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Introducere
Asociaþia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) este o organizaþia numãrul unu la
nivel naþional în lupta împotriva violenþei în familie ºi în promovarea de ºanse egale. Ca o

extindere naturalã a eforturilor noastre, prin prezenta lucrare dorim sã atragem atenþia
publicului asupra punctului nostru de vedere care considerã prostituþia o altã formã de

violenþã împotriva femeilor ºi fetelor. Deºi lucrarea nu poate rãspunde tuturor întrebãrilor
inerente tematicii, este dorinþa noastrã sã antrenãm publicul, inclusiv oficiali guvernamentali,
ONG-uri ºi cetãþeni într-un dialog care va examina acest fenomen în vederea promovãrii unei
abordãri rezonabile ºi adecvate.

Viitoarea aderare a României la Uniunea Europeanã va antrena cu sine un numãr mare de

schimbãri care vor afecta viaþa cetãþenilor sãi. Multe dintre acestea vor implica schimbarea
unor legi pentru a se armoniza cu statutul curent al Uniunii ºi va necesita o schimbare a

modului de a vedea lucrurile în ansamblu. O miºcare majorã spre legalizarea practicii
prostituþiei îºi croieºte drum prin Europa. Au existat multe teorii privitoare la acest fenomen

ºi, ca o consecinþã, existã mai multe concepþii privind corecta abordare a acestuia.
Argumentele au în general douã abordãri în vedere, cea a legalizãrii ºi cea a penalizãrii sau
introducerii ei în ilegalitate. Raportul de faþã va privi ambele feþe ale controversei ºi va lua o

poziþie în concordanþã cu materialele prezentate. Cercetarea s-a bazat pe materiale publicate
din 1985 pânã în prezent, oferindu-ne douã decenii de studiu din care sã tragem concluzii. Nu

este în nici un caz o abordare exhaustivã, dar conþine suficiente informaþii pentru a putea lua o

poziþie. Prin aceasta, Asociaþia pentru Promovarea Femeii din România (APFR) se opune
oficial legalizãrii prostituþiei ºi îºi va expune aici recomandãrile.

Scop
Scopul nostru este informarea publicului asupra problemelor legalizãrii aºa cum le vedem noi
ºi sã arãtãm de ce legalizarea nu este o alternativã viabilã pentru România. APFR considerã
prostituþia o problemã de drepturile omului, iar majoritatea celor implicaþi în prostituþie sunt

femei ºi fete. Prostituþia este legatã direct de exploatarea sãracilor, a persoanelor
marginalizate ºi în stare precarã, al cãror principal avocat ar trebui sã fie chiar statul.
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Istoric
Guvernele au încercat sã controleze prostituþia pe o perioadã care se întinde pe cinci secole.
Majoritatea au eºuat, pentru cã unghiul lor de abordare a problemei era greºit. Majoritatea

eforturilor s-au orientat cãtre penalizarea prostituþiei cu scopul de a o elimina din societate.

Ceea ce erau în multe cazuri scopuri nobile ºi dezirabile, au eºuat deoarece au vizat

persoanele greºite ºi au permis autorilor problemei sã scape. Deºi aceasta este o generalizare –

ºi este de la sine înþeles cã generalizãrile nu sunt menite sã dureze –, ea este fãcutã în acest
moment pentru a marca un punct pe care îl vom trata mai detaliat în acest raport.

Primele încercãri de a controla prostituþia au avut loc în secolul 16 ca o modalitate de a

rãspunde problemei epidemiilor de boli venerice. Primele mãsuri luate au fost închiderea
bordelurilor, care se presupunea în general cã sunt sursa problemei. Aceastã metodã s-a

dovedit ineficientã ºi s-au luat mãsuri mai restrictive. Când nici o metodã nu a dat rezultate,

legile s-au abrogat, în cazul Marii Britanii aceasta petrecându-se în jurul anului 1886.

