Ο ρόλος της πορνογραφίας ως σύγχρονης παγκόσμιας βιομηχανίας, οι επιπτώσεις της στην πολιτισμική, κοινωνική και προσωπική ζωή, και οι ανησυχίες
γύρω από την εξέλιξή της, τη διείσδυσή της στα μέσα επικοινωνίας και τη θέση της στην κοινωνία, είναι σημαντικές πτυχές που, ενώ στη Δύση αποτελούν
αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης και συζήτησης τα τελευταία τριάντα χρόνια, στην Ελλάδα μόλις τώρα εντάχθηκαν στην ακαδημαϊκή έρευνα και συζήτηση. Το άρθρο αυτό έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, έχοντας ως στόχο να
παρουσιάσει μέσα από κριτική ανάλυση τον τρόπο με τον οποίο η πορνογραφία συνδέεται με ένα νεότερο –και για αρκετούς εξίσου προβληματικό– φαινόμενο, αυτό της «σεξουαλικοποίησης» της καθημερινής κουλτούρας και των
Μέσων. Αρχικά γίνεται μια χαρτογράφηση της εξέλιξης της πορνογραφίας ως
αντικειμένου μελέτης, όπως επίσης και της έντονης συζήτησης και αντιπαράθεσης μεταξύ ακτιβιστών, νομικών και ακαδημαϊκών. Το άρθρο υποδεικνύει
τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα του φαινόμενου της πορνογραφίας,
όπως αυτό εξελίσσεται μέσα από τις νέες τεχνολογίες, κουλτούρες και οικονομίες, καταλήγοντας σε μια εξέταση των νομοθετικών ρυθμίσεων και πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο, και θέτοντας ερωτήματα που πιθανώς να θεωρηθούν ως κοινοί προβληματισμοί σε αυτό το τόσο ασταθές περιβάλλον.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ορισµο τη̋ πορνογραφα̋ συχν παρουσιζονται ω̋ αντιφατικο  εφµεροι. Οι όροι, όµω̋, µε
του̋ οποου̋ γνεται αναφορ στην πορνογραφα αντανακλον όχι µόνο τη σκοπιµότητα τη̋ χρση̋
του̋, προκειµνου να διαχωριστον τα όρια µεταξ υψηλ̋ και χαµηλ̋ κουλτορα̋, µεταξ σεµνο
και σεµνου περιεχοµνου, µεταξ ερασιτεχνικο και εµπορικο σεξ, αλλ και την πολιτικ των ιδεν
που του̋ συνοδεουν. Η λξη πορνό, λοιπόν, αντικαθσταται από του̋ περισσότερο «ουδτερου̋»
όρου̋ «ενλικη διασκδαση» (adult entertainment) και «υλικό ερωτικο περιεχοµνου» (erotica). Ειδικ την πρτη ννοια προτιµ η δια η βιοµηχανα τη̋ πορνογραφα̋, εν η δετερη χρησιµοποιεται
στην αντιπαρθεση ντεχνου-τεχνου και όµορφου-σχηµου (Paasonen, Nikunen & Saarenmaa,
2007β). Και εν η πορνογραφα διαχωρζεται σε «σκληρό» και «µαλακό» πορνό (hardcore/soft), όπω̋
λλωστε και σε αναρθµητε̋ υποκατηγορε̋, τα όρια µεταξ του πορνογραφικο και του µη πορνογραφικο εναι πλον πορδη και θολ, καθ̋ τα διαφορετικ φη, σενρια και συµβσει̋ τη̋ πορνογραφικ̋ κουλτορα̋ χουν διεισδσει και διατρχουν τόσο την κουλτορα των Μσων (media culture) όσο και τη λαϊκ κουλτορα (popular culture).
Όχι µόνο οι ορισµο, αλλ και ο ρόλο̋ τη̋ πορνογραφα̋ ω̋ σγχρονη̋ παγκόσµια̋ βιοµηχανα̋,
οι επιπτσει̋ τη̋ για την πολιτισµικ, κοινωνικ και προσωπικ ζω, και οι ανησυχε̋ γρω από την
εξλιξ τη̋, τη διεσδυσ τη̋ στα µσα επικοινωνα̋ και τη θση τη̋ στην κοινωνα, εναι σηµαντικ̋
πτυχ̋ που, εν χουν µια ιστορα τουλχιστον τριντα χρόνων στη δηµόσια συζτηση στον ∆υτικό
κόσµο, στην Ελλδα µόλι̋ τρα παρνουν τη θση που του̋ αρµόζει στην ακαδηµαϊκ θεµατολογα.
Το ρθρο αυτό ρχεται να καλψει αυτό το κενό, χοντα̋ ω̋ στόχο να παρουσισει µσα από κριτικ
ανλυση τον τρόπο µε τον οποο η πορνογραφα συνδεται µ’ να νεότερο –και για αρκετο̋ εξσου
προβληµατικό– φαινόµενο, αυτό τη̋ «σεξουαλικοποηση̋» τη̋ καθηµεριν̋ κουλτορα̋ και των Μσων. Αρχικ γνεται µια χαρτογρφηση τη̋ εξλιξη̋ τη̋ πορνογραφα̋ ω̋ αντικειµνου µελτη̋, στοχασµο και ανλυση̋, όπω̋ και τη̋ ντονη̋ αντιπαρθεση̋ µεταξ ακτιβιστν, νοµικν και ακαδη10
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µαϊκν. Μσα από την ανλυση διεθνν τσεων, το ρθρο προσεγγζει τι̋ νε̋ εξελξει̋ και υποστηρζει ότι τόσο το θµα τη̋ πορνογραφα̋ όσο και το θµα τη̋ σεξουαλικοποηση̋ αποτελον καρια
και αντιφατικ σηµεα αναφορ̋ για τον ακαδηµαϊκό χρο, όπω̋ και για τον πολιτειακό/πολιτικό,
ακτιβιστικό και καταναλωτικό. Αυτό δεν σηµανει ότι η συζτηση χει παραµενει στα δια επιχειρµατα, µολονότι πολλ απ’ αυτ εξακολουθον να αποτελον αναπόσπαστο κοµµτι στην προσπθεια
κατανόηση̋ τη̋ πορνογραφα̋· αντθετα, νε̋ συντεταγµνε̋ και δυναµικ̋ ρχονται να εµπλουτσουν
τη θεωρα (σε εππεδο ρευνα̋, ανλυση̋ και γνση̋) και την πρξη (σε εππεδο ακτιβισµο, κατανλωση̋ και ρθµιση̋), όσον αφορ τη σγχρονη πορνογραφα και τι̋ εκφρσει̋ τη̋. Η σηµεριν
πραγµατικότητα, όµω̋, απαιτε να διευρνουµε την ερευνητικ οπτικ µα̋ και να λβουµε υπ’ όψιν
ρευνε̋ ιστορικο, κοινωνικο και ψυχολογικο περιεχοµνου.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η πορνογραφα, µε την ννοια τη̋ ρητ̋ απεικόνιση̋ γεννητικν οργνων και σεξουαλικν πρακτικν µε σκοπό τη σεξουαλικ διγερση,1 ρχισε να αποτελε ξεχωριστ κατηγορα γραπτ̋ και οπτικ̋
αναπαρσταση̋ µόλι̋ στι̋ αρχ̋ του 19ου αινα. Στην Ευρπη τη̋ πριµη̋ νεωτερικότητα̋, µεταξ
1500 και 1800, η πορνογραφα αποτελοσε, τι̋ περισσότερε̋ φορ̋, να όχηµα που κανε χρση του
σεξ, για να ασκσει κριτικ στη θρησκευτικ και πολιτικ εξουσα. Σιγ-σιγ, την εποχ τη̋ νεωτερικότητα̋ στη ∆ση (µεταξ Αναγννηση̋, ∆ιαφωτισµο και Γαλλικ̋ Επανσταση̋), η πορνογραφα
αναδθηκε, µε την εξπλωση τη̋ τυπογραφα̋ και τη̋ ντυπη̋ κουλτορα̋, ω̋ ξεχωριστ κατηγορα
µσα από τη δυναµικ αντιπαρθεση, από τη µια πλευρ, ανµεσα σε συγγραφε̋, καλλιτχνε̋ και χαρκτε̋, που «παιζαν» µε τα όρια του «σεµνο», και τι̋ προσπθειε̋, από την λλη, τη̋ εκκλησιαστικ̋ και κοσµικ̋ εξουσα̋ να το ελγξει και να το χειραγωγσει. Ω̋ νοµικ και ντεχνη κατηγορα, επση̋, η πορνογραφα φανεται να εναι µεσα συνυφασµνη µε τη ∆ση. Με τη σγχρονη ννοια, η πορνογραφα ρχισε να χρησιµοποιεται ευρω̋ τον 19ο αινα, αν και οι απαρχ̋ τη̋ σηµεριν̋ πορνογραφικ̋ παρδοση̋ και τη̋ λογοκρισα̋ τη̋ βρσκονται στην Ιταλα του 16ου αινα, καθ̋ και στη
Γαλλα και την Αγγλα του 17ου και 18ου αινα αντστοιχα (Hunt, 1996). Η πορνογραφα, στην πριµη νεωτερικότητα, συνδεόταν µε την ελευθερα τη̋ σκψη̋, την επιστµη και τη φιλοσοφα, και µε επιθσει̋ στην απολυταρχικ πολιτικ εξουσα, κτι που αποκαλπτει πολλ για τι̋ διαφοροποισει̋
ανµεσα στα φλα, όπω̋ αυτ̋ εξελχτηκαν στην εποχ τη̋ νεωτερικότητα̋. Μχρι τον 17ο αινα, µλιστα, ο λεγχο̋ στι̋ σχετικ̋ αναπαραστσει̋ ασκονταν στο όνοµα τη̋ θρησκεα̋ και τη̋ πολιτικ̋
και όχι στο όνοµα τη̋ σεµνότητα̋, καθ̋ οι σγχρονοι νόµοι περ ασµνου περιεχοµνου διαµορφθηκαν στι̋ αρχ̋ του 19ου αινα.2
1. Εναι αξιοσηµεωτο ότι αρχικ δεν υπρχε διαχωρισµό̋ τη̋ πορνογραφα̋ (σε οποιαδποτε µορφ) από το σεξουαλικό
περιεχόµενο. Ο παραπνω ορισµό̋ δεν αποτελε ναν κοιν αποδεκτό ορισµό τη̋ πορνογραφα̋, αφο, για παρδειγµα, η
Russell αναφρεται µε αυτόν στην erotica, διασαφηνζοντα̋ ότι η απεικόνιση γεννητικν οργνων µπορε να εναι συµβολικ,
µµεση  ρητ. Αντθετα, για τη συγγραφα, πορνογραφα εναι η κακοποηση και η ταπεινωτικ απεικόνιση σεξουαλικν οργνων και πρξεων οι οποε̋ διπονται από σεξισµό, ρατσισµό  φοβικ διθεση απναντι στην οµοφυλοφιλα, και οι οποε̋
φανονται να εγκρνουν, να επιδοκιµζουν και να ενθαρρνουν τη διαινιση αυτ̋ τη̋ στση̋ (http://www.dianarussell.com/
pornintro.html).
