„Lechtivé“ přivýdělky českých studentek
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Nemalá část studentek českých vysokých škol si vydělává erotickými či sexuálními službami. Sice mají snadný a rychlý výdělek, ale možná si chystají potíže do budoucnosti. Tyto činnosti totiž mohou silně ovlivnit osobní i profesní život.

V roce 2007 vyvolal poměrně silný rozruch dokument České televize, jenž měl příznačný titul Sex místo stipendia. Z tehdejšího průzkumu totiž vyplynulo, že si možná až čtvrtina studentek českých vysokých škol vydělává činnostmi, které mají erotický či sexuální charakter. Jedná se jen o mediální „bouři ve sklenici vody“, nebo se tu narazilo na opravdu vážný fenomén, jehož případným důsledkům je třeba věnovat pozornost?

Ono zjištění by možná nemělo být tak překvapivé. Jak známo, Česká republika opravdu náleží mezi „světové velmoci“ v oboru sexuálního průmyslu, ať již jde o prostituci nebo pornografii. A jestliže velké množství „pracovnic“ v tomto oboru spojíme s počty mladých žen na českých vysokých školách, nelze se divit. Studium je (i bez školného) finančně nákladné a tento sektor nabízí lehké a rychlé výdělky. Za jednu scénu ve „filmu pro dospělé“ dostane dokonce i úplná začátečnice sumu, která převyšuje minimální měsíční mzdu.

Nelze si samozřejmě představovat, že si čtvrtina českých studentek vydělává pornografií nebo prostitucí. Spektrum činností je daleko větší a zahrnuje též pózování pro více či méně erotické fotky a malby (a to včetně aktů na uměleckých školách), nejrůznější druhy tance (od poměrně „nevinného“ až po „tvrdý“ striptýz) a také internetový live-chat. O tom posledně jmenovaném oboru si zde můžete přečíst speciální článek.

Možná si říkáte, že ta čísla nejsou věrohodná, protože byste museli takové studentky znát. Asi je znáte, ale nemůžete se divit, že svůj způsob výdělku drží v utajení, a to dokonce před svými blízkými. To se týká hlavně pornohereček či prostitutek. Mimochodem, ten poslední pojem na ně působí i jako urážka, jelikož tak se říká jen „laciným“ holkám z ulice. Ty „slušnější“ dávají přednost pojmům jako společnice, eskort nebo privát. Faktem však je, že bez ohledu na jméno jde v podstatě pořád o nabízení sexu za peníze.

Konzervativní moralista se zatváří znechuceně, liberál jen pokrčí rameny s tím, že je to jenom jejich volba a jejich odpovědnost. Vnucuje se však také otázka, jak může tato specifická práce zasáhnout další profesní i osobní život. Díky Internetu je utajení čehokoliv stále těžší a reakce budoucího nadřízeného či partnera mohou být různé. „Porno-skandálů“ s následnou výpovědí, popř. i soudem prezentují bulvární média více než dost.

Doba je těžká, práce je málo a peníze jsou potřeba. Z tohoto hlediska lze rozhodnutí některých studentek pro tento druh výdělku chápat. V tom se studentky koneckonců neliší od jiných žen, které k tomu přivede životní situace, ale třeba i zvědavost či ochota vyzkoušet „něco nového“, což je také jeden z běžných motivů pro vstup do „lechtivé“ branže. A platí pro ně i to, že musí nést všechny následky tohoto svého rozhodnutí.

Na jedné straně poměrně snadný a rychlý zisk, ale na straně druhé hrozba odhalení a následná ostuda, možná i opovržení okolí, potíže se vztahy a dalším zaměstnáním. A u některých druhů této práce nelze vynechat značná zdravotní rizika. Přesto zjevně existuje dost studentek, jež se pro „obživu sexem“ rozhodnou. Není cílem tohoto článku vynášet morální soudy. Ale můžete se zkusit zamyslet, jak byste se třeba dál chovali ke své dobré kamarádce, pokud byste zjistili, že si peníze na studium vydělává prodejem svého těla.
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