Sfârºitul secolului 19 a cunoscut circulaþia unor idei ºi metode noi, inclusiv eforturi

internaþionale de oprire a traficului de femei destinate prostituþiei. În 1899, un congres
internaþional a avut loc la Londra pentru a se obþine cooperarea între diferite guverne

naþionale. Congresul a fost urmat de altele la Amsterdam în 1901, Londra în 1902 ºi Paris în

1904. Rezultatul acestora a fost o convenþie internaþionalã prin care se va înfiinþa câte o

agenþie în fiecare þarã participantã pentru a colabora pe problema traficului la nivel
internaþional.
În 1919, Liga Naþiunilor a fondat un corp oficial care sã adune toate informaþiile legate de
traficul de femei în scopul prostituþiei. Conferinþa desfãºuratã în 1921 la Geneva, la care au

participat 34 de naþiuni, a pus bazele Comitetului pentru Traficul de Femei ºi Copii. Acesta a

fost preluat de Naþiunile Unite în anul 1946. Trei ani mai târziu, în decembrie 1949,

Convenþia pentru Suprimarea Traficului de Persoane ºi Exploatãrii Prostituþiei de cãtre

Ceilalþi a fost aprobatã de Adunarea Generalã. În introducerea convenþiei se gãseºte
urmãtoarea declaraþie, „Prostituþia ºi rãul care o însoþeºte pretutindeni, traficul de persoane în

scopul prostituþiei, sunt incompatibile cu demnitatea ºi valoarea persoanelor umane ºi
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pericliteazã bunãstarea persoanei, familiei ºi comunitãþii”. Aceastã declaraþie este esenþa
discuþiei legalizãrii prostituþiei ºi trebuie avutã în vedere de fiecare datã când se deschide
subiectul. Din cele 192 de state membre ale Naþiunilor Unite, doar 49 sunt semnatare ale
convenþiei din acest an (2004). România este semnatarã a convenþiei din 15 februarie 1955.

Unele dintre convenþiile, înþelegerile ºi protocoalele precedente, încheiate de diverse naþiuni
au încercat sã se adreseze problemei prostituþiei ºi traficului. Când se discutã despre

prostituþie ºi legalizarea sau penalizarea ei ºi problemele anexe, chestiunea traficului trebuie

de asemenea avutã în vedere. Odatã cu micºorarea lumii din punct de vedere geopolitic ºi
economic, ceea ce se întâmplã într-o þarã are efecte ºi în celelalte þãri. Acest fapt este adevãrat
mai ales în ceea ce priveºte prostituþia ºi traficul.
Cadru general
Tendinþa actualã privind prostituþia este legalizarea actului în sine. Tendinþa se observã în

statele membre ale Uniunii Europene ºi au fost promulgate legi definitorii care se adreseazã

ambelor pãrþi ale chestiunii. Argumentele, atât pentru cât ºi contra acestei încercãri, sunt
variate ºi se bazeazã atât pe fapte cât ºi speculaþii. Din problemele cu care se confruntã

guvernele ºi cetãþenii oricãrei þãri, puþine s-au dovedit atât de controversate ca decizia de a

legaliza prostituþia. O cauzã majorã este probabil marea cantitate de informaþie derutantã ºi
greºit înþeleasã care înconjoarã actul prostituþiei, precum ºi lipsa dorinþei majoritãþii oamenilor
de a examina în profunzime dovezile disponibile, care ar trebui luate în considerare înainte de
a lua orice fel de decizie.
În urma unei cercetãri iniþiale, APFR considera prostituþia doar o altã formã de violenþã
împotriva femeilor ºi fetelor. Deºi aceastã poziþie nu s-a schimbat, a devenit mult mai clar

pentru cercetãtori cã problema este mult mai profundã ºi mai complexã decât s-a considerat

iniþial. Informaþiile, atât pro cât ºi contra, sunt multe ºi necesitã o abordare fãrã prejudecãþi

sau idei preconcepute. Indiscutabil, APFR a fost subiectivã în iniþierea acestei cercetãri, dar
ambele pãrþi ale controversei au fost explorate, faptele ºi presupunerile au fost bine cântãrite

ºi apoi s-au tras concluziile.
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În acest raport ne vom opri la trei exemple din Europa ºi vom examina abordãrile acestor
naþiuni. Þãrile în cauzã sunt folosite ca modele oricând este discutat acest subiect, este vorba
de Germania, Olanda ºi Suedia. Atât Germania, cât ºi Olanda au legalizat prostituþia, iar

Suedia a scos-o în afara legii. Vom urmãri argumentele care au dus la adoptarea poziþiei

fiecãrei þãri în parte, precum ºi evoluþia lor de la adoptare. Din nou, existã fapte concrete ºi
presupuneri care sunt înaintate, dar din cauza naturii problemei nu sunt disponibile date
ºtiinþifice solide, care pot fi susþinute în mod clar.

