-patoloških aspektih prostitucije.  

Pozneje v 20. stoletju se je v sociologiji okrepila interakcionistična perspektiva, ki je 

izpostavljala družbena in ekonomska razmerja pri obravnavi različnih družbenih fenomenov. 

Prostitucijo so začeli obravnavati kot posledico neenakih družbenih razmerij (Pajnik, 2008).  
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Pajnik (2008) pravi, da se sodobne razprave o prostituciji še vedno osredotočajo na 

pojasnjevanje, v čem je seksualna delavka drugačna od »ostalih« žensk, kar osebe v prostituciji 

postavlja v položaj »drugega«. Kljub temu se je odnos do prostitucije pričel liberalizirati, k 

čemur je doprinesla seksualna revolucija in z njo izum plastične seksualnosti, ki je odrezana od 

povezanosti z reprodukcijo. Temu je bila inherentna tudi revolucija ženske spolne avtonomije 

(Giddens, 2000). Boj žensk za osvoboditev in demokratizacijo intimnega življenja z zahtevami 

po večji spolni enakosti namreč »[…] vodi v krizo tradicionalnih družbenih institucij (zakonske 

zveze, monogamije in jedrne družine), ki se navezujejo na precejšnjo represijo nad prostim 

izražanjem spolne identitete« (Kanduč idr., 1998, 70). Pogledi na spolno vedenje žensk so se 

začeli počasi spreminjati, zaradi česar promiskuiteta danes ni a priori patologizirana (ibid). 

Pojavljati so se začele bolj objektivne, ne tako moralno in vrednotno zaznamovane definicije 

tega pojava.  

Scott (1969, 12) o prostituciji zapiše:  

»Prostitutka ali prostituiranec je oseba, ki se za kakršnokoli plačilo spolno predaja 

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

pa postranska zaposlitev.« 

Ta definicija za razliko od prejšnjih vključuje pojmovanje prostitucije kot oblike dela in 

implicira možnost (prostovoljne) odločitve za takšno vrsto dela. Prav tako govori o obstoju 

ženske in moške ter heteroseksualne in homoseksualne prostitucije. 

Na liberalizacijo odnosa do prostitucije so opozarjala tudi različna gibanja za enakost med 

spoloma in samoorganizacije žensk, vključenih v prostitucijo. Za poimenovanje prostitucije se 

je v 70. letih prejšnjega stoletja uveljavil izraz seksualno delo, ženske in moške, ki se ukvarjajo 

s prostitucijo, pa so poimenovali seksualne delavke in delavci (Pajnik, 2008). Termin seksualno 

delo (ang. sex work) definira prostitucijo kot »ponujanje komercialnih seksualnih storitev, 

predstav ali produktov v zameno za materialno zamenjavo« (Weitzer, 2000, 3).  

Tudi Primorac (2002) prostitucijo definira kot »komercialni ali plačljivi seks«, vendar pa 

opozarja na pomanjkljivosti te definicije, saj prostitucija ni edina različica komercialnega seksa. 

Definicijo dopolni Weitzer (2000), ki pod to obliko dela, poleg prostitucije, uvršča še striptiz, 

erotični ples, telefonski seks in pornografijo. Nekateri avtorji (npr. Popov, 2008) se ne strinjajo 

z enačenjem prostitucije z ostalimi oblikami seksualne industrije in se zavzemajo za ločeno 

obravnavo teh področij. 

Novejšo opredelitev seksualnega dela podaja Amnesty International, ki s pojmom zajema 

izmenjavo spolnih storitev med odraslimi. Ti se glede tega konsenzualno strinjajo v zameno za 

plačilo, kjer se o pogojih dogovorita prodajalka oziroma prodajalec in stranka. Ponudnice in 

ponudnike spolnih storitev definirajo kot odrasle osebe, ki redno ali občasno prejmejo denar ali 

blago v zameno za konsenzualno spolno storitev. Tovrstno terminologijo označujejo kot 

neprimerno za poimenovanje otrok in žrtev trgovanja z ljudmi (Amnesty International, 2017). 
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Overs (2002), aktivistka za človekove pravice pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), 

seksualno delo opredeljuje kot ponujanje spolnih storitev v zameno za materialne dobrine. Ta 

vedno vključuje seksualno delavko oziroma delavca in stranko, pogosto pa tudi različne 

posrednike (npr. zvodnika ali zvodnico). Seksualne delavke in delavce definira kot ženske, 

moške in transspolne osebe, ki v zameno za spolne storitve prejmejo denar ali blago. V to 

dejavnost vstopijo zavestno in jo lahko jemljejo kot dodaten vir dohodka ali poklic.  

Ko govorimo o spolu znotraj prostitucije je potrebno omeniti, da je v ospredju ženska 

heteroseksualna prostitucija. Podatki veljajo za Slovenijo, tako namreč ocenjuje Šori (2005) ter 

nekateri drugi posamezniki, ki aktivno raziskujejo področje prostitucije pri nas (npr. Pajnik, 

2008), in za Evropo. Po podatkih nizozemske organizacije TAMPEP4 (Sex Work in Europe, 

2009) ženske seksualne delavke predstavljajo 87 % celotne populacije, medtem ko v nekaterih 

državah ni zanemarljiv delež moške in transspolne prostitucije. Po podatkih, ki veljajo za 

Nizozemsko, naj bi bil delež moške prostitucije v heteroseksualnih razmerjih pet odstoten, 

enaka pa sta tudi deleža transspolne in istospolne prostitucije (Outshoorn, 2004, 166).  

1.2 RAZLIČNI POGLEDI NA PROSTITUCIJO 

Skozi zgodovino so se oblikovali različni pogledi na prostitucijo. Javni diskurz v odnosu do 

prostitucije je predvsem moralističen in odklonilen, kar se manifestira v dveh značilnostih - 

hipokriziji in paternalizmu (Popov, 2008). Hipokrizija se kaže v dvoličnem odnosu do 

udeleženih v prostituciji, saj na eni strani preziramo ponudnico spolnih storitev, njenega klienta 

pa ne (Primorac, 2002), paternalizem pa kot »vmešavanje v svobodo ali avtonomijo nekega 

človeka, utemeljeno s tem, da gre za njegovo dobrobit« (ibid, 116). Najočitnejši in najpogostejši 

način vmešavanja v človekovo avtonomijo je poseganje s pomočjo zakonodaje. Modeli 

zakonskega urejanja prostitucije se nikoli v zgodovini niso osredotočali na potrebe ali interese 

oseb v prostituciji, temveč so imeli za cilj zavarovati družbo pred prostitucijo (Popov, 2008). 

Večinska družba tako pogosto pokroviteljsko odloča o problemih manjšine, pri čemer gre za 

zanikanje akterstva oseb v prostituciji. 

Prostitucija je velikokrat predstavljena kot zlo, ker (1) krši božje zakone, (2) je nemoralna in 

(3) podpira patriarhalno družbo (Kanduč idr., 1998). Argumente, ki pogosto nastopajo proti 

prostituciji navaja tudi Primorac (2002): (1) tveganje spolno prenosljivih bolezni, (2) nasilje 

strank nad ponudnicami spolnih storitev, (3) izkoriščanje s strani zvodnikov in (4) 

stigmatizacija žensk, vključenih v prostitucijo.  

Kljub temu pa nekateri avtorji (Kanduč idr., 1998; Scott, 1969; Stallberg, 1998) govorijo o 

funkcionalnosti tega družbenega pojava. Stallberg (1998 v Zaviršek, 1994) meni, da ima 

prostitucija tri socialne vloge: 

− deluje v vlogi stabilizacije in ohranjanja socialne institucije zakonske zveze, 

                                                           
4 TAMPEP (European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers) je 

mednarodna mreža oziroma projekt, ki se usmerja na naslavljanje različnih potreb seksualnih delavk in delavcev 

v Evropi, predvsem se osredotoča na zmanjševanje tveganja za okužbo s HIV in drugimi spolno prenosljivimi 

boleznimi ter na zaščito (državljanskih in človekovih) pravic seksualnih delavk in delavcev.   
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− kot oblika odklonskega vedenja omogoča lažjo ločitev med družbeno sprejetim 

moralnim in nemoralnim vedenjem, 

− ima ekonomsko vlogo, saj je vir preživetja za mnoge ženske (in njihove družine).  

Kanduč in sodelavci (1998) prostitucijo označijo za »funkcionalno zlo«, saj: 

− utrjuje družbene institucije, na primer jedrno družino in monogamno zakonsko zvezo, 

− je zaradi prostitucije manj posilstev in drugega spolnega nasilja, 

− omogoča spolno občevanje osebam, ki imajo zaradi različnih razlogov težave pri 

navezovanju spolnih stikov, 

− omogoča zaslužek.  

O funkcionalnosti prostitucije kot odklonskega vedenja piše tudi Zaviršek (1994, 121), ki o 

prostituciji govori kot o »trdni družbeni instituciji, ki je nujni del in nujna posledica družbenih 

sistemov«. Primorac (2002) v okviru funkcionalizma govori celo o komplementarnem oziroma 

simbiotičnem odnosu med zakonsko zvezo in prostitucijo ter v prostituciji ne vidi univerzalnega 

zla. Podobno tudi de Beauvoir (2013b5), ki prostitucijo označi za soodnosnico zakonske zveze.  

Kljub liberalizaciji odnosa do prostitucije v sodobnosti, ta tudi danes ostaja podvržena 

moralnim obsojanjem. Primorac (2002) pravi, da je to eden redkih tradicionalnih pogledov na 

seks, ki ni podlegel splošni liberalizaciji spolne morale v zahodnih družbah, saj ohranja velik 

del svoje tradicionalne strogosti. V obravnavah prostitucije je danes prisoten dualističen, 

polariziran, izključujoč pristop. Vsaka stran enoznačno opredeljuje polje, ki je kompleksno in 

ga ne moremo zaobjeti v univerzalni opredelitvi. Ena stran prostitucijo opredeljuje kot nasilje, 

osebe v prostituciji pa kot žrtve, druga stran pa prostitucijo vidi kot legitimno obliko dela ter 

dopušča možnost samoodločanja in prostovoljnosti v prostituciji (Pajnik, 2008).  

1.2.1 Abolicionizem: »prostitucija je nasilje« 

Abolicionistični pristop prostitucijo obravnava kot način degradiranja in poniževanja ženskega 

telesa, zaradi česar jo označi za nasilje. Ponudnice spolnih storitev dojema kot žrtve, saj 

prostitucijo vidi kot popoln primer patriarhalnih razmerij med spoloma (Weitzer, 2009). Popov 

(2008) pravi, da ta pristop poudarja, da prostitucija v nobenem pogledu ni običajno delo, saj naj 

bi stranke in zvodniki ponudnice storitev izkoriščali, to pa »vzdržuje neenakosti med spoloma, 

povečuje nasilje in utrjuje prostitucijo kot patriarhalno institucijo« (Pajnik, 2008, 47).  

Ženske v prostitucijo v nobenem primeru ne vstopijo prostovoljno ali razumsko, »ampak jih v 

to silijo socialni, ekonomski in politični dejavniki« (Popov, 2008, 33). S tem je ponujanje 

spolnih storitev postavljeno v okvir prisile, ženske pa so predstavljene kot pasivni objekti, ki 

jih je treba zavarovati (Pajnik, 2008).  

Weitzer (2006) piše o t.i. vojni proti prostituciji, ki ustvarja fenomen moralne panike, zaradi 

katerega je objektivna realnost, ki zadeva prostitucijo, v celoti spregledana. Ustvarjajo jo 

različne krščansko usmerjene skupine ter skupine radikalnih feministk. Prostitucija za njih 

                                                           
5 Delo je bilo prvič izdano leta 1949. 
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pomeni seksualni liberalizem, razpad moralnih vrednot in tradicionalnega pomena družine, pri 

čemer o prostituciji govorijo v okviru univerzalističnih, stereotipnih in ideološko obarvanih 

dejstev (Weitzer, 2006, 34-35): 

(1) Prostitucija je ne glede na družbene in zgodovinske okoliščine primer moške dominacije in 

izkoriščanja žensk. 

(2) Nasilje je vedno prisotno v prostituciji oziroma je že sama prostitucija oblika nasilja.   

(3) Ženske v prostituciji so žrtve, ki nimajo možnosti odločanja po svoji volji.  

(4) Legalizacija in dekriminalizacija pomenita poslabšanje situacije in normalizirata 

prostitucijo.  

Weitzer (2006) v članku Moral Crusade Against Prostitution argumentirano zavrača zgoraj 

navedena dejstva, ki prikazujejo prostitucijo kot grožnjo obstoječim družbenim vrednotam: 

(1) Nasilje ni nujno inherentno prostituciji. Po statističnih podatkih naj bi 70-80 % žensk v 

prostituciji doživelo nasilje. Weitzer trdi, da ti podatki niso preverljivi, saj rezultatov zaradi 

nereprezentativnosti vzorca v tovrstnih raziskavah ne gre posploševati. Priznava pa, da so ulične 

seksualne delavke bolj izpostavljene nasilju v primerjavi z ženskami, ki delajo v stanovanjih in 

bordelih. 

(2) Ženske v prostituciji se največkrat ne percepirajo kot žrtve, temveč kot seksualne delavke. 

Pogosto se za delo zavestno odločijo in zanikajo prostitucijo kot način izkoriščanja ali 

poniževanja.  

(3) Stranke niso nujno povzročitelji nasilja nad ženskami v prostituciji. 

(4) Legalizacija izboljšuje varnost in življenjske pogoje žensk v prostituciji.  

Kljub temu pa zagovorniki abolicionistične politike iščejo protiargumente. Eden takšnih je na 

primer argument, da so ženske, ki se ne vidijo kot žrtve, zavedene oziroma zaradi travm 

psihološko oškodovane. Gre za fenomen sprevržene zavesti (ang. false consciousness) 

(Caradonna, 2016), s katerix m implicirajo, da ženske niso sposobne razpoznati instrumentov 

zatiranja in prisile.  

Cilj abolicionizma je odprava prostitucije oziroma seksualne industrije kot nasilja nad 

ženskami, zaradi česar se pogosto povezuje s prohibicionističnim modelom regulacije 

prostitucije. Zavzemajo se za strožje kaznovanje posredovanja pri prostituciji in organiziranja 

trgovanja z ljudmi ter za programe, ki bi ženskam omogočili rehabilitacijo zunaj prostitucije 

(na primer denarna pomoč, preusmeritev v drug poklic, zagovorništvo) (Pajnik, 2008). 

Temu pristopu bi lahko očitali prav to, kar Zaviršek (1994) očita sodobnim razmišljanjem o 

prostituciji; namreč, da prostitucije ne vidijo kot del socialnega sveta, kot del moralnih norm in 

spolnih stereotipov o tem, kakšna mora biti ženska in kakšen moški. Poleg tega pa pozabljajo 
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na tisto, kar imajo povedati prav ženske v prostituciji, s čimer utrjujejo paternalistično logiko 

pri pojasnjevanju prostitucije.  

Tudi Pajnik (2008) navaja nekaj kritik tega pristopa. Pretirana osredotočenost na obravnavo 

žensk kot žrtev moške prevlade povzroča, da je prostitucija izolirana od drugih stanj neenakosti, 

kar proizvaja iluzijo o unikatnosti prostitucije v družbi. Prav tako »zanika proaktivno vlogo 

žensk v prostituciji in v družbi nasploh« (Pajnik, 2008, 49). Mehanizmi, s katerimi se 

zagovorniki abolicionizma borijo za odpravo prostitucije (primer kriminalizacije strank6), 

dosegajo ravno nasprotno od želenih učinkov. Prostitucija postaja še bolj marginalizirana in se 

seli v sence sive ekonomije, osebe v prostituciji pa so ranljivejše in težje uveljavljajo svoje 

pravice.  

1.2.2 Perspektiva seksualnega dela: »prostitucija je legitimna oblika dela« 

Kot nasprotje abolicionističnega pogleda se je v zadnjih tridesetih letih zaradi prizadevanj 

organizacij in sindikatov oseb v prostituciji uveljavil pogled, ki prostitucijo obravnava kot 

seksualno delo. Popov (2008) pravi, da se je vse začelo v sedemdesetih letih v Evropi, ko so v 

Lyonu francoske seksualne delavke za več dni zasedle cerkev. Ponudnice in ponudniki spolnih 

storitev so se začeli zbirati na različnih evropskih konferencah seksualnih delavk in delavcev. 

Tako so nastale organizacije, ki so zagovarjale, da je prostitucija poklic kot vsak drug in ki si 

ga je mogoče izbrati prostovoljno. Prostitucija se je preimenovala v seksualno delo, ženske v 

prostituciji pa niso več prostitutke, temveč seksualne delavke.  

Zagovorniki tega pristopa zavračajo trditve, da je prostitucija kršitev pravic in sama po sebi 

nasilje (Pajnik, 2008; Peršak, 2012), ter se ne strinjajo s poudarjanjem viktimizacije oseb v 

prostituciji (Popov, 2008), češ da gre za zapostavljanje razlik v izkušnjah ter objektivizacijo, 

viktimizacijo in pasivizacijo žensk (Radačić in Pajnik, 2017). Vseeno pa nekatera združenja 

seksualnih delavk in delavcev (npr. Comitato7, 2016) opozarjajo, da je prostitucija v določenih 

primerih lahko prisila. Tudi Pajnik (2008) pravi, da prostovoljnosti v prostituciji ne gre 

absolutizirati. Matthews (2015), abolicionistično usmerjeni avtor, govori o t.i. omejenosti 

prostovoljne odločitve za prostitucijo, pri čemer v ospredje postavlja vlogo družbenih okoliščin 

(npr. slab ekonomski položaj), ki posameznico silijo v prostitucijo. Peršak (2010) v tem 

kontekstu opozarja tudi na nujnost ločevanja med prostovoljno in prisilno prostitucijo oziroma 

prostitucijo v okviru trgovine z ljudmi, ki ni stvar avtonomije posameznice. 

Perspektiva seksualnega dela govori o prostituciji kot o emancipatorni praksi, o aktivni 

seksualnosti, ki subvertira kulturne vzorce in omejeno pojmovanje seksualnosti. Ženske v 

prostituciji so tako akterke, ki vstopajo v obstoječa razmerja neenakosti in spreminjajo 

seksualne normative (Huang, 2015; Pajnik, 2008). Nekatere avtorice (Blume, 2006; Huang, 

2015) prostitucijo poimenujejo celo kot prakso opolnomočenja žensk. Obe avtorici opisujeta 

                                                           
6 Skandinavske države (Norveška, Švedska, Finska) so z namenom upada povpraševanja po spolnih storitvah 

uvedle prohibicionističen ukrep kriminalizacije strank. Ta je dosegel ravno nasproten učinek, saj se je položaj 

seksualnih delavk po uvedbi ukrepa poslabšal. Svoje delo morajo prilagajati strankam (npr. jih obiskovati na 

domu), s čimer se povečuje izpostavljenost različnim tveganjem. 
7 Committee for the Civil Rights of Prostitutes. 
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pripovedi seksualnih delavk, ki o ponujanju spolnih storitev govorijo kot o pomembni izkušnji 

v življenju.  

Perspektiva seksualnega dela opozarja tudi na to, da slabi delovni pogoji in težave, s katerimi 

se srečujejo seksualne delavke in delavci, izhajajo predvsem iz stigmatizacije tega področja, 

niso lastni samemu pojavu, temveč so posledica restriktivnih pravnih ukrepov, moraliziranja in 

stigme (Pajnik, 2008), ki se kopiči okrog prostitucije. Destigmatizacija prostitucije bi 

posledično pomenila tudi izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev seksualnih delavk in 

delavcev.  

Glede na to, da je prostitucija obravnavana kot delo, to pomeni, da je treba vsem osebam, ki 

prostitucijo opredeljujejo kot svoj poklic, priznati pravice, ki veljajo v delovni zakonodaji, 

poleg tega pa jim je treba »omogočiti socialno in zdravstveno varnost pri opravljanju dela« 

(Pajnik, 2008, 55). Na svoje pravice opozarjajo tudi združenja seksualnih delavk in delavcev. 

Ena od odmevnejših pobud je bil manifest, ki ga je podpisalo 120 seksualnih delavk in delavcev 

iz 26 držav, Sex Workers in Europe Manifesto (2005). V njem prostitucijo opredelijo kot obliko 

dela, ki jo je potrebno dekriminalizirati, saj temelji na osebni odločitvi odraslih oseb (Popov, 

2008). Manifest zanika abolicionistično enačenje seksualnega dela z nasiljem (Pajnik, 2008) in 

definiranje seksualnega dela zgolj skozi nasilje in kriminal. Odklonilno se opredeljuje do 

viktimizacije seksualnih delavk in delavcev ter abolicionističnemu pristopu očita zanikanje 

raznolikosti izkušenj ter avtonomnosti posameznic in posameznikov v prostituciji.  

Seksualne delavke in delavci v manifestu zahtevajo naslednje pravice:  

(1) Pravica do nediskriminacije (s strani policije in drugih institucij), 

(2) Pravica do lastnega telesa, pri čemer je seksualno delo definirano kot konsenzualen seks 

med dvema odraslima, nekonsenzualen seks pa opredelijo kot nasilje in ne kot seksualno delo, 

(3) Pravica do glasu in participacije v javnih razpravah ter pri oblikovanju politik, ki se nanašajo 

na področje prostitucije, 

(4) Pravica do javnega združevanja, 

(5) Pravica do mobilnosti v javnih prostorih in med državami, saj nima vsaka migracija (tudi 

če gre za migracijo zaradi iskanja zaposlitve v seksualni industriji) indikacij trgovanja z ljudmi.  

Pomemben prispevek retorike seksualnega dela je tudi v opozarjanju na moško in transspolno 

prostitucijo (Desyllas, 2013), ki sta ostajali nevidni. Kljub temu ima ta perspektiva tudi svoje 

slabosti. Normalizacija seksualnega dela lahko namreč pripelje do minimizacije pomena nasilja 

in izkoriščanja oseb v prostituciji (Pajnik, 2008). To, še posebej, če govorimo o seksualnem 

delu v povezavi s trgovanjem z ljudmi, lahko prinaša grozljive posledice.  
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1.2.3 Feministični pogledi na prostitucijo 

Sodobne razprave so zaznamovali tudi odnosi različnih struj feminizma do seksualnega dela. 

»Današnji feminizmi se delijo na podpornice in nasprotnice prostitucije, argumenti pa se 

nanašajo zlasti na prodajo telesa, ki ženske spreminja v porabno blago.« (Leskošek, 2002, 129) 

O razkolu med feminizmi pišejo tudi druge feministično usmerjene avtorice (Bromberg, 1997; 

Kesler, 2002;  Outshoorn, 2005; Sloan in Wahab, 2000). 

Outshoorn (2005) obrazloži, da so se v prvem valu feminizma feministke družno zavzemale za 

odpravo prostitucije, v času drugega vala pa so se v grobem razdelile v dva nasprotujoča si 

diskurza. Prvi, ki ga zagovarjajo radikalne feministke, izhaja iz abolicionističnih predpostavk, 

da je vsaka oblika prostitucije nasilje nad ženskami. Drugi, podprt s strani socialne in liberalne 

feministične struje, pa prostitucijo obravnava kot seksualno delo. Ta seksualne delavke vidi kot 

»avantgardno« silo v boju za žensko spolno osvobajanje (Kanduč idr., 1998).  

Radikalni feminizem vidi ženske v prostituciji kot žrtve, do prostitucije se opredeljuje podobno 

kot podporniki abolicionizma ter jo absolutno zavrača, ker degradira vse ženske (ne le tistih v 

prostituciji) (Popov, 2008): »ženske so v očeh moških reducirane na seksualne objekte« 

(Bromberg, 1997, 6). Po mnenju radikalnih feministk naj bi »prostitucija izginila sama od sebe, 

in sicer takrat, ko bo uveljavljena dejanska enakopravnost med moškimi in ženskami« (Popov, 

2008, 30). Prav zaradi tega ker se radikalne feministke borijo za žensko enakopravnost, 

seksualne delavke vidijo kot subjekte, ki neposredno prodajajo svojo ženskost (Pheterson, 

1993). Kesler (2002) poudarja, da se seksualne delavke ne identificirajo kot feministke ravno 

zaradi nepriznavanja prostitucije kot oblike legitimnega dela, čeprav se lahko poistovetijo s 

feminističnimi vrednotami, kot je neodvisnost, samoodločanje glede spolnosti, osebna moč ipd.  

Liberalni feminizem zagovarja dejstvo, da je ponujanje spolnih storitev enako legitimna kot vse 

druge storitve današnjega kapitalističnega sveta, a je »stigmatizirana s strani seksualno zavrte 

družbe« (Sloan in Wahab, 2000, 461). Liberalne feministke zagovarjajo stališče, da osebne 

pravice prevladujejo nad socialnim blagostanjem, odločitev za prostitucijo pa jemljejo kot 

neodtujljivo politično pravico (Outshoorn, 2005; Peršak, 2010; Popov, 2008). Korošec (2008) 

v tem kontekstu govori o spolni samoodločbi, ki je pravica vsakega posameznika in preprečuje 

vmešavanje drugih ljudi v spolno življenje posameznika ter zagotavlja svobodno odločanje o 

lastni spolnosti.  

Eksistencialni feminizem je utemeljila Simone de Beauvoir, ki je v odnosu do prostitucije 

zavzela stališče, da ženska ni vedno brez moči in da v razmerju do moškega ni vedno odvisna. 

Prostitucija ženskam omogoča beg iz odvisnosti, pri čemer jih ne spreminja v žrtve, ampak jih 

opolnomoča (Bromberg, 1997). »Ženska lahko v prostituciji doseže določeno stopnjo 

neodvisnosti - ker se vdaja različnim moškim, nobenemu ne pripada«, pravi de Beauvoir 

(2013b, 390) in nadaljuje, da z denarjem, ki ga prisluži s takšnim delom, doseže še ekonomsko 

avtonomijo.  



 
 

19 

 

1.3 TIPOLOGIJA REGULATIV   

Na podlagi raznolikih odnosov do prostitucije so se razvili različni modeli regulacije, ki 

odražajo družbeno podobo tega pojava. Pajnik (2008) pravi, da dvojnost zaznamuje tudi 

razprave o pravnem uravnavanju prostitucije, kjer se prohibicija kaže kot nasprotje 

dekriminalizaciji in legalizaciji. Poimenovanja in vrste različnih modelov zakonskega urejanja 

seksualnega dela se razlikujejo glede na avtorja. Predstavljam zgolj tri najbolj uveljavljene, 

čeprav je v praksi pogosto prepletanje elementov posameznih modelov.  

1.3.1 Prohibicionizem 

Prohibicija pomeni sprejemanje represivne zakonodaje oziroma prepoved prostitucije. Ta je z 

zakonom opredeljena kot kaznivo dejanje, za katerega je predpisana denarna ali zaporna kazen. 

Kriminalizirane pa niso zgolj seksualne delavke, temveč tudi njihove stranke oziroma vsi 

vpleteni (zvodniki, lastniki klubov, bordelov). Kot posebno obliko prohibicionističnega modela 

lahko obravnavamo abolicijo, ki si za cilj postavlja odpravo prostitucije. Za razliko od 

klasičnega prohibicionizma gre pri abolicionizmu za dekriminalizacijo ponudnic spolnih 

storitev, prepovedano pa ostaja »vse, kar je potrebno, da se prostitucija odvija« (Popov, 2008, 

118).  

Prohibicija je na primer uveljavljena v ZDA, na Hrvaškem, Irskem, na Malti in v Litvi. Zaradi 

kriminalizacije strank lahko med prohibicijske države uvrstimo tudi skandinavske države 

(Norveška, Švedska, Finska). Ustvarjalci zakona so predvidevali, da bodo stranke prenehale z 

uporabo spolnih storitev, ženske pa bodo posel opustile zaradi premajhnega povpraševanja 

(Pajnik, 2008; Peršak, 2012), vendar pa ugotovitve raziskav kažejo, da se je položaj seksualnih 

delavk po kriminalizaciji strank poslabšal (Kulick, 2003; Pajnik, 2008; Peršak, 2012; Sex Work, 

Migration, Health, 2009), prostitucija pa ni izginila, temveč se je prestavila v drugačne razmere 

z drugimi vzorci organiziranja (Kulick, 2003). Popov (2008) opozarja, da ima takšna 

zakonodaja številne negativne posledice, med drugim seksualne delavke sili k toleranci do 

strank in povečuje obseg ilegalne prostitucije. Tudi Weitzer (2009) pritrjuje negativnim 

učinkom prohibicionizma, ugotavlja namreč, da povzroča marginaliziranost in še večjo 

stigmatizacijo seksualnega dela. 

1.3.2 Reglementacija / regulativni model 

Regularizem z drugimi besedami imenujemo legalizacija. Ta pomeni »zakonsko normiranje 

prostitucije« (Popov, 2008, 116) oziroma uvajanje zakonskega urejanja in državnega nadzora 

(Pajnik, 2008). Z zakonom se določi pod kakšnimi pogoji naj prostitucija poteka, na katerih 

krajih in kako naj bo organizirana. 

Ta model zaznamujejo sledeče uvedbe; registracija žensk v prostituciji, podeljevanje licenc 

javnim hišam in bordelom, obvezni zdravniški pregledi ter obdavčitev seksualnih delavk. Pri 

tem je problematično, da država s podeljevanjem licenc stopnjuje nadzor z omejevanjem 

gibanja, seksualne delavke pa se morajo poleg tega registrirati pri lokalnih oblasteh oziroma 

policiji. S tem jih omejijo na določen prostor in povečajo odvisnost od lastnikov in lastnic 
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bordelov. Hkrati to pomeni tudi prepoved drugih oblik prostitucije, na primer prostitucije za 

spremstvo (eskort) in ulično prostitucijo (Pajnik, 2008), zaradi česar se prav te oblike 

marginalizira in poveča ranljivost oseb, vključenih v tovrstno prostitucijo. Takšen model 

regulacije diskriminira tiste, ki se ne znajdejo v okvirih strogo postavljenih pravil, še posebej 

ranljive so denimo migrantke, ki posledično storitve nudijo ilegalno (Macioti in Geymonat, 

2016). O podobnih negativnih učinkih nadzora pišejo tudi organizacije, namenjene seksualnim 

delavkam in delavcem (npr. Hydra8).  

Legalizacija ne priznava prostitucije kot oblike dela, še več, prostitucijo sicer dovoljuje, vendar 

jo moralno obsoja (Popov, 2008). Agenda v ozadju je narediti prostitucijo čim manj vidno. 

Pajnik (2008) izpostavlja, da se moramo vprašati, ali gre pri tem modelu dejansko za pravice 

seksualnih delavk ali zgolj za defenzivno politiko omejevanja njihovega dela. Leskošek (2002) 

ta model označi za »legalizacijo suženjstva«, saj ženske postanejo last javnih hiš in njihovih 

lastnikov, Kanduč in sodelavci (1998) pa govorijo o manjši avtonomiji in slabših delovnih 

pogojih seksualnih delavk.  

Takšno politiko najdemo v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Latviji, Veliki Britaniji, na 

Danskem ter Nizozemskem. 

1.3.3 Dekriminalizacija 

Dekriminalizacija je model, ki ne predvideva posebnih zakonov proti prostituciji (Macioti in 

Geymonat, 2016). Gre za opuščanje kriminalizacije prostitucije v primeru, da se ta nanaša na 

prostovoljna razmerja med osebami v prostituciji. Čeprav dekriminalizacija pomeni opuščanje 

politike kaznovanja, pa ne odpravlja nadzora oziroma ne zanika pravne ureditve prostitucije, 

saj ureja delovne pogoje seksualnih delavk in delavcev. Ti se nanašajo predvsem na socialno in 

zdravstveno varstvo (Pajnik, 2008). Kazensko zakonodajo tako zamenja delovna. Model na 

primer »predvideva delo seksualnih delavk v majhnih samoupravnih kolektivih ali samostojno 

opravljanje poklicne dejavnosti« (s.p.) (Kanduč idr., 1998, 68).  

Pobudniki takšne regulacije menijo, da je prostitucijo mogoče organizirati na način, ki ni 

poniževalen ali izkoriščevalski (ibid), predvsem pa se odziva na dejanske probleme seksualnih 

delavk. Četudi gre za dekriminalizacijo ponujanja spolnih storitev, pa posredništvo oziroma 

organiziranje prostitucije še vedno ostaja kriminalizirano. Model daje moč tistim, ki prostitucijo 

jemljejo za svoj poklic, hkrati pa nudi pomoč tistim, ki so bili v to prisiljeni ali v te namene 

izkoriščani. Obstajajo različne variacije modela dekriminalizacije, v katerih so 

dekriminalizirani vsi akterji, vpleteni v prostitucijo (ponudnik/-ca, posrednik/-ca, stranke). 

Primer uvedbe t.i. tripartitne dekriminalizacije je Nova Zelandija.  

Dekriminalizacija kot oblika regulacije izhaja iz liberalnega odnosa do prostitucije, ki jo vidi 

kot prostovoljno storitveno dejavnost. Kritika modela dekriminalizacije se nanaša prav na 

zagovarjanje prostovoljnosti, saj lahko to na ravni države pomeni individualiziranje 

                                                           
8 Nemška organizacija, locirana v Berlinu, namenjena seksualnim delavkam in delavcev, ustanovljena leta 1980. 

Zagovarja uveljavitev seksualnega dela kot oblike legitimnega dela. Osebam v prostituciji nudi »medvrstniško« 

učenje in podporo, različne delavnice, svetovanje ipd.   
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odgovornosti in spregledovanje družbenih okoliščin, ki ženske pripeljejo do prostitucije. 

Nevarnost je tudi v minimizaciji pomena nasilja v prostituciji in v spregledovanju spolnih 

neenakosti v družbi (Pajnik, 2008). Avtorica Farley (2004) nasprotuje dekriminalizaciji, saj 

pravi, da ne glede na pravni status, prostitucija ženskam povzroča veliko škodljivih posledic, 

pri čemer predvsem piše o viktimizaciji, nasilju in negativnih vplivih na mentalno ter fizično 

zdravje.  

Model dekriminalizacije je denimo uveljavljen v Španiji, na Portugalskem, Poljskem, Češkem, 

od leta 2003 pa tudi v Sloveniji. Za takšno obliko regulacije se zavzemajo številna združenja 

seksualnih delavk in delavcev (ICRSE9, NSWP10, SWAN11) in nekatere organizacije, med 

njimi tudi TAMPEP, Hydra, Amnesty International in Mirovni inštitut. Dekriminalizacija 

namreč ne prinaša škodljivih posledic za seksualne delavke in delavce, celo nasprotno, jih 

opolnomoča - v primerjavi z legalizacijo, ki povečuje nadzor in stigmatizira osebe v prostituciji 

(Macioti in Geymonat, 2016). Seksualne delavke in delavci postajajo vidnejši, zaradi česar so 

tudi bolj dostopni za obravnave s strani državnih institucij. Prav tako ni več bojazni ob prijavi 

nasilnih strank, saj s tem ne ogrozijo sebe (Šori, 2005).  

Seveda tudi dekriminalizacija ne pomeni odprave stigmatiziranosti seksualnega dela, je pa 

vsekakor pomemben korak na poti k destigmatizaciji. Pajnik (2008) pravi, da zakon lahko 

deklarativno pomembno prispeva k drugačni obravnavi prostitucije, je »možni spodbujevalec 

sprememb v družbenih reprezentacijah prostitucije« (Peršak, 2010, 161), vseeno pa dejanski 

premiki k družbeni legitimizaciji prostitucije zahtevajo daljši čas. 

1.4 PROSTITUCIJA V SLOVENIJI  

1.4.1 Zakonodajni okvir 

Prostitucija je bila v Sloveniji do leta 2003 obravnavana v okviru Zakona o prekrških zoper 

javni red in mir. V 10. členu tega zakona je bila opredeljena kot prekršek zoper javni red in mir, 

za katerega je predvidena kazenska sankcija do 60 dni zapora. V Uradnem listu SRS, št. 16/74 

in 42/86 je bilo zapisano, da je v prekršku vsaka oseba, ki se vdaja prostituciji, pri njej sodeluje, 

jo dovoljuje ali podpira.  

Konec 90. let je zaznamovala liberalna politična sila, ki je začela razmišljati o dekriminalizaciji 

prostitucije. Leta 2001 so v parlamentu liberalni demokrati, takratna vodilna stranka, predlagali 

spremembo zakona, ki je bila usmerjena k zagovarjanju pravic seksualnih delavk in 

dekriminalizaciji prostitucije. Spremembi zakona so nasprotovale različne konservativno 

usmerjene politične stranke in katoliška cerkev, z argumentom, da bo prostitucija eskalirala v 

svojem obsegu (Pajnik, 2017). Predlog je bil kljub nasprotovanjem sprejet. 

Prostitucija je od leta 2003, po spremembi 5. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir, 

v Sloveniji dekriminalizirana, kar pomeni, da ni več obravnavana kot prekršek, niti ni več 

                                                           
9 International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe. 
10 Global Network of Sex Work Projects. 
11 Sex Workers' Rights Advocacy Network. 
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preganjana ali sankcionirana. Še vedno pa ostaja prepovedana na javnih mestih. V 7. členu 

Zakona o varstvu javnega reda in miru je zapisano, da se z denarno globo kaznuje »nedostojno 

vedenje« na javnem mestu, ki je opredeljeno tudi kot »vsiljiv način ponujanja spolnih uslug«. 

Ta sprememba je s kaznovanjem nedostojnega vedenja prinesla »regulacijo prostitucije v 

okvirih morale« (Pajnik, 2008, 60).  

Regulacijo, ki je uveljavljena v Sloveniji, nekateri avtorji (Pajnik, Fabijan, Frelih in Šori, 2017; 

Popov, 2008) in organizacije (ICRSE) poimenujejo kot delno dekriminalizacijo, saj sama 

prostitucija ni več kriminalizirana, ohranja pa možnost sankcioniranja prostitucije na javnih 

mestih ter prohibicijo posredništva v prostituciji, ki je opredeljena v Kazenskem zakoniku.  

Po Kazenskem zakoniku (KZ) se z zaporno kaznijo od treh mesecev do petih let kaznuje 

»zloraba prostitucije«, ki je v 175. členu KZ opredeljena sledeče:  

»Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe, ali kdor s silo, grožnjo 

ali s preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji.«  

Ker se prostitucija pogosto povezuje tudi s trgovanjem z ljudmi za namene spolnega 

izkoriščanja, se mi zdi na tem mestu smiselno opredeliti tudi zakonodajo, ki ureja to področje. 

V 113. členu KZ je opredeljeno: 

»Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab drugo osebo kupi, 

prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače razpolaga ali 

tako osebo novači, menjava ali prenaša nadzor nad njo ali pri teh ravnanjih posreduje, 

se, ne glede na morebitno privolitev te osebe, kaznuje z zaporom od enega do desetih 

let in denarno kaznijo.« 

V istem členu KZ se pod določenimi pogoji predvideva tudi kaznovanje uporabe storitev 

prostitucije, ki sicer ni kazniva. Sankcije so predvidene le v primeru, ko oseba, ki uporablja 

storitve, ve, da je ponudnica storitev žrtev trgovine z ljudmi.  

Poleg zakonov področje prostitucije v Sloveniji deloma urejata tudi standardna klasifikacija 

dejavnosti (SKD) in standardna klasifikacija poklicev (SKP-08). Dela, ki so povezana s 

prostitucijo, denimo erotična maserka ali erotična plesalka, se lahko v Sloveniji v skladu s 

standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) registrira kot dejavnost pod šifro 96.040 »dejavnosti 

za nego telesa« ali 96.090, »druge storitvene dejavnosti«. Na podlagi tega sta bila omenjena 

poklica razvrščena tudi v standardno klasifikacijo poklicev (SKP-08), pod šifro 5169, »drugi 

poklici za osebne storitve«.  

Tovrstna dela pa je mogoče registrirati tudi kot obrtno dejavnost v skladu z Uredbo o obrtnih 

dejavnostih, pod šifro 96.060, »druge storitvene dejavnosti«, po klasifikaciji proizvodov po 

dejavnosti (CPA) pa bi bila za seksualne delavke primerna šifra 96.09.12 (»storitve 

spremljevalcev, družabnic«), pod katero se uvrščajo storitve prostitucije in »vročega telefona«. 

Pajnik (2017) problematizira dejstvo, da je ponujanje spolnih storitev znotraj tovrstnih 

dokumentov zamaskirano pod pojem »druge storitve«, kar kaže na to, da prostitucija v Sloveniji 

ni posebej reguliran poklic. Popov (2008) pravi, da je prepuščena sama sebi oziroma da deluje 
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po svojih lastnih notranjih zakonitostih. Zakonodaja ne predvideva socialnega in zdravstvenega 

varstva ter zaščite seksualnih delavk (npr. z določenimi brezplačnimi zdravniškimi pregledi). 

Kljub temu da pogoji za opravljanje tega poklica niso določeni, pa ga je možno registrirati. 

Registracija takšnega dela pomeni, da posameznica formalno gledano dejavnost opravlja 

legalno (kot samostojna podjetnica, s.p.), vendar pa takšna praksa med seksualnimi delavkami 

vsaj zaenkrat ni pogosta. Registracija bi za seksualne delavke pomenila obvezo plačevanja 

davkov, seveda pa po drugi strani tudi pridobitev vseh pravic, ki veljajo v delovni zakonodaji, 

na primer socialno, zdravstveno zavarovanje, varnost pri delu, priznanje delovne dobe, plačana 

bolniška ipd. Z registracijo bi se izboljšal tudi položaj partnerjev in otrok seksualnih delavk, saj 

bi pridobili na primer pravico o dedovanju (Pajnik, 2008). Kljub temu pa registracija 

marsikateri ženski predstavlja še dodatno stigmo zaradi beleženja delovne zgodovine v različne 

državne registre in visokega nivoja družbene kontrole v slovenskem prostoru. Pajnik (2008) 

navaja, da se seksualne delavke največkrat ne želijo identificirati kot osebe, ki se ukvarjajo s 

prostitucijo, poleg tega pa jih to stigmatizira in zmanjšuje možnosti, da bi našle v prihodnosti 

drugo zaposlitev.   

Večina seksualnih delavk in delavcev to dejavnost vidi kot nekaj začasnega, kot možnost za 

izboljšanje svojega trenutnega materialnega položaja in uresničitev osebnih načrtov, in si spričo 

tega, da prostitucija velja za družbeno stigmatizirano dejavnost, ne želi regulacije (Pajnik, 

2008). »Za registracijo se tako odločajo le izjeme, saj je ta tako ali drugače povezana z izgubo 

anonimnosti, ki pa jo mnogi navajajo kot pogoj za angažma v seksualni industriji.« (ibid, 134) 

1.4.2 Karakteristike prostitucije v Sloveniji  

Obsega prostitucije v Sloveniji ni mogoče natančno oceniti. Glede na podatke policije naj bi 

bilo v Sloveniji 1500 seksualnih delavk. Nekateri pravijo, da je številka veliko večja, in sicer 

okrog 3000 do 4000. Pajnik (2017) pravi, da za te številke ni metodoloških utemeljitev, vseeno 

pa predstavljajo nek okvir razsežnosti pojava. V Sloveniji je, enako kot v Evropi, dominantna 

ženska prostitucija. Bolj razširjena naj bi bila v mestnih okoljih, kjer je zaradi večjega števila 

prebivalcev več povpraševanja po spolnih storitvah. Vseeno pa prostitucija ni zgolj urbani 

pojav.  

V Sloveniji se s to dejavnostjo ukvarjajo ženske različnih starosti, od zgodnjih 20 pa vse do 60 

let. Izobrazbena raven je zelo raznolika. Ženske imajo različne pretekle delovne izkušnje, 

pogoste so izkušnje z različnimi oblikami prekarnega dela. Opaziti je tudi moško in transspolno 

prostitucijo (Pajnik in Fabijan, 2017), vendar pa je dostop do teh dveh populacij toliko težji 

zaradi stigme, ki je še večja kot pri heteroseksualni prostituciji.  Seksualne delavke so izjemno 

heterogena družbena skupina (Pajnik, 2008; Popov, 2008; Šori, 2005; Zaviršek, 1994). Popov 

(2008) to ponazori s konkretnimi primeri. Nekatere seksualne delavke neselekcionirano 

sprejemajo stranke, druge se odločajo za stalne in preverjene stranke. Nekatere ponujajo vse, 

druge zgolj eno ali dve vrsti storitev. Prostitucija nekaterim predstavlja glavni dohodek, druge 

pa seksualno delo kombinirajo s kakšnim drugim delom. Še bi lahko naštevali.  
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1.4.2.1 Pojavne oblike prostitucije 

Po navedbah avtorjev naj bi obstajalo več vrst oziroma oblik prostitucije, ki so v literaturi 

klasificirane na različne načine. Tratnik-Volasko (1996) govori o treh temeljnih oblikah 

prostitucije. Ločene so glede na organiziranost in kraj nudenja spolnih storitev:  

(1) Prostitucija nižje ravni, kamor spada ulična prostitucija, prostitucija nezaposlenih žensk in 

avtomobilska prostitucija. 

(2) Prostitucija srednje ravni, v katero avtorica uvršča prostitucijo v javnih hišah oziroma 

bordelih in masažnih salonih, hotelsko prostitucijo in prostitucijo na domu. 

(3) Prostitucija višje ravni, kamor se uvrščajo ženske, ki ponujajo spremstvo (eskort).  

Ženske najnižje ravni so najbolj ranljiva skupina, saj nanje preži največ nevarnosti. Nadzor nad 

njihovim delom je otežen, zaradi česar so bolj izpostavljane nasilju in različnim zdravstvenim 

tveganjem. Ženske, ki delajo v višjih ravneh prostitucije, so glede delovnih razmer, plačil in 

zaščite v boljšem položaju (Popov, 2008).  

Prostitucija je pogosto ločena glede na t.i. profesionaliziranost opravljanja storitev. O začasni 

prostituciji govorimo v primeru, ko se ženska le občasno odloča za nudenje storitev; o 

priložnostni prostituciji, ko ženska s pomočjo zaslužka od prostitucije dopolnjuje dohodke iz 

drugih virov; in o prostituciji kot poklicu, ko je prostitucija za žensko glavni vir dohodka. Šori 

(2005) je v Sloveniji zaznal osem oblik prostitucije. V nadaljevanju jih predstavljam, hkrati pa 

ob avtorjevih navajam tudi lastna spoznanja, pridobljena v okviru raziskovanja tega področja.  

Ulična prostitucija 

Seksualne delavke pri tej obliki običajno stojijo na prostem (ulica, cesta) in čakajo na stranke. 

Spolne storitve največkrat nudijo v avtomobilu, sobi ali v naravi. Higienski pogoji in varnost 

so pri tej obliki prostitucije rizični, zaradi česar so ženske, ki delajo na ulici bolj izpostavljene 

zdravstvenim tveganjem, nasilju in različnim vrstam kriminala (Šori, 2005). Pri tej obliki 

prostitucije gre pogosto za povezanost z odvisnostjo od drog in brezdomstvom. V Sloveniji 

lahko ulično prostitucijo zaznamo predvsem na parkiriščih in počivališčih. 

Stanovanjska prostitucija 

Če ena ali več seksualnih delavk nudi spolne storitve v privatnem stanovanju, govorimo o 

stanovanjski prostituciji. Nekatere ponudnice delo opravljajo na domu, druge pa za to najamejo 

posebna stanovanja. Zaradi delitve stroškov in občutka varnosti je pogosto, da v enem 

stanovanju dela več ponudnic. Šori ugotavlja, da so varnostni, higienski in zdravstveni pogoji 

boljši. Za stanovanjsko prostitucijo je značilno, da ponudnice storitve oglašujejo na spletu, kjer 

objavijo tudi svojo telefonsko številko. Ker komunikacija večinoma poteka preko prenosnih 

telefonov, se takšno obliko dela imenuje »mobitel prostitucija«. 
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Masažni saloni 

Takšni saloni največkrat delujejo uradno, pod pretvezo nudenja običajne ali erotične masaže. 

Zaradi tega so nadzorovani s strani države (inšpekcija), ki med drugim preverja tudi higienske 

pogoje izvajanja storitev (ibid). Erotični masažni saloni lahko svoje storitve opravljajo legalno, 

saj je delo erotične maserke mogoče registrirati. Nekateri izmed njih imajo ponudbo in cenik 

storitev objavljen na spletni strani salona.  

