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Ingeborg Kraus 

  Strokovnjakinja za travme 

 

Izdane partnerke in moški z zastrupljenimi dušami: Intervju z moškim, ki je plačeval 

za seks 

Pred največjo trgovino s pohištvom v nemškem mestu Karlsruhe stojita en zraven drugega dva plakata: eden 

oglašuje bordel, drugi pa vabi poročene pare v restavracijo. V Nemčiji to očitno ne šokira nikogar. Prostitucija 

škodljivo vpliva na izkoriščene ženske in ima hude posledice za ženske v zvezah z moškimi, ki plačujejo za 

seks.  

Raziskovalko Ingeborg Kraus je kontaktiral moški, ki je včasih plačeval za seks. Sledil je telefonski intervju. 

Intervjuvanec je 56-letni moški, samostojni podjetnik, ki je storitve prostitutk koristil 6 let in pol in s tem 

prenehal v letu 2015. Poročen je bil 36 let in ima tri odrasle otroke, z ženo sta se razšla leta 2017, ločitev je 

v teku.  

Raziskovalka se je v intervjuju osredotočila na realnost prostitucije v družbi in posebej na škodljive učinke, ki 

jih ima prostitucija na partnerke moških, ki plačujejo za seks in odnose med moškimi in ženskami. Intervju 

prikazuje škodo, ki jo možje povzročijo svojim ženam in ima velik vpliv na duševno zdravje. Glede na to, da 

je veliko moških, ki koristijo storitve, poročenih oz. v podobnih zvezah, obstaja ogromno žensk, ki to 

prenašajo. Intervjuvanec meni, da predstavlja tipično stranko.  

Vprašanje raziskovalke (V): Za seks ste plačevali več kot 6 let in pol. Kako se je začelo? 

Odgovor moškega (O): Uporabljal sem pornografijo v tiskani obliki. Največkrat sem imel revije, ki jih je moč 

kupiti na bencinskih črpalkah. Nisem bil ravno srečen, revije sem uporabljal le občasno. Nisem bil popolnoma 

zadovoljen, saj masturbiranje ob prebiranju pornografije ni prava stvar. Neizogibna rešitev mojih problemov, 

ki sem jo najprej iskal v močni stimulaciji, eksplicitnih prizorih, slikah na internetu, mehkih pornografskih filmih, 

kasneje v trdi pornografiji, je bil nato stik s pravo žensko. Stvari so šle po svoje.   

V: Pravite, da je bil glavni razlog pornografija. Kako je vplivala na vas? Kako vas je spremenila? 

O: Nisem razumel, kako pornografija deluje. Moj prag užitka se je zviševal in potreboval sem vedno več 

eksplicitne prezentacije. Nisem vedel, da se z uporabo pornografije izklapljajo moji hormoni za potrebo po 

bližini. Uporabnik pornografije vzpostavi čustveno vez s posnetki, namesto, da bi pozornost posvečal 

svojemu partnerskemu odnosu. Pornografija me je vsrkala. Posvečal sem ji vedno več časa. Tudi takrat, ko 

sem že uporabljal storitve prostitucije. Dnevno sem porabil več ur za iskanje ustrezne ženske in sanjaril, kako 

bi bilo.  

V: Kako ste v tistem času dojemali seksualnost? 

O: Zahteval sem zadovoljitev svojih potreb. Od »to je popolnoma normalno in moško« do »to moram spraviti 

iz sistema«. Nisem bil samozavesten. Nisem si zaupal, da bi o svojih željah povedal svoji ženi, strah me je 

bilo posledic zavrnitve. Vsak dan sem opažal, da se mi čustveno umika. Večkrat sem ji jasno povedal, da mi 
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je rekla, da si me ne želi. Zato je bil spletni svet prostitucije ravno zame. Tukaj se mi ni bilo potrebno 

dokazovati, ni mi bilo potrebno sprejemati tveganj. Tukaj sem izživel svoj narcizem.  

V: Plačali ste za žensko, da bi izrazili svojo seksualnost. Če pogledate nazaj, kako ste to zaznavali 

takrat in kako na to gledate sedaj? 