Luarea unei decizii în cazul legalizãrii prostituþiei se poate atinge numai considerând partea

umanã a ecuaþiei ºi a prioritãþii ei în cadrul discuþiei. Discuþia este redusã la a face ceea este

cel mai bine pentru România ºi pentru femeile ºi fetele care consitutie jumãtate din populaþia
þãrii. Orice acþiuni ale guvernului sau parlamentului trebuie sã ridice societatea la nivelul sãu

cel mai de sus ºi sã protejeze toþi cetãþenii sãi, nu doar o minoritate care ar putea avea un
interes ascuns pentru o acþiune particularã.

Situaþia actualã
Argumentele înaintate atât de Germania cât ºi Olanda sunt aproape identice. Unul din

argumentele majore înaintate este controlul HIV/SIDA ºi al altor boli cu transmitere sexualã
(BTS). Ideea principalã este cã prin legalizare (ºi implicit prin înregistrarea prostituatelor),

statul poate aplica un sistem de examinãri medicale care vor deveni obligatorii. Acest lucru va

reduce incidenþa extinderii infecþiilor cu HIV/SIDA de la persoane infectate la persoane
presupuse neinfectate, din moment ce prostituata nu ºi-ar mai putea practica meseria pânã nu
ar obþine un certificat de sãnãtate medicalã.

Imediat dupã HIV/SIDA urmeazã argumentul care considerã cã legalizarea va reduce traficul

de femei în scopul prostituþiei. Argumentul folosit în majoritatea cazurilor este cã din moment
ce nu mai este o contravenþie, femeile vor intra în mod voluntar în prostituþie ºi nevoia de a

aduce alte femei în acest scop va dispãrea. Din moment ce prostituþia va fi mai accesibilã, vor
fi disponibile suficiente „talente locale” pentru aceastã activitate. În Olanda, estimãri recente

indicã faptul cã dintre prostituatele din Amsterdam, peste 80% sunt strãine ºi dintre acestea
peste 70% nu au documente legale, ceea ce înseamnã cã au fost traficate. Într-adevãr,
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autoritãþile olandeze au cerut creºterea numãrului femeilor emigrante, pentru a face faþã

cererii crescute pentru servicii sexuale. În plus, legalizarea presupunea controlul extinderii
prostituþiei; dimpotrivã, prostituþia a crescut în mod dramatic în Olanda.

De asemenea, autorizarea prostituatelor ar aduce venituri din impozite odatã ce venitul lor va

deveni impozitabil datoritã sistemului de înregistrare. Iar din moment ce un numãr mare de

femei sunt implicate în aceastã activitate, o sumã considerabilã va fi strânsã. Mai mult,

femeile angajate ºi înregistrate în acest sistem vor putea beneficia de asigurãri medicale ºi de

pensii oferite de stat, ca orice alt angajat legal sau muncitor independent. Legalizarea
profesiei de prostituatã ar ºterge stigmatul ataºat ei ºi ar stabili poziþia de lucrãtoare în

domeniul sexului, ridicând astfel statutul ºi acceptabilitatea prostituatelor. Un alt beneficiu al
legalizãrii ar fi reducerea elementului infracþional, din moment ce femeilor implicate în

prostituþie nu le-ar mai fi teamã de pedepsele autoritãþilor ºi nu ar mai avea nevoie de
protecþia proxeneþilor sau a altor indivizi.

Una din problemele prostituþiei este vizibilitatea sa, faþã de cei care o considerã discutabilã ºi

faþã de cei care ar trebui feriþi, adicã tinerii. Legalizarea ºi reglementarea ar oferi mijloacele

pentru a controla zonele unde se pot afla bordeluri ºi s-ar putea astfel cere celor care practicã
aceastã meserie sã-ºi limiteze activitatea la acele bordeluri. Asfel se va reduce traficul stradal

al prostituþiei ºi ar face-o mai puþin vizibilã. Deºi existã ºi alte argumente înaintate de

susþinãtorii legalizãrii prostituþiei, cele menþionate sunt un exemplu reprezentativ ale celor

folosite de cãtre cele douã þãri, ca justificãri parþiale ale acþiunilor lor. Cu toate acestea,
argumentele înaintate nu rãmân în picioare la o cercetare mai amãnunþitã, iar realizãrile sunt

mult mai slabe decât aºteptãrile, din aproape toate punctele de vedere.

