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Ne smemo čakati: razkrivanje povezav med oblikami spolnega izkoriščanja 

Spolna zloraba otroka s strani drugega otroka in vpliv pornografije 

Vedno pogosteje prihaja do primerov, ko so povzročitelji (spolnega) nasilja otroci in mladostniki. 

Zastrašujoč je primer, ko je 13-letni fant večkrat posilil 8-letno deklico. Fant naj bi bil zasvojen s 

pornografijo. Posilstva so morali gledati njuni sorojenci, kot da gre za nekakšno igro. Izpostavljeni so bili 

hudi travmi. Žal ta primer ni osamljen.  

Posledice spolne zlorabe otrok so depresija, anksioznost, nizka samopodoba, samopoškodovanje, 

posttravmatska stresna motnja, tvegana spolna vedenja, slabo duševno zdravje, zasvojenost z drogo in 

alkoholom v starejši dobi ter mnoge druge stiske. Prav tako je znano, da je spolna zloraba povezana s 

kasnejšim vstopom v prostitucijo.  

Pomembno je, da našo pozornost namenimo posledicam, ki jih ima izpostavljenost pornografiji na otroke.  

Seksting in trgovanje z ljudmi z namenom spolne zlorabe (sex trafficking) 

Mlado dekle je na prigovarjanje svojemu starejšemu fantu pošiljalo sporočila z eksplicitno seksualno 

vsebino. Nato ji je začel groziti, da bo sporočila pokazal njenim staršem, učiteljem in prijateljem, če ga ne 

bo ubogala. Začel jo je siliti v prostitucijo. Tri mesece je trajalo, preden je zbrala pogum in o svoji izkušnji 

nekomu zaupala. Sporočila s spolno vsebino pogosto izkoristijo trgovci z ljudmi, da pridobijo mladostnike 

za izkoriščanje. Seksting je pogosto le spletni podaljšek nespletnih oblik prisiljevanja v spolnost in 

izkoriščanja. Mladi so še vedno premalo informirani o nevarnostih, ki pretijo na njih. 

Prostitucija in trgovanje z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja 

Ne moremo se boriti proti trgovanju z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja, brez da upoštevamo 

povezave s prostitucijo. Največ žensk v prostitucijo vstopi v obdobju najstništva (nekatere so stare samo 

14 let) in prihajajo iz ranljivih okolij.  

Pri prostituciji in trgovanju z ljudmi gre za grobo kršenje človekovih pravic. Služi se na račun ranljivosti 

žensk in nasilja nad njimi. Izkoriščene so ženske in deklice, ki se soočajo z revščino, diskriminacijo ter 

nasiljem, ki jih pušča travmatizirane, bolne in  brez moči. Razlikovanje trgovanja z ljudmi in prostitucije je 

zgolj del politične strategije, ki legitimizira spolno industrijo in spodbuja njeno rast ter dobičkonosnost.  

Striptiz, prostitucija, pornografija in spolno izkoriščanje  

Prostitucija in spolno izkoriščanje se najpogosteje dogajata v nočnih lokalih. Striptiz je vstopna točka v 

izkoriščanje. V nočnih lokalih so izkoriščena tudi mladoletna dekleta. Moški, ki kupujejo seks, točno vedo, 

kam morajo iti.  
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Ženske, ki igrajo v pornografskih filmih, so bile v snemanje pogosto prisiljene s prevarami, grožnjami in 

nasiljem. Pogosteje so izkusile spolno nadlegovanje in spolne napade. Trgovci z ljudmi in zvodniki s 

pornografijo oglašujejo prostitucijo in preprodajajo ženske. Osebe z izkušnjo prostitucije in trgovanja z 

ljudmi govorijo o tem, da so bile med prostituiranjem posnete, posnetki pa so bili objavljeni na spletu.  

Potrebno je, da upoštevamo jasne povezave med striptizom, prostitucijo, pornografijo in spolnim 

izkoriščanjem. Problema trgovanja z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja ne moremo rešiti, če 

sočasno ignoriramo komercialno spolno izkoriščanje.  

Pornografija, spolno nasilje, incest, spolna zloraba otrok in rasizem 

Običajne teme v pornografskih filmih vključuje najstnice, otroke, incest, rasizem, suženjstvo, posilstvo in 

ekstremno nasilje. Mladi ljudje so tem vsebinam izpostavljeni že pred puberteto in mnogi jih redno gledajo.  

Spolno nadlegovanje in nasilje v ameriški vojski: povezava pornografije in nočnih lokalov 

S problemoma spolnega nadlegovanja in nasilja se soočajo tudi med vojaki. Veliko je prijav spolnega 

nadlegovanja. Vojakom na misijah je široko dostopna pornografija, prav tako je v okolici vojaških baz  

veliko nočnih lokalov.   

Spolno nasilje na fakultetah 

Z mladimi je potrebno spregovoriti o določenih temah. Na fakultetah med drugim učijo o pomembnosti 

privolitve v spolni odnos, a hkrati imajo mladi veliko informacij o spolnosti, ki so jih pridobili z gledanjem 

pornografije. Ko so delali raziskavo, je 1 od 4 študentov starih od 18 do 21 let izjavil, da je že obiskal 

prostitutko oz. to še namerava.  

Med nami je veliko oseb, ki so doživele spolno izkoriščanje. Spolna zloraba otrok, prostitucija, 

pornografija, trgovanje z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja ter spolno nasilje niso ločeni problemi, 

ampak jih je potrebno nagovoriti skupaj ter iskati povezave.  
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