O: Živel sem v iluziji glede življenjskih okoliščin teh žensk. Pretežno sem zahajal v privatna stanovanja, v 

katerih živi večina Nemk in takrat sem ignoriral vse znake. Žalostni vrhunec obiskovanja prostitutk sem 

doživel nekega božičnega večera. Ženska, ki sem jo najel, je pustila svoje otroke pri partnerju in se pripeljala 

do najetega stanovanja. Po opravljeni storitvi sem zapustil stanovanje in obiskal svojega očeta v domu 

starejših, šel domov in skuhal večerjo, kot da se ni nič zgodilo. Nič mi ni bilo sveto.  

O sebi, kot kupcu seksa, sem imel visoko mnenje. Konec koncev sem bil gospod, ki ne bi zavedno nikoli imel 

opravka z izkoriščenimi ženskami. Ne glede na to sem obiskoval prostitutke v Hong Kongu in Nemčiji, ki so 

bile, gledano nazaj, gotovo žrtve trgovine z ljudmi. Bila so odstopanja med tem, kako so se ženske 

predstavljale in kakšna je bila njihova realnost. Od ene ženske, ki sem jo obiskoval, sem izvedel, da jo je v 

otroštvu spolno zlorabljal oče. Kljub temu je svojo 11 ali 12-letno hčer pustila živeti s svojih starših. Druga 

ženska, ki je na spletu oglaševala svojo ekskluzivnost, je bila že dve minuti po najinem odnosu, ko sem se 

še oblačil, v navezi z novo stranko. Menda uspešna poslovna ženska je očitno trpela za anoreksijo. Zelo 

pogosto je prihajalo do razhajanj med ponujeno ekskluzivnostjo in pogostostjo zasedene telefonske številke 

ali oglašanja telefonske tajnice.  

Prav tako sem imel popolnoma napačne predstave o sebi kot o ljubimcu. Verjel sem, da sem moški, ki je 

zadovoljil vse ženske, ki jih je obiskal in imel sem občutek, da sem dosegel vsa pričakovanja.  

Nenazadnje sem prekršil vse osnovne pravice svoje žene. Občasno sem imel nezaščitene vaginalne spolne 

odnose, oralni pa so bili vedno nezaščiteni. Enostavno sem zanikal vsa tveganja. Na koncu sem ženo okužil 

s herpesom.  

V: Kako je vaše vedenje vplivalo na partnerski odnos? Kako je vplivalo na vašo ženo? 

O: V času mojega dvojnega življenja je bilo življenje z ženo od časa do časa precej mračno. Zaznavala je 

zdolgočasenost, pomanjkanje pristnosti in živahnosti, ne samo vsakodnevno, ampak tudi v času praznikov, 

npr. v času božiča, ki je bil prej poln pričakovanj. Sklepala je, da je to povezano z leti. Ko je odkrila, da živim 

dvojno življenje, se je popolnoma zlomila. Temeljno zaupanje, ki je bilo bistvo njenega zakona, je bilo 

zavrženo s strani iste osebe, ki ji je prej popolnoma zaupala. Zagotovo je trpela za sindromom zlomljenega 

srca. Neškodljivi simptomi srčnega napada lahko vodijo tudi v smrt. Drži, da lahko nekdo umre zaradi 

zlomljenega srca. Smrtnost je višja od 3 %.  

Dolgo časa je trpela za številnimi posledicami posttravmatske stresne motnje, kot trpijo žrtve mučenja, razvila 

je tudi srčno aritmijo. Od razkritja naprej žena ni več zmožna za delo. Ima hude težave s koncentracijo, ki 

trajajo že več kot dve leti. Svoje življenje deli v življenje »pred« in »po«. V tem ni sama. Tako je z vsemi 

izdanimi ženskami, tudi tistimi, ki so jih moški izdali, ko so hodili k prostitutkam. Žena pravi, da sem najino 

običajno življenje spreobrnil v ruševine. Do sedanjega trenutka o kolateralni škodi prostitucije nisem 

razmišljal.  
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V: Vključeni ste v terapijo. Do kakšnih spoznanj ste prišli? 

O: Dolgo časa je trajalo, da sem se lahko od vsega distanciral. V partnerski terapiji sem rekel, da sem takrat 

užival v odličnem seksu. V spominih sem poveličeval tisti čas. Sebe sem videl v vlogi žrtve in bil prepričan, 

da za nazaj ne bi mogel ničesar spremeniti. Sčasoma sem s pomočjo terapije dojel, da koriščenje storitev 

prostitucije ni bilo povezano s seksom in da je bilo povezano z bolečino, ki sem jo želel zatreti. Odraščal sem 

v disfunkcionalni družini in vedno sem imel občutek prikrajšanosti. Imel sem čustva iz otroštva, ki niso bila 

povezana z mojim dejanskim življenjem. Posledično sem čutil ogromen pohlep. To odvisno življenje mi je 

pomagalo, da začasno nisem čutil nesigurnosti, tesnobnosti in občutka ničvrednosti. Moral sem sprejeti, da 

je raba storitev prostitucije vse prej kot zadovoljujoča. Najprej ti da občutek zadovoljstva, takoj po tem pa te 

pusti z občutkom praznine in s potrebo, da vse ponovno ponoviš.  