2. Ξεχωριστό ενδιαφρον παρουσιζει το βιβλο The Secret Museum του Walter Kendrick, όπου παρουσιζονται οι απαρχ̋ των σγχρονων αντιλψεων απναντι στην πορνογραφα. Ο Kendrick αποδδει την επινόηση τη̋ πορνογραφα̋ στην ιστο11
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Εναι επση̋ σηµαντικό, όµω̋, να τονσουµε τρα σηµαντικ χαρακτηριστικ αυτ̋ τη̋ περιόδου.
Πρτον, ότι, εν γενικ η συγγραφ βιβλων  µικρν ιστοριν σε περιοδικ –µια µορφ τη̋ πριµη̋
δηµόσια̋ σφαρα̋ (δηµοσιότητα̋)– αυξθηκε, η δηµοκρατικοποηση αυτ̋ τη̋ σφαρα̋ δεν συµπεριλαβε ισότιµα ντρε̋ και γυνακε̋. Οι προσπθειε̋ των γυναικν να συµµετσχουν στι̋ σγχρονε̋ εξελξει̋, δηλαδ τη συγγραφ κειµνων πνω σε οποιοδποτε θµα, αντιµετωπστηκαν µε πατερναλιστικό τρόπο και εχθρικότητα, εν ταυτόχρονα η λογοτεχνικ συγγραφ χωρστηκε σε «σοβαρ» και «ελαφρι» (ανλογα µε το αν οι συγγραφε̋ ταν ντρε̋  γυνακε̋). Οι γυνακε̋ συγγραφε̋ αποτελοσαν αντικεµενο χλευασµο, αποθαρρνονταν και συχν αποκλεονταν από κθε προσπθεια εισόδου
στο χρο. Την δια εποχ που ρχισε να διευρνεται η απελευθρωση τη̋ συγγραφικ̋ ιδιότητα̋ και
να εµφανζονται οι πρτε̋ γυνακε̋ συγγραφε̋ –µια εποχ κρση̋ τη̋ καθεστηκυα̋ τξη̋ πραγµτων, που ευνοοσε την κοινωνικ αλλαγ–, ξεκνησε και ο χλευασµό̋ συγγραµµτων που δεν προρχονταν από συγκεκριµνου̋ κκλου̋ και δεν αναπαργαγαν συµβατικ̋ ιδε̋. Μχρι το 1770, όπω̋
λει και ο Mudge, ο χλευασµό̋ τη̋ νουβλα̋ και των γυναικν συγγραφων ταν φαινόµενα αλληλνδετα (2000: 87). ∆ετερον, η διαµόρφωση νόµων για «σεµνα» δηµοσιεµατα δεν βασιζόταν, αρχικ,
στο «προβληµατικό» του̋ περιεχόµενο – το οποο εχε ω̋ αντικεµενο τι̋ πόρνε̋, καθ̋ τα πιο δηµοφιλ συγγρµµατα ταν αυτ που εξιστοροσαν τα τεκταινόµενα στα µπορντλα τη̋ εποχ̋. Αντιθτω̋, στην Αγγλα, για παρδειγµα, η ανησυχα πγαζε από το γεγονό̋ ότι η γνση γρω από το τι συνβαινε στα διφορα «σπτια» –αλλ και οι διε̋ οι πρξει̋ των πελατν– γινόταν αντικεµενο ανγνωση̋ πραν τη̋ συγκεκριµνη̋ «λσχη̋» αντρν – η οποα, φυσικ, ταν συνυφασµνη µε µια συγκεκριµνη προνοµιοχα κοινωνικ τξη (Mudge, 2000). Τρτον, εν νε̋ λογοτεχνικ̋ και κοινωνικ̋
απόψει̋ σχετικ µε τη σεξουαλικότητα –συµπεριλαµβανοµνων και των πρωτο-πορνογραφικν ργων– συνβαλλαν στην σκηση κριτικ̋, αλλ και στη δικαιολόγηση τη̋ εµφνιση̋ νων κοινωνικν
σχσεων και συνθηκν, αυτ̋ εχαν συγκεκριµνα µφυλα χαρακτηριστικ. Από τη µια, η «προοδευτικότητα» του περιεχοµνου εχε ω̋ αντικεµενο αφγηση̋ το γυναικεο σµα, και από την λλη, η κριτικ απναντι σ’ αυτ̋ τι̋ αφηγσει̋ εχε ω̋ αποτλεσµα την «εκθλυνση» των «µεµπτν» στοιχεων
του περιεχοµνου, αυτν δηλαδ που προσφεραν ευχαρστηση στο ευρ αναγνωστικό κοινό – µια̋
και η συγκεκριµνη λογοτεχνα απευθυνόταν στο πθο̋ και όχι στη λογικ. Τλο̋, το γυναικεο σµα
πρε διαφορετικ̋ µορφ̋ του γκροτσκου (grotesque), µχρι να διαµορφωθε τελικ όπω̋ το ξρουµε
µσα στη σγχρονη πορνογραφα (Mudge, 2000· Hoff, 1989).
Μετ τη σεξουαλικ επανσταση τη̋ δεκαετα̋ του 1960, η συζτηση για την πορνογραφα στι̋
ΗΠΑ ανµεσα σε προοδευτικο̋ και σε συντηρητικο̋ κοινωνικο-θρησκευτικο̋ κκλου̋ εξελχτηκε
σε αντιπαρθεση γρω από τη διατρηση τη̋ παραδοσιακ̋ ηθικ̋ και την προστασα γυναικν και
παιδιν από τι̋ επιβλαβε̋ επιδρσει̋ τη̋ πορνογραφα̋, από τη µια, και το συνταγµατικό δικαωµα
στην ελευθερα κφραση̋ (First Amendment), από την λλη. Στι̋ Ηνωµνε̋ Πολιτεε̋, οι προσπθειε̋
για τον περιορισµό τη̋ πρόσβαση̋ στην πορνογραφα αποτελον πρξει̋ λογοκρισα̋ και, κατ συνπεια, παραβαση̋ του δικαιµατο̋ στην ελευθερα κφραση̋. Η ανδυση του (δετερου κµατο̋) φερικ συγκυρα δο γεγονότων στα τλη του 18ου αινα µε αρχ̋ του 19ου: την δρυση των «µυστικν µουσεων» για αντικεµενα που θεωρονταν πορνογραφικ, όπω̋ και για ντυπε̋ µορφ̋ πορνογραφα̋. Ετε πσω από κλειστ̋ πόρτε̋ ετε ω̋ µη
αρχειοθετηµνα καλλιτεχνµατα, η κατανλωση των αµφιλεγόµενων ργων ταν πλον υπό λεγχο, εχε ρυθµιστε τσι στε
τα σεµνα ργα να µην εναι προσβσιµα από τα χαµηλ κοινωνικ στρµατα και τι̋ γυνακε̋. Με την νοδο του αλφαβητισµο και την εξπλωση τη̋ εκπαδευση̋, όµω̋, όταν πια ταν προφαν̋ ότι «ο οποιοσδποτε θα µποροσε να δει το οτιδποτε», προκυψε η ανγκη για νε̋ κατηγοριοποισει̋, για όρια και για λογοκρισα. Με λλα λόγια, η πορνογραφα, ω̋ κατηγορα ρθµιση̋, επινοθηκε σαν απντηση στην «απειλ» τη̋ δηµοκρατικοποηση̋ τη̋ κουλτορα̋ (1987).
12
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µινιστικο κινµατο̋, τη δεκαετα του 1970, περιπλεξε ακόµα περισσότερο τα πργµατα. Οι φεµινστριε̋ τη̋ εποχ̋ θεωροσαν ότι οι παραδοσιακο κανόνε̋ και πρακτικ̋ του σεξ στηρζονταν σε µφυλα στερεότυπα τα οποα υποβθµιζαν τι̋ γυνακε̋ και δικαιολογοσαν την υποτλει του̋ στου̋
νδρε̋. Η αµφισβτηση, λοιπόν, αυτν των κανόνων και των πρακτικν ταν µια από τι̋ στρατηγικ̋
υπρβαση̋ τη̋ καταπεση̋ των γυναικν. Παρλληλα, για την πλειοψηφα των φεµινιστριν στι̋
ΗΠΑ, µεταξ 1960 και µσα 1980, η πορνογραφα ταν εµβληµατικ αυτ̋ τη̋ καταπεση̋. Πολ γργορα, οι φεµινστριε̋ «κατ τη̋ πορνογραφα̋»,3 όπω̋ συνθω̋ αναφρονται, βρθηκαν αντιµτωπε̋
µε την κριτικ από φεµινστριε̋ ανσυχε̋ για τι̋ επιπτσει̋ τη̋ λογοκρισα̋ πνω στη σεξουαλικ κφραση των γυναικν. Μολονότι οι πρτε̋, στην προσπθει του̋ να πισουν για νοµοθετικ ρθµιση
και λεγχο τη̋ πορνογραφα̋, εχαν ω̋ σκοπό να αναγκσουν την πορνογραφικ βιοµηχανα να αναλβει την ευθνη για ζηµιογόνε̋ επιπτσει̋ πνω σε πολτε̋ (µσω ρυθµσεων του Αστικο ∆ικαου),
στη δηµόσια σφαρα βρθηκαν να συµπορεονται µε συντηρητικο̋ θρησκευτικο̋ κκλου̋ (που επση̋ επιθυµοσαν τη λογοκρισα τη̋ πορνογραφα̋). Αυτο οι κκλοι δεν εχαν οτε κοινό προσανατολισµό οτε κοιν κνητρα µε το φεµινιστικό κνηµα· αντθετα, ξεκινοσαν από µια µοραλιστικ θση,
που ουσιαστικ βλεπε τι̋ γυνακε̋ τη̋ πορνογραφικ̋ βιοµηχανα̋ ω̋ «σεµνε̋» και «αµαρτωλ̋».
Στον αντποδα, η φεµινιστικ προσγγιση «κατ αυτν που εναι κατ τη̋ πορνογραφα̋»4 υποστριζε
ότι ττοιου εδου̋ λογοκρισα αποτελοσε κνδυνο για τι̋ γυνακε̋, ειδικ για τι̋ προοδευτικ̋ φεµινστριε̋, όπω̋ και για λλε̋, περιθωριοποιηµνε̋ από τη συµβατικ κοινωνα, οµδε̋. Οι φεµινστριε̋
«κατ αυτν που εναι κατ τη̋ πορνογραφα̋» αντκρουσαν τι̋ βασικ̋ παραδοχ̋ και τα επιχειρµατα των φεµινιστριν «κατ τη̋ πορνογραφα̋», λγοντα̋ ότι οι τελευταε̋ ουσιαστικ συντσσονταν µε του̋ συντηρητικο̋ αντιπλου̋ του̋, υιοθετντα̋ την ποψη τη̋ κανονικότητα̋ του ετεροφυλοφιλικο σεξ – εν για τι̋ φιλελεθερε̋ (liberal), η φεµινιστικ ατζντα τη̋ σεξουαλικ̋ απελευθρωση̋ πρεπε να ρει την περιθωριοποηση «λλων» σεξουαλικν ταυτοττων (γκι, λεσβιακν, bisexual, transgender). Με αυτ τη λογικ, οι απόψει̋ των ριζοσπαστικν φεµινιστριν «κατ τη̋ πορνογραφα̋» υπρ τη̋ λογοκρισα̋ τη̋ πορνογραφα̋ κατληγαν να συντσσονται µε το στρατόπεδο
των οπισθοδροµικν και καταπιεστικν συντηρητικν κκλων: η λογοκρισα τη̋ πορνογραφα̋, για
τι̋ προοδευτικ̋ φεµινστριε̋, ισοδυναµοσε µε λογοκρισα τη̋ ελευθερα̋ των γυναικν να εκφρζουν τη σεξουαλικότητ του̋ πρα από τα όρια και τον κανόνα τη̋ ετεροφυλοφιλα̋ (Ess, 2009). Η
λογοκρισα τη̋ πορνογραφα̋, όµω̋, για τι̋ πρτε̋ χει ω̋ κανόνα ότι η πορνογραφα δεν αποτελε
αυτόµατα ελεθερο λόγο, ξιο υπερσπιση̋ και προστασα̋. Αυτ η αντιµετπιση βρσκεται σε µεση
ανταπόκριση µε του̋ ισχυρισµο̋ τη̋ βιοµηχανα̋ περ ελευθερα̋ κφραση̋ και λόγου.5
Σµερα, οι ριζικ̋ αλλαγ̋ που επφεραν η τεχνολογικ ανπτυξη και η παγκοσµιοποηση τη̋ παραγωγ̋, τη̋ κατανλωση̋ και τη̋ διακνηση̋ περιεχοµνου στι̋ δοµ̋ τη̋ καθηµεριν̋ επικοινωνα̋, δηµιοργησαν ευνοϊκ̋ συνθκε̋ για τη δηµιουργα ενό̋ νου φαινοµνου: την κανονικοποηση
και ενσωµτωση (mainstreaming) τη̋ πορνογραφα̋ στα µσα επικοινωνα̋ και την καθηµερινότητα.
