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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la exploatarea sexuală și la prostituție, precum și la impactul acestora asupra 
egalității de gen
(2013/2103(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 4 și 5 din Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

– având în vedere Convenția ONU din 1949 pentru suprimarea traficului de persoane și a 
exploatării prostituării semenilor,

– având în vedere articolul 6 din Convenția CEDAW din 1979, care urmărește combaterea 
tuturor formelor de trafic de femei și a exploatării prostituției femeilor,

– având în vedere Declarația ONU din 1993 privind eliminarea violenței împotriva 
femeilor, al cărei articol 2 afirmă că violența împotriva femeilor cuprinde: „violența 
fizică, sexuală și psihologică survenită în comunitate în general, incluzând violul, 
abuzurile sexuale, hărțuirea sexuală și intimidarea la locul de muncă, în instituțiile de 
învățământ sau în alte entități, traficul de femei și prostituția forțată”,

– având în vedere Protocolul de la Palermo din 2000 privind prevenirea, eliminarea și 
sancționarea traficului de persoane, în special cu femei și copii, care completează 
Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate 
transnaționale, și este anexat acesteia din urmă,

– având în vedere obiectivul strategic D.3 din Platforma de acțiune și Declarația de la 
Beijing din 1995,

– având în vedere Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată sau obligatorie, al cărei 
articol 2 definește munca forțată,

– având în vedere Recomandarea Consiliului Europei în acest domeniu, cum ar fi 
Recomandarea nr. R 11 din 2000 privind traficul de ființe umane în scopul exploatării 
sexuale, Recomandarea nr. R 5 din 2002 privind protecția femeilor împotriva violenței și 
Recomandarea 1545 din 2002 privind campania împotriva traficului de femei,

– având în vedere Declarația (11) de la Bruxelles a Organizației Internaționale pentru 
Migrație (OIM) privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, care solicită 
o politică globală, multidisciplinară și coordonată în mod eficace, care să implice actori 
din toate domeniile vizate,

– având în vedere Decizia ministerială nr. 1(12) de la Viena a OSCE de susținere a 
măsurilor OSCE și a Planului de Acțiune al OSCE pentru combaterea traficului de ființe 
umane (Decizia nr. 557, adoptată în 2003),

– având în vedere articolele 2 și 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere Decizia-cadru a Consiliului nr. 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind 
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combaterea traficului de persoane1,

– având în vedere Rezoluția Consiliului privind inițiativele de combatere a traficului de 
ființe umane, în special femei2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 1995 referitoare la a 4-a Conferință mondială 
privind femeile, care a avut loc la Beijing, pe tema „Acțiune pentru egalitate, dezvoltare 
și pace”3,

– având în vedere rezoluția sa din 24 aprilie 1997 privind Comunicarea Comisiei referitoare 
la conținuturile ilegale și dăunătoare de pe internet4,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 septembrie 1997 referitoare la necesitatea unei 
campanii europene având ca obiectiv o toleranță zero față de violența împotriva 
femeilor5,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 1997 referitoare la Cartea verde a 
Comisiei privind protecția minorilor și a demnității umane în serviciile audiovizuale și 
informaționale6,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 noiembrie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind combaterea turismului sexual cu copii și un aide-mémoire privind contribuția 
Uniunii Europene la consolidarea luptei împotriva abuzului și a exploatării sexuale a 
copiilor7,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 1997 referitoare la Comunicarea Comisiei 
privind traficul de femei în scopul exploatării sexuale8,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 mai 1998 referitoare la propunerea de Recomandare 
a Consiliului privind protecția minorilor și a demnității umane în serviciile audiovizuale 
și informaționale9,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 1998 referitoare la respectarea drepturilor 
omului în Uniunea Europeană10,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 februarie 1999 referitoare la armonizarea formelor de 
protecție în completarea statutului de refugiat în Uniunea Europeană11,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 martie 2000 privind Comunicarea Comisiei către 