Hotelska prostitucija 

Šori navaja, da naj bi bila prostitucija prisotna po vseh slovenskih hotelih. Hotelska prostitucija 

je dobro organizirana, saj pri organizaciji sodeluje tudi osebje hotela (predvsem receptorji), ki 

v zameno zahteva svoj delež zaslužka. Zaradi tega ta oblika prostitucije seksualnim delavkam 

nudi večjo mero varnosti (ibid). Hoteli prostitucije ne ponujajo eksplicitno. Če pogledamo na 

njihove spletne strani, zasledimo razdelek »dnevni počitek«, pod katerim je zamaskirano 

ponujanje spolnih storitev.  

Bordeli 

Bordeli so bili v slovenskem prostoru bolje poznani kot javne hiše. V Sloveniji so delovale 

predvsem v prehodu iz 18. v 19. stoletje, ko je bila prostitucija regulirana po sistemu klasične 

reglementacije (Zaviršek, 1994). Šori ugotavlja, da bordelov pri nas ni od leta 1934, vseeno pa 

njihovo funkcijo prevzemajo stanovanja, kjer dela več žensk skupaj, ali pa masažni saloni, 

nekateri nočni klubi in hoteli.  

Prostitucija po nočnih lokalih  

Gre za t.i. striptiz oziroma erotični ples, velikokrat pa tovrstni nočni klubi poleg plesa ponujajo 

tudi druge spolne storitve. Šori pravi, da teh ponekod ni mogoče dobiti, se je pa zato možno s 

plesalkami dogovoriti zunaj lokala oziroma izven delovnega časa. Ženske večinoma delajo v 

nočnih urah. Negativni vidik te oblike prostitucije je zagotovo vsakodnevno uživanje 

alkoholnih pijač in malo možnosti za umik v zasebno sfero. Zaposlene po navadi živijo v 

stanovanju, ki ga nadzoruje lastnik lokala (ibid). Stranke morajo ob prihodu v klub plačati 

vstopnino, skoraj obvezna pa je tudi konzumacija alkoholnih pijač. Plesalke same pristopijo do 

strank, ti jim morajo po »protokolu« najprej kupiti pijačo, nato pa se lahko z njimi družijo in 

morebiti dogovorijo še za kaj več. To se odvija v posebnih, (z zaveso) ločenih prostorih. 

Agencijska ponudba 

Agencije, ki posredujejo stike seksualnih delavk, se povečini oglašujejo na istih platformah kot 

seksualne delavke same. Tu gre za razne ženitne posredovalnice in podobno. Največkrat 

nagovarjajo k SMS kontaktu. Po izkušnjah Šorija agencije vzpostavljajo številne zaščitne 

mehanizme, da jih policija ne bi mogla obsoditi posredovanja pri prostituciji.  
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Spremljevalni servisi 

Gre za t.i. eskort prostitucijo. Šori jo označuje kot prostitucijo najvišjega nivoja, saj so zaslužki 

največji, a ne nujno v gotovini (darila, druge usluge). Zanjo je značilna visoka mera diskretnosti, 

pogosto imajo številko seksualne delavke zgolj izbrani, saj svojih storitev ne oglašuje (ibid). 

Moški pričakujejo večjo mero intimnosti kot sicer, tako imenovan GFE (ang. girlfriend 

experience), kjer se ponudnica vede, kot bi bila klientova partnerka. Eskort prostitucija naj bi 

bila namenjena predvsem »bogatejšim, poslovnežem in nekaterim podjetnikom« (Pajnik, 2008, 

110).  

V Sloveniji je torej možno zaznati vseh osem oblik prostitucije. Kakšen pa je obseg posamezne 

od njih? Po mnenju Kanduča in sodelavcev (1998) v Sloveniji prevladujeta »srednja« in »višja« 

raven prostitucije, ob zanemarljivem deležu ulične prostitucije. Radačić in Pajnik (2017) 

navajata najpogostejše oblike prostitucije v Sloveniji. Med te uvršata stanovanjsko, hotelsko 

prostitucijo, spremljevalne storitve (eskort) ter prostitucijo v nočnih klubih (barska prostitucija) 

in masažnih salonih. Ulična prostitucija je manjšinska, obstaja, a je javnosti nevidna. Tudi Šori 

(2005, 63) opaža, da je pri nas prostitucija »skoraj izključno »indoor« (se ne dogaja na ulici) 

ter prav zato dobro skrita očem javnosti, s tem pa tudi ne sproža večjih konfliktov v okolici«.  

Pri nas je prostitucija pogosto povezana tudi s seksualnim turizmom (Pajnik, 2017; Popov, 

2008), predvsem ob mejah s Hrvaško, Italijo in Avstrijo, kamor ženske migrirajo predvsem 

sezonsko, ko je povpraševanja največ.  

Ugotovitve raziskave (Pajnik, 2008, 109) kažejo na to, da akterji »jasno razločujejo med 

različnimi vrstami prostitucije in poskušajo z ločevanjem legitimizirati lastni položaj oziroma 

prakse. Ženske, ki delajo v stanovanjih, pravijo, da ne bi nikoli delale v nočnih klubih. Po 

njihovem tam delajo povečini tujke, tovrstna prostitucija pa je bolj kot ne prisilne narave«. Tudi 

po podatkih policije naj bi v nočnih klubih delale priseljenke, ki so pogosteje pod nadzorom 

zvodnikov. Te v Slovenijo migrirajo iz tujih držav, na primer iz Romunije, Ukrajine, Rusije, 

balkanskih držav pa tudi iz Južne Amerike. Stanovanjska prostitucija naj bi bila torej pri nas 

rezervirana za slovenske državljanke, ki so pri delu pogosteje neodvisne. Avtorica opozarja, da 

teh predpostavk ne gre posploševati, saj lahko tudi znotraj stanovanjske prostitucije zasledimo 

elemente prisile in izkoriščanja.  

1.4.2.2 Zvodniki in stranke seksualnih delavk 

Prakse zvodništva in posredništva naj bi bile po podatkih različnih avtorjev in raziskav dokaj 

pogost pojav znotraj prostitucije (Pajnik, 2008; Šori, 2005; Weitzer, 2009).  »Zvodniki« ali 

»madam« (ženska zvodnica) na različne načine organizirajo delo seksualnih delavk (npr. 

sprejemajo klice strank, priskrbijo brisače, rjuhe, kondome), skrbijo pa tudi za njihovo varnost. 

Ženske v zameno dajejo del zaslužka, nekatere 30-40 %, druge tudi do 70-procentni delež. 

Raziskave v Sloveniji (Pajnik, 2008; Radačić in Pajnik, 2017) kažejo na to, da seksualne 

delavke nimajo nujno negativnih izkušenj z zvodniki in da tega odnosa ne dojemajo nujno kot 

izkoriščevalskega. S tem se strinja tudi Popov (2008), ki kritično pripomni, da se zvodnikom 
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večinoma pripisuje negativna vloga. Seveda pa je treba pri tem ločevati med posredniki oziroma 

zvodniki in trgovci z ljudmi.  

Pomemben dejavnik znotraj prostitucije so tudi stranke seksualnih delavk. Moški predstavljajo 

skoraj stoodstoten delež povpraševalcev po spolnih storitvah (Pajnik, 2008; Šori, 2005). 

Stranke oziroma klienti seksualnih delavk se razlikujejo glede na socialno, demografsko in 

izobrazbeno strukturo. V raziskavah v slovenskem prostoru (Pajnik, 2008; Šori, 2005) so 

sodelovali moški različnih starosti, s podeželja in mesta, različno situirani, z različnimi 

stopnjami izobrazbe, pa tudi z različnim socialnim statusom (nekateri so poročeni in imajo 

otroke, drugi ne). O heterogenosti skupine strank poročajo tudi seksualne delavke (Radačić in 

Pajnik, 2017). Motivi strank za obisk seksualnih delavk se med seboj silno razlikujejo; 

hendikepiranost, starost, radovednost, asocialnost in nezmožnost navezovanja stikov z 

ženskami, nezadovoljstvo v spolnosti s partnerko, želja po doživetju ekstremne seksualne 

izkušnje itd.  

1.4.2.3 Vloga spleta  

Mobilni telefoni in razmah interneta sta v zadnjih dveh desetletjih močno zaznamovala 

spremembe seksualnega dela. Posameznice si delo lažje organizirajo v stanovanjih in za to ne 

potrebujejo več posrednikov. Uporaba spletnih platform, namenjenih iskanju spolnih storitev, 

je pripomogla k temu, da se je prostitucija iz masažnih salonov in nočnih klubov premaknila v 

stanovanja. Šori (2005, 62) pravi, da splet igra ključno vlogo pri »preoblikovanju tehnik 

komuniciranja« med strankami in seksualnimi delavkami.  

Seksualne delavke se pogosto oglašujejo na straneh, ki so sicer namenjene zmenkom, v zadnjem 

času pa so v ospredju forumi, na katerih stranke izmenjujejo izkušnje in mnenja o seksualnih 

delavkah (Pajnik, 2008; Šori, 2005). Tam najdemo tudi informacije o mestih, kjer se prostitucija 

dogaja. Eden od najbolj znanih je World sex guide, pri nas pa to vlogo zavzema Sloescort. Na 

portalu Sloescort lahko seksualne delavke oglašujejo svoje delo, postavijo pogoje dela (npr. 

delovni čas, cene) in navedejo vrste storitev, ki jih ponujajo.  

Pajnik in Šori (2014) ugotavljata, da internet povečuje vidnost seksualnih delavk, zaradi 

mreženja in izmenjavanja informacij, na spletu pa klienti lažje in varneje dostopajo do spolnih 

storitev. »Tako opolnomočeni delujejo kot regulatorji neregulirane industrije in slabijo 

pogajalska izhodišča seksualnih delavk.« (ibid, 154) Študija, izvedena med 641 seksualnimi 

delavkami v Veliki Britaniji (Sanders, Scoular, Pitcher, Campbell in Cunningham, 2017) kaže, 

da splet ženskam omogoča bolj varne delovne pogoje, saj imajo večjo kontrolo nad izbiro strank 

(na internetu lahko preverijo, kakšna je stranka, in se s tem izognejo agresivnim, omamljenim 

moškim), ta pa zmanjša tudi možnost nasilja znotraj seksualnega dela.  Kljub temu avtorji 

izpostavljajo, da je splet prinesel več digitalnega nasilja, torej nasilja preko elektronskih in SMS 

sporočil.  

Tudi Pajnik in Renault (2014) navajata pozitivne in negativne vplive spleta na seksualno delo. 

Splet omogoča nove načine oglaševanja, neodvisnost od posrednikov in participacijo v 

različnih aktivističnih gibanjih, vendar pa lahko hkrati prispeva k  normalizaciji prostitucije ter 
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z omogočanjem komunikacije med strankami dopušča ocenjevanje žensk, kar vodi v 

objektivizacijo njihovih teles.  

Zanimiva se mi zdi tudi njuna ugotovitev, ki se nanaša na polarizacijo diskurzov oziroma 

odnosov do prostitucije. Ta trdovratno vztraja tudi na spletu, ki očitno ne dopušča odprtih 

možnosti za oblikovanje novih pristopov in pogledov na seksualno delo.  

1.5 UGOVOR DIHOTOMIJI SODOBNIH POGLEDOV NA PROSTITUCIJO 

Za hip se ob koncu prvega tematskega sklopa še enkrat pomudimo pri dihotomiji, ki zaznamuje 

sodobne obravnave prostitucije. Lahko bi rekli, da so se vse prakse in pristopi, opisani v tem 

tematskem sklopu, do prostitucije opredelili dokaj enoznačno, večinoma pod vplivom 

dihotomije »za« in »proti«. To velja tudi za slovenski prostor. Kar nekaj avtorjev (Kesler, 2002; 

Pajnik, 2008; Peršak & Vermeulen, 2014; Weitzer, 2009) pa se pri obravnavanju seksualnega 

dela ne želi postavljati na eno ali drugo stran in se do tega kritično opredeljujejo. 

Weitzer (2009) denimo piše o variiranju značilnosti prostitucije glede na čas, kraj, prostor, 

zaradi česar nobena od razlag ne more v celoti zaobjeti njene kompleksnosti. Predlaga 

alternativno perspektivo - »polimorfen« (mnogovrsten) pogled na seksualno delo. Ta 

perspektiva je za razliko od prejšnjih občutljiva na večplastnost seksualnega dela in upošteva 

vpliv strukturnih pogojev, v katerih se spreminja.  

Enoznačne opredelitve sicer opozorijo na določene razsežnosti prostitucije, a hkrati ustvarjajo 

njeno enoznačno družbeno konstrukcijo, ker ne obravnavajo njene raznolikosti (Pajnik, 2008;  

Pajnik in Kavčič, 2008). Pajnik (2008) predlaga transgresijo tega binarnega mišljenja, saj le 

tako lahko uvidimo mnogovrstne realnosti žensk in moških v prostituciji. Upoštevati moramo, 

da je lahko prostitucija oblika dela, lahko pa pomeni nasilje in izkoriščanje. Predvsem je 

smiselno upoštevati tudi zgodbe, ki nam jih povedo vpleteni v prostitucijo.  

Peršak in Vermeulen (2014) menita, da ima dihotomija, ki opredeljuje odnos do prostitucije,  

paralizirajoče učinke. Največji problem vidita v tem, da raziskovalci tega področja v 

raziskovalno polje pogosto vstopajo z vnaprej oblikovanimi stališči in perspektivo, kar vodi 

raziskovanje v pristranskost. Namesto tega avtorici predlagata, da se pri raziskovanju tako 

občutljivih tem, kot je prostitucija, ne opredeljujemo za eno ali drugo stran, pač pa da v 

raziskovanje vstopamo kot nepopisan list papirja, dovzetni za različne zgodbe, interpretacije in 

izkušnje. Le tako bomo lahko zaobjeli heterogenost izkušenj oseb, vključenih v prostitucijo 

(Pajnik, 2008). Raziskovanje seksualnega dela bi moralo biti (1) multidisciplinarno, pri čemer 

bi na področje pogledali z vidika sociologije, seksologije, morale, prava, kriminologije ipd., (2) 

večperspektivno, kar pomeni, da bi proučili različne odnose in stališča do področja, in (3) 

odprto za obravnavo pogledov vseh vpletenih akterjev (Peršak & Vermeulen, 2014). 

Tudi kar zadeva regulacijske modele seksualnega dela, je treba opozoriti na to, da je 

opredeljevanje in zavzemanje za posameznega brezpredmetno. Popov (2008) meni, da se do 

zdaj še noben izmed navedenih modelov in tudi nobena kombinacija modelov ni pokazala kot 
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dobra rešitev za odpravo vseh negativnih učinkov prostitucije. Večina prostitucije še vedno 

ostaja v podtalju, nobena zakonodaja pa ne rehabilitira prostitucije, niti njenih udeležencev.  

Vse kaže na to, da moramo pri obravnavi seksualnega dela ohraniti divergentno misel in preseči 

okvire, ki nam jih ponujajo dosedanji diskurzi. Vsekakor pa je poznavanje le-teh ključnega 

pomena za oblikovanje novih.  

 

2 SOCIALNO-KONSTRUKCIONISTIČNE RAZLAGE 

2.1 ŽENSKE, MATERINSTVO IN RAZMERJA ZASEBNOSTI 

Pri raziskovanju materinstva in partnerskih odnosov seksualnih delavk izhajam iz 

predpostavke, da je spol družbeno konstruiran, nanj pa so pripete spolno specifične vloge, 

pričakovanja in vzorci vedenja. V povezavi z različnimi socialnimi vlogami se oblikujejo miti, 

ki se še posebej kopičijo okrog materinstva. Tovrstni ideali lahko za ženske predstavljajo veliko 

pritiskov, ki vodijo v stiske in ranljivost. Postulat, da seksualne delavke, ki so matere in 

partnerke, delujejo v nasprotju z družbeno določenimi normami, ki bi jih morale izpolnjevati 

kot ženske, kaže na to, da morajo usklajevati dvojno identiteto (Dodsworth, 2012b), sestavljeno 

iz dveh na videz popolnoma nekompatibilnih elementov.  

2.1.1 Družbena konstrukcija ženskosti  

Socialni konstrukcionizem je utemeljen v dveh opredelitvah spola. Eno predstavlja biološki 

spol (ang. sex), ki se nanaša na biološke značilnosti človeka, projecirane v telo, v katerega se 

rodimo. V grobem ga delimo na ženski in moški spol. Družbeni spol (ang. gender) ima - 

nasprotno od biološkega - družbene in kulturne konotacije. Predstavlja pričakovanja, kakšna 

naj bo v družbi ženskost ali moškost, in s tem določa vedenje znotraj posameznega spola. 

»Izhodišče konstruktivističnega pristopa je prepričanje, da človekovo telesnost opredeljujejo 

družbeni fenomeni.« (Leskošek, 2002, 58) 

Oakley (200012) meni, da vedenje žensk in moških že v zgodnjih letih oblikuje socializacija. 

Pravi, da lahko pri proučevanju vedenja mater do otrok zaznamo razliko, povezano z otrokovim 

spolom. Pri sinovih bolj spoštujejo drugačnost, samostojnost in avtonomnost, medtem ko je v 

odnosu do hčerk vzorec vedenja drugačen - hčerke privajajo na domestifikacijo in na ženskost, 

učijo jih kako se vesti »pridno«, pomagati materi pri gospodinjskih opravilih, se lepo oblačiti 

ipd. Vse te postavke od deklice pričakujejo le eno vlogo, zato njena identiteta izvira iz družbenih 

pričakovanj, ki to vlogo ustvarjajo. »Čustva, čutnost, telesnost, neracionalnost oziroma 

subjektivnost in preprostost v mišljenju so lastnosti, ki so pripisane ženskam, pamet, razum, 

mišljenje in s tem objektivnost, racionalnost in zmožnost sprejemanja odločitev so bili pridržani 

za moške.« (Leskošek, 2002, 34) Delitev na moško objektivnost in žensko subjektivnost je 

                                                           
12 Delo je bilo prvič izdano leta 1974. 
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posledično pomenila izključenost žensk na številnih področjih, v čemer socialni 

konstrukcionizem vidi glavni razlog za podrejenost žensk. 

Nasprotno temu je pojasnjevanje, ki predvideva biološko določenost spolov in družbenih vlog. 

Takšni pristopi se pri razlagi biološke determiniranosti družbenih vlog opirajo na iskanje razlik 

med moškimi in ženskimi hormoni, možgani, genetiko ipd. Haralambos in Holborn (1999) 

pravita, da te razlage za pojasnjevanje razlik uporabljajo različne argumente. Nekatere trdijo, 

da je aktivnost hormonov tesno povezana z aktivnostjo živčnega sistema, zaradi česar hormoni 

vplivajo na obnašanje, osebnost in čustveno dispozicijo. Druge se opirajo na spoznanje, da je 

leva hemisfera možganov (ki se specializira za jezike in analitične spretnosti) dominantna pri 

ženskah, desna (ki je odgovorna za vizualno-prostorske zmožnosti) pa pri moških.  

Tiger in Fox (1971) človekovo vedenje pojasnjujeta s pomočjo evolucije, ki se zrcali v naših 

genetskih kodih - ti pa uravnavajo naše vedenje. Govorita o t. i. človeški biogramatiki, ki je po 

njuno genetsko pogojen program in določa človekovo vedenje. Moški naj bi bili tako v 

primerjavi z ženskami bolj agresivni in dominantni, kar je posledica genetske predispozicije. 

Esenco moškega in ženske išče tudi sociobiologija, ki sta jo utemeljila avtorja Wilson in Barash 

(v Haralambos in Holborn, 1999). Moški in ženske naj bi posvojili določene vzorce vedenja 

zaradi evolucijskih razlogov. Ker mora ženska izbrati najboljšega partnerja za nadaljevanje 

potomstva, se mora vesti zadržano in sramežljivo, dokler ne prepozna moškega z najboljšimi 

geni. Moški pa mora v čim večjem obsegu razploditi svoje gene, zaradi česar mora biti 

agresiven, nepremišljen in nerazsoden. Kritike tovrstnih razlag se nanašajo predvsem na 

metodološko spornost dokazov (poskusi na živalih) in interpretacij. 

Našteti primeri biološko determinističnih modelov predstavljajo zgolj nekaj zgledov razlag, v 

katerih je telo predstavljeno kot objektivna danost, s čimer upravičujejo nastanek spolnih razlik.  

Za razumevanje teme pričujoče raziskave se bom v nadaljevanju bolj posvetila 

konstrukcionistični paradigmi, ki v zvezi z dominantnimi ženskimi vlogami izpostavlja dva 

mita - mit o delitvi dela po spolu, ki se udejanja skozi trditev »le ženske so gospodinje in so 

vselej bile gospodinje«, in mit o materinstvu, ki ga zaznamo v trditvi »le ženske so matere in 

so edine primerne za vzgojo otrok« (Oakley, 2000, 169). Funkcija teh mitov ni zgolj simbolična, 

temveč podpira obstoječi družbeni red in ohranja dane družbene vrednote. V sledečih poglavjih 

podrobneje predstavljam materinski mit. Za razumevanje ambivalentnosti družbenih vlog, ki 

jih morajo usklajevati seksualne delavke, je namreč potrebno bolje razumeti njegov nastanek, 

saj miti, ki jih je kultura nakopičila okoli institucije materinstva, vplivajo na dojemanje 

materinstva v kulturi in na izkušnje mater samih (Kristan, 2005).  

2.1.2 Ideologija materinstva  

Z vidika socialno konstrukcionistične perspektive materinstvo ni nekaj, kar bi bilo utemeljeno 

v človekovi biologiji, temveč gre za družbeno konstitucijo, ki je v preteklosti služila za nadzor 

nad ženskami in utrjevanje moško osrediščene družbene ureditve. V modernosti je materinstvo 

tesno povezano s spolno identiteto oziroma spolom. Chodorow (1978, 7) pojmuje 

»reprodukcijo materinstva kot osrednji konstitutivni element v družbeni reprodukciji spola«. 
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Vzgoja v materinsko vlogo se po njeno vrši skozi materin odnos s hčerko, preko katerega 

materinstvo samo sebe reproducira. Pri tem izhaja iz psihoanalitične teorije, ki skozi 

identifikacijo s spolno vlogo ženske razlaga nastanek materinstva kot osrednji element 

ženskosti13. Ženska materinska vloga tako igra pomembno vlogo pri ustvarjanju ideologije 

ženskosti, ima vpliv na (re)produkcijo moškosti, spolne neenakosti in delitve dela glede na spol 

(Chodorow, 1978).  

Avtorici Oakley (2000, 201) se zdi mit o materinstvu v od vseh družbenih konstruktov najbolj 

prepričljiv. Opisuje tri posplošene trditve, ki ta mit opredeljujejo: (1) otrok potrebuje mater, (2) 

mati potrebuje otroka in (3) materinstvo je največ, kar lahko ženska doseže v življenju oziroma 

se samo z njim res potrdi kot ženska. Temo materinstva obremenjujejo močne moralne in etične 

kode, zaradi česar so mnoge ženske  prepričane, da bo »materinstvo izpolnilo njihov občutek 

ženske identitete, pa tudi potrebo po povezanosti z drugimi ljudmi in potrebo po skrbi za druge« 

(Zaviršek, 1994, 29), ali kot pravi de Beauvoir (2013b, 291) »ženska svojo biološko usodo v 

celoti dopolni z materinstvom«. Ženska morala predpostavlja, da posameznice v svoje življenje 

vpletejo skrb za druge, požrtvovalnost, torej zapostavljanje svojih potreb, zato da se naredi 

prostor za potrebe drugih ljudi (ibid). 

O ideologiji materinstva lahko govorimo v kontekstu zahodne kulture. Različne kulture namreč 

ne poudarjajo materinstva kot glavnega poslanstva žensk. Ženske po svetu niso na enak način 

socializirane v spolne vloge, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da spolna identiteta ni biološko 

determinirana. Materinstvo moramo tako razumeti v kontekstu zgodovinskih, kulturnih, 

razrednih, etičnih in drugih variiranj (Švab, 2001). Definicijo materinskega mita v tem 

kontekstu povzame avtorica Kristan (2005), ki s tem konceptom definira skupek nezavednih 

pojmovanj zahodne kulture, ki so mater objektivirala in naturalizirala. Zaviršek (1994, 27) 

ideologijo materinstva omeji na zahodnjaško družbo, saj pravi, da se »v zahodnoevropskih 

kulturah deklice identificirajo z materami in rastejo z razumevanjem, da je vloga matere del 

ženske identitete«. Tako jo v pričujoči nalogi obravnavam tudi sama. 

Čeprav se zdi, da je materinstvo prostorsko in časovno univerzalen fenomen (v kar nas 

prepričuje ideologija materinstva), pa je takšno, kot ga poznamo danes v evropskem prostoru, 

relativno nova institucija. Za konstitucijo materinstva je pomembno obdobje 19. stoletja in 

začetka 20. stoletja, ko se je oblikovala podoba moderne (meščanske) družine in ko se je zgodila 

interpelacija ženske v mater (Švab, 2001). V tistem obdobju je nastal dom kot okolje, ki se je 

ločevalo od delovnega okolja (Giddens, 2000). Ženska je tako z industrializacijo v 19. stoletju 

dobila funkcijo gospodinje in žene, vse njene vloge so se zreducirale na ti dve funkciji. Za 

moderno jedrno družino je bila značilna neenakopravnost med spoloma, in sicer z izpostavljeno 

                                                           
13 Prav tako kot Chodorow, tudi avtorici Benjamin in Dinnerstein v instituciji materinstva vidita ključni dejavnik, 

ki oblikuje žensko spolno vlogo (Štular, 1998). Ta poteka skozi identifikacijo z objektom, ki prvi skrbi za otroka 

(v naši družbi je to največkrat mati). Deček mora to identifikacijo prekiniti in se poistovetiti z drugim spolom, to 

pa doseže z vzpostavitvijo diskontinuitete in razlike od osebe, s katero se je do zdaj identificiral. Deklica te 

kontinuitete identifikacije z materjo nikoli ne prekine. Diferenciacija torej poteka spolno specifično, zaradi česar 

tudi pride do spolno specifičnega vedenja (ibid), ki preraste v spolno vlogo.  
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vlogo moškega hranitelja in zapostavljeno vlogo ženske (Ule, 2003), ki je skrbela za dom in 

otroke. 

Na razumevanje ženskosti in materinstva je imela velik vpliv že grška mitologija, v 18. stoletju 

pa ga je pomembno zaznamovalo krščanstvo, ki si je prizadevalo ženske vzgajati za ponižnost. 

Ženska je v antični mitologiji pogosto predstavljala negativen lik, njena narava pa je bila 

podvržena zlu14. Antična in srednjeveška podoba demonične ženske je začela v 18. stoletju 

izginjati, zamenjala jo je »predstava o brezspolni, pasivni in skrbni materi in soprogi […]. To 

pozitivno, materinsko podobo ženske pooseblja lik  device Marije. V njem se uresničuje mit o 

materini nesebičnosti, radodarnosti, katere največje zadoščenje je žrtvovanje same sebe.« 

(Kačičnik, 2006, 413) Idealizacija materinstva na eni strani in predstavljanje ženske kot grešne, 

podrejene in iracionalne na drugi, dajeta vtis ambivalentnega odnosa do ženske. O tem piše 

avtorica Kristan (2005), ki ugotavlja, da je ambivalentnost prežemala ta odnos skozi vsa 

zgodovinska obdobja, še posebej pa se je utrdila s krščanstvom (dobra Marija in grešna Eva). 

Žensko je kljub idealiziranju njene materinske vloge ohranjala v podrejenem položaju.  

Ženske so v preteklosti predstavljale telesni del dualizma telo-duh, saj so jih povezovali z 

neukrotljivim telesom, ki ga usmerjajo instinkti in goni. Zaradi menstruacije, nosečnosti in 

rojevanja je veljalo, da ženske ne morejo racionalno nadzirati svojih teles in so jih zaradi tega 

definirali samo v okviru biologije oziroma narave (Kuhar, 2004; Švab, 2001). Ta dualizem se 

je navezal tudi na nasprotje med kulturo in naravo, reduciranost ženske na reproduktivno 

funkcijo pa je služila kot argument te redukcije (Kristan, 2005). Nekatere feministično 

usmerjene avtorice (Chodorow, 1978; de Beauvoir, 2013a15, 2013b; Kristan, 2005) se do 

naturalizacije materinske vloge kritično opredelijo in jo izpostavljajo kot enega izmed načinov 

marginalizacije žensk. O utemeljevanju materinstva kot naravne, prvobitne ženske vloge, 

povezanim s prepričanjem, da so ženske bližje naravi kot moški, je pisala tudi avtorica Ortner 

(1974), ki navaja razloge za takšno, po njenem izkrivljeno, mišljenje: 

(1) Telo. Ženske naj bi bile bližje naravi, ker so njihova telesa in biološke funkcije bolj povezane 

z naravnimi procesi, povezanimi z reprodukcijo (menstruacija, nosečnost, rojstvo, dojenje).  

(2) Družbene vloge. Družbena vloga ženske je bližje naravi, ker so odgovorne za socializacijo 

otrok, njihovo delo pa se veže predvsem na dom. Ženska mora skrbeti za otroka, otroci pa so 

kot iracionalna bitja bližje naravi. Tesen odnos med žensko in otrokom žensko zopet druži z 

naravo.  

 (3) Psihična konstitucija. Tudi žensko psihično strukturo povezujemo z naravo. Moški naj bi 

bili bolj objektivni, medtem ko so ženske bolj subjektivne in razvijajo bolj intimne odnose z 

                                                           
14 V antični drami je bila ženska upodobljena kot Drugi in je zavzemala prostor tiste, ki uteleša dvoumnost, dileme 

in vprašanja. »Literarne reprezentacije žensk so ekstremi, ki so imaginativni, vendar nas obenem svarijo pred tem, 

kaj bi se lahko zgodilo, kakšna bi bila družba, kjer ne bi bilo samokontrole in bi prevladovala čustvenost in 

iracionalnost.« (Kristan, 2005, 27) Žensko telo je bilo zaradi tega bolj »dojemljivo za demonično obsedenost« 

(ibid, 81).  
15 Delo je bilo prvič izdano leta 1949. 
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drugimi, posebno z otroki. Ker so moški bolj razumni, so bližje kulturi, medtem ko ženske s 

svojo čustveno predispozicijo ostajajo bližje naravi.  

Na dejstvo družbene konstruiranosti materinstva so že sredi 60. let prejšnjega stoletja začele 

opozarjati feministke, »predvsem v okviru kritike ideologije materinstva in pozicioniranja 

ženske v družino« (Švab, 2001, 98). Poudarjale so, da ne gre za naravno kategorijo, ampak za 

ideološko. Tudi kasneje v 20. stoletju so feministke nasprotovale reprezentacijam materinstva, 

ki so podpirale mit o dobri materi. Ta je prevladoval predvsem po drugi svetovni vojni (Kristan, 

2005). Kot deviacija od spolne vloge je denimo pojmovano že dejstvo, da ženska skrb za otroke 

preloži na druge (četudi na njihovega očeta). To ji prinese družbeno neodobravanje, češ da je 

neusmiljena, neljubeča in »neženska«. Idealizirana je samo ena vrsta materinstva - to je 

materinstvo v zakonu (Oakley, 2000), saj je »materinska identiteta ekskluzivistično vezana na 

heteroseksualno zvezo, torej na dualizem moški-ženska« (Švab, 2001, 98).  

Reprezentacije idealne matere so v naši kulturi ohranjene v dveh formah - dobra mati (ljubeča, 

požrtvovalna) ali slaba mati (nezrela, egoistična, posesivna) (Kristan, 2005). Leskošek (2002) 

piše celo o polih matere in ne-matere. Dobra ženska oziroma mati se mora biti vselej 

pripravljena žrtvovati in zatreti svoje lastne interese in seveda tudi lastno seksualnost (Kačičnik, 

2006), da bi ostala neomadeževana. Castaneda, Ortiz, Allen, Garcia in Avila (1996) ugotavljajo, 

da ženske niso dojete kot seksualni individuumi, zaradi česar so ženske, ki se ukvarjajo s 

prostitucijo v popolnem nasprotju s podobo »idealizirane« matere. Ta s svojo domnevno 

samoumevnostjo prispeva k oblikovanju mita materinstva, ki mu morajo zadostiti vse ženske 

(Kristan, 2005).  

2.1.3 Ideali partnerskih odnosov in razmerij zasebnosti 

Kot obstaja podoba »idealizirane« matere, obstaja tudi podoba dobre partnerke. Ti dve podobi 

sta se vzporedno razvijali v kontekstu domestifikacije žensk. V zvezi s partnerstvom so se v 

zahodni družbi pojavili ljubezenski ideali, ki pa so bili večinoma povezani s krščanskimi 

moralnimi vrednotami. Iz takšnih idealov je izhajal koncept romantične ljubezni, pri kateri 

element vzvišene ljubezni pomeni več kot spolno poželenje. Privlači nas nekdo, ki izpolnjuje 

naše življenje (Giddens, 2000), zaradi česar iz romantične ljubezni izhaja tudi dolgoročna 

povezanost s partnerjem, ki je vnaprej determinirana. Ljubezen je po tej logiki prava edino 

takrat, ko traja za večno.  

Ideologija materinstva je odločilno zaznamovala vrednote romantične ljubezni. Podoba »žene« 

in »matere« je okrepila dvospolni model dejavnosti in občutij, zaradi česar so moški ženske 

prepoznali kot drugačne (tudi v socialnih vlogah). Tovrstno ljubezen močno zaznamujejo 

razlike med moškostjo in ženskostjo, ki sta vsak zase »opredeljena kot anti-tezi« (Giddens, 

2000, 67). Romantična ljubezen je, kar zadeva razmerja med spoloma, popolnoma izkrivljena, 

saj kljub temu da temelji na čustveni povezanosti med dvema osebama, ženske pogosto vodi 

podrejenost (ibid).  

Takšne predstave o romantični ljubezni so prevladovale predvsem v preteklosti, ko je bila 

zakonska zveza dolgoročen projekt in je bila tudi jasno vidna povezava med ljubeznijo in 
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spolnim partnerstvom. Zapovedovalo se je, kakšna mora biti ženska kot žena. »Možu v zakonu 

mora biti žena, ljubica in prijateljica. Ne sme mu odrekati »telesnega zbližanja«, hkrati pa 

ženska ne sme omadeževati svoje duše z nezmernostjo in ne kvariti svojega telesa s spolno 

razuzdanostjo.« Leskošek (2002, 110) 

Giddens (2000) pravi, da se romantična ljubezen nikakor ne more povezovati s poželenjem, saj 

idealizira ljubljeno osebo. Koncept romantične ljubezni spolnost torej povezuje z doživljenjsko 

zavezujočo zakonsko zvezo med žensko in moškim (Weitzer, 2006), kar vzpostavlja tudi 

družbena pričakovanja in norme, ki določajo normalno seksualnost. Najpomembnejša družbena 

funkcija spolnosti je reproduciranje, ki se zgodi v zakonski zvezi, najbolj spoštovani seksualni 

instituciji.  

Prostitucija predstavlja popolno nasprotje spolne ekskluzivnosti, saj spolnost nastopa v funkciji, 

ki ni družbeno funkcionalna - odvija se zaradi užitka in denarja. Spolni odnos je tako ločen od 

reprodukcije (Primorac, 2002). Primorac (2002) ugotavlja, da krščanska seksualna etika 

omejuje spolnost na heteroseksualne, monogamne zakonske zveze in zanika spolne odnose med 

vsemi drugimi partnerji izven te zveze. Kot edini pravi spolni odnos pojmuje tistega, ki je 

namenjen prokreaciji. Prostitucija je v teh okvirih popolnoma grešna, saj je nezakonska, pa tudi 

ločena od reprodukcije.  

2.2 REVOLUCIJA SPOLNIH VLOG 

2.2.1 Družbeni kontekst revolucije spolnih vlog 

Spolne vloge, s tem pa tudi materinstvo in partnerstvo, so v sodobnosti dobile drugačen 

predznak. Da bi razumeli spremembe teh dveh področij, si najprej poglejmo družbene premike, 

ki se zrcalijo tudi v predrugačenju intimnega življenja posameznikov. Te spremembe so 

posledica sprememb v temeljnih institucijah, ki določajo življenjski potek posameznika; 

spremembe v izobraževalnih poteh, načinu dela in zaposlitvi, v spremenjenih vzorcih 

družinskega in partnerskega življenja, v spremenjenih odnosih med spoloma, podaljševanju 

življenjske dobe itd. (Ule, 2003).  

Ule (2003) za najpomembnejšo spremembo življenjskih potekov označi izbirnost teh potekov. 

Življenjski potek ni več standardiziran, linearen, stabilen ali vnaprej predviden, prehodi med 

obdobji se vse bolj odmikajo od normativnih družbenih pričakovanj in postajajo vse bolj 

pluralistični. Življenja posameznikov so danes manj pogojena z normativnimi standardi in so 

vse bolj odvisna od posameznikovega aktivnega oblikovanja svojega življenja. Vnaprejšnje 

določenosti posameznikov danes ni več. 

Opisane detradicionalizacijske procese so nekateri družboslovni avtorji (Beck, 200916; 

Giddens, 2000) poimenovali s terminom individualizacija. Ta je definirana kot raztapljanje 

vnaprej predpisanih in standardiziranih življenjskih oblik, na primer spolnih vlog, jedrne 

družine, oziroma kot razpad normativnih biografij in življenjskih vodil (Ule, 2003). 

Posameznik ima na voljo nešteto izbir in njegovo življenje postane njegov osebni projekt. 

                                                           
16 Delo je bilo prvič izdano leta 1986. 
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Giddens (2000) za temeljno značilnost postmoderne družbe navaja odprtost osebne identitete 

in refleksivnost jaza, ki neprestano preizprašuje družbena razmerja, spolne vloge in identiteto. 

Govori o jazu kot o refleksivnem projektu posameznika, kar pa poveže tudi z demokratizacijo 

zasebnega (in javnega) življenja. 

Dinamika individualizacije pretresa tudi družino. Beck (2009) pravi, da se osvobaja spon spola, 

zaradi večdimenzionalnosti življenjskih položajev pa so se diferencirali tudi vedenjski vzorci, 

ki so bili nekoč značilni in zavezujoči za družino, starševstvo in partnerske odnose.  

2.2.2 Spremembe spolnih vlog 

Odnose med spoloma je močno zaznamovala spolna revolucija, ki je vodila v spremembe v 

partnerskih odnosih, pa tudi emancipacija materinstva, zaradi česar ideologija materinstva 

danes nima več takšnega vpliva v primerjavi s preteklostjo. Kljub temu je v družbenem življenju 

še vedno prevladujoč model nuklearne družine, znotraj tega pa je »skrb samoumevno dodeljena 

ženskam in naturalizirana s povezavo z reprodukcijo […]« (Švab, 2003, 1115). Švab (2001) v 

kontekstu sprememb opozarja, da je materinstvo tisti vidik družinskega življenja, v katerem je 

v postmodernosti zaznati najmanj sprememb, saj je prav biološka določenost  ženske skozi 

reproduktivnost tista, ki se v družbenih percepcijah najpočasneje spreminja.  

Obdobje postmoderne vseeno zaznamujejo spremembe ženskosti, saj današnje ženske s prestola 

spodrivajo mit ženskosti in začenjajo uveljavljati svojo neodvisnost (de Beauvoir, 2013a). 

Pomemben prispevek k spremembam materinstva je pomenila emancipacija. Materinstvo je 

bilo dolgo časa edina reprezentacija ženskosti in šele feminizem je bil tisti, ki je zahteval nove 

ženske reprezentacije (Kristan, 2005).  

Beck (2009) navaja pet dejavnikov, ki individualizirajo življenjske poteke in so ženske 

osvobodili od tradicionalno določenih vlog: 

(1) Podaljšanje življenjske dobe je vplivalo na to, da ženske danes zaključijo s skrbjo za otroke 

pri relativno zgodnji starosti, zaradi česar je materinstvo danes prehodno življenjsko obdobje. 

(2) Modernizacijski in tehnični procesi so razbremenili delo gospodinj, ki se je dekvalificiralo, 

ženske pa so zaposlitev začele iskati izven doma.  

(3) Sredstva za regulacijo spočetja otrok so ženskam omogočila večjo avtonomnost pri 

odločanju za otroke.  

(4) Zaradi zaposlitev in vstopa na trg dela so ženske tudi ekonomsko bolj neodvisne od svojih 

partnerjev, kar rezultira v povečanem številu razvez.  

(5) Tudi izobraževalne možnosti so se izenačile, ženske pa so postale bolj poklicno motivirane. 

Zaposlovanje žensk, vstop v javno sfero in drugi družbeni premiki kažejo na to, da se predstave 

o materinstvu spreminjajo in prispevajo k temu, da »materinstvo danes ni več ekskluzivna 

ženska identiteta […]« (Švab, 2001, 103) in je za »sodobne ženske prej emotivna vloga kot 
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poslanstvo« (Ule, 2003). Odločitev za materinstvo ni več normativno, obvezno, družbeno 

pričakovano in časovno regulirano, kar lahko pripišemo upadanju pomena ideologije 

materinstva (ibid).  

Eno od pomembnejših sprememb znotraj seksualne revolucije je za ženske pomenila ločitev 

seksualnosti od njene reproduktivne funkcije. Dokler je bilo spolno vedenje povezano z 

reprodukcijo, spolnost ni bila nekaj samostojnega ali last posameznika, temveč je bila 

razdeljena na reprodukcijo in poželenje, iz česar je izhajala tudi delitev na čiste, dobre in ne-

čiste ženske (Castaneda idr., 1996; Giddens, 2000). Liberalizacija je torej doprinesla k 

raznovrstnosti v dojemanju ženskosti in k rušenju idealov ter mitov, povezanih s tradicionalno 

žensko družbeno vlogo. Upor neavtonomnosti ženskega telesa izvršujejo tudi seksualne 

delavke, ki v nasprotju s podobo podrejene ženske, avtonomno razpolagajo s svojim telesom. 

Imajo svoj alter-ego, nabit s seksualnostjo in aktivnim pristopom v spolnosti, ki pa je hkrati v 

nasprotju s čisto, aseksualno in pasivno žensko (Castaneda idr., 1996), ki predstavlja ženski in 

materinski ideal. Seksualne delavke tako predstavljajo konkretni primer rušenja mita ženskosti, 

ker odstopajo od spolno specifičnih idealov, postavljenih s strani družbe in presegajo 

pričakovanja, ki so postavljena v odnosu do ženskega telesa.  

Sodobni ženski telesni ideali se odmikajo od identifikacije z materinskim telesom in 

simbolizirajo osvobojenost od reproduktivne funkcije (Kuhar, 2004). Giddens (2000) za 

poimenovanje spolnosti, osvobojene od reprodukcije, uporabi izraz plastična seksualnost, ki pa 

je tesno povezana tudi z razvojem kontracepcije in ideologijo odloženega materinstva (Švab, 

2001), ki temelji na svobodni izbiri za materinstvo in je v postmoderni dobi zamenjala 

ideologijo obveznega materinstva. Za sodobnost je značilna tudi časovna fleksibilizacija 

možnosti odločanja za materinstvo, ki se kaže kot odlašanje materinstva na poznejša leta. To je 

povezano z ostalimi družinskimi in družbenimi spremembami: podaljševanje mladosti, 

daljšanje obdobja šolanja, večanje deleža žensk, ki se odločajo za doseganje visokih 

izobraževalnih dosežkov, zaostreni pogoji na trgu delovne sile, pomemben prispevek pa ima 

tudi razvoj reproduktivnih tehnologij in razvoj kontracepcije (Švab, 2001), s čimer se ženske 

zavzemajo za nadzor nad lastnimi reproduktivnimi potenciali (Kristan, 2005; Ule, 2003).  

Ženska spolna emancipacija in avtonomija sta prispevali tudi k spremembam idealov ljubezni. 

Vstop v partnerska razmerja je v sodobnosti zelo raznolik, prehodi niso vnaprej določeni, 

ampak vedno bolj individualizirani in diferencirani. Materialne in ekonomske interese, ki so v 

preteklosti zaznamovali partnerska razmerja, je zamenjala romantična ljubezen kot način, kako 

ljudje vstopajo v partnerstva in zakon (Giddens, 2000; Ule, 2003). Romantična ljubezen se je, 

kot že omenjeno, vseeno v precejšnji meri navezovala na krščanske moralne vrednote, ki so 

bile povezane s tradicionalnejšimi ženskimi in moškimi vlogami. Termin »razmerje«, ki 

predstavlja trajno čustveno povezavo z drugo osebo, smo začeli uporabljati pozneje. Takšna 

razmerja lahko imenujemo čista razmerja (Giddens, 2000). Te karakterizira stik med dvema 

osebama, ki obema stranema prinaša koristi in traja, le dokler je prisotno obojestransko 

zadovoljstvo (tudi spolno) ter enakopravnost med partnerjema. Takšno razmerje je odprto in 

temelji na medsebojni povezanosti ter zaupanju (ibid).  
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Razmerja med spoloma so se tudi na splošno premaknila v prid ženskam, saj so zaradi vstopa 

na trg dela postale v partnerskih razmerjih ekonomsko neodvisne in bolj avtonomne. Vse bolj 

pomembne postajajo vrednote zaupanja, medsebojnega spoštovanja, razumevanja in strpnosti, 

ki posameznike motivirajo za vstop v partnersko razmerje (Ule, 2003). Individualizacija se tako 

preobraža v dinamiko, ki jo Ule (2003) poimenuje kot insceniranje vsakdanjega življenja. 

Partnerska razmerja postajajo prispodoba za lovljenje ravnotežja med različnimi interesi in 

narazen stremečimi biografijami.   

Formalna zakonska skupnost za nove generacije izgublja pomen, kar pomeni, da zakon in 

starševstvo nista več tesno povezana oziroma zakon ni več edina institucija, ki bi urejala 

starševstvo. Obdobja partnerstva se danes izmenjujejo z obdobji, ko preizkušamo, 

eksperimentiramo z odnosi (ibid). Opazne so tudi spremembe v spolnem vedenju 

posameznikov in posameznic, ki v partnerske odnose vstopajo z izkušnjami preteklih spolnih 

stikov (Giddens, 2000). Za posameznike je pomembno pridobivanje spolnih izkušenj, kljub 

temu pa ne gre za to, da takšna spolnost ne bi bila normirana. Še vedno je namreč pomemben 

»ideal stabilnega partnerstva« (Beck, 2009, 153), s tem da spolnost ni več vezana le na zakonsko 

zvezo.  

2.3 STIGMA IN PROSTITUCIJA 

Kljub spremembam spolnih vlog, ki so vodile v emancipacijo materinstva in predrugačenje 

partnerskih (oziroma na splošno intimnih) odnosov, ter dejstvu, da seksualno delo zaradi vse 

pogostejših gibanj seksualnih delavk in delavcev in liberalnejših družbeno-političnih agend 

prehaja v polje vidnega in sprejemljivega, se zdi, da seksualne delavke (ki so matere in 

partnerke) še vedno ostajajo močno stigmatizirana družbena skupina. Podoba seksualne 

delavke, zlasti tiste, ki se udejstvuje na družinskem področju, je moteča za obstoječo spolno 

ideologijo in ruši predstave o normirani ženski vlogi. Zaviršek (1992) pravi, da zahteve po 

normalnosti predstavljajo večji pritisk za ženske (v primerjavi z moškimi), zaradi česar so tudi 

vedenja, ki predstavljajo odmik od normalnega, bolj sankcionirana.  

Materinska vloga seksualne delavke je torej zaznamovana s predsodki, ki so rezultat spolnih 

stereotipov o ženski pasivnosti (Castaneda idr., 1996). Prevladujoči diskurz utrjuje mnenje, da 

so seksualne delavke popolno nasprotje »pravi, normalni, neomadeževani in krepostni ženski 

ter da je prostitucija nekaj popolnoma drugega kot normalno, pošteno delo […]« (Peršak, 2010, 

161), zaradi česar sta področji materinstva in partnerstva seksualnih delavk močno povezani s 

stigmo. Z obrazložitvijo teorije stigmatizirane identitete, ki jo je konceptualiziral Goffman, v 

nadaljevanju utemeljujem družbeno percepcijo nezdružljivosti seksualnega dela, materinstva in 

partnerstva, saj so tudi strategije, ki jih seksualne delavke razvijejo za usklajevanje različnih 

stigmatiziranih identitet oziroma vlog, pomembno povezane z odnosom družbe do seksualnega 

dela. 

