SCRISOARE DESCHISA
In atentia Domnilor VASILE BLAGA
si CRISTIAN DAVID

ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA
a luat la cunostiinta de propunerea facuta
de
fostul ministru al internelor si
administratiei, d-l Vasile Blaga, la Scoala
de vara a Organizatiei de femei a
Partidului Democrat, privind legalizarea
prostitutiei, ca o singura solutie pentru
femeile care au aceasta ocupatie
incriminata de Codul Penal.
A.F.R. a luat la cunostiinta si de pozitia a
domnului Cristian David ,care s-exprimat
in legatura cu acesta propunere de legalizarea prostitutiei intr-un mod mai
nuantat ca despre o reglementare a prostitutiei, mentionind ca este nevoie de o
anumita distinctie intre practicarea prostitutiei, proxenetism si traficul de fiinte
umane !
In calitate de promotor al miscarii de femei din Romania ,lider al miscarii de
femei internationale si semnatara inca din 1998 a unui protocol de parteneriat
cu 70 de organizatii din Europa pentru combaterea prostitutiei si traficului de
femei ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA a pus imediat in discutie acesta
perspectiva oferita femeilor Romaniei in 2007-ANUL EUROPEAN AL
EGALITATII DE SANSE primind reactia prompta si protestul membrelor
A.F.R.,a membrelor
RETELEI NATIONALE A ONG-URILOR de/pentru si
conduse de femei si a LIGII INTERNATIONALE A FEMEILOR ROMINCELIFERO
A.F.R. a solicitat si on-line,pe diferite forumuri de discutie, pozitia societatii
civile,puncte de vedere asupra unui proiect care duce la denaturarea fiintei
umane !Multumim tuturor celor ce au raspuns in mod obiectiv la intrebarile
noastre :
PROSTITUTIA un loc de munca ?
FEMEIA o marfa?
PROSTITUTIA ,O AFACERE , Cine profita ?

Punctul de vedere comun si protestul organizatiilor de femei si nu numai
,ne-a determinat sa luam atitudine si vom participa la dezbaterea publica ce va
preceda punerea in discutie in cadrul Parlamentului a propunerii de legalizare a
prostitutiei.
A accepta acum, de noi femeile Romaniei, o asemenea lege inseamna ca nu
ne respectam propria pozitie de femei moderne care isi depasesc conditia
primara, care au capacitatea si solutiile sa intervina pentru o societate
sanatoasa!
Nu putem accepta legalizarea unui fenomen care aduce atingere statutului
femeilor Romaniei, NU SUNTEM DE ACORD ca surorile sau fiicele noastre
sa practice vreodata ,,meseria ‘’ de prostituata ......... ELE NU SUNT DE
VINZARE !
Stimati Domni ,
Cum se poate legaliza prostitutia si raul care o insoteste, considerind ca traficul
cu fiinte umane in vederea prostituarii lor sunt incompatibile cu demnitatea si
valoarea persoanei umane si pun in pericol bunastarea individului, a familiei si a
comunitatii ?
Cind v-ati aratat interesati in legalizarea prostitutiei ati omis probabil ca in ceea
ce priveste reprimarea comertului cu femei si copii, instrumentele internationale
urmatoare sunt in vigoare si Romania le-a semnat ?
Va reamintim Conventia Natiunilor Unite privind Suprimarea Traficului de
Persoane si a Exploatarii prostituarii altora , intrata in vigoare pe 25 iulie
1951 !
Romania a semnat conventia in anul 1955 alaturi de alte 79 de state care s-au
angajat sa respecte prevederile sale.
Prin legalizarea prostitutiei Romania intra deci in contradictie cu Conventia
Natiunilor Unite prin care si Romania se obliga sa pedepseasca pe oricine
indeamna
o
persoana
sa se prostitueze, dar si pe cei care infiinteaza bordeluri !
Documentul Natiunilor Unite condamna ferm prostitutia!
Tările care reglementează, legalizează prostitutia, si, prin urmare contribuie
la incurajarea prostitutiei, sprijină implicit traficul de sex si sex-turismul,
traficul de sex în interiorul granitelor nationale este echivalentul
prostitutiei.