Transmiterea HIV/SIDA poate fi redusã prin legalizare, acesta este un argument major
invocat pentru aceastã abordare. Acest lucru presupune urmãtoarele:

1. Diagnosticarea corectã a unei persoane ca nefiind infectatã; testul sã nu fi fost efectuat

în perioada de incubaþie a nici unei boli, aceasta neputând fi diagnosticatã; persoana
poate totuºi transmite boala. HIV/SIDA este diferitã de majoritatea bolilor cu

transmitere sexualã (BTS), care pot fi detectate în timp rezonabil de scurt dupã
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expunere. Perioada de incubaþie pentru HIV/SIDA este mult mai lungã ºi în multe

cazuri se mãsoarã în câþiva ani, în loc de câteva sãptãmâni sau chiar zile. În plus,

transmiterea acestei boli mortale este mai probabil sã aibã loc de la bãrbat la femeie,
cu un factor de 8 ori, conform unor estimãri. Conform Raportului Mondial al Sãnãtãþii
pe 2004, publicat de Organizaþia Mondialã de Sãnãtate, “actul sexual neprotejat între

femei ºi bãrbaþi este modul predominant de transmitere a virusului”. Organizaþia
Mondialã de Sãnãtate favorizeazã legalizarea prostituþiei pentru a reduce infecþia
HIV/SIDA.
2. Reglementarea ar necesita sex protejat dacã obiectul legii este extinderea bolii. În

zonele unde existã legalizare, clienþilor li se pun la dispoziþie prezervative gratuite ºi
existã reglementãri care solicitã utilizarea lor. Întrebarea care apare imediat este cum

se va susþine aceastã acþiune? Cum va fi acest lucru monitorizat? Studiile au arãtat cã

mulþi clienþi sunt dispuºi sã plãteascã mai mult pentru sex neprotejat sau chiar îl cer.

Iar în funcþie de nevoia de bani sau de frica prostituatei de a fi rãnite, contactul

neprotejat va avea totuºi loc, fiind astfel ocolit tocmai scopul reglementãrii.
Veniturile din impozite ar creºte printr-o politicã de autorizare ºi reglementare, dacã fiecare

dintre cei care muncesc în domeniul sexului ar respecta legea. În Germania, dupã cum indicã
unele studii, se estimeazã cã aproximativ 80% din prostituate nu sunt înregistrate ºi opereazã
în afara legii. Interviurile au arãtat ca motivul invocat pentru a explica de ce nu s-au

înregistrat este dorinþa de a nu trebui sã plãteascã impozite, deoarece ar fi nevoite sã ofere ºi
mai multe servicii pentru a câºtiga aceeaºi sumã de bani pe care o câºtigã ºi în prezent. În

plus, multe din prostituatele din Germania nu sunt înregistrate deoarece nu au acte în regulã
sau se aflã în þarã ilegal. Venitul aºteptat creºte de la taxe care nu au fost încã realizate pânã în
acest moment.
Pe de altã parte, Olanda estimeazã acum cã un procent de pânã la 5% din venitul naþional
provine din bani asociaþi cu industria sexului. Este interesant de notat cã definiþia unui
proxenet este „cel care trãieºte total sau parþial de pe urma câºtigurilor unei prostituate”. În
mod firesc, ne-am putea aºtepta ca statul sã argumenteze cã doar colecteazã impozite, la fel

cum o face cu oricare alte persoane angajate în mod legal. Totuºi, doar un „peºte” câºtigã bani
de pe urma unei prostituate fãrã a face ceva ca sã merite aceºti bani.
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Când bordelurilor le este permis sã opereze sub o schemã de autorizare, de obicei nu au voie

sã fie localizate în zonele din apropierea ºcolilor, bisericilor, spitalelor sau în alte zone în care

acest lucru ar fi considerat nepotrivit. În general rãmân deci doar zonele industriale de o
reputaþie îndoielnicã, care de obicei sunt considerate cel mai puþin sigur loc în care sã te afli
noaptea, momentul de cea mai mare frecventare a bordelurilor.

Studiile au arãtat totuºi cã majoritatea prostituatelor nu s-ar restabili în aceste bordeluri,

deoarece aici intervine dorinþa lor de a pãstra o urmã de independenþã ºi de a renunþa la

obligaþia de a mai plãti taxe suplimentare matroanelor. Aceasta presupune, de asemenea, ca
prostituatele sã aibã ceva de spus referitor la locaþia lor, din moment ce majoritatea lor sunt

sub controlul unui proxenet ºi vor fi întotdeauna, indiferent ce legi vor apãrea sau cât de bine
vor fi ele puse în aplicare. Daca un proxenet poate câºtiga peste 85.000 de dolari pe an de pe

urma unei prostituate (dupã unele estimãri) – ºi se estimeazã cã unii controleazã chiar mai

multe –, de ce ar renunþa el/ea la acestã ocupaþie atât de profitabilã?