Identiteta je proces samoumeščanja subjekta v družbeni red (Ule, 2000), ki nastaja skozi proces 

separacije na »nas« in »druge« (Link in Phelan, 2001). To pomeni, da »nenormalnega ne 

določamo glede na normalno, ampak obratno. Brez nenormalnega ne moremo vzpostaviti 

normalnega, zaradi česar nenormalno postane pogoj za občutenje naše lastne identitete« 
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(Leskošek, 2002, 69). Definicije normalnega in nenormalnega se spreminjajo počasi, z 

določeno stopnjo inercije, pravi Peršak (2010), saj spreminjanje družbenih reprezentacij ogroža 

obstoječ družbeni red, ki želi ohraniti koherentnost med znanim in neznanim. Z odnosi med 

normalnim in nenormalnim je povezan koncept stigme. Stigma je značilna za vsa okolja, v 

katerih se pojavljajo družbeno določene norme, »[…] je splošna družbena lastnost, ki se 

pojavlja povsod, kjer obstajajo identitetne norme, zaradi česar lahko rečemo, da sta vlogi 

normalne in stigmatizirane osebe dela iste celote« (Goffman, 2008, 114).  

Stigmatizirajoče situacije nastanejo takrat, ko drugi osebi ne izkazujemo spoštovanja in 

priznanja, ki bi ji sicer pripadalo, če ne bi imela značilnosti, ki je po mnenju večine deviantna 

(Ule, 2000). Link in Phelan (2001, 377) stigmo definirata kot koeksistenco različnih elementov 

- »predalčkanja (ang. labeling), stereotipiziranja, segregiranja, izgube statusa in diskriminacije, 

ki se družno pojavljajo v različnih situacijah moči«, Goffman (200817, 12) pa pojem stigma 

uporabi za poimenovanje lastnosti, ki je »hudo diskreditirajoča« in osebe reducira na 

pomanjkljive in nepopolne.  

Osrednji element Goffmanove teorije je (poleg osebne identitete18) socialna identiteta, ki jo deli 

na navidezno in dejansko. Slednjo opredeli kot kategorijo, kateri posameznik dejansko pripada, 

prvo pa kot pripisovanje normativnih pričakovanj (Ule, 2000). Stigma naj bi bila rezultat 

neskladnosti teh dveh socialnih identitet.  Kategorizacija, ki jo predlaga Goffman, loči tri vrste 

stigme. Prvič, telesno oziroma fizično iznakaženost; drugič, značajske slabosti, kamor 

uvrščamo neodločnost, nebrzdanost, nepoštenost; in tretjič, skupinske stigme rase, narodnosti 

in veroizpovedi.  

Seksualne delavke se na ravni vsakdanjega življenja srečujejo s stigmatizacijo, ki izvira iz 

njihove »napačne« odločitve glede služenja denarja. Čeprav seksualno delo v večini evropskih 

držav ni več obravnavano kot prekršek, je stigmatizacija še vedno na visokem nivoju, poroča 

organizacija TAMPEP (Sex Work in Europe, 2009). Seksualne delavke so stigmatizirane zaradi 

več elementov, ki se vežejo na njihovo delo; seks z večjim številom neznancev, za katerega 

zahtevajo plačilo; izpostavljanje tveganjem (nasilju ali omamljenosti strank); prevzem nadzora 

nad lastno seksualnostjo in zadovoljevanje moških potreb oziroma fantazij (Pheterson, 1993). 

Zaviršek (1994, 122) pravi, da je stigma seksualnih delavk povezana s stereotipi o »normalni 

ženski seksualnosti in s stereotipi o notranjih lastnostih« seksualnih delavk (duhovna 

omejenost, šibka volja, nesposobnost za pravo delo, nizka inteligentnost ipd.). Soočanje z 

družbeno pripisanimi oznakami je za seksualne delavke še težje, saj je stigma vezana na njihovo 

identiteto, medtem ko so njihove stranke, ki se prav tako soočajo z družbeno stigmatizacijo, 

diskreditirane zaradi njihovega vedenja. Seksualna delavka je torej slaba ženska, ima 

                                                           
17 Delo je bilo prvič izdano leta 1963. 
18 Medtem ko nam pojem socialne identitete omogoča razumevanje stigmatizacije, je pojem osebne identitete 

pomemben za razumevanje upravljanja stigme (Goffman, 2008). Ule (2000) pravi, da osebna identiteta pomeni 

značilnosti, ki posameznika karakterizirajo kot edinstveno osebo. Oblikuje se na primer na podlagi imena, rojstnih 

podatkov, telesnih značilnosti, stila oblačenja itd. Po Goffmanu je tudi ta identiteta družbeni pojav in obstaja le v 

socialni primerjavi z drugimi.  
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poškodovano (ang. spoiled) identiteto, njen klient pa je moški z neobičajnimi navadami 

(Pheterson, 1993). 

Ker je področje seksualnega dela močno zaznamovano z moralnim vrednotenjem, so stereotipi 

še posebej trdovratni. Srečanje s seksualno delavko, ki ne potrjuje naših stereotipnih predstav, 

tako pripelje do kognitivne disonance, ki se artikulira v začudenju. Dolgoročno sicer lahko 

pomaga razbiti naše predstave, vendar pogosteje tak primer mentalno izločimo kot »izjemo« in 

ohranimo svoje stereotipne predstave (Peršak, 2010). Takšne podobe utrjujejo tudi medijske 

reprezentacije ženskosti, ki največkrat govorijo o dualizmu dobra - slaba ženska. Seksualne 

delavke, slabe ženske, imajo funkcijo vzdrževanja te družbene hierarhije (Pajnik, 2002) in njene 

legitimnosti. Teme, kot je denimo prostitucija, so največkrat predstavljene površno in 

stereotipno. Na to opozarjajo tudi seksualne delavke in delavci v manifestu Sex Workers in 

Europe Manifesto (2005). Pravijo, da jih identiteta in socialne vloge, ki jih označujejo za 

grešnike, kriminalce in žrtve, predstavljajo kot grožnjo moralnemu družbenemu redu. Stigma 

seksualne delavke in delavce segregira od ostalih, dobrih in »dostojnih« državljanov in njihovo 

identiteto reducira zgolj na identiteto ponudnice oziroma ponudnika spolnih storitev. 

Opozarjajo na to, da osebe v prostituciji ne bi smele biti izključene, manj vredne ali prikrajšane 

za aktivno participacijo v družbi.  

Stigma seksualnih delavk je permanentna, saj ne izgine takrat, ko s ponujanjem spolnih storitev 

prenehajo (Pheterson, 1993). Študija (Sallmann, 2010), ki je proučevala izkušnje življenja s 

stigmo med seksualnimi delavkami, govori prav o tem; udeleženke poročajo o strahu, da bodo 

srečale bivšo stranko, ter o poniževanju s strani družinskih članov, ki se je dogajalo kljub 

prekinitvi s seksualnim delom. Link in Phelan (2001) pojasnjujeta, da stigma postane del 

posameznikove osebnosti in vpliva na njegove interakcije z drugimi. To avtorji opredeljujejo 

kot zadnjo fazo v procesu stigmatizacije, v kateri se posameznik identificira s pripisano 

drugačnostjo (Goffman, 2008; Link in Phelan, 2001).  

Pri pripisovanju stigme gre za to, da že v osnovi ne verjamemo, da je človek s stigmo pravi 

človek, zaradi česar ga diskriminiramo. Ustvarjamo ideologijo stigme, ideologijo, s katero 

pojasnjujemo človekovo manjvrednost in dokazujemo, da je takšna oseba nevarna. Nagnjeni 

smo k temu, da posamezniku, ki ima neko pomanjkljivost, pripisujemo še druge napake 

(Goffman, 2008), na primer seksualni delavki pripisujemo slabo zmožnost materinstva in 

partnerskega življenja. Primer prevladujočega diskurza, ki se dotika prostitucije in materinstva, 

sem zasledila v objavi na enem izmed spletnih forumov in jo navajam kot očiten prikaz 

stereotipnega dojemanja obravnavanih tem:  

»Jaz mislim, da je prostitucija, za žensko preveč obremenilna. Bolj kot fizično bi rekel psihično. 

To je čisto proti ženski naravi, še posebej neki mladi mamici. To se tepeta dva svetova. Kurba 

pa mamica […], zdaj pa bo ena morala trezna seksat za denar, prisiljena, pol pa ko pride 

domov ob bog ve kater uri pa, pa bo kaj kar klik naredilo pa bo mamica, nežna, skrbna??? 

Kako si to predstavljate vi ljudje?? […], to ne gre, to je dvojno življenje […], tako da, če je 

mamica, NE BI SMELA TAKEGA DELA OPRAVLJAT.« (Forum.over.net, 2018) 
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V objavi je izpostavljeno neskladje vlog matere in seksualne delavke, ki je utemeljeno v 

dvojnem življenju ženske, ki se ukvarja s prostitucijo in hkrati nastopa v vlogi mame. 

Predpostavljen je tudi moralni zadržek in eksplicitno izraženo mnenje o nesprejemljivosti 

usklajevanja teh dveh nasprotujočih si sfer. Status, s katerim se soočajo seksualne delavke, ki 

so matere in partnerke, bi lahko poimenovali fenomen dvojne stigme, ki ga avtorica Zaviršek 

(1992) sicer uporabi za razlago položaja žensk, ki uživajo droge, a ga po mojem mnenju lahko 

apliciramo tudi na situacijo seksualnih delavk. Stigma je v tem primeru prav tako dvojna, saj 

so stigmatizirane zaradi ponujanja spolnih storitev in zaradi tega, ker imajo kot seksualne 

delavke otroke in partnerje. 

Zaradi stigme se mnoge seksualne delavke odločijo za prikrivanje svojega dela. To se 

največkrat zgodi zaradi zagotavljanja lastne varnosti, ohranjanja dostojanstva in obvarovanja 

pred posledicami razkritja. Seksualne delavke razvijejo strategije samozaščite in tehnike 

nadzorovanja informacij, pri čemer gre za upravljanje poškodovane identitete oziroma 

zamolčevanje in prikrivanje stigme zaradi možnosti diskreditacije ali drugih sankcij (Goffman, 

2008). Prikrivanje prostitucije bi lahko uvrstili med prvo od treh različnih strategij, ki jih 

stigmatizirani uporablja v svoji identitetni politiki (Goffman, 2008). Gre za zavračanje stigme, 

pri čemer stigmatizirani prikriva značilnosti, zaradi katerih bi bil lahko diskreditiran, ali se 

izogiba ljudem, ki bi te značilnosti lahko opazili. Na drugi strani pa lahko stigmo sprejme, 

pristane na svojo stigmatizirajočo lastnost ali jo reflektira in se sooči z razlogi za drugačnost 

(Ule, 2000).  

Tudi seksualne delavke, udeležene v raziskavi v slovenskem prostoru (Radačić in Pajnik, 2017), 

govorijo o stigmatizaciji znotraj prostitucije, zaradi česar kot pomembna dejavnika pri delu 

navajajo anonimnost in diskretnost. V razkritju pred okolico (družino, prijatelji in širšo družbo) 

vidijo številne negativne posledice, kljub temu da prikrivanje seksualnega dela prinaša veliko 

pritiskov in bremen. Seksualne delavke občutijo posledice stigme predvsem v obliki občutka 

krivde in osebnega prezira. Velik delež stigmo ponotranji in se identificira z vlogo nevredne 

osebe, s tem pa racionalizira nasilje, usmerjeno proti osebam v prostituciji (Sex Workers in 

Europe Manifesto, 2005). Posledice stigme se kažejo tudi v izgorelosti (ang. burnout) 

seksualnih delavk. Vanwesenbeeck (2005) ugotavlja, da izgorelosti, ki jo opredeljuje z 

dimenzijami emocionalne izčrpanosti, depersonalizacije19 in občutkom osebne kompetentnosti, 

ne povzroča seksualno delo, temveč njegova stigma.  

Stigma je torej družbeni konstrukt, na katerega je posameznik prisiljen odgovoriti z identitetno 

politiko oziroma s strategijami za soočanje s to označbo. Glavna značilnost te identitetne 

politike je igra vlog, pri kateri se oseba navzven predstavlja kot normalna oseba, vendar pa 

mora pri tem paziti, da ne izgubi stika s svojo individualnostjo in zapade v pretirano poudarjanje 

svoje normalnosti (Ule, 2000). V okviru tega oseba vedno pazi, da se vede tako, da bo pri drugih 

ustvarila vtis, ki je v njenem interesu, t.j. odigra svojo vlogo, ki nastaja v kontekstu obnavljanja 

in vnovičnega potrjevanja moralnih družbenih vrednot (Goffman, 201420). Ohranjanje 

                                                           
19 Termin depersonalizacija v kontekstu raziskave označuje hladen, indiferenten odnos seksualnih delavk do strank 

in predstavlja način distanciranja od emocionalno napornih situacij. 
20 Delo je bilo prvič izdano leta 1959. 
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obstoječega družbenega stanja, ki se vrši ob nastopanju akterjev v različnih vlogah, hkrati 

pomeni ohranjanje razmerij moči, ki producirajo stigmatizacijo. Stigmatiziranje tako lahko 

izgine šele takrat, ko izginejo odnosi nadmoči in podrejanja, v katerih se določena družbena 

skupina pozicionira kot norma nasproti podrejeni, odvisni skupini (Ule, 2000). 

2.4 MATERINSTVO SEKSUALNIH DELAVK 

2.4.1 Izzivi materinstva seksualnih delavk 

Ker materinstvo predstavlja enega od redkih prostorov samouresničevanja seksualnih delavk 

(Castaneda idr., 1996), je potrebno prepoznati, da imajo seksualne delavke življenje tudi izven 

prostitucije in da se udejstvujejo tudi v drugih intimnih odnosih in vlogah, med katerimi pa je 

najpomembnejša vloga matere (Dodsworth, 2012b; Rivers-Moore, 2010). 

Identiteta matere je v sodobnosti postavljena pred velik izziv zaradi vstopa žensk na trg dela. 

Čeprav je ženskam omogočena emancipacija v smislu ekonomske neodvisnosti, ta hkrati 

pomeni dodatno obremenitev, saj se morajo še vedno udejstvovati tudi v kontekstu doma. 

Ženska spolna vloga zaradi tega postaja protislovna. Avtorica Zaviršek (1994) govori o dualni 

karieri žensk, Švab (2001) pa celo o razcepljenosti ženske identitete, saj je razpeta med 

zaposlitev in kariero ter svojo družbeno pripisano materinsko vlogo. Ženska, ki dela izven 

doma, mora vzpostaviti identiteto delovne matere (ang. worker-mother identity). Seksualnim 

delavkam to otežuje še možnost stigmatizacije, kriminalizacije in tveganj, ki jih prinaša 

seksualno delo (Dodsworth, 2012b; Rivers-Moore, 2010; Sloss in Harper, 2004).  

Še več, identiteta seksualnih delavk, ki so matere, je dvojna in ogrožajoča, kar izhaja iz 

percepcije konfliktnosti identitete seksualne delavke in dobre matere. Izzivi materinstva 

seksualnih delavk pa so vendarle kompleksnejši od identitetne dihotomije dobra mati - grešna 

seksualna delavka, saj kljub temu da v sodobnosti priznavamo različnost identitet in ženske ne 

vidimo več le skozi prizmo materinstva,  podoba dobre matere ostaja tesno povezana z idealom 

matere, katere glavna skrb je dobrobit otrok (Phoenix, Woollett in Lloyd, 1991 v Dodsworth, 

2012b). Castaneda idr. (1996) to dihotomijo poimenujejo kot arhetipsko ambivalentnost ženske 

spolne vloge, kjer na eni strani vidimo dobro mater, na drugi pa »grešno« ponudnico spolnih 

storitev. Seksualno delo je pojmovano kot nekompatibilno vzgoji otrok in dobremu starševstvu, 

socialni konstrukt normalne matere pa je največkrat sinonim za dobro mater. Ta ideologija ne 

upošteva heterogenosti izkušenj in raznolikosti materinstva (Dodsworth, 2012b), zaradi česar 

seksualne delavke, ki teh idealov ne izpolnjujejo, v zvezi z materinstvom pogosto doživljajo 

negativne občutke.  

2.4.2 Doživljanje materinstva skozi prizmo seksualnega dela 

Nekatere seksualne delavke (predvsem tiste, ki delajo na ulicah) materinstvo dojemajo kot 

nezdružljivo s ponujanjem spolnih storitev, saj jim vzgoja otrok zaradi nepredvidljivosti in 

tveganj dela na ulici predstavlja dodatni stresni faktor (Sloss in Harper, 2004; Sloss, Harper in 

Budd, 2004). Castaneda idr. (1996) pravijo, da seksualne delavke v zvezi z materinstvom 
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doživljajo občutke sramu in imajo težave pri usklajevanju dvojnega življenja zaradi pritiska 

dvojnih standardov, ki jim morajo zadostiti.  

Sloss in Harper (2004) sta raziskovala vpliv materinstva na (ulično) seksualno delo21, pri čemer 

ugotavljata, da se veliko mater-seksualnih delavk sooča z občutki sramu, krivde in tesnobe 

glede opravljanja svojega dela in usklajevanja le-tega s skrbjo za otroke (Mandiuc, 2014; Sloss 

in Harper, 2004). Ti občutki so povezani s stigmatiziranostjo (mater) seksualnih delavk in se 

nanašajo predvsem na govor o nekompatibilnosti teh dveh vlog. Ženske, ki delajo na ulici, so 

izrazile strah, ki se navezuje na varnost otrok in njih samih (kako bodo skrbele za otroka, če jih 

na primer nekdo ugrabi, pretepe ali celo ubije) ter na potencialna tveganja ali negativne vplive, 

ki jih ima prostitucija na otroke. Obremenjuje jih tudi strah pred razkritjem oziroma pred tem, 

da bi otroci izvedeli za materino ponujanje spolnih storitev, zaradi česar skušajo vzpostaviti 

emocionalno ločnico med delom in domom (Sloss idr., 2004) ter svoje delo organizirajo z večjo 

mero diskretnosti. Kljub negativnim občutkom pa materinstvo lajša soočanje z bremeni 

seksualnega dela, saj ženske preusmerjajo pozornost na otroke in se ne posvečajo toliko 

problemom v realnosti (Sloss in Harper, 2004). 

Tudi Dalla (2004) je med uličnimi seksualnimi delavkami preverjala, kako dojemajo svoje 

materinstvo in kakšne ovire pri tem zaznavajo. Ugotovitve kažejo, da ženske, ki delajo na ulici, 

pogosto uživajo droge, poleg tega pa so pogosteje žrtve posilstev, nasilja ali imajo izkušnjo 

zapora (Dalla, 2004), kar predstavlja potencialno možnost, da bodo ločene od svojih otrok 

(Mandiuc, 2014). Seksualne delavke, še posebej tiste, ki delajo na ulici, so izpostavljene 

različnim tveganjem in nasilju, za katerega so ugotovili (Rössler, Koch, Lauber, Hass, Altwegg, 

Ajdacic-Gross in Landolt, 2010), da negativno vpliva na mentalno zdravje žensk, vključenih v 

prostitucijo. Večina uličnih seksualnih delavk, udeleženih v raziskavi (Dalla, 2004)  je trdila, 

da zaradi svojega dela niso zmožne zagotavljanja ustrezne čustvene in fizične skrbi za otroke 

ter da bi bilo bolje, da otrokom zagotovijo druge skrbnike. Ob tem večinoma doživljajo 

negativne občutke, na primer obžalovanje, krivdo, žalost. Avtorji (npr. Rössler idr., 2010) pri 

seksualnih delavkah identificirajo pogost pojav odvzemov otrok, v zvezi s katerim seksualne 

delavke razvijejo negativne spoprijemalne strategije (npr. povečana konzumacija drog). 

Negativni občutki, povezani z odvzemi otrok, kažejo na pritisk, ki se kopiči okrog ideologije 

materinstva. V ženskah, ki so ločene od otrok, vzbuja občutke nekompetentnosti in 

neuspešnosti, češ da jim je spodletelo v materinski vlogi. 

2.4.3 Izpostavljenost tveganjem  

Kar nekaj avtorjev (Dalla, 2004; McClelland in Newel, 2008; Sloss idr., 2004) otroke 

seksualnih delavk opredeljuje kot ranljivo skupino, saj naj bi bili zaradi materinega ponujanja 

spolnih storitev izpostavljeni številnim tveganjem, med drugim tudi marginalizaciji in 

diskriminaciji. To utemeljujejo z različnimi argumentacijami. Dalla (2003; 2004)22 ugotavlja, 

                                                           
21 Zanimalo ju je predvsem, kako poteka predrugačenje seksualnega dela pri posameznici, ki ima otroka. Na primer 

zmanjšanje obsega dela, zagotavljanje večje stopnje diskretnosti, izogibanje tveganjem, prilagajanje urnika dela 

otrokom ipd.  
22 Obe raziskavi sta bili izvedeni na vzorcu uličnih seksualnih delavk, ki so zaradi narave uličnega dela bolj 

izpostavljene različnim tveganjem (nasilje, zloraba drog, zdravstveni problemi). Predstavljajo populacijo, ki je - 
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da je otroštvo seksualnih delavk pogosto zaznamovano s kaotično vzgojo in s pomanjkanjem 

ljubečih odnosov med starši in otrokom. Starši seksualnih delavk imajo velikokrat probleme z 

zlorabo različnih substanc ali s psihiatričnimi motnjami, zaradi česar so bile seksualne delavke 

v otroštvu pogosto žrtve spolnih in čustvenih zlorab ter nasilja v družini ter posledično tudi 

same razvijejo takšne vzorce vedenja v odnosu do svojih otrok.  

Med seksualnimi delavkami je pogosta tudi praksa uživanja drog, zaradi česar imajo otroci 

dostop do različnih substanc ali so priče omamljenosti svojih staršev (McClelland in Newell, 

2008) ter priče strankam, ki jim nekatere ženske nudijo spolne usluge kljub prisotnosti otroka 

(Dalla, 2003). Tudi seksualne delavke opredeljujejo potencialne dejavnike tveganja. Omenjajo 

srečevanje otrok s strankami, izpostavljenost nasilju in prisostvovanje v situacijah, v katerih se 

uporabljajo droge in prikazuje seksualna vsebina (Dalla, 2004).  

Tovrstna tveganja vodijo v nekonstruktivne vedenjske vzorce otrok. Otroci seksualnih delavk 

so pogosto tudi sami žrtve posilstev, vključeni v prostitucijo ali pa so materam odvzeti (Dalla, 

2004). Pogosto zlorabljajo droge, kar se začne že v zgodnjih mladostniških letih, visoko pa je 

tudi tveganje za spolno nasilje ter rizična vedenja v okviru spolno prenosljivih okužb  (Servin, 

Strathdee, Munoz, Vera, Rangel in Silverman, 2015). Tvegana vedenja v povezavi z zaščito 

pred spolno prenosljivimi boleznimi so prisotna tudi pri seksualnih delavkah samih. Zaradi 

zaslužka, s katerim želijo preskrbeti otroke, sprejemajo večje število strank, poleg tega pa 

hitreje pristanejo na spolni odnos brez zaščite v zameno za višje plačilo. Na drugi strani pa 

otroci ženskam pogosto predstavljajo motivacijo za testiranja za spolno prenosljive bolezni, saj 

želijo zavoljo skrbi za otroke ostati zdrave (Bassu in Dutta, 2011; Beckham, Shembilu, Winch, 

Beyrer in Kerrigan, 2015). 

Kljub številnim negativnim vplivom prostitucije na materinstvo nekatere seksualne delavke 

govorijo tudi o pozitivnih vplivih. Izpostavljajo, da lahko otrokom zagotovijo več finančne 

varnosti in posvetijo več časa zaradi fleksibilnosti seksualnega dela (Sex Workers in Europe 

Manifesto, 2005; Sloss idr., 2004). Delo jih opolnomoča tudi z vidika starševske 

kompetentnosti. Pravijo, da so se pri svojem delu srečale z veliko količino družbenih 

problematik (npr. uživanje drog), to znanje pa jim v pomoč pri vzgoji in obvladovanju otrok, 

ko bodo prešli v adolescenco (Sloss idr., 2004). Pozitiven vidik seksualnega dela vidijo tudi v 

finančni neodvisnosti in svobodi pri načrtovanju svojega življenja, kar jih navdaja z občutkom 

samozavesti in moči (Rössler idr., 2010).  

Ženske, vključene v prostitucijo, se lahko uspešno udejstvujejo v vlogi matere, če vzpostavijo 

strogo ločnico med delom in domačim okoljem, s čimer preprečijo, da bi otroci prišli v stik s 

prostitucijo. Na materinstvo seksualnih delavk - bolj kot sama prostitucija - vpliva materinski 

lik, ki so ga same imele v otroštvu, in vzorci, ki jih v okviru tega aplicirajo v vzgojo svojih 

otrok (Mandiuc, 2014). Tudi seksualne delavke in delavci v manifestu (Sex Workers in Europe 

                                                           
pogosteje kot ženske, ki se udejstvujejo v drugih oblikah prostitucije - zaznamovana s težkim otroštvom spolnih 

in drugih zlorab. S tem so povezane razlage, ki implicirajo direktno povezanost spolne zlorabe v otroštvu z 

vstopom v prostitucijo. Kot posledica spolne zlorabe naj bi se razvila separacija emocij od spolne aktivnosti (James 

in Meyerding, 1977 v Dalla, 2003), zaradi česar se spolno zlorabljeni otroci v svojem življenju pogosteje ukvarjajo 

s prostitucijo.  
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Manifesto, 2005) izpostavljajo, da so osebe, ki so zmožne ljubiti in skrbeti za otroke ter pozivajo 

socialne ustanove, naj prenehajo z označevanjem seksualnih delavk kot slabih, »nezmožnih« 

mater, saj vodi v stigmatizacijo in omejuje možnosti iskanja podpore (na področju socialnega 

varstva).  Podobno meni tudi avtorica Dodsworth (2012b), ki pravi, da ni seksualno delo per se 

tisto, ki določa uspešnost materinstva seksualnih delavk, temveč zmožnost usklajevanja vloge 

seksualne delavke z materinsko vlogo. 

2.4.4 Usklajevanje ambivalentnih vlog 

Da bi obvladovale koeksistenco različnih identitet, seksualne delavke razvijejo različne 

strategije usklajevanja. Avtorica Dodsworth (2012a; 2012b) je raziskovala, kateri faktorji 

vplivajo na doživljanje seksualnega dela in s tem na zmožnost usklajevanja različnih vlog ter 

identitet. Ugotavlja, da je soobstoj vloge matere in seksualne delavke odvisen od individualnih 

in okoljskih faktorjev. Za zelo pomembne so se izkazale sposobnosti, ki jih posameznica razvija 

skozi izkušnje v otroštvu, npr. zmožnost reflektiranja, sposobnosti ravnanja s čustvi, strategije 

soočanja s stiskami, samopodoba in samospoštovanje, ki sooblikujejo odpornost (ang. 

resilience) posameznice v odraslosti. Pomembno vlogo znotraj usklajevanja različnih vlog ima 

tudi razlog vstopa v prostitucijo.  

Usklajevanje vlog in splošno doživljanje seksualnega dela je odvisno od tega v kolikšni meri 

se ženska identificira z vlogo seksualne delavke. Nekatere ta identiteta popolnoma prevzame, 

zaradi česar težje usklajujejo različne vloge in jih vidijo kot nekompatibilne. Pogosto se ne 

poistovetijo z vlogo matere ali pa se samovrednotijo izrazito negativno. Za ženske s takšnim 

vzorcem identifikacije je značilno, da so v preteklosti doživele nasilje, imele težave z 

zasvojenostjo, njihovo otroštvo pa je bilo zaznamovano s številnimi negativnimi izkušnjami. 

Večinoma so ločene od svojih otrok ali pa jim grozi njihov odvzem. Tudi na splošno se 

vrednotijo kot nemočni, pasivni subjekti, ki nimajo vpliva na potek dogodkov v svojem 

življenju, zato prostitucijo vidijo v luči brezizhodnosti (ibid).  

Nekaterim seksualnim delavkam usklajevanje različnih identitet predstavlja prevelik izziv. 

Odnose z bližnjimi, prav tako kot lastno samospoštovanje, lahko ohranjajo le takrat, ko se 

distancirajo od identitete seksualne delavke, ki jo dojemajo kot degradirajočo. Seksualno delo 

vidijo kot začasno dejavnost, iz katere želijo izstopiti (Dodsworth, 2012a). Druge na seksualno 

delo gledajo kot na svoj poklic, ki pa vseeno ne definira njihove ženske identitete v celoti 

(Dodsworth, 2012b). Skupna značilnost te skupine seksualnih delavk so pozitivne izkušnje z 

odnosi v otroštvu, zaradi katerih so se lažje soočale s stiskami. Posledično se samodefinirajo 

kot dobre matere, ki svojim otrokom zagotavljajo kvalitetno razvojno pot (Dodsworth, 2012b; 

Rivers-Moore, 2010). Sebe dojemajo kot aktivne posameznice, ki imajo zmožnost usmerjanja 

in kreiranja svoje življenjske poti. Odločitev za prostitucijo vidijo kot prostovoljno in v 

seksualnem delu vidijo več pozitivnih vplivov (npr. finančni vidik), ki so jim omogočili 

pozitivno identifikacijo z vlogo matere. Zaradi pozitivnega samovrednotenja se v odnosu do 

materinstva lažje soočajo z identiteto seksualne delavke oziroma so sposobne ločevati različne 

osebne in socialne identitete ter jih sočasno kombinirati (Dodsworth, 2012b) in se poleg tega 

uspešneje spopadati z izzivi marginalizacije in stigmatizacije seksualnega dela (Dodsworth, 

2012a).  
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V kontekstu strategij usklajevanja različnih socialnih vlog, Rivers-Moore (2010) govori o 

obrambnem mehanizmu racionalizacije. Pravi, da seksualno delo pogosto nastopa kot sredstvo 

za preživljanje družine23. Ženskam (in njihovim otrokom) prinaša več ekonomske, s tem pa tudi 

socialne mobilnosti, ki jim zaradi pomanjkanja drugih zaposlitvenih možnosti sicer ne bi bila 

omogočena. Podobno funkcijo seksualnega dela sta zaznala tudi Sloss in Harper (2004), ki 

navajata pričevanja žensk glede tega, da so takšno delo pripravljene opravljati zaradi 

odgovornosti, ki jo čutijo do svojih otrok in njihove prihodnosti. Skrb za otroke tako večina 

mater seksualnih delavk postavlja na prvo mesto, ta pa po njihovih besedah predstavlja tudi 

poglavitni razlog za vstop v svet seksualne industrije (Bassu in Dutta, 2011; Mandiuc, 2014). S 

tem na nek način racionalizirajo ponujanje spolnih storitev, kar jim omogoča, da se dojemajo 

kot dobre matere, ki otroku zagotavljajo primerno skrb (Sloss in Harper, 2004).  

S takšnimi strategijami skušajo zadostiti nasprotujočim pričakovanjem, ki naslavljajo vlogi 

seksualne delavke in matere. Kljub stigmatiziranemu poklicu, ki ga opravljajo, skušajo svoje 

delo opravičiti kot nekaj, kar počnejo v dobrobit svojih otrok in družine. To jim omogoča 

izpolnjevanje družbenih pričakovanj, ki so postavljena v odnosu do materinskega in ženskega 

ideala. Castaneda idr. (1996) takšno vrsto racionalizacije vidijo tudi v definiranju seksualnega 

dela kot socialne storitve. Ponudnice velikokrat govorijo o tem, da pridejo stranke samo na 

pogovor, s čimer svoje delo opravičujejo kot koristno (za družbo).  

Pomembna strategija usklajevanja različnih vlog je tudi ločevanje med poklicnim in zasebnim 

življenjem. Pogosto se zgodi, da seksualne delavke vzpostavljajo notranjo distinkcijo med 

zasebnim in poklicnim življenjem, ali kot pravi Šori (2005, 73), skušajo »ločevati svojo 

osebnost od svojega dela ter med svojimi čustvi in svojimi telesi«. Rich in Guidroz (2000) 

ugotavljata, da je funkcija vzdrževanja te distinkcije v definiranju lastne identitete izven polja 

prostitucije. V raziskavi med seksualnimi delavkami se kot pomemben način ločevanja teh dveh 

sfer pokažejo različne strategije, ki jim pomagajo vzdrževati pozitivno samopodobo. To na 

primer ohranjajo s prikrivanjem prostitucije in profesionalizacijo svojega dela, ločevanje 

identitet pa vzdržujejo z delovnimi imeni, ki jih strogo uporabljajo zgolj pri delu. Nekatere 

ločnico vzpostavljajo tudi tako, da se s svojimi strankami ne srečujejo pri sebi doma (Mandiuc, 

2014), temveč za to najamejo posebno, službeno stanovanje. Kot strategiji ločevanja nastopata 

tudi ličenje in oblačenje (Beckham idr., 2015; Castaneda idr., 199624), diferencirana glede na 

posamezno sfero. S pomočjo ličil in oblek ženske ustvarjajo svojo profesionalno identiteto, ki 

jim pomaga ohranjati distanco od zasebnega življenja (Beckham idr., 2015).  

                                                           
23 Raziskava govori o seksualnem delu v državah tretjega sveta, kjer imajo ženske na trgu dela manj možnosti 

(večinoma le gospodinjsko delo ali delo v tovarnah) v primerjavi z zahodnimi družbami.  
24 Seksualne delavke se med delovnim časom naličijo s kopico ličil, ki služijo kot maska, kot ustvarjanje druge 

persone, identitete, s pomočjo katere vzpostavljajo ločnico med zasebnim in poklicnim (Castaneda idr., 1996). V 

podobni funkciji nastopa tudi oblačenje. Beckham idr. (2015) ugotavljajo, da se ženske med delom oblačijo v 

oprijeta oblačila, mini krila, da bi pritegnile stranke, medtem ko se v zasebnem življenju oblačijo tako, kot se sicer 

spodobi za dobro žensko. 
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2.5 PARTNERSKI ODNOSI SEKSUALNIH DELAVK 

2.5.1 Vpliv seksualnega dela na partnerske odnose  

V partnerske odnose seksualnih delavk so, tako kot v materinstvo, projecirana določena 

družbena pričakovanja. Na eni strani je stereotip o »umazani« ženski, ki ponuja spolne storitve, 

na drugi pa pričakovanja, povezana z »idealno« žensko, partnerko. Ta pričakovanja so tesno 

povezana z institucijo zakonske zveze in spolnosti znotraj le-te. Bhattacharjee, Jatkar, Nair in  

Doddamane (2013) prav tako ugotavljajo, da so pričakovanja partnerjev pod vplivom 

prevladujočih družbenih norm, spolnih vlog in konceptov medsebojne partnerske zvestobe. 

Spolnost naj bi bila rezervirana samo za partnerja, s katerim ženska preživi svoje življenje. 

Zaradi distinkcije med dobro in slabo žensko, partnerska zveza za seksualne delavke pogosto 

pomeni potrditev, da pripadajo kategoriji dobre ženske (ibid). Tudi Waddell (1996) piše o 

vplivu družbenih pričakovanj, ki se nanašajo na spolne vloge in izpostavlja zanimivo strategijo 

usklajevanja teh pričakovanj. Ker seksualne delavke v spolnosti niso neizkušene in pasivne 

(kakršne naj bi bile ženske), temveč prevzemajo iniciativo v spolnem odnosu s stranko, s 

pomočjo pasivne drže v zasebnih spolnih odnosih normalizirajo in kompenzirajo svoj občutek 

ženskosti.  

Vpliv tovrstnih pritiskov na partnerske odnose seksualnih delavk je mogoče zaznati v različnih 

težavah, povezanih z vzdrževanjem partnerske zveze s hkratnim ponujanjem spolnih storitev 

drugim moškim. Kljub temu pa ženske zelo raznoliko doživljajo povezavo med prostitucijo in 

partnerskimi odnosi ter posledično razvijejo različne strategije za blaženje napetosti v 

partnerskih odnosih. Strategije so večinoma povezane z ločevanjem sfer zasebnega in 

poklicnega, na primer distanciranje od ostalih žensk, vključenih v prostitucijo, prikrivanje 

prostitucije pred partnerjem, vzdrževanje psihološke distinkcije med delom in domom, 

ločevanje osebne in profesionalne identitete ipd.  

Avtorji ugotavljajo, da se velik delež seksualnih delavk izogiba partnerskim odnosom zaradi 

nekompatibilnosti obeh področij in narave seksualnega dela (Bellhouse Crebbin, Fairley in 

Bilardi, 2015; Warr in Pyett, 1999). Takšna zveza ne ustreza njihovemu pojmovanju 

»zdravega« odnosa (Bellhouse idr., 2015), saj se jim zdi, da svoje ljubezni in predanosti ne 

morejo izkazovati na način, ki ruši ideologijo seksualne ekskluzivnosti. Zaradi tega pogosto 

poročajo o občutkih osamljenosti in socialne izoliranosti (Warr in Pyett, 1999).  

Tiste ženske, ki imajo partnerske odnose, navajajo težave z neodobravanjem seksualnega dela 

s strani partnerjev. Pogosto povejo, da so izgubile spoštovanje svojih partnerjev. Zaradi svojega 

dela velikokrat občutijo krivdo in pred svojimi partnerji prikrivajo, da se ukvarjajo s 

prostitucijo. Le nekatere so o svojem delu pripravljene govoriti  pred svojimi partnerji (ibid).  

Tudi Bellhouse idr. (2015) so v raziskavi o partnerskih odnosih seksualnih delavk ugotovili, da 

ima seksualno delo večinoma negativen vpliv na zveze seksualnih delavk. Problemi so povezani 

z laganjem, prikrivanjem, nezaupanjem, krivdo in ljubosumjem. Prikrivanje prostitucije kot 

strategija usklajevanja dvojnega življenja je za ženske obremenjujoča. Zaskrbljene so, da jih 

tudi njihovi partnerji zavajajo ali jim lažejo oziroma jih je strah razkritja. Veliko problemov v 
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partnerskih odnosih nastaja tudi zaradi stigme in napačnih predstav o prostituciji, kar vodi v 

nerazumevanje partnerjev. Zaradi tega je seksualno delo pogosto tudi razlog za prekinitev zveze 

ali pa povod za izstop iz prostitucije (Warr in Pyett, 1999).  

Pri nekaterih seksualnih delavkah je povezava med seksualnim delom in partnerstvom 

zaznamovana s pozitivnimi občutki, vendar pa si takšne zveze seksualne delavke pogosto 

romantično idealizirajo. Ravno zaradi tega se znajdejo pred težavo, kako uravnavati močna 

občutja ljubezni do partnerjev s spolnimi odnosi, ki jih imajo na delu (ibid). Pozitiven vpliv 

seksualnega dela vidijo v boljši spolni samopodobi in samozavesti, ki so jo pridobile tekom 

dela, ki vpliva tudi na spolnost v partnerskem odnosu. Zaradi seksualnega dela lahko s 

partnerjem razvijejo globljo povezanost (zaradi medsebojne iskrenosti) (Bellhouse idr., 2015). 

Bellhouse idr. (2015) ugotavljajo, da ženske, ki govorijo o pozitivnih vplivih, prostitucijo 

dojemajo kot pomemben del svojih življenj in si ne želijo tako močno ločevati zasebno življenje 

od poklicnega.  

2.5.2 Spolnost: med delom in zasebnostjo 

Težave v partnerskih odnosih nastajajo tudi pri usklajevanju spolnega življenja, saj morajo 

ženske vzpostavljati ločnico med spolnostjo s partnerjem in strankami. Težave se manifestirajo 

v različnih vedenjskih vzorcih. Nekatere ženske zaradi partnerskega odnosa težje nudijo storitve 

v okviru svojega dela, druge pa zaradi dela nimajo potrebe po spolnosti s partnerjem (pri čemer 

zaznavajo večjo potrebo po emocionalni bližini). To vodi v konflikte in nezadovoljstvo 

partnerjev (Bellhouse idr., 2015; Warr in Pyett, 1996).  

Veliko žensk je izpostavljenih tveganjem spolno prenosljivih bolezni, zaradi česar je tveganje 

za prenos okužb večje tudi v intimnem partnerskem življenju. Kljub temu je za partnerske 

odnose značilna visoka stopnja zaupanja glede spolno prenosljivih bolezni (Warr in Pyett, 

1999). Zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi je za seksualne delavke veliko bolj 

pomembna v odnosu do strank (ang. commercial partners25) v primerjavi s spolnimi partnerji 

v zasebnem življenju (ang. non-commercial partners), s katerimi zaščite večinoma ne 

uporabljajo (Bellhouse idr., 2015; Bhattacharjee idr., 2013; Castaneda idr., 1996; Rolon, 

Syvertsen, Robertson, Rangel, Martinez, Ulibarri, Servin in Strathdee, 2013; Syversten, Bazzi, 

Martinez, Rangel, Ulibarri, Fergus, Amaro in Strathdee 2015; Waddell, 1996; Warr in Pyett, 

1999). Kondom v tem kontekstu simbolično predstavlja ščit, ki varuje pred očitki moralno 

spornega seksa (z neznancem) in seksualnim delavkam pomaga ohranjati občutek čistosti. 

Ženske bi zaščito pri seksu s strankami uporabile tudi v primeru odsotnosti tveganja spolnih 

okužb ali nezaželene nosečnosti (Castaneda idr., 1996), saj jim omogoča, da spolne odnose s 

partnerjem percipirajo kot kvalitativno drugačne od tistih s strankami (Warr in Pyett, 1999). 

Uporaba kondoma je tudi s strani partnerjev seksualnih delavk dojeta kot pomanjkanje zaupanja 

(ibid), nezaščiten seks pa na drugi strani pomeni izkazovanje predanosti in bližine (Syversten 

idr., 2015). Glede na to da imata obe strani tudi druge spolne partnerje (kar kaže na določeno 

                                                           
25 Spolni partnerji so ločeni glede na »komercialnost« v odnosu. Komercialni odnos pomeni, da imata obe strani 

od tega odnosa neko korist (tako kot na primer pri spolnem odnosu med seksualno delavko in stranko), medtem 

ko nekomercialni odnos zaznamuje obojestranski interes, želja, ne pa korist.  
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stopnjo odprtosti takšnih zvez), je tveganje za okužbo s spolno prenosljivimi boleznimi v 

zvezah seksualnih delavk zelo visoko (Warr in Pyett, 1999). 

Seksualne delavke poročajo o tem, da v spolnost s strankami ne vpletajo čustev, ki pa nasprotno, 

zaznamujejo njihove spolne odnose v zasebnosti (Syversten, Robertson, Palinkas, Gudelia, 

Martinez in Strathdee, 2013). Spolnost skušajo ločiti tako, da določene storitve, kot je na primer 

poljubljanje, izključijo iz svoje ponudbe za stranke. Prakse, ki izkazujejo naklonjenost in 

ljubezen so tako rezervirane za njihove zasebne partnerske odnose. Razmejitev med 

komercialnimi in privatnimi spolnimi odnosi se kaže kot pomembna strategija, s pomočjo 

katere ženske usklajujejo vlogi seksualne delavke in partnerke (Warr in Pyett, 1999).  
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III EMPIRIČNA RAZISKAVA 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

O področju seksualnega dela se v zadnjih desetletjih veliko govori in piše. Žal velikokrat pod 

vplivom znanih, stigmatizirajočih in ne najbolj simpatičnih determinant, kot so denimo 

ekskluzivizem, senzacionalizem, tradicionalizem, seksizem, paternalizem in hipokrizija 

(Popov, 2008). Zaradi pomanjkanja informacij in površnih ter stereotipnih predstav o tem 

področju je treba v raziskovanje vključevati osebe, ki so v neposrednem stiku s seksualnim 

delom. Ravno s tem razlogom so bila osrednji element moje raziskave prav pričevanja žensk, 

vključenih v prostitucijo. Informacije o materinstvu in partnerskih odnosih seksualnih delavk 

sem pridobivala še iz številnih drugih virov. Zelo dragoceni so denimo podatki, ki sem jih 

pridobila od vladnih in nevladnih organizacij in posameznikov z izkušnjami večletnega 

raziskovanja področja seksualnega dela v Sloveniji. 

Z raziskovanjem tega področja sem začela leta 2015 v okviru projekta, namenjenega 

zmanjševanju škode. Projekt »Sem Ana in nisem tvoja Ančka« se je osredotočal na izboljšanje 

kulture odnosa med seksualnimi delavkami in njihovimi strankami. Tako sem prišla v stik s 

seksualno delavko, ki je izpostavila problem materinstva v svetu prostitucije.  

Ta problematika je v Sloveniji povsem neraziskana, čemur botruje delikatnost teme materinstva 

ter nezaupanje v institucije (npr. obsojanja s strani strokovnih delavk in delavcev, strah pred 

odvzemom otrok in podobno), ženske pa se ne želijo izpostavljati tudi zaradi predsodkov in 

odklonilnega odnosa javnosti do seksualnega dela. Tudi v tujini je relativno malo pozornosti 

posvečene raziskovanju vpliva seksualnega dela na zmožnost usklajevanja vrste socialnih vlog 

in identitet seksualnih delavk. Večina raziskav se usmerja zgolj v materinstvo seksualnih 

delavk, pri čemer pogosto zavzemajo viktimološko perspektivo in izpostavljajo tveganja, ki jih 

seksualno delo prinaša ženskam in njihovim otrokom.  

Materinstvo je pri seksualnih delavkah izjemno pogost pojav, o čemer poročajo različni avtorji 

in avtorice (Dodsworth, 2012b; Rolon idr., 2013; Sloss in Harper, 2004), tudi v slovenskem 

prostoru (Radačić in Pajnik, 2017). Seksualne delavke predstavljajo izrazito stigmatizirano in 

posledično skrito, ranljivo ter težko dostopno populacijo. Usklajevanje različnih socialnih vlog 

lahko predstavlja velik stresni faktor, s katerim se soočajo ženske, vključene v prostitucijo.  

V magistrskem delu me je zanimalo, kako je dejstvo, da ženska nudi spolne storitve, povezano 

z njenim materinstvom in partnerstvom. Preverjala sem, kako ženske, ki ponujajo spolne 

storitve usklajujejo vlogo seksualne delavke z ostalimi socialnimi vlogami, ki jih imajo v 

svojem življenju. V ospredje sem postavila vlogo matere, saj predpostavljam, da je ravno ta 

kombinacija vlog najbolj stigmatizirana. Znotraj prevladujočega diskurza lahko namreč 

zaznamo predpostavko, da je stereotip seksualne delavke v popolnem nasprotju s podobo 

»idealizirane« matere in implicira spodrsljaj v družinskem življenju ženske. Socialne vloge, ki 

jih mora usklajevati oziroma kombinirati seksualna delavka na prvi pogled delujejo 

ambivalentne in nezdružljive, zaradi česar se je tekom raziskovanja porajalo tudi vprašanje 
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potreb oziroma pomoči, ki bi jo seksualne delavke potrebovale v okviru starševstva in 

partnerskih odnosov.  

3.2. CILJI RAZISKAVE  

Glavni cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, kako se seksualno delo povezuje z materinstvom 

in partnerskimi odnosi seksualnih delavk. Zasledovala pa sem še dva bolj specifična cilja:  

1. ugotoviti, na kakšne načine poteka usklajevanje vloge seksualne delavke z ostalimi 

socialnimi vlogami (vloga matere in partnerke) in  

2. razbrati potrebe seksualnih delavk v okviru materinstva in partnerstva. 

3.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Empirični del sem opredelila z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji: 

1. Kako se seksualne delavke doživljajo kot mame in partnerke? 

2. Kako seksualne delavke opredeljujejo prepletanje različnih vlog, ki jih imajo v 

vsakdanjem življenju (seksualna delavka, mati, partnerka ipd.)? 

3. Kakšne strategije in mehanizme seksualne delavke razvijajo za premagovanje 

domnevne ambivalentnosti omenjenih vlog?  

4. Kakšne potrebe imajo seksualne delavke v okviru materinstva in partnerskih 

odnosov?  

5. Kako so seksualne delavke obravnavane s strani različnih socialno-varstvenih 

organizacij, ki z njimi prihajajo v stik? 

6. Kako organizacije, ki prihajajo v stik s seksualnimi delavkami, opredeljujejo 

problematiko in kako v okviru tega delujejo? S katerimi ključnimi dilemami se 

srečujejo?  

3.4. METODOLOGIJA 

3.4.1. Metoda in raziskovalni pristop 

Zaradi pomanjkanja informacij o proučevani problematiki sem z namenom kompleksnejšega 

vpogleda uporabila kombiniran raziskovalni pristop. Izvedla sem kvalitativno raziskavo, v 

kateri sem podatke pridobivala skozi delno strukturirane osebne in telefonske intervjuje s 

seksualnimi delavkami ter skozi intervjuje s predstavnicami različnih socialno-varstvenih 

organizacij. Kvalitativna raziskava je bila dopolnjena s kvantitativno, kjer je vir podatkov 

predstavljal spletni vprašalnik, namenjen ponudnicam spolnih storitev.  

