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RECOMANDARE DE VOT
MOȚIUNEA DE REZOLUȚIE / RAPORTUL MARY HONEYBALL
referitor la exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora
asupra egalității de gen (2013/2103(INI))

Dezbatere și vot joi, 27 februarie
Acest excelent raport, pe care vă rugăm să îl suțineți fără rezerve, subliniază că prostituția
aduce cu sine, prin definiție, sclavie, abuz și exploatare sexuală, inegalitate între sexe, abuz
sexual asupra copiilor, criminalitate organizată, degradarea femeilor la stadiul de „obiect
sexual” și multe alte rele care contravin interesului general al societății și interesului
individual al persoanei.
Susținem „modelul nordic” al reglementării acestui flagel social pe care doamna Mary
Honeyball îl propune, deoarece s-a dovedit foarte eficient în reducerea traficului de femei
pentru exploatare sexuală în Suedia, în timp ce oriunde altundeva acest fenomen continuă să
se extindă. Acest model incriminează „cumpărarea” (solicitarea) de servicii sexuale de la
prostituate (dar fără sancționarea acestora), deoarece identifică, în mod corect, prostituția ca
o violare a drepturilor omului.
Alternativa de a pedepsi solicitarea de servicii sexuale DOAR în cazul prostituției forțate are
un efect foarte limitat, după cum demonstrează experiența din țările în care ea a fost
încercată, din cauza faptului că este aproape imposibil să fie dovedit că clientul știa că
prostituata se află sub constrângere.
Raportul Honeyball dă un mesaj clar din partea Parlamentului European că prostituția este
un rău social, crește crima organizată, traficul de ființe umane și face din abuzul sexual o
normă. Milioane de femei și fete sunt vândute și folosite ca obiecte sexuale, în întreaga
lume, fără speranța îndreptării situației lor. A numi aceasta „muncă” și pe cei implicați în ea

„lucrători sexuali” este un abuz de limbaj și o violare a adevărului. Cu siguranță, nimeni
dintre dvs. nu ar dori o astfel de „muncă” pentru fiica, soția sau sora sa.
Vă solicităm respectuos să votați CONTRA Moțiunii pentru Rezoluție Alternativă ȘI a
Amendamentelor 2, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, întrucât acestea caută să facă o distincție între sclavia
sexuală și prostituția ca meserie „aleasă de bună voie”. Oriunde prostituția apare, apare și
abuzul sexual, fără excepție. Acest raport nu poate și nu trebuie să fie deturnat în sensul de a
oferi protecție legală unei minorități care ar accepta să fie abuzată pentru foloase materiale.
În concluzie, vă rugăm să SPRIJINIȚI PRIN VOT RAPORTUL HONEYBALL și să
RESPINGEȚI TOATE AMENDAMENTELE, CU EXCEPȚIA AM3 care caută să
îndepărteze din text controversatul termen „drepturi reproductive”.
Vă atașăm două materiale informative pentru uzul dvs.
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