Η πρόσφατη ανδυση νων τπων πορνογραφα̋, από την «γκόνζο»6 (gonzo) ω̋ την ερασιτεχνικ

3. Εδ αναφερόµαστε στον όρο «anti-porn feminists».
4. Εδ περιγρφουµε τον όρο «anti-anti-porn feminists».
5. Τα αµερικανικ δικαστρια και η νοµικ επιστµη συνεχζουν να εκπονον σχετικ̋ αναλσει̋. Βλπε, για παρδειγµα:
Cohen-Eliya, 2004· West, 2003· Dyzenhaus, 1992.
6. Πρόκειται για σκην̋ σεξ, τη µα πσω από την λλη, χωρ̋ την παραµικρ πρόφαση  προσπθεια µια̋ υποτυπδου̋
«ιστορα̋»  σεναρου.
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πορνογραφα στα σεξ µπλογκ (sex blogs), αποτελον σγχρονε̋ εκδηλσει̋ τη̋ απαλοιφ̋ οποιασδποτε δικριση̋ ανµεσα στο πραγµατικό και σε αυτό που αποτελε αναπαρσταση των Μσων
(Hardy, 2009).
Σε διαφορετικ̋ χρονικ̋ στιγµ̋ από τη δεκαετα του 1960 µχρι σµερα, η όλη προβληµατικ διατυπθηκε ω̋ µια σχση αιτου-αιτιατο µεταξ των πορνογραφικν αναπαραστσεων τη̋ σεξουαλικότητα̋ και των µετρσιµων συνεπειν του̋ στον πραγµατικό κόσµο (ω̋ ηθικό̋ ξεπεσµό̋  ω̋ αυξηµνα ποσοστ σεξουαλικ̋ βα̋). Το αντεπιχερηµα σε αυτ την ποψη εναι ότι δεν υφσταται σχση
αιτου-αιτιατο ανµεσα στο ερθισµα από τι̋ αναπαραστσει̋ των Μσων και στην ανθρπινη αντδραση· αντθετα, το αναπαριστµενο κεµενο των Μσων δεν καθορζει τι συµβανει στην πραγµατικότητα: τα ανθρπινα υποκεµενα µπορε να ερµηνεουν τα κεµενα των Μσων µε αναπντεχου̋
τρόπου̋, να τα χρησιµοποιον για απρόσµενου̋ σκοπο̋, εν παρλληλα γνωρζουν ότι τα κεµενα
αυτ δεν εναι πραγµατικ, αλλ αποτελον κειµενικ̋ αναπαραστσει̋ των Μσων (Hardy, 2009).
Ωστόσο τα επιχειρµατα υπρ και κατ τη̋ πορνογραφα̋ παρµειναν σταθερ, γενικ, τα τελευταα 30 χρόνια και συνοψζονται στου̋ εξ̋ ξονε̋:
Α. Επιχειρµατα σχετικ µε τη λογοκρισα και την ελευθερα του λόγου.
Β. Επιχειρµατα σχετικ µε τη σεξουαλικ ικανοποηση και τη δυνατότητα επιλογ̋, που εστιζουν στην ατοµικ εµπειρα του καταναλωτ και σχετζονται µε το χαρακτηρισµό τη̋ πορνογραφα̋ ω̋ «φαντασωση̋».
Γ. Επιχειρµατα γρω από το κατ πόσον η πορνογραφα συνιστ µρο̋ τη̋ σεξουαλικ̋ εργασα̋ (sex work) (Guinn, 2007).
Η ιστορα τη̋ πορνογραφα̋ συνεχζει, λανθασµνα, να συνοδεεται από µια αδικοπη ανησυχα
ότι το σεµνο περιεχόµενο θα εισβλει και θα «µολνει» την καθηµεριν, συµβατικ κουλτορα.7 λλωστε η παρξη αναρθµητων νοµοθετικν µτρων επιβεβαινει την ανγκη ρθµιση̋ αυτο του περιεχοµνου. Η εξλιξη τη̋ σεξουαλικοποηση̋ τη̋ κουλτορα̋, όµω̋, επαναφρει τα ερωτµατα περ
«προσωπικ̋ επιλογ̋», «σεξουαλικ̋ ικανοποηση̋», «ασµνου» και «επιζµιου», χωρ̋ να χουµε
«λσει», ωστόσο, νοµοθετικ και κοινωνικ, τα διλµµατα αυτ. Στη συνχεια, το ρθρο µελετ το νο
κοινωνικό φαινόµενο τη̋ σεξουαλικοποηση̋ τη̋ κουλτορα̋, τη̋ µεση̋ σχση̋ τη̋ µε την πορνογραφα, και τι̋ αντιδρσει̋ που χει προκαλσει στι̋ ∆υτικ̋ χρε̋.

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑ-ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Οι αντιτιθµενε̋ πλευρ̋ τη̋ παραπνω προβληµατικ̋ εξακολουθον µχρι σµερα να εκφρζουν
διαφορετικ̋ απόψει̋ για την κουλτορα τη̋ πορνογραφα̋, µε την κοιν παραδοχ για τη σεξουαλικοποηση τη̋ συµβατικ̋ καθηµερινότητα̋ να αποτελε να από τα ελχιστα σηµεα τοµ̋ µεταξ
του̋. Η τελευταα αποτελε µια εξλιξη που χει προσελκσει το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό ενδιαφρον τα τελευταα χρόνια µσα από τη µελτη τη̋ µετβαση̋ τη̋ πορνογραφικ̋ κουλτορα̋ από την
7. Ιδιατερη µφαση δνεται µε την ανπτυξη και εξπλωση τη̋ ντυπη̋ τεχνολογα̋ και τη̋ φωτογραφα̋ µετ το 1880,
καθ̋ αυτ̋ επτρεψαν τη µαζικοποηση τη̋ πορνογραφα̋ και τη διεσδυσ τη̋ στα µλη τη̋ εργατικ̋ τξη̋ µσα από την
κυκλοφορα καρτ ποστλ µαζικ̋ παραγωγ̋ (Sigel, 2000).
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ιδιωτικ στη δηµόσια σφαρα, η οποα αναφρεται ετε ω̋ «κουλτορα του στριπτζ», όπου παρατηρεται η «πορνογραφικοποηση» (pornographication) των προηγµνων καπιταλιστικν κοινωνιν (McNair, 2002), ετε ω̋ «κουλτορα τη̋ χυδαιότητα̋» (raunch culture), η οποα χαρακτηρζεται από την
«εκθλυνση τη̋ κουλτορα̋ του σεξ» (Levy, 2005), ετε ω̋ «πορνοποηση» (pornification) (Paul, 2005·
Paasonen, Nikunen & Saarenmaa, 2007), ω̋ «πορνο-σικ» (porno-chic) (McNair, 2002· Duits & Van Zoonen, 2006), ακόµα και ω̋ «κανονικοποηση του πορνό» (normalization of porn) (Poynor, 2006).
Χαρακτηριστικό, µλιστα, τη̋ δισταση̋ απόψεων που συνοδεει του̋ πολιτικο̋ αγνε̋ γρω
από το σεξ (politics of sex), ακόµα και στι̋ µρε̋ µα̋, εναι η χρση του διου όρου («πορνοποηση»)
σε δο βιβλα που εξετζουν την κουλτορα τη̋ πορνογραφα̋ αντιδιαµετρικ: από τη µια, η Pamela
Paul, στο βιβλο Pornified: How Pornography is Damaging Our Lives, Our Relationships, and Our Families
(2005), αναγνωρζει τη σγχρονη αµερικανικ κουλτορα ω̋ πορνοποιηµνη. Εστιζοντα̋ στον αντκτυπο (στη «ζηµι», όπω̋ η δια υποστηρζει) που προκαλε η αυξηµνη προσβασιµότητα και αποδοχ
τη̋ πορνογραφα̋ σε ντρε̋, γυνακε̋, παιδι και οικογνειε̋ στην Αµερικ, η Paul εξετζει την πορνοποηση µε όρου̋ εξαναγκασµο και αποξνωση̋. Και ναι µεν η Paul αποφεγει την πόλωση που
προκλεσαν στο παρελθόν παραδοσιακ̋, φεµινιστικ̋ και συντηρητικ̋ θρησκευτικ̋ (puritanical)
προσεγγσει̋, οι οποε̋ κυριρχησαν στη συζτηση για την πορνογραφα στι̋ ΗΠΑ κατ το παρελθόν,
υποστηρζει όµω̋ ότι, λόγω των ζηµιογόνων επιδρσεν τη̋, η κατανλωση τη̋ πορνογραφα̋, όπω̋
και η κατανλωση των τσιγρων, µπορε και πρπει να ρυθµιστε νοµοθετικ.8 Από την λλη πλευρ,
στο βιβλο Pornification: Sex and Sexuality in Media Culture (2007), η Suzanna Paasonen, η Kaarina Nikunen και η Laura Saarenmaa επιχειρηµατολογον ενντια σε απλοποιηµνε̋ γενικεσει̋ σχετικ µε την
πορνογραφα στο σηµερινό επικοινωνιακό πεδο (mediascape) και τονζουν την ανγκη αναγωγ̋ στο
σγχρονο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλασιο (contextualization), µια̋ και οι συζητσει̋ γρω
από την πορνογραφα µπορε γνονται σε κθε γεωγραφικό µκο̋ και πλτο̋, χουν ωστόσο διαφορετικό τόνο, νταση και πολιτικ χροι.9 Οι συγγραφε̋ καταλγουν στο ότι, επειδ βορειοαµερικανικ̋
πολιτικ̋ διενξει̋ και εννοιολογσει̋ χουν κυριαρχσει στη συζτηση γρω από την πορνογραφα,
καθιστντα̋ ττοιου εδου̋ διαφοροποισει̋ αόρατε̋, εναι σηµαντικό να µην προβανουµε σε γενικεσει̋ για ζητµατα ρθµιση̋, πολιτικ̋ και κοιν̋ γνµη̋ σε συνρτηση µε την πορνογραφα – και
αυτό ανεξρτητα από το γεγονό̋ ότι µια σειρ διεθνν τσεων (που καθιστον την πορνογραφικ
κουλτορα ορατ παντο) εναι πλον γεγονό̋.