V povezavi s tem lahko govorimo tudi o komplementarni uporabi metod oziroma o metodološki 

triangulaciji, ki vključuje uporabo različnih metod v eni raziskavi (Denzin, 1978 v Lobe, 2006). 

V pričujoči raziskavi je bila uporabljena kombinacija metode spraševanja (osebni in telefonski 

intervjuji) ter metode anketnega vprašalnika na spletu.  



 
 

51 

 

Takšna metodologija mi je omogočila, da sem zaradi težke dostopnosti ciljne skupine pridobila 

več (vrst) podatkov. Avtorica Lobe (2006) govori o t. i. komplementarni uporabi kvalitativnih 

in kvantitativnih metod. Gre za združevanje različnih metod raziskovanja, v okviru katerega 

želi raziskovalec pojasniti, dopolniti, razložiti in obogatiti rezultate ene metode z rezultati druge 

metode. »V nasprotju s triangulacijo, kjer običajno pričakujemo, da so različni sklopi podatkov 

med seboj konsistentni in združljivi, pri komplementarnosti ravno različnost omogoča bolj 

podrobno osvetlitev raziskovalnih problemov in poglobljene rezultate.« (Lobe, 2006, 64) 

Zagotovila sem tudi triangulacijo virov podatkov, saj sem želela analizirati različne vidike 

raziskovalnega problema. Na eni strani sem proučila vidik seksualnih delavk in njihovo 

doživljanje lastnega materinstva ter partnerstva, na drugi pa aspekt socialno-varstvenih 

organizacij, ki posredno ali neposredno prihajajo v stik s seksualnimi delavkami.  

Dodaten vir informacij je predstavljal pregled oglasov seksualnih delavk in portalov, na katerih 

se oglašujejo, ter forumov, namenjenih pogovoru med ponudnicami in njihovimi strankami. 

Prav tako sem s prošnjo po informacijah in usmeritvah pri raziskovanju tega področja 

kontaktirala kar nekaj posameznikov, ki aktivno raziskujejo področje prostitucije v Sloveniji. 

Teh podatkov ne bom posebej obdelovala, temveč jih jemljem kot del svojega raziskovanja in 

spoznavanja proučevane teme.  

3.4.2. Merski instrumenti 

3.4.2.1 Merski instrumenti, namenjeni pridobivanju podatkov s strani seksualnih delavk 

Pri raziskovanju v okviru osebnih in telefonskih intervjujev s seksualnimi delavkami mi je bil 

v pomoč delno strukturiran vprašalnik. Pred intervjuji sem si glede na raziskovalna vprašanja 

pripravila tematske sklope, ki sem jih vpletala v pogovore. Tako sem poskrbela, da sem 

pridobila ključne informacije, ki mi bodo v pomoč pri odgovarjanju na raziskovalna vprašanja.  

Na začetku sem vsaki sogovornici postavila nekaj demografskih vprašanj (starost, izobrazba, 

kraj dela in doba v prostituciji). V nadaljevanju je bil vprašalnik razdeljen na šest vsebinskih 

sklopov:  

1. Skrb za otroke in vzgoja; preveriti sem želela značilnosti materinstva in družinskega 

življenja seksualnih delavk, psihološko in fizično prisotnost matere ter samodefinicijo v vlogi 

matere. Preverjala sem tudi usklajevanje različnih socialnih vlog. 

2. Zasebno in poklicno življenje; v tem sklopu sem pridobivala informacije o načinih 

ločevanja zasebnega (družinskega) življenja od poklicnega. 

3. Izpostavljenost tveganjem; preveriti sem želela tudi morebiten vpliv prostitucije na otroke 

in družinsko življenje seksualnih delavk.  

4. Partnerstvo; od sogovornic sem želela pridobiti informacije o partnerskem življenju, vplivu 

prostitucije na zvezo in morebitne težave v okviru tega, preverjala pa sem tudi samodefinicijo 

v vlogi partnerke in doživljanje povezave med prostitucijo in partnersko zvezo. 
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5. Drugi pomembni odnosi; zanimalo me je, kakšen odnos imajo seksualne delavke s svojo 

družino in ostalimi pomembnimi drugimi, vprašanja so se navezovala tudi na prikrivanje 

prostitucije, ki v tem primeru pogosto nastopi kot mehanizem samozaščite.  

6. Potrebe in iskanje pomoči; preverjala sem potrebe v kontekstu materinstva in partnerstva 

ter dosedanje izkušnje z delom organizacij, kamor so se ženske obrnile po pomoč.  

Ti sklopi so vsebovali vnaprej pripravljena odprta vprašanja, ki so mi služila kot vodilo pri 

usmerjanju intervjujev. 

V empiričnem raziskovanju sem uporabila tudi metodo spletnega anketnega vprašalnika. 

Merski instrument je v tem primeru predstavljal strukturiran vprašalnik, ki sem ga sestavila 

sama. Vprašalnik je bil nestandardiziran in je bil posebej sestavljen za seksualne delavke, ki 

imajo otroke, in za tiste, ki otrok nimajo, imajo pa partnersko zvezo oziroma so jo imele v 

preteklosti, medtem ko so se ukvarjale s prostitucijo. Spletni vprašalnik so tako lahko reševale 

seksualne delavke z različnimi socialnimi vlogami.  

Na začetku vprašalnika so bila zastavljena demografska vprašanja (starost, izobrazba, doba v 

prostituciji, kraj dela) ter vprašanja, ki so se navezovala na značilnosti dela ponudnic spolnih 

storitev, predvsem kar se tiče organizacije dela in ločevanja zasebnega ter poklicnega življenja. 

V nadaljevanju so bila vprašanja specifična glede na to, kakšnemu nadaljevalnemu pogoju je v 

vprašalniku zadostila posameznica. Ti pogoji so namreč zagotavljali, da so le določene osebe 

odgovarjale na določena vprašanja. Na primer tiste, ki imajo otroke, so odgovarjale na 

vprašanja, povezana z materinstvom, medtem ko je tiste, ki so označile, da otrok nimajo, 

vprašalnik preusmeril na vprašanja, ki so preverjala njihovo partnersko življenje. Vsebinsko so 

se vsa vprašanja navezovala na tematske sklope, ki sem jih opisala zgoraj. 

Vprašanja so bila večinoma zaprtega tipa, saj sem glede na delikatnost raziskovalne teme in 

skritost ciljne skupine presodila, da bodo ženske bolj motivirane za reševanje vprašalnika, če 

bodo vprašanja zaprtega tipa z vnaprej predvidenimi možnostmi odgovorov. Na koncu je bila 

pri nekaterih vprašanjih dodana možnost »drugo«, tako da so lahko udeleženke dodale svoj 

odgovor, če ga niso našle v že ponujenih. Ta vprašanja so bila polodprtega tipa, saj so 

združevala značilnosti zaprtih in odprtih vprašanj.  

Nekaj vprašanj je bilo odprtega tipa, saj sem tako pri vprašanjih, pri katerih vseh možnih 

odgovorov nisem mogla predvideti vnaprej, pridobila podrobnejše odgovore. Za odprti tip 

vprašanj sem se odločila tudi zaradi tega, ker pri določenih temah nisem želela uokviriti 

odgovorov in jih omejiti le na določene možnosti. S tem sem zagotovila tudi večjo avtentičnost 

odgovorov. Z izbiro odprtih vprašanj sem želela pokazati, da sodelujoče dojemam kot subjekte 

in jih ne vidim zgolj skozi statistične vrednosti. 

Vprašalnik je vseboval eno vprašanje s petstopenjsko lestvico odgovorov (pogostost pojavljanja 

določenih težav v partnerski zvezi) ter eno vprašanje z izbirnima možnostma drži-ne drži, pri 

katerem sem preverjala vpliv prostitucije na materinstvo in družinsko življenje.  
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3.4.2.2 Merski instrumenti, namenjeni pridobivanju podatkov s strani strokovnih delavk v 

socialno-varstvenih organizacijah  

Intervjuje s strokovnimi delavkami, zaposlenimi v različnih vladnih in nevladnih socialno-

varstvenih organizacijah, sem izvedla s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika. Ta je bil 

razdeljen na sledeče vsebinske sklope:  

1. Stik s seksualnim delom; najprej sem želela preveriti, kako pogosto se organizacije srečujejo 

s področjem prostitucije ter razloge, zaradi katerih se seksualne delavke obrnejo na posamezno 

organizacijo. 

2. Načini dela; preverjala sem tudi, na kakšne načine različne organizacije obravnavajo 

populacijo seksualnih delavk. Osredotočila sem se predvsem na različne oblike pomoči, 

posebnosti v obravnavi, dileme, s katerimi se pri delu s to populacijo srečujejo, in povezovanje 

z ostalimi organizacijami.  

3. Materinstvo seksualnih delavk; ta vprašanja so se nanašala na posebnosti v materinstvu 

seksualnih delavk, na usklajevanje različnih (socialnih) vlog ter vpliv prostitucije na 

starševstvo. 

4. Partnerski odnosi seksualnih delavk; zanimale so me tudi morebitne informacije o 

funkcioniranju partnerskih odnosov seksualnih delavk. 

5. Potrebe; v tem sklopu sem pridobivala informacije o potrebah seksualnih delavk (tudi izven 

materinstva in partnerstva), ki bi jih lahko strokovne delavke in delavci izluščili iz izkušenj dela 

s to populacijo. Usmerjala sem se tudi na naslavljanje teh potreb (kako jih morda različne 

organizacije že naslavljajo ali pa na kakšen način bi jih lahko). 

Prav tako kot v intervjujih s seksualnimi delavkami, so tudi ti sklopi služili kot smernice pri 

vodenju pogovora, vsebovali pa so tudi odprta podvprašanja, s katerimi sem želela pridobiti 

informacije določenega tematskega sklopa. Te sem sproti prilagajala posamičnim intervjujem. 

3.4.3. Vzorec 

Populacijo predstavljajo ženske seksualne delavke, ki delujejo v Sloveniji in imajo vsaj enega 

otroka in/ali imajo oziroma so imele izkušnjo partnerskega odnosa, medtem ko so se ukvarjale 

s seksualnim delom. 

Vzorec sestavlja 22 seksualnih delavk, ki so se odzvale bodisi na telefonski oziroma osebni 

intervju ali pa so rešile spletni vprašalnik. Od tega jih je 9 sodelovalo v telefonskem intervjuju, 

2 v osebnem intervjuju, 1 v telefonskem in osebnem intervjuju, 10 pa jih je rešilo spletni 

vprašalnik.  

Vzorčenje je slučajnostno, saj sem seksualne delavke klicala naključno, po seznamih na spletnih 

portalih, kjer se oglašujejo. Pri pridobivanju vzorca sem uporabila tudi metodo snežene kepe, 

saj sem skušala udeleženke pridobiti preko različnih poznanstev.
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Strukturo vzorca seksualnih delavk predstavljam v tabeli (starost, izobrazba, doba v prostituciji, 

oblika prostitucije, starševstvo oziroma partnerstvo). Zaradi varovanja zasebnosti sodelujočih, 

ne bom navajala njihovih imen, delovnih vzdevkov ali inicialk teh imen. Zaradi lažjega 

razločevanja znotraj vzorca raziskave jih bom označila z različnimi oznakami. Seksualne 

delavke, ki so sodelovale v telefonskem ali osebnem intervjuju, bom označila z izmišljenimi 

imeni, katerih inicialke si bodo sledile po abecednem vrstnem redu (na primer, A- Anja, I- Ina, 

E- Ela), tiste, ki so rešile vprašalnik, pa z zaporednimi številkami (udeleženka 1, udeleženka 2, 

…).   
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Povprečna starost sodelujočih je M = 36,2 (let), povprečna izobrazba pa VI. stopnja 

(višješolska). Udeleženke se s seksualnim delom ukvarjajo povprečno 4,5 let. Kakor lahko 

razberemo iz spodnjih tabel gre pri večini ponudnic, 82 % (18), za stanovanjsko prostitucijo ali 

pa gre za kombinacijo te oblike z drugimi (hotelska prostitucija, avtomobilska prostitucija ali 

obisk na domu). Svoje delo organizirajo v stanovanju, kjer delajo same ali pa skupaj z nekaj 

ostalimi ženskami. 

Ostalih 18 % oziroma 4 sodelujoče spolne storitve nudijo bodisi v avtu (2) ali pa delajo v 

erotičnih masažnih salonih (2). Delajo v različnih krajih po Sloveniji, v večini primerov gre za 

mestna okolja (95,5 %).  

Večina seksualnih delavk, 68 % (15), ki so sodelovale v raziskavi, ima otroka/-e, od tega jih 

ima 50 % (11) hkrati partnersko zvezo oziroma izkušnjo le-te v preteklosti. Ostale (4), ki so 

mame, pa partnerske zveze nima, niti je niso imele v preteklosti, medtem ko so se ukvarjale s 

prostitucijo. Tri udeleženke so ločene od svojih otrok. 

Malo manj kot tretjina (7) žensk nima otrok, temveč le partnerski odnos ali pa izkušnjo 

partnerstva v preteklosti.  

Drugi del vzorca sestavljajo 4 ženske strokovne delavke, zaposlene v eni vladni in treh 

nevladnih socialno-varstvenih organizacijah v Sloveniji, ki so že imele izkušnjo dela s 

seksualno delavko, ki ima otroka/-e in/ali partnerja26. Strokovne delavke, ki sem jih vključila v 

raziskavo, delujejo v različnih organizacijah: društvo Ključ, Varna hiša društva Stigma, društvo 

Projekt Človek in Center za socialno delo Ljubljana (CSD). Zaradi zagotavljanja anonimnosti 

in v izogib morebitni identifikaciji posameznikov, omenjenih v intervjuju, specifično ne 

navajam, za kateri ljubljanski center gre. Prav tako zaradi istih razlogov ne navajam imen 

strokovnih delavk, ki sem jih intervjuvala. 

Vzorčenje je bilo v tem primeru namensko, saj sem v vzorec vključila strokovne delavke, ki 

izpolnjujejo točno določene kriterije, ki so ključnega pomena za raziskavo, tj. izkušnja dela s 

seksualno delavko, ki je mama in/ali partnerka. 

3.4.4. Postopek zbiranja podatkov  

Pridobivanje podatkov je potekalo od maja do oktobra 2017. Podatke sem črpala iz različnih 

virov, ki jih predstavljam v nadaljevanju.  

3.4.4.1 Osebni in telefonski intervjuji s seksualnimi delavkami 

Kontakte seksualnih delavk sem večinoma pridobivala preko štirih različnih spletnih portalov, 

na katerih se oglašujejo. Na nekaj portalov sem se morala s tem namenom tudi registrirati. 

Nekaj kontaktov sem pridobila preko poznanstev s posamezniki, ki so prav tako raziskovali 

področje prostitucije. Dva kontakta sem s seksualnima delavkama navezala v živo. Prvi kontakt 

s seksualno delavko sem navezala junija 2017. Srečali sva se na javnem dogodku, kjer sva se 

                                                           
26 Moška oblika je uporabljena kot nevtralna in se nanaša na oba spola.  
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dogovorili za osebni intervju. S prošnjo po osebnem intervjuju sem kontaktirala tudi seksualno 

delavko, s katero smo sodelovali v projektu »Sem Ana in nisem tvoja Ančka«. 

Ponudnice spolnih storitev sem klicala v več intervalih. Prvič sem klicala avgusta in septembra 

2017. Takrat sem poklicala 150 seksualnih delavk, ki so se oglaševale na različnih spletnih 

oglasnikih. Ti bodo ostali anonimni zaradi varovanja zasebnosti udeleženih v raziskavi. Na 

posameznem spletnem portalu najdemo različno število oglasov, od 90 pa tudi do 3000, vendar 

pa moramo upoštevati, da ima lahko na nekaterih oglasnikih ista ponudnica objavljenih več 

različnih oglasov z isto številko ali z različnimi številkami, tako da je dejanska številka 

ponudnic veliko manjša od števila oglasov. Med oglasi uporabnic je veliko oglaševanja vročih 

linij in različnih posredovalnic, ki nagovarjajo k SMS kontaktu. Število oglasov dnevno variira, 

opaziti je tako odjavljanje oziroma deaktiviranje profilov kot tudi pojav novih oziroma ponovno 

aktiviranih profilov. Upoštevajoč konstantne spremembe na spletnih oglasnikih sem sklenila, 

da oktobra 2017 še enkrat pregledam seznam ponudnic na enem izmed oglaševalskih spletnih 

portalov. Ugotovila sem, da malo manj kot tretjina uporabnic ni več registrirana, so se pa zato 

pojavili novi profili. To kaže na veliko fluktuacijo znotraj področja, pa tudi na percipiranje 

prostitucije kot začasnega dela, s katerim si lahko ženske izboljšajo trenutni ekonomski položaj. 

Oktobra sem poklicala še 56 novih kontaktov, torej skupaj od avgusta, septembra in oktobra 

2017 207 kontaktov. Telefonske pogovore s seksualnimi delavkami sem opravila od doma.  

Na klic se je odzvalo 98 seksualnih delavk, ostale se po večkratnih poskusih niso oglasile. Od 

odzivnih jih je bilo 18 pripravljenih sodelovati v intervjuju, ostale pa so sodelovanje zavrnile 

zaradi različnih razlogov. Nekaterim se je zdela tema irelevantna ali pa jih ni zanimala, 

nekaterim se ni ljubilo odgovarjati ali niso imele časa, druge pa so klic prekinile že med 

nagovorom, ko so ugotovile, da ne kličem kot stranka.  

Nekaj ponudnic je bilo za pogovor zainteresiranih, a niso imele ne otrok ne partnerja, zaradi 

česar intervjuja z njimi nisem mogla izvesti. Dve sta trdili, da nista pravi naslov za intervju, ena 

zaradi tega, ker to počne zgolj enkrat tedensko, druga pa zato, ker opravlja le erotične masaže 

in ne nudi ničesar drugega. Ena od sogovornic ni mogla odgovarjati na vprašanja, ker ni nikoli 

sama in ne želi tvegati, da bi kakšen družinski član izvedel, s čim se ukvarja. Kot pomemben 

dejavnik se je izkazalo zagotavljanje anonimnosti, saj ena od ponudnic ni želela odgovarjati 

ravno zaradi tega, ker se ne želi izpostavljati. V pogovoru se je pokazal tudi dvom v obliki 

preverjanja, ali sem res ta, za kogar se predstavljam. Sogovornica se je želela prepričati, da ne 

kliče kdo, ki zaradi kakšnih drugih razlogov išče informacije. Kar nekaj sogovornic je zanikalo 

svojo vpletenost v prostitucijo, češ da sem poklicala na napačno številko in da gre za pomoto.  

Ena seksualna delavka mi je med klicem ponudila delo, kar kaže na morebitno žensko 

zvodništvo v prostituciji pri nas. Kar nekajkrat se je zgodilo, da se je na telefon javil moški ali 

pa da se je javila ženska in je moj klic predala moškemu. Tudi to bi lahko kazalo na zvodniška 

razmerja, v katerih se znajdejo seksualne delavke. 

V seksualnem delu velja nenapisano pravilo, da ženske klicev strank ne vračajo zaradi 

zagotavljanja diskretnosti in preprečevanja posegov v zasebno življenje strank. To se je med 
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mojim raziskovanjem potrdilo, saj ženske klica večinoma niso vračale. Se je pa vseeno zgodilo, 

da so klic vrnile. Pogosteje so na klic odgovorile s sporočilom, češ da naj zaradi trenutne 

zasedenosti pokličem po določeni uri oziroma naj sporočim termin obiska ali napišem svoje 

želje.  

Večina zainteresiranih sogovornic (11) je pogovor prestavila na kasnejši termin, saj ob mojem 

klicu niso imele časa, najpogosteje zaradi tega, ker so pričakovale stranko. Nekatere so se potem 

res javile, druge pa se na klic niso več odzvale ali pa so se odzvale in naknadno zavrnile 

sodelovanje zaradi različnih razlogov (premalo časa, potovanje v tujino, nezainteresiranost, 

brez otrok in partnerja ipd.). Ostale zainteresirane (7) so bile pripravljene odgovarjati že ob 

prvem klicu. 

Na koncu sem intervju izvedla z 12 seksualnimi delavkami, od tega telefonski intervju z 

devetimi, z dvema ženskama pa sem intervju opravila osebno. Z eno od sogovornic sem najprej 

opravila del intervjuja po telefonu, nato pa sva se dogovorili, da se po telefonskem intervjuju 

sestaneva še v živo. Dve sodelujoči sta morali telefonski intervju proti koncu prekiniti, ker sta 

pričakovali obisk stranke. Z njima sem se dogovorila za nadaljevanje intervjuja prihodnji dan, 

vendar se na klic po večkratnih poskusih nista odzvali.  

Trajanje intervjujev je bilo zelo raznoliko. Najkrajši intervju je trajal okrog 15 do 20 minut, 

najdaljši pa uro in pol. Nekaj intervjuvank je bilo v odgovarjanju zelo pasivnih. Te so 

odgovarjale precej skopo, večinoma pa so bile zgovorne in so povedale več, kot je od njih 

zahtevalo vprašanje. To mi je omogočilo, da sem pri posameznem intervjuju poglobila določene 

teme, tudi takšne, ki se ne dotikajo neposredno materinstva in partnerskih odnosov. Kar 

polovica seksualnih delavk mi je ponudila možnost kontaktiranja v prihodnosti, če bi karkoli 

potrebovala oziroma če bi želela še kakšne podrobnejše informacije. 

Telefonskih pogovorov zaradi tehničnih razlogov nisem mogla posneti, zato sem intervjuje 

takoj po pogovoru zapisala. Med intervjuji sem skušala odgovore žensk čim bolj natančno 

zapisati po njihovih besedah, da bi ohranila avtentičnost odgovorov. Po pogovoru sem nato 

dobesedne zapise odgovorov strnila v celoten intervju.   

Moteči dejavniki so bili pri nekaterih seksualnih delavkah otroci, ki so prišli do njih med 

intervjujem, pri nekaterih pa tudi sodelavke ali partnerji. Kot sem že omenila, je bil moteč 

dejavnik v dveh primerih tudi obisk strank.  

Osebne intervjuje sem izvedla s tremi seksualnimi delavkami. Eno od njih sem poznala že od 

prej, drugo sem srečala na javnem dogodku, tretja pa mi je po telefonskem pogovoru ponudila 

možnost osebnega intervjuja. S prvo seksualno delavko sem se sestala v juniju, z drugo avgusta 

in s tretjo oktobra 2017. Z vsemi tremi sem se sestala v različnih ljubljanskih lokalih. Lokacijo 

sem v dveh primerih izbrala jaz, v enem pa seksualna delavka. Večinoma je bila lokacija dovolj 

diskretna za izvedbo intervjuja, vendar pa nobena od seksualnih delavk, s katerimi sem se 

srečala osebno, nima problema z javnim izpostavljanjem svojega dela, zaradi česar diskretnost 

lokacije ni bila tako pomemben dejavnik naših srečanj. Vseeno menim, da je bolje, da lokacije 
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ostanejo anonimne zaradi zagotavljanja anonimnosti intervjuvank. Zaradi lokacije intervjujev 

pa je v teh primerih prišlo do nekaj motečih dejavnikov, kot je naročanje pijače, mimoidoči ipd. 

Pogovori so trajali približno uro in pol do dve uri. Dva pogovora sem lahko z dovoljenjem 

intervjuvank posnela z mobilnikom in ju kasneje transkribirala. Enega pogovora nisem posnela, 

temveč sem ga takoj po koncu po spominu zapisala. Seksualna delavka, s katero sem najprej 

opravila telefonski pogovor in se naknadno srečala v živo, je namreč na srečanje pripeljala tudi 

svoja dva otroka in partnerja, zaradi česar se mi je zdelo bolje, da narava našega srečanja ostane 

neformalna, kar bi prošnja po snemanju zagotovo uničila. Izkazalo se je, da se s tovrstnim 

pristopom veliko lažje pride do več informacij, saj je vzdušje bolj sproščeno in zaupno ter se 

sodelujoči lažje odprejo in razgovorijo ob občutljivih temah. To srečanje predstavlja dodano 

vrednost moje raziskave, saj sem bila priča dejanskim interakcijam med družinskimi člani. Ti 

podatki so popolnoma drugačne narave od tistih, ki sem jih pridobila preko odgovorov 

intervjuvank in zato predstavljajo dodaten vpogled v družinsko življenje seksualne delavke. 

3.4.4.2 Spletni vprašalnik za seksualne delavke 

Podatke sem pridobivala tudi s pomočjo spletnega vprašalnika. Za to metodo sem se odločila 

zaradi anonimnosti, ki jo zagotavlja komuniciranje preko spleta. Predpostavljala sem, da bo 

zaradi tega več žensk, vključenih v prostitucijo, pripravljenih posredovati svoje informacije in 

izkušnje. Ponudnicam spolnih storitev je bil vprašalnik poslan preko zasebnega sporočila na 

dveh oglaševalskih spletnih portalih. Na enem od portalov je bil objavljen tudi na forumu, ki je 

namenjen pogovoru med uporabnicami.  

Zasebna sporočila s povezavo do spletnega vprašalnika sem seksualnim delavkam pošiljala v 

oktobru 2017. Na prvem portalu sem vprašalnike poslala 27 ponudnicam - tistim, ki se na 

telefonski klic po večkratnih poskusih niso odzvale ali pa so sodelovanje v obliki telefonskega 

pogovora zavrnile. Nekaterim zasebnega sporočila ni bilo mogoče poslati zaradi prepolnega 

poštnega predala. Na zasebno sporočilo mi je odgovorila ena seksualna delavka, ki je odpisala, 

da je rešila vprašalnik ter da je pripravljena z bolj poglobljenimi odgovori prispevati k raziskavi. 

Povezavo do spletnega vprašalnika je na mojo prošnjo ena od intervjuvanih seksualnih delavk 

objavila na forum, ki je dostopen zgolj uporabnicam s profili na tem portalu. Tako je zaradi 

učinka snežene kepe vprašalnik dosegel večje število seksualnih delavk. 

Vprašalnik sem naknadno poslala tudi 20 ponudnicam z drugega spletnega portala. Ker nanj v 

tistem obdobju nisem dobila nobenega odgovora, sem s pošiljanjem na tem portalu prenehala. 

Nekatere izmed njih so me po poslanem sporočilu blokirale, sicer pa na sporočilo ni odgovorila 

nobena.   

Metapodatki kažejo, da je na povezavo do spletnega vprašalnika kliknilo 35 oseb - klik na 

nagovor, na naslednjo stran pa 16 oseb - klik na vprašalnik. Vse skupaj je spletni vprašalnik v 

celoti izpolnilo 9 seksualnih delavk, en vprašalnik pa je delno izpolnjen, kar pomeni, da je oseba 

prekinila z izpolnjevanjem. Zaradi kar nekaj odgovorjenih vprašanj sem se odločila, da tega 

vprašalnika ne izločim iz obravnave. Vzorec anketiranih tako obsega 10 oseb.  
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3.4.4.3 Osebni intervjuji s predstavnicami socialno-varstvenih organizacij 

Pri pridobivanju informacij s predstavnicami socialno-varstvenih organizacij sem morala 

najprej preveriti, katere organizacije se sploh srečujejo s to populacijo. Kontakte z 

organizacijami sem navezovala preko telefona in elektronske pošte v aprilu 2017. Te sem 

večinoma pridobila preko spleta, nekaj pa tudi preko poznanstev.  

Ker gre za razmeroma specifično temo, sem se najprej usmerila na nevladni organizaciji, ki se 

s področjem prostitucije neposredno srečujeta. To sta društvo Ključ - center za boj proti trgovini 

z ljudmi - in Slovenska Karitas. Obe organizaciji se srečujeta predvsem z žrtvami trgovine z 

ljudmi in prisilne prostitucije. Žrtvam je v teh organizacijah ponujena pomoč in podpora ter 

krizna namestitev. S Slovensko Karitas se za intervju nisem uspela dogovoriti, sem se pa sestala 

s predstavnico društva Ključ, ki je v pogovoru po elektronski pošti potrdila srečevanje s 

seksualnimi delavkami, ki imajo otroka/-e in partnerske zveze.  

Področje prostitucije je pogosto povezano s področjema drog in nasilja, zaradi česar sem stopila 

v stik tudi z organizacijami, ki delujejo na omenjenih področjih. Kontaktirala sem dve nevladni 

organizaciji, ki delujeta na področju drog in zasvojenosti, društvo Stigma, ki se osredotoča na 

zmanjševanje škode zaradi uporabe nedovoljenih drog, ter društvo Projekt Človek, ki je 

namenjeno pomoči osebam z različnimi oblikami zasvojenosti. V obeh organizacijah so 

strokovne delavke in delavci že imeli izkušnjo dela s seksualno delavko, ki ima otroka/-e 

oziroma partnersko zvezo. V obeh primerih se je zgodilo, da me je kontaktna oseba preusmerila 

na strokovno delavko, ki ima s tovrstnim delom več izkušenj in je bila zato bolj kompetentna 

za odgovarjanje v intervjuju. V primeru društva Stigma sem se naposled za intervju dogovorila 

z njihovo varno hišo, kamor so nameščene uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja. Tam 

se strokovne delavke in delavci kar pogosto srečujejo z uporabnicami, ki se ukvarjajo s 

prostitucijo. Ker se lahko uporabnice prosto gibajo »na sceni«, spolne storitve pogosto nudijo 

tudi med bivanjem v varni hiši. Pri društvu Projekt Človek je ta vidik drugačen. Uporabnice, ki 

jih  namestijo v terapevtsko skupnost, abstinirajo in so segregirane od domačega okolja, zato 

med namestitvijo prenehajo s seksualnim delom. Specifika društva je tudi ta, da skupaj z 

ženskami nudijo nastanitev tudi otrokom. V Varni hiši društva Stigma tega ne dopuščajo, saj 

gre še vedno za aktivne uporabnice prepovedanih drog. Stik sem navezala tudi z Društvom za 

nenasilno komunikacijo, kjer so povedali, da nimajo veliko izkušenj z uporabnicami, ki se 

ukvarjajo s prostitucijo. Zaradi tega sem sklenila, da intervju s to organizacijo ni relevanten.  

Poleg nevladnih organizacij sem želela proučiti tudi pogled vladnih organizacij na obravnavano 

temo. Kontaktirala sem vseh pet Centrov za socialno delo, ki delujejo na območju Ljubljane, 

da bi preverila, v kolikšni meri, če sploh, se srečujejo s populacijo seksualnih delavk. 

Ugotavljam, da je dostop do centrov zelo otežen, klic gre skozi kopico filtrov, da prideš do 

osebe, ki bi lahko zaupala kakšne informacije. Kljub telefonskemu kontaktu, sem morala z 

nekaterimi stik navezati še preko elektronske pošte. Samo eden od ljubljanskih centrov za 

socialno delo se s populacijo seksualnih delavk sploh ne srečuje. Ostali so že imeli takšne 

primere, vendar primarno k njim niso bili napoteni zaradi same prostitucije, temveč zaradi 

nasilja v družini in denarne socialne pomoči. Eden od centrov ni odobril mojega intervjuja 

zaradi specifičnosti teme in varovanja zasebnosti, saj bi se lahko v intervjuju kljub splošnosti 
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lahko kdo prepoznal. V dveh primerih se je zgodilo, da sem po telefonskem pogovoru, v 

katerem sem preverjala pogostost srečevanja s področjem prostitucije, morala na vodstvo centra 

nasloviti prošnjo za izvedbo intervjuja, a na moje elektronsko sporočilo nisem dobila odgovora. 

Za intervju sem se uspela dogovoriti samo z enim od centrov za socialno delo. 

Osebne intervjuje sem opravila maja 2017, s štirimi strokovnimi delavkami iz različnih vladnih 

in nevladnih organizacij; društvo Ključ, društvo Projekt Človek, Varna hiša društva Stigma. 

Med njimi tudi v enem od ljubljanskih centrov za socialno delo.  

Intervjuji so bili izvedeni na lokaciji delovanja organizacije, razen v primeru društva Ključ, kjer 

gre za tajnost lokacije. Intervju s predstavnico sem opravila v enem od ljubljanskih lokalov. Na 

lokacijo varne hiše sem lahko prišla zaradi opravljanja prostovoljskega dela. Vsak intervju je 

trajal približno eno uro. Vse štiri intervjuje sem lahko posnela z mobilnikom in jih kasneje 

transkribirala.  

3.4.5. Postopek obdelave podatkov 

Za obdelavo in analizo empiričnega gradiva sem uporabila kvalitativno analizo.  

Najprej je bilo potrebno besedilo razčleniti na sestavne dele in določiti enote kodiranja (Mesec, 

1998). Po transkribciji pogovorov, sem odgovore razvrstila v tabele in izbrala relevantne dele 

besedila, ki sem jih podčrtala in oštevilčila. Tako sem določila enote kodiranja, to so izjave, 

(od)stavki oziroma odgovori, ki sem jih kasneje kodirala.  

Kombinirala sem uporabo induktivnega in deduktivnega kodiranja. Induktivni pristop pomeni, 

da raziskovalec kode določa med sprotnim procesom analize besedila (Vogrinc, 2008, 63). 

Saldana (2009) to metodo kodiranja imenuje deskriptivno kodiranje, Mesec (1998) pa odprto 

kodiranje. Deduktivni pristop je ravno nasproten - gre za to, da si raziskovalec pred začetkom 

analize podatkov pripravi seznam kod in v analizi preverja, ali so se te kode v odgovorih 

pojavile ali ne. Raziskovalec torej izhaja iz abstraktnih pojmov in jih preverja na empiričnih 

podatkih, pri induktivnem pristopu pa oblikuje abstraktne pojme iz empiričnih podatkov 

(Vogrinc, 2008, 63). Sama sem z vnaprejšnjo pripravo tematskih sklopov v vprašalnikih že 

predvidela kategorije, ki naj bi se pojavljale v intervjujih, hkrati pa sem neposredno med 

procesom kodiranja določala nove kode.  

Kodiranje sem izvedla na treh ravneh abstrakcije. Posameznim enotam kodiranja sem naprej 

pripisala kode 1. reda, katerim sem nato določila ustrezne nadpomenke, kode 2. reda. Sorodne 

kode druge ravni sem v naslednjem koraku združila v kategorije. Nekatere so sovpadale z 

vsebinskimi sklopi intervjujev, nekatere pa sem dodala na novo.  

Na koncu sem izbrala kode in kategorije, ki so bile relevantne glede na namen in cilje raziskave 

ter jih definirala. Zbrala sem empirične postavke, ki sodijo pod isto kategorijo in jih razvrstila 

glede na pripadajoče kode druge ravni ter kategorije. Kategorije sem s tem operacionalno 

definirala oziroma jim dala pomen in jih povezala z dejanskim empiričnim gradivom. Kode, ki 

so ostale zunaj kategorij, sem glede na cilje in raziskovalna vprašanja izločila iz analize. Končne 
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kategorije se razlikujejo glede na vzorec (seksualne delavke, strokovne delavke v 

organizacijah). 

Podatkov, pridobljenih s pomočjo spletnega vprašalnika, nisem posebej obdelovala zaradi 

majhnega vzorca, vseeno pa sem si za lažjo analizo pomagala s programom Excel. Podatke bom 

predstavila opisno (in deloma grafično) ter jih uporabila zgolj kot dodaten vir informacij pri 

interpretaciji rezultatov. 
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IV ANALIZA REZULTATOV 

4.1 INTERVJUJI S SEKSUALNIMI DELAVKAMI 

Skozi intervjuje s seksualnimi delavkami so se kot pomembne izkazale teme, ki jih predstavljam 

v nadaljevanju. Teme so povezane z materinstvom, partnerskimi odnosi seksualnih delavk in 

usklajevanjem različnih vlog, zaradi delne strukturiranosti pogovorov pa so v ospredje prihajale 

tudi druge teme. Predstavljene so glede na kategorije, ki sem jih oblikovala med obdelovanjem 

gradiva. 

Materinstvo  

Seksualne delavke omenjajo tako pozitivne kot negativne vplive dela na materinstvo. Med 

pozitivnimi vplivi izstopata časovni in finančni vidik. Izpostavljajo, da lahko zaradi prostitucije 

otrokom nudijo več v materialnem smislu, hkrati pa si lahko spričo časovne fleksibilnosti dela 

same razporejajo urnik, zaradi česar imajo več časa, ki ga lahko preživijo z otroki. Negativnih 

vplivov na materinstvo večina ne zaznava, nekatere kot slábo izpostavljajo uživanje drog med 

kolegicami, ki imajo otroke, ter obremenjenost, ki nastane kot posledica prikrivanja pred otroki. 

Opredeljujejo se kot dobre, skrbne mame, ki preživijo veliko kvalitetnega časa s svojimi otroki.  

»Z normalnim šihtom to ne bi šlo. Ne bi imela dovolj za preživet, pa še manj časa. Prej bi rekla, da pozitivno 

vpliva. S finančnega vidika sigurno, pa tudi tko ali tko. Bolj sem samozavestna, odgovorna, sem brez strahu,  

kako bom naprej, ker vem, da nekaj znam, nekaj dobro delam.« 

(Ina, 31 let) 

Partnerski odnosi 

V kontekstu partnerskih zvez seksualnih delavk izstopa predvsem dejstvo, da je veliko žensk 

partnerje spoznalo kot svoje stranke. Partnerji so pogosto tudi njihovi zvodniki, velikokrat so 

vpleteni v kriminal, večinoma v preprodajo drog. Partnerske zveze seksualnih delavk so 

svobodne in odprte (partner gre lahko k drugi ženski, skupaj eksperimentirata z drugimi 

spolnimi partnerji), dostikrat tudi idealizirane s strani žensk. Težav v partnerskih odnosih zaradi 

seksualnega dela ne izpostavljajo, kar je v večini primerov posledica tega, da partnerji ne vedo 

za njihovo delo. Kljub temu več žensk zaznava negativne vplive seksualnega dela na 

partnerstvo, ki se manifestirajo v neodobravanju prostitucije s strani partnerja. Veliko zvez se 

zaradi tega tudi konča oziroma je prenehanje s prostitucijo pogoj za nadaljevanje zveze.  

»On je mene kontaktiral preko telefona kot stranka. Pa nisem vedela, da je na drugi strani on, niti on ni vedel, 

da sem jaz, potem pa je on poslal sliko in sem videla, kdo je. Najprej me je šokiralo.« 

(Hana, 36 let) 

Usklajevanje različnih socialnih vlog 

Seksualne delavke v večini ne poročajo o doživljanju negativnih občutkov glede povezave med 

seksualnim delom in materinstvom. Izpostavljajo, da so lahko tudi seksualne delavke dobre 
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mame. Pri tem je po njihovem pomembna razčiščenost27 in postavljene meje glede dela v smislu 

večje pazljivosti zaradi otrok. Več negativnih občutkov je povezanih z doživljanjem povezave 

med seksualnim delom in partnerstvom. Strategije, ki jih uporabljajo za usklajevanje različnih 

socialnih vlog so: strogo ločevanje družinskega in poklicnega življenja, večja pazljivost glede 

diskretnosti in prikrivanje prostitucije, prilagajanje urnika (delo dopoldne, ko so otroci v vrtcu 

in partner v službi) in lokacije dela (oddaljenost od kraja bivanja, ločeno stanovanje) ter fizična 

ločenost od otrok (otroci živijo pri starih starših v drugi državi). Pri usklajevanju z vlogo 

partnerke izstopajo še nekatere strategije: razkritje pred partnerjem in miselna separacija28, ki 

omogoča ločitev teh dveh sfer. 

»Zaradi družine sem tudi prilagodila svoj delovni čas, ker sem med tednom z družino in delam samo med 

vikendi. Telefone pustim v službenem stanovanju, tako da med tednom ne odgovarjam na klice in me noben ne 

moti. To moje stranke tudi vedo.« 

(Ela, 21 let) 

Zasebno (družinsko) in poklicno življenje 

Vse ženske vsaj na en način ločujejo zasebno in poklicno življenje. Načini, s katerimi ustvarjajo 

ločnico so: ločen službeni in zasebni telefon, delo v ločenem stanovanju, delo v drugem kraju, 

miselna separacija, striktno upoštevanje delovnega časa. Pri nekaterih se pojavlja tudi preplet 

teh dveh sfer, ki se kaže kot nenehna dosegljivost strankam in delo v domačem stanovanju 

oziroma postelji. To se pogosteje dogaja pri tistih seksualnih delavkah, ki nimajo otrok. 

»To je zame zelo pomembno [o.p. ločenost zasebnega in poklicnega]. Jaz kar odklopim, tudi ko grem od tukaj 

[o.p. iz službenega stanovanja], pustim telefon prižgan in me do jutri ne zanima, kaj se dogaja. Če je kakšen 

stalen, ga pokličem nazaj. Po navadi vsi vejo, te stalni, da delam samo dopoldne in tako se tudi dogovarjamo.« 

(Kaja, 47 let) 

Upravljanje s stigmo  

Večina seksualnih delavk nudenje spolnih storitev prikriva pred svojimi družinami, medtem ko 

se pred ožjim krogom prijateljev pogosteje razkrijejo. Pred družino svojo vlogo prikrivajo 

zaradi predsodkov in razočaranja, ki bi sledilo razkritju. Strategija prikrivanja je največkrat 

laganje, pa tudi navzven nakazana skromnost (si ne kupujejo dragih stvari, da se ne bi posumilo, 

kaj počnejo) ali izbira strank (zavračanje znancev, moških s podobnim dialektom).  

                                                           
27 Razčiščenost v tem kontekstu pomeni, da ženska ve, zakaj je v tem poslu (največkrat zaradi zaslužka), da temu 

sledi, svoje delo opravlja profesionalno in se ne vede nerazsodno, kar sogovornice povezujejo predvsem z uporabo 

drog. 
28 Termin miselna separacija uporabljam za poimenovanje strategije oziroma procesa, pri katerem gre za to, da 

seksualne delavke po končanem delu pozabijo, izbrišejo, potlačijo oziroma ne mislijo več na to, kar se je dogajalo 

na delu, z namenom lažjega ustvarjanja ločnice med dvema nasprotujočima sferama. Za večjo nazornost razlage 

citiram izjavo ene od intervjuvank: »Takoj ko iz avta stopim, takoj pozabim vse, ne vem, kdo je bil ta človek, kakšen je, 

kako mu je ime, nič. Iz glave mi gre vse ven.« (Frida) 
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»Mislim, da bi bila starša razočarana nad mano še bolj. Mene boli kurac za druge, kok me cenijo, kaj si mislijo, 

jaz vem, kakšna sem. Nikoli nisem kaj narobe naredila, ukradla, točno vem, kakšna sem. Za starše bi pa res raje 

videla, da jim lažem, da ni res. Za druge mi je vseeno, povem odkrito, doma pa res ne.« 

(Frida, 35 let) 

Socialna mreža 

Specifika seksualnih delavk v Sloveniji je odsotnost samoorganiziranja, kar potrjujejo tudi 

rezultati intervjujev s ponudnicami spolnih storitev znotraj pričujoče raziskave. Komunikacija 

med njimi največkrat poteka preko spleta predvsem v obliki obveščanja glede potencialno 

nevarnih strank ter pogovorov o delu. V okviru odnosov z družino je nekaj žensk izpostavilo 

slabe odnose zaradi svojega dela, pa tudi zaradi splošnih slabih odnosov v preteklosti.  

»Edin, kar je, se po računalniku pogovarjamo. Če je kak smrduh, nasilen, pokvarjen, si takoj napišemo na 

internet. Na primer tako, »na tej številki je nekdo, ki je umazan, nasilen, brezobrazen«. Prav tako, da bi se 

dobivale, to pa ne.« 

(Frida, 35 let) 

Izkušnje in doživljanje seksualnega dela 

Ženske, vključene v prostitucijo, izražajo različne odnose do seksualnega dela. Nekatere bi za 

preživetje želele delati kaj drugega, a nimajo te možnosti, spet druge pa za isto plačo ne bi šle 

v drugo službo. Nobena se ni opredelila kot žrtev, prostitucijo dojemajo kot delo oziroma 

»posel«, kakor ga same poimenujejo. Negativen vpliv seksualnega dela vidijo v psihični 

obremenjenosti in posledičnem uživanju drog. To izpostavljajo predvsem za svoje kolegice, ki 

se prav tako ukvarjajo s spolnim delom. V zvezi z delom izpostavljajo tako negativne kot 

pozitivne izkušnje. Kot negativne navajajo različne vrste nasilja, uživanje drog med strankami 

ter arogantnost in neresnost strank, kot pozitivne pa dober zaslužek, samoodločanje glede 

strank, urnika dela, izstopa iz prostitucije in podobno. Pred negativnimi situacijami se zaščitijo 

na različne načine.  

»Mene ta posel ne obremenjuje, ful se dobro zasluži. Prej sem delala 16 let v trgovini in sem ugotovila, da si ne 

morem nič privoščit, zdaj si pa lahko velik privoščim. Živim bolj luksuzno življenje kot večina ljudi, bi lahko 

rekla. In meni ta posel ne mori. Ko bi začutila, da mi mori, bi šla stran.« 

(Lena, 40 let) 

Nekateri vidiki seksualnega dela 

Večina žensk kot razlog za vstop v prostitucijo navaja finančne razloge. Nekatere se v tem 

vidijo tudi v prihodnosti, druge pa si želijo najti drugačne vire zaslužka.  

»Jaz imam pa načrt odpret svoj erotični masažni salon, pa šla bom na tečaj in tko. Prav z veseljem bi neki delala 

takega, da bi se kaj novega naučila.« 

(Ina, 31 let) 
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Iskanje pomoči  

Seksualne delavke večinoma izpostavljajo, da ne potrebujejo nikakršne oblike pomoči, ne v 

okviru materinstva in partnerstva, kakor tudi ne na splošno. Zgolj ena je v pogovoru izpostavila 

potrebo po samoorganizaciji seksualnih delavk in potrebo po psihoterapevtski pomoči zaradi 

negativnih vplivov prostitucije, iz katere izhaja tudi potreba po zaposlitvenem svetovanju. Ena 

od žensk meni, da bi bilo potrebno matere-seksualne delavke, ki uživajo droge, ozaveščati o 

psihološki prisotnosti starša v vzgoji. Pomoči v socialno-varstvenih organizacijah večinoma ne 

iščejo. Nekatere omenjajo tehnike samopomoči (pogovori s partnerjem ali drugimi bližnjimi, 

meditacija). Navajajo tudi negativne izkušnje z institucijami (nekorekten odnos), medtem ko je 

ena od njih izpostavila, da niti ne ve, kam bi se lahko obrnila po pomoč. 

 »Ni bil korekten odnos [o.p. s strani policije], tudi moja sestra je z njimi skregana. Mene so na hodniku pustili 

čakat, so mimo hodil in se mi smejal. Sestra je potem čisto znorela in se skregala z njimi, jim je rekla, a zdaj ko 

je pa kurbica prišla po pomoč, je pa manj vredna kot gospod s kravato. Tko da imam slabe izkušnje.« 

(Frida, 35 let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 

 

4.2 SPLETNI VPRAŠALNIK ZA SEKSUALNE DELAVKE  

V nadaljevanju predstavljam podatke, pridobljene s spletnim vprašalnikom. Predstavljeni so 

opisno, ponekod pa sem za boljšo predstavljivost in nazornost rezultatov dodala grafični prikaz. 

Še enkrat želim poudariti, da vzorec ni reprezentativen (N = 10), zato je potrebno v takšnem 

oziru razumeti tudi sledečo predstavitev rezultatov.  