In 2006 ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA a prezentat la ONU un raport
shadow la cea de a 36 Sesiune CEDAW( Conventia eliminarii oricaror
discriminari indreptate impotriva femeilor ) cu privire la discriminarea femeilor in
Romania ,s-a pus in discutie o intreaga lista a problemelor critice cu care se
confrunta femeile Romaniei dela slaba aplicare in practica a legii egalitatii de
gen la lipsa de sprijin oferita de guvernanti organizatiilor de femei ;am fost
incurajate sa monitorizam in continuare statutul femeilor si ceeace se
propune in beneficiul lor de catre guvernanti !
DECE NU SUNTEM DE ACORD CU PROPUNEREA DVS .?
Prostitutia este o formă gravă a discriminării sexuale. Legalizarea acestei
violente asupra femeilor pune restrictii asupra libertătii acestora si a drepturilor
lor de cetatene ale unui stat european !
Prin validarea prostitutiei ca ,,meserie'’se va face un act de nedreptate,
considerind femeile care practica prostitutia ca fiinte de rangul al doilea, ce
apartin unei lumi subumane, vrednice de dispret, de exploatat si de folosit ca
marfa sau instrument de satisfacere a placerii barbatilor.
Prostitutia nu trebuie legalizată. Legalizarea acesteia demonstreaza că
statul impune reglementări legale sub care femeile se pot prostitua.
Statul, in cazul in care valideaza prostitutia ca ,,meserie’’ renunta a mai fi garant
ala dreptatii si echitabilitatii, si devine garant al ipocriziei, violentei, al incalcarii
demnitatii umane.
Democratia este, astfel, subminată.
Legalizarea prostituţiei reprezintă cea mai persuasivă şi perspicace
propagandă, care se poate face acestui fenomen, deoarece astfel prostitutia
este adusă în sfera normalitatii, prin recunoaşterea de către stat a profesiunii de
prostituata.
Legalizarea bordelurilor nu elimină prostitutia ilegală si traficul de femei, ci
doar duce la dezvoltarea fenomenului prostitutiei dându-i-se acestuia o acoperire
legală.
La umbra bordelurilor prostitutia ilegală va prolifera
Daca statul, ar fi interesat cu adevarat de sanatatea si statutul social al
femeii in Romania ,la 17 ani dela Revolutia din 1989,ar implementa strategii
care sa reprezinte alternative reale si decente pentru cele care practica
prostitutia , programe de educatie si preventie realizate in parteneriat cu
organizatii active de femei si drepturile omului.
Existenta prostitutiei isi are cauzele si in lipsa de educatie, in carentele
privind asistenta pentru reorientare profesionala, dar si in
lipsa
parteneriatului intre actorii interesati de prevenirea si combatere

fenomenului ( Ministerul Muncii , Familiei , Egalitatii de sanse , Politia
,Ministerul Sanatatii ,Ministerul Educatiei , Ong-urile de/pentru femei)
Legalizarea prostitutiei va duce in mod firesc la transformarea in oameni de
afaceri a infractorilor si membrilor organizatiilor crimei organizate catre vor putea
sa actioneze sub protectie legala pentru a comercializa corpurile femeilor!
Stimati Domni,
Legalizarea prostitutiei a mai fost in Parlamentul Romaniei care a
rezolvat in 2003 aceasta problema votand NU pentru LEGALIZAREA
PROSTITUTIEI !
De ce acum ,in primul an al intrarii Romaniei in Uniunea Europeana, intr-un
context social inflamat, in preajma alegerilor europarlamentare , a unui
posibil referendum pentru votul uninominal se face aceasta propunere?
Oare acesta problema va fi pe agenda electorala a candidatilor si cu
legalizarea prostitutiei in Romania vor pleca alesii nostri sa se laude
inParlamentulEuropean?
Legalizarea prostitutiei, prioritate nationala?
Prostituţia constituie in intreaga lume un factor de imoralitate care conduce la
degradarea fiinţei umane, la esecul civilizatiei.
Prostituţia nu este vazuta de catre femei ca o posibila cariera.
Nici o femeie nu isi doreste sa fie transformată intr-o masina de facut sex, care
indura orice perversiuni, daca acestea au fost platite.
Femeile care recurg la prostitutie in marea lor majoritate nu o fac din placere ci
fortate de saracie de lipsa mijloacelor de supravietuire, fie un anumit context
social sau familia
Majoritatea femeilor cauta sa scape de saracie, de violenta si de lipsă de
perspective, dar, intrate sub controlul peştilor ori al traficantilor, ele sunt “călite”
de prostituţie prin abuzuri si constingeri fizice, sexuale si economice, prin
violenta !
Iata ce loc de munca le oferiti si ce perspective de viata !
Un loc de munca unde femeia devine un un instrument, un obiect in mina celor
care o exploateazã sexual, pesti deveniti legal patroni. O MARFA ?
Fetele romance sunt binecunoscute in toata lumea pentru frumusetea lor.
Sunt insa sarace si cele mai multe fara o educatie morala solida si cu siguranta
un numar foarte mare dintre ele ar cadea usor in capcana castigului substantial

