
Sex, erotika a jiné přírodní úkazy a soustava právních předpisů
Evropského společenství

Jiří Pelka

Praktické zkušenosti z převádění evropského práva do českého prostředí.

PO KLIKNUTÍ STROJ (SEARCH ENGINE) NEDĚLÁ NIC…
Nejpozoruhodnější z celého průzkumu provedeného k danému tématu je to, že
žádná  jednotná  evropská  právní  norma  neexistuje,  že  není  co  převádět.  Na
rozdíl od běžné záplavy míst s více či méně  lechtivým obsahem na Internetu, se
při uvedení hesla sex v systému práva EU Justis neděje nic. 

Přístup jednotlivých členských zemí k této problematice je individuální.  Jediné co
ES svými právními předpisy v této oblasti chrání jsou nepoměrně kvalitnější a
odvážnější  erotické  videoprogramy  evropského  původu  proti  nekvalitnějším  a
prudérním  americkým  -  a  to  v  rámci  předpisu  o  poměru  evropských  a
amerických pořadů v celkovém programovém obsahu TV vysílání členských státu
EU, které by mělo obsahovat většinu programů vyrobených v Evropě.

 

TURISTICKO-OBČANSKÝ (SLUŽEBNĚ-CESTOVNÍ) PŘÍSTUP K PROBLEMATICE

Jak každý správný cestovatel ví, v Nizozemsku lidi jezdí na kolech, v každém
baru  je  volně  dostupná  marihuana,  a  prostituce  a  pornografie  je  i  v  těch
nejmenších rodinných hotelech nabízená stejně lacino a v ještě širším časovém
bloku než kola u nádraží, kde půjčovní doba končí ve 24:00. Za toto klišé jde
nicméně  nizozemský  princip  odborové  organizovanosti  a  státní  pomoci
zaměstnancům v oboru erotických služeb a maximální tolerance ne nepodobná
toleranci k drogám.                         

Německý přístup představuje zajímavou směs důkladnosti, kvalitativních norem a
pokryteckosti  projevující  se  v  důsledných  pracovních  předpisech,  které  jsou
nepsané, nicméně dodržované - téměř stoprocentní koncentrování do veřejných
domů (které jsou nicméně standardně udržované, cenově téměř jednotné - 50-
100  DM za  30  minut  -  a  fungující  a  zároveň  oficiálně  pro  policii  a  slušnou
veřejnost neexistující a neregulované).  Neakademickými metodami bylo různými
respondenty  vypozorováno profesionální  dodržování  principu  "sex  s  ochranou,
žádné líbání, žádné mimopracovní vztahy" atd. 

Švédský model  od nedávna silně připomíná americký systém, který - chceme-li
si  zavtipkovat  -  neříká,  že  "customer  is  always  right"  -  "zákazník  má  vždy
pravdu", ale "customer is always wrong" - "zákazník nikdy pravdu nemá". V USA
totiž  -  samozřejmě  kromě  vybraných  okresů  Nevady  a  New Jersey  -  nejsou
stíháni sexuální pracovnice, ale jejich zákazníci podle principu, že bez poptávky
by nebyla ani nabídka. 
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ZEMĚ SVOBODY NEBO ZEMĚ NUDY?
Místní obránci dobrých mravů v USA se brání zhoršování  veřejných mravů ve
svých  komunitách  nejenom  stahováním  knih  Saroyana  a  Twaina  ze  svých
veřejných  knihoven,  zakazováním G-strings (neboli  dámských plavek odvážně
rozdělujícím derniere svých majitelek na dvě pohledné části) a videokazet s filmy
Scorseseho, Lynche a Waterse.  Nejenom se vystříhávají filmy vysílané v hlavních
nejsledovanějších komerční televizních stanicích a "upravují" příliš odvážné filmy. 
Pronásledují se skuteční, potenciální, virtuální i potenciální virtuální zákazníci. 

 

SKUTEČNÍ A POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍCI NEBOLI "JOHNS"
K oblíbenému triku např. chicagských obránců mravnosti patří pravidelné lákání 
prostřednictvím  patřičně  oblečených  a  fyzicky  vybavených  policistek,  které
potenciálního  zájemce  o  jejich  služby  zatknou  v  okamžiku,  kdy  tento  stáhne
okénko auta a zeptá se na cenu nebo pozve dámu do auta. Přístup k zákazníkům
se podle místních předpisů liší. V Chicagu a předměstích jsou například zatýkáni,
jejich  auta  zabavována  a  platí  se  vysoká  pokuta.  Občas  jsou  provinilci  i
uveřejněni  v  novinách  a  oznámeni  svým  zaměstnavatelům,  což  např.  pro
pracovníky ve školství nebo v tělovýchově vedle ostudy na veřejnosti znamená i
okamžitý vyhazov ze zaměstnání.