Materinstvo 

 

Graf 1: Prikaz vpliva seksualnega dela na materinstvo ponudnic spolnih storitev 

Seksualne delavke opažajo več pozitivnih kot negativnih vplivov prostitucije na njihovo 

starševstvo. Enako kot pri intervjujih tudi v vprašalniku kot pozitivna vpliva izstopata časovni 

in finančni vidik. Ženske izpostavljajo, da imajo zaradi seksualnega dela več časa in več 

svobode pri razporejanju le-tega glede na potrebe družine. Več žensk trdi, da jih delo ne 

obremenjuje, niti psihično niti fizično. Enotno odgovarjajo, da njihovi otroci zaradi seksualnega 

dela niso izpostavljeni tveganjem in stigmatizaciji. Vseeno se največkrat odločijo za prikrivanje 

svojega dela pred otroki. Opisujejo se s pridevniki, ki kažejo na pozitivno samovrednotenje v 

materinski vlogi; »najboljša«, »skrbna«, »razumevajoča«, »stroga«, »ljubeča«, »predana«, 

»odgovorna«, »dosledna«, »zaščitniška«, »popolna«, »vestna«, »super«. Samo ena izmed njih 

izpostavi, da z otrokom nima stikov.  
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Partnerski odnosi 

Seksualne delavke se kot partnerke definirajo s pomočjo različnih pridevnikov; »nezvesta«, 

»ljubeča«, »srečna«, »neperspektivna, brez potenciala za resno vezo in družino«, »prijazna«, 

»stojim ob strani«, »ljubezniva«, »vsestranska«, »predana«, »skrbna«, »odgovorna«, »zvesta«, 

»sexy«, »prilagodljiva«, »tolerantna«. Število anketiranih, ki pred svojimi partnerji prikriva 

prostitucijo, je enako številu tistih, ki se pred partnerji razkrijejo. Večinoma se dogaja, da pri 

slednjih partnerji seksualno delo popolnoma sprejemajo. Le pri eni anketirani se je zgodilo, da 

partner njenega dela ni sprejemal, zaradi česar sta imela v partnerskem odnosu težave - 

najpogosteje so se pojavljali prepiri in težave v spolnosti, poredkoma pa tudi ljubosumje, 

nezaupanje, laganje in občutki krivde. Ostale seksualne delavke težav v partnerskih zvezah niso 

omenile. Najpogostejša razloga za prikrivanje prostitucije sta neodobravanje in nerazumevanje 

partnerja. 

Usklajevanje različnih socialnih vlog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Prikaz doživljanja povezave med prostitucijo in materinstvom 

Ko govorimo o doživljanju povezave med materinstvom in prostitucijo, seksualne delavke 

označujejo podoben, dokaj ozek spekter občutkov. Prevladujejo pozitivni občutki (neodvisnost, 

odgovornost, upanje, veselje), doživljajo pa zgolj dva negativna občutka (zaskrbljenost in 

strah). Strategije, ki jih uporabljajo za usklajevanje vloge matere in seksualne delavke se 

navezujejo predvsem na večjo pazljivost glede diskretnosti in prikrivanje prostitucije, 

izogibanje tveganjem zaradi otrok in selekcijo strank. Polovici anketiranih, ki ima otroke, se 

zdi, da ne uporabljajo posebnih strategij usklajevanja različnih socialnih vlog, saj navajajo, da 

bi svoje delo opravljale enako, tudi če ne bi imele otrok.   
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Graf 3: Prikaz doživljanja povezave med prostitucijo in partnerskimi odnosi 

Seksualne delavke bolj raznolik spekter občutkov pripisujejo doživljanju povezave med 

seksualnim delom in partnerstvom. V primerjavi z materinstvom je znotraj te povezave zaznati 

več negativnih občutkov (strah, zaskrbljenost, žalost, krivda in nemoč zaradi nezmožnosti 

izstopa iz prostitucije). Pri tem se pojavljajo tudi pozitivni občutki (veselje, sreča, odgovornost, 

neodvisnost in upanje). Strategiji, ki ju anketirane uporabljajo za usklajevanje vloge seksualne 

delavke z vlogo partnerke, sta prikrivanje prostitucije in razkritje pred partnerjem.   

Zasebno (družinsko) in poklicno življenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Prikaz strategij ločevanja zasebnega in poklicnega življenja 

Rezultati vprašalnika kažejo, da seksualne delavke distinkcijo najpogosteje vzpostavljajo z 

ločenim službenim in zasebnim telefonom ter z zagotavljanjem diskretnosti. Pri svojem delu se 

striktno držijo delovnega časa. Večina žensk (70 %) dela v ločenih stanovanjih (same ali pa 

stanovanje delijo še z drugimi ženskami) ali pa delajo v kraju, ki je oddaljen od njihovega kraja 
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bivanja, prav zaradi ločevanja zasebnega in poklicnega življenja. Za seksualne delavke z otroki 

je značilna večja mera ločevanja zasebnega in poklicnega življenja v primerjavi s tistimi, ki 

otrok nimajo.  

Iskanje pomoči 

Seksualne delavke odgovarjajo, da znotraj materinstva in partnerstva ne potrebujejo podpore in 

pomoči. V okviru materinstva še posebej poudarjajo, da vse zmorejo same. 
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4.3 INTERVJUJI S PREDSTAVNICAMI SOCIALNO-VARSTVENIH ORGANIZACIJ 

Podatki, ki sem jih pridobila skozi intervjuje s predstavnicami različnih socialno-varstvenih 

organizacij orisujejo perspektivo strokovnih delavk na proučevan problem. Teme intervjujev se 

navezujejo predvsem na načine obravnave, specifike in potrebe populacije ter na opredeljevanje 

problematike materinstva in partnerskih odnosov žensk, ki nudijo spolne storitve. Predstavljene 

so glede na kategorije, ki sem jih oblikovala med obdelovanjem gradiva. 

Stik s seksualnim delom 

Seksualne delavke s strani socialno-varstvenih organizacij niso obravnavane zaradi prostitucije 

same, temveč zaradi drugih potreb in problematik, ki se razlikujejo med organizacijami. Te so 

povezane z uporabo drog, zasvojenostjo, različnimi oblikami nasilja, izkoriščanjem in 

materialno pomočjo. Strokovne delavke imajo različno število izkušenj dela z ženskami, ki se 

ukvarjajo s prostitucijo. Svoje uporabnice profilirajo zelo raznoliko (glede na področje 

delovanja), saj je tudi seksualno delo specifično znotraj različnih podskupin seksualnih delavk 

(žrtve trgovine z ljudmi, uporabnice drog, brezdomke ipd.).   

»Pri nas se vključijo zaradi problematike zasvojenosti in potem tekom reševanja te problematike, ko mi delamo z 

njimi načrte in se pogovarjamo, se izpostavi tudi ta problem, na kakšen način so prihajale punce do droge, do 

denarja oziroma kako so preživele zunaj na cesti. In veliko njih se je med drugim tudi prodajalo.« 

(Društvo Projekt Človek) 

Načini dela 

Način dela je odvisen od stališča, ki ga organizacije zavzemajo v odnosu do prostitucije. Vse 

strokovne delavke, vključene v raziskavo, na seksualno delo gledajo skozi viktimološko 

perspektivo, pri čemer zanikajo prostovoljnost odločitve za takšno delo. Vrsta obravnave je 

odvisna od organizacije, pri dotičnih organizacijah gre za socialno delo (društvo Ključ, CSD), 

zmanjševanje škode (društvo Stigma) in terapevtsko delo (društvo Projekt Človek). V 

organizacijah sicer (izjema je društvo Ključ) prostitucije ne obravnavajo posebej, razen če je to 

pri uporabnici izrazit problem, ki je tesno povezan z drugimi problemi v njenem življenju. 

Organizacije pri delu postavljajo različne pogoje, na primer namestitev z/brez otrok, abstinenca, 

izstop iz prostitucije. Vse intervjuvane menijo podobno: vsak sum na zlorabo otroka se 

nemudoma prijavi pristojnim institucijam. Dileme, s katerimi se srečujejo, se navezujejo 

predvsem na materinstvo uporabnic v smislu pomanjkanja vpogleda v njihovo starševstvo, če 

niso vključene v program namestitve, z dilemami pa se srečujejo tudi pri združitvi družine po 

tem, ko je bil otrok uporabnici odvzet. Pri delu sodelujejo z ostalimi (socialno-varstvenimi) 

organizacijami.  

»Tukaj je neka stigma in o tem se ne razpravlja, o njenem poklicu se razpravlja samo v primeru, če so otroci 

ogroženi. Tudi jaz sem imela velikokrat pomisleke, ljudje smo različni in bi lahko prišlo do stigme, na lepem bi 

tisti problem, ki je bil v družini zvodenel, in se bi preusmerila stvar na prostitucijo, to se pa ne sme naredit.« 

(Center za socialno delo) 
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Specifike populacije 

Strokovne delavke govorijo o različnih specifikah populacije seksualnih delavk. Kot pogost 

pojav je bila omenjena povezava prostitucije z drogami. V okviru iskanja pomoči je bil 

izpostavljen strah seksualnih delavk pred tem, da bi jim zaradi prostitucije odvzeli otroke. 

Posledično ne upajo prositi za pomoč oziroma pred strokovnimi delavkami in delavci ne 

govorijo o nudenju spolnih storitev. Strokovne delavke so omenile tudi nekatere potrebe žensk, 

vključenih v prostitucijo. Ženske pogosto izgubijo psihološko povezavo z otrokom, zaradi česar 

je potrebno krepiti njihove starševske kompetence. Ta potreba je bila posebej omenjena za 

uživalke drog. Izpostavljena sta bila tudi problema slabe samopodobe in odnosne zasvojenosti 

ter potreba po formiranju samopomočnih skupin. Veliko seksualnih delavk je zaradi različnih 

razlogov ločenih od svojih otrok, pri čemer si želijo ohranjati stike z njimi in svojimi družinami. 

Nekatere si želijo, da bi prekinile s seksualnim delom in pričele z iskanjem druge zaposlitve. 

»Pri teh puncah so se zelo hitro neke kompenzacije z odnosi pojavljale. Ne vem, zelo hitro so se zaljubljale, 

flirtale, razgaljale, na tak način neko pozornost dobivale od moških. Kar mogoče ene druge ne bi. Ni nekih tistih 

mej glede svojega telesa. To bi lahko rekla, da bolj izstopa.« 

(Društvo Projekt Človek) 

Materinstvo 

Strokovne delavke poročajo o pogostem pojavu samohranilstva med seksualnimi delavkami. 

Tudi ločenost od otrok ni redek pojav, saj so otroci pogosto oddani v rejništvo - ne nujno zaradi 

seksualnega dela, temveč zaradi pridruženih problemov (npr. uživanje drog). Pri žrtvah trgovine 

z ljudmi gre za to, da otroci ostanejo v državi izvora. Posledično se največkrat zgodi, da 

uporabnice, ki so vključene v programe pomoči, otrok nimajo ob sebi, zaradi česar strokovne 

delavke ne morejo govoriti o neposrednem vplivu na njihovo materinsko vlogo. Samo ena 

strokovna delavka govori o tem, da v obravnavanem primeru seksualne delavke, poklic ni 

vplival na njeno materinstvo. Ostale večinoma govorijo o negativnih vplivih seksualnega dela 

na materinstvo.  

»Odvisno, kje vse se pri teh ženskah vidijo posledice tega, kar delajo, potem v odnosu do otrok. Ker je jasno, da 

otrok, ki bo v nekem zlorabljajočem odnosu živel, ali čustveno ali fizično, da ne govorimo spolno, ima večje 

tveganje da bo… tudi neke raziskave so bile, kjer so ugotovili, da se 30 % žrtev spolnih zlorab v otroštvu na neki 

točki v življenju ukvarja s prostitucijo. Se pravi, spolna zloraba je lahko konec koncev tudi opazovanje mame, ki 

take stvari počne, in lahko pride do teh nekih popačenih vedenjskih vzorcev, zaradi katerih se potem to zgodi. 

Jaz mislim, da je odvisno od primera do primera«. 

(Društvo Ključ) 

Partnerski odnosi 

Partnerji seksualnih delavk pogosto prevzamejo vlogo zvodnika. Velikokrat se tudi pri njih 

pojavlja problematika zasvojenosti in vpletenost v kriminal, pri čemer so ženske tiste, ki jih s 

seksualnim delom preživljajo oziroma jim na zahtevo dajejo denar. Takšne zveze so večinoma 

zelo kratkotrajne in idealizirane pod vplivom trenutne (naivne, najstniške) zaljubljenosti.  
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»Specifika teh zvez je tudi to, da nekateri partnerji uporabnice tudi silijo v prostitucijo. Uporabnice nam večkrat 

povedo tudi, da jih je partner prodal nekemu dilerju za drogo ali komu drugemu za denar, ki ga je nato porabil 

za drogo.« 

(Društvo Stigma) 

Usklajevanje različnih socialnih vlog 

Glede usklajevanja različnih vlog imajo strokovne delavke deljena mnenja. Izkušnje imajo tako 

z uporabnicami, ki so bile zelo skrbne mame, kot tudi s tistimi, pri katerih je šlo za zlorabo 

otrok. Pravijo, da je uspešnost usklajevanja različnih vlog odvisna od tega, kako stabilna je 

posameznica in koliko je sposobna ločevati med zasebnim in poklicnim življenjem. Upoštevati 

je treba, da gre poleg prostitucije pogosto tudi za uživanje drog, kar otežuje skrb za otroke. Pri 

seksualnih delavkah, ki uživajo droge, je manjša verjetnost, da bodo uspešno usklajevale 

različne socialne vloge. Nekaterim strokovnim delavkam se zdi, da je vlogo seksualne delavke 

težje usklajevati z vlogo partnerke kot matere.  

»Zanimivo je, da ko govoriš s temi puncami, kaj se njim dogaja, ko se predajo nekemu moškemu, kjer ni neke 

ljubezni, govorijo, kako se odklopijo. Da odklopi svoje telo, odklopi svoja čustva in ne čuti nič. Da je takrat nek 

objekt, pač dela in je to to. Vprašanje je, kaj se zgodi potem, ko se ona priklopi nazaj. Ali res lahko to tako loči 

in izbriše.« 

(Društvo Projekt Človek) 
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V INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Rezultate empiričnega dela predstavljam po vsebinskih sklopih. Za boljši vpogled v proučevano 

tematiko, bodo pod posameznimi sklopi navedena spoznanja, pridobljena preko različnih virov 

(seksualne delavke, strokovne delavke) in metod zbiranja podatkov (telefonski in osebni 

intervjuji, spletni vprašalnik).  

5.1 MOTIVI ZA VSTOP V PROSTITUCIJO, POKLICNA OPREDELITEV IN 

POGLED V PRIHODNOST  

Motivi za vstop v prostitucijo so silno različni. Kljub temu je najpogostejši - in po mojem 

mnenju tudi najbolj univerzalen, prevladujoč v različnih kulturnih okoliščinah - motiv 

ekonomska situacija, kar potrjujejo tudi pripovedi seksualnih delavk, vključenih v pričujočo 

raziskavo. Do podobnih ugotovitev so prišle avtorice, ki so raziskovale prostitucijo v Sloveniji 

(Pajnik, 2008; Radačić in Pajnik, 2017). Ženske se za seksualno delo odločijo zaradi preživetja, 

vzdrževanja otrok in družine, želje po izboljšanju trenutnega ekonomskega položaja in 

zagotavljanja udobnega življenja pa tudi zaradi težnje po finančni neodvisnosti (Pajnik, 2008).  

V povezavi z ekonomsko situacijo sem v nekaterih zgodbah seksualnih delavk zaznala 

izstopajoč vidik pomanjkanja drugih priložnosti na trgu dela: »Delam samo zato, ker mi ta 

država niti socialne ne da, niti nobene stvari, odkar sem brez službe ostala. Nimam moža, mi je 

umrl, tako da moram za vse sama poskrbeti. Nimam druge možnosti.« (Kaja) Ta pa je povezan 

tudi s skrbjo za otroke: »Jaz sem sama z dvema otrokoma in nimam varstva, in kaj naj jaz 

najdem v gostinstvu od osmih do petnajstih, ni drugega.« (Ina) Omenjeni manko se odraža tudi 

v izbiri zaposlitev, ki ne zagotavljajo dovoljšnega zaslužka za dostojno življenje:  

»Jaz sem se začela ukvarjat s tem zaradi denarja. Sem delala v pekarni za 500 € in še 

kredit sem imela. Potem sem pa šla en vikend malo gledat po netu. Prej nisem nič vedela 

o tem, pa sem videla oglas za masaže […].« (Hana) 

in materialno preskrbo otrok. Kot pogost motiv za vstop v prostitucijo se je izkazalo 

vzdrževanje otrok in družine:  

»Če grem pa v službo, pa dobim 400 € ven in to ni dovolj zame in za otroke.« (Kaja) 

Tudi prihodnost otrok je v enem primeru poglavitni razlog za nudenje spolnih uslug, ob čemer 

je kljub predpostavki prisile in pomanjkanja alternativ, izpostavljena lastna odločitev za to delo: 

»Ne, to nije bilo zbog nje [o.p. hčerke in plačila študija v tujini], ja to radim, zbog to je bio moj 

izbor. Razumeš, to je moj, samo moj izbor, jer lakšiji izbor je bio, da radim ovo, nego da izađem 

pred nju i kažem, žao mi je dete, mama ne može ti pomognut.« (Greti) Ekonomska situacija je 

pogosto povod za polemike o prostovoljni in prisilni prostituciji, saj kot družbena okoliščina, 

povezana s širšim družbenim kontekstom revščine, pomanjkanja zaposlitvenih možnosti in 

neenakosti v zaposlovanju žensk, lahko predstavlja dejavnik, ki ženske sili v prostitucijo. 

Seksualne delavke v intervjujih kljub temu izpostavljajo lastno, prostovoljno odločitev za 

seksualno delo, ki se pri nekaterih kaže tudi skozi poudarjanje vidika užitka:  
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»[…] rekla sem si, da bom vidla, če mi bo ok, pa mi je blo ful.« (Hana)  

»Za to delo sem se odločila, ker je najlažji način zaslužka in ker uživam v tem.« (Ela)  

V Elini izjavi bode v oči tudi besedna zveza najlažji način zaslužka, ki implicira, da seksualno 

delo zanjo predstavlja najboljšo gospodarsko možnost, med tistimi, ki so ji na voljo - ker prinaša 

večji zaslužek kakor drugi dosegljivi poklici (Kanduč idr., 1998). Pri tem si velja zastaviti 

vprašanje, kolikšen repertoar možnosti ima posameznica na izbiro, in razmisliti, v kolikšni meri 

je prostovoljnost odločitve v resnici (ne)omejena.  

Pri dveh intervjuvankah motiva za nudenje spolnih storitev izrazito izstopata. Jonin motiv je 

popolnoma drugačen od ostalih, saj se s prostitucijo ukvarja zaradi akademskih razlogov. Kot 

študentka psihiatrije piše magistrsko nalogo na temo deviantnih vedenj, med katere po 

medicinski klasifikaciji spada tudi prostitucija. Zaradi tega se je odločila, da želi to izkušnjo 

doživeti na lastni koži. Meni, da bo le tako lahko razumela ženske v svetu seksualne industrije: 

»Ja sam htjela, da na svojim plečima da iskusim. I mislim, da ču ostati. To nije bila odluka zbog 

novca. Lagala bi kad bi rekla, da mi novac nije bitan. Ali nisam zbog toga odlučila.« 

Cecilija se je na drugi strani za seksualno delo odločila zaradi maščevanja staršem (in deloma 

tudi zaradi skrbi za otroka): »Več razlogov je, maščevanje na en način, pa potem tudi zaradi 

otroka […], maščevanje zato, ker so mene doma zmerjali s kurbo in prasico celo življenje, pa 

sem potem rekla, da če imam že priložnost, pa grem, da bom res kurba, če že tako govorijo.« 

Slabi odnosi z družino in travmatične izkušnje v otroštvu so v literaturi opredeljene kot pogost 

(nezavedni) motiv za seksualno delo. Nekateri avtorji (Dalla, 2004; Matthews, 2015) pravijo, 

da so ženske, ki se ukvarjajo s prostitucijo, pogosto žrtve spolnih in drugih zlorab v otroštvu. 

Zaradi teh pride do razvrednotenja telesa, ki povzroči, da prodaja spolnih storitev s strani 

ponudnic ni dojeta kot problematična. Teh tem pri intervjuvankah nisem posebej preverjala, so 

pa nekatere v pogovorih izpostavile tudi izkušnje iz svojega otroštva. Te so izrazito negativne 

in travmatične:  

»Posilili so me, ker mama ni mogla imet otroka. 14 let sem bila takrat stara. Bila sem v 

rejniški družini. In potem sem zanosila, rodila tega otroka in potem so mi ga takoj vzeli. 

Ampak te posledice so celo življenje, tega ne bom nikoli pozabila […], moji starši so mi 

umrli, ko sem se rodila, in jih nisem poznala. Sem pa mela probleme z rejnikom, ki me 

je posilil. Potem sem hotela it stran, ampak nisem imela kam. Potem sem bila s prvim 

možem, ki me je ven vrgel in nisem mela kam. On je bil alkoholik. Zaradi vsega tega 

imam težave z živci […], jemljem pomirjevala, ne pomagajo niti 500- gramska ne. Ko 

me zagrabi, se začnem jokat, pa kričat.« (Danaja) 

»Moja mama je bla 30 let alkoholičarka […], moj fotr je tudi pofukal vse, kar leze in 

gre v Bežigradu.« (Ina) 

Seksualne delavke glede na motive izražajo tudi različne odnose do prostitucije. Nekatere bi 

želele poiskati drugo zaposlitev, a menijo, da nimajo te možnosti, druge pa za isto plačo ne bi 

zamenjale službe. Nobena od intervjuvank se torej ni opredelila kot žrtev (prisile). Tudi sicer 
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poročajo o upadu zvodniških razmerij v Sloveniji: »Zvodnikov ni več, zdaj je drug svet v 

primerjavi z včasih. Zvodniki danes nimajo več moči, oni delajo kaznivo dejanje, mi pa zdaj ne 

več, odkar je prodajanje spolnih uslug dekriminalizirano […], zato so te punce po navadi tujke, 

ker se ne znajdejo, ali pa tiste, ki so zadrogirane. Te po navadi delajo za zvodnike.« (Hana) 

Vendar pa bi rada opozorila, da tega ne gre absolutizirati. Kljub temu da sodelujoče v raziskavi 

nimajo izkušenj z zvodniki, to ne pomeni, da zvodništva ni. Na prisotnost zvodništva v Sloveniji 

denimo opozarja strokovna delavka društva Ključ: »Ženske, s katerimi mi pridemo v stik je 100 

procentov. Ja, čist vsaka. Ne bom rekla, da je bila trgovina z ljudmi, ampak zvodništvo pa 

sigurno […], tako da jaz mislim, da je zvodništvo kar pravilo.« 

Odsotnost izkušenj z zvodniki med sodelujočimi v raziskavi verjetno botruje temu, da 

prostitucijo dojemajo kot legitimno obliko dela. Nekatere seksualno delo poimenujejo z 

izrazom posel in ga dojemajo zgolj skozi prizmo zaslužka, s čimer tudi legitimirajo prostitucijo 

kot obliko dela:  

»Ko rabim denar, delam tudi čez vikend. 18. do 20. v mesecu so plače in jih je največ, 

takrat se moram potrudit in zelo delat, da dobro zaslužim. Jurja na teden sem prej 

zaslužila, zdej pa manj. Odvisno, kakor kdaj. Ta teden so bili pridni, so zelo veliko 

hodili. Zaslužila sem tam okoli 300 do 400 evrov v tem tednu.« (Danaja) 

»To je moj posel, ne uživam v tem, ampak delam zaradi denarja. Ampak to jemljem 

izključno kot posel.« (Lena) 

Do seksualnega dela se večinoma opredeljujejo pozitivno: »Če bi bla 20 let mlajša, bi se že prej 

s tem ukvarjala. Škoda, ker me prej ni pamet srečala.« (Frida) Omenjajo pa, da so bili predsodki 

pred vstopom v prostitucijo prisotni tudi pri njih: »Preden sem jaz začela s tem, sem mislila, da 

je to najbolj »grose«, tako mnenje sem imela o tem, potem sem pa vidla, da je ok in mi je bilo 

fajn.« (Ina) 

Samo ena seksualna delavka se je med intervjujem opredelila glede pravne regulacije 

seksualnega dela: »Boljše bi bilo, če bi jo legaliziral, da si lahko plačuješ prispevke pa da maš 

neki od tega. Pa zdravstveno bi imele bolj urejeno, hoditi bi morale na testiranja in tako 

naprej.« (Kaja) Obstoječa slovenska zakonodaja namreč ne predvideva varstva in zaščite 

seksualnih delavk, zdravniški pregledi niso posebej urejeni, zaznati pa je tudi nezanimanje 

politike, da bi si prizadevala za boljši vsakdan seksualnih delavk (Pajnik, 2008).  

Intervjuvanke imajo različne načrte glede prihodnosti. Nekatere se v prostituciji vidijo tudi v 

prihodnosti. Te si pogosto želijo zagona lastnega posla znotraj seksualne industrije:  

 »Glavni del mojega dela je dominacija, ki je tudi glavni vir prihodka in glavni plan za 

naprej. Zdaj postavljamo spletne strani, z videi in fotkami, ki bodo plačljive, v tem vidim 

dolgoročni prihodek […], ampak tudi potem prostitucije verjetno ne bom popolnoma 

opustila.« (Hana)  

»Zdaj ko spletne strani zalaufajo, bom kupila en grad. Potem pa mislim to peljat na 

veliko, snemat na veliko, imeti fetišiste, sužnje in tako dalje. V okolici lahko en grad 
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kupim, imam že ogledanega. Gradim dobesedno imperij. Pomembno je, da je veliko teh 

sužnjev. Tega pa se najde veliko.« (Hana) 

»Jaz imam pa načrt odpret svoj masažni salon […], punce bi rada zaposlila kot erotične 

maserke. Moram še premislit, to je samo ideja, stara 14 dni.« (Ina) 

Druge z delom želijo prenehati in si poiskati drugačno zaposlitev. Svoj izstop opredelijo 

časovno zelo natančno:  

»Imam pa namen najt nekaj drugega, si želim tega in drugo leto bom šla ven iz tega.« 

(Cecilija) 

»To če biti vrlo kratko, možda još desetak dana to radim i onda sam svoju misiju 

zaključila.« (Jona) 

Velikokrat se izkaže, da je o izstopu lažje govoriti, kot ga v resnici izpeljati. Ženske tako v 

prostitucijo vstopijo z mislijo o kratkotrajnem obdobju nudenja spolnih storitev, realnost pa je 

pogosto takšna, da v prostituciji ostanejo več (deset) let. Predvidevam, da je temu tako tudi 

zaradi finančnega vidika in pomanjkanja alternativnih možnosti na trgu dela. Zdi se, da so 

motivi za vstop v svet seksualne industrije tesno povezani s širšim družbenim kontekstom in 

razmerji med spoloma. Ženski poklici so namreč še vedno razmeroma slabo plačani, neugledni 

in neugodni za razvoj osebnostnih potencialov, kar pa še posebej velja za heteronomna dela, ki 

so na izbiro ženskam z nižjo stopnjo izobrazbe (Kanduč idr., 1998).  

5.2 IZKUŠNJE ŽENSK V PROSTITUCIJI 

Ženske v zvezi s seksualnim delom izpostavljajo tako negativne kot pozitivne izkušnje. 

Negativne izkušnje se nanašajo predvsem na stranke, ki so povzročitelji različnih oblik nasilja. 

Dve intervjuvanki izpostavljata fizično in spolno nasilje strank, ena ima zaradi tega še danes 

zdravstvene težave zaradi poškodbe hrbtenice. Ženske poročajo o krajah ter o arogantnosti in 

neresnosti strank, kar pa opredeljujejo kot značilnost vsakega dela s strankami (torej ni per se 

značilnost seksualnega dela). Tudi uživanje drog med strankami je s strani žensk percipirano 

kot problematično. Ina izpostavlja strah pred nasiljem strank, čeprav še ni imela takšne 

izkušnje: »Recimo, da bi bil kdo agresiven […], pa da bi bili zadrogirani na primer, pa bi 

zvečer kakšne štale delal. V tem smislu. Al pa, da bi se kdo zaljubil vame pa me potem 

maltretiral, me zalezoval […], lahko je ljubosumje pri strankah, kakšni mislijo, da te bodo imeli 

samo zase.« 

Negativne izkušnje nastajajo tudi znotraj postavljanja previsokih zahtev s strani strank: »Te 

ljudje so zelo nesramni, vse sorte hočejo. Hočejo da lulam po njih, analo, pa da jih pretepam. 

Jaz ne morem vsega, moje telo ne zmore vsega. Jaz mlada nisem več in ne morem tega nudit. 

Če hoče to dobit, potem mora k mladi ženski it. Jaz sem sposobna za oralo, seks, masažo, če pa 

zahtevajo več, pa naj grejo drugam […], kolikor me jih pokliče, vzamem. Pa pridejo, pa jim 

nisem všeč, pa grejo. Pa nimam za jest, pa jokam.« Nemalokrat se zgodi, da stranke nižajo ceno 

storitev, čemur se nekatere prilagodijo, druge pa od cene ne odstopajo. Ženske pogosto 

sprejmejo več denarja za spolni odnos brez zaščite, s čimer tvegajo prenos spolno prenosljivih 
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okužb. Frida kljub uporabi zaščite poroča o stresu, ki ga doživlja v zvezi s tveganjem tovrstnih 

okužb: »[…] mi je kondom počil in sem imela zelo slabo izkušnjo. To je bil najhujši mesec v 

mojem življenju. Ker sem se tako sekirala, če sem zdaj kaj staknila.« 

Pred negativnimi situacijami se obvarujejo s pomočjo različnih mehanizmov zaščite, ki jih 

razvijejo postopoma med delom. Ti se velikokrat nanašajo na različne strategije preverjanja in 

selekcije strank:  

»Varnost si zagotovim tudi tako, da imam tako službeno stanovanje, v katerem trikrat 

vidim stranko preden pride v stanovanje.« (Ela) 

»Jaz sem zelo pazljiva in recimo že po telefonu, če nimam zaupanja rečem, da ne gre in 

da se ne moreva dobiti […], samo preko vez sprejemam. Če reče, mi je dal prijatelj 

cifro, jaz potem pokličem to stranko, da mi pove, kakšen je ta človek, a je v redu ali je 

psihopat. Ker sem imela pred enim letom slabo izkušnjo.« (Frida) 

Danaja, ki jo je stranka oropala, danes vsakega klienta spremi do kopalnice, kjer se pred spolnim 

odnosom stušira, saj se želi tako zaščititi pred morebitnimi krajami: »Moram zelo pazit, jih [o.p. 

stranke] spremim po stanovanju, ko grejo v kopalnico, v dnevno, grem povsod z njimi, da mi 

ne bi česa ukradli.«  

Na drugi strani intervjuvanke omenjajo tudi pozitivne izkušnje, na primer dober zaslužek in 

finančno avtonomijo ter posledično zagotovljene prihranke za prihodnost: »Mene ta posel ne 

obremenjuje, ful se dobro zasluži. Prej sem delala 16 let v trgovini in sem ugotovila, da si ne 

morem nič privoščit, zdaj si pa lahko velik privoščim. Živim bolj luksuzno življenje kot večina 

ljudi, bi lahko rekla. In meni ta posel ne mori. Ko bi začutila, da mi mori, bi šla stran.« (Lena) 

Lena izpostavi tudi avtonomijo pri odločitvi za izstop iz prostitucije, pomembne pozitivne 

vidike seksualnega dela pa za ženske predstavljajo tudi avtonomija pri organizaciji dela, 

pozitivni odnosi s strankami, užitek v delu, fleksibilnost in samoodločanje glede urnika dela ter 

izbire strank: »Če meni nekdo ne odgovarja, ga tudi na vratih pošljem domov brez slabe vesti.« 

(Kaja) Poleg teh izpostavljajo še nekatere splošne pozitivne vplive: »Mi pa ta dejavnost daje, 

hmmm, verjeti ali ne, zraven financ tudi veliko več, rada sem v svojem dvojnem skritem 

življenju!« (udeleženka 1) 

Za opravljanje dela brez negativnih posledic skoraj vse intervjuvanke poudarjajo pomen 

vzdrževanja separacije med delom in zasebnostjo.  

Pomembno je tudi dojemanje prostitucije kot oblike dela, ki naj bi bila profesionalno korektna 

ponudba spolnih uslug. Sogovornice jo opredeljujejo predvsem skozi racionalnost vedênja, ki 

je pogosto povezano z (ne)uporabo drog: »Veš kaj delaš in zakaj to delaš in zakaj si tam. Za 

mene ne vpliva negativno, druge punce, ki so šle pa v alkohol in droge, to je pa drugo. Tako te 

pa psiha  matra, si v krizi in si psihično na dnu. Odvisno, kak maš v glavi poštelan.« (Cecilija) 

Do uživanja drog so zelo kritične, saj menijo, da uživalka drog dela ne more opravljati na 

nivoju. Različne substance, med njimi tudi psihiatrična zdravila, naj bi bila stalnica pri večini 

ponudnic spolnih storitev, čemur pritrjujejo tudi intervjuvane strokovne delavke. Prostitucija 
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lahko predstavlja sredstvo za vzdrževanje zasvojenosti ali zagotavljanje preživetja, vendar pa 

so različne psihoaktivne substance lahko sredstvo za blaženje negativnih vplivov prostitucije: 

»Droge so normalne, zaradi tega, ker pride v stik sama s sabo, se gnusi sama sebi in potem se 

pač z drogo tolaži.« (društvo Projekt Človek) Nekateri avtorji (Matthews, 2015; Šori, 2005) 

ugotavljajo, da prostitucija negativno vpliva na duševno zdravje žensk, ki se zaradi psihične 

obremenjenosti in različnih psihičnih težav, na primer travm, stresa, depresije in anksioznosti, 

zatekajo k samoterapiji z alkoholom in drugimi drogami. Različne substance so marsikje tudi 

same po sebi del prostitucije: »[…] je pripovedovala, kako je to en tak izkoriščevalski, beden 

biznis, ker razni klubi pričakujejo, da moraš ne vem kok pijače popit, in šele ko ne vem kok 

pijače popiješ, pol lahko zaslužiš, pol ti plačajo.« (CSD)  

Kljub temu intervjuvane seksualne delavke o uživanju drog govorijo kot o stvari, ki se njih 

samih ne tiče, izpostavljajo pa jo kot pogosto prakso pri svojih kolegicah: »[…] poznam veliko 

punc, ki delajo in so večinoma zadrogirane. Jaz imam pošlihtano v glavi in se to ne dogaja. 

Moraš met pošlihtan v glavi, če nimaš, se zadrogiraš, da lahko to sploh delaš, da se izklopiš in 

da ne trpiš tolk, da lahko sploh zdržiš v tem. Jaz bi rekla, da je 90 % žensk zadrogiranih v tem. 

Ker ta posel ni enostaven, moraš odklopit vsa čustva.« (Lena) Lena je edina intervjuvanka, ki 

govori o tem, da med spolnimi odnosi s strankami vzpostavlja čustveno distanco: »Odklopiš 

čustva, razum, ve,š da delaš za tistih 60 € na pol ure.« Pheterson (1993) pravi, da so se seksualne 

delavke zmožne distancirati od emocionalne note, ki je sicer značilna za spolno zbližanje, 

vendar pa kljub temu v odnosu do nekomercialnih partnerjev to še vedno ohranjajo. Farley 

(2004) in Matthews (2015) ta mehanizem poimenujeta disociacija, saj ženska med spolnim 

odnosom s stranko postane objekt, zapusti svoje telo oziroma se distancira od realnosti. Farley 

(2004) pravi, da nekatere razvijejo celo disociirano identiteto, ki nastopa kot preživetvena 

strategija.  

5.3 PRESEGANJE AMBIVALENTNOSTI ZASEBNEGA IN POKLICNEGA 

ŽIVLJENJA  

Ohranjanje distinkcije med zasebnim in poklicnim življenjem se je v raziskavi pokazala kot ena 

izmed najpomembnejših strategij usklajevanja vloge seksualne delavke z ostalimi socialnimi 

vlogami. V tem poglavju opisujem načine, s pomočjo katerih seksualne delavke vzdržujejo to 

ločnico.  

Intervjuvane so enotne v pripisovanju pomena distinkciji med delom in domom. Greti meni, da 

je omenjena ločnica pomembna, ne glede na to kakšen posel opravljaš: »Moraš uvijek imati 

svoj kutak, kde češ, ko god posla radio, imati svoj kutak, svoj krevet, svoju postelju, koja je 

samo tvoja, i ne od svakog drugog klienta.« 

Vse, z izjemo ene intervjuvanke, imajo ločen zasebni in službeni telefon. Podobni so tudi 

rezultati spletnega vprašalnika – 80 % seksualnih delavk ločuje zasebni in službeni telefon,  70 

% pa službeni telefon izven delovnega časa tudi izklopi. Tudi intervjuvane seksualne delavke 

izven delovnega časa večinoma izklapljajo telefon ali pa ga pustijo v službenem stanovanju, saj 

v svojem prostem času ne želijo biti dosegljive strankam. Druge so dosegljive ves čas, a kljub 

temu izven delovnega časa ne sprejemajo strank: »[…] delam do petnajstih, potem grem po 
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tamale. Sicer tudi pol dvigam telefone, ampak rečem, da drugič, da grem zdaj po tamale, da ne 

delam več in pri tem ni izjem.« (Ina) Tudi prostori, v katerih delajo, so največkrat ločeni od 

tistih, v katerih živijo. Večina anketiranih (70 %) dela v ločenih stanovanjih (same ali pa ga 

delijo z drugimi ženskami). Službena stanovanja navadno skupaj najame več seksualnih delavk 

zaradi deljenja stroškov najemnine, pa tudi zaradi zagotavljanja varnosti. Zasebni in službeni 

prostori pa v nekaterih primerih niso fizično ločeni. Tako je na primer pri seksualnih delavkah, 

ki imajo v lasti hišo in je del hiše namenjen delovnemu prostoru, del pa zasebnemu življenju. 

Kljub temu izpostavljajo, da sta ti dve sferi strogo ločeni. V ločevanju fizičnih prostorov gredo 

nekatere seksualne delavke tako daleč, da zaradi ohranjanja ločnice, delajo v kraju, ki je zelo 

oddaljen od njihovega kraja bivanja. Med anketiranimi predstavljajo 20 %-delež.  

Tudi striktno upoštevanje delovnega časa je pri večini žensk pomemben dejavnik ločevanja 

med zasebnim in poklicnim. Delovni čas je po navadi omejen na dopoldneve, pri nekaterih pa 

tudi na vikende. Pogosto je prilagojen glede na varstvo otrok in potrebe družine. Lastna 

avtonomija pri določanju delovnega urnika ženskam predstavlja pozitiven vidik seksualnega 

dela: 

 »Ko sem doma delam, ko pa hočem it drugam, pa ugasnem telefone in grem. To se 

lahko zgodi tudi po eni uri, če se mi ne da ali pa če se ne počutim dobro, pač grem od 

doma in neham delat.« (Lena) 

Zasebno življenje je v intervjujih opredeljeno kot kvalitativno drugačno od službenega, kar kaže 

na to, da seksualne delavke vzpostavljajo svojo identiteto izven polja prostitucije. To pomeni, 

da seksualno delo opredeljujejo kot poklic, ki njihove identitete ne definira v celoti, identiteto 

seksualne delavke pa dojemajo kot profesionalno identiteto (Dodsworth, 2012a). Svojih strank 

ne vpletajo v zasebno življenje, prav tako pa se zaradi vzdrževanja ločnice ne družijo z ostalimi 

ženskami, ki se ukvarjajo s prostitucijo. V povezavi s tem je pomembna tudi mentalna 

separacija, ki omogoča miselni preklop med delom in domom: »Jaz, ko izklopim telefone, 

zbrišem spomin. In jaz mogoče bi prepoznala stranko od včeraj, če bi ga srečala zunaj, kaj več 

pa ne, jaz si ne zapomnim obrazov […], men je to top, da lahko kadar sem doma delam, ko sem 

drugje pa me ne zanima, kaj se je dogajalo doma. Jaz mam pošlihtane te stvari, ko neham delat, 

spomin zbrišem in je to to.« (Lena)  

Kljub temu pa se vse seksualne delavke ne poslužujejo enakih načinov ločevanja zasebnega in 

poklicnega. Opaziti je celo preplet teh dveh sfer, kar se denimo kaže v tem, da ponudnice nimajo 

postavljenega urnika dela, temveč se s strankami dogovarjajo po lastnem občutku. Nenehna 

dosegljivost lahko prinaša tudi negativne posledice: »Saj lih to je jeba, ker imaš lahko 

bluzatorski lajfstajl, ker nimaš določeno, kdaj moraš bit na šihtu. Ker če je bil hud vikend, lahko 

začneš delat v ponedeljek ali pa v četrtek, če tri dni k sebi prihajaš. Lih to je ful dvorezen meč, 

prednost in slabost hkrati.« (Anja) Pri tem je izpostavljen pomen razčiščenosti glede dela: 

»Nimam delovnega časa, čist po filingu delam. Če maš v glavi pošlihtano, je ok. Včeraj sem na 

primer prižgala telefon, vidla ful neodgovorjenih klicev in sem kar ugasnila telefon. Sem vidla, 

da ne bo šlo. Čisto odvisno od dneva. Včasih sem pa 10 ur na dan dosegljiva.« (Lena) Urnik 

dela je pogosto odvisen tudi od potrebe po financah. Ženske sprejemajo več strank in delajo 

več časa takrat, ko potrebujejo več denarja:  
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»[…] večinoma imam svoje stranke dopoldne. Potem pa, če rabim keš, delam do petih 

popoldne, če pa ni nuje, pa prej zaključim.« (Lena) 

»Včasih sem še ponoči delala, pred mojim partnerjem. Ja, takrat sem tako rabila denar, 

da sem morala še ponoči.« (Danaja) 

Ločevanje zasebnega in službenega stanovanja je pri večini ponudnic pravilo, a obstajajo 

izjeme. Tri intervjuvanke delajo v istem stanovanju kot živijo, pri čemer ena spolne storitve 

nudi v lastni postelji, drugi dve pa uporabita temu namenjeno sedežno garnituro. To se nobeni 

od njih ne zdi problematično. Higieno vzdržujejo z menjavo rjuh in razkuževanjem:  

»Delam na isti postelji, kot spim, mene ne moti, sem se navadila. Sem preprost človek 

[…], moram se s tem strinjat  pa sprejet to.« (Danaja) 

»Zaenkrat ne ločujem. Nimam niti tok nagravžnih strank, da bi bili, ne vem, garjavi. 

Take bi itak samo sterala. Kavč je usnjen, ga obrišem  pa tisto rjuho dam čez. Pa sej so 

samo ljudje.« (Ina) 

Ina vseeno omeni, da bi imela raje ločeno službeno stanovanje, a ne zaradi lastnih (moralnih) 

zadržkov, temveč zaradi okolice, ki bi lahko izvedela za nudenje spolnih storitev: »Boljše bi mi 

bilo, da bi imela ločena stanovanja […], je pa možno, da bi kdaj prišlo do česa, zato bi rajše, 

da je ločeno. Pa tudi stranke sprašujejo, kaj pa sosedi pa to.« Kaja, ki sicer dela v ločenem 

stanovanju, pa razmišlja o psihični dobrobiti v primeru prepleta zasebnega in poklicnega: »Če 

bi jaz mogla tko, bi verjetno tudi jaz delala v istem stanovanju. Mi ne bi predstavljal problema. 

Ampak verjetno, da je potem psihično tok slabše, ker je vse na enem mestu, imaš potem spomine 

v stanovanju.« Tudi v njeni izjavi je implicirana odsotnost moralnih zadržkov glede dela v 

domačem stanovanju.  

Preplet zasebnega in poklicnega življenja je pogostejši pri tistih seksualnih delavkah, ki nimajo 

otrok ali pa so od njih ločene. Pri vseh štirih intervjuvankah brez otrok in eni, ki je od otroka 

ločena, se skozi pogovore kažejo elementi prepletanja zasebnega in poklicnega, medtem ko pri 

tistih, ki so matere, prevladuje strategija vzpostavljanja distinkcije med tema dvema sferama. 

Tudi med anketiranimi seksualnimi delavkami je mogoče zaznati podobne ugotovitve. Ženske 

z otroki so nekoliko pogosteje označevale odgovore, ki so napeljevali k pomenu ločevanja 

zasebnega in poklicnega življenja (v primerjavi s tistimi, ki otrok nimajo).  

5.4 MATERINSKA VLOGA SEKSUALNIH DELAVK 

5.4.1 Opredelitev materinske vloge 

Vse ženske, udeležene v raziskavi, se s svoji materinski vlogi vrednotijo izrazito pozitivno:  

»Odlična mamica sem. Veliko časa preživim z družino.« (Ela) 

»Ja sam izuzetno stroga kao majka, zahtevna. […], volim svoje dete, ona mi je sve na 

ovom svetu.« (Greti) 
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Tudi v odgovarjanju znotraj spletnega vprašalnika so odgovori žensk enotni. Vsaka je bila 

pozvana k izbiri treh pridevnikov, ki jo opisujejo kot mamo. Opisovale so se sledečimi 

pridevniki: »najboljša«, »skrbna«, »razumevajoča«, »stroga«, »ljubeča«, »predana«, 

»odgovorna«, »dosledna«, »zaščitniška«, »popolna«, »vestna«, »super«. Med sogovornicami 

je družina visoko na vrednotni lestvici. Nekatere pripovedujejo tudi o pozitivnih odnosih s 

svojimi otroki: »Jaz sem ena od redkih mam, pri kateri so vsi otroci, kljub starosti in kljub temu 

da je en že poročen in da ma otroka, zraven mame. Ena od redkih mam, ki ima vez z otroci, kot 

mama in tudi v smislu prijateljstva. Vse vem o njih, kje so, kaj so, kje imajo probleme, kaj rabijo 

in tako naprej.« (Kaja) Govorijo o pozitivnih elementih svoje vzgoje: »Marsikatera prijateljica 

od otrok pravi, če bi meli vsi take mame, ne bi bilo narkomanov, dilerjev, pokvarjencev.« (Kaja) 

Tudi strokovna delavka CSD materinstvo seksualne delavke, s katero je bila v stiku, opisuje v 

kontekstu pozitivnega odnosa do otrok, ki ga zaznamuje konsistenten vzgojni pristop: »Zelo 

skrbna ženska. Tudi topla. Ko si prišel na dom, tako kot je ona z otroki govorila… tak res lep, 

topel odnos, tak nenarejen odnos je bil men zmeraj. Tudi ko jih je kaj okregala, jih je na tak 

način, da si videl, da vsak dan tko naredi. Pa ni bilo tko, da bi jih na grd način in tudi ne samo 

zato, ker bi zdej socialna lih prišla na dom. Tak lep odnos je mela.«  

V povezavi s pozitivnim samovrednotenjem seksualne delavke tudi svojo prisotnost v vzgoji 

otrok vidijo v pozitivni luči. Povedo, da skušajo z otroki čim bolj kvalitetno preživeti čas. Ob 

tem navajajo različne aktivnosti, na primer izlete, sprehode, kopanje, igre, ogled muzejev, 

filmov, obisk kina ipd.: »Ogromno smo skupaj […], najprej se zbudimo, pocartamo, pojemo 

zajtrk, gremo na sprehod s psom, potem pa kuhanje pa razna gospodinjska opravila. Drugače 

pa gremo tudi na kopanje, veliko se igramo, delamo kakšne govorne vaje. Veliko hodimo na 

različne izlete v naravo, pa tudi v mesto, potem  gremo tudi v muzeje. Včasih gremo v gostilno 

jest, da meni ni treba kuhati. Skratka ukvarjamo se z otrokom, kot je treba.« (Ela) Izmed vseh 

intervjuvanih samo ena izpostavi, da je slišala za primere, ko kolegice (ki uživajo droge) svojim 

otrokom niso zagotovile primerne skrbi: »Mi je rekla: »saj sem cel dan s hčerko pa počivam in 

ona zraven mene počiva.« Samo ti ne moreš cel dan počivat z otrokom.« (Anja) Negativne 

lastnosti materinske vloge se vselej nanašajo na tretjo osebo in ne na njih same, kar nas vodi do 

spoznanja, da o lastnih negativnih lastnostih v starševski vlogi seksualne delavke ne govorijo. 

