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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-prostituzzjoni u l-konsegwenzi tagħha għas-saħħa tan-nisa fl-Istati Membri
(2007/2263(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-1949 dwar is-Soppressjoni tat-
Traffikar tal-Bnedmin u l-Isfruttament tal-Prostituzzjoni ta' l-Oħrajn,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' 
Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), li l-Artikolu 6 tagħha jgħid li 
"l-Partijiet ta' l-Istati għandhom jieħdu l-miżuri kollha adegwati, inkluża leġiżlazzjoni, 
sabiex tiġi eliminata kull forma ta' traffikar tan-nisa u sfruttament tal-prostituzzjoni tan-
nisa",

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 12 tal-Kumitat tas-CEDAW, tat-
tmien sessjoni ta' l-1989, dwar il-vjolenza fuq in-nisa,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 19 tal-Kumitat tas-CEDAW, tal-
ħdax-il sessjoni ta' l-1992, dwar il-vjolenza fuq in-nisa,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-1993 dwar l-Eliminazzjoni 
tal-Vjolenza fuq in-Nisa, li l-Artikolu 2 tagħha jgħid li l-vjolenza fuq in-nisa tinkludi :
"Vjolenza fiżika, sesswali u psikoloġika li sseħħ fi ħdan il-komunità ġenerali, inkluż 
stupru, abbuż sesswali, turment sesswali u intimidazzjoni fuq il-post tax-xogħol, 
f'istituzzjonijiet edukattivi u fi bnadi oħra, traffikar tan-nisa u prostituzzjoni furzata",

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti ta' l-2000 kontra l-Kriminalità 
Organizzata Transnazzjonali u l-Protokoll għall-Prevnzjoni, is-Soppressjoni u l-Ikkastigar 
tat-Traffikar tal-Bnedmin, speċjalment tan-Nisa u tat-Tfal, li żżid mal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali (il-Protokoll ta' 
Palermo),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma għal Azzjoni adottati mir-
Raba Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995 u s-segwitu għal dawn fl-
2000 (Beijing + 5) u fl-2005 (Beijing + 10), u r-riżoluzzjonijiet rispettivi tiegħu tat-18 ta' 
Mejju 20001 u ta' l-10 ta' Marzu 20052,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea3,

– wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni Żvediża li tgħid li huwa kriminali x-xiri ta' servizzi 
sesswali li daħlet fis-seħħ fl-1999, u l-effetti pożittivi tagħha fuq il-prevenzjoni tat-
traffikar tal-Bnedmin għal skopijiet sesswali u l-prostituzzjoni fl-Iżvezja,

                                               
1  ĠU C 59, 23.2.2001, p. 258.
2  ĠU C 320, 23.2.2001, p. 247.
3  ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
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– wara li kkunsidra l-leġiżlazzjoni Finlandiża ta' l-2006 li tgħid li huwa kriminali x-xiri ta' 
servizzi sesswali minn vittma ta' traffikar jew ta' qaħħaba;

– wara li kkunsidra l-proposta tal-gvern Norveġiż li jagħmel kriminali x-xiri ta' servizzi 
sesswali ta' Lulju 2007;

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-
permess ta' residenza maħruġ lil ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma vittmi tat-traffikar tal-
Bnedmin jew li kienu soġġetti għal azzjoni li tiffaċilita l-immigrazzjoni illegali, li 
jikkoperaw ma' l-awtoritajiet kompetenti1,

– wara li kkunsidra l-pjan ta' l-UE dwar l-aħjar prattiki, standards u proċeduri għall-ġlieda u 
l-prevenzjoni tat-traffikar tal-Bnedmin2 fejn hija tgħid li l-istituzzjonijiet ta' l-UE u l-Istati 
membri għandhom jippromwovu strateġiji speċifiċi ta' prevenzjoni skond is-sess bħala 
element prinċipali fil-ġlieda kontra t-traffikar tan-nisa u tat-tfal. Dan jinkludi l-
implimentazzjoni ta' prinċipji ta' ugwaljanza bejn is-sessi u eliminazzjoni tat-talba għal 
kull forma ta' sfruttament, inkluż l-isfruttament sesswali u l-isfruttament tax-xogħol fid-
djar,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar 
tal-Bnedmin u r-Rapport Spjegattiv tagħha ta' l-2005 u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tat-
Tielet Kapitolu li jsemmi partikolarment l-għajnuna għall-vittmi tat-traffikar u l-Artikolu 
17 li jgħid illi "Kull parti, fl-applikazzjoni tal-miżuri msemmija f'dan il-kapitolu, għandha 
timmira li tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u tuża l-integrazzjoni tas-sessi fl-
iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-miżuri",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Settembru 1997 dwar il-bżonn li 
titwaqqaf kampanja madwar l-Unjoni Ewropea għal tolleranza zero tal-vjolenza fuq in-
nisa3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2006 dwar is-Sitwazzjoni Attwali fil-
ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u kull azzjoni fil-ġejjieni4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2008 dwar strateġija ta' l-UE 
rigward id-drittijiet tat-tfal5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0000/2008),

