
Declara ia organiza iei "Re eaua Global  de Proiecte pentru Munca 
Sexual # (NSWP - Global Network of Sex Work Projects) privind 

Decizia Comisiei Parlamentului European pentru Drepturile Femeilor 
i Egalitatea de Gen în favoarea criminaliz rii clien ilor 

Numai drepturile pot opri nedrept ile 

 
NSWP, Re eaua Global  de Proiecte pentru Munca Sexual , condamn  cu t rie recoman-

darea MEP Mary Honeyball de a criminaliza clien ii lucr torilor sexuali din proiectul de 
raport despre exploatarea sexual  i prostitu ie i impactul lor asupra egalit ii de gen, reco-
mandare prezentat  Comisiei Parlamentului European pentru Drepturile Femeilor i Egalitatea 
de Gen. Propunerile de a criminaliza clien ii lucr torilor sexuali sunt bazate pe politici 
adresate muncii sexuale prost gândite. A fost demonstrat c  politicile recomandate au crescut 
stigmatizarea asociat  lucr torilor sexuali i discriminarea împotriva acestora în rile unde 
politici similare au fost introduse. În plus, direc ia spre care se îndreapt  politicile propuse 
este extrem de periculoas  nu numai pentru statele membre UE, ci i la nivel global. Exist  
posibilitatea real  ca propunerile de criminalizare a clien ilor ( i prin extensie de criminalizare 
a muncii sexuale) s  devin  politici la nivelul UE cu consecin a c , în plus, ri nemembre UE 
s-ar sim i încurajate s  adopte politici similare. 

Proiectul de raport include un num r de neadev ruri ca fiind fapte i astfel prezint  gre it 
natura problemelor cu care se confrunt  lucr torii sexuali. Mai mult, proiectul de raport 
exclude în mod flagrant lucr torii sexuali b rba i i transsexuali i nu men ioneaz  expe-
rien ele de via  ale lucr torilor sexuali, care ar trebui sa fie întotdeauna consulta i i inclu i în 
discu iile politicilor care le afecteaz  via a în mod direct. 

În particular, NSWP condamn  cu t rie propunerile bazate pe !Modelul Nordic" (a a-
numitul Modelul Suedez) care sus ine în mod incorect c  !decriminalizeaz " lucr torii sexuali 
în timp ce criminalizeaz  clien ii. Condamn m aceste propuneri bazate pe motive ideologice 
i nu pe dovezi, i care privesc munca sexual  în mod gre it, prin prisma !violen ei împotriva 

femeilor", i ignora în mod iresponsabil diferen ele între aceasta i traficul de persoane. 
Proiectul de raport al lui Mary Honeyball i recomand rile c tre FEMM care îi urmeaz  
exclud vocile lucr torilor sexuali i ale organiza iilor pentru drepturile acestora care militeaz  
pentru politici i legisla ie bazate pe drepturi. Exist  o ignorare clar  i strategic  a experien-
elor vaste ale lucr torilor sexuali, care face imposibil  o dezbatere informat  despre vie ile i 

op iunile acestora care s  pun  în discu ie în mod pozitiv ideile preconcepute stigmatizante 
perpetuate de lobby-ul anti-munc  sexual . 