Samo ena intervjuvanka ob hkratni omembi pozitivnih lastnosti izpostavi, da ji kot materi 

manjka doslednosti: »Sem zelo stroga mama, ampak mi primanjkuje doslednosti. Enkrat pustim 

risanke, enkrat ne. Včasih popustim, to me moti. Drugače sem ful skrbna.« (Ina) Danaja pa ob 

vprašanju po samodefiniciji v vlogi matere omeni, da ima težave v duševnem zdravju: »Jaz sem 

prijazna, ampak z živci mam pa probleme.«  

Opažam, da seksualne delavke negativne karakteristike svojega starševstva lažje izpostavljajo 

v spletnem vprašalniku, kar pripisujem anonimnosti, ki jo zagotavlja splet. Ena od respondentk 

namreč omenja, da otrok ne živi pri njej in da z njim nima stikov, kar nakazuje na morebiten 

odvzem. Tudi strokovne delavke izpostavijo kar nekaj negativnih aspektov materinstva 

seksualnih delavk, ki naj bi bile po njihovem mnenju pogosto samohranilke. Strokovne delavke 

imajo izkušnje z odvzemi otrok, ki so predvsem pogosti pri seksualnih delavkah, ki so 

uporabnice drog. Razlog za oddajo otrok v rejništvo ni nujno seksualno delo, temveč pridruženi 

problemi, kot na primer zasvojenost, uživanje drog ali neustrezna skrb za otroka. Tudi splav 
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med uživalkami drog ni prav redka odločitev: »Pogosto se odločijo za splav, zaradi tega, ker 

se zavedajo, da ne morejo poskrbeti za otroka, da so trenutno v življenjski situaciji, ko so aktivne 

uporabnice drog in še zase komaj poskrbijo.« (društvo Stigma) Ločenost od otrok je značilna 

tudi za ženske, ki so žrtve trgovanja z ljudmi. Strokovna delavka društva Ključ pravi, da 

večinoma otrok nimajo s sabo, temveč ostajajo v domovini v varstvu pri starših. 

Pozitivno samovrednotenje seksualnih delavk bi bilo lahko v tem kontekstu posledica 

občutljivosti teme materinstva, ki je močno obremenjena z moralnimi predpostavkami in 

pričakovanji, promoviranimi s strani ideologije materinstva. Morebitnih problemov, ki jih 

imajo v okviru materinstva, raje ne izpostavljajo, saj so na podlagi svojega poklica že tako 

stigmatizirane, za njihovo materinstvo pa se predpostavlja, da je zaznamovano z nevarnostmi, 

ki jih prinaša prostitucija. To je povezano tudi s strahom pred posegi institucij, ki bi lahko ob 

izpostavljenih težavah ali negativnih vidikih materinstva predvidevale, da gre za zlorabo otrok.  

Z namenom preprečevanja patologizacije v razmislek podajam ugotovitev avtorjev Sloss in 

Harper (2004), ki pravita, da doživljanje starševstva in doživljanje interakcije med seksualnim 

delom in starševstvom nista nujno povezana. Ženske, ki interakcijo med delom in materinstvom 

doživljajo negativno, ni nujno, da tudi svoje starševske kompetence vrednotijo kot negativne. 

Nasprotno, kot matere se lahko definirajo izrazito pozitivno, kljub temu da povezavo med 

materinstvom in seksualnim delom zaznamujejo negativni občutki. Samovrednotenje torej ni 

nujno povezano s samim seksualnim delom, zaradi česar velja ovreči predpostavko o 

samovrednotenju kot praksi, povezani s stigmo seksualnega dela. Poglejmo si, kako ženske v 

pričujoči raziskavi dejansko dojemajo prepletanje svojega dela z materinstvom in kako 

opredeljujejo soobstoj teh dveh sfer.  

5.4.2 Doživljanje povezave med seksualnim delom in materinstvom 

Interakcija med seksualnim delom in materinstvom je s strani seksualnih delavk večinoma 

opredeljena pozitivno. Odgovori so enotni med intervjuvanimi in anketiranimi seksualnimi 

delavkami. Anketirane so v spletnem vprašalniku označevale predvsem pozitivne občutke, ki 

zaznamujejo njihovo doživljanje povezave med seksualnim delom in materinstvom. Izmed 

ponujenih so vse označevale dokaj enak in ozek spekter občutkov, med katerimi so 

najpogostejši občutki neodvisnosti, odgovornosti, upanja in veselja. Poročajo o doživljanju 

zgolj dveh negativnih občutkov - zaskrbljenost, ki jo doživlja več kot polovica anketiranih z 

otroki, in strah.  

Intervjuvanke kot pomemben dejavnik, ki pripomore k pozitivnemu doživljanju te povezave, 

omenjajo lastno (prostovoljno) odločitev za vstop v svet seksualne industrije, ki igra pomembno 

vlogo tudi pri oblikovanju splošnega pozitivnega stališča do seksualnega dela:  

»Se mi pa zdi, da je lažje, ker svoj poklic jemljem kot sprostitev, ker ne delam pod prisilo, 

nihče me ni prisilil v to, zato sem potem tudi doma polna energije.« (Ela) 

»Jaz bi lahko šla v Nemčijo delat v svoji izobrazbi pa bi dobila 4000 € plače, ampak 

potem ne bi bila z otroki. To je pač moja odločitev. In preden sem začela to delat, sem 

razčistila pri sebi. To je moja služba, in ko zaprem vrata stanovanja, tega ni več. Nimam 
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občutkov krivde ali slabe vesti ali umazanosti. Tudi ko sem mela partnerje. Ker sem 

razčistila pri sebi. Pač jaz sem zaradi denarja tukaj.« (Kaja)  

Kaja pri tem izpostavlja tudi pomen razčiščenosti glede dela in ločevanja med zasebnim in 

poklicnim življenjem, ki se kažeta kot pomembna faktorja pri soobstoju različnih socialnih 

vlog. Kljub prevladi pozitivnega doživljanja povezave med prostitucijo in materinstvom, pa ena 

seksualna delavka izpostavlja napetost, ki jo čuti v materinski vlogi: »Edina napetost, ki jo 

čutim v tej vlogi, je v tem smislu, da moram vedno pazit oziroma skrbeti za diskretnost.« (Ela) 

Seksualnim delavkam se zdi pomembno, da denar, ki ga prislužijo, investirajo v družino. 

Sprejemljivost seksualnega dela je tako povezana z dobrobitjo otrok: »Če vem, da je nekaj za 

otroka, je ok. Če ne dela tega za šus, potem jih razumem.« (Ina) Tudi Kaja razmišlja na podoben 

način: »[…] če pa smo res zaradi tega tukaj, da kaj zaslužimo, brez pijače in droge, ko res delaš 

zato, da preživiš in da lahko otrokom nekaj zagotoviš, da bojo vsaj nekaj meli po moji smrti.« 

Podobne ugotovitve navajajo tudi nekateri tuji avtorji znotraj raziskav med seksualnimi 

delavkami (Beckham idr., 2015; Rivers-Moore, 2010; Sloss in Harper, 2004), ki kot razlog 

nudenja spolnih storitev pogosto izpostavljajo otrokovo dobrobit. Ženske, ki ponujajo spolne 

storitve zaradi prestiža, omame ali potrošnje, so s strani seksualnih delavk, ki so matere, tarča 

prezira zaradi svoje »sebičnosti« (Sloss in Harper, 2004), kar implicira tudi Elina izjava: »Jaz 

sem oseba, ki skrbi za svojo družino. Ni mi žal, ker zaslužen denar varčujem oziroma ga dajem 

za koristne stvari in ga niti slučajno ne zapravljam za luksuz, droge, alkohol, ampak služim za 

dobro svoje družine.« Seksualne delavke s tem na nek način racionalizirajo svoje življenje 

ponudnice spolnih storitev in normalizirajo seksualno delo (Beckham idr., 2015), kar jim 

omogoča pozitivno samovrednotenje v ženski in materinski vlogi. Rivers-Moore (2010) te 

mehanizme zaznava kot pomembne strategije, ki seksualnim delavkam služijo za premagovanje 

stigme, ki se kopiči okrog njihovega materinstva. 

Dve seksualni delavki v intervjujih izpostavita mnenje, da področji materinstva in seksualnega 

dela ne moreta koeksistirati. Zdi se jima nesprejemljivo, da imajo ženske otroke in se hkrati 

ukvarjajo s prostitucijo. Ena od njiju je s tem razlogom poskrbela, da hčerka ne živi z njo: »Ja 

si ne bi nikad dopustila, da radim ovako nešto i da je dete pored mene. To su stvari, koje ne 

mogu da budu ena pored drugu […], ja bi išla, da radim četiri posla, da je ona mejhna, da je 

pored mene. A sad, kad nije pored mene, okej, radim kao seksualna delavka.« (Greti) Druga pa 

se je zaradi svojega dela zavestno odločila za življenje brez otrok: »Jaz sem se zavestno 

odločila, da ne bom imela otrok, ker vem, da bom to delala še nadaljnjih 10 let […], svojemu 

otroku ne bi privoščila, da od nekoga drugega izve, kaj dela mama, to so travme za otroke. 

Punce se ne zavedajo, da je to slabo. Gledajo samo nase.« (Lena)  

5.4.3 Zaznavanje vpliva seksualnega dela na materinstvo 

Seksualne delavke govorijo tako o pozitivnih kot o negativnih vplivih prostitucije na 

materinstvo. Nekatere pa vpliva sploh ne zaznavajo. To je povezano s splošnim stališčem do 

seksualnega dela in z dojemanjem moralnih okvirov:  
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»Eh, to ni tako naporen poklic. Jaz to nisem nikoli občutila, da bi ta poklic kakorkoli 

vplival name in tudi na otroka ne, ista sem ko skos.« (Cecilija) 

»Ne vpliva. To je odvisno od človeka, kako bo to sprejel. Jaz recimo na to gledam tako. 

Vsi ljudje se na nek način prostituiramo, odvisno je od nas, kako bomo to sprejeli in 

koliko smo pripravljeni stopit izven okvirjev morale.« (Ela) 

Odsotnost vpliva seksualnega dela na materinstvo zaznava tudi strokovna delavka CSD. Pravi, 

da poklic ni vplival na starševske kompetence seksualne delavke. Nekoliko drugačna je 

perspektiva seksualnih delavk, ki govorijo o pozitivnih vplivih seksualnega dela na materinstvo. 

Več anketiranih žensk odgovarja, da jih delo ne obremenjuje, ne fizično ne psihično, zaradi 

česar vidijo več pozitivnih vplivov seksualnega dela na svojo materinsko vlogo: »Če ženske 

vzamejo to tako, da delajo samo 8 ur kot v normalni službi, mislim, da je   3 x manj zmatrana, 

kot če pride iz fabrike, kjer dobi 600 € plače.« (Kaja) Predvidevam, da so zaradi tega odgovori 

žensk enotni tudi v tem, da njihovi otroci niso izpostavljeni nevarnostim zaradi seksualnega 

dela. Kljub temu menim, da pri interpretaciji ne gre zanemariti odgovorov z nasprotnim 

predznakom (kar nekaj žensk namreč opaža tako fizične kot psihične obremenitve prostitucije). 

O tem več v nadaljevanju.  

Kot pozitiven vpliv večina navaja finančni vidik, saj lahko zaradi zaslužka svojim otrokom 

nudijo več v materialnem smislu, denar pa zaslužijo v razmeroma kratkem času. V okviru tega 

velik pomen dajejo občutku finančne avtonomije:   

»Velik plus tega poklica je zame tudi finančna svoboda, saj se mi zdi pomembno, da se 

lahko sama odločim, kam bomo šli na izlet, da ne rabim nekaj premišljevat in pazit na 

vsak cent.« (Ela) 

 »[…] sam plus, ker vem, da lahko za ta denar neki kupim, vlagam v to, da nekam gremo, 

pa na bazen, na avion in se ful boljše počutim, da otrokom lahko kej omogočim, 

potovanja, bazene, tečaje, darila za novo leto. Ker vem, da drugače ne bi mogla tok.« 

(Ina) 

»[…] kvečjemu pozitivno, ker jim lahko kaj nudim v finančnem smislu, česar ji prej 

nisem mogla. Prej sem mela službo, v kateri se zaslužila 500 € mesečno, pa še kredit 

sem morala odplačevat. Prej sem zjutraj, ko sem hčerko peljala v šolo, iskala po žepih 

drobiž, da sem ji lahko kaj dala. Tko da to, da sem jaz v prostituciji, je kvečjemu 

pozitivno za njo.« (Hana) 

»Jaz mam 9-letnika in je za rojstni dan dobil legice, oblačila, torto in vse, kakor je hotel. 

Če bi bla pa neka uslužbenka, bi dobu pa za 9 € kocke, ne pa za 20 €, in torto bi spekla 

doma, ne bi šla kupit torte za 30 €.« (Kaja) 

O pozitivnem vidiku zaslužka nekatere govorijo v primerjavi s svojimi preteklimi delovnimi 

izkušnjami, pri drugih pa se zastavlja vprašanje, ali gre le za predpostavko oziroma mit (da 

prostitucija prinaša dober zaslužek), s katerim ženske racionalizirajo nudenje spolnih storitev. 

Vendar pa Pajnik in Fabijan (2017) ugotavljata, da seksualne delavke večinoma imajo izkušnje 
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preteklih delovnih razmerij, zaradi česar lahko pri primerjavi zaslužka referirajo na konkretne 

izkušnje z drugimi vrstami zaposlitve. Pomislek, da lahko izpostavljanje zaslužka kot izrazito 

pozitivnega vidika seksualnega dela pomeni racionalizacijo, kljub temu ni zanemarljiv. 

Podobno razmišljajo tudi Castaneda idr. (1996), ki pravijo, da seksualne delavke svoje delo 

opravičujejo s tem, da ga opisujejo kot bolj dobičkonosnega in fleksibilnega. 

Podoben racionalizacijski proces je torej zaznati v utemeljevanju časovne fleksibilnosti 

seksualnega dela. Večina žensk izpostavlja, da jim prostitucija omogoča samostojno 

oblikovanje urnika dela: »[…] imam tudi več časa, več energije. Sama si razporedim, a bom 

danes delala ali ne. A bom cel dan tukaj, a bom za vikend tukaj. Sama odločam o tem. A sploh 

bom tukaj, a bom 6 ur ali samo 3 ure. Po navadi naredim samo 3 stranke in grem domov.« 

(Kaja) Časovni vidik je s strani seksualnih delavk pozitivno ovrednoten tudi v spletnem 

vprašalniku. Večina odgovarja, da imajo zaradi fleksibilnosti seksualnega dela možnost 

razporejati svoj čas glede na potrebe družine, posledično pa imajo tudi več časa, ki ga preživijo 

s svojimi otroki.  

Ina pove, da ima seksualno delo poleg finančnega in časovnega vidika tudi v splošnem 

pozitiven vpliv. Kaže se kot povečan občutek kompetentnosti glede tega, da nekaj dobro dela 

in da se na tem področju lahko potrjuje: »Prej bi rekla, da pozitivno vpliva. S finančnega vidika 

sigurno, pa tudi tko ali tko. Bolj sem samozavestna, odgovorna, sem brez strahu, kako bom 

naprej, ker vem, da nekaj znam, nekaj dobro delam. In vem, da to nikoli ne bo propadlo.« O 

prostituciji kot o praksi opolnomočenja žensk sicer govorita tudi avtorici Blume (2006) in 

Huang (2015). V raziskavah ugotavljata, da ženske seksualno delo povezujejo s pozitivnimi 

občutki. Nekatere pravijo, da jim daje samozavest, osebno moč in globlji vpogled v lastno 

seksualnost, prav tako pa povečuje tudi socialno kompetentnost in zmožnost empatije.  

V zvezi z vplivom seksualnega dela na materinstvo, ženske v pogovorih izpostavljajo tudi 

negativne vidike. Ti se nanašajo na stigmo: »[…] če bi se to razvedelo [o.p. da se ukvarja s 

prostitucijo], bi to zaznamovalo otroka in tudi mene.« (Ela) Nasprotno pa odgovarjajo ženske 

v spletnem vprašalniku. Slednje nimajo strahu pred tem, da bi bili njihovi otroci zaznamovani 

zaradi seksualnega dela. Kljub temu so seksualne delavke v intervjujih opredelile še nekatere 

negativne vplive prostitucije, ki pa se nanašajo predvsem na njih same (in ne toliko neposredno 

na otroke). Dve na primer omenita psihično obremenjenost, ki nastane kot posledica prikrivanja 

prostitucije pred otroki:  

»Otroci niso nič s tem obremenjeni. V bistvu si sam bolj obremenjen, ker jim moraš 

lagat, jim prikrivat.« (Kaja)  

 »Od početka godine, ja pijem antidepresive, ja Ecytaru [o.p. antidepresiv] pijem svaki 

dan. Znači ja, da kažem, čutim posledice, jer to je jako teško, čuti se sa otrokom prek 

telefona i onda  [o.p. prekiniti klic s hčerko in prevzeti strankin klic].« (Greti) 

V odnosu do lastne materinske vloge Greti v nadaljevanju izpostavi, da zaradi seksualnega dela 

in občutka »umazanosti«, ker je imela spolne odnose s tolikšnim številom moških, ne bi mogla 

več imeti otrok: »Ja sam moje dete dojila. Milijon, ma ne milijon, neznam, ali stotine muškaraca 
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je primilo moje dojke, razumiješ. Ja to više ne bi mogla. Ja moje dete, i ako bi rodila, ne bih 

mogla, da dojim. To je samo posledica tog posla.«  

Seksualne delavke negativnih vplivov ne zaznavajo zgolj v okviru lastne materinske vloge, 

temveč tudi v odnosu do otrok. Ina negativen vpliv občuti predvsem v zvezi z energijsko 

odsotnostjo zaradi izčrpavajoče narave seksualnega dela: »Se mi zdi da sem energijsko odsotna. 

Vsak dan sem pol ure z njima, pa bi lahko bla dve uri.«, Ela pa zaradi dela med vikendi takrat 

časa ne more preživljati z družino, kar opredeljuje kot negativni vidik svojega dela. Ko je 

govora o tveganjih, ki so jim otroci izpostavljeni zaradi seksualnega dela, Anja izpostavi 

uživanje drog med seksualnimi delavkami. Kritično pove, da je marsikatera ponudnica pod 

vplivom psihiatričnih zdravil, ki pa niso dojeta kot droge. Izpostavlja problem psihološke 

prisotnosti matere v vzgoji, ki je pri uživalkah drog pogosto postavljena pod vprašaj: »Predvsem 

to, da se ne zavedajo, da otroka ne preskrbiš samo z oblačili, hrano, pijačo, posteljo, samo 

fizično, ampak tudi tako, da se ukvarjaš z njim. Po afterskih skurjavah sem videla tudi to, ko 

otroček prosi za mamino pozornost. Saj za jest mu da, ampak tamali zahteva pozornost, ona ga 

pa odriva, to pa zato, ker je skurjena.« 

Tudi strokovne delavke izpostavljajo kar nekaj negativnih vidikov seksualnega dela, ki vplivajo 

na starševstvo žensk v prostituciji, pa tudi neposredno na njihove otroke. Ti so povezani 

predvsem z (nezavednim) moralnim sporočilom, ki ga mati-seksualna delavka prenaša na 

otroke: »Jaz mislim, da to vpliva na vse ravni njenega življenja, ne samo na materinstvo. Ona 

je lahko po moje zelo ljubeča mama, ampak nek odnos do moškega pa vendarle nekako ma. A 

je to zaničevalen, a je to sprejemajoč, ne vem, pač.« (društvo Projekt Človek) 

Otroci seksualnih delavk so po mnenju strokovnih delavk izpostavljeni tudi različnim 

tveganjem in zlorabam. Zloraba je nenazadnje tudi to, da otrok posredno opazuje mamo, kako 

opravlja seksualno delo, meni strokovna delavka društva Ključ: »Vloga starša je do neke mere 

tudi moralna, da ti otroka naučiš, kaj je prav in kaj narobe, zaradi tega, da bo delal stvari, ki 

bodo za njega prav. Ti delaš nekaj, kar nate zagotovo ne vpliva tok dobro, tudi če hendlaš […], 

to predstavljat kot nekaj normalnega, pa nekaj, kar je čist sprejemljivega. Sej je vseeno, če mam 

tri tipe, namesto da sem za tekočim trakom.« Izpostavlja pa tudi potencialno nevarnost, da otroci 

seksualnih delavk v odraslosti pogosto pristanejo v nasilnem odnosu, uživajo droge ali so tudi 

sami vključeni v prostitucijo, kar ugotavljajo tudi nekateri tuji avtorji (Dalla, 2004; Servin idr., 

2015). Strokovna delavka društva Stigma na drugi strani opaža psihične posledice, ki so rezultat 

neposredne zlorabe otrok: »Spomnila sem se primera deklice, ki je bila očitno prisotna med 

materinim nudenjem spolnih uslug. Sodelavka mi je pripovedovala o tem primeru. Punčka se 

je veliko stvari spomnila, bila je še zelo majhna, ampak te stvari, ki so se dogajale okoli nje, so 

ji ostale v spominu. Mama je bila v prostituciji in so se zgodile zelo žalostne stvari za to punčko. 

In tudi ko pridejo ti otroci v rejniške družine, rejniške družine pogosto ne vejo, kaj naj s tem. 

Kaj naj naredijo s tem, ko punca na primer odkrito izraža neke spolne akte ali kaj podobnega. 

Pač nekaj, kar je ona videla pri mami.« Otroke seksualnih delavk lahko po mnenju predstavnic 

socialno-varstvenih organizacij opredelimo kot ranljivo skupino.  
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5.4.4 Strategije usklajevanja: materinska vloga nasproti vlogi ponudnice spolnih storitev 

Seksualne delavke razvijejo raznovrstne strategije usklajevanja različnih socialnih vlog. Te so 

predvsem povezane z vzpostavljanjem distinkcije med zasebnim in poklicnim življenjem. Vse 

intervjuvane odločno zatrjujejo, da z lahkoto usklajujejo vlogi seksualne delavke in matere, 

medtem ko so si mnenja strokovnih delavk deljena. Izkušnje imajo namreč tako z uporabnicami, 

ki so bile skrbne mame in so uspešno ločevale obe vlogi, kot tudi s tistimi, pri katerih je šlo za 

zlorabo otrok. Pravijo, da o neposrednem vplivu na materinstvo ne morejo govoriti, saj se 

največkrat zgodi, da uporabnice med obravnavo otrok nimajo pri sebi bodisi zaradi tega, ker so 

jim odvzeti, bodisi zaradi tega, ker programi pomoči ne dopuščajo namestitve z otroki. 

Strokovna delavka društva Ključ meni, da je usklajevanje različnih vlog v nekaterih primerih 

oteženo zaradi omejene sposobnosti mentalne separacije med delom in domom: »[…] so 

travmatizirane, imajo ful občutek krivde, zato je vprašanje, kolk so se sposobne ločit, se pravi, 

od mene, ki sem slaba tam, pa mene, ki sem dobra mama tukaj. In potem predvsem tukaj pride 

do nekega zanemarjanja. Al pa pogosta je depresivnost, anksioznost, zaradi anksioznosti si 

lahko cel histeričen in se še na otroka spravljaš, to je tipično nasilje, povezano s tem. Ful 

pogosto so tudi drogirane, spet to za otroke ni ravno idealno okolje.« 

Strokovne delavke govorijo tudi o nekaterih elementih, ki so potrebni za uspešno usklajevanje 

različnih vlog. Pri tem je izpostavljeno uživanje drog, prisilna prostitucija in osebnostna 

stabilnost: »Mogoče to, da mora bit strašno stabilna [o.p. če želijo uspešno usklajevati različne 

vloge]. Jaz mislim, da če gre za neko prisilo, da pol to ne gre. Ker se potem to, normalno da, 

kaže na vseh odnosih […], težko bi bilo tudi, če bi bila droga pa pijača, kar gre dostikrat skupaj. 

Potem pa to ne gre skupaj, težko usklajuje družinsko življenje.« (CSD) Seksualne delavke 

uživanje drog prav tako označujejo kot dejavnik, ki otežuje zagotavljanje kvalitetnega 

materinstva:  

»Une, k ne šmrkajo, pijejo, une, k ne pijejo, pa tabletkajo [o.p. so lahko dobre mame], 

dopuščam možnost, da je kakšna tudi »clean«. Ampak jaz govorim moje izkušnje. Se 

pravi, ali droga ali pijača ali pa tableti, vsaj tableti za psiho, če že drugega ni.« (Anja)  

»Se da tako delat, seveda če si zbran, trezen, če ni drog posredi. Človek mora biti 

psihično in mentalno zdrav, če hoče tako delat [o.p. da uspešno usklajuje različne 

vloge].« (Ela) 

Uživanje drog je pogosto razlog za oddajo otrok v rejništvo: »Ona ni bila dovolj uspešna v 

svojem materinstvu zaradi tega, ker pač ni obvladovala sebe pa svoje zasvojenosti in je potem 

prišlo do odvzema, ker je bila njena problematika tak močna. Samo njeno vedenje do otroka 

sploh ni bilo, kako bi rekla, izstopajoče. Je bila zelo ljubeča, lahko mama, ampak ona ni 

obvladovala svojih težav. Tak kot neka vzgojiteljica bi lahko bla super, ampak je bla zasvojenost 

tako močna, da ni se dalo.« (društvo Projekt Človek) 

Seksualne delavke problematiko drog izpostavljajo kot težavo pri kolegicah, sicer pa lastno 

iskanje ravnotežja med ambivalentnimi socialnimi vlogami označujejo kot uspešno. Zatrjevanja 

seksualnih delavk, ki se nanašajo na uspešnost usklajevanja različnih vlog, bi lahko (podobno 
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kot pozitivno samovrednotenje v materinski vlogi) interpretirala v luči obrambnega 

mehanizma, s katerim se skušajo seksualne delavke zaščititi pred morebitnimi posegi v njihova 

življenja. Omeniti je potrebno tudi strah, da bi bile dane informacije uporabljene v različnih 

postopkih socialno-varstvene obravnave (njihovih otrok). V povezavi s tem zaznavam tudi 

strogo distanciranje od seksualnih delavk, ki uživajo droge, in jim je, po mnenju intervjuvanih, 

spodletelo v materinski vlogi: »[…] odvisno. Eni, ki se drogira, je vseeno. Mi, ki smo pa mame 

in ki vemo, da mamo družine doma, pa je čisto neki druzga.« (Kaja) 

Samo ena ženska izpostavi težavnost usklajevanja obeh vlog. Izpostavljanje težav je v njenem 

primeru drugačne narave, saj je zaznamovano z večjim občutkom varnosti in anonimnosti glede 

na to, da njena hčerka živi v drugi državi in ne ve za materino ponujanje spolnih storitev: »To 

je jako teško uskladiti. Vidi, ja bi bila najsrečnija, da nisam došla uopšte do ovog, do toga, da 

moram, da radim ovo. Jer uskladiti to,  da pričam sa hčerkom na telefon i da mi zvoni službeni, 

kažem »ja moram, da prekinem, da se javim«, prekinem i dobro pazim dal sam prekinula, i 

onda se javim i kažem »da opodne, erotična masaža body to body, sex pa orala«. To je stvarno 

pakao. Razumiješ, to je jako teško. To skupa ne može iči nikako. Pogotovo sa majko i otrokom, 

to nikako.« (Greti) Méni, da mora imeti oseba za usklajevanje dvojnega življenja veliko osebno 

moč, ki ji pomaga pri premostitvi bremen. Ločenost od otroka v Gretinem primeru predstavlja 

strategijo usklajevanja vloge seksualne delavke z vlogo matere.  

V nadaljevanju predstavljam še nekatere strategije usklajevanja vlog, ki so bile prepoznane v 

pogovorih s seksualnimi in strokovnimi delavkami. Ena od takšnih strategij je denimo 

prilagajanje organizacije seksualnega dela družinskemu življenju, ki se med drugim kaže tudi 

v prilagajanju urnika dela. Nekatere svoj delovni čas striktno omejijo na dopoldneve, ko so 

otroci v vrtcu ali šoli, v popoldanskem času pa delajo le v primerih, ko imajo otroci prostočasne 

aktivnosti oziroma imajo zagotovljeno varstvo:  

»Večinoma delam dopoldne, od osmih do petnajstih, 3 x na teden pa tudi popoldne, 

takrat pa ima tamala angleščino inštrukcije, pa grem takrat jaz še malo delat potem, 

tako da tudi takrat ne rabim varstva.« (Cecilija) 

»[…] delam dopoldne, ko je tamali v šoli, popoldne sem pa doma. Danes izjemoma 

delam tudi popoldne. Sicer se pa sami čuvajo, ta starejši so že toliko stari, da bojo oni 

zakurili v hiši.« (Kaja) 

Nekatere ženske delajo samo med vikendi, saj lahko tako med tednom več časa posvetijo 

otrokom in partnerjem, druge pa imajo - ravno nasprotno - vikende rezervirane za preživljanje 

časa z družino: »[…] čez vikende nikoli ne sprejemam strank. Pa me kličejo in sprašujejo, če 

lahko naredim izjemo, pa vedno rečem, da pač ne morem.« (Ida)  

Prilagajanje organizacije dela se manifestira tudi skozi večjo pazljivost pri delu. Zaradi otrok 

so ženske bolj pazljive na zaščito pri spolnih odnosih s strankami, kar še posebej izstopa pri 

anketiranih seksualnih delavkah. Mandiuc (2014) v raziskavi med seksualnimi delavkami 

ugotavlja, da ženske svojo ponudbo spolnih storitev prilagodijo zaradi otrok, in sicer tako, da 

nudijo zgolj normalne spolne storitve. S tem skušajo zmanjšati obseg tvegane spolnosti. Tudi 
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Sloss in Harper (2004) govorita o tem, da so matere-seksualne delavke pri delu bolj pazljive in 

dajo več poudarka na selekcijo strank. Do podobne ugotovitve sem prišla tudi sama - anketirane 

v spletnem vprašalniku namreč odgovarjajo, da so zaradi otrok bolj pazljive pri tem, kakšne 

stranke sprejemajo.  

Za uspešno usklajevanje dvojnega življenja nekatere poskrbijo z zagotavljanjem diskretnosti 

(Sloss in Harper, 2004). Seksualne delavke to denimo uresničujejo skozi prilagajanje lokacije 

dela. Nekatere v tem kontekstu izpostavljajo pomen ločenega stanovanja, ki ga najemajo zgolj 

za službene namene. Pogosto je tudi, da seksualne delavke to stanovanje najamejo daleč stran 

od kraja bivanja, s čimer si zagotavljajo diskretnost in preprečujejo, da bi družina (in otroci) 

izvedeli za ponujanje spolnih storitev. Diskretnost zagotavljajo predvsem zaradi otrok, saj 

menijo, da bi bili stigmatizirani, če bi kdo v okolici izvedel za njihovo delo:  

»[…] zato pa ne delaš v istem kraju. Da otrok ni zaznamovan.« (Cecilija) 

»Samo da se ne bi izvedelo, kaj jaz počnem. To skušam skriti pred vsemi, ki me poznajo, 

pred družino, vzgojiteljicami otroka, svojimi prijateljicami in na splošno pred vsemi, ki 

me poznajo, pred komerkoli iz moje okolice. Ker če bi se to razvedelo, bi to zaznamovalo 

otroka in tudi mene.« (Ela) 

Ela v nadaljevanju izpostavlja še druge strategije, s katerimi zagotavlja svojo anonimnost 

zavoljo otroka: 

»Je drugačno, je treba bolj mirkat glede diskretnosti, glede kraja, kjer delaš. Jaz na 

primer delam dve uri vožnje stran od kraja bivanja, od domačega kraja, in to zaradi 

diskretnosti. Jaz skušam na primer že ob pogovoru po telefonu razpoznat naglas 

stranke, da si zagotovim, da ni iz moje okolice, ker takih ne bi sprejela, ne bi riskirala.« 

Stroga ločenost zasebnosti in poklicnega življenja je pomembna za vse seksualne delavke, tudi 

tiste, pri katerih zaznavam prepletenost teh dveh področij: »Hčerke ni nikoli doma, ko jaz 

delam. Ona bi sicer lahko bila v zgornjem stanovanju, jaz pa bi spodaj delala. Za alibi imam, 

da delam masaže doma, ker sem imela nekoč salon za masažo. Bi lahko rekla, da grem naredit 

masažo, pa ji dala film, ampak tega ne naredim.« (Hana) Dejstvo, da nekatere ženske delajo v 

istem prostoru, kot živijo, je s strani tistih, ki te prostore fizično ločujejo, označeno kot 

nesprejemljivo. Menijo, da so otroci zaradi tega bolj izpostavljeni različnim tveganjem, med 

katere sodi tudi seksualnost.   

Tudi prikrivanje prostitucije pred otroki nastopa kot strategija usklajevanja materinske vloge z 

vlogo seksualne delavke. Prikrivanje je s strani žensk dojeto različno, kljub temu pa so si 

odgovori (tako v intervjujih kot v spletnem vprašalniku) enotni v tem, da noben otrok ne ve za 

materino ponujanje spolnih storitev. Za nekatere seksualno delo ni sramotno, zaradi česar ne 

izključujejo možnosti, da bodo svojim otrokom v prihodnosti povedale za svoje delo, medtem 

ko so druge striktno proti temu, da bi otroci kadarkoli izvedeli za prostitucijo. Kar nekaj jih 

razmišlja vnaprej in si predstavlja, kako bi reagirale, če bi prišlo do razkritja. Pri tem so vse 

relativno samozavestne in pojasnjujejo, da bi otrokom preko pogovora skušale predstaviti svoje 
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delo. Otroci so velikokrat radovedni, zato se od časa do časa pojavijo različni zapleti in slutnje 

(npr. otroci sprašujejo, zakaj tako pogosto zvoni telefon), tveganje razkritja pa je povečano tudi 

zaradi izpostavljanja na spletu. To se dogaja predvsem skozi oglaševanje ponudbe spolnih 

storitev na različnih spletnih platformah. Seksualne delavke zato pazijo, da se na slikah, ne vidi 

njihovega obraza ali drugih razpoznavnih znakov (npr. tatujev). Ena ženska izpostavi strah pred 

tem, da je otroci po razkritju ne bi več spoštovali in da ne bi mogli sprejeti njenega dela. Kljub 

temu pa se je v raziskavi pojavil en primer, v katerem je hčerka vedela za materino nudenje 

spolnih storitev. O tem primeru je pripovedovala strokovna delavka CSD, ki pa tega tudi ni 

problematizirala: »Najstarejša hčera je pol povedala, da je bila mama odkrita z njo in ji je znala 

na tak primeren način povedat, kaj počne, in je hčer sprejela ta njen poklic in sta, mislim, zelo 

tak lep, lep odnos sta meli.« 

Kljub temu da večina intervjuvanih in anketiranih seksualnih delavk izpostavlja različne 

strategije, ki jih razvijejo za iskanje ravnotežja med različnimi socialnimi vlogami, pa skoraj 

polovica anketiranih mater seksualnih delavk pravi, da ne uporabljajo posebnih strategij 

usklajevanja različnih socialnih vlog, saj odgovarjajo, da bi svoje delo opravljale enako, tudi če 

ne bi imele otrok.  

5.5 PARTNERSKO ŽIVLJENJE SEKSUALNIH DELAVK 

5.5.1 Značilnosti partnerskih odnosov seksualnih delavk 

Ko so bile seksualne delavke v spletnem vprašalniku pozvane k samodefiniciji v vlogi 

partnerke, so se opisale z naslednjimi pridevniki: »nezvesta«, »ljubeča«, »srečna«, 

»neperspektivna, brez potenciala za resno vezo in družino«, »prijazna«, »stojim ob strani«, 

»ljubezniva«, »vsestranska«, »predana«, »skrbna«, »odgovorna«, »zvesta«, »sexy«, 

»prilagodljiva«, »tolerantna«. V kontekstu partnerstva zaznavam več pridevnikov z negativno 

konotacijo. Zdi se, da vloga partnerke ni tako moralno obremenjena kot vloga matere, znotraj 

katere so se vse seksualne delavke opisovale v superlativih.  

Partnerski odnosi seksualnih delavk imajo svoje specifike. Skozi intervjuje z ženskami 

ugotavljam, da se pogosto zgodi, da ženske svoje partnerje spoznajo kot stranke, o čemer pišejo 

tudi nekateri avtorji (Bellhouse idr., 2015; Bhattacharjee idr., 2013; Dalla, 2004; Warr in Pyett, 

1999). Zaradi poznavanja sveta prostitucije so bolj razumevajoči, ženske lahko pred njimi 

odkrito govorijo o svojem delu, to pa vodi v lažje vzdrževanje partnerske zveze. O podobnem 

razumevanju s strani partnerja govori tudi seksualna delavka, katere partner tudi sam nudi 

spolne storitve, zaradi česar v odnosu ni toliko napetosti. Če spolne storitve nudita oba 

partnerja, je pogosto, da delata v paru, torej spolne storitve nudita skupaj in prostitucijo oba 

dojemata kot delo: »Ta veza se ništa ne razlikuje od onih drugih veza, osim što nas ljudi čudno 

gledaju, kad čuju, da oboje radimo. Pa kažu, »kako to možeš, da dozvoliš?«, to njemu kažu ili 

meni. Tako je vidiš, to je život, to je posao kao i svaki drugi.« (Greti)  

Zaradi specifik seksualnega dela so partnerji ponudnic pogosto označeni kot zvodniki, 

izkoriščevalci ali nasilneži, na kar opozarjajo tudi seksualne delavke in delavci v manifestu Sex 

Workers in Europe Manifesto, 2005. Takšne oznake implicirajo neavtonomnost seksualnih 
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delavk in delavcev ter jim zanikajo pravico do zasebnega intimnega življenja. Sama ugotavljam, 

da so partnerji seksualnih delavk pogosto vpleteni v kriminal, imajo izkušnjo zapora, 

preprodajajo droge ali pa imajo probleme z odvisnostjo: »[…] v velikih primerih so bili to 

partnerji, ki so sami zasvojeni, pa so, recimo, zunaj ostali, so to partnerji, ki so v zaporih, so to 

neke zveze, ki so bile avanture in potem tekom nosečnosti teh ljudi ni bilo več zraven.« (društvo 

Projekt Človek) Anja v tem kontekstu klasificira vrste moških, s katerimi se zapletejo seksualne 

delavke: »Ženske v tem poslu lahko dobijo samo par vrst tipov: šleparje oziroma izkoriščevalce, 

kriminalce, copate al pa take, ki jih rajca, da je njihova bejba v tem poslu. Šleparji so tisti, ki 

ti samo pobirajo denar, vse moraš ti financirat, kriminalci so največkrat dilerji, pa po navadi 

pristanejo v zaporu, copate pa itak veš, kakšni so. No, enim je pa recimo hudo to, da njihova 

punca spi z večimi tipi, jih to vzburja in jim je všeč.« 

Partnerji največkrat nimajo stabilne zaposlitve in denar služijo z ilegalnimi posli, zaradi česar 

sami lažje sprejemajo partneričino seksualno delo (Syversten, Robertson, Rolon, Palinkas, 

Martinez, Rangel in Strathdee, 2013). O tem govori tudi Anja: »[…] ta posel veliko lažje 

sprejmejo šleparji pa izkoriščevalci, ker imajo itak računico od tega, dilerji pa kriminalci pa, 

ne da jim je vseeno, ampak bolj si znajo to distanco naredit. Recimo dolgoletna zveza med 

dilerjem pa kurbo je taka, da on o tem ve, samo nikoli se pa o tem ne pogovarjata.« Syversten, 

Robertson, Rolon idr. (2013) ugotavljajo, da partnerji kljub sprejemanju seksualnega dela 

doživljajo negativne občutke, ker ne zadoščajo moški spolni vlogi, ki predvideva vzdrževanje 

družine z materialnega vidika. Podobno razmišlja tudi Anja, ki preživljanje partnerja in družine 

opredeli z vidika spolno pričakovanih vlog: »Mi smo mačistke, če preživljamo družino.« 

Pogosto se torej zgodi, da ženske s seksualnim delom preživljajo sebe in partnerja. Partnerji 

ženske zaradi lastnih materialnih interesov priganjajo k delu, ali celo silijo v ponujanje spolnih 

storitev: »Partner me tera, da grem delat, pravi »pa kdaj boš šla delat, pa pejdi delat«. On bi 

rad mene pustil, ampak me zaradi denarja ne. Pa me kar na šiht pošilja. Je kar tečen.« (Danaja) 

Na nek način partnerji postanejo zvodniki svojim partnericam:  

»[…] prvega moža sem spoznala tko, da  je bil on moja stranka. Potem sva bila pa 

skupaj in me je okoli vozil in mi rihtal posel.« (Ina) 

»In ji je tudi partner, oče otrok, pri tem pomagal, sta bila skupaj v tem biznisu in sta 

izdelala spletno stran [o.p. kjer je ona ponujala spolne storitve].« (CSD) 

Zelo pogosta je tudi partnerjeva odvisnost, ki jo ženska s svojim delom vzdržuje. Ker se pogosto 

dogaja, da sta zasvojena oba, je v takšnih zvezah večje tudi tveganje za prenos okužb zaradi 

menjave pribora za uživanje drog (Syversten, Robertson, Palinkas idr., 2013). Izkoriščanje 

partnerjev je v primeru zasvojenosti še bolj brutalno, saj partnerji ženske silijo v prostitucijo, 

da bi s tem vzdrževali svojo odvisnost (Dalla, 2004). O takšnih izkušnjah govorijo tudi 

strokovne delavke:  

»[…] on je bil v bistvu tudi njen zvodnik. Ker ona je imela postavljene ene meje, v kaj 

se bo spuščala, partnerju je bil pa bistven denar in je hotel tudi, da je opravljala vse, 
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pač kar bi prišlo, sam da bi bil denar pri hiši [o.p. saj je potreboval denar za vzdrževanje 

svoje odvisnosti].« (CSD) 

»Specifika teh zvez je tudi to, da nekateri partnerji uporabnice tudi silijo v prostitucijo. 

Uporabnice nam večkrat povedo tudi, da jih je partner prodal nekemu dilerju za drogo 

ali komu drugemu za denar, ki ga je nato porabil za drogo.« (društvo Stigma) 

V podobni situaciji se je znašla tudi Danaja. Njen partner nima zaposlitve, zaradi česar ga 

preživlja ona. Njun odnos je izkoriščevalski, kar opisuje tudi sama: »[…] samo za denar me 

ima […], partner teži, da naj vse plačam […], on je v takih pufih, da brez mene ne bo mogel 

preživet, mamo še avto za odplačat in vse to jaz delam.« Hkrati pove, da mu daje denar, ker ji 

pomeni vse na svetu. Ambivalentnost tega odnosa bi lahko izhajala iz odnosne zasvojenosti, ki 

jo strokovne delavke pogosto zaznavajo pri uporabnicah, ki se ukvarjajo s prostitucijo: 

»Pogosto gre za neko najstniško zaljubljenost. Imajo močno željo po tem, da bi imele nekoga 

ob sebi in ta želja potem prevlada nad nekim zdravorazumskim odnosom, ne vprašajo se, »a je 

ta človek res dober zame«, in ostanejo z njim samo zaradi tega, ker »me ima vsaj nekdo rad 

[…], to je tudi pogosto razlog, zakaj se odločijo za otroke, zato da jih bo vsaj nekdo imel rad.« 

(društvo Stigma) 

V povezavi z odnosno zasvojenostjo je pri seksualnih delavkah pogosto zaslediti idealiziranje 

partnerskih zvez, kar ugotavljata tudi Warr in Pyett (1999). Ina takole opiše svoje občutke v 

odnosu do partnerja: »Mislim, da je z njim to to. Nikoli nisem mela tega filinga, pri nobenem 

tipu prej. Zdaj je drugače, no. In to on čuti in jaz.« Strokovne delavke opažajo, da so takšne 

partnerske zveze pogosto kratkotrajne, pod vplivom trenutnega afekta.  

Kljub romantični idealizaciji partnerskih zvez, ki implicira spolno ekskluzivnost, se dogaja, da 

so partnerski odnosi seksualnih delavk veliko bolj odprti in svobodni v smislu 

eksperimentiranja v spolnosti: »Z moje strani je on čisto svoboden, kar se tega tiče. Lahko gre 

k drugi […], to počneva kdaj skupaj, recimo greva v trojčka s kakšno kolegico in na take načine 

eksperimentirava.« (Hana) Odprtost se kaže kot ključni dejavnik pri vzdrževanju partnerskih 

odnosov seksualnih delavk: »Tisti, ki pričakujejo normalno vezo, bojo imeli več problemov kot 

jaz, ki sem itak odprta, ki bi itak rada imela svingerja, a veš. Za takega je potem tudi bolj 

verjetno, da posel sprejme. Za druge pa težje.« (Anja) V primeru Anjine izjave se odpira tudi 

vprašanje normativnih družbenih pričakovanj v odnosu do normalne partnerske zveze. Njena 

izjava implicira predpostavko, da partnerske zveze seksualnih delavk odstopajo od tovrstnih 

idealov.  

5.5.2 Doživljanje povezave med seksualnim delom in partnerskimi odnosi 

Nekatere seksualne delavke soobstoj partnerske zveze ob hkratnem ponujanju spolnih storitev 

drugim moškim dojemajo kot nekompatibilno (Warr in Pyett, 1999, Bellhouse idr., 2015). 

Zaradi tega se marsikatera zavestno odloči za samsko življenje: »Ne bi mogla imeti partnerja. 

Preveč bi mi bilo. Umazano bi se počutila, če bi mogla h kateremu it, v privat življenju.« 

(Cecilija) Za čas zveze marsikatera tudi  prekine z nudenjem spolnih storitev. 
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Prepletanje seksualnega dela in partnerstva v večji meri zaznamujejo negativni občutki v 

primerjavi z materinstvom. To pomeni, da seksualne delavke lažje usklajujejo vlogo ponudnice 

spolnih storitev z vlogo matere: »Nimam nič slabih občutkov [o.p. zaradi otrok], če bi mela 

partnerja, bi bilo pa drugače, bi pa mela kakšne slabe občutke […], če bi mela partnerja, bi 

bilo bolj bed. Najbrž bi mu kar povedala za vse, ker ne bi zdržala.« (Cecilija) Ceciliji se zdi 

nemogoče, da bi pred partnerjem prikrivala svoje delo, druge pa to počno, a ob tem vseeno 

doživljajo negativne občutke: »Naporno je, ker moram skrivat.« (Ela) Ali pa predvidevajo, da 

bi bilo tako: »Slabe filinge bi lahko imela, samo če bi mu lagala.« (Anja)    V razkritju vidim 

potencialen razlog, ki bi lahko botroval temu, da ženske tako negativno zaznavajo povezavo 

med prostitucijo in partnerstvom. Ker sta zaradi razkritja ti dve področji posledično tudi bolj 

prepleteni, se zdi logično, da ženske preplet teh dveh sfer dojemajo kot manj kompatibilen. 

Materinstvo lahko zaradi prikrivanja pred otroki v večji meri distancirajo od seksualnega dela 

in ob tem doživljajo manj negativnih občutkov.  

Tudi pri anketiranih se je pokazalo, da znotraj povezave seksualno delo-partnerstvo doživljajo 

več negativnih občutkov kot pri povezavi seksualno delo-materinstvo. Seksualne delavke v 

spletnem vprašalniku navajajo več negativnih kot pozitivnih občutkov v zvezi z doživljanjem 

povezave med seksualnih delom in partnerstvom. Govorijo predvsem o strahu, zaskrbljenosti, 

žalosti, krivdi, ena anketirana pa v kontekstu partnerstva doživlja nemoč zaradi nezmožnosti 

izstopa iz prostitucije. Mnenju, da sta seksualno delo in partnerstvo manj kompatibilna v 

primerjavi s seksualnim delom in materinstvom, se pridružujejo tudi strokovne delavke: 

»Mislim, jaz si težko predstavljam bit v neki ljubeči partnerski zvezi, obenem se pa predajat 

drugim, ker pač, ker gre po moje zelo za to vprašanje odnosa do moškega […], zanimivo je, da 

ko govoriš s temi puncami kaj se njim dogaja, ko se predajo nekemu moškemu, kjer ni neke 

ljubezni, govorijo, kako se odklopijo. Da odklopi svoje telo, odklopi svoja čustva in ne čuti nič. 

Da je takrat nek objekt, pač dela in je to to. Vprašanje je, kaj se zgodi potem, ko se ona priklopi 

nazaj. Ali res lahko to tako loči in izbriše.« (društvo Projekt Človek)  

Intervjuvane seksualne delavke izpostavljajo tudi negativne občutke v zvezi z ločevanjem 

partnerske zveze in dela: »Včasih je zelo nelagodno [o.p. po obisku stranke], sploh na začetku. 

Sem se glupo počutila, zdej mi je pa to že v navado prišlo.« (Barbara) Medtem ko druge 

negativnih občutkov ne doživljajo: »En mesec nazaj sem spoznala enega tipa, ki pa ve, kaj 

delam, me ne komandira, ve, da mam svoj lajf. In mi je res fajn. Jaz ne vidim nič spornega.« 

(Ina) V zvezi s tem je pomembno predvsem moralno nezaznamovano stališče do seksualnega 

dela: »Nas dvoje gledamo to kao posao. Mnogi pitaju to kako, ali jednostavno naša ljubav je 

taka […], to je samo seks, znaš. To je naš posao.« (Greti)  Odsotnost doživljanja negativnih 

občutkov je lahko tudi posledica posamezničinih osebnostnih lastnosti: »Jaz sem tak flegmatik, 

da men je to… joooj. Men to čist dol visi.« (Frida) Pozitivno doživljanje povezave med 

prostitucijo in partnerstvom anketirane seksualne delavke opredelijo z naslednjimi pozitivnimi 

občutki: veselje, sreča, odgovornost, neodvisnost in upanje. 