O abordare diferitã
Suedia a adoptat o abordare diferitã a problemei prostituþiei. Prostituþia a fost odatã legalã în
Suedia. Ulterior, când ea a fost scoasã în afara legii, problemele care o însoþeau nu au

dispãrut. În 1999, Suedia a promulgat o lege care interzicea cumpãrarea de servicii sexuale ºi

care acuza clientul în locul prostituatei. Aceastã perspectivã susþinea cã prostituþia este o

violare a drepturilor femeii ºi cã în majoritatea cazurilor ea era victima. Nenumãrate discuþii
au avut loc în legãturã cu legislaþia propusã ºi a fost nevoie de eforturi concertate pentru a

reuºi sã fie transpusã într-o lege. Chiar ºi astãzi, existã mari neînþelegeri dacã aceastã lege

funcþioneazã. Anumite elemente din guvern lucreazã sã rãstoarne legislaþia ºi sã treacã la
legalizarea prostituþiei, cum a fost fãcut în Olanda ºi Germania.

Cât despre mãsura în care acest lucru funcþioneazã sau nu, o micã statisticã este necesarã.

Germania are o populaþie de aproximativ 80 de milioane de locuitori ºi un numãr al
prostituatelor de aproximativ 300.000, adicã aproape patru procente (3.75%). Suedia, cu cele
8,5 milioane de locuitori, are doar 2500 de prostituate, iar Olanda, cu cele 16 milioane ale
sale, are 25.000 de prostituate, adicã de zece ori mai mult, deºi cu o populaþie aproape dublã.
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Trebuie remarcat cã abordarea suedezã a redus numãrul prostituatelor, în timp ce Germania ºi
Olanda l-au mãrit. Mai mult, aproximativ jumãtate din prostituatele din Germania sunt de

origine strãinã.

Sumar
Legislatorii sar în „trenul legalizãrii” deoarece ei cred cã nimic altceva nu are succes. Cu toate

acestea, purtãtorul de cuvânt al Scotland Yard-ului a declarat urmãtoarele: „Trebuie sã fii
foarte atent cu legalizarea unor lucruri, doar pentru cã nu crezi cã ceea ce faci are succes.”

Auzim foarte puþine despre rolul industriei sexului în crearea unei pieþe globale a sexului în

corpurile femeilor ºi copiilor. În schimb, auzim adesea de transformarea prostituþiei într-o

meserie mai bunã pentru femei prin regularizare ºi/sau legalizare, prin sindicate de aºa-zise

„lucrãtoare sexuale” ºi prin campanii care oferã prezervative femeilor implicate în prostituþie,
dar care nu pot sã le ofere alternative la prostituþie. Auzim multe despre cum sã pãstrãm
femeile în prostituþie, dar foarte puþine despre cum sã le ajutãm sã iasã.

Guvernele care legalizeazã prostituþia ca ºi muncã sexualã vor avea o uriaºã mizã economicã

în industria sexului. În consecinþã, aceasta le va hrãni dependenþa crescutã de sectorul sexului.

Dacã femeile aflate în prostituþie sunt considerate ca lucrãtoare, proxeneþii ca oameni de
afaceri ºi clienþii ca ºi consumatori de servicii sexuale, astfel legitimând întreaga industrie

sexualã ca un sector economic, atunci guvernele pot abdica de la responsabilitatea de a
furniza locuri de muncã decente ºi durabile femeilor.

În loc ca statul sã sancþioneze prostituþia, acesta ar trebui mai degrabã sã se adreseze cererii,

penalizând bãrbaþii care cumpãrã femei pentru sex ºi sã sprijine dezvoltarea de alternative

pentru femeile din domeniile prostituþiei. În loc ca guvernele sã facã bani pe seama
beneficiilor economice ale industriei sexului prin taxarea lor, guvernele ar putea sã
investeascã în viitorul femeilor prostituate prin furnizarea de resurse economice, de la
confiscarea bunurilor industriei sexului pânã la oferirea de alternative reale pentru femeile
aflate în prostituþie.
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Poziþia Asociaþiei pentru Promovarea Femeii din România este aceea de avocat al drepturilor
femeii ºi în particular al dreptului la libertate în faþa violenþei ºi oprimãrii. Este necesar sã

privim diversele segmente ale chestiunii ºi sã ne adresãm acelor domenii care sunt specifice
poziþiei pe care am adoptat-o.