VIRTUÁLNÍ A POTENCIÁLNÍ VIRTUÁLNÍ NARUŠOVAČI MORÁLKY
Jelikož je v USA největší počet (nejlacinějšího) internetového spojení na jednoho
obyvatele na světě, nepřekvapuje, že ostraha proti nemorálním zvrhlíkům je také
na nevyšší úrovni.  

Jako  příklad  jistě  postačí  příklad  počítačově  nadaného policejního  detektiva z
města  Naperville  ve  státě  Illinois  (mimochodem  vyhlášeného  jako  město  s
nejvyššími  příjmy  na  jednoho  obyvatele),  který  se  dostával  to  internetového
spojení  s  různými přestupníky od nepříliš  vzdáleného Arlington Heights až  po
muže  ze  státu  Tennessee.  Těmto  se  představoval  jako  dvanáctiletá  zvídavá
dívenka (inspirace Lolitou?) a vyměňoval si s nimi picti prohibiti. Když se dotyční
patřičně  nabuzení  "pedofilové"  dostavili  na  vlakové  nebo  autobusové  nádraží
(mimochodem, nedá mi to zopakovat fousatý vtip: Znáte rozdíl mezi pedofily a
pedagogy? Pedofilové mají děti opravdu rádi…), tak tedy pedofily čekaly namísto
vystupující Lolity želízka a přední  místo v lokálních rozhlasových a televizních
zprávách. (Kromě dalších sankcí jako je zabavení počítačového vybavení, trest na
svobodě atd.)

 

JEŠTĚ JEDEN DECENTNÍ (MANŽELSKÝ)

Říká jedna kamarádka druhé: "Představ si, ten můj mi přines´ kytku, zase jsem
musela roztáhnout nohy." Druhá na to: "Já myslela, že máte doma vázu…"
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ČR A EVROPA
Je-li nicméně absence celoevropské normy pro naše politiky jakkoli uklidňující s
ohledem na naši velkou zaostalost v zavádění ostatních oblastí legislativy EU do
našeho  právního  prostředí,  jde  o  zřejmé  nedorozumění.  V  této  oblasti  v  ČR
panuje větší chaos než kdekoli jinde v EU. 

 

JEDEN ZNÁMÝ EXISTUJÍCÍ PROGRAM EU V TÉTO OBLASTI
Vliv mafií,  korupce,  neexistence právních předpisů a obchodu s  bílým masem
ilegálních pracovníků často zbavených jakýchkoli práv je poměrně známou věcí,
což  pravděpodobně  přispělo  k  program  pomoci  La  Strada.  EU  se  přidala  k
Nizozemskému  ministerstvu  zahraničí  a  Nizozemskému  ministerstvu
spravedlnosti a financují spolu program La Strada i pro naši republiku.  

TŘIADVACATERO

Tento program se snaží udělat zaměstnání v oboru prostituce co nejbezpečnější. 
Ve  velmi  kvalitně  a  prakticky  zpracované  brožuře  (nechráněné  mimochodem
žádnými autorskými právy) pod názvem Tvé tělo patří jenom Tobě tento program
vymezuje 23 nejdůležitějších zásad, které by si měli (i perspektivní) pracovníci v
oboru  uvědomovat  a  dodržovat  je.  (Mluví  se  vždy  v  ženském  rodu,  ale
bezpochyby jsou zásady uplatnitelné i  na osoby pohlaví mužského pracující v
erotických službách.)

I. Máš právo být taková jaká jsi, neboli nauč se mít ráda své tělo, máš svou
svéprávnost,  můžeš  si  zvolit,  co  se  svým tělem  uděláš  nebo  dovolíš  jinému
udělat.      

II. Neboj se říct zákazníkovi NE, ty sama víš nejlépe co se děje ve tvém těle a
neseš za něj odpovědnost. 

III.  Snaž se být co nejvíce nezávislá - když se zadlužíš nebo přijímáš dárky,
můžeš být snadno vydíratelná.   

IV. Lepší oželet jednoho klienta, než riskovat zdraví a život - prohlédni si pokaždé
zákazníka, dívej se mu do očí, nelíbí-li se Ti jeho reakce, raději ho odmítni.   