                                               
1 JO C 203, 1.8.2002, p. 1.
2 JO C 260, 29.10.2003, p. 4.
3 JO C 166, 3.7.1995, p. 92. 
4 JO C 150, 19.5.1997, p. 38.
5 JO C 304, 6.10.1997, p. 55.
6 JO C 339, 10.11.1997, p. 420.
7 JO C 358, 24.11.1997, p. 37.
8 JO C 14, 19.1.1998, p. 19.
9 JO C 193, 17.8.2006, p. 126.
10 JO C 98, 9.4.1999, p. 267.
11 JO C 150, 28.5.1999, p. 203.
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Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, 
privind punerea în aplicare a măsurilor de combatere a turismului sexual cu copii1,

– având în vedere rezoluția sa din 11 aprilie 2000 privind inițiativa Republicii Austria în 
vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind combaterea pornografiei infantile pe 
internet2,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2000 referitoare la măsurile luate ca urmare a 
Programului de acțiune de la Beijing3,

– având în vedere rezoluția sa din 19 mai 2000 privind Comunicarea Comisiei către 
Consiliu și Parlamentul European intitulată „Acțiuni suplimentare în lupta împotriva 
traficului de femei”4,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2000 privind Comunicarea Comisiei către 
Consiliu și Parlamentul European intitulată „Victimele infracționalității în Uniunea 
Europeană: reflecții asupra normelor și măsurilor care trebuie adoptate”5,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2001 privind propunerea de Decizie cadru a 
Consiliului privind combaterea traficului de ființe umane6,

– având în vedere rezoluția sa din 17 ianuarie 2006 privind strategiile de prevenire a 
traficului de femei și copii expuși riscului de exploatare sexuală7,

– având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2006 referitoare la situația actuală a luptei 
împotriva violenței față de femei și acțiunile viitoare8,

– având în vedere rezoluția sa din 15 martie 2006 privind prostituția forțată în contextul 
evenimentelor sportive mondiale9,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenței 
împotriva femeilor10,

– având în vedere rezoluția sa din 5 aprilie 2011 referitoare la prioritățile și structura unui 
nou cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor11,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 februarie 2013 referitoare la cea de-a 57-a sesiune a 
CSF a ONU: Eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a 

                                               
1 JO C 040, 7.2.2001, p. 20.
2 JO C 40, 7.2.2001, p. 41.
3 JO C 59, 23.2.2001, p. 258.
4 JO C 59, 23.2.2001, p. 307.
5 JO C 67, 1.3.2001, p. 304.
6 JO C 53, 28.2.2002, p. 114.
7 JO C 287, 24.11.2006, p. 18.
8 JO C 288, 25.11.2006, p. 16.
9 JO C 291, 30.11.2006, p. 292.
10 JO C 285, 21.10.2010, p. 53.
11 JO C 296, 2.10.2012, p. 26.
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fetelor1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare (A7-0000/2013),

A. întrucât prostituția este un fenomen care comportă o dimensiune de gen, marea majoritate 
a persoanelor prostituate fiind femei și fete și aproape toți cumpărătorii fiind bărbați, și 
întrucât este aceasta reprezintă atât o cauză, cât și o consecință a inegalității de gen;

B. întrucât prostituția este intrinsec legată de inegalitatea de gen din societate și are un 
impact asupra percepției relațiilor dintre femei și bărbați și sexualității;

C. întrucât piețele prostituției alimentează traficul cu femei și fete, în special în țările unde 
industria sexului a fost legalizată2;

D. întrucât Comisia, în Strategia pentru egalitate între femei și bărbați (2010-2015), a 
declarat că „inegalitățile între femei și bărbați încalcă drepturi fundamentale”;

E. întrucât există o divergență enormă în modul în care statele membre tratează prostituția, 
existând două abordări principale: una consideră prostituția ca o încălcare a drepturilor 
femeii - o formă de sclavie sexuală - care conduce la inegalitate de gen în detrimentul 
femeilor; cealaltă abordare susține că prostituția ca atare promovează egalitatea de gen 
prin faptul că promovează dreptul femeilor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să 
facă cu propriul corp; 

F. întrucât proxenetismul a fost legalizat în câteva state membre, inclusiv Germania, Țările 
de Jos și Grecia, ceea ce echivalează cu autorizarea exploatării sexuale a semenilor; 
întrucât Țările de Jos se află pe lista Oficiului ONU pentru droguri și crime ca o destinație 
de predilecție pentru victimele traficului de persoane;