                                               
1 ĠU L 261, 6.8.2004, p.19.
2 ĠU C 311, 15.12.2005, p. 1.
3  ĠU C 304, 6.10.1997, p. 55.
4 ĠU C 288 E, 25.11.2006, p. 66.
5  Testi adottati, P6_TA-PROV(2008)0012.
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A billi riċerka ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) fl-2000 wriet li l-kunflitti 
armati jirriżultaw f'żieda fl-iskupru u fil-prostituzzjoni,

B billi riċerka mill-WHO fl-2005 turi li n-nisa li jipprostitwixxu ruħhom jinsabu f'riskju 
għoli ta' vjolenza u ta' vjolenza sesswali bħall-istupru, it-theddid b'arma tan-nar u t-
tgħalliq,

C billi l-Fond għall-Iżvilupp tan-Nisa tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2005 qal li l-espożizzjoni tan-
nisa għall-vjolenza żżid l-espożizzjoni tagħhom għall-HIV/AIDS. Il-vulnerabilità hija 
għolja ferm f'sitwazzjonijiet ta' sfurzar, bħat-traffikar għall-prostituzzjoni u l-
prostituzzjoni tat-tfal, fejn in-nisa u t-tfal m'għandhomx wisq poter li jinsistu fuq l-użu tal-
kondom jew li jikkontrollaw bi kwalunkwe mod ieħor it-termini li taħthom isir is-sess,

D billi riċerka mill-Kanada turi li huwa minn 60 darba sa 120 darba iktar probabbli li persuni 
li jipprostitwixxu ruħhom jissawtu jew jinqatlu, meta mqabbla mal-pubbliku ġenerali, 

E billi hemm konnessjoni bejn esperjenza ta' vjolenza u ta' abbuż sesswali u d-dħul fil-
prostituzzjoni kif ukoll l-użu tad-drogi u l-abbuż ta' dawn,

F billi l-abbuż sesswali fit-tfulija huwa assoċjat ma' iktar vulnerabilità għal 
''rivittimizzazzjoni'' fil-ħajja adulta, inkluż involviment fil-prostituzzjoni,

G billi l-istudji juru li 60%-70% tan-nisa li jipprostitwixxu ruħhpm jirrappurtaw li kienu 
abbużati fiżikament meta kienu tfal u li hemm konnessjoni bejn ix-xorb ta' l-alkoħol u l-
abbuż mid-drogi tal-ġenituri u d-dħul fil-prostituzzjoni,

H billi problemi tas-saħħa psikoloġika komuni għan-nisa li jipprostitwixxu ruħhom jinkludu: 
depressjoni, attentati ta' suwiċidju, attakki ta' paniku, stress trawmatiku, problemi ta' irqad, 
flashbacks u emikranji. Ir-riċerka turi wkoll li s-sindromu ta' stress post-trawmatiku li 
jesperjenzaw in-nisa li jipprostitwixxu ruħhom huwa simili għal dak li jesperjenzaw il-
priġunieri politiċi,

I billi studju Awstraljan juri li perċentwali għolja ta' nisa li jipprostitwixxu ruħhom 
esperjenzat vjolenza (85%) u stupru (40%) kif ukoll bosta esperjenzi trawmatiċi (93%) u 
depressjoni (87%). 75% kienu diġà ġew abbużati sesswalment qabel l-età ta' 16-il sena u 
81% matul ix-xogħol tagħhom,

J billi hemm riskju li n-nisa li jipprostitwixxu ruħhom jagħmlu użu mid-drogi minħabba l-
piż tax-xogħol tagħhom, u min juża d-drogi jirriskja li jidħol fil-prostituzzjoni sabiex ikun 
jista' jħallas għall-vizzju tiegħu,

K billi l-prostituzzjoni hija okkupazzjoni li ma teħtieġx ħafna kapaċitajiet u ħafna nisa li 
jipprostitwixxu ruħhom għandom livell baxx ta' edukazzjoni, huma membri ta' minoranza 
etnika u għandhom sfond soċjo-ekonomiku baxx,