Unul din domeniile vizate este acela al controlului HIV ºi SIDA. Ce nu a fost considerat în

aceastã ecuaþie este felul cum sunt transmise aceste boli în majoritatea cazurilor. Potrivit

Centrelor pentru Controlul Bolilor din Atlanta, statul Georgia, SUA, nu existã cazuri
credibile de transmitere de la femei la bãrbaþi, transmiterea bolii având loc prin depunerea

spermei. Femeile sunt aºadar recipienþii bolii ºi nu transmiþãtorii ei. Schema legalizãrii ar
necesita controale medicale din partea femeilor aflate în prostituþie, dar nu cere acelaºi lucru

ºi cumpãrãtorului de servicii sexuale, adicã bãrbatului. Aceasta în sine este o formã de
discriminare.
Ce mai este trecut cu vederea, este cã majoritatea cazurilor de HIV/SIDA sunt transmise prin

utilizarea nesãnãtoasã a acelor de seringã între consumatorii de droguri ilegale. Legalizarea
prostituþiei cu scopul de a crea controale medicale obligatorii sau chiar voluntare s-a arãtat a

nu funcþiona aºa cum a fost plãnuit. Mai mult, o verificare neanunþatã într-o zi anume nu va
dovedi inexistenþa bolilor cu transmitere sexualã (BTS), din cauza perioadei de incubaþie

necesare înainte ca detecþia sã fie posibilã.

Recomandãri pentru o strategie naþionalã în România
În prezent, conform legii, prostituþia este ilegalã în România. Mai mult, România este

semnatara unor convenþii ºi tratate care interzic traficul de femei ºi de asemenea a Declaraþiei
Universale a Drepturilor Omului. Fiind semnatarã, menþinerea unei poziþii publice este primul
pas necesar pentru naþiune, dar este doar atât, un prim pas. Mult mai multe trebuie fãcute

pentru a asigura egalitatea femeilor în societate ºi, cum a fost arãtat în acest raport, legalizarea
prostituþiei nu face asta. În numeroase studii, prostituþia a fost identificatã ca o altã formã de
violenþã împotriva femeilor ºi, ca atare, nu poate avea sprijin din partea persoanelor raþionale.
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Sã legalizezi aceastã activitate înseamnã sã o transformi într-o metodã respectabilã de muncã
ºi de asemenea, sã o ridici împreunã cu toate activitãþile conexe la rangul de entitãþi legale. În

cele din urmã, legalizarea industriei va face ca guvernul central, la fel ca administraþiile

locale, sã fie dependente de banii strânºi prin taxe ºi, în consecinþã, sã creascã nevoia pentru

acest serviciu. Guvernele sunt puþin dispuse sã renunþe la orice gen de activitate care le
sporeºte capacitatea de a cheltui.

Industria sexului în Olanda numãrã în prezent aproximativ cinci procente din venitul naþional,

transformându-se într-o parte integrantã a structurii sociale a naþiunii. Din aceastã cauzã, nu

existã nici un motiv pentru guvernul olandez sã se mai îndrepte vreodatã înttr-o direcþie

opusã, deoarece reducerea bugetului cu 5 % ar fi devastatoare pentru programele deja în curs

de derulare, pe care se bazeazã mulþi dintre cetãþenii sãi. Acesta este scenariul pentru orice

þarã care ia în considerare legalizarea industriei sexului. Însã nu aceasta este direcþia pe care
România ar trebui s-o urmeze.

Legalizarea prostituþiei nu ridicã standardele femeilor sau ale societãþii. Nu înalþã statutul

social al femeilor, din contrã, produce mai multe probleme decât cele deja existente. Iar

motivele celor care doresc aceastã legalizarea trebuie îndeaproape cercetate. Crede oare lumea
cã este dreptul bãrbaþilor sã poatã cumpãra corpul unei femei pentru propria lor satisfacþie? Ce

semnal trimite aceasta tinerilor noºtri? Doar cã femeile pot fi considerate ceva mai mult decât

niºte obiecte sexuale, folosite pentru plãcerea bãrbaþilor dupã bunul lor plac. Iar aceastã
concepþie nu se referã doar la femeile care sunt implicate în prostituþie, ci în mod colectiv la
toate femeile, inclusiv soþii, fiice, surori ºi mame. În timp ce mulþi spun cã pot face distincþie
între aceste categorii, în realitate femeile devin þinte pentru toþi bãrbaþii.