G. întrucât, în 2007, guvernul german a admis că „nu există date fiabile care să indice că 
[legea privind legalizarea prostituției] a redus infracționalitatea”, iar o treime dintre 
procurorii germani au constatat că legalizarea prostituției „a făcut activitatea lor de 
urmărire penală a traficului de ființe umane și a proxenetismului mai dificilă”,

1. recunoaște că prostituția și exploatarea sexuală constituie încălcări ale demnității umane 
sunt, de aceea, contrare principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii 
Europene;

2. recunoaște că prostituția la nivel global și în Europa alimentează traficul cu femei și fete 
vulnerabile, și subliniază faptul că, conform datelor Comisiei Europene, majoritatea (62%) 
sunt traficate în scopul exploatării sexuale, iar femeile și fetele reprezintă 80% din 
victimele identificate sau presupuse;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0045.
2 În raportul pe 2006 elaborat de Sigma Huda, Raportor Special al ONU pentru traficul de persoane, în special 
femei și copii, s-a subliniat impactul direct al politicilor privind prostituția asupra amplorii traficului de ființe 
umane. 
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3. subliniază că datele arată că criminalitatea organizată este un actor major acolo unde 
proxenetismul este legal1;

4. subliniază faptul că prostituția și exploatarea în industria sexului poate avea consecințe 
devastatoare pentru persoanele implicate, pe lângă faptul că reprezintă atât o cauză, cât și 
o consecință a inegalității de gen, și perpetuează stereotipurile de gen, cum ar fi ideea că 
corpurile femeilor și fetelor sunt de vânzare pentru a satisface cererea de sex a bărbaților;

5. observă că 80-95% dintre persoanele prostituate au suferit o formă de violență înainte de a 
intra în prostituție (viol, incest, pedofilie), 62% dintre acestea declarând ca au fost violate, 
iar 68% suferă de tulburări de stres post-traumatic - un procent similar cu cel al victimelor 
torturii2,

6. subliniază că persoanele prostituate sunt în mod special vulnerabile din punct de vedere 
social și economic și sunt mai expuse riscului de violență decât persoanele din orice altă 
activitate;

7. constată că 9 prostituate din 10 ar dori să se oprească dar nu se simt capabile să facă acest 
lucru3;

8. recunoaște că prostituția are un impact asupra violenței asupra femeilor în general, studiile 
referitoare la cumpărătorii de sex arătând că bărbații care apelează la sexul plătit au o 
imagine degradantă despre femei4;

9. subliniază faptul că persoanele prostituate nu ar trebui incriminate, cum este cazul în unele 
state membre, cum ar fi Marea Britanie, Franța și Republica Irlanda, și invită toate statele 
membre să abrogarea legislația represivă împotriva persoanelor prostituate;

10. consideră că cel mai eficient mod de combatere a traficului de femei și fete pentru 
exploatare sexuală și de îmbunătățire a egalității de gen este modelul implementat în 
Suedia, Finlanda și Norvegia (așa-numitul model nordic), unde cumpărarea de servicii 
sexuale constituie o infracțiune, și nu serviciile persoanelor prostituate;

11. subliniază că datele confirmă efectul disuasiv al modelului nordic asupra traficului în 
Suedia, unde prostituția și traficul de sex nu au crescut, și că acest model este din ce în ce 
mai mult susținut de populație, în special de tineri, ceea ce arată că legislația a determinat 
o schimbare a atitudinilor;

12. reamintește că strategiile preventive cu specific de gen și măsurile de conștientizare sunt 
esențiale pentru combaterea exploatării sexuale a femeilor și fetelor;