Modelul suedez a redus semnificativ siguran a i bun starea lucr torilor sexuali din 
Suedia, împingând munca sexual  i mai mult în umbr  pentru a evita for ele de ordine, i a 
separat lucr torii sexuali de sistemele de suport. Grupurile lucr torilor sexuali din Suedia 
arat  categoric c  mediul legislativ reduce probabilitatea ca lucr torii sexuali s  declare acte 
de violen  i practici abuzive. Cercet torii care studiaz  munca sexual  raporteaz  constant 
cre terea nivelului de stigmatizare cu care se confrunt  lucr torii sexuali. Guvernul Suedez a 
considerat c  nivelul ridicat de stigmatizare este un !rezultat pozitiv". Ombudsmanul suedez 
pe probleme de egalitate, intr-un raport din luna octombrie 2010, g se te c  aceast  afirma ie 
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este !remarcabil ". Nivelele ridicate de stigmatizare raportate de lucr torii sexuali par opuse 
inten iilor din spatele adopt rii legilor care criminalizeaz  cump r torii de sex. Absen a unui 
cadru legal bazat pe drepturi pentru lucr torii sexuali din Suedia a însemnat c  atunci când  
le-au fost violate drepturile, lucr torii sexuali au avut pu ine op iuni, sau deloc, de a apela la 
justi ie. Prin sus inerea stigmatiz rii în contextul unei criminaliz ri suplimentare, lucr torii 
sexuali sunt împin i i mai mult la marginea societ ii, într-un climat de fric  i represiune.  
Pe lâng  nivelele ridicate de stigmatizare i discriminare, nu pare s  existe o reducere a 
muncii sexuale, a a cum preziceau sus in torii Modelului Suedez. Un raport recent al poli iei 
suedeze despre traficul cu fiin e umane, f cut public în 2012, afirm  c  num rul saloanelor de 
masaj thailandez din Stockholm (despre care se tie c  vând servicii sexuale) a crescut de la 
90 în 2009 la peste 250 în 2011/2012, iar în întreaga Suedie num rul lor este estimat la 450. 
Nu este vorba în niciun caz de o reducere a num rului. 

Ignorarea diferen ei între traficul de persoane i munca sexual  în propunerile de crimina-
lizare a clien ilor este o strategie de reducere la t cere a lucr torilor sexuali care nu accept  
acest statut de victime, ci î i afirm  dreptul de a munci într-un cadru legal care s  le promo-
veze drepturile la s n tate i demnitate. Aceasta tactic  comun  a fost utilizat  de grupuri 
religioase, fundamentali ti i persoane care se descriu ca !feministe radicale" pentru a- i 
atinge inta de a !aboli prostitu ia" prin exploatarea îngrijor rii publice fa  de traficul de per-
soane, exploatare i violen  împotriva femeilor. Aceast  abordare i multe din ini iativele 
anti-trafic care au rezultat sunt utilizate pentru a viola drepturile lucr torilor sexuali imigran i 
i pentru a impune un control mai strict al grani elor, i contribuie la utilizarea profilelor 

rasiale de c tre autorit ile îns rcinate cu imigra ia. 
Nu exist  dovezi clare care s  sugereze c  m surile legale de criminalizare a clien ilor reduc 

semnificativ inciden a muncii sexuale. Dovezile existente sugereaz  în schimb c  astfel de 
m suri cresc represiunea, violen a i discriminarea împotriva lucr torilor sexuali. Loca iile de 
interior, cum ar fi saloanele de masaj, refuz  s  stocheze prezervative ca nu cumva acestea s  fie 
folosite ca dovezi c  se ofer  servicii sexuale. Mobilitatea ridicat  i deplasarea lucr torilor 
sexuali c tre loca ii ascunse împiedic  accesul acestora la servicii sociale i de s n tate.  

Sus inerea oferit  de FEMM acestor propuneri de criminalizare a clien ilor este un pas în 
direc ia gre it  înf i at ca o încercare de protejare a femeilor vulnerabile. Sus inerea acestor 
propuneri ignor  experien ele complexe i diverse ale lucr torilor sexuali i le refuz  acestora 
autonomia. Criminalizarea oric rui aspect al muncii sexuale creeaz  medii în care drepturile i 
demnitatea lucr torilor sexuali sunt vulnerabile la abuzuri. 

NSWP exist  pentru a sus ine i amplifica la nivel global vocea lucr torilor sexuali, i pentru 
a conecta re ele regionale care militeaz  pentru drepturile lucr torilor sexuali de toate genurile. 
Num rul membrilor no tri este în cre tere i include peste 180 de organiza ii conduse de 
lucr tori sexuali din peste 60 de ri din lumea întreag .  