V. Při práci v erotickém klubu dodržuj principy:    zákazník by měl jít před Tebou,
nenechávej si nekrytá záda, židli co nejdál od postele a tam všechny zákazníkovy
věci, spojení s vedením podniku (odemklé dveře, zvonek), ochranné pomůcky u
postele (lak na vlasy, flakón s parfémem apod.).     

VI. Mysli na to, zdali je v podniku vyhazovač, poplašný systém, zda kolegyně
uslyší křik o pomoc, zda jsou nerozbitná skla na pokojích.    

VII. Vždy měj situaci pod kontrolou - nikdy nedělej to, co nechceš.     

VIII.  Nenastupuj  do  auta  když  nevidíš,  kdo  v  něm sedí,  nebo  kolik  osob  je
tam.         

IX. V případě cesty jak je to daleko, jaká je cesta na místo, je-li možné přivolat
pomoc, vědí-li kolegyně kam jedeš, je-li tam bezpečno.
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X. Nestrkej hlavu do okénka, mohli by Ti ublížit, pozor aby auto nestálo u zdi a ty
nemohla vystoupit.

XI. Změní-li zákazník směr můžeš zareagovat: zvracením, vyhazováním věcí z
auta nebo zapalováním věcí zapalovačem, prohlášením, že ho zabiješ, nebo že
kolegyně znají  číslo  jeho vozu,  jsi-li  ohrožena,  stoč volant doprava na strom,
vytrhni klíčky ze zapalování a vyhoď je oknem apod.

XII.  Překvap zákazníka v případě nouze  píchnutím do oka,  plivnutím do oka,
útokem na rozkrok, klíči, spreji apod.   

XIII. Peníze ukládej do pravé boty - je nejdále od řidiče a pravou nohu vystrčíš z
auta první (neplatí ovšem u vozů vyrobených pro země, kde se jezdí vlevo).        

XIV. Nenos u sebe víc peněz ani když pracuješ v nevěstinci (kromě klienta tě
může okrást i policie při razii).           

XV. Protože dlouho postáváš, tvá páteř je namáhaná - nos kvalitní obuv.  I když
pro svou práci musíš používat obuv na podpatku, vol boty, ve kterých můžeš
utíkat, nebo, které můžeš snadno a rychle zout. Stejně tak oblečení - sexy, ale ve
kterém se můžeš dobře a rychle pohybovat. 

XVI. Nenos kabelky s dlouhým uchem - agresivní klient Tě může snadno uškrtit -
kabelka může být i dobrá zbraň, když ji zatížíš těžkým předmětem.    

XVII. Ze stejného důvodu se vyhni šátkům.        

XVIII. Chraň své zdraví - vyžaduj prezervativ.     

XIX. Znej svá práva - zadržena můžeš být jen, jsi-li  obviněná, tj.  osoba vůči
které  bylo  vzneseno  obvinění,  nebo  podezřelá  ze  spáchání  trestného  činu. 
Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení a vyslechnuta. 
Právo  na  obhájce,  radit  se  s  ním,  při  nezletilosti  musí  vyšetřovatel  obhájce
zajistit. Právo nevypovídat. Do 48 hod. musíš být propuštěna nebo předvedena
před soud.

Další  práva  se  týkají  osobní  prohlídky,  práva  odebrat  peníze,  na  tlumočníka
atd.        

XX. Právo policisty vyžadovat lékařské vyšetření  a zjištění alkoholu - lékařské
tajemství.               

XXI. Zahraničí - mnohé nabídky práce servírek a hostesek počítají s náplní práce
prostitutky.

XXII. Před odjezdem do zahraničí:  

- Zanechej adresu a jméno zaměstnavatele

- Pošli zprávu

- Získej co nejvíce adres a kontaktů

- Otevři si účet v bance

- Zanechej doma fotokopii pasu a svou poslední fotografii

XXIII. Jsi-li nucená k prostituci nebo potřebuješ jinou pomoc, napiš na La Strada
ČR, P.O.Box 18, 150 00 Praha 5, pošli e-mail na lastrada@ecn.cz nebo volej 02-
57313132 každé úterý od 12 do 18 
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- poradíme anonymně, nepracujeme pro úřady.
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