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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind prostituția și consecințele acesteia asupra sănătății femeilor din statele membre
(2007/2263(INI))

Parlamentul European,

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

– având în vedere Convenția ONU din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor (CEDAW), al cărei articol 6 prevede: „Statele părți vor 
lua toate măsurile adecvate, inclusiv pe plan legislativ, pentru reprimarea sub toate 
formele existente a traficului de femei și a exploatării prostituării femeii.”,

– având în vedere Recomandarea generală nr. 12 privind violența împotriva femeilor, 
adoptată în 1989 în cadrul celei de-a opta sesiuni a Comitetului privind eliminarea 
discriminării împotriva femeilor (CEDAW),

– având în vedere Recomandarea generală nr. 19 privind violența împotriva femeilor, 
adoptată în 1992 în cadrul celei de-a unsprezecea sesiuni a Comitetului privind eliminarea 
discriminării împotriva femeilor (CEDAW),

– având în vedere Declarația ONU cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor, din 
1993, care prevede la articolul 2 că violența împotriva femeilor cuprinde:
„violența fizică, sexuală și psihologică ce apare în comunitatea generală, inclusiv violul, 
abuzul sexual, hărțuirea sexuală și intimidarea la locul de muncă, în instituțiile 
educaționale și în altă parte, traficul cu femei și prostituția ”,

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale 
organizate și Protocolul adițional privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de 
ființe umane, în special al femeilor și copiilor, care completează Convenția Națiunilor 
Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul de la Palermo),

– având în vedere Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune adoptate la 15 septembrie 
1995 în cadrul celei de-a patra Conferințe mondiale privind femeile și urmărirea 
rezultatelor acesteia în 2000 (Beijing + 5) și în 2005 (Beijing + 10), și având în vedere 
rezoluțiile sale  din 18 mai 20001 și, respectiv, 10 martie 20052,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene3,

– având în vedere legislația suedeză care a intrat în vigoare în 1999 și care penalizează 
cumpărarea de servicii sexuale, și având în vedere efectele pozitive ale acesteia în 
domeniul prevenirii traficului de persoane în scopuri sexuale și în vederea prostituției pe 

                                               
1  JO C 59, 23.2.2001, p. 258. 
2  JO C 320 E, 15.12.2005, p. 247.
3  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
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teritoriul Suediei și având ca destinație Suedia,

– având în vedere legislația finlandeză din 2006 care penalizează cumpărarea de servicii 
sexuale de la o victimă a traficului de persoane sau a proxenetismului,

– având în vedere propunerile guvernului Norvegiei din iulie 2007 de a penaliza cumpărarea 
de servicii sexuale,

– având în vedere Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul 
de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane 
sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu 
autoritățile competente1,

– având în vedere planul UE cu privire la cele mai bune practici, standarde și proceduri în 
vederea combaterii traficului de ființe umane2, care prevede că instituțiile UE și statele 
membre trebuie să promoveze strategiile de prevenire diferențiate pe gen ca pe un element 
esențial în combaterea traficului de femei și fete; aceste strategii trebuie să includă 
principiile egalității de gen și eliminarea cererii oricăror forme de exploatare, inclusiv 
exploatarea sexuală și exploatarea muncii domestice,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind Acțiunea împotriva traficului de 
ființe umane și Raportul explicativ al acesteia din 2005, în special articolul 12 din 
capitolul 3, în care este menționată în mod expres asistența acordată victimelor traficului 
de persoane și articolul 17, care prevede: „Atunci când va aplica măsurile prevăzute în 
prezentul capitol, fiecare Parte va urmări promovarea egalității între femei și bărbați și va 
adopta o abordare de integrare a egalității de gen”,

– având în vedere rezoluția sa din 16 septembrie 1997 privind necesitatea unei campanii 
europene având ca obiectiv o toleranță zero față de violența împotriva femeilor3,

– având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2006 privind situația actuală a luptei 
împotriva violenței față de femei și o eventuală acțiune viitoare4,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2008 referitoare la strategia UE privind 
drepturile copilului5,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-
0000/2008),