                                               
1 Raportul comun al municipalității Amsterdam și al ministerului olandez al justiției, în care se afirmă că 
jumătate dintre afacerile de prostituție care necesită autorizare au unul sau mai mulți manageri cu cazier judiciar.
2 Sursa: Melissa Farley, „Violence against women and post-traumatic stress syndrome”, Women and Health, 
1998; Dominique Damant ed al., „Trajectoires d’entrée en prostitution : violence, toxicomanie et criminalité”, Le 
Journal International de Victimologie, Nr. 3, aprilie 2005.
3 89 % din 785 de persoane prostituate din 9 țări și-au exprimat dorința de a scăpa de prostituție, Farley și alții, 
2003.
4 La următoarea adresă pot fi consultate mai multe studii cu privire la cumpărătorii de sex: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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13. consideră că tratarea prostituției ca o „muncă sexuală” legală și de-penalizarea industriei 
sexului în general nu este o soluție pentru asigurarea siguranței femeilor și fetelor 
vulnerabile, ci are efectul opus, expunându-le pericolului unui nivel mai ridicat de 
violență în interior;

14. invită insistent Comisia și statele membre să mobilizeze mijloacele și instrumentele 
necesare pentru a lupta împotriva traficului și a exploatării sexuale și pentru a reduce 
prostituția ca încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor și a egalității de gen; 

15. invită insistent Comisia să evalueze impactul pe care cadrul legal european conceput în 
vederea eliminării traficului pentru exploatare sexuală l-a avut până în prezent și să 
studieze în continuare structurile activităților de prostituție și trafic de ființe umane în 
scopul exploatării sexuale în UE;

16. solicită statelor membre ca, la implementarea politicilor de combatere a traficului de 
persoane, a exploatării sexuale și a prostituției, să se asigure că toate părțile interesate -
ONG-uri, poliția și agențiile de aplicare a legii, serviciile sociale și medicale - activează în 
cooperare;

17. atrage atenția autorităților naționale asupra impactului recesiunii economice asupra 
numărului tot mai mare de femei și fete forțate să practice prostituția, și le invită insistent 
să ajute aceste femei și fete să găsească modalități alternative de a-și câștiga existența;

18. solicită insistent statelor membre să ofere servicii sociale pentru victimele exploatării 
sexuale și traficului de persoane și să implementeze politici care să ajute femeile și fetele 
vulnerabile să iasă din mediul prostituției;

19. solicită insistent statelor membre să evalueze efectele pozitive ale încadrării penale a 
cumpărării de servicii sexuale în privința reducerii prostituției și traficului, în vederea 
modificării legislației;

20. solicită UE și statelor membre să dezvolte politici preventive în țările de origine ale 
persoanelor prostituate victime ale traficului;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prostituția este un fenomen dificil de cuantificat, întrucât este ilegal în majoritatea statelor 
membre. Conform raportului pe 2012 al Fundației Scelles, prostituția are o dimensiune 
globală, implicând aproximativ 40-42 milioane de oameni, dintre care 90% depind de un 
proxenet. Primul raport Eurostat cu date oficiale legate de prostituție a fost publicat în aprilie 
20131. Acesta se axează pe traficul de ființe umane în UE între 2008 și 2010. 

Ceea ce e sigur, cu toate acestea, este faptul că prostituția și exploatarea sexuală sunt cu 
certitudine chestiuni legate de gen, femeile și fetele vânzându-și corpul, de bună voie sau 
forțat, unor bărbați care plătesc serviciul. În plus, majoritatea celor care fac obiectul traficului 
pentru exploatare sexuală sunt femei sau fete.

O formă de violență împotriva femeilor și o încălcare a demnității umane și a egalității de 
gen

Prostituția și exploatarea sexuală a femeilor și fetelor sunt forme de violență și, ca atare, 
constituie obstacole pentru egalitatea între femei și bărbați. Practic toți cei care cumpără 
servicii sexuale sunt bărbați. Exploatarea din industria sexului este atât o cauză, cât și o 
consecință a inegalității de gen, perpetuând ideea că corpurile femeilor și fetelor sunt de 
vânzare. 

Prostituția este o încălcare extrem de evidentă și consternantă a demnității umane. Având în 
vedere faptul că demnitatea umană este menționată explicit în Carta Drepturilor 
Fundamentale, Parlamentul European are datoria de a prezenta informații cu privire la 
prostituție în UE și de a examina modalitățile prin care egalitatea de gen și drepturile omului 
pot fi consolidate în această privință.