5.5.3 Zaznavanje vpliva seksualnega dela na partnerske odnose  

Partnerske zveze seksualnih delavk lahko v okviru pričujoče raziskave razdelim na takšne, ki 

jih zaznamuje razkritje ali prikrivanje prostitucije. Za zveze, v katerih se ženske pred svojimi 
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partnerji razkrijejo, je pogosto značilno, da ti ne odobravajo njihovega dela, zaradi česar ima 

prostitucija negativen vpliv na odnose znotraj partnerske zveze. Ženske poročajo o navidezni 

sprejemajoči drži, ki pa je po ideologiji seksualne ekskluzivnosti, ki predvideva spolno 

monogamijo, vseeno omajana: »On je to zdaj sicer nekako sprejel, ampak čutim, da mu ni všeč. 

On bi rad mene mel za sebe.« (Danaja) Kljub temu pa v spletnem vprašalniku ženske 

odgovarjajo ravno nasprotno. Partnerji, ki vedo za partneričino ponujanje spolnih storitev, to 

popolnoma sprejemajo. Le v enem primeru ni šlo za popolno sprejemanje seksualnega dela, 

zaradi česar so bile v partnerskem odnosu prisotne tudi težave, najpogosteje povezane s prepiri 

in težavami v spolnosti, občasno pa tudi z ljubosumjem, nezaupanjem, laganjem in občutki 

krivde.  

Pri nekaterih intervjuvankah je bila prostitucija tudi povod za prekinitev partnerskega odnosa: 

»Njemu to ni bilo tako ok, zato sva šla tudi narazen. Ker jaz sem hotela nadaljevat s poslom 

neki časa, dokler se mi mal denarja nabere in da mal prišparam. On pa tega ni hotel, pa sva 

šla vsak na svoje.« (Frida) Na drugi strani pa je lahko izstop iz prostitucije pogoj za nadaljevanje 

zveze: »Pol sem pa nehala s tem, ker je on tako hotel.« (Ina) in simbolizira resnost zveze: 

»Ostali pa ne, niso prav tako intenzivno gnjavili, so pa kao rekli, da če bi hotla, da je to bolj 

resno, da bi mogla jaz ven iz posla.« (Anja) Neodobravanje in nerazumevanje s strani partnerja 

tudi ni bilo tako izstopajoče, če je veljalo, da partnerska zveza ni tako resna: »[…] se niti niso 

ob to obregnil, če se je vedelo, da to ni resna zveza in da ne bo napredovala v resno. Ali pa 

recimo, da je tip poročen pa tiste pravljice o ločitvi, skos je tik pred ločitvijo, do ločitve pa 

nikoli ne pride. Taki tudi za posel ne težijo, ker nimajo resnih namenov.« (Anja)  

Ina omenja negativen vpliv seksualnega dela na spolnost znotraj partnerskega odnosa: »Na 

mojo vzburjenost vpliva, je treba malo več narest, ne sam poljubček pa objem. V tem smislu. 

Tle vidim, da dejansko je drugače.« Hkrati pa pove, da je v okviru svojega dela pridobila 

izkušnje, ki jih bo lahko aplicirala v svojo partnersko zvezo, da bi ohranila dobre medsebojne 

odnose: »[…] odkar ta posel delam, vem, da moškega doma moraš zadovoljit, če ne gre 

drugam. To me je izučil.«  

Nekatere ženske negativnih vplivov ne zaznavajo zaradi strogega ločevanja spolnosti s 

komercialnimi in nekomercialnimi partnerji: 

»Nima vpliva. To je samo v glavah ljudi, da je prostitucija nekaj takega. Ker so polni 

filmov, in to naj bi bilo kao neki groznega, ampak ni, sploh ne. Ker tukaj se brez čustev 

daješ dol. Nisi zaljubljen in se ne daješ zato dol. Ti se daješ dol, da si plačan. In je 

določeno že na začetku, kako pa kaj. Tko kot greš v trgovino. Že vnaprej veš, kater kruh 

boš kupila in kok boš plačala. Drugo je pa, ko si z nekom doma pa ga ljubiš, drugače ti 

telo reagira.« (Kaja) 

ali pa partnerju obrazložijo svoje stališče do seksualnega dela ali spolnosti s strankami, zaradi 

česar z njegove strani pridobijo več razumevanja:  

»Njemu to ni bilo všeč. Na začetku mu ni bilo, ampak na koncu sem mu lepo razložila 

in sem mu rekla, poglej, tako kot greš ti v avtopralnico delat in pereš avte, nimaš 
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nobenih čustev do njega. Ga opereš, posušiš, vzameš denar in potem gre. Pri meni je 

isto, naredim, poberem denar, pridem domov. Ene dva dni je o tem razmišljal, pol je pa 

pogruntal, da je res tako.« (Frida) 

»Ja tebe kao klienta saslušam ali… znaš. Ispuštujem te, ali si ti meni nebitan.« (Greti) 

»Nikoli ni bilo ljubosumja in mislim, da ga tudi ne bo. Na kaj naj bo ljubosumen, ko pa 

gledam na stranke čisto drugače. Do strank imam tak odnos, patetično mi je, da delajo 

cel teden, da lahko pridejo h men. Tako da on ve, da ga noben ne bi mogel zamenjat.« 

(Ina) 

Anja izpostavlja celo pozitiven vpliv seksualnega dela na spolnost v partnerski zvezi: »V bistvu, 

ko prideš od stranke k svojemu, je to v bistvu še rajcig.« 

Večina seksualnih delavk ne govori o težavah v partnerskih odnosih. Odsotnost težav je pogosto 

posledica prikrivanja prostitucije pred partnerjem: »Nobenih težav, ker sem vse skupaj zelo 

premišljeno naredila, tako da nič ne ve, in je tako najbolje.« (Ela) Nekatere intervjuvane 

eksplicitno izpostavijo odsotnost naštetih težav zaradi ločevanja zasebnega, poklicnega 

življenja in spolnosti: »Ne, nič, sej pravim, lepo sem mu razložila, to je služba. Jaz službe ne 

nosim domov. Če me je za kašnega spraševal, sem rekla, jaz tebe ne sprašujem, ti tudi ne mene. 

Ker nočem, da bi se primerjal s kakšnim drugim moškim potem.« (Frida) V Ininem primeru tudi 

finančna stabilnost pozitivno vpliva na odnose znotraj partnerske zveze: »Mislim, da bi se prej 

kregala, če bi bla jaz sitna in brez denarja. Skupi imava 9000 evrov na mesec. Ne vem, zakaj 

bi se kregala.« (Ina) 

Druge ženske izpostavljajo občasne težave v partnerskih odnosih, ki se navezujejo na njihovo 

vključenost v prostitucijo. Bellhouse idr. (2015) ugotavljajo, da so problemi v partnerskih 

zvezah seksualnih delavk povezani predvsem z laganjem, prikrivanjem, zaupanjem, občutkom 

krivde in ljubosumjem. Intervjuvanke izpostavljajo težave, povezane s prepiranjem in 

ljubosumjem:  

»U nekim momentima, da budem iskrena, se pojavi doza ljubomore, i kod mene i kod 

njega. Da se razumemo, to je ljubav. Ali naravno to je sve prolazno.« (Greti) 

 »Mal ji je sicer zamorilo, ko se nisem javljala na telefon, ker je vedela, da sem takrat s 

stranko.« (Lena) 

 »Sploh nisva meli težav, edin včasih je bilo bed, če se ji nisem javila, ker je vedela, da 

sem s stranko. Ampak sem jo takoj nazaj poklicala, ko sem lahko.« (Lena) 

Nekaj težav se pojavlja tudi v zvezi z zaupanjem glede spolno prenosljivih bolezni, saj naj bi 

bile seksualne delavke s strani partnerjev dojete kot rizične spolne partnerice (v primerjavi z 

ženskami v splošni populaciji): »On me je s tem gnjavil, da kao normalne punce, ki grejo preko 

portalov, kot je onaon.com, da to so normalne punce, od katerih ne moreš nič dobit.« (Anja) 

Seksualne delavke so se pri tej temi razgovorile glede lastne pazljivosti in ozaveščenosti glede 

spolno prenosljivih okužb. V povezavi s tem razvijejo različne strategije, s katerimi se še 
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dodatno (poleg uporabe kondoma) zaščitijo pred okužbami; npr. zagotavljanje stalnih strank, 

ki preverjeno niso okužene, vzdrževanje higiene (tudi s tuširanjem strank pred spolnim 

odnosom), redna testiranja, izključevanje poljubljanja, izlivov v usta in oralnega seksa brez 

kondoma iz ponudbe spolnih storitev ipd.  

5.5.4 Strategije usklajevanja: vloga partnerke nasproti vlogi ponudnice spolnih storitev 

Kot pomembna iztočnica pri iskanju ravnotežja med tema dvema ambivalentnima sferama se 

zopet kaže vzdrževanje distinkcije med zasebnim in poklicnim življenjem: »[…] je drugače kot 

zvečer, ko se z mojim lupčkam« (Ina). Ta se odraža tudi skozi omejevanje stikov s strankami na 

striktno profesionalni nivo, kar seksualnim delavkam omogoča profesionalizacijo dela s 

hkratnim vzpostavljanjem profesionalne identitete. Ta mehanizem so pri seksualnih delavkah, 

ki imajo partnerje, opazili tudi Belhouse in sodelavci (2015), Vanwesenbeeck (2005) pa v tem 

kontekstu govori o strategiji depersonalizacije. Ta predstavlja indiferenten, objektiven odnos 

seksualnih delavk do strank, zaradi katerega se lažje soočajo z emocionalnimi obremenitvami 

in vzpostavljajo mentalno distanco v odnosu do seksualnega dela.  

Seksualne delavke z namenom vzpostavljanja ravnotežja med različnimi vlogami razvijejo 

strategijo »preklapljanja« med delom in domom (Warr in Pyett, 1999). Bellhouse idr. (2015) to 

strategijo imenujejo »miselna separacija«. O tem govorijo tudi intervjuvane v raziskavi:  

»Jaz ob petnajstih  preklopim in pozabim, kaj se je zgodil, mam razčiščen.« (Ida) 

»Ko sem šla ven iz avta, jaz sem pozabila, kdo je bil v avtu, mi tudi na misel ni prišel 

več. Jaz sem tak človek, mogoče kakšna druga delo domov nosi. Jaz ga pač ne, ker 

nimam namena razmišljat o njemu še doma pred svojim.« (Frida) 

V kontekstu ločevanja med delom in domom je pomembno tudi vzpostavljanje ločnice med 

spolnostjo z zasebnimi partnerji in s strankami. Seksualne delavke spolne odnose s partnerji 

dojemajo kot kvalitativno drugačne od tistih s strankami. Čustva in užitek predstavljajo 

pomemben del spolnosti v zasebnih razmerjih, kar pa ne velja za spolne odnose s strankami, ki 

so opredeljeni skozi korist in dobiček:  

»S strankami jaz ne uživam, čakam, da čimprej opravijo, tam okoli 20, 30 min. S 

partnerjem pa uživam. Pri stranki sam čakam, da mu hitro pride, z mojim se pa 

potrudim.« (Danaja) 

»[…] s svojim je pač drugače kot posel, ker si pač iz glave zrajcan pa uživaš tudi v 

telesnem stiku. Saj tudi s strankami lahko uživaš, samo je bolj mehanski užitek. Recimo 

lahko je en, ki mi je čist neprivlačen, pa si znam v glavi narest, če mi on lepe dražljaje 

dela pa če si v glavi svoj film naredim, lahko ravno tako uživam. Ne pa isto, kot če te en 

privlači. Razlika je, če je samo dražljaj prijeten ali pa če ti čutiš strast in poželenje.« 

(Anja) 

»Ker sem z njim iz ljubezni, s strankami sem pa zato, ker moram. Teh tipov ne bi 

pogledala v normalnem življenju.« (Kaja) 
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Kljub ideologiji spolne ekskluzivnosti, ki ji seksualno delo popolnoma nasprotuje, pa ženske 

ne bi imele spolnih odnosov z drugimi moškimi izven seksualnega dela. Takšno spolnost 

namreč zaznamujejo želja, užitek in strast, kar ženske povezujejo z varanjem partnerja, medtem 

ko so spolni stiki s strankami pojmovani izključno kot profesionalni, dojeti skozi prizmo dela. 

Zaradi občutka krivde, ki nastaja v zvezi s spolnimi odnosi s strankami, nekatere seksualne 

delavke tudi svojim partnerjem dajo dovoljenje za spolne odnose z drugimi ženskami: »Je pa 

res, da sem tudi njega prosila, da gre h kakšni drugi ženski, mu dam dovoljenje in mu tudi 

poiščem kakšno, h kateri lahko gre. Čisto tako, zaradi sebe, da se boljše počutim pri sebi in 

imam manj občutka krivde.« (Barbara) Varanje s strani partnerja ni opredeljeno kot tako, če v 

spolni odnos niso vpletena čustva in intima. Slabi občutki bi se pojavili samo v primeru, da bi 

izvedele, da je bil njihov partner intimen z drugo žensko.  

Zavoljo partnerskega odnosa so seksualne delavke bolj pazljive glede tveganih ali nezaščitenih 

spolnih odnosov s strankami. Zaradi nelagodja, ki ga občutijo v zvezi s povezavo med 

seksualnim delom in partnerstvom, selekcionirajo svoj izbor strank: »Mislim, mal mi je tko, 

zato tudi mal selekcijo delam, tudi s ceno. Jaz stranke ful selekcioniram že po glasu, če začne 

zniževat, komplicirat, takoj skenslam.« (Ina) Waddell (1996) ugotavlja, da nekatere seksualne 

delavke zaradi lažjega usklajevanja vlog celo zmanjšajo število strank.  

Strategije usklajevanja so odvisne tudi od tega, ali ženske pred svojimi partnerji prostitucijo 

prikrivajo ali ne. Pri prvih je glavna strategija usklajevanja ravno prikrivanje, druge pa morajo 

zavoljo partnerjeve seznanjenosti s seksualnim delom, razviti še druge strategije. Laganje kot 

strategija usklajevanja se sicer manifestira tudi v odnosih, v katerih partner ve za seksualno 

delo. Ženske na primer ne povedo, da se odpravljajo na delo, temveč da se dobijo s prijateljico 

ali pa lažejo o izvoru svojega zaslužka. Pogovorom o svojem delu se pogosto izogibajo zavoljo 

ohranjanja dobrih odnosov znotraj partnerske zveze (Syversten, Robertson, Rolon idr., 2013). 

Nekatere seksualne delavke pred partnerji odkrito govorijo o svojem delu. Ina denimo govori 

celo o srečanju partnerja in svoje stranke: »Z eno stranko sva se ful ujela, pa po končani seansi 

pijeva pir na balkonu, pol me pa moj kliče. Pa je prišel gor pred stranko in mu je bilo kul. On 

ve, da če imaš nekoga rad, ga pustiš živet.« 

Razkritje v partnerskem odnosu se zdi nekaterim manj stresno od prikrivanja in laganja. Kar 

nekaj jih je izpostavilo pozitivne vidike razkritja. Dve govorita o tem, da sta zaradi odkritosti 

in iskrenosti s svojimi partnerji globoko medsebojno povezani: »[…] je najgloblja do zdaj, take 

ljubezni nisem imela s katerim koli partnerjem do zdaj Ker to je neka posebna intimnost, ko veš 

vse podrobnosti en o drugem.« (Hana) Hana pa v nadaljevanju izpostavlja tudi pozitiven vpliv 

razkritja na spolnost in splošno klimo partnerske zveze: »[…] sem se odločila, da mu povem. 

Tako sva ugotovila, da je njemu to zelo všeč, dominacija in to, in je to potem preraslo v odnos 

brez tega, da bi si kdo koga lastil, brez ljubosumja, vse je zelo svobodno.« 

Kljub temu pa skuša večina žensk, ki se pred partnerjem razkrije, omiliti vplive seksualnega 

dela. To počnejo na različne načine, saj želijo izbrisati sledi, ki bi partnerje opominjali na 

njihovo delo: »Ko sem bila z njo, nisem imela telefonov prižganih. Da ji ja ne bi bilo na očeh, 

sem vedno vse pospravila, ko je prišla, ker vem, da to ni enostavno.« (Lena) Tudi Anja se pred 

svojimi partnerji ni odzvala na klice strank, razen če je bilo to med njenim delovnim časom: 
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»Saj so vedeli, kaj delam, ampak ko je privat čas, je privat čas, zato se takrat nisem javljala na 

telefon. Če je pa tip na obisku v delovnem fletu, je pa druga stvar, saj veš. Če takrat delaš, 

moraš sprejet stranke in klice.« Rössler idr. (2010) ugotavljajo, da so mnogokrat partnerji tisti, 

ki ne zmorejo vzpostaviti ločnice med seksualnim delom in partnersko zvezo. Seksualne 

delavke v povezavi s tem izpostavljajo pomen partnerjeve osebne moči za premagovanje 

pritiskov: »Mora bit tudi druga oseba trdna, ne samo ti, ki si v tem. Ko sem ji jaz povedala, da 

je to brez čustev, samo na bazi denarja, me je razumela. Nisva se velik pogovarjali o tem, samo 

če je ona spraševala. Nisem nikoli jaz začela, če je pa vprašala, sem pa povedala iskreno.« 

(Lena) 

Kot je že bilo omenjeno, nekatere seksualne delavke pred svojimi partnerji svoje delo 

prikrivajo. V spletnem vprašalniku sta bila kot najpogostejša razloga za prikrivanje prostitucije 

izpostavljena partnerjevo neodobravanje in nerazumevanje:  

»V privatnem resničnem življenju sem pravnica po poklicu, torej delam na odgovornem 

mestu. Kot drugo me ljudi privat poznajo sicer direktno, malce drugačno od večine, le 

ne bi nikoli pomislili, da počnem, kar počnem. Partner ne bi razumel, in seveda še 

najmanj podpiral to dejavnost.« (udeleženka 1) 

 »Ker ne bi nikoli razumel, da to delam za naše dobro.« (udeleženka 7) 

Intervjuvane v zvezi s prikrivanjem ne omenjajo težav ali zapletov. Večinoma partnerjem 

povedo, da grejo v službo, a ne omenjajo, kam, in pri tem pazijo, da za seboj ne bi pustile sledi, 

ki bi povzročile partnerjevo sumničavost. Razkritje mnogim ženskam predstavlja stres, zaradi 

česar imajo na začetku partnerske zveze pogosto zadržke pred razkritjem svojega dela. Anja ta 

občutja primerja z dilemo razkritja drugih marginalnih skupin, kar je utemeljeno v 

Goffmanovem (2008) konceptu upravljanja poškodovane identitete: »Mladi kriminalci se ful 

radi predstavljajo kot neki očkovi sinki ali pa kot neki podjetniki, saj veš, tako kot me ne 

moremo, ko fante spoznamo v nekem nevtralnem okolju, kar takoj povedat, da smo v tem poslu, 

tako tudi kriminalci ne morejo povedat, če normalno punco spoznajo.« Ženske pogosto 

poročajo o začetnem neodobravanju s strani partnerjev, ki pa so seksualno delo sčasoma 

sprejeli. 

5.6 UPRAVLJANJE S STIGMO: PRIKRIVANJE PROSTITUCIJE 

Stigma, s katero se soočajo seksualne delavke, marsikatero izmed njih sili tudi v prikrivanje 

pred okolico. Večina intervjuvank nudenje spolnih storitev prikriva pred bližnjo okolico, t.j. 

pred ožjo družino in prijatelji. Pred ožjim krogom prijateljev se pogosteje razkrijejo, medtem 

ko pred družinskimi člani strogo varujejo svojo skrivnost. S prikrivanjem svojega početja želijo 

preprečiti, da bi bila njihovo življenje in podoba omejena le na milje, v katerem delajo (Šori, 

2005). Zanimiv je pomislek, da seksualne delavke stigmo prikrivajo le pred določeno skupino 

ljudi (npr. policija, družina), medtem ko jo sistematično razkrivajo drugim skupinam (npr. 

stranke, zvodniki in drugi nosilci iste stigme) (Goffman, 2008).  
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Razlogi za prikrivanje so povezani predvsem s predsodki okolice glede seksualnega dela. 

Ženske govorijo o svojih starših in njihovi tradicionalni naravnanosti, zaradi katere seksualnega 

dela ne bi bili pripravljeni sprejeti:  

»Moj oče je Jehova priča, tako da si niti ne bi upala predstavljat, da ga prizadenem 

oziroma da bi karkoli omenjala.« (Barbara) 

»Ja postavi se v to kožo. Kako bi nekomu iz stare šole, ki je star 70 let in je stara šola 

in je poročen že 50 let, povedala, da se prodajam.« (Kaja) 

Razlogi prikrivanja se razlikujejo glede na to, ali izvirajo iz posameznice in njenih občutkov ali 

iz okolice in morebitnih sankcij, ki bi sledile razkritju. Te se manifestirajo v obliki razočaranja, 

neodobravanja in nerazumevanja. V primeru Hane, Ine in Lene so razlogi za prikrivanje 

eksterne narave, saj prikrivajo bodisi zaradi predsodkov bodisi zaradi sankcij, ki bi sledile 

razkritju:  

»Ker je pred tem lahko več predsodkov. Sicer se ne bi nič zgodilo, če bi izvedeli, samo 

odveč bi se mi bilo z njimi o tem pogovarjat. Ne bi mi bilo mar, kaj bi si mislili, ampak 

bi mi bilo enostavno odveč.« (Hana) 

»Mami nočem povedat, ampak bi sprejela, tudi če bi izvedela. Ne bi se mi odpovedala. 

Fotr bi še bolj čudno gledal in bi mu objasnila, moj lajf je. Če so šli čez vse te moje fore 

in so mi vedno stal ob strani. Mislim, da bi jim bilo ok. Bolj prikrivam zaradi njihovega 

šoka kot kaj drugega, ampak mislim, da bi sčasoma sprejeli.« (Ina) 

»Nočem jih vznemirjat zaradi teh stvari. Nej mislijo, kar mislijo, in je to to. Mislim, da 

bi bilo zelo slabo, če bi izvedeli, ker moja družina ne bi sprejela tega.« (Lena) 

Anja, ki danes sicer prostitucije pred družino ne prikriva več, pa je v preteklosti to počela zaradi 

lastnih negativnih občutkov glede razkritja: »Jaz sem tri leta pred vsemi skrivala, da to delam. 

Sem bila kot vse ostale, ker ti je bed, da bi to ostali izvedeli.« Nekaj žensk med drugim izpostavi, 

da bi družina njihovo delo sprejela, po tem ko bi jim obrazložile, zakaj to počnejo: »[…] imam 

srečo, da imam zdravo porodicu. To bi bio velik šok, ali mislim, da bi kroz jedan razgovor sa 

njima razumeli, zašto to radim.« (Jona) 

V okviru strategij nadzorovanja informacij in zamolčevanja stigme je pomemben govor o 

vidnosti stigme - vprašati se moramo, »kako uspešno lahko stigma sporoča, da je posameznik 

njen nosilec« (Goffman, 2008, 48). V primeru seksualnih delavk je stigma relativno nevidna in 

zanjo vedo samo tiste, ki jo posedujejo. Med intervjuvanimi se je vseeno pojavljal strah, da bi 

bila njihova stigma okolici vidna: »Včasih sem imela malo strahu, da zdaj, ko se s tem 

ukvarjam, da me vsi poznajo, da me gledajo na cesti, se obračajo za mano in govorijo okrog o 

meni.« (Hana) 

Da bi se izognile posledicam razkritja, ženske uporabljajo različne strategije prikrivanja. 

Najpogostejša strategija je laganje. Največkrat se zlažejo o naravi svojega dela: »Za njih še 

vedno delam anketiranje, hodim v službo in to delam.« (Lena) Ali o tem, kam se odpravljajo: 
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»Jaz rečem, da greva na kavico ali pa kam tko.« (Barbara) Barbara je zaradi ohranjanja 

anonimnosti prilagodila tudi obliko dela, saj je možnost razkritja znotraj različnih oblik 

prostitucije večja ali manjša. Avtomobilska prostitucija tako zagotavlja večjo mero anonimnosti 

v primerjavi s stanovanjsko prostitucijo: »[…] ker če delaš v stanovanju, se hitro razve, ker se 

nonstop menjajo ljudje in podobno.« Zaradi ohranjanja anonimnosti nekatere seksualne delavke 

delajo v mestih, ki so oddaljena od domačega kraja, pri čemer pa so vseeno zelo pazljive glede 

izbire strank, ki predstavljajo potencialno nevarnost razkritja:  

»[…] recimo gledam, da preden se dobim, da vidim, kdo pride, pa da vidim od daleč, 

če je kdo znan. In če je, ne grem do avta. Ampak se mi še ni zgodil kej takega.« (Barbara)  

»Jaz skušam na primer že ob pogovoru po telefonu razpoznat naglas stranke, da si 

zagotovim, da ni iz moje okolice, ker takih ne bi sprejela, ne bi riskirala.« (Ela)  

Kaji se zdi v kontekstu prikrivanja prostitucije ključnega pomena preudarno ravnanje z 

zaslužkom. Razkošno življenje, ki ga nekatere živijo, lahko namreč v okolici vzbudi 

sumničavost: »Jaz vozim Forda letnik 2001, se ne preseravam, ne kažem tega. Če to delaš, 

moraš mirkat, zunanjost mora ostat taka, kot je bila pred tem. Ne moreš imeti zdaj pa prstane, 

pa verižice, pa ne vem kake avte, delaš pa v fabriki. Ja lej, to delajo danes punce, ne vem, kaj 

vse, nohtki, frizure, ni da ni. Ne moreš tako, to se vidi, to je sumljivo. Pol te pa vprašajo, kaj pa 

delaš, ja v kuhinji, ja lej, lepo te prosim. Men je lažje, ker mam faks, jaz lahko rečem, da delam 

za eno firmo in nobenemu ne bo čudno, če mam 2000 € plače. To je velika razlika. Pa punce so 

na zavodu, dobivajo socialno, vozijo pa se z ne vem čim. Hodijo na faks, kjer je  5000 € vpisnina, 

a niso kredita vzele. To je sumljivo in ne zgleda lih.« 

Samo pri treh intervjuvankah tudi družina ve za njihovo nudenje spolnih storitev. V nobenem 

od primerov družinski člani niso sprejeli seksualnega dela ali ga priznali kot legitimne oblike 

dela. Še vedno upajo, da se bodo ženske v bližnji prihodnosti odločile za izstop iz prostitucije. 

V enem primeru se je družina seksualni delavki celo odpovedala in z njo prekinila stike. 

Pogosteje se dogaja, da imajo seksualne delavke bližnji krog prijateljev, pred katerimi se 

razkrijejo. Ti po navadi seksualno delo tudi sprejmejo, zaradi česar razkritje ne vpliva na 

prijateljstvo. Zanimiv pa je Danajin primer, saj so se prijatelji od nje distancirali zaradi zavisti: 

»Prijatelji vejo, ampak so ljubosumni, ker mam več denarja.« 

Samo ena ženska se je kot seksualna delavka izpostavila tudi v širši javnosti; sodelovala je pri 

snemanju oddaje o prostituciji, ki je bila predvajana na televiziji. Pri tem je zelo pomembno 

stališče, ki ga ženska oblikuje v odnosu do seksualnega dela: »Nemam šta, da skrivam, to je 

ono, što sam ja, to je ono, što ja radim. S razlogom to radim i ne sramotim se ovoga, šta radim.« 

(Greti) O tem govori tudi Anja: »Potem sem vidla, da moram jaz pri sebi razčistit, a mi je bed, 

da vejo, ali pa, da ko grem med ljudi, da si v glavi naredim, da tudi če vejo, pa kaj. In ko si to 

v glavi pošlihtaš, da tako energijo oddajaš, pač da teb ni bed, takrat te vsi sprejmejo […], tako 

da takrat sem si to v glavi razpucala in zdaj pač tega ne skrivam, ker mi nima bit za kaj bed.« 
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5.7 POTREBE SEKSUALNIH DELAVK IN ISKANJE POMOČI V SOCIALNO-

VARSTVENIH ORGANIZACIJAH 

5.7.1 Opredelitev potreb seksualnih delavk 

V intervjujih s seksualnimi delavkami in v spletnem vprašalniku sem preverjala, ali ženske 

zaznavajo nenaslovljene potrebe v zvezi z materinstvom in partnerstvom ali zaradi seksualnega 

dela potrebujejo podporo in pomoč na različnih življenjskih področjih. Velika večina 

sogovornic odgovarja, da ne potrebuje nikakršne oblike pomoči znotraj materinstva in 

partnerstva kakor tudi ne na splošno. Seksualne delavke podobno odgovarjajo tudi v spletnem 

vprašalniku, kjer so bile eksplicitno vprašane po podpori v materinski vlogi.  

Kljub temu pa sta dve intervjuvanki izpostavili nekaj potreb. Kot pomembno je Greti izpostavila 

potrebo po psihoterapiji, saj se sooča z negativnimi občutki, ki se nanašajo na usklajevanje 

vloge seksualne delavke z materinsko vlogo kakor tudi na splošno na pritiske in bremena 

seksualnega dela: »U nekim momentima razmišljam duže vremena, ako bi trebala da nađem 

nekog psihoterapeuta, s kojim ču redovno iči na razgovore. Neko, ko če mi pomoči, da govorim 

o tome, da ne poludim, znaš. Da ne odem na pogrešan put. Jer i posle ovoga, ja trebam da 

nastavim da živim normalno.« (Greti)  

Greti se zdi pomembno, da bi seksualne delavke dobile podporo v obliki psihosocialnega in 

zaposlitvenega svetovanja, saj meni, da ženske ne bi opravljale takšnega dela, če bi imele 

alternativne možnosti: »Mislim, da razgovori, samo razgovori sa tim osobama. Pa pomoč oko 

nalaženja drugog zaposlenja, to bi bila največa pomoč. Jer vidi, niko od nas, ne znam, mislim 

da niko ne bi počeo to da radi, ako ima posla.« V kontekstu podpore in pomoči se ji zdi ključno, 

da bi se začele seksualne delavke v Sloveniji povezovati in samoorganizirati. Šori (2005) pravi, 

da so seksualne delavke pri nas atomizirana množica, saj se med seboj ne družijo, niso povezane 

in se ne organizirajo. Z drugimi seksualnimi delavkami se ne želijo identificirati in jih pogosto 

omalovažujejo. Do podobnih spoznanj sem prišla tudi sama. Seksualne delavke se med seboj 

ne družijo, razen s tistimi, s katerimi si delijo službeno stanovanje, pa še to zgolj v delovnem 

času. Samo ena z ostalimi prijateljuje tudi v prostem času. Med seboj večinoma komunicirajo 

preko spleta, a zgolj v okviru opozarjanja glede nevarnih, nasilnih in neresnih strank. Kaže se 

torej potreba po tem, da bi se začele seksualne delavke med seboj povezovati in 

samoorganizirati v sindikate, kot to počnejo drugod po svetu. S tem bi pričele izražati svoje 

potrebe in se zavzemati za pravice, ki jim pripadajo. Tudi z vidika samopomoči bi bilo 

povezovanje več kot potrebno, saj seksualne delavke delijo stigmo in iz lastne izkušnje vedo, 

kaj pomeni imeti ravno to stigmo (Goffman, 2008). Strokovna delavka društva Projekt Človek 

je na podlagi svojih izkušenj dela z ženskami, vključenimi v prostitucijo, prav tako identificirala 

to potrebo: »Upam, da se bodo čimprej ustvarile neke skupine pomoči tem puncam, kjer bodo 

imele možnost priti v stik same s sabo pa predelovati te svoje rane. Ker tudi če rečejo, sem šla 

prostovoljno v to, je še vedno tvoje telo.« 

V intervjujih s seksualnimi delavkami je bila izpostavljena tudi potreba, ki se nanaša na 

ozaveščanje tistih žensk, ki imajo otroke in uživajo droge. Anja meni, da bi jih bilo treba 

ozavestiti, da morajo za otroke poskrbeti tudi s psihološkega vidika (ne zgolj s fiziološkega in 
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fizičnega): »Predvsem mislim, da je važno, da bi se mamice zavedale to, da ta materialna 

preskrba, pa tudi če igračke piskajo in vriskajo na sto načinov pa lučke utripajo, nobena stvar 

ne more mame nadomestit.« O primanjkljaju čustvene prisotnosti staršev v vzgoji govorijo tudi 

strokovne delavke: »Kar je najpomembnejše pri vseh, je delo na stiku, se pravi, mama-otrok. 

In da mama začne prepoznavat tega otroka, se uglaševat na njegove potrebe, ne na lastne pa 

ga uporabljat za lastne čustvene potrebe, pač pa se uglasit na njega.« (društvo Projekt Človek) 

Greti meni, da bi morali materam, ki so odvisne od drog, najprej omogočiti zdravljenje 

odvisnosti, šele nato pa jim nuditi podporo v materinski vlogi. Enako opozarja tudi strokovna 

delavka društva Stigma: »Gre za to, da mora biti najprej stabilna, zaradi tega ker je jasno, da 

nekdo, ki ni stabilen in ki se zadeva, težko skrbi za otroka.« 

Strokovne delavke so v raziskavi izpostavile še nekaj specifik populacije seksualnih delavk in 

potreb, ki iz teh izhajajo. Te se nanašajo tako na splošne potrebe, kot tudi na potrebe znotraj 

materinstva in partnerstva. V okviru materinstva seksualnih delavk izpostavljajo potrebo po 

krepitvi starševskih kompetenc, kar se nanaša tudi na zgoraj omenjeno psihološko povezavo 

med materjo in otrokom. Tudi ozaveščanje mater seksualnih delavk o posledicah, ki jih ima 

seksualno delo na otroka, strokovne delavke označujejo kot pomembno. Opozoriti želim, da 

strokovne delavke te primanjkljaje opažajo predvsem pri ženskah, ki uživajo droge in jih ne gre 

posploševati na celotno populacijo seksualnih delavk. 

V okviru partnerstva strokovne delavke izpostavijo problem odnosne zasvojenosti, ki je 

eksplicitno izražen pri ženskah, ki se ukvarjajo s prostitucijo. Zaradi zasvojenosti ženske 

pogosto ostajajo v nefunkcionalnih in toksičnih odnosih. Problem je povezan tudi s slabo 

samopodobo in s postavljanjem mej v odnosu do lastnega telesa, kar je potrebno reševati skozi 

terapevtsko obravnavo: »Pri teh puncah so se zelo hitro neke kompenzacije z odnosi pojavljale. 

Ne vem, zelo hitro so se zaljubljale, flirtale, razgaljale, na tak način neko pozornost dobivale 

od moških. Kar mogoče ene druge ne bi. Ni nekih tistih mej glede svojega telesa. To bi lahko 

rekla, da bolj izstopa.« (društvo Projekt Človek)  

Ker je večina seksualnih delavk, s katerimi organizacije prihajajo v stik, ločena od svojih otrok, 

se njihove potrebe oziroma želje nanašajo tudi na vzpostavljanje stikov z otroki. Zanimiv se zdi 

pomislek strokovne delavke društva Ključ, ki izpostavi prav družbena pričakovanja v odnosu 

do materinstva: »Ko jih opazuješ, se vprašaš, a hočejo te otroke imet nazaj zato, ker morajo to 

hotet, ker se to pričakuje od neke mame, da bo skrbela za otroke, ker dejansko so dolgo časa 

narazen.« Nekatere si želijo s seksualnim delom prekiniti in dobiti zaposlitev. Pri tem je s strani 

strokovnih delavk in delavcev ključna podpora v smislu zaposlitvenega svetovanja in pomoči 

pri iskanju nove zaposlitve. 

5.7.2 Iskanje pomoči: perspektiva seksualnih delavk in socialno-varstvenih organizacij 

Seksualne delavke pomoči v različnih socialno-varstvenih organizacijah ne iščejo, bodisi zaradi 

tega, ker res nimajo težav, bodisi zaradi stigme, strahu pred diskriminacijo in nasiljem, 

nezaupanja v institucije ali pa celo zaradi pomanjkanja specializiranih organizacij. Seksualne 

delavke zaradi tega ne pridejo v stik s strokovnimi službami, ne dobijo ustrezne podpore ter 

ostajajo nevidne. Potencialno nevarnost, zaradi katere matere-seksualne delavke ne iščejo 
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pomoči, predstavlja tudi strah, da bi organizacije zlorabile informacije in bi jim odvzele otroke. 

Matere-seksualne delavke pri iskanju pomoči v zdravstvenih in socialnih institucijah naletijo 

vsaj na eno od naštetih strukturnih ovir, zaradi katerih ne dobijo ustrezne podpore (Duff, 

Shoveller, Chettiar, Feng, Nicoletti in Shannon, 2015).  

O strahu pred institucijami govorijo tudi strokovne delavke iz različnih organizacij. Ženske, ki 

se ukvarjajo s prostitucijo, to prikrivajo pred strokovnimi delavkami, kar kaže na strah pred 

obsojanjem in stigmo. Iz tega izhaja tudi strah pred nepravično oziroma pristransko obravnavo, 

ki nastane kot posledica predsodkov strokovnih delavk in delavcev. V intervjujih s strokovnimi 

delavkami je bil v tem kontekstu izpostavljen tudi strah pred odvzemom otrok:  

»Gospa je bila najprej strašno zadržana, ni zaupala, njo je tako blazno skrbel, kaj bo, 

ko bomo mi zvedli, kaj ona počne. Je živela v strahu, da ji bomo zaradi tega otroke vzel 

in se je tega res izogibala. In tudi to, kar je ona počela, je pol zelo na tak blag način 

poimenovala, recimo, da samo pleše, niti v sanjah ne da bi kej drugega.« (CSD) 

»Če se odločijo, da bodo same skrbele za otroka in da vzpostavijo stabilnost, jih je 

pogosto strah. Pogosto jih je strah, kaj bodo rekli na CSD-ju, ali ji bodo na CSD-ju 

otroka vzeli. Zaradi tega strahu si pogosto ne upajo prositi za pomoč.« (društvo Stigma) 

Seksualne delavke se v izogib morebitnim tveganjem ob iskanju pomoči poslužujejo različnih 

tehnik samopomoči. Nekatere se v primeru težav pogovorijo s svojim partnerjem ali drugimi 

bližnjimi osebami, druge se oprimejo meditacije, branja knjig o osebnostni rasti ali se razvedrijo 

z video smešnicami na spletu. Govorijo tudi o negativnih izkušnjah z iskanjem pomoči v 

različnih institucijah, zaradi česar nasilja strank in drugih kaznivih dejanj ne prijavljajo 

pristojnim institucijam. Ena od njih je eksplicitno izpostavila nekorekten odnos policistov 

(posmehovanje, nepravična obravnava). Izkušnje z diskriminatorno in nepravično obravnavo 

vodijo v to, da seksualne delavke ne želijo ali ne upajo iskati pomoči, zato je pri nudenju pomoči 

in podpore seksualnim delavkam ključnega pomena neobsojajoča obravnava, zagotavljanje 

anonimnosti in diskretnosti ter varovanje osebnih podatkov. Anja na primer pove, da so v 

zdravstveni organizaciji izneverili njeno zaupanje: »[…] sam službe ne morem dobit, ker me 

tista detox odpustnica jebe […], ko so mi obljubil diskretnost pol pa vse naprej pošljejo. 

Izneverijo tvoje zaupanje.« Obenem pa izpostavi pozitivno izkušnjo z nevladno organizacijo, 

kjer ji nudijo psihoterapevtsko pomoč: »Oni [o.p. NVO s področja uporabe drog] me nikoli 

niso razočarali, so res diskretni, nikoli ne grejo informacije od njih, medtem ko so pa iz detoxa 

vse poslali okrog.« Ena intervjuvanka je dejala, da ne ve, kam bi se lahko obrnila po pomoč, 

kar ocenjujem za zelo zaskrbljujoče. 

Kljub temu da seksualne delavke izpostavljajo, da pomoči ne iščejo, pa imajo nekatere vladne 

in nevladne socialno-varstvene organizacije kar nekaj primerov obravnav uporabnic, ki so se 

ukvarjale s prostitucijo. V stik z organizacijami uporabnice ne prihajajo zaradi prostitucije 

same, temveč zaradi drugih problemov, ki so največkrat povezani z različnimi oblikami nasilja 

in zasvojenostjo. Problematike, zaradi katerih so seksualne delavke vključene v obravnavo, se 

razlikujejo glede na področje, za katerega se posamezna organizacija specializira. Društvo 

Projekt Človek in društvo Stigma na primer delujeta na področju zasvojenosti in uporabe drog, 
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kar pomeni, da se uporabnice v njihove programe vključujejo zaradi omenjenih problematik. 

Društvo Ključ ima izkušnje z ženskami, ki so žrtve trgovine z ljudmi, na CSD pa seksualne 

delavke velikokrat prihajajo zaradi nasilja, denarne socialne pomoči in zdravstvenega 

zavarovanja: »Največkrat pridejo [o.p. seksualne delavke] zaradi denarne pomoči, 

zdravstvenega zavarovanja in zaradi nasilja v družini. Samo takrat po navadi ne spregovorijo, 

ker zelo težko spregovorijo kakšno je njihovo delo.« (CSD) Večina organizacij se seksualnimi 

delavkami srečuje posredno, preko preusmerjanja s strani drugih institucij (na primer s strani 

policije, različnih dnevnih centrov in drugih NVO).                               

Kdo so seksualne delavke, s katerimi organizacije prihajajo v stik? Značilnosti populacije 

strokovne delavke opredeljujejo silno raznoliko, saj različne organizacije prihajajo v stik z 

različnimi oblikami prostitucije, znotraj katerih je potrebno razločevati tudi različne podskupine 

populacije seksualnih delavk (žrtve trgovine z ljudmi oziroma žrtve prisilne prostitucije, 

uporabnice drog, brezdomke ipd.). Profil uporabnic v določeni organizaciji je odvisen tudi od 

programov, ki so jim ponujeni (dnevni center, zdravljenje odvisnosti, terapevtska obravnava, 

namestitev varni hiši ipd.). Društvo Projekt Človek ima izkušnje s seksualnimi delavkami, ki 

so se s prostitucijo ukvarjale zaradi preživetja in sredstev za drogo, vendar so po vključitvi v 

program s tem prenehale (saj je bil to tudi pogoj za vključitev). Podoben profil uporabnic 

obravnava tudi društvo Stigma, le da se bolj usmerja v zmanjševanje škode in ne toliko v 

zdravljenje odvisnosti: »Ženske, ki se vključijo v varno hišo, po navadi prenehajo s prostitucijo 

ali pa se vsaj manj prostituirajo. Naše uporabnice, ki so uporabnice drog, se večinoma 

prostituirajo za drogo in za streho nad glavo […], toliko mogoče, da imajo za eno, dve tableti 

ali pa za en šus. Gre za take smešno nizke zneske.« Kot že omenjeno, so tudi oblike prostitucije 

znotraj populacije različne: »Pri tistih, ki se prostituirajo, obstajajo zelo različni načini pri 

naših ženskah, od nekih erotičnih masaž do tega, da se prek portalov dogovarjajo, do tega, da 

se zmenijo na teh točkah, kjer se uporabniki zbirajo, in se s kom tam dogovorijo za spolno 

uslugo v zameno za par evrov ali drogo.« (društvo Stigma) Društvo Ključ dela z žrtvami 

trgovine z ljudmi, med temi tudi z žrtvami prisilne prostitucije, a njihova strokovna delavka 

izpostavlja, da imajo tudi druge uporabnice: »Delamo tudi  z osebami, ki niso nameščene v naš 

varen prostor, to so pa predvsem tiste, ki so mogoče kdaj bile v varnem prostoru, pa niso več 

[…], ali pa s kakšnimi, za katere ne moremo reči, da so žrtve trgovine z ljudmi, ampak vseeno 

rabijo pomoč in jim potem ne rečemo ne.« 

5.7.3 Načini dela in vrste obravnave v različnih socialno-varstvenih organizacijah 

Vrsta obravnave je tako odvisna od posamezne organizacije in od problematike, ki jo 

organizacija naslavlja. Pri organizacijah, vključenih v raziskavo, gre za socialno delo, ki ga 

izvajajo na društvu Ključ in na CSD, zmanjševanje škode v društvu Stigma in terapevtsko delo 

v društvo Projekt Človek. Obravnava zrcali tudi stališča, ki jih imajo strokovne delavke in 

delavci do področja prostitucije. Vse strokovne delavke, vključene v raziskavo, na prostitucijo 

gledajo skozi viktimološko perspektivo, pri čemer ponudnice spolnih storitev dojemajo kot 

žrtve in zanikajo prostovoljnost odločitve za vstop v prostitucijo:  

»Na prostitucijo med uporabnicami drog gledam na to kot nek odnos ženske do sebe. 

So ženske, ki so tak način spoznale že zelo mlade, ki so bile zelo mlade prodane ali pa 
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so doživele neko drugačno zlorabo in je žalostno. Ne poznajo drugačnega načina. 

Vedno znova se zatekajo k temu, ko imajo  težave z denarjem, pa ko bi se mogoče dalo 

na drugačen način, se one hitro zatečejo k temu. Izgubljajo stik s svojim telesom. 

Pogosto povečajo tudi svoj konzum drog v času, ko se prostituirajo. In ja, tiste, ki se 

ukvarjajo s prostitucijo, so bile izdane s strani družinskih članov, in so se že kot 

najstnice začele ukvarjati s prostitucijo. Prostitucijo vidim kot nek način, da preživijo.« 

(društvo Stigma) 

»Naše stališče je, da ne obstaja prostovoljna prostitucija. Kar fiksno. Ker zdajle v 

zadnjem obdobju mi dejansko delamo z ženskami, ki niso žrtve trgovine z ljudmi in jih 

lahko poimenujem kot žrtve prostitucije […], ko jo imaš tam, v varnem prostoru, pa je 

recimo slovenska državljanka, ampak pri delu z njo ni čist nobene razlike kot pri žrtvah 

trgovine z ljudmi. Pa je šla »sama« v to, mislim »sama«, zato ker je bila zlorabljena, 

ker je bila prisiljena, zato je šla sama v to.« (društvo Ključ) 

»V glavnem gre tu za žrtve, ki nimajo nobene izbire in pol pristanejo v prostituciji.« 

(CSD) 

»Mislim, da ni prostovoljno, vedno te neki pahne v to in ni prostovoljno.« (društvo 

Projekt Človek) 

Strokovna delavka društva Projekt Človek vseeno izpostavi zmanjševanje škode kot učinkovito 

prakso pri delu s seksualnimi delavkami: »Prostitucija je in bo, tako kot so droge bile in bojo, 

in je pač treba delati na zmanjševanju škode.« 

Načini dela, ki jih različne organizacije aplicirajo v delo s seksualnimi delavkami, so splošni 

oziroma niso posebej specializirani za populacijo seksualnih delavk, ki se aktivno ukvarjajo s 

prostitucijo. Ugotavljam, da v Sloveniji ni specializiranih programov, ki bi bili posebej 

namenjeni tej ciljni skupini, kar pomeni, da večina populacije ostaja zunaj programov podpore 

in pomoči. V večini organizacij, vključenih v raziskavo, prostitucije pri uporabnicah niti ne 

obravnavajo posebej oziroma jo vpletejo v standarden proces strokovnega dela: »Ampak to je 

po navadi samo dodatek zraven, ko je šlo za denar v tistem trenutku, ko je rabila za »dope«. 
Tako da v tem primeru ne, in tako kot sem rekla, se potem skoz terapijo lotevamo teh tem.« 

(društvo Projekt Človek) Posebno pozornost prostituciji posvetijo tudi, če ta pri uporabnici 

predstavlja izrazit problem, ki vpliva na druga življenjska področja, ali pa v primeru, da 

uporabnice prostitucijo same izpostavijo kot problem. Strokovna delavka društva Stigma pove, 

da začnejo ženske po navadi same govoriti o prostituciji, saj čutijo potrebo, da se nekomu 

izpovejo.  