A. întrucât studiile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 2000 arată că numărul de 
                                               
1 JO L 261, 6.8.2004, p.19.
2  JO C 311, 15.12.2005, p. 1. 
3  JO C 304, 6.10.1997, p. 55.
4 JO C 288 E, 25.11.2006, p. 66.
5  Texte adoptate, P6_TA-PROV(2008)0012.
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violuri și prostituția cresc ca urmare a conflictele armate;

B. întrucât studiile din 2005 realizate de Organizația Mondiale a Sănătății (OMS) arată că 
femeile care se prostituează sunt expuse unor riscuri mai mari de violență și de violență 
sexuală, în special riscului de a fi violate, amenințate cu o armă sau sugrumate;

C. întrucât Fondul de Dezvoltare pentru Femei al Organizației Națiunilor Unite a afirmat în 
2005 că expunerea femeilor la violență sporește expunerea acestora la HIV/SIDA; 
vulnerabilitatea este extrem de ridicată în situații coercitive, cum ar fi traficul de persoane 
în scopul prostituției și prostituția copiilor, situații în care femeile și fetele nu au puterea 
să insiste cu privire la utilizarea prezervativului sau să controleze în alt mod condițiile în 
care se desfășoară actul sexual;

D. întrucât unele studii canadiene arată că, în cazul prostituatelor, riscul de a fi bătute sau 
omorâte este de 60-120 de ori mai mare decât în cazul publicului larg;

E. întrucât există o legătură între faptul de a fi fost victima violenței și a abuzului sexual și 
începerea activității de prostituție, precum și consumul și abuzul de droguri;

F. întrucât supunerea la abuzuri sexuale în copilărie este asociată cu o vulnerabilitate mai 
mare față de o nouă „revictimizare” la vârsta adultă, inclusiv cu începerea activității de 
prostituție;

G. întrucât studiile arată că 60-70% dintre prostituate declară că au fost victimele abuzurilor 
fizice în copilărie și că există o legătură între abuzul de alcool și de droguri al părinților și 
începerea activității de prostituție;

H. întrucât printre problemele curente de sănătate mintală cu care se confruntă prostituatele 
se numără și: depresia, tentativele de sinucidere, atacurile de panică, stresul traumatic, 
tulburările somnului, flashback-urile și migrenele; cercetările arătă de asemenea că 
sindromul stresului posttraumatic care afectează prostituatele este identic cu cel cu care se 
confruntă prizonierii politici;

I. întrucât un studiu australian arată că un procent ridicat de prostituate au fost victimele 
violenței (85%) și ale violului (40%), precum și ale unor experiențe traumatice (93%) și 
ale depresiei (87%); 75% dintre acestea au fost victimele abuzului sexual înainte de vârsta 
de 16 ani și 81% în cursul exercitării profesiei;

J. întrucât prostituatele riscă să devină consumatoare de droguri din cauza presiunii 
activității lor, iar consumatoarele de droguri riscă să se orienteze spre prostituție pentru a 
își finanța toxicomania;

K. întrucât prostituția este o activitate necalificată și întrucât multe prostituate au un nivel 
scăzut de educație, aparțin unor minorități etnice și provin dintr-un mediu socio-economic 
defavorizat;

L. întrucât bărbații care au cumpărat servicii sexuale se confruntă cu un risc mult mai mare 
de a fi contractat o boală transmisibilă pe cale sexuală;
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M. întrucât numeroase prostituate sunt victimele consecințelor dăunătoare ale acțiunilor 
clienților aflați sub influența alcoolului, cum ar fi cererile excesive și agresivitatea 
imprevizibilă;

N. întrucât există o legătură între consumul de alcool și raporturile sexuale neprotejate;

O. întrucât experiența Australiei arată că, chiar și în cazul legalizării generale a prostituției, 
aceasta nu poate fi disociată de numeroase riscuri legate de violență, boli și vătămări, ceea 
ce transformă prostituția într-o profesie riscantă și într-o activitate și un mediu profesional 
periculos,

1. definește violența ca pe o problemă de sănătate, în măsura în sensul că victimele violenței 
se confruntă cu o serie de probleme de sănătate;