L billi huwa ħafna iktar probabbli li l-irġiel li jħallsu għas-sess jiġu infettati minn marda li 
tiġi trasmessa sesswalment,
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M billi ħafna nisa li jipprostitwixxu ruħhom ibagħtu minn konsegwenzi dannużi min-naħa ta' 
klijenti taħt l-effett ta' l-alkoħol, bħal talbiet eċċessivi u aggressività imprevedibbli,

N billi hemm konnessjoni bejn il-konsum ta' l-alkoħol u s-sess mhux protett,

O billi esperjenza mill-Awstralja turi li anke meta l-prostituzzjoni hija legalizzata 
kompletament, din ikollha marbuta magħha ħafna riskji f'termini ta' vjolenza, mard u 
feriti, li jagħmluha insikura u jagħmlu x-xogħol u l-ambjent tax-xogħol perikoluż, 

1. Jiddefinixxi l-vjolenza bħala problema tas-saħħa, jiġifieri l-vittmi tal-vjolenza jbagħtu 
minn varjetà wiesgħa ta' problemi tas-saħħa;

2. Jidentifika l-vjolenza fuq nisa li jipprostitwixxu ruħhom bħala problema tas-saħħa 
maġġuri fil-prostituzzjoni;

3. Jirrikonoxxi li n-nisa li jipprostitwixxu ruħhom huma ferm iktar esposti għall-vjolenza 
meta mqabbla ma' nisa oħrajn;

4. Jirrikonoxxi li n-nisa li jipprostitwixxu ruħhom jirriskjaw ferm iktar illi jinqatlu meta 
mqabbla ma' nisa oħrajn;

5. Jirrikonoxxi li n-nisa li jipprostitwixxu ruħhom jirriskjaw ferm iktar li jiġu feruti 
fiżikament u psikoloġikament, mhux minħabba xi vjolenza straordinarja iżda dan huwa 
pjuttost dovut għall-prattika ta' kuljum tal-prostituzzjoni;

6. Jirikonoxxi li nisa li jipprostitwixxu ruħhom huma f'riskju ferm ogħla ta' depressjoni, 
attentati ta' suwiċidju, attakki ta' paniku, stress trawmatiku, problemi ta' l-irqad, flashbacks
u emikranji;

7. Jinnota kemm jekk l-industrija tas-sess fi Stat Membru partikolari hija legali u kemm jekk 
le, jekk hijiex regolata jew kriminalizzata, din tikkostitwixxi negozju dejjem jikber, 
negozju li huwa ta' dannu għas-saħħa tan-nisa li jipprostitwixxi ruħhom;

8. Jirrikonoxxi li x-xerrejja tas-servizzi tal-prostituti li jirrifjutaw li jilbsu kondom - u 
saħansitra jħallsu iktar flus biex ma jilbsuhx - huma f'riskju li jiġu infettati minn mard 
trasmess sesswalment (STDs), u l-iktar importanti fost dawn l-HIV/AIDS;

9. Jirrikonoxxi li, hekk kif hemm imniżżel fir-Rakkomandazzjoni Nru 19 msemmija hawn 
fuq tal-Kumitat Ġenerali tas-CEDAW, attitudnijiet tradizzjonali, li permezz tagħhom in-
nisa huma meqjusa bħala sottomessi għall-irġiel, jikkontribwixxu għat-tixrid tal-
pornografija u għall-wiri u sfruttament kummerċjali ieħor tan-nisa bħala oġġetti sesswali, 
u mhux bħala individwi;

10. Jirrikonoxxi li l-effetti ta' l-industrija tas-sess fuq is-saħħa ma jistgħux jiġu iżolati fi ħdan 
l-industrija tas-sess, iżda jaffettwaw ukoll lil komunità iktar wiesgħa. Ix-xerrejja tas-
servizzi tan-nisa li jipprostitwixxu ruħhom li jirrifjutaw li jilbsu kondom qed ixerrdu l-
STDs, u iktar importanti fost dawn l-HIV/AIDS, permezz tar-relazzjonijiet sesswali 
tagħhom lil hinn mill-industrija tas-sess;
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11. Jidentifika l-vjolenza fl-industrija tas-sess bħala li ma tistax tiġi separata mill-industrija 
nnifisha. Ammont kbir ta' dawk li huma meqjusa bħala servizzi normali offruti minn nisa 
li jipprostitwixxu ruħhom huwa definit bħala vjolenti fis-sistema kriminali;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jeżaminaw kemm huwa kbir l-ammont ta' nies li jiġu 
infettati mill-HIV/AIDS permezz tal-prostituzzjoni;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jadottaw u jimplimentaw leġiżlazzjoni koerenti mal-
Protokoll ta' Palermo;