În general, nu se poate spune numai în funcþie de imaginea exterioarã dacã o femeie este
prostituatã. Din aceastã cauzã, legalizarea supune toate femeile confruntãrii cu bãrbaþi în

cãutare de gratificaþie sexualã. Într-o societate bine aºezatã, acest fapt ar fi considerat hãrþuire

sexualã. Atunci când distincþiile între cine este ºi cine nu este o prostituatã devin neclare, linia
pe care o tragem este foarte finã. Ar putea suna ca un argument simplist, dar nu este. Este un

argument simplu. Ar trebui femeile sã fie tratate în felul acesta sau nu? Evident, pentru orice
individ raþional, rãspunsul este nu.
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În compilarea acestui raport, cercetãtorului i-au fost avansate diferite argumente în care se

susþinea cã multe femei se prostitueazã de bunã voie ºi cã nu au fost obligate la aceasta prin

presiuni exterioare. Rãspunsul la aceastã poziþie este cã nu este adevãrat cã nu existã un motiv

permanent pentru femei sã se prostitueze. Mulþi factori intervin aici, principalii fiind cei

materiali. Este adevãrat cã persoanele care se prostitueazã singure, în multe ocazii pot câºtiga
mai mulþi bani. Totuºi acesta nu este un motiv pentru legalizarea prostituþiei. Este însã un

motiv pentru ca guvernul unei þãri sã facã mai multe pentru cetãþenii sãi prin crearea de noi

locuri de muncã care sã le ofere un trai decent. Ar însemna asta cã prostituþia va dispãrea dacã
numãrul celor angajaþi ar fi mai mare ºi dacã salariile ar fi suficiente pentru a te putea bucura

de viaþã? Evident cã nu. Putem totuºi arãta cã cei care sunt conduºi cãtre prostituþie de cãtre

factori economici nu vor apuca aceastã cale în majoritatea cazurilor, ci ar rãmâne pe piaþa
muncii în alte calitãþi.

Sunt în prezent o mulþime de tinere femei care nu sunt plãtite la nivelul la care ar trebui din

cauza calificãrii sau educaþiei, dar care nici nu intrã în industria sexului doar pentru cã se
plãteºte mai bine. De fapt ideea prostituþiei este respingãtoare majoritãþii femeilor ºi chiar în

cele mai dificile împrejurãri nu ar face aceastã alegere. Numai atunci când toate cãile de a-ºi
câºtiga traiul au fost epuizate, o femeie se va îndrepta spre prostituþie – ºi apoi va cãuta o
ieºire cu prima ocazie. Spus în cuvinte simple, nici o femeie nu ar alege vreodatã sã fie o

prostituatã, dacã ar avea alternative viabile la prostituþie. Este responsabilitatea statului sã se
asigure cã aceste alternative existã.

Trebuie menþionat cã guvernele care cautã sã legalizeze prostituþia o fac pentru cã pare cea

mai uºoarã scãpare dintr-o situaþie cu care nu ºi-ar dori sã aibã de-a face. În loc sã caute
soluþii la aceastã problemã, ei cautã sã serveascã de intermediar celor mai de jos elemente ale

societãþii: proxeneþilor, proprietarilor de bordel, traficanþilor, "madamelor" din breaslã ºi

altora de acest gen. Prin legalizare, aceºti indivizi sunt ridicaþi la rangul de oameni de afaceri

ºi puºi pe picior de egalitate cu cei mulþi acceptaþi, pe care de obicei îi privim ca pe niºte

exemple ale unei societãþi drepte ºi echitabile. De fapt aceastã iniþiativã serveºte numai la

coborârea întregii societãþi la nivelul la care pânã acum erau considerate scursurile ºi
elementele murdare ale societãþii.
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Un argument revine mereu: pentru cã a fost cu noi din timpuri imemoriale ºi întotdeauna va
fi, ar trebui sã o legalizãm. Dupã acest argument, ar trebui sã legalizãm crima, pentru cã este

chiar mai veche decât prostituþia conform istoriei care ne-a fost transmisã. Doar pentru cã

ceva a existat dintotdeauna ºi va exista întotdeauna nu este ºi nu poate fi un motiv pentru a îl
legaliza. Iar dacã cele douã nu pot fi echivalate în cazul de faþã, am invocat acest argument
doar ca sã arãtãm natura sa ridicolã.