Η αλθεια εναι ότι τόσο η βιοµηχανα τη̋ ψυχαγωγα̋ όσο και αυτ̋ τη̋ διαφµιση̋ και του µρκετινγκ βασζονται σµερα, σε µεγλο βαθµό, σε σεξουαλικοποιηµνε̋ εικόνε̋, εν το σεξ εναι βαθι
αποτυπωµνο στην περιρρουσα κουλτορα. Σχεδόν όλα τα εδη ντυπου και ηλεκτρονικο επικοινωνιακο υλικο κνουν χρση σεξουαλικοποιηµνων εικόνων και προτπων, µε διφορε̋ διαβαθµσει̋
αποκαλυπτικότητα̋ του σµατο̋. Το περιεχόµενο εφηβικν περιοδικν εναι προσανατολισµνο στον
κόσµο των διασηµοττων, όπου η υπερ-σεξουαλικοποιηµνη εικόνα σταρ τπου Κριστνα Αγκιλρα,
Lady Gaga  Πρι̋ Χλτον αποτελε βασικό χαρακτηριστικό τη̋ σγχρονη̋ λαϊκ̋ νεανικ̋ κουλτο8. Με αυτό τον τρόπο, όµω̋, υποστηρζει ο Ess (2009), η Paul παραγνωρζει τι̋ ποικλε̋ πρακτικ̋ και αισθητικ̋ που
εµπεριχει η κατανλωση τη̋ πορνογραφα̋.
9. Όπω̋, για παρδειγµα, στην περπτωση τη̋ Φινλανδα̋, όπου η συζτηση για την πορνογραφα εντσσεται σ’ να ευρτερο πλασιο σκανδιναβικν (Nordic) ιστοριν παραγωγ̋ και κυκλοφορα̋ πορνογραφικο υλικο, µια ανεκτικ, σε γενικ̋ γραµµ̋, κοιν γνµη για το εµπορικό σεξ, να σττου̋ ηµι-διασηµότητα̋ για τα εγχρια αστρια τη̋ βιοµηχανα̋, και να
παρελθόν φεµινιστικ̋ ισότητα̋, µσα στο οποο ο «πόλεµο̋» γρω από την πορνογραφα (sex wars) δεν ναψε ποτ (Paasonen, 2007).
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ρα̋ στη ∆ση, εν η χρση πορνογραφικν συµβσεων (π.χ. πόζα σµατο̋, σαδοµαζοχιστικ̋ πρακτικ̋, δσιµο/bondage, προσοµοωση οργασµν, εκτεθειµνα γυναικεα στθη) αποτελε αναπόσπαστο στοιχεο τη̋ εικονογραφα̋ τη̋ διαφµιση̋. Το «πορνο-σικ» αποτελε πλον την πιο διαδεδοµνη
πρακτικ αναπαρσταση̋, καθ̋ η διαφηµιστικ βιοµηχανα πιστεει ότι ο µόνο̋ τρόπο̋ για να προσελκσει την προσοχ στο σηµερινό, κορεσµνο, διαµεσολαβηµνο περιβλλον εναι µσα από τη χρση υπερ-σεξουαλικοποιηµνων εικόνων και γραφικν αναπαραστσεων βα̋ (Carter & Weaver,
2003). Η υιοθτηση µια̋ ακόµα υπερ-σεξουαλικοποιηµνη̋ (νεανικ̋) γυναικεα̋ φιγορα̋ από τη
βιοµηχανα τη̋ διαφµιση̋, αυτ̋ που αφνει ακλυπτο το µρο̋ του γυναικεου σµατο̋ µεταξ του
κτω µρου̋ του θρακα και του νω µρου̋ τη̋ ηβικ̋ χρα̋ (the «midriff»), αποτελε µια από τι̋
νε̋ τσει̋ στο χρο, µια τση που επενδει στην κατασκευ τη̋ εικόνα̋ µια̋ να̋, ετεροφυλόφιλη̋
γυνακα̋, η οποα, συνειδητ και σκόπιµα, «παζει» µε τη σεξουαλικ εξουσα που χει (Gill, 2009).
Eτσι, εν κποτε οι γυνακε̋ παρουσιζονταν ω̋ παθητικ και βουβ αντικεµενα του ανδρικο
βλµµατο̋ στι̋ σεξουαλικοποιηµνε̋ αναπαραστσει̋ των Μσων, σµερα (οι νεαρ̋) εµφανζονται
ω̋ ενεργ σεξουαλικ υποκεµενα που επιλγουν να παρουσιζουν τον εαυτό του̋, φαινοµενικ, ω̋
αντικεµενα, γιατ αυτό ταιριζει καλτερα µε τον, απελευθερωµνο πια, εαυτό του̋. Πσω, λοιπόν,
από το φεµινιστικό φινρισµα που παρατηρεται στι̋ γυναικεε̋ αναπαραστσει̋ στη διαφµιση10 από
τα µσα τη̋ δεκαετα̋ του 1990 και µετ, υπρχει η ιδα ότι οι γυνακε̋ ασκον λεγχο και εξουσα µσα ακριβ̋ από την εµπορευµατοποηση τη̋ εµφνισ̋ του̋: η υιοθτηση ενό̋ συγκεκριµνου στυλ
µεταφρζεται σε σεξουαλικ εξουσα, και ρα το γυναικεο σµα δεν αποτελε πλον αντικεµενο ηδον̋ για την ικανοποηση των ανδρν. Αντθετα, µσα από µια φουκωικ οπτικ σεξουαλικ̋ υποκειµενοποηση̋ (sexual subjectification), η εξουσα γνεται αντιληπτ ω̋ κτι που λειτουργε δι µσου
τη̋ κατασκευ̋ συγκεκριµνων υποκειµενικοττων. ∆ηλαδ, στη σηµεριν µετα-φεµινιστικ εποχ,
βλπουµε διαφορετικ̋ εκφνσει̋ τη̋ θηλυκότητα̋ να κατασκευζονται µεν απευθεα̋ µσα από το
πρσµα ανδρικν σεξουαλικν φαντασισεων, αλλ ταυτόχρονα να γνονται αντιληπτ̋ ω̋ αυθεντικό
κτµα των γυναικν. Αυτό που δεν πρπει να ξεχνει, ββαια, κανε̋ –και πρα από το «φεµινιστικό»
δόγµα τη̋ συνειδητ̋ πλον επιλογ̋ των γυναικν να εναι σξι– εναι ότι η αναπαρσταση των γυναικν ω̋ ολότελα αυτόνοµων και απελευθερωµνων από κθε εδου̋ ανισότητα  ανισορροπε̋
ισχο̋ δεν εναι χωρ̋ προβλµατα: η ποψη ότι οι γυνακε̋ δεν εναι πια υποτακτικ υποκεµενα, αλλ ενδυναµωµνα υποκεµενα που ενδιαφρονται (και) για τη δικ του̋ ικανοποηση, δεν αρκε για να
εξηγσει το λόγο για τον οποο οι νεαρ̋ γυνακε̋ σµερα αναζητον το διο «λουκ» (που χαρακτηρζεται από να οµογενοποιηµνο στυλ, οργανωµνο γρω από να λεπτό, γυµνασµνο, προκλητικ ντυµνο κορµ). Στην δια λογικ, παραγκωνζονται και παραγνωρζονται επση̋ όλα τα ερωτµατα γρω
από το π̋ εσωτερικοποιονται και υιοθετονται τελικ από τι̋ γυνακε̋ κοινωνικ κατασκευασµνα
ιδεδη οµορφι̋ και σεξουαλικότητα̋ (Gill, 2009).
Κατ’ αναλογαν, µια παρόµοια συζτηση υπρχει γρω από το π̋ τα µουσικ βντεο χουν µετατρψει το γυναικεο σµα σε αντικεµενο µσα στην οικονοµα τη̋ ερωτικ̋ και σεξουαλικ̋ επιθυ-

10. Πολλ̋ εναι οι διαφηµσει̋ γυναικεων εσωροχων που παρουσιζουν γυνακε̋-ντβε̋ να ασκον εξουσα στο αντθετο φλο µσα από να παιχνδι αισθησιασµο και σεξουαλικότητα̋, χωρ̋ να παραµελον, την δια στιγµ, και τη δισταση
τη̋ αυτο-ευχαρστηση̋ (στη λογικ ότι µια γυνακα φορ σξι εσρουχα για δικ τη̋ ευχαρστηση και όχι απαρατητα για την
ικανοποηση ενό̋ ντρα). Αυτο του εδου̋ οι διαφηµσει̋ επαινον µε τον τρόπο του̋ τι̋ ενεργ̋, ετεροφυλόφιλε̋ γυνακε̋,
κνοντα̋ όµω̋ χρση µια̋ φωτογραφικ̋ γραµµατικ̋ που συναντται στην ετεροφυλόφιλη πορνογραφα µε στόχο του̋
ντρε̋ (Amy-Chinn, 2006).
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µα̋. Κατ’ αυτό τον τρόπο, για κποιε̋ ερευντριε̋, «η εµπορευµατικοποηση τη̋ σεξουαλικότητα̋
κατχει κεντρικ θση στη δηµιουργα των περισσότερων µουσικν βντεο» (Cole, 1999: 1), εν λλε̋
ασκον κριτικ στον σεξισµό που χαρακτηρζει τη µουσικ χιπ-χοπ, όπου οι γυνακε̋ φιγουρρουν ω̋
περιουσιακ στοιχεα, µαζ µε τα Ρόλεξ και τα διαµαντνια µενταγιόν (Perry, 2003), εν οτε το MTV
ξεφεγει από τα πυρ τη̋ κριτικ̋, µε το σκεπτικό ότι τα «περισσότερα βντεο χουν ιστορε̋ οι οποε̋
αντιπροσωπεουν αντρικο̋ ονειρικο̋ κόσµου̋ του σεξ  φαντασισει̋» (Cullity & Younger, 2004:
99). Ταυτόχρονα, όµω̋, η κθεση του σεξουαλικοποιηµνου σµατο̋ ω̋ αντικειµνου πόθου χει µεγλη σηµασα για την οικονοµα του κρδου̋ και την απόλαυση των µουσικν βντεο, και µποροµε,
µσα από αυτν, να παρατηρσουµε του̋ τρόπου̋ µε του̋ οποου̋ η σγχρονη κουλτορα βλπει τον
εαυτό τη̋ (Railton & Watson, 2007). Κτω από αυτό το πρσµα, απναντι σε όσου̋ ασκον κριτικ
στην εκµετλλευση του γυναικεου σµατο̋ και στην παρουσασ του ω̋ σεξουαλικο αντικειµνου
(objectification) στα µουσικ βντεο, υπρχουν και αυτο που υποστηρζουν ότι αυτ τα βντεο αποτελον να χρο για την ανατροπ των κανονιστικν µφυλων ρόλων και των ρόλων στο σεξ. Τα βντεο
τη̋ Μαντόνα, για παρδειγµα, χουν συζητηθε εκτεν̋ για τη δυνατότητα που παρχουν στε να χρησιµοποιεται το σεξουαλικοποιηµνο γυναικεο σµα ω̋ να εργαλεο αντσταση̋ ενντια στου̋ µφυλου̋ κανόνε̋, εν η δια η Μαντόνα ερµηνεεται ω̋ «χουσα τον λεγχο» τη̋ σεξουαλικ̋ τη̋ περσόνα̋ (Whiteley, 1997· McNair, 1996). Η σεξουαλικοποηση, δηλαδ, του γυναικεου σµατο̋ στα µουσικ
βντεο µπορε να ειδωθε ω̋ προβληµατικ, αλλ αυτό διορθνεται αν αυτ η σεξουαλικοποηση αποτελε συνειδητ επδειξη γυναικεα̋ εξουσα̋ και ερωτικ̋ αυτονοµα̋ (Railton & Watson, 2007).