2. identifică violența îndreptată către prostituate ca fiind o problemă majoră de sănătate în 
cadrul prostituției;

3. recunoaște că prostituatele sunt mult mai expuse violenței decât celelalte femei;

4. recunoaște că prostituatele sunt expuse unui risc mult mai mare de a fi ucise în comparație 
cu celelalte femei;

5. recunoaște că prostituatele sunt expuse unui risc mult mai mare de a fi supuse vătămărilor 
fizice și psihice care nu sunt rezultatul unei violențe neobișnuite, ci ale practicării zilnice a 
prostituției;

6. recunoaște că prostituatele sunt expuse unui risc mult mai mare de a se confrunta cu 
depresia, tentativele de sinucidere, atacurile de panică, stresul traumatic, tulburările 
somnului, flashback-urile și migrenele;

7. observă că, independent de legalizarea, reglementarea sau penalizarea industriei sexului 
într-un stat membru, aceasta este un sector în dezvoltare, dăunător sănătății prostituatelor;

8. recunoaște că cei care cumpără serviciile prostituatelor și refuză utilizarea prezervativului, 
plătind chiar un supliment pentru a nu îl folosi, sunt expuși riscului de a contracta boli 
transmisibile pe cale sexuală (BTS), în special HIV/SIDA;

9. recunoaște că, așa cum s-a afirmat în Recomandarea generală nr. 19 adoptată de Comitetul 
privind eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW), menționată anterior, 
mentalitățile tradiționale conform cărora femeile sunt considerate ca fiind inferioare 
bărbaților contribuie la propagarea pornografiei, la exploatarea femeilor în scopuri 
comerciale și la reprezentarea acestora mai mult ca obiecte sexuale decât ca ființe umane;

10. recunoaște că efectele industriei sexului asupra sănătății nu constituie un fenomen care 
poate fi circumscris industriei sexului, acesta afectând colectivitatea în ansamblul ei; 
cumpărătorii serviciilor prostituatelor care refuză utilizarea prezervativului propagă BTS, 
în special HIV/SIDA, cu ocazia raporturilor sexuale întreținute în afara industriei sexului;
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11. stabilește că violența din industria sexului nu este disociabilă de această industrie în sine; 
o mare parte din serviciile considerate servicii sexuale normale furnizate de prostituate se 
încadrează în definiția violenței din sistemul penal;

12. îndeamnă statele membre să examineze care este procentul populației infectate cu 
HIV/SIDA în cadrul prostituției;

13. îndeamnă statele membre să adopte și să pună în aplicare o legislație coerentă cu 
Protocolul de la Palermo;

14. îndeamnă statele membre să analizeze riscurile specifice pentru sănătate la care sunt 
expuse prostituatele, independent de statutul juridic al industriei sexului;

15. îndeamnă statele membre în care prostituția este legală sau reglementată să pună în 
aplicare în acest domeniu același cadru juridic privind siguranța la locul de muncă 
aplicabil celorlalte sectoare ale pieței muncii;

16. îndeamnă statele membre să analizeze nivelul consumului de alcool și de droguri în rândul 
prostituatelor, având în vedere că mai multe studii realizate în Canada și în Australia arată 
că este vorba de niveluri extrem de ridicate;

17. îndeamnă Comisia să analizeze îmbunătățirile posibile în materie de sănătate, care ar 
rezulta în urma aderării la alineatul 13 din Recomandarea generală nr. 19 adoptată de 
Comitetul privind eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW), menționată 
anterior, care prevede: „Statelor părți li se solicită, în conformitate cu articolul 6, să adopte 
măsurile necesare în vederea eliminării tuturor formelor de trafic de femei și exploatarea 
prostituției femeilor”;

18. este de acord cu Recomandarea generală nr. 19 adoptată de Comitetul privind eliminarea 
discriminării împotriva femeilor (CEDAW), menționată anterior, care prevede: „Sărăcia și 
șomajul forțează numeroase femei, inclusiv fete, să se prostitueze”;