Drogurile ilegale sunt o realitate a zilelor noastre ºi mulþi oameni le folosesc. Multe metode

de a reduce incidenþa drogurilor au eºuat, dar nu vedem unde este vreun efort major de a

legaliza heroina sau cocaina, LSD-ul sau alte substanþe care ne afecteazã raþiunea ºi creeazã
dependenþã. Aceasta se întorce tocmai pe vremea primelor sofisme, iar doar pentru cã ceva
este larg rãspândit nu existã nici un motiv pentru a-l legaliza. Unii ar folosi exemplul
legalizãrii marihuanei ºi ar arãta spre el ca spre ceva ce a fost ilegal ºi care a fost legalizat în

unele þãri – un exemplu de bunã iniþiativã. În funcþie de punctul de vedere, asta asta poate fi
bine sau rãu, dar argumentul nu este relevant în acest context.

Legalizarea va reduce delincvenþa, scoþând prostituþia din mâinile elementelor criminale.

Dacã nu existã o lege care sã interzicã prostituþia, atunci nu existã nici o lege de încãlcat ºi
deci infracþionalitatea scade. Aceasta sunã bine, dar adevãrul este cã elementul infracþional în

prostituþie va exista întotdeauna ºi, dupã cum am arãtat mai sus, legalizarea doar a înmulþit
infracþionalitatea, la fel ca ºi numãrul femeilor traficate.

A legaliza ceva ce pare vrednic de dispreþ majoritãþii cetãþenilor serveºte doar la scãderea

fibrei morale a societãþii în general. Dacã folosim motivele pentru legalizarea prostituþiei, asta

ar însemna pentru noi sã spunem cã naþiunea ca întreg ar trebui sã-ºi coboare standardele în

privinþa tuturor faþetelor sale, deoarece nu este nimic de câºtigat luptând pentru acest drept. ªi
aºa intrãm pe tãrâmul discuþiilor filozofice... Dar când avem de-a face cu fiinþe umane ºi cu

frivolitatea ºi metehnele omeneºti, suntem constrânºi de la aspectele pur ºtiinþifice sau
empirice ale raþionamentelor sau acþiunii. Într-adevãr, în acest caz trebuie sã privim dincolo
de legea în sine, la ceea ce reprezintã ea pentru aspectul pur uman al chestiunii.
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Cu toate cã existã multe argumente care pot fi aduse în sprijinul legalizãrii ºi multe împotriva

ei, totul se reduce de fapt la ce este mai bine pentru femeile înseºi, fie ele legate sau libere,
dornice sau nedornice, participante conºtiente sau nu în industria sexului. Pentru orice citaþie
de cãtre participanþi în favoarea legalizãrii, existã, înmulþiþi cu zece, participanþi împotriva

legalizãrii. Iar privinþa în care toþi cei implicaþi sunt de acord este cã prostituata nu trebuie sã

fie þinta pedepsei, ea fiind victima în majoritatea cazurilor. În timp ce drepturile minoritãþilor

în orice discuþie ar trebui sã fie luate în considerare, nu trebuie sã le fie datã o importanþã

nejustificatã împotriva preponderenþei dovezilor care aratã cã cel mai bun curs pentru
societate nu este calea legalizãrii.

APFR considerã prostituþia în care sunt implicate femei ca fiind o altã formã de violenþã
împotriva femeilor. Statisticile aratã cã rata mortalitãþii femeilor implicate în prostituþie este

de 40 de ori mai mare decât cea a populaþiei generale ºi cã aceste decese sunt aproape
întotdeauna de tip violent, fie din cauza influenþelor exterioare sau auto-provocate prin
acþiune directã sau indirectã, cum ar fi situaþiile care implicã droguri sau boli. Oricare ar fi

cauza, rata disproporþionatã ar indica faptul cã situaþia prostituþiei nu oferã femeilor un mod

de viaþã sãnãtoas ºi viabil ºi cã ar trebui sã fie fãcute eforturi din partea guvernelor ca sã
trateze acest fenomen, ca parte a unei strategii mai cuprinzãtoare.

14