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΝΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΞ

Οι θετικ̋ προσεγγσει̋ απναντι στη σεξουαλικοποηση, όπω̋ στην περπτωση τη̋ Μαντόνα, βασζονται στην ικανότητα (υποτιθµενη, υλικ και λλη) του ατόµου, ω̋ µια̋ αυτόνοµη̋ και αυτοδναµη̋ µονδα̋ δρση̋, να διαπραγµατευτε υπό σου̋ και δκαιου̋ όρου̋ τι̋ συνθκε̋ τη̋ δια̋ του τη̋
σεξουαλικοποηση̋. Από τη µια, αυτό µπορε να ισχει όταν αναφρεται κανε̋ στον απόλυτο λεγχο
που ασκε η Μαντόνα πνω στο διο τη̋ το σµα (και την εµπορευµατοποηση του εαυτο), καθ̋
χει στη διθεσ τη̋ τα µσα παραγωγ̋ και το µρκετινγκ τη̋ εικόνα̋ τη̋ (image). Από την λλη, η
πραγµατικότητα για την πλειονότητα των νων κοριτσιν και των νων καλλιτχνιδων σµερα εναι εκ
διαµτρου αντθετη. Το αντεπιχερηµα φαντζει αρκετ απλοϊκό, ότι δηλαδ εναι αρκετό να επιλξει
κανε̋ ο διο̋ το π̋ θα ορισθε ω̋ «υποκεµενο»  ω̋ «αντικεµενο» του σεξ µσα στη σεξουαλικοποησ του. Η συζτηση για την πορνογραφα και τα παργωγ τη̋, όπω̋ το πορνοποιηµνο σµα,
εντσσονται σε συγκεκριµνε̋ κοινωνικ̋ πραγµατικότητε̋ τη̋ πολιτιστικ̋ βιοµηχανα̋ – και, πιο
συγκεκριµνα, τη̋ µουσικ̋ βιοµηχανα̋. Εναι αξιοσηµεωτη η µελτη τη̋ Levande (2007) στο χρο
τη̋ σγχρονη̋ παγκόσµια̋ µουσικ̋ βιοµηχανα̋ και των νων «φωνν» που ακογονται. Η Levande,
µουσικό̋ η δια, χαρτογραφε την αυξηµνη τση σεξουαλικοποηση̋ και πορνοποηση̋ που αντιµετωπζουν οι γυνακε̋ µουσικο σε ζωνταν̋ εµφανσει̋ και βντεο, εν παρατηρε παρλληλα τη χαλρωση των νόµων που ρυθµζουν τι̋ συνθκε̋ ιδιοκτησα̋ των µσων επικοινωνα̋: όσο περισσότερο
συγκεντρωτικ εναι η ιδιοκτησα των Μσων, τόσο πιο επιτακτικό εναι το (πλον) καταναγκαστικό
«ξεγµνωµα» των καλλιτχνιδων. Ακόµα και µουσικο όπω̋ η Norah Jones (που ξεκνησε µε χαµηλό
και ροµαντικό προφλ) καταλγουν να υποκψουν στι̋ νε̋ συνθκε̋ προθηση̋ τη̋ µουσικ̋ βιοµηχανα̋. Σµφωνα µε τι̋ Sarikakis και Shaukat (2008), η µουσικ βιοµηχανα εναι µεσα συνδεδεµ17
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νη µε τη βιοµηχανα του πορνό, όχι µόνο µσα από την επικρτηση των σεξουαλικοποιηµνων εικόνων,
αλλ και µσα από τη χρση τη̋ πορνογραφα̋ για την προθηση µουσικν βντεο. Σε αρκετ̋ περιπτσει̋, συνεχζουν οι συγγραφε̋, αυτό φανεται να συµβανει µσα από στχου̋ που αναφρονται σε
σεξουαλικοποιηµνη βα – χωρ̋ να υπρχει το «πλεονκτηµα», όµω̋, τη̋ πολυσηµικ̋ αναφορ̋ του
κειµνου  τη̋ υποκειµενικ̋ αισθητικ̋ του καταναλωτ.11
Οι πρακτικ̋ τη̋ πορνογραφα̋, µε τη συµβατικ ννοια, αλλ και τη̋ πορνοποιηµνη̋ κουλτορα̋, εντσσονται, για κποιε̋ κριτικο̋ (Sarikakis & Shaukat, 2008), σε να γενικότερο κοινωνικό
πλασιο, το οποο δεν χει µεν καταφρει ουσιαστικ την ποθητ και χωρ̋ όρου̋ ισότητα των δο φλων, αλλ, παρ τατα, αυτο-αποκαλεται «µετα-φεµινιστικό». ∆ηλαδ τα επιχειρµατα ενντια στην
πορνογραφικ απεικόνιση τη̋ ανθρπινη̋ σεξουαλικότητα̋, και ιδιατερα τη̋ γυναικεα̋, που προρχονται από µια φεµινιστικ κριτικ, απορρπτονται ω̋ απαρχαιωµνα, αφο η γυναικεα απελευθρωση ολοκληρθηκε µε επιτυχα (ορατ µε το παρδειγµα τη̋ σεξουαλικ̋ υποκειµενοποηση̋). Με αυτό τον τρόπο, όµω̋, όπω̋ επιχειρηµατολογον οι Sarikakis και Shaukat (2008), επιχειρεται η αποδυνµωση των θσεων που χαρακτηρζουν την τση πορνοποηση̋ και σεξουαλικοποηση̋ τη̋ κουλτορα̋ ω̋ προβληµατικ και βασισµνη ουσιαστικ σε σχσει̋ εκµετλλευση̋ – τόσο οικονοµικο όσο και
κοινωνικο-πολιτισµικο χαρακτρα (Levy, 2005). Σµφωνα µε τη McRobbie (2009), µλιστα, εναι η
φεµινιστικ µεταµφεση (masquerade) και η εικόνα του εργαζόµενου κοριτσιο (αυτόνοµου, οικονοµικ ανεξρτητου, και σε λεγχο του οργασµο του) που συνιστον το νο σεξουαλικό συµβόλαιο. Αυτο
οι παργοντε̋, υλικο και συµβολικο (πολιτισµικο), συνεχζει η McRobbie, αποκλεουν, όµω̋, µια ριζοσπαστικ αναδιταξη των σχσεων ιεραρχα̋ των δο φλων και συµβλλουν στην «προσποηση
τη̋ ισότητα̋» (2009: 83).
Παρ το γεγονό̋ ότι η συζτηση για τη σχση παιδιν και νων µε το σεξ και τα Μσα δεν χει λξει, η διχυση τη̋ χρση̋ των νων τεχνολογιν, και του διαδικτου ειδικότερα, και η ευκολα πρόσβαση̋ των νεαρν χρηστν σ’ να «ρητ σεξουαλικό» (sexually explicit) περιεχόµενο, την χει επαναφρει στο επκεντρο του ακαδηµαϊκο, κοινωνικο και πολιτικο ενδιαφροντο̋. Όπω̋ συνβη και
µε παλαιότερα Μσα, οι διαδικτυακ̋ τεχνολογε̋ αντιµετωπστηκαν αρκετ συχν µε φόβο και καχυποψα – όπω̋ επση̋ και σαν πανκεια, σε µια σειρ από προβλµατα. Οι επιδρσει̋ των Μσων αποτελον αντικεµενο ακαδηµαϊκ̋ µελτη̋ δη από τι̋ δεκαετε̋ του 1930 και του 1950, όταν ταν ο κινηµατογρφο̋, το λαϊκό θατρο του 19ου αινα, τα κόµικ̋ και η τηλεόραση που κινοσαν το ερευνητικό ενδιαφρον (Barker & Petley, 2001). Από αυτ την ποψη, υπρχουν κποια διαχρονικ ερωτµατα, τα οποα απασχολον του̋ ερευνητ̋ σε σχση µε τι̋ νε̋ µορφ̋ Μσων – τα οποα συνθω̋
χουν να κνουν µε ανησυχε̋ γρω από τι̋ ηθικ̋ αξε̋, τη βα και το σεξ (Buckingham, 2008). Η σηµεριν πλαισωση τη̋ διαδικτυακ̋ κουλτορα̋ ω̋ µια̋ ανεξλεγκτη̋ πηγ̋ απειλν για την παιδικ
ασφλεια εναι η τελευταα κφραση ανησυχιν και φόβων για τον ερχοµό των νων τεχνολογιν, που
χρονολογονται από την εισαγωγ του τηλγραφου και του τηλεφνου (Marvyn, 1990), και αντικατοπτρζει την αντληψη για την µφυτη αθωότητα τη̋ παιδικ̋ ηλικα̋.12
11. Βλπε, για παρδειγµα, το νο εδο̋ πορνο-ραπ µε του̋ Frauenartzt, και στχου̋ όπω̋ «η πόρνη εναι το κρα̋ » και «ε,
τσολα, νοιξε τα πόδια σου »,  τη συνεργασα των 8mm Overdose µε τον Max Hardcore για την παραγωγ βαιων µουσικν
βντεο.
12. Σµφωνα µε µια ∆υτικ και µοντρνα ποψη για το παιδ, τα παιδι θεωρονται ευλωτα, αδναµα και εξαρτµενα
(Archard, 2006), εν υπρχει µεγλη βιβλιογραφα για το ρόλο που παιξαν στη ∆ση οι αντιλψει̋ για την παιδικότητα από
την εποχ τη̋ βιοµηχανοποηση̋ (Cunningham, 1995· Holland, 1992), όπου το «παιδ» εξισνεται µε την «αθωότητα» και την
«ελπδα για το µλλον».
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Η ρευνα στο πεδο αυτό, µε αφετηρα τι̋ ΗΠΑ, κυριαρχεται από τη διαπστωση ότι ο όγκο̋ και
η ορατότητα σεξουαλικοποιηµνου περιεχοµνου χει αυξηθε όχι µόνο στο διαδκτυο, αλλ και στη
λαϊκ κουλτορα. Ετε πρόκειται για παιδικ̋ κοκλε̋ ετε για G-string σχεδιασµνα για δεκχρονα
κορτσια,13 στηθόδεσµου̋ για βρφη και ενισχυµνου̋ στηθόδεσµου̋ για παιδι προ-εφηβικ̋ ηλικα̋,14 ετε ακόµα για προϊόντα λαϊκ̋ κουλτορα̋, τα παιδι βρσκονται αντιµτωπα µε ναν µεγλο
αριθµό µηνυµτων σεξουαλικοποιηµνου περιεχοµνου. Λόγω τη̋, φαινοµενικ τουλχιστον, ευρτατη̋ παρουσα̋ αυτν των µηνυµτων, ο Τπο̋, η πολιτεα, αλλ και πολλο σχολιαστ̋ και ακαδηµαϊκο, συζητον τι̋ πιθαν̋ επιπτσει̋ στην ανπτυξη και τη συµπεριφορ των παιδιν (Atwood, 2006).