O legătură directă cu traficul și criminalitatea organizată

Prostituția în Uniunea Europeană și în lume este direct legată de traficul de femei și fete. 62% 
dintre femeile traficate sunt victime ale exploatării sexuale. 

Un număr tot mai mare de femei și fete sunt traficate nu numai din afara Uniunii, dar și din 
unele state membre (de exemplu România și Bulgaria) spre alte regiuni ale Uniunii Europene. 
Prin urmare, UE trebuie să facă urgent ceva în privința traficului est-vest și să ia măsuri 
puternice pentru a combate această formă specifică de violență împotriva femeilor. 

Prostituția constituie un factor major al criminalității organizate, depășit doar de droguri ca 
amploare, răspândire și sumele implicate. Pe site-ul internet al Havocscope2, veniturile din 
prostituție sunt estimate la în jur de 186 e miliarde USD pe an în lume. 

Din moment ce prostituția este de fapt condusă de criminalitatea organizată într-o măsură atât 
de mare, funcționând ca o piață în care cererea impulsionează oferta, agențiile de aplicare a 

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

2 A se consulta:  http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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legii din întreaga UE trebuie să ia măsuri puternice și adecvate pentru a urmări infractorii, 
protejând totodată victimele, persoanele prostituate și femeile și fetele traficate pentru 
exploatare sexuală. Un aspect aparte, dar legat de aceasta, și care necesită, de asemenea, 
atenție, este prostituția pe internet, care este în creștere și, în unele cazuri, este legată de site-
uri pornografice. 

Constrângerile economice

Disperarea cauzată de lipsa banilor poate, de asemenea, conduce femeile la prostituție. 
Actuala criză financiară are consecințe nefaste, din ce în ce mai multe femei (în special mame 
singure) începând să practice prostituția în propria țară sau deplasându-se din țările mai sărace 
din sudul Uniunii Europene în partea de nord. Prin urmare, prostituția este legată de egalitatea 
de gen, fiind direct legată de rolul și locul femeilor în societate, de accesul acestora la piața 
forței de muncă, la luarea deciziilor, la servicii medicale și la educație, precum și de opțiunile 
care le sunt oferite în contextul unei inegalități de gen structurale. 

Două abordări diferite ale prostituției și exploatării sexuale în Europa

Problema prostituției și a egalității de gen este complicată de faptul că există două modele 
opuse referitoare la modul de tratare a acesteia. Primul model consideră prostituția ca o 
încălcare a drepturilor femeilor și un mijloc de a perpetua egalitatea de gen. Concepția 
legislativă corespunzătoare este una aboliționistă, încadrând penal activitățile legate de 
prostituție, uneori inclusiv cumpărarea de servicii sexuale, deși prostituția ca atare nu este 
considerată ilegală. Al doilea model susține că prostituția ca atare consolidează egalitatea de 
gen prin faptul că promovează dreptul femeilor de a deține controlul asupra a ceea ce vor să 
facă cu propriul corp. Adepții acestui model consideră că prostituția este doar o altă formă de 
muncă și că cel mai bun mod de a proteja femeile angajate în prostituție este îmbunătățirea 
„condițiilor lor de muncă” și profesionalizarea prostituției ca „muncă sexuală”. În consecință, 
în cadrul acestui model reglementaționist, prostituția și activitățile legate de aceasta sunt 
legale și reglementate, iar femeile sunt libere să angajeze manageri, cunoscuți și sub numele 
de proxeneți. Cu toate acestea, ar putea fi luat în considerare și ideea că a face din prostituție 
și proxenetism activități normale sau legalizându-le într-un fel sau altul echivalează cu 
legalizarea sclaviei sexuale și a inegalității de gen pentru femei.

Desigur, în Uniunea Europeană există ambele modele. Proxenetismul este legal în câteva state 
membre, printre care Țările de Jos, Germania, Austria și Danemarca, în timp ce persoanele 
prostituate sau unele dintre activitățile lor (cum ar fi acostarea) sunt incriminate sau parțial 
incriminate în Regatul Unit, Franța și Republica Irlanda, printre altele. Cu toate acestea, 
inegalitatea de gen și subordonarea sexuală nu pot fi combătute eficient dacă se pleacă de la o 
simetrie a genurilor în industria sexului, simetrie care nu există1. 