Društvo Ključ se med drugim specializira za delo z žrtvami prisilne prostitucije, zaradi česar je 

prostitucija obravnavana skozi poseben del »rehabilitacije«. Uporabnicam skušajo zagotoviti 

varen prostor, v katerem je mogoče spreminjati izkušnje in odnose (tudi do lastnega telesa): 

»Tukaj dobijo neko tako pozitivno referenco v življenju, se pravi, »bila sem zdaj nekje, kjer se 

ni noben drl name, noben me ni kaznoval, če sem naredila kaj narobe, smo se pogovorili«. In 

to je ful pomembno izhodišče, ker imajo potem možnost odnose ocenjevat mal drugače.« Tudi 

v varni hiši se usmerjajo k doseganju sprememb, a uporabnicam svoje pomoči ne vsiljujejo, 
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temveč počakajo, da se same odločijo za pot k spremembi. Pri tem je pomembno postavljati 

kratkoročne in dolgoročne, predvsem pa dosegljive in realne cilje: »V varni hiši ne gre samo za 

nastanitev, gre bolj za to, da delajo nekaj na sebi, da nekaj pri sebi spremenijo. Je pa to od 

posameznice do posameznice zelo različno. Za nekatere, ki bodo prišle iz ulice, bo že zelo 

veliko, da bodo vzdrževale vsakodnevno higieno, da bodo počistile za sabo, res najbolj osnovne 

stvari. Pri drugih pa so cilji višji.« (društvo Stigma) 

Ko strokovne delavke povprašam glede materinstva seksualnih delavk, nekatere omenijo 

pomen pravične, nepristranske obravnave. Strokovna delavka CDS izpostavi, da se uporabnice 

ne sme obravnavati drugače samo zaradi tega, ker se ukvarja s prostitucijo. Pri tem poudarja 

pomen pogovorov in obiskov na domu, ki bodo v pomoč pri oblikovanju celostne slike 

uporabničinega materinstva: »Treba se je res pogovorit, če že ma tak biznis, da se vidi, da ima 

ženska meje, da ne bi kdaj pomislila, da bi pa slučajno otroke vključevala notri ali pa da bi bili 

pri tem prisotni […], treba je pa videt, da je ženska res odgovorna, da se zaveda, kaj počne, in 

da ne prestopa meje.« Kljub temu so vse strokovne delavke enotne v mnenju, da je treba vsak 

sum na zlorabo ali zanemarjanje otrok prijaviti pristojnim organom, k čemur so strokovni 

delavci tudi zakonsko zavezani: »Mislim, da smo mi moralno dolžni otroke zaščitit. Odrasli 

smo tisti, ki imamo zmožnost odločanja, otroci je pa nimajo in se mi odločamo namesto njih 

[…], absolutno pomagat mamam, ampak mogoče mamo ozaveščat o tem,  kaj počne otroku s 

tem in jo probat nekak dobit ven. V kolikor pa to v nekem kratkem času ne gre, pa absolutno 

mislim, da smo dolžni otrokom zagotovit varnost.« (društvo Projekt Človek) 

Pri delu organizacije postavljajo različne pogoje vključitve v programe, na primer abstinenca, 

izstop iz prostitucije, namestitev brez otrok ipd. Pogoji so odvisni tudi od same narave 

programa. V društvu Stigma na primer ne morejo nuditi nastanitve materam z otroki, saj 

uporabnice v njihovem programu aktivno uporabljajo droge, zaradi česar niso sposobne skrbeti 

za otroka. V dveh organizacijah nudijo nastanitev uporabnicam z otroki, pri čemer so tudi otroci 

vključeni v obravnavo. V vseh organizacijah se trudijo, da uporabnice vzdržujejo stike s svojimi 

otroki, tudi v primeru odvzemov. Strokovne delavke jim nudijo spremstvo in podporo pri 

navezovanju stikov z otrokom (ki živi pri rejnikih). V primeru napredka in dosežene stabilnosti 

se velikokrat odločijo tudi za združitev mame in otroka. Pri tem se vedno prilagajajo potrebam 

in željam uporabnic. Pri vzdrževanju stikov pa pomagajo tudi uporabnicam, katerih otroci so 

ostali v državi izvora, kar se dogaja v primeru žrtev trgovine z ljudmi. »Če drugega ne, jim 

damo telefon, da jih pokličejo. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da jim omogočimo, da se 

slišijo. Vsaj enkrat na teden pokličejo domov in se pogovarjajo [o.p. z družino in otroki].« 

(društvo Ključ) 

Ključne dileme, s katerimi se strokovne delavke srečujejo pri delu s populacijo seksualnih 

delavk, se navezujejo predvsem na njihovo materinstvo. Kljub temu pa je potrebno upoštevati 

dejstvo, da organizacije prihajajo v stik z uporabnicami, pri katerih ni edini problem (če to sploh 

je) prostitucija, temveč gre za pridružene probleme, med katerimi prevladuje uporaba drog. 

Strokovne delavke izpostavljajo, da jim primanjkuje vpogleda v materinstvo uporabnic, če te 

niso vključene v program namestitve, a na primer obiskujejo dnevni center, z dilemami pa se 

srečujejo tudi pri združitvi matere z otrokom (po odvzemu): »To je dilema, večna dilema, kdaj 

otroka namestit k mami, kdaj bo prišel tisti moment, ko bo rekla, zdaj mam pa vsega dovolj, pa 
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kam bo šla v končni fazi, kam bo šel ta otrok z njo… to. S tem se mi recimo redno srečujemo.« 

(društvo Projekt Človek)  

Obravnavane organizacije se pri delu povezujejo z ostalimi (socialno-varstvenimi) 

organizacijami. V nekaterih primerih je sodelovanje med organizacijami vzpostavljeno zaradi 

otroka: »Kar se tiče neke obravnave uporabnice pa otroka sodelujemo s CSD-jem, s pediatrom, 

z razvojno ambulanto, z vrtcem, s šolo.« (društvo Projekt Človek) Zaradi same prostitucije pa 

načeloma ostalih organizacij ne vpletajo v reševanje primera, razen če je prostitucija pri 

posameznici izrazit problem: »[…] glede same prostitucije, seveda, če bi bilo to nekaj, kar bi 

bilo zelo izrazitega, seveda bi se z drugo organizacijo tudi povezali.« (društvo Projekt Človek)  

Večinoma se pri tem prilagajajo individualnim potrebam posamezne uporabnice. Z ostalimi 

organizacijami strokovne delavke sodelujejo tudi v smislu preusmerjanja uporabnic - svoje 

uporabnice preusmerijo v druge organizacije, če se jim zdijo programi bolj primerni, in obratno, 

sprejemajo uporabnice, preusmerjene iz drugih organizacij.  
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VI SKLEP 

Glavne ugotovitve magistrskega dela predstavljam v obliki strnjenih odgovorov na 

raziskovalna vprašanja, ki so bili deloma razčlenjeni že v interpretaciji rezultatov. Dodajam tudi 

nekatera sklepna razmišljanja, ki se mi zdijo ključnega pomena v okviru izvedene raziskave.  

Pojavnost materinstva in partnerstva med seksualnimi delavkami ni zanemarljiva, kar pomeni, 

da se udejstvujejo v različnih socialnih vlogah. Materinska in partnerska vloga sta tesno 

povezani z ženskostjo in družbeno določenimi normami, ki jim seksualne delavke v vlogi 

matere in partnerke ne zadostujejo. Seksualne delavke se kljub temu v omenjenih socialnih 

vlogah opredeljujejo izrazito pozitivno. Pri samovrednotenju v vlogi partnerke se pogosteje 

pojavljajo opredelitve z negativnim predznakom, medtem ko materinsko vlogo opisujejo v 

presežnikih. To pripisujem večji moralni obremenjenosti materinstva in zaščiti pred 

morebitnimi institucionalnimi posegi v starševstvo, saj bi z izpostavljanjem težav vzbudile 

sumničavost glede starševskih kompetenc in primerne skrbi za otroka. Tudi prepletanje 

različnih življenjskih področij in vlog opredeljujejo podobno. Partnerstvo v primerjavi z 

materinstvom dojemajo kot manj kompatibilno seksualnemu delu, zaradi česar zaznavajo tudi 

več negativnih vplivov na partnerske odnose. Nekatere seksualne delavke se zaradi tega 

odločijo za samsko življenje ali pa za čas trajanja partnerske zveze prekinejo s seksualnim 

delom. Negativno doživljanje povezave med partnerstvom in prostitucijo opredeljuje predvsem 

razkritje pred partnerjem, spričo katerega sta ti dve področji bolj prepleteni. Ženske se namreč 

večinoma odločajo za prikrivanje pred otroki, s čimer pa vzpostavljajo tudi večjo distinkcijo 

med področjema materinstva in prostitucije. Seksualno delo pogosto racionalizirajo tako, da ga 

opravičujejo skozi govor o časovni fleksibilnosti in investiranju prisluženega denarja v dobrobit 

otrok in družine. S pomočjo tovrstnih spoprijemalnih mehanizmov omogočajo 

samovrednotenje v vlogi dobre matere in pozitivno doživljanje povezave med materinstvom in 

prostitucijo. 

Glavna strategija usklajevanja vloge seksualne delavke z ostalimi socialnimi vlogami je 

ločevanje zasebnega in poklicnega življenja. To vzdržujejo z ločenostjo službenih in zasebnih 

telefonov ter prostorov, z delovnim časom, nenazadnje pa tudi z miselno separacijo, ki jim 

omogoča preklop med delom in domom. Omenjeni mehanizmi kažejo na to, da ženske svojo 

identiteto definirajo tudi izven polja prostitucije, kar je še bolj izrazito pri udeleženkah, ki imajo 

otroke. Strategije usklajevanja, ki se specifično nanašajo na vlogo matere ali vlogo partnerke, 

so več ali manj povezane z glavno strategijo ločevanja med zasebnim in poklicnim življenjem 

ter z organizacijo seksualnega dela; prilagajanje urnika dela, večja pazljivost pri delu, 

zagotavljanje diskretnosti, prikrivanje, selekcija strank, pri usklajevanju s partnerstvom pa tudi 

ločevanje spolnosti s komercialnimi in nekomercialnimi spolnimi partnerji.  

Govor o prostituciji je bil vedno povezan z družbenimi normami, nadzorovanjem spolnosti 

oziroma ženskega spolnega vedenja (Zaviršek, 1994), pa tudi z ženskostjo in družbenimi 

vlogami, ki ji pritičejo. Opredeljevanje in usklajevanje različnih socialnih vlog, ki jih imajo 

seksualne delavke, je tako povezano s širšim družbenim kontekstom; z diskurzivnimi, pa tudi s 

pravnimi in političnimi dejavniki, ki v veliki meri določajo konstituiranje in doživljanje 

različnih socialnih vlog. Pomembna iztočnica pri razumevanju in opredeljevanju socialnih vlog 
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seksualnih delavk je tudi njihova lastna umestitev znotraj diskurzivnih praks, ki se nanašajo na 

prostitucijo.  

V slovenskem prostoru znotraj različnih aktivističnih in raziskovalnih institucij (npr. Amnesty 

International in Mirovni inštitut) opažam prisotnost retorike seksualnega dela, ki seksualne 

delavke opolnomoča in zavzema kritično distanco do njihove apriorne viktimizacije. V 

pričujoči raziskavi se nobena ženska ni opredelila kot žrtev, čeprav nekatere govorijo o 

pomanjkanju alternativnih možnosti zaposlitve, kar implicira omejenost izbire in je znotraj 

določenih diskurzov interpretirano kot prisila. Kljub temu ženske tovrstnih družbenih 

dejavnikov ne dojemajo v luči prisile, temveč poudarjajo lastno odločitev za seksualno delo. 

Nasprotno pa strokovne delavke zavzemajo abolicionistično, viktimološko perspektivo v 

odnosu do prostitucije, pri čemer kot elemente prisile izpostavljajo različne osebne in družbene 

dejavnike. Razkol med mišljenjem seksualnih in strokovnih delavk se je v raziskavi pokazal 

tudi na nekaterih drugih mestih. V pogovorih s strokovnimi delavkami je bil bolj izrazit vidik 

izpostavljanja problemov in tveganj seksualnega dela, ki negativno vplivajo na materinstvo (in 

otroke). Seksualne delavke pa so izpostavile več pozitivnih vplivov seksualnega dela na 

materinstvo. Govorijo o časovni fleksibilnosti seksualnega dela ter o finančnem vidiku, zaradi 

katerega lahko otrokom zagotavljajo boljšo prihodnost. Ob tem izpostavljajo tudi negativne 

vplive, povezane s stigmo prostitucije in uživanjem drog. Slednje je kot rizično vedenje menda 

značilno za večino populacije seksualnih delavk, dojeto tudi s strani strokovnih delavk. Te 

izpostavljajo še druge negativne vplive prostitucije na materinstvo, ki jih seksualne delavke 

sicer ne zaznavajo.  

Razlike so se posledično pojavljale tudi v opredeljevanju izhajajočih potreb. Večina seksualnih 

delavk izpostavlja, da ne potrebuje nikakršne oblike pomoči, zaradi česar sem se tekom 

raziskovanja spraševala, ali gre v primeru analize materinstva in partnerstva seksualnih delavk 

za patologizacijo in problematiziranje pojavov, ki per se niso oporečni. Dve sogovornici sta 

kljub temu izpostavili nekaj potreb, ki pa se ne nanašajo zgolj na materinstvo: 

(1) Psihoterapevtska in psihosocialna pomoč; zaradi negativnih občutkov, ki so posledica 

usklajevanja prostitucije z materinstvom, kakor tudi zaradi splošnih negativnih izkušenj znotraj 

prostitucije. 

(2) Ozaveščanje o škodljivih vplivih uživanja drog na materinstvo; zaradi ozaveščanja o 

psihološki prisotnosti matere v vzgoji otrok, ki pri uživalkah drog pogosto umanjka.  

(3) Zaposlitveno svetovanje; zaradi podpore pri iskanju nove zaposlitve in pri izstopu iz 

prostitucije.  

(4) Samoorganiziranje; zaradi uveljavljanja pravic iz delovne zakonodaje in spreminjanja 

regulatornih okvirov prostitucije. 

Tudi strokovne delavke identificirajo določene potrebe:  

(5) Krepitev starševskih kompetenc.  

(6) Ozaveščanje o posledicah, ki jih za otroka prinaša seksualno delo; zaradi negativnega vpliva 

seksualnega dela na otroke in starševstvo.  



 
 

112 

 

(7) Zdravljenje odnosne zasvojenosti; da seksualne delavke ne bi več vztrajale v 

nefunkcionalnih in izkoriščevalskih partnerskih odnosih.  

(8) Vzpostavljanje stikov z otroki pri seksualnih delavkah, ki so ločene od svojih otrok ali pa 

so jim bili odvzeti; saj materinstvo pogosto predstavlja področje, znotraj katerega lahko ženske 

vzpostavljajo pozitivno samoidentifikacijo.  

(9) Samopomočne skupine; zaradi predelovanja slabih izkušenj in travm v skupini oseb z 

izkušnjo prostitucije, saj je tako medsebojno razumevanje na najvišji stopnji.  

Razlike med seksualnimi in strokovnimi delavkami, ki se kažejo v opredeljevanju obravnavane 

tematike, nastajajo kot posledica heterogenosti populacije ponudnic spolnih storitev. Seksualne 

delavke, vključene v raziskavo, večinoma niso uporabnice socialno-varstvenih organizacij, kar 

predstavlja potencialni razlog za razhajanja v mišljenju. Prav tako ne govorijo o prisotnosti 

problematik, ki jih obravnavajo različne socialno-varstvene organizacije, npr. zasvojenost, 

uporaba drog, nasilje, prisilna prostitucija ipd.  

Nekatere seksualne delavke imajo kljub temu izkušnje z obravnavo v socialno-varstvenih 

organizacijah. Izpostavljajo tako negativne kot pozitivne izkušnje. Negativne se navezujejo 

predvsem na nekorekten odnos strokovnjakov, pozitivne pa na zagotavljanje anonimnosti in 

varovanje osebnih podatkov. Seksualne delavke podpore ne iščejo zaradi prostitucije same, 

temveč zaradi drugih problematik, ki so največkrat povezane z različnimi oblikami nasilja, 

uporabo drog in zasvojenostjo. Zakaj? Morda zaradi tega, ker jim prostitucija res ne predstavlja 

težave, morda zaradi nezaupanja v institucije, zaradi strahu pred diskriminacijo in nepravično 

obravnavo ali pa celo zaradi umanjkanja specializiranih organizacij. Med raziskovanjem sem 

ugotovila, da trenutno v Sloveniji ni socialno-varstvenega programa, ki bi bil posebej 

specializiran za področje prostitucije. K oblikovanju programa stremi društvo Freya – društvo 

za zmanjševanje škode na področju prostitucije, ki pa je zaenkrat še v zagonski fazi. Prostitucija 

tako ostaja obravnavana znotraj posameznih organizacij, ki govor o tej temi vključijo v svoj 

standardni proces dela (pri tem je izjema društvo Ključ), če je ta problematika pri uporabnici 

izrazito izražena. Zaradi tega se strokovne delavke pri delu večinoma ne srečujejo z dilemami, 

ki bi se neposredno nanašale na seksualno delo. Ena od pomembnih dilem, ki se navezuje na 

starševstvo seksualnih delavk, je pomanjkanje vpogleda v njihovo materinstvo. Kljub temu 

podobna dilema nastaja pri delu z uporabnicami drog, ki niso nameščene v program namestitve 

in denimo obiskujejo dnevne centre organizacij. Opredeljevanje problematik, ki so tako tesno 

povezane med seboj, je izjemno težko ločevati in jih definirati enoznačno. 

Zaradi omenjenega pa tudi zaradi stigmatiziranosti področja prostitucije in nezainteresiranosti 

seksualnih delavk za iskanje pomoči, je še toliko bolj pomembno, da so deležne celostne 

obravnave v primeru, da jo želijo oziroma jo potrebujejo. Ključnega pomena je delo brez 

predsodkov in moralne obremenjenosti, kar vodi v zmanjševanje pristranskosti pri delu: »Tako 

i psihoterapeut, treba mi neko koji neče gledati na mene, prvo kad ja dođem i kažem »ja sam 

seksualna delavka«, i da reče »ajoj, gledaj čime se ona bavi«. Ne, ja hočem, da kaže »okej, ti 

to radiš, da vidimo sad kako ču ti ja pomoči«. Znači treba mi neko pravi, prava osoba.« (Greti)  

Delo socialnega pedagoga je prav to; vzpostavljanje zaupnega odnosa ter sprejemanje in 

razumevanje uporabnika v trenutni življenjski situaciji. To je še posebej pomembno, če 
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govorimo o materinstvu, ki je močno obremenjeno z moralnimi in vrednotnimi sodbami, 

polariziranimi na dobro mater in grešno ponudnico spolnih storitev. 

Glede na to, da večina seksualnih delavk ne išče podpore v socialno-varstvenih organizacijah, 

bi bilo za začetek smiselno razmisliti o zmanjševanju škode na področju prostitucije v smeri 

ozaveščanja in informiranja o različnih tematikah; o varni spolnosti, zdravju, pravni ureditvi 

prostitucije, uživanju drog, trgovini z ljudmi, vplivu seksualnega dela na materinstvo ipd. 

Za konec sklepnega razmišljanja bi rada omenila še nekaj omejitev raziskave, ki jih je potrebno 

upoštevati pri interpretaciji rezultatov. Rezultatov ne gre posploševati na celotno populacijo 

seksualnih delavk, saj vzorec ni reprezentativen. Menim, da sem navkljub izjemno težki 

dostopnosti ciljne skupine uspela pridobiti relativno velik vzorec sodelujočih. Raziskava 

obravnava zgolj segment stanovanjske prostitucije (le deloma tudi druge oblike), zaradi česar 

vzorec ne zajema različnih podskupin populacije seksualnih delavk. O teh v pričujoči raziskavi 

govorijo strokovne delavke, s čimer zagotavljajo predstavitev heterogenosti izkušenj žensk v 

prostituciji. Pomanjkljivost raziskave vidim tudi v tem, da sem z večino seksualnih delavk 

opravila telefonski intervju, saj bi izvedba osebnega intervjuja omogočala večjo poglobljenost 

pogovorov.  

Glede na ugotovitve raziskave lahko zaključim, da je tema materinstva in partnerskih odnosov 

med seksualnimi delavkami aktualna, saj se večina udejstvuje vsaj v eni od vlog. Ugotovitve 

potrjujejo ambivalentnost omenjenih vlog, kar kaže na to, da usklajevanje le-teh predstavlja 

izziv, zaradi katerega morajo seksualne delavke razviti različne strategije za vzdrževanje 

ravnotežja med različnimi življenjskimi področji. Uporabnost rezultatov vidim v prepoznanih 

potrebah seksualnih delavk, ki odpirajo možnosti za implikacijo različnih praks v smeri 

naslavljanja razbranih potreb. Uporabljena metodologija je omogočila spoznavanje različnosti 

subjektivnih doživljanj in heterogenosti izkušenj seksualnih delavk, ki so osrednja nit 

pričujočega dela in jih velja upoštevati pri obravnavi tematik, kot je prostitucija. Menim, da 

raziskava kljub omejitvam predstavlja celovit vpogled v materinstvo in partnerske odnose 

seksualnih delavk, in s subjektivnimi pripovedmi žensk pomembno prispeva k razumevanju 

skrite populacije.  
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PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Vprašalnik za intervju s seksualnimi delavkami 

 

Demografska vprašanja: starost, izobrazba, kraj dela (podeželsko ali mestno okolje), doba v 

prostituciji.  

1. Skrb za otroke in vzgoja 

− Koliko otrok imaš? 

− Ali vedo, s čim se ukvarjaš? 

− Kako bi opisala svojo družino? 

− Kaj bi najbolje opisalo tvoj odnos do otrok? 

− Bi lahko opisala en dan ali eno popoldne, ki ga preživiš z otroki (kaj počnete, ko ste 

skupaj?) 

− Kako bi se opisala kot mama? 

− Kako doživljaš svojo materinsko vlogo? 

− Se ti zdi, da lahko usklajuješ vlogo seksualne delavke z vlogo mame? Na kakšne načine 

to počneš? 

− Kateri občutki bi najbolje opisali tvoje doživljanje povezave med materinstvom in 

prostitucijo? 

− Ali se je tvoje delo, ko si dobila otroke, v čem spremenilo? 

− Kako tvoj poklic vpliva na otroke? Se ti zdi, da so zaradi tega deležni drugačne vzgoje? 

− Kako poskrbiš za varstvo otrok?  

− Bi potrebovala kakšno pomoč v okviru materinstva? Če ja, kakšno? 

 

2. Zasebno in poklicno življenje 

− Kako je s stanovanjem, delaš v službenem stanovanju skupaj s kolegicami ali doma? 

− Koliko je zate pomembno, da imaš ločeno zasebno in poklicno življenje? Zakaj? 

− Na kakšne načine ločuješ zasebno in poklicno življenje? 

− Če delaš doma, ali vedno poskrbiš za varstvo otrok? 

 

3. Izpostavljenost tveganjem 

− Se ti zdi, da svoje delo opravljaš drugače, ker imaš otroke? 

− Ali veš za kakšen primer, ko so bili otroci priča kakšnim neprimernim prizorom 

(uživanje drog, srečanje s stranko)?  

− Kako ti doživljaš to? 

− Kako misliš, da bi lahko takšne stvari preprečili?  
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4. Partnerstvo 

− Kako bi opisala vajino zvezo? 

− Ali partner ve, da se ukvarjaš s prostitucijo?  

− Kakšen je njegov odnos do tvojega dela? 

− Kako ti doživljaš povezavo med partnerstvom in prostitucijo?   

− Mi lahko opišeš, kako je na primer, ko prideš od stranke domov k partnerju?  

− Ali imata zaradi seksualnega dela kakšne težave v zvezi? Če ja, kaj bi rekla, da je 

največja težava?   

− Kako je z zaupanjem glede spolno prenosljivih bolezni? 

− Kaj bi najbolje opisalo partnerjevo vpletenost v vzgojo otrok?  

− Ali imaš občutek, da prostitucija vpliva na vaše skupno družinsko življenje? Če ja, 

kako? 

 

5. Drugi pomembni odnosi 

− Kakšen je tvoj odnos z družino? 

− Kakšen je njihov odnos do prostitucije? Ali vedo za ponujanje spolnih storitev?  

− Se je njihov odnos do tebe kaj spremenil, ko (če) so izvedeli za prostitucijo?  

− Ali ste z ostalimi seksualnimi delavkami povezane med sabo? Če ja, na kakšne načine 

si nudite podporo?  

− Kakšen je tvoj bližnji krog prijateljev? 

− Si nasploh komu, ki ti ni ravno blizu zaupala, da se ukvarjaš s prostitucijo? (npr. 

sosedom, zdravniku, ginekologu, otrokovim vzgojiteljem, učiteljem) 

− Če prikrivaš, da se ukvarjaš s prostitucijo (npr. prijateljem, družini, otroku), na kakšen 

način to počneš in zakaj?  

 

6. Potrebe in iskanje pomoči  

− Če potrebuješ kakršnokoli pomoč, se kdaj obrneš na organizacije? Če ja, na katere? 

− Kako doživljaš delo in pomoč organizacij?   

− Kaj bi potrebovala v kontekstu pomoči?  

− Kaj pa v okviru materinstva in partnerstva?  
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PRILOGA 2: Spletni vprašalnik za seksualne delavke 

 

Pozdravljena, 

 

sem absolventka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti in pišem magistrsko nalogo na temo 

materinstva in partnerskih odnosov žensk, ki se ukvarjajo s prostitucijo. Poleg osebnih in telefonskih 

intervjujev, želim podatke pridobiti tudi preko spletne ankete. 

Če si mama ali imaš partnersko zvezo oziroma si jo imela v preteklosti, bi bila zelo hvaležna, če bi si 

vzela približno 5 minut časa in rešila anketo. Anketa je popolnoma anonimna.  

Najlepša hvala za sodelovanje! 

Pridobljeni podatki so popolnoma anonimni in bodo služili zgolj v raziskovalne namene.  
 

1. Starost: 

  

 
2. Izobrazba:  

 nedokončana osnovna šola  

 osnovnošolska  

 srednješolska (poklicna)  

 gimnazijska  

 višješolska  

 univerzitetna  

 magisterij ali doktorat znanosti  
 
3. Koliko časa se ukvarjaš s prostitucijo?  

  

 
4. Delam v:   

 podeželskem okolju  

 mestnem okolju  
 
5. Delam:  
Označiš lahko več odgovorov.  

 pri sebi doma  

 v ločenem stanovanju sama  

 v ločenem stanovanju s kolegico/-cami  

 v hotelih / motelih  

 v avtu  

 drugo:  
 
6. Označi katere od spodnjih trditev veljajo zate.   

 Imam ločen službeni in zasebni telefon.   

 Delam daleč stran od kraja bivanja.   

 Izven delovnega časa ugasnem službeni telefon.   

 Striktno se držim svojega delovnega časa.   

 Trudim se, da o svojem delu govorim čim manjšemu krogu ljudi.   
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 7. Ali imaš otroka/-e?  

 Da  

 Ne  
 
IF (1) Q7 = [1] ( Da )    
8. Koliko otrok imaš? 

  
 

9. Kako bi se kot mama opisala s tremi pridevniki? 

  

 
10. Katere od spodnjih trditev držijo zate?  

 Drži Ne drži 

Zaradi svojega dela imam manj časa za preživljanje s 

svojimi otroki.   

Zaradi svojega dela imam več časa za preživljanje s 

svojimi otroki.   

S svojim delom lahko v kratkem času zaslužim 

razmeroma veliko denarja za svojo družino.    

Moje delo mi omogoča, da razporejam svoj čas glede 

na potrebe družine.   

Pazim, da moji otroci ne bi izvedeli, s čim se 

ukvarjam.   

Moje delo me psihično obremenjuje. 
  

Moje delo me fizično obremenjuje.  
  

Bojim se, da bi bili moji otroci zaradi mojega dela 

zaznamovani.    

Moji otroci so zaradi mojega dela bolj izpostavljeni 

različnim nevarnostim.    

 
11. Označi kaj občutiš, ko razmišljaš o povezavi med materinstvom in prostitucijo? 
Označiš lahko več odgovorov.   

 veselje  

 upanje  

 žalost  

 strah  

 sreča  

 sram  

 krivda  

 jeza  

 gnus  

 zaskrbljenost  

 obup  

 odgovornost  

 neodvisnost  

 Drugo:  
    
12. Se ti zdi, da svoje delo opravljaš kaj drugače, ker (odkar) imaš otroke?  
Označiš lahko več odgovorov.  

 Da, bolj pazim na svojo diskretnost.   

 Da, bolj pazim, da se ne izpostavljam tveganjem (npr. nezaščiten seks).  

 Da, bolj pazim na to kakšne stranke sprejemam.   

 Ne, svoje delo bi opravljala enako tudi če ne bi imela otrok.  

 Drugo:  
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13. Bi kot mama potrebovala kaj od spodaj naštetega?  
Označiš lahko več odgovorov.  

 (brezplačno) varstvo otroka  

 pomoč pri domačih nalogah in šolskih obveznostih  

 organiziranje prostočasnih aktivnosti za otroke čez vikend  

 podpora pri vzgoji otrok  

 Drugo:  
 
14. Imaš trenutno partnersko zvezo?  

 Da  

 Ne  
 
IF (2) Q14 = [2] ( Ne )    
15. Ali si imela v preteklosti partnersko zvezo, medtem ko si se ukvarjala s prostitucijo?  

 Da  

 Ne  
 
IF (3) Q15 = [1] ( Da )    
16. Kako bi se kot partnerka opisala s tremi besedami?  

  

 
17. Označi kaj občutiš, ko razmišljaš o povezavi med prostitucijo in vajino partnersko zvezo? 
Označiš lahko več odgovorov. 

 veselje  

 upanje  

 žalost  

 strah  

 sreča  

 sram  

 krivda  

 jeza  

 gnus  

 zaskrbljenost  

 obup  

 odgovornost  

 neodvisnost  

 Drugo:  
 
18. Ali je partner/ka vedel/a, da se ukvarjaš s prostitucijo?  

 Da  

 Ne, pred njim/njo sem prikrivala.  
 
IF (4) Q18 = [1] ( Da )    
19. Kako je na to reagiral/a?  

 To je popolnoma sprejemal/a.   

 Ni se mu/ji zdelo ok, vendar je moje delo sprejemal/a.  

 Tega sploh ni sprejemal/a.   
 
20. Ali sta imela/i zaradi tvojega dela kakšne težave v zvezi?  

 Da  

 Ne  
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IF (5) Q20 = [1] ( Da )    
21. Na lestvici od 1 do 5 označi, katere težave so bile v vajini zvezi najpogostejše. Pri tem 1 pomeni 

najredkejše, 5 pa najpogostejše. 

 1 2 3 4 5 

ljubosumje 
     

nezaupanje 
     

prepiranje 
     

težave v spolnosti 
     

laganje 
     

občutki krivde 
     

 
IF (6) Q18 = [2] ( Ne, pred njim/njo sem prikrivala. )    
22. Razloži zakaj.   

  

 
23. Ali sta imela/i zaradi tvojega dela kakšne težave v zvezi?  

 Da  

 Ne  
 
IF (7) Q23 = [1] ( Da )    
24. Na lestvici od 1 do 5 označi, katere težave so bile v vajini zvezi najpogostejše. Pri tem 1 pomeni 

najredkejše, 5 pa najpogostejše.  
 1 2 3 4 5 

ljubosumje 
     

nezaupanje 
     

prepiranje 
     

težave v spolnosti 
     

laganje 
     

občutki krivde 
     

 
IF (8) Q14 = [1] ( Da )    
25. Koliko časa že traja vajina zveza?  

  

 
26. Kako bi se kot partnerka opisala s tremi besedami?  

  

 
27.  Označi kaj občutiš, ko razmišljaš o povezavi med prostitucijo in vajino partnersko zvezo? 
Označiš lahko več odgovorov.   

 veselje  

 upanje  

 žalost  

 strah  

 sreča  

 sram  

 krivda  

 jeza  

 gnus  

 zaskrbljenost  

 obup  

 odgovornost  

 neodvisnost  



 
 

128 

 

 Drugo:  
 
28.  Ali partner/ka ve, da se ukvarjaš s prostitucijo?  

 Da  

 Ne, pred njim/njo prikrivam.  
    
IF (9) Q28 = [1] ( Da )    
29. Kako na to reagira?  

 To popolnoma sprejema.   

 Ne zdi se mu/ji ok, vendar moje delo sprejema.  

 Tega sploh ne sprejema.  
 

30. Ali imata zaradi tvojega dela kakšne težave v zvezi?   

 Da  

 Ne  
 
IF (10) Q30 = [1] ( Da )    
31. Na lestvici od 1 do 5 označi, katere težave so v vajini zvezi najpogostejše. Pri tem 1 pomeni 

najredkejše, 5 pa najpogostejše.  
 1 2 3 4 5 

ljubosumje 
     

nezaupanje 
     

prepiranje 
     

težave v spolnosti 
     

laganje 
     

občutki krivde 
     

 

32. Bi zaradi teh težav potrebovala kakšno pomoč v okviru vajine partnerske zveze?  

  
 

IF (11) Q28 = [2] ( Ne, pred njim/njo prikrivam. )    
33. Razloži zakaj.  

  

 
34. Ali imata zaradi tvojega dela kakšne težave v zvezi?   

 Da  

 Ne 

 
IF (12) Q34 = [1] ( Da )    
35. Na lestvici od 1 do 5 označi, katere težave so v vajini zvezi najpogostejše. Pri tem 1 pomeni 

najredkejše, 5 pa najpogostejše.  
 1 2 3 4 5 

ljubosumje 
     

nezaupanje 
     

prepiranje 
     

težave v spolnosti 
     

laganje 
     

občutki krivde 
     

 
36. Bi zaradi teh težav potrebovala kakšno pomoč v okviru vajine partnerske zveze?   
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PRILOGA 3: Vprašalnik za intervju s strokovnimi delavkami v socialno-varstvenih 

organizacijah 

 

1. Stik s seksualnim delom 

− Kakšen je bil razlog, da so se seksualne delavke obrnile na vašo organizacijo? Kje vi 

prihajate v stik s to populacijo? 

− Kolikšna je pogostost te populacije v vaši organizaciji? 

 

2. Načini dela 

− Kakšno je vaše stališče do prostitucije? 

− Na čem ste začeli delati, kaj ste najprej obravnavali? 

− Ali ste seksualne delavke obravnavali kako drugače kot ostale uporabnice? Če ja, v čem 

se je obravnava razlikovala? 

− Prostitucija je pogosto prepletena z nasiljem, brezdomstvom, uporabo drog ipd. Ste pri 

obravnavi uporabnic sodelovali s kakšno drugo organizacijo, ki se vam je zdela 

relevantna?  

− V čem je obravnava drugačna, če ima uporabnica otroka? Kako postopate? 

− Če je v vaši organizaciji možna namestitev z otroki, kakšna je obravnava otrok? 

− Se vam zdi, da so otroci seksualnih delavk izpostavljeni večjim tveganjem? 

− Kako ste odreagirali, če ste izvedeli za zanemarjanje ali zlorabe otrok? Ste ravnali po 

načelu postopnosti oziroma primarne podpore ženski, ali se vam zdi, da je potrebno v 

takšnih primerih zlorabo nemudoma prijaviti?  

− Kakšne se vam zdijo slabosti in prednosti takojšnje prijave?  

− Se pri delu s to populacijo srečujete še s kakšnimi drugimi dilemami? 

− Kaj se zgodi, ko uporabnice »zapustijo« vašo organizacijo? Imate vpogled v njihov 

način življenja? Ali jih posebej spremljajo kakšne druge organizacije (npr. CSD zaradi 

otrok)? 

 

3. Materinstvo seksualnih delavk 

− Ste med obravnavo opazili kakšne posebnosti v zvezi z materinstvom seksualnih 

delavk?  

− V čem se razlikujejo od drugih mater (kakšni so vzorci vedenja, navezanost, skrb za 

otroka, starševske kompetence)?  

− Ali ste pri otrocih opazili kakšne posebnosti v vedenjskih vzorcih, navezanosti ipd.? 

− Se vam zdi, da prostitucija na kakšen način vpliva na materinstvo oziroma starševstvo? 

Če ja, kako? 

− Menite, da seksualne delavke lahko uspešno usklajujejo vlogi seksualne delavke in 

matere? 
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4. Partnerski odnosi seksualnih delavk 

− Ste med obravnavo dobili kakšno informacijo o partnerstvu uporabnic (kako seksualne 

delavke funkcionirajo v partnerskih odnosih, kakšen odnos imajo partnerji do 

prostitucije)? 

− Ali v delo vključujete tudi partnerje in širšo družino uporabnic?  

 

5. Potrebe 

− Kakšne so potrebe mater seksualnih delavk, ki ste jih zaznali tekom dela?  

− Kako mislite, da bi jih bilo smiselno nasloviti? Kako jih vi naslavljate? 

− Mislite, da na področju prostitucije primanjkuje specializiranih organizacij? 
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PRILOGA 4: Izsek kodirne tabele iz intervjuja s seksualno delavko 

 

IZJAVE (enote kodiranja) Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije 

 

Misliš, da tvoj poklic kaj vpliva na 

otroke?  

Ina: [12]Vpliva to itak ne, ampak bolj 

raztresenost, nestabilnost pa to, tko da 

mislim, da se bo zdaj začelo to bolj stabilno 

okolje. [13]Z normalnim šihtom to ne bi šlo. 

Ne bi imela dovolj za preživet, pa še manj 

časa. Prej bi rekla, da pozitivno vpliva. S 

finančnega vidika sigurno, pa tudi tko ali 

tko. Bolj sem samozavestna, odgovorna, 

sem brez strahu kako bom naprej, ker vem 

da nekaj znam, nekaj dobro delam. In vem, 

da to nikoli ne bo propadlo. Stara sem 31. 

Vem, da bom še dolg zgledala mlada in 

lahko še dolg to delam. Ampak mam druge 

cilje. Tudi, če ni nekega orgazma, je še 

vedno simuliranje, tako da, ko mi ne bo več 

sedlo, bom pa simulirala in igrala. [14]In je 

drugače kot zvečer, ko se z mojim lupčkam. 

  

Kako pa nate vpliva ta poklic?  

Ina: [15]Na mojo vzburjenost vpliva, je 

treba malo več narest, ne sam poljubček pa 

objem. V tem smislu. Tle vidim, da dejansko 

je drugače.  

[16]Drugače pa sam plus, ker vem, da lahko 

za ta denar neki kupim, vlagam v to, da 

nekam gremo, pa na bazen, na avion in se ful 

boljše počutim, da otrokom lahko kej 

omogočim, potovanja, bazene, tečaje, darila 

za novo leto. Ker vem, da drugače ne bi 

mogla tok. Tudi 1500€ je velika plača, če si 

gimnazijski maturant, ampak vseeno. Jaz 

sem delala v gostinstvu vsak dan 10 ur za 

toliko denarja. Je pa velika razlika med 1000 

in 4000-5000 tisoč. Pa si še zmišljujem, bi 

lahko imela veliko več strank, če ne bi bila 

tako izbirčna. [17]Vem, da lahko dam veliko 

denarja na stran.  

 

Če prav razumem, ti veliko pomeni, da 

otrokom kaj omogočiš… Kako pa bi se 

sicer opisala kot mama? 

Ina: [18]Sem zelo stroga mama, ampak mi 

primanjkuje doslednosti. Enkrat pustim 

risanke, enkrat ne. Včasih popustim, to me 

moti. Drugače sem ful skrbna. Sebe težko 

opisujem, bi bilo lažje, če bi me drugi. 

Kdorkoli drug reče, da sem super mami. Z 

 

 

 

[12] negativen 

vpliv 

 

[13] pozitiven 

vpliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] intima s 

partnerjem 

 

 

[15] vpliv na 

spolnost 

 

 

[16] finančne 

prednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17] prihranki 

 

 

 

 

 

[18] stroga 

mama 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv 

seksualnega 

dela na 

materinstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv 

seksualnega 

dela na 

partnerstvo 

 

 

 

Vpliv 

seksualnega 

dela na 

materinstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne 

izkušnje 

 

 

 

 

Samodefinicija 

v vlogi mame 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materinstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerski 

odnosi 

 

 

 

 

Materinstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkušnje in 

doživljanje 

seksualnega 

dela 

 

 

Materinstvo 
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otrokoma se pogovarjam kot z odraslimi, nič 

»buci buci«, razložim zakaj določena kazen 

ali ukrep. Otroci so zelo brihtni. Tudi v vrtcu 

s strani vzgojiteljic same pohvale. Moji 

otroci so moj svet. 

 

Kako doživljaš svojo materinsko vlogo? 

Se ti zdi, da lahko usklajuješ obe vlogi? 

Ina: Pr 17ih sem se jaz srečala z enim in mi 

je reku, da je poznal eno žensko, ki je bila 

kurba in je bila super ženska in mama. Tko 

da, [19]tudi kurba je lahko dobra mami. 

Mislim, da tukaj ni korelacije. Kaj pa 

odvetniki ali pa izterjevalci, pa te, k droge 

prodajajo. Kako majo doma nikoli ne veš. 

[20]Meni je družina na prvem mestu. Lahko 

si vzgojiteljica, pa se doma znašaš na otroke. 

[…]Tko da mislim, da poklic ne vpliva na to, 

kakšna mama si. Te socialne delavke so 

same zafrustriranke, ne izpolnjujejo svojih 

želja in se potem znašajo na otroke, nimajo 

pošlihtan doma. [21]Men je ena vzgojiteljica 

v vrtcu rekla, da je moj otrok preveč 

hiperaktiven, ker je preveč moških v mojem 

življenju. Pa jaz mam res velik prijateljev in 

je tamal govoril o imenih. Pa te vzgojiteljice 

vejo, da je prvi otrok od moža, drugi je bil v 

zaporu, pa nama je otroček umrl. Pol pa sem 

mela enega drugega tipa vmes, ki je trikrat 

pršu po otroka v vrtec. Pol pa še enega… in 

so naredile tak sklep. Ampak jaz vem, da je 

on že od vedno hiperaktiven.  

 

Se ti zdi, da čutiš kakšno napetost v tej 

vlogi, na primer zaradi tega, ker moraš 

prikrivat, pazit, da ni nič takega, ko 

pridejo otroci domov?  

Ina: [22]Ne, ne čutim nobene napetosti. Niti 

slučajno. Zoprno mi je edino to, ker imam 

velik… zdaj tako, če bi jaz to tudi naprej 

delala, bi bilo verjetno vedno huje.  

[23]Jaz imam pa načrt odpret svoj masažni 

salon, pa šla bom na tečaj in tko. Prav z 

veseljem bi neki takega delala, da bi se kaj 

novega naučila. Pol mi pa fotr reče, če mi bo 

uspelo. In zato me še bolj žene, da začnem s 

tem, ker me zanima če mi bo uspelo, vidim 

izziv v tem.  

 

Bi mi opisala en dan ali popoldne, ki ga 

preživiš z otroki? Kaj počnete, ko ste 

skupaj? 

Ina: Ammm, ful različno. [24]Velikokrat 

gremo na bazen, otroci imajo skiro pa vse, 

ampak  
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[25]se mi zdi da sem energijsko odsotna. 

Vsak dan sem pol ure z njima, pa bi lahko 

bla 2 uri. Vsi pravijo, da sta super, pridna in 

tko. [24]Včeraj smo šli recimo na bazen, pa 

so se potem začeli oblaki delat, ampak je 

sam 3 evre vstopnina v ponedeljek, pa sem 

rekla, »tudi če se gremo sam not ruknt pa pol 

domov«. [24]Pol smo prišli domov, otroci so 

mal risanke gledal, jaz sem mal pospravljala. 

Danes smo šli takoj domov, ker sem mogla 

jaz k frizerju. Pol bo treba še od hrčka kletko 

spucat preden gremo na morje. Zadnjič smo 

šli čez vikend na rojstni dan od otročka od 

moje kolegice, pol smo šli še h fotru na 

čevape, v nedeljo smo pa počival. Prejšnji 

vikend smo šli kupit akvarij za ribice. Včasih 

pa samo pridemo domov, pa uni gledajo 

risanke. Včasih pa tut kakšnega »six packa« 

kupim, pa sem na balkonu, tamali pa notri, 

pa se igrajo. Tko kot vsak normalen človek. 

Mam dva psa pa hrčka. Zdaj drug teden 

gremo recimo na morje pa tko… različno.  

 

Kako pa je z varstvom otrok?  

Ina: [26]Vedno mam varstvo, nočem 

drugim turit otrok, vse sama naredim. Zdaj 

sem hotela balkon prenovit, ampak bom 

najprej v podjetje vložila. 14 dni nazaj sem 

bila pri eni punci, ki mi je nohte delala, pa 

sem zvedla, da tudi to dela. In je zelo luštna. 

Pa sestra dela masaže, pa bi mi na primer 

mizo posodila, da bi jaz lahko odprla ta 

salon. Pa še eno poznam, ki dela masaže, pa 

bi tudi erotične delala. [27]Punce bi rada 

zaposlila kot erotične maserke. Moram še 

premislit, to je samo ideja stara 14 dni. Rada 

bi tko, da bi bilo ločeno, vhod, telefoni, 

delovnik. Ne bi delala istočasno manikure, 

masaže in nohte, ampak bi bilo ločeno. Se pa 

moram pozanimat, a odpret d.o.o. ali s.p. in 

kako je s tem, če bi potem želela zaposlit te 

ženske.   

 

Vidim, da veliko razmišljaš tudi o 

prihodnosti. Mene pa še nekaj zanima - 

kako ravnaš v primeru, če te popoldne ali 

zvečer pokliče stranka? Se kdaj zgodi, da 

dobiš varstva?  

Ina: [28]Zaenkrat rečem, da ne morem po 

15h. Oba tamala sta v vrtcu do 15h. Včasih 

mam stranke že ob 8h, pa ob 10h, pol sem pa 

frej. Odvisno, če kdo pokliče…  

 

Se ti zdi, da bi potrebovala kakšno pomoč 

pri skrbi za otroka?  
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Ina: [29]Zaenkrat ne, ker niso v šoli. Jaz 

mam dovolj energije, da se posvetim še 

otrokom. Tko da tudi, ko bosta v šoli, 

mislim, da ne bom tega rabila. Mislim, da 

sem dost inteligentna, da znam in mi to ne 

bo problem. Sem učiteljico v osnovni šoli 

popravljala, ko je narobe enačbo izpeljala... 

Govorim sedem jezikov, tko da. Maturo sem 

delala v francoščini. Mislim, da ne bo 

problema. Tudi na faksu mi je šlo v redu. 

 

Si tudi študirala potem?  

Ina: Ja, turistiko sem študirala, pol sem šla 

pa v Dominikansko v zadnjem letniku in 

nisem nikoli končala študija.   

 

Kako je pa s stanovanjem, delaš doma 

oziroma imaš ločeno stanovanje? 

Ina: Ne ne, [30] doma delam. 

 

Potem delaš v isti postelji kot spiš? 

Ina: Ne, [31]ne delam v isti postelji. Kavč v 

dnevni sobi raztegnem, obrišem in dam 

posebne rjuhice za njih. Kakšni, ki pridejo, 

mi rečejo »a nimaš postle?«, pa rečem »ja 

mam, sam ne zate.« 

 

Koliko je zate pomembno, da imaš ločeno 

zasebno in poklicno življenje? 

Ina: [32]Boljše bi mi bilo, da bi imela ločeni 

stanovanji. Enkrat je prišel en smrkavec, 23 

let star, in se usede na kavč in mam slike od 

otrok. Pa je rekel »čudno mi je, ker maš slike 

od otrok tukaj«. Pa sem rekla »ja pa zakaj, a 

veš to vsi delajo, tudi mamice pa očiji, ki 

majo otroke.« Pač eden se je okoli tega 

zapletu. [33]Večinoma mi pa prinesejo 

čokoladice za otroke.  

 

Ali potem na kakšne druge načine ločuješ 

zasebno in poklicno življenje? 

Ina: [34]Zaenkrat ne ločujem. Nimam niti 

tok nagravžnih strank, da bi bili, ne vem, 

garjavi. Take bi itak samo sterala. Kavč je 

usnjen, ga obrišem, pa tisto rjuho dam čez. 

Pa sej so samo ljudje. Whatever. [35]Je pa 

možno, da bi kdaj prišlo do česa, zato bi 

rajše, da je ločeno. Pa tudi stranke sprašujejo 

glede sosedov pa to. Pa nič, kaj pa bojo. Pa 

zdaj sem itak na novo. Pa itak je drugače, če 

bi vsako uro nekdo pršu. […]Želela pa bi, da 

je ločeno, ker bi se lahko kej zgodil. 
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