19. îndeamnă statele membre să examineze cum și de ce femeile devin prostituate, având în 
vedere că mai multe studii arată că un număr considerabil dintre acestea au fost în 
copilărie victimele abuzurilor sexuale și/sau ale violurilor;

20. îndeamnă Comisia să compare diferențele existente între statele membre în care prostituția 
este reglementată, legalizată sau penalizată, în privința stării de sănătate din industria 
sexului;

21. îndeamnă statele membre să analizeze nivelele de toxicomanie în rândul prostituatelor și 
modul în care toxicomania le-a determinat să se prostitueze, dar și modul în care aceasta 
le mărește expunerea la riscuri pentru sănătate;

22. îndeamnă Comisia să verifice legislația în vigoare în statele membre, în vederea protejării 
femeilor împotriva oricăror forme de violență în viața cotidiană (inclusiv violența sexuală, 
abuzurile în familie, hărțuirea sexuală la locul de muncă), precum și pentru a se evita 
neaplicarea acestei legislații în cazul prostituatelor;
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23. îndeamnă Comisia să realizeze un studiu privind modul în care pornografia contribuie la 
dezvoltarea industriei sexului, în corelație cu Recomandarea generală nr. 19 adoptată de 
Comitetul privind eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW);

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Already in 1949 the UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others stated that “prostitution and the accompanying evil 
of the traffic in persons for the purpose of prostitution are incompatible with the dignity and 
worth of the human person and endanger the welfare of the individual, the family and the 
community".

Since then different countries have taken different political stances towards prostitution.
There are countries, such as parts of Australia, where prostitution has been a legal industry for 
decades. In Europe there are countries where the sex industry has been regulated or downright 
legalized, such as Germany, Austria, and most notably the Netherlands.

On the other hand there are countries, such as Sweden and Finland where another line of 
reasoning has been dominant, based on a legislation criminalizing the buying of sex. Norway 
is on its way to adopt a legislation similar to the Swedish one.

Even though this report focuses on the specific issue of health consequences of the sex 
industry the issue of legislation cannot be ignored. This report focuses on the detrimental 
health effects inherent in the sex industry as such, quoting a number of studies, showing that 
the women, who make up the absolute majority of sex sellers, are exposed to serious health 
threats related not to extraordinary violence but to the everyday practice of prostitution.

This has to be addressed. For those who want to view prostitution as any other profession -
how will you deal with these devastating health consequences? For those who want to see 
legalization as a way to protect the women selling sex, how are we to control the influx of 
victims of trafficking which is an immediate consequence of legalizing the demand? But most 
importantly how are we to deal with the biggest problem - that regardless of the legal status of 
the sex industry the devastating health consequences for the women selling sex is inherent in 
the business as such.

The sex industry, whether legalized or regulated, is in itself a systematic form of violence 
towards women - the violence is an integral part of the things prostituted women are expected 
to do in their everyday practice.

This basic fact about prostitution as integrally violent is also corroborated by a large number 
of studies showing the reasons why women become prostituted in the sex industry. There is a 
number of oppressive conditions that increase the likelihood of women and girls being drawn 
into prostitution by pimps and traffickers, such as poverty, homelessness, drug dependency, 
gender inequality, sex and race discrimination, as well as sexual, physical and psychological 
violence perpetrated by male relatives, boyfriends, husbands, pimps, and others. In addition, 
in different studies from around the world, the majority of women and girls involved in 
prostitution report that they have been victims of male sexual violence in their youth.

The violence integral to the sex industry is a violation of basic human rights, and as with any 
kind of violence it should be considered a criminal offence. The victims of this violence are 
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through this violence also exposed to serious health problems, both physical and 
psychological.

To legalize prostitution is to legalize this systematic violence and those countries that have 
legalized prostitution have thereby stimulated the demand and increased the market for 
trafficking.

Member states especially those where prostitution is legalized, regulated or tolerated, ensure 
adequate funding for health care services and exit services for women in prostitution.

As was stated already by the UN in 1949 "Prostitution and the accompanying evil of the 
traffic in persons for the purpose of prostitution are incompatible with the dignity and worth 
of the human person and endanger the welfare of the individual, the family and the 
community."
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