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinvestigaw dwar ir-riskji ta' saħħa speċifiċi li huma 
esposti għalihom in-nisa li jipprostitwixxu ruħhom - indipendentement mill-istatus legali 
ta' l-industrija tas-sess;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri fejn il-prostituzzjoni hija legali jew regolata sabiex 
jimplimentaw l-istess qafas legali dwar is-saħħa fuq il-post tax-xogħol bħal oqsma oħra 
tas-suq tax-xogħol;

16. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinvestigaw dwar il-livelli ta' użu ta' l-alkoħol u tad-drogi 
fost in-nisa li jipprostitwixxu ruħhom, peress li bosta studji mill-Kanada u mill-Awstralja 
juru livelli estremament għoljin;

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinvestiga t-titjib possibbli fis-saħħa bħala riżultat ta' li 
wieħed ikun konformi mal-paragrafu 13 tar-Rakkomandazzjoni Nru 19 msemmija hawn 
fuq tal-Kumitat Ġenerali tas-CEDAW, li jgħid illi ''l-partijiet ta' l-Istat huma meħtieġa 
mill-Artikolu 6 illi jieħdu miżuri għas-soppressjoni ta' kull forma ta' traffikar tan-nisa u ta' 
sfruttament tal-prostituzzjoni tan-nisa.'';

18. Jaqbel mar-Rakkomandazzjoni Nru 19 msemmija hawn fuq tal-Kunsill Ġenerali tas-
CEDAW li tgħid li ''l-Faqar u l-qgħad jisfurzaw lil bosta nisa, inklużi tfajliet żgħar, biex 
jidħlu fil-prostituzzjoni'';

19. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jeżaminaw kif u għaliex in-nisa li jipprostitwixxu ruħhom 
isiru prostituti, peress illi bosta studji jindikaw li ammont konsiderevoli fosthom ġew 
abbużati sesswalment u/jew stuprati bħala tfal;

20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqabbel id-differenzi fl-istat tas-saħħa fl-industrija tas-sess 
bejn Stati Membri fejn il-prostituzzjoni hija regolata, legali jew kriminalizzata;

21. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinvestigaw il-livelli ta' abbuż tad-drogi fost in-nisa li 
jipprostitwixxu ruħhom u kif dan għamel illi jsiru prostituti, iżda wkoll dwar kif l-abbuż 
żied l-espożizzjoni tagħhom għar-riskji tas-saħħa;

22. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex teżamina l-leġiżlazzjoni ta' l-Istati Membri fis-seħħ għall-
protezzjoni tan-nisa kontra t-twettiq ta' kull tip ta' vjolenza fil-ħajja ta' kuljum (inkluż 
vjolenza sesswali, abbużi fil-familja, turment sesswali fuq il-post tax-xogħol) kif ukoll 
biex tara li din il-leġiżlazzjoni tiġi applikata fir-rigward tan-nisa li jipprostitwixxu 
ruħhom;
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23. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex twettaq studju dwar kif il-pornografija tikkontribwixxi għal 
żieda fid-daqs ta' l-industrija tas-sess, b'relazzjoni mar-Rakkmonadazzjoni Nru 19 
msemmija hawn fuq tal-Kunsill Ġenerali tas-CEDAW;

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri;
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NOTA SPJEGATTIVA

Diġà fl-1949, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar is-Soppressjoni tat-Traffikar tal-
Bnedmin u l-Isfruttament tal-Prostituzzjoni ta' l-Oħrajn qalet li ''l-prostituzzjoni u d-dannu li 
jiġi magħha tat-traffikar tal-Bnedmin għall-iskopijiet tal-prostituzzjoni huma inkompatibbli 
mad-dinjità u mal-valur tal-persuna u jipperikolaw il-benessri ta' l-individwu, tal-familja u tal-
komunità''.

Minn dak iż-żmien, bosta pajjiżi ħadu pożizzjonijiet politiċi differenti fir-rigward tal-
prostituzzjoni. Hemm pajjiżi, bħal partijiet mill-Awstralja, fejn il-prostituzzjoni ilha 
tikkostitwixxi industrija legali għal għexieren ta' snin. Fl-Ewropa hemm pajjiżi fejn l-
industrija tas-sess ġiet regolata jew saħansitra legalizzata, bħall-Ġermanja, l-Awstrija, u 
b'mod iktar notevoli l-Olanda.

Mill-banda l-oħra, hemm pajjiżi, bħall-Iżvezja u l-Finlandja, fejn iddomina raġunament ieħor, 
ibbażat fuq leġiżlazzjoni li tikkriminalizza x-xiri tas-sess. In-Norveġja tinsab fit-triq biex 
tadotta leġiżlazzjoni simili għal dik Żvediża.