generat de prostitutia legalizata pentru ca uita de riscul imbolnavirii cu cel putin
30% mai mare de imbolnavire cu SIDA a femeilor implicate in prostitutia
legalizata..
Sa intelegem ca prostitutia legalizata ar duce la o stare de normalitate?
In conditiile actuale exista o dezinformare generala a populatiei prin
argumentul ca prin legalizarea prostitutiei se va imbunatati starea de
sanatate a celor implicati.
In realitate, sanatatea populatiei va fi grav inrautatita prin extinderea fara
precedent a fenomenului sub aparenta sigurantei create de legalizare si implicit
va creste numarul celor infectati cu virusul HIV, SIDA, hepatita C si a altor boli cu
transmitere sexuala pe care nici utilizarea prezervativele nu le pot preveni 100%
conform studiilor efectuate
O legalizare a prostitutiei ar determina explozia fara precedent a sex
turismului din Romania in conditiile in care prostitutia si traficul de
persoane pentru prostitutie este deja cea mai profitabila afacere, chiar mai
profitabila decat traficul de droguri.
Prin faptul că România este una dintre cele mai sărace ţări din Europa, existând
aşadar un număr crescut de fete care pot ajunge să-şi vândă trupul pe sume de
nimic, se va dezvolta în România un important turism sexual, ţara noastră
devenind astfel o Thailandă a Europei. Piata traficului de carne vie din Europa
continua sa se diversifice, Romania fiind una din tarile care furnizeaza ” sclavi”.
Legalizarea prostituţiei nu vine în sprijinul familiei, ci, dimpotrivă, este cel mai
grav atentat la adresa unităţii acesteia, fapt confirmat de situaţia din ţările
occidentale, în care rata divorţurilor a ajuns la 70 %,instituţia bordelului se află în
conflict de interese sau în opoziţie cu familia
Legalizarea prostitutiei înseamnă crearea si statuarea în societate a unei
noi institutii, care prin însăsi natura ei, se află în opozitie sau în conflict de
interese cu aceea a familiei.
Legalizarea prostituţiei nu numai că nu limitează prostituţia ilegală, ci duce la
dezvoltarea fenomenului, oferindu-i acoperire legală. Bordelurile vor deveni,
asa cum s-a intimplat deja in tarile occidentale, principalele locuri pentru traficul
de droguri, pentru spălarea banilor, pentru traficul cu femei - o uriaşă afacere
coordonată de lumea interlopă în corelatie cu politicienii corupti.
Legalizarea bordelurilor nu elimin a violenta , ci doar legitimează abuzul la
care sunt supuse femeile intr-o societate care vorbeste de drepturi si
echitabilitate, care afirma libertatea persoanei si a optiunilor reglementind in
acelasi timp exploatarea sexuală ca meserie printr-o legalizare a violentei
împotriva femeilor

Nu suntem de acord cu legalizarea prostitutiei in ROMANIA !
Suntem in secolul 21 , mileniul 3,nu cu 2000 de ani in urma!
Prostitutia , fenomen care in intreaga