Συνολικ, η καταναλωτικ αγορ που απευθνεται σε 10χρονα παιδι αγγζει τα 3 δισεκατοµµρια λρε̋ το χρόνο. Όπω̋ επισηµανουν και οι Gill (2009) και McRobbie (2009), ο συνδυασµό̋ ατοµικιστικ̋
ιδεολογα̋, σγχρονου οικονοµικο φιλελευθερισµο και εµπορευµατοποηση̋ του φεµινιστικο ιδανικο τη̋ αυτονοµα̋ και τη̋ ενδυνµωση̋ (agency), δνει ναυσµα για τη «θριαµβευτικ επαναφορ
τη̋ πατριαρχα̋» (McRobbie, 2009: 85). Οι ρευνε̋ στο χρο αυτό, τα τελευταα χρόνια, δεχνουν να
εναι ευαισθητοποιηµνε̋ προ̋ τι̋ αρνητικ̋ επιπτσει̋ του περιβλλοντο̋ αυτο για τα παιδι και
τα να κορτσια.15 Επση̋, ο ρόλο̋ των Μσων σ’ αυτ τη διαδικασα γινε αντικεµενο µελτη̋ σχετικ
πρόσφατα, και αυτό χει να κνει µε την απχηση του διαδικτου ω̋ µσου επικοινωνα̋ τόσο στου̋
νου̋ και τα παιδι, όσο και στην πολιτιστικ βιοµηχανα γενικότερα. Οι πρτε̋ ρευνε̋ πνω στο
φαινόµενο τη̋ σεξουαλικοποηση̋, λοιπόν, προρχονται από τρει̋ από τι̋ πιο ισχυρ̋ επικοινωνιακ
βιοµηχανικ̋ χρε̋, τι̋ ΗΠΑ, την Αυστραλα και τη Μεγλη Βρετανα, οι οποε̋ βρσκονται αντιµτωπε̋ µε την κοσµογονικ αλλαγ των σγχρονων επικοινωνιακν καναλιν στη διθεση των πολιτν,
συµπεριλαµβανοµνων των παιδιν και των εφβων. Μακροχρόνιε̋ ρευνε̋ πνω στι̋ επιπτσει̋ τη̋
σεξουαλικοποηση̋ των νων στην υγι ψυχολογικ και σωµατικ του̋ ανπτυξη ολοκληρθηκαν
στι̋ χρε̋ αυτ̋, οι οποε̋ στρφονται στι̋ προβληµατικ̋ πτυχ̋ αυτν των µηνυµτων (UK Home
Office, 2010· Australian Senate, 2008· American Psychological Association, 2007).
Η Αµερικανικ Ψυχολογικ Εταιρεα κατχει περοπτη θση σε ό,τι αφορ την ποψη για τι̋ ζηµιογόνε̋ επιδρσει̋ τη̋ λαϊκ̋ κουλτορα̋, και τα πορσµατ τη̋, ειδικότερα, αποτελον σηµεο εκκνηση̋ για την πολιτικ που υιοθετεται σε διφορε̋ χρε̋ (όπω̋ η Βρετανα, για παρδειγµα, στο
Home Office Review on Violence Against Women and Girls, τη̋ ψυχολόγου Linda Papadopoulos). Ββαια, όπω̋ θα περµενε κανε̋, δεν συµφωνον όλοι µε την προσγγιση των αρνητικν επιδρσεων
των Μσων και τη̋ σεξουαλικοποηση̋ τη̋ καθηµερινότητα̋ στη συµπεριφορ των παιδιν. Ενδεικτικ, ο David Buckingham και η οµδα του ασκον κριτικ στην ρευνα τη̋ APA για τη σεξουαλικοποηση των κοριτσιν (2007), λγοντα̋ ότι η συγκεκριµνη µελτη όχι µόνο εναι προβληµατικ στον τρό13. Για παρδειγµα, οι δηµοφιλε̋ κοκλε̋ Bratz, για κορτσια 5 χρονν, εµφανζονται µε δικτυωτ καλσόν και τακονια,
ο οκο̋ Abercrombie & Finch εµφνισε τη σειρ εσωροχων για µικρ κορτσια (προ-εφηβικ̋ και εφηβικ̋ ηλικα̋) σε στυλ
στρινγκ, µε αποτυπωµνε̋ τι̋ λξει̋ «eye candy» και «wink wink» στο µπροστινό µρο̋, εν σε πρόσφατη επδειξη παρουσιστηκαν υποδµατα µε ψηλ τακονια για βρφη (Heelarious). Η υψηλο κρου̋ βρετανικ φιλανθρωπικ οργνωση προστασα̋ των παιδιν NSPCC χει καταδικσει αυτ τα προϊόντα σε καµπνιε̋ τη̋ και ενπιον τη̋ Βουλ̋ τη̋ Σκωτα̋ και στη
Βουλ των Κοινοττων.
14.  αλλι̋ «tweenies», ναν νο όρο, τον οποο επινόησε η βιοµηχανα µόδα̋ και παιδικν προϊόντων (παιχνδια, ροχα, κ.λπ.).
15. Στο σηµεο αυτό, εναι χρσιµο να χουµε κατ νου και τα λόγια του Walter Kendrick: «Η αναγνριση ενό̋ προβλµατο̋ –µαζ µε τα θµατα, του̋ κακο̋ και του̋ ειδικο̋ στο πρόβληµα– επιτρπει τον περιορισµό τη̋ κατηγορα̋ “πορνογραφα” και δηµιουργε να υποτιθµενο σενριο κινδνου και, συνεπ̋, δισωση̋» (1997: xiii).
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πο µε τον οποο ορζει τη «σεξουαλικοποηση», και υποππτει σε σοβαρότατα µεθοδολογικ ολισθµατα (ανµεσα στα οποα και η τση να παρουσιζει ενδεξει̋ συσχτιση̋ ω̋ ενδεξει̋ αιτιότητα̋), αλλ
και βασζεται αποκλειστικ σε ρευνα για ψυχολογικ̋ επιδρσει̋, αγνοντα̋ ολοκληρωτικ κοινωνιολογικ̋, ανθρωπολογικ̋ και ιστορικ̋ ερµηνεε̋ τη̋ σεξουαλικοποηση̋. Τλο̋, υποκπτει στο συνηθισµνο λθο̋ να υποθτει πω̋ πορσµατα για το περιεχόµενο των Μσων µπορον να θεωρηθον
και απόδειξη των επιδρσεων αυτο του περιεχοµνου στο ακροατριο (Buckingham, Willett, Bragg
& Russell, 2009). Ο Buckingham αναγνωρζει, όµω̋, ότι το θµα εναι δσκολο και πολπλοκο όχι µόνο
στον ορισµό του, αλλ επση̋ και όσον αφορ την προοπτικ σχεδιασµο κατλληλη̋ δηµόσια̋ πολιτικ̋, και συνεχζει τονζοντα̋ ότι, µολονότι η σχση παιδιο και Μσων δεν εναι µονοσµαντη (αντικροοντα̋ τσι αναφορ̋ που εµφανζουν του̋ νου̋ ω̋ παθητικο̋ δκτε̋ µηνυµτων), αυτό δεν
σηµανει ότι µπορε να αντιµετωπιστε µε ατοµικιστικ̋ προσεγγσει̋. Σε αυτό το σηµεο, φανεται να
υπρχει κποιο̋ βαθµό̋ σγκλιση̋ µεταξ όσων αναλουν τη σεξουαλικοποηση τη̋ καθηµερινότητα̋ και όσων (σαν τον Buckingham) αντιδρον σε οποιονδποτε ορισµό του φαινοµνου. Εναι αλθεια, όµω̋, ότι ακόµα και ο Buckingham παραδχεται ότι θα ταν προτιµότερο να επικεντρνεται η
προσοχ µα̋ όχι στη σεξουαλικοποηση των νεαρν κοριτσιν, αλλ, αντθετα, στι̋ περιπτσει̋ βα̋
και κακοποηση̋ που αυτ υφστανται και ω̋ αποτλεσµα του τρόπου που ντνονται (2009).
Αυτ ακριβ̋ η βα ενντια στα κορτσια και τι̋ γυνακε̋ εναι και η κεντρικ προβληµατικ τη̋
πρόσφατη̋ κθεση̋ του βρετανικο Υπουργεου Εσωτερικν (Μονδα Βαιου Εγκλµατο̋, 2010). Η
κθεση υιοθετε τον ορισµό τη̋ ρευνα̋ τη̋ Αµερικανικ̋ Ψυχολογικ̋ Εταιρεα̋, η οποα, παρ την
κριτικ που τη̋ χει ασκηθε για πιθαν µεθοδολογικ προβλµατα, εµφανζεται ω̋ η πρτη ολοκληρωµνη ανλυση και ρευνα των επιπτσεων τη̋ σεξουαλικοποηση̋. Τόσο η µετπειτα κθεση τη̋ Γερουσα̋ τη̋ Αυστραλα̋ (2008) όσο και η κθεση τη̋ Μεγλη̋ Βρετανα̋ (UK Home Office, 2010) καταλγουν στα δια συµπερσµατα. ∆ηλαδ η υπρµετρη σεξουαλικοποηση χει ευρεε̋ επιπτσει̋,
που µόλι̋ τρα αναγνωρζονται ω̋ ττοιε̋. Από την λλη, η τση να αναγνωρζονται «αποδεξει̋»
βλβη̋ στην πορνογραφα και στη σεξουαλικοποηση αναζητται, εσφαλµνα, σε συνθκε̋ «επιστηµονικο εργαστηρου» (Sarikakis & Shaukat, 2008). Και εν εναι αλθεια ότι τα συµπερσµατα και οι
συνθκε̋ αξιολόγηση̋ εναι πολπλοκε̋ και δσκολε̋, αυτό δεν σηµανει ότι η αναζτηση λσεων για
το φαινόµενο αυτό πρπει να πασει,  ότι, απορρπτοντα̋ τη συζτηση (debate) απλ̋ ω̋ «ηθικό πανικό», αυτ εναι και η πιο χρσιµη –σε εππεδο πολιτεα̋ και επιστηµονικ– λση. Για παρδειγµα,
υπρχει σειρ µελετν από τι̋ σκανδιναβικ̋ χρε̋, την Αµερικ και αλλο, µσα από τι̋ οποε̋ η
διαπστωση προβληµατικν συµπεριφορν και αντιλψεων, κατ του̋ ερευνητ̋, ανµεσα στου̋ νου̋ εναι ορατ και εν θεωρεται αποτλεσµα διαφόρων παραγόντων, φρεται να εναι και µεσα
συνδεδεµνη µε την κατανλωση σεξουαλικοποιηµνου  πορνογραφικο περιεχοµνου και τη γενικευµνη πεση για την εξωτερικ εµφνιση και την προθηση καταναλωτικ̋ συµπεριφορ̋ (π.χ.
Flood, 2009· Tankard Reist, 2009· Atwood, 2006· Jacobson, 2005· Cline, 2002· Russell, 2008).