V: Kaj bi spremenili v vašem partnerskem odnosu sedaj, ko imate to izkušnjo? Kaj predlagate drugim 

moškim? 

O: Pomembno je zavedanje, da nihče nima pravice zahtevati seksualnosti, da gre pri tem za svobodno 

odločitev. Jasno se moraš zavedati svojih potreb, o njih govoriti, razglabljati, kaj je možno in sprejeti, da vse 

ni vedno mogoče. Zakon ali partnerski odnos ne dajeta recepta za avtomatsko zadovoljitev želja. Ne pomeni, 

da vsakomur paše vse, vsak ima svoje potrebe in na tem je moč delati. Življenje moškega, ki plačuje za seks, 

močno škoduje ljubezenskemu odnosu in je popolnoma nekompatibilno z obljubo zvestobe. 

V: Kakšen je vaš sedanji pogled na plačevanje za seks? 

O: Plačevanje za seks je zloraba, vedno je bila, brez izjem. Ko pride do spolnosti v zameno za plačilo, pride 

do neenakopravnosti vključenih oseb. Ko je denar izročen, ima stranka pravico do zadovoljitve svoje strani 

pogodbe. Oseba, ki se prostituira, nima pravice do ugovora in spreminjanja pogojev. Ženski je odrečena 

pravica do samoodločanja.  

V: Ali menite, da bi bilo potrebno zakonsko prepovedati plačevanje za seks? 

O: Definitivno! Normalizacija prostitucije pušča za seboj odprte rane vseh vključenih. Osebe v prostituciji, ki 

so izkoriščene, ki jemljejo droge, da se lahko soočajo v vsakodnevnim življenje in se predčasno starajo, so 

ena skupina. Na drugi strani pa so izdane žene, ki so doživele hudo travmo in ki nikakor niso prosile za tako 

prevaro.  

Moški, ki plačujejo za seks, pa niso le storilci, ampak so tudi poškodovani. Izgubili so svojo dušo, so brez 

empatije, raste njihov narcizem. Zavetišča za ženske pokajo po šivih, ker je postalo tako normalno, da so 

ženske obravnavane na ta način. S poškodovanimi in ranjenimi ljudmi trpi celotna družba. Družba, ki 

dovoljuje tako žalost, je bolna.  

Ko gledam nazaj na svojo izkušnjo, vidim prostituirane ženske, izdane partnerje in tudi stranke z nevarnimi 

in zastrupljenimi dušami. Izmenjava denarja uniči občutek za resnično ljubečo zvezo, v kateri sta partnerja 

enakovredna, imata svobodo odločanja in upoštevata drug drugega. Po mojem mnenju to zadeva vse moške, 

tudi samske.  
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S trenutno nemško zakonodajo, oglaševanjem bordelov, dajemo našim otrokom zgled, da je popolnoma v 

redu plačati ženski, da zadovolji tvoje spolne potrebe in da je moški tisti, ki postavlja pravila in sprejema 

odločitve. Vsakdo, ki ukrade zavojček žvečilnih, je kaznovan, moške, ki travmatizirajo druge osebe, pa se 

tolerira. Je res prav tako? Želimo še naprej tolerirati zlorabo? Kje je nasprotovanje skupin v družbi, od 

domnevno krščanskih političnih strank do humanističnih razsvetljenih liberalcev? Je naša ustava res tako 

malo vredna? 

Prepoved plačevanja za seks jasno in nezgrešljivo kaže, da ni samo umazano, ampak tudi nesprejemljivo in 

nelegalno. Ne želimo si poškodovane družbe in tako škodljive industrije. S prepovedjo plačevanja za seks 

naredimo korak stran od objektivizacije ženske kot spolnih objektov in korak v bolj zdravo in srečnejšo družbo.  

 

Prevedeno in povzeto po Kraus, Ingeborg (2019). Betrayed Partners and Men with Poisoned Souls: Interview 
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