Għalkemm dan ir-rapport jiffoka fuq il-kwistjoni speċifika tal-konsegwenzi ta' l-industrija tas-
sess fuq is-saħħa, il-kwistjoni tal-legalizzazzjoni ma tistax tiġi injorata. Dan ir-rapport jiffoka 
fuq l-effetti dannużi għas-saħħa inerenti għall-industrija tas-sess innifisha, billi jikkwota minn 
numru ta' studji, li juru li n-nisa, li jikkostitwixxu l-maġġoranza assoluta tal-bejjiegħa tas-sess, 
huma esposti għal theddid serju tas-saħħa li huwa relatat mhux ma' vjolenza straordinarja iżda 
mal-prattika ta' kuljum tal-prostituzzjoni.

Din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata. Għal dawk li jixtiequ jaraw il-prostituzzjoni bħala 
kwalunkwe professjoni oħra - kif se niffaċċjaw dawn il-konsegwenzi tas-saħħa qerrieda? Għal 
dawk li jixtiequ jqisu l-legalizzazzjoni bħala mezz għall-protezzjoni tan-nisa li jbiegħu s-sess, 
kif nistgħu nikkontrollaw il-fluss ta' vittmi tat-traffikar li jikkostitwixxi konsegwenza 
immedjata tal-legalizzazzjoni tat-talba?  Iżda iktar importanti minn hekk, kif għandna 
niffaċċjaw l-ikbar problema - li indipendentement mill-istatus legali ta' l-industrija tas-sess, il-
konsegwenzi tas-saħħa qerrieda għan-nisa li jbiegħu s-sess huma inerenti għan-negozju 
nnifsu.

L-industrija tas-sess, kemm jekk hija legalizzata u kemm jekk regolata, hija fiha nnifisha 
forma sistematika ta' vjolenza fuq in-nisa - il-vjolenza tagħmel parti integrali mill-affarijiet li 
huma mistennija jwettqu n-nisa li jipprostitwixxu ruħhom fil-prattika ta' kuljum tagħhom.

Il-fatt bażiku dwar il-prostituzzjoni bħala kompletament vjolenti huwa msaħħaħ ukoll minn 
numru kbir ta' studji li juru għaliex in-nisa jipprostitwixxu ruħhom fl-industrija tas-sess. 
Hemm numru ta' kundizzjonijiet opprimenti li jżid il-probabilità li n-nisa u t-tfajliet jiddaħħlu 
fil-prostituzzjoni minn qaħħaba u minn traffikanti, bħall-faqar, in-nuqqas ta' post fejn jgħixu, 
id-dipendenza fuq id-droga, l-inugwaljanza bejn is-sessi, id-diskriminazzjoni bejn is-sessi u r-
razez, kif ukoll vjolenza sesswali, fiżika u psikoloġika mwettqa minn membri familjari rġiel, 
għarajjes, miżżewġin, qaħħaba u oħrajn. Minbarra dan, fi studji differenti madwar id-dinja, il-
maġġoranza tan-nisa u tat-tfajliet involuti fil-prostituzzjoni jirrappurtaw li kienu vittmi ta' 
vjolenza sesswali minn irġiel f'żgħożithom.
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Il-vjolenza integrali ta' l-industrija tas-sess tikkostitwixxi ksur tad-drittijiet bażiċi tal-
Bniedem, u bħal kull tip ieħor ta' vjolenza, din għandha titqies bħala reat kriminali. Il-vittmi 
ta' din il-vjolenza, permezz tagħha, huma esposti għal problemi gravi ta' saħħa, kemm fiżiċi 
kif ukoll psikoloġiċi.

Il-legalizzazzjoni ta-prostituzzjoni tfisser il-legalizzazzjoni ta' vjolenza sistematika u dawk il-
pajjiżi li llegalizzaw il-prostituzzjoni stimulaw b'hekk it-talba u kabbru s-suq għat-traffikar.

L-Istati Membri, speċjalment dawk fejn il-prostituzzjoni hija legalizzata, regolata jew 
tollerata, għandhom jiżguraw fondi adegwati għal servizzi ta' kura tas-saħħa u għal servizzi 
għall-ħruġ għal nisa fil-prostituzzjoni.

Hekk kif intqal min-Nazzjonijiet Uniti fl-1949, ''il-prostituzzjoni u d-dannu li jiġi magħha tat-
traffikar tal-Bnedmin għall-iskopijiet tal-prostituzzjoni huma inkompatibbli mad-dinjità u 
mal-valur tal-persuna u jipperikolaw il-benessri ta' l-individwu, tal-familja u tal-komunità''.
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