NΟΜΟΘΕΤΙΚA ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ

Τα παραπνω επιβεβαινουν ότι η συζτηση γρω από τη βιοµηχανα του σεξ και την πορνογραφα
κθε λλο παρ χει τελεισει  παλισει – αντθετα, παραµνει επκαιρη και πολιτικ θερµ όσο ποτ
λλοτε. Παρ την ανπτυξη των «σπουδν πορνογραφα̋» (porn studies) ω̋ επιστηµονικο τοµα, οι
περισσότερε̋ µελτε̋ χουν εστισει σε συγκεκριµνα κεµενα πορνογραφα̋, αφνοντα̋ να ερευνη20
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τικό κενό γρω από τι̋ πρακτικ̋ παραγωγ̋ και κατανλωση̋ αυτν των κειµνων. Η παραγωγ
πορνογραφικο περιεχοµνου εξακολουθε να µην χει συζητηθε αρκετ, εν το ζτηµα των παγκόσµιων αγορν σεξ παραµνει αµφιλεγόµενο για τι̋ σπουδ̋ πορνογραφα̋. Στο παγκόσµιο σκηνικό, η
παραγωγ πορνογραφικο περιεχοµνου συνδεται µε στριπτιζδικα (sex clubs), µε τη διεθν κινητικότητα τη̋ (γυναικεα̋) απασχόληση̋, µε νεοφιλελεθερε̋ πολιτικ̋ απασχόληση̋ και γεωπολιτικ̋
αλλαγ̋. Θα πρπει να σηµειωθε, πντω̋, ότι η σχετικ βιβλιογραφα που αναφρεται στην κατανλωση τη̋ πορνογραφα̋ εναι σχετικ πρόσφατη (Smith, 2007 και 2009).
Η συζτηση, όµω̋, για το τι εναι πορνογραφα, την παραγωγ τη̋, ποιε̋ (ζηµιογόνε̋) επιπτσει̋
συνδονται µε τη χρση τη̋ –αν τυχόν υπρχουν ττοιε̋ επιπτσει̋–, και ρα π̋ χρειζεται να ρυθµιστε νοµοθετικ το ζτηµα τη̋ πορνογραφα̋ και του συναφο̋ περιεχοµνου, διαφρει από χρα
σε χρα. Η ∆ανα, χαρακτηριστικ, ταν η πρτη που νοµιµοποησε απαγορευµνε̋ µορφ̋ πορνογραφα̋ το 1969, ακολουθοµενη από τη ∆υτικ Γερµανα το 1970 και τη Σουηδα το 1971, εν, εδ
και κποια χρόνια, «σκληρ» πορνογραφα (hardcore) εναι διαθσιµη δωρεν σε δανζικο καλωδιακό
κανλι. Στην Κνα και τι̋ ΗΠΑ, αντιθτω̋, η κυραρχη στση, και η αντστοιχη νοµοθεσα, εναι πολ
πιο περιοριστικ. Τποτα από αυτ, όµω̋, δεν χει σηµασα από τη στιγµ που εµφανστηκε το διαδκτυο, µσα από το οποο κµπτονται οι περισσότεροι νοµοθετικο και λλου εδου̋ περιορισµο. Κατ
πόσο µπορε να διαγνωστε και να ελεγχθε το ακατλληλο περιεχόµενο (ετε µιλµε για πορνογραφα
ετε για πληροφορε̋ δηµόσιου ενδιαφροντο̋ που αποκρπτει να πολιτικό καθεστ̋), παραµνει
αντικεµενο συζτηση̋ και αντιπαρθεση̋, εν το αν εναι αποτελεσµατικότερη η νοµοθετικ ρθµιση
του ακατλληλου περιεχοµνου σε εθνικό εππεδο,  η αυτορρθµιση των εµπλεκόµενων φορων, εναι
επση̋ πολιτιστικ προσδιορισµνο: για παρδειγµα, στα κρτη-µλη τη̋ Ε.Ε. επικρατε το πρτο, εν
στι̋ ΗΠΑ το δετερο (Ess, 2009).
Η κατσταση των πραγµτων χει αλλξει µε την εξπλωση των νων τεχνολογιν και την παγκοσµιοποηση. Εν, σε παλαιότερε̋ δεκαετε̋, η δηµόσια συζτηση για το σεξ ταν περιορισµνη και οι
χροι κατανλωση̋ του εµπορικο σεξ (σινεµ, στριπτιζδικα, υπηρεσε̋ συνοδεα̋ και οκοι ανοχ̋)
ταν κοινωνικ κατακριτοι, τρα, µε την κανονικοποηση (normalization) τη̋ πορνογραφικ̋ κουλτορα̋, οι χροι αυτο –όχι µόνο στη φυσικ, αλλ και στην ψηφιακ του̋ δισταση– καταλαµβνουν
κεντρικ θση στη δηµόσια και λαϊκ κουλτορα, χοντα̋ αποτινξει παλαιότερου̋ χαρακτηρισµο̋
περ «βρόµικου» και «σεµνου».16 Η ενσωµτωση αυτν των χρων και των δραστηριοττων στα Μσα συνοδεεται από µια ρητορικ «γκλµουρ», εν, την δια στιγµ, µια λλη πτυχ τη̋ βιοµηχανα̋
του πορνό –αυτ που συνδεται µε τι̋ συνθκε̋ παραγωγ̋ και απασχόληση̋ στο χρο, και το βαθµό
εκµετλλευση̋  κακοποηση̋ όσων απασχολονται στην εν λόγω βιοµηχανα– εναι πιο πολπλοκη,
λιγότερο «glamorous» (Sun, 2007) και σχετικ απρόσιτη από νοµοθετικ και ρυθµιστικ ποψη (Sarikakis & Shaukat, 2008· Smaill, 2009).
Ενδεικτικό του τελευταου εναι ότι πολλ̋ χρε̋ χουν προσπαθσει να περιορσουν την πρόσβαση σε ορισµνου̋ τπου̋ διαδικτυακ̋ πορνογραφα̋ µε διαφορετικο̋ τρόπου̋. Μχρι πρόσφατα, η

16. Μερικ̋ φορ̋, µλιστα, ακολουθντα̋ µια πιο ρεβιζιονιστικ φεµινιστικ προσγγιση (σε σγκριση τουλχιστον µε
την τυπικ αντι-πορνογραφικ στση τη̋ φεµινιστικ̋ κριτικ̋ τη̋ δεκαετα̋ του ’80 και των αρχν του ’90), η πορνογραφικ
κουλτορα χαρακτηρζεται και από µια σειρ από απολασει̋. Βλ., ανµεσα σε λλα, Catherine Lumby (1997), για το δικαωµα των γυναικν να συµµετχουν στην κατανλωση τη̋ πορνογραφα̋, Camille Paglia (1993) και Laura Kipnis (1996), για την
εξουσα που εµπεριχει η γυναικεα σεξουαλικότητα και η αναπαρσταση τη̋ τελευταα̋, ακόµα και µσα από σαδοµαζοχιστικ̋ εικονογραφε̋, Pamela Church Gibson (1993 και 2004), Linda Williams (2004).
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νοµοθετικ προσπθεια εσταζε γρω από το ερτηµα του «σεµνου» για την κοιν γνµη περιεχοµνου. Αυτό̋ ο προβληµατισµό̋ εναι µη παραγωγικό̋ (non constructive) και αποπροσανατολιστικό̋,
αφο δεν καταφρνει να αντιµετωπσει καννα από τα ζητµατα που χουν θσει τόσο οι ριζοσπαστικ̋ όσο και φιλελεθερε̋ παρατξει̋ του φεµινιστικο κινµατο̋. Όπω̋ τονζουν οι Sarikakis και
Shaukat (2008), επικεντρνοντα̋ το ενδιαφρον του̋ στη δισταση του «σεµνου», η πολιτεα εστιζει
την προσοχ τη̋ σε αφηρηµνε̋ ηθικοπλαστικ̋ διατυπσει̋, οι οποε̋, πρτον, αλλζουν καθ̋ αλλζουν οι κοινωνε̋. Την ποψ του̋ ενισχει, για παρδειγµα, η σεξουαλικοποιηµνη συµπεριφορ
των γυναικν καλλιτεχνν, η οποα µπορε να θεωρεται πια «αποδεκτ» (και αναγκαα, όπω̋ εξηγσαµε προηγουµνω̋), όµω̋ αυτό δεν αποκλεει την παρξη διαφορετικν ηθικν απαιτσεων από γυνακε̋ και ντρε̋, που ουσιαστικ διαιωνζουν αντ να καταργον τον σεξισµό και την ανισότητα. ∆ετερον, δηµιουργον θµατα κοινωνικο «αποτροπιασµο» (εδ αναφερόµαστε στι̋ γυνακε̋ που εργζονται στο χρο τη̋ πορνογραφα̋, για παρδειγµα, αφο εναι αυτ̋ που «φανονται» προ̋ τα
ξω), χωρ̋ να προσφρουν λσει̋ για τα µεσα προβλµατα που αυτ̋ αντιµετωπζουν, ετε πρόκειται για προβλµατα σωµατικ̋ υγεα̋ και ακεραιότητα̋, ετε για ψυχολογικ προβλµατα. Νοµοθετικ, ακόµα δεν χει καταστε δυνατ η ρθµιση τη̋ λειτουργα̋ τη̋ βιοµηχανα̋ τη̋ πορνογραφα̋,
προ̋ όφελο̋, για παρδειγµα, των εργαζοµνων σε αυτν, στε να εξασφαλιστον αξιοπρεπε̋ συνθκε̋ εργασα̋ και να προστατευτον εργασιακ δικαιµατα. Συγκεκριµνα, η νοµοθετικ αδυναµα
εντοπζεται στο γεγονό̋ ότι ζητµατα που συνδονται µεσα µε την παραγωγ τη̋ πορνογραφα̋ παραµνουν στο περιθριο, όπω̋ οι συνθκε̋ παραγωγ̋ ολονα και πιο βαιου περιεχοµνου, οι κνδυνοι υγεα̋ των επαγγελµατιν από λλειψη προστασα̋ κατ τη διρκεια του σεξ, η κατχρηση ουσιν, καθ̋ και ψυχολογικ προβλµατα, σε ττοιο σηµεο, µλιστα, στε οι γυνακε̋ τη̋ συγκεκριµνη̋ βιοµηχανα̋ να χουν χαρακτηριστε ω̋ «ευλωτη» οµδα, που εκτθεται σε σωµατικο̋, ψυχολογικο̋ κινδνου̋ και κινδνου̋ δηµόσια̋ υγεα̋17 (Grudzen, Ryan, Margold, Torres & Gelberg,
2008). Οι οικονοµικ̋ απολαβ̋ δεν εναι υψηλ̋ για όλου̋ του̋ απασχολοµενου̋/-ε̋ στη βιοµηχανα
τη̋ πορνογραφα̋, αφο οι περισσότεροι επαγγελµατε̋ δεν λαµβνουν µερδιο από τα σοδα και τα
κρδη των ταινιν του̋ – όπω̋ συµβανει στη µουσικ βιοµηχανα.
