
Kiút-Veled 
 

Prostitúció/prostituált; e szavak is felelősek egy elterjedt tévedésért. Amikor prostitúcióról beszélünk, 
a problémát általában a jéghegy csúcsára egyszerűsítjük: a prostitúciót űző személyre. Nem veszünk 
tudomást a másik két partnerről, a kliensről és a kerítőről.  

 
A prostitúció nem egy, hanem három szereplőt érint.  

 
A prostitúciót űző személyek 

 
Nők, férfiak 
 

Meghatározás szerint a prostituált nő. Ezt a bizonyosságot immár újra vizsgálat tárgyává kell 
tennünk. A prostitúció piaca, "alkalmazkodva" a mai társadalomhoz, egyre több prostitúciót űző férfit 
érint.  
 
Felnőttek, serdülők, gyerekek 
 

Mindenki tudja, hogy a serdülő-prostitúció létezik. S bár a gyermek prostitúció kevésbé elterjedt, ne 
higgyük, hogy kizárólag a harmadik világra korlátozódik. 
 
Idős személyek 
 

A közhelyek ellenére prostitúció és fiatalság nem rokonértelmű szavak. Vannak nők, akik még 70 
évesen is prostituáIják magukat.  
 
Mindenféle társadalmi rétegből 
 

Sok prostitúciót űző személy hátrányos helyzetű társadalmi rétegből származik, mások jómódú 
családokban nőttek fel.  
 

A kliensek 
 

A kliens elmosódott alak, hiányzik a prostitúció látképéből. Mindig névtelen soha nem szerepel 
listákon, soha nem zaklatják.  
 

A kliens lehet visszatérő vagy alkalmi vendég, nőtlen vagy házas, fiatal vagy öreg, különböző indokok 
vezérlik.  

A kliens mindig férfi, még férfi prostitúció esetén is. Ebből mégsem következtethetünk arra, hogy 
homoszexualitásról van szó. A valóság sokkal összetettebb: a szexuális identitás itt különösen homályos, 
mind a kliens, mind a prostitúciót űző személy részéről.  
 

A kerítők 
 

A "strici" alakja a francia mitológiához tartozik. A valóság kifinomultabb lett és a kerítés számos 
formát ölt, amely még megfoghatatlanabbá teszi.  

A kerítőknek két fő kategóriája létezik:  
- akik a rendszer láncszemei: a kitartó alapvetően abból a nyereségből él, amit a prostituált nő átad 

neki, a prostitúcióra használt lakás tulajdonosa, a közvetítő, aki kapcsolatba hozza a személyeket. 
- akiknek nincs kapcsolata a prostituáltakkal, de a zsinór az ő kezükben van. Ők a "vezérek", akik a 

homályban maradva, nemzetközi viszonylatban működnek. 



Hangsúlyozni kell, hogy a kerítés egyre inkább a nők ügye (akik gyakran rendkívül fiatalok). Sokan 
közülük a közvetítő szerepét játsszák. 

A prostitúcióra nehezedő csend egy jól beidegződött gondolathoz kapcsolódik, miszerint a prostitúció 
cselekménye a "magánjellegű kapcsolat", a "személyes szabadság" körébe tartozik. 

Rövid elemzés. A prostitúció egy óriási, tökéletesen strukturált rendszer, szerteágazó országos és 
nemzetközi kereskedelmi szervezet, olyan "ártatlan" célokkal, mint bűncselekmények, 
fegyverkereskedők pénzelése ...  

Ki védelmezné ezek után azt a gondolatot, hogy a kábítószeres vagy a dealer csak rájuk tartozó, 
"magánjellegű tevékenységnek" élnek? 