În țările în care prostituția și proxenetismul sunt legale, există din ce în ce mai multe dovezi 
care arată deficiențele acestui sistem. În 2007, guvernul german a admis că legea privind 
legalizarea prostituției nu a redus infracționalitatea, iar peste o treime dintre procurorii 
germani au constatat că legalizarea prostituției „a făcut activitatea lor de urmărire penală a 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
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traficului de ființe umane și a proxenetismului mai dificilă”1. În Țările de Jos, în 2003, 
primarul Amsterdamului a declarat că legalizarea prostituției nu a prevenit traficul și că „pare 
imposibilă crearea unei zone sigure și controlabile care să nu fie deschisă abuzurilor din 
partea criminalității organizate”. Conform Oficiului ONU pentru droguri și criminalitate, 
Olanda este în prezent destinația de predilecție a victimelor traficului de persoane.   

Eficacitatea modelului nordic

Având în vedere faptul că există din ce în ce mai multe dovezi convingătoare că legalizarea 
prostituției și a proxenetismului nu contribuie cu nimic la promovarea egalității de gen sau la 
reducerea traficului de ființe umane, acest raport concluzionează că diferența esențială dintre 
cele două modele de egalitate de gen menționate mai sus este că a vedea prostituția ca simplă 
„muncă” încurajează menținerea femeilor în prostituție. Considerarea prostituției ca o 
încălcare a drepturilor omului la adresa femeilor ajută la împiedicarea femeilor să se angajeze 
în prostituție.

Experiența Suediei, Finlandei și a Norvegiei - aceasta din urmă nefiind stat membru al UE -
unde funcționează „modelul nordic” de tratare a prostituției, confirmă acest punct de vedere. 
Suedia și-a schimbat legile privind prostituția în 1999, interzicând cumpărarea sexului și 
dezincriminând persoana prostituată. Cu alte cuvinte, cumpărătorul de sex - practic 
întotdeauna bărbat - este cel care comite o infracțiune penală, nu femeia prostituată.  Suedia a 
introdus această lege ca parte a unei inițiative generale de a elimina toate obstacolele pentru 
egalitatea de gen. 

Impactul acestor legi în Suedia a fost spectaculos. Numărul persoanelor prostituate în Suedia 
reprezintă o zecime din cel din Danemarca, unde cumpărarea sexului este legală și care are o 
populație mai mică. Legea a schimbat, de asemenea, opinia publică. În 1996, 45% dintre 
femei și 20% dintre bărbați erau în favoarea încadrării penale a cumpărătorilor de sex bărbați. 
Până în 2008, 79% dintre femei și 60% dintre bărbați erau în favoarea legii. În plus, poliția 
suedeză confirmă că modelul nordic a avut un efect disuasiv asupra traficului pentru 
exploatare sexuală.

Există din ce în ce mai multe dovezi ale eficacității modelului nordic în reducerea prostituției 
și a traficului de femei și fete și, implicit, în promovarea egalității de gen. În același timp, 
acele țări unde proxenetismul este legal se confruntă încă cu probleme legate de traficul de 
persoane și criminalitatea organizată, întrucât acestea sunt legate de prostituție. Prin urmare, 
acest raport susține modelul nordic și solicită ca guvernele statelor membre care au altă 
concepție asupra prostituției să-și revizuiască legislația ținând cont de succesul obținut de 
Suedia și de alte țări care au adoptat modelul nordic. O astfel de acțiune ar determina un 
progres semnificativ în privința egalității de gen în Uniunea Europeană.

Acest raport nu este împotriva femeilor prostituate. Este împotriva prostituției, și pentru 

                                               
1 A se consulta și articolul din Der Spiegel din 30 mai 2013: 
http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-
germany-a-902533.html
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femeile prostituate. Recomandând ca cumpărătorul - bărbatul care cumpără sex - să fie 
considerat vinovat, și nu prostituata, acest raport reprezintă încă un pas pe calea instaurării 
unei egalități depline de gen în întreaga Uniune Europeană.