Στη Μ. Βρετανα (2008) γινε πρόσφατα µια σηµαντικ νοµοθετικ προσπθεια να αντιµετωπιστε
η βαιη πορνογραφα, η οποα εναι διαθσιµη στο διαδκτυο (καθ̋ οι νόµοι απαγορεουν τη διακνηση ντυπου  ηλεκτρονικο υλικο στη χρα µε περιεχόµενο βαιη̋ πορνογραφα̋). Επειδ υπρχει
η ποψη ότι η παραγωγ και η διανοµ ττοιου υλικο εναι δσκολο να αντιµετωπιστε αποτελεσµατικ, η βρετανικ κυβρνηση υιοθτησε το σκανδιναβικό (σουηδικό) µοντλο και στρεψε την προσοχ
τη̋ στην κατανλωση πορνογραφικο περιεχόµενου. Εν υπρξαν, όπω̋ ταν σω̋ αναµενόµενο, αντιρρσει̋ και ενστσει̋ –ιδιατερα από να µρο̋ του κοινο που θερησε ότι απειλονταν οι προσωπικ̋ του ελευθερε̋ (και ιδιατερα η σεξουαλικ κφραση σαδοµαζοχισµο)–, παρ’ όλα αυτ, ο νόµο̋ τθηκε σε ισχ το 2009. Βαιο περιεχόµενο θεωρεται πλον το περιεχόµενο που δεχνει ξεκθαρα
( αυτό από το οποο προκπτουν) µρη του ανθρωπνου σµατο̋ να τραυµατζονται, νεκροφιλα, και
σεξουαλικ̋ πρξει̋ µε ζα (νεκρ  ζωνταν). Όπω̋ εναι αναµενόµενο, οτε αυτό̋ ο ορισµό̋ µεινε
χωρ̋ κριτικ. Τα πιο σηµαντικ σηµεα νσταση̋ αναφρονται στο ότι ο νόµο̋ δεν προβλπει την
17. Η λστα µεσων προβληµτων εναι µακρ και περιλαµβνει HIV/AIDS, ηπαττιδα, γονόρροια, χλαµδια, ρπητε̋,
χρση ναρκωτικν ουσιν, εγχειρητικ̋ επεµβσει̋ σε στθο̋, κόλπο, τραµατα στο περνεο, χηµικ εγκαµατα, βα στο πρόσωπο  σε λλα µρη του σµατο̋, ασφυξα, κατθλιψη, σχιζοφρνεια, αυτοκτονα, µετα-τραυµατικό στρε̋ (Grudzen, Ryan,
Margold, Torres & Gelberg, 2008).
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πραγµατικ απεικόνιση βιασµο ω̋ βαιη πορνογραφα παρ µόνο εν προκπτει ορατό̋ τραυµατισµό̋,18 και στο ότι δεν εξυπηρετε καννα πολιτικό ατηµα των φεµινιστικν αγνων – οποιασδποτε
«παρταξη̋».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Eπειτα από µια συζτηση για το π̋ ορζεται η πορνογραφα, το ρθρο αυτό παρουσασε µε συντοµα την ιστορικ εξλιξη τη̋ πορνογραφα̋ στην Ευρπη και τη̋ συζτηση̋ σχετικ µε την πορνογραφα στον φεµινισµό, µια συζτηση που συνεχζεται το διο νθερµα σµερα, όσο και τη δεκαετα του 1970. Στη συνχεια, αναλθηκε ο τρόπο̋ µε τον οποο η κουλτορα του σεξ χει διαπερσει
κθε κοµµτι τη̋ καθηµερινότητα̋ και τη̋ λαϊκ̋ κουλτορα̋, καθ̋ και οι διαφορετικ̋ αντιδρσει̋ που χει προκαλσει αυτ η εξλιξη µεταξ ερευνητν στο φεµινιστικό κνηµα. Το ρθρο ολοκληρθηκε µε ναν προβληµατισµό σχετικ µε τη δυσκολα νοµοθετικ̋ ρθµιση̋ του πεδου τη̋
πορνογραφα̋, ανεξαρττω̋ γεωγραφικο µκου̋ και πλτου̋. Σε σχση µε το τελευταο, και όσον
αφορ τη δικ µα̋ περπτωση, στην Ελλδα η λλειψη οποιασδποτε µριµνα̋, ακόµα και πρόθεση̋
νοµοθετικ̋ κατανόηση̋ του χρου (εξαιρντα̋ την πρόσφατη νοµοθεσα για την παιδικ πορνογραφα), εναι προβληµατικ. Eχοντα̋ υπόψη ότι η εγχρια παραγωγ πορνογραφα̋ νθησε την
εποχ τη̋ δικτατορα̋, η ελληνικ κοινωνα, παρακµπτοντα̋ ουσιαστικ τη σεξουαλικ επανσταση τη̋ δεκαετα̋ του 1960 και περνντα̋ κατευθεαν στην πορνογραφικ κφραση, αντιµετπισε το
φαινόµενο αυτό µε υποκρισα, ψευτο-ηθικ και πουριτανισµό. Σε κοινωνικό και πολιτειακό εππεδο,
η Ελλδα σπνια βρθηκε να συζητ ανοιχτ και µε ειλικρνεια το ρόλο τη̋ πορνογραφα̋ στη δηµόσια και ιδιωτικ ζω.19 Οι ανησυχε̋, οι εντσει̋ και οι ενστσει̋ που φερε στη δηµόσια σφαρα
το φεµινιστικό κνηµα στην Ευρπη και την Αµερικ δεν κατφεραν ποτ να αποτελσουν αντικεµενο ουσιαστικο δηµόσιου διαλόγου στην Ελλδα. Παρ’ όλα αυτ, η κατανλωση πορνογραφα̋
παρµεινε µρο̋ τη̋ «κρυφ̋» κοινωνικ̋ ζω̋ και συνεχστηκε ακθεκτη ω̋ τι̋ µρε̋ µα̋, όπω̋
δεχνουν οι τιµ̋ και οι αριθµο σε σχση µε τα να Μσα (Sarikakis & Shaukat, 2008). Αυτ η λλειψη δηµόσιου διαλόγου για την πορνογραφα, σε συνδυασµό µε την ισχν κοινωνα πολιτν, δηλνει
λλειψη των απαρατητων εργαλεων για να αντιµετωπσει η ελληνικ κοινωνα τι̋ δοµικ̋, πολιτιστικ̋ και συµβολικ̋ αλλαγ̋ που συµβανουν αυτ τη στιγµ.
Ελπζουµε πω̋ εναι πλον ξεκθαρο ότι η συνειδητοποηση τη̋ διεσδυση̋ και τη̋ δναµη̋ τη̋
πορνογραφα̋ στην καθηµερινότητ µα̋ εναι να βµα προ̋ τη σωστ κατεθυνση: η κουλτορα τη̋
πορνογραφα̋ και οι νε̋ τη̋ εκφρσει̋ πρπει να αντιµετωπιστον από κοινο από κοινωνικο̋ φορε̋, την πολιτεα, την πανεπιστηµιακ κοινότητα, τη νοµοθεσα, τα ακτιβιστικ και φεµινιστικ κινµατα. Αναγνωρζοντα̋ τι̋ πολλαπλ̋ και υποκειµενικ̋ χρσει̋ τη̋ πορνογραφα̋, αλλ διατηρντα̋, ταυτόχρονα, µια κριτικ στση απναντι στο σµπλεγµα παραγωγ-διακνηση-κατανλωση αυτο του περιεχοµνου, επισηµανουµε ότι οτε η µονολιθικ αντιµετπιση όλων των µορφν πορνογραφικο υλικο οτε η σχετικιστικ ποψη –που ισχυρζεται ότι δεν εναι δυνατ η κριτικ, λόγω τη̋
18. Το θµα αναλθηκε από νοµικο̋, ακαδηµαϊκο̋ και ακτιβιστ̋ – βλπε, για παρδειγµα: Murray, 2009· McGlynn &
Rackley, 2009.
19. Για µια από τι̋ πρτε̋ ρευνε̋ για το π̋ αναπαρσταται η πορνογραφα στον ελληνικό Τπο, βλ. Τσαλκη και Χρονκη, 2008α και 2008β.
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επιρρο̋ τη̋ υποκειµενικότητα̋– εναι εποικοδοµητικ̋. Αντ να διαιωνζουµε τον «πόλεµο» µεταξ
των κατ και των υπρ τη̋ πορνογραφα̋, προτενουµε µια προσγγιση κοινο εδφου̋, που θα αποφεγει την υποκειµενικότητα και τον απόλυτο ατοµικισµό. Η αξιολόγηση δε του πορνογραφικο υλικο εναι σηµαντικό να γνεται µσα από κατλληλε̋ συνθκε̋, συµπεριλαµβανοµνων και των εξ̋:
Α. Αξιολόγηση περιεχοµνου µσα στο πλασιο παραγωγ̋ του. Εξταση και ενηµρωση γρω
από τι̋ συνθκε̋ παραγωγ̋ του περιεχοµνου, των συνθηκν υγεα̋ και ασφλεια̋ των πρωταγωνιστν.
Β. Αξιολόγηση τη̋ διακνηση̋ και παραγωγ̋ του περιεχοµνου σε σχση µε το ατηµα δκαιων
απολαβν των εργαζοµνων στο χρο, πραν τη̋ «αµοιβ̋» ορισµνων σκηνν (όπω̋ γνωρζουµε, η εικόνα συνεχζει να αποφρει µεσε̋  µµεσε̋ απολαβ̋ στου̋ παραγωγο̋ – πρα
από την πρτη προβολ).
Γ. Αξιολόγηση του περιεχοµνου µε τρόπο αντστοιχο των λλων µορφν πολιτισµικο περιεχοµνου και τη̋ συµµόρφωσ̋ του µε διεθν̋ αποδεκτ̋ διακηρξει̋ περ αξιοπρπεια̋ του ατόµου
κι ελευθερα̋ τη̋ σκψη̋.
∆. Μακρόχρονη και συνεχ ρευνα στα παραπνω πεδα, ενεργ αναζτηση των εµπειριν των
εργαζόµενων στο χρο και σεβασµό στην αξα τη̋ προσωπικ̋ κατθεση̋ αυτν.
Ε. Ανοιχτό̋ διλογο̋ µε τη νεολαα για την κουλτορα του σεξ. ∆ιλογο̋ για ζητµατα σεξουαλικότητα̋ και ισοτιµα̋ στι̋ σχσει̋, σεξουαλικ διαπαιδαγγηση, δηµιουργα χρων (διαµεσολαβηµνων και φυσικν) για την ανταλλαγ απόψεων µεταξ νων.
Ελπζουµε µε αυτό το ρθρο να συµβλουµε, σε κποιο βαθµό, στη διερυνση του διαλόγου γρω
από τη βιοµηχανα του σεξ, αφνοντα̋ πσω µα̋ τα διαφορετικ σηµεα εκκνηση̋ και την πολιτικ
τοποθτηση που χαρακτηρζει την καθεµι µα̋. Παραµερζοντα̋, λοιπόν, αυτ που µα̋ διαφοροποιον σε αυτ τη συζτηση, πιστεουµε ότι, στη σηµεριν «µετα-φεµινιστικ» εποχ, οι διαφορετικ̋ φων̋ τη̋ φεµινιστικ̋ κριτικ̋ µπορον και πρπει να ρθουν σε ανοιχτό διλογο, και ότι η σεξουαλικοποηση τη̋ καθηµεριν̋ κουλτορα̋ εναι κτι πολπλοκο και αντιφατικό, και απαιτε πολυφωνα
και περαιτρω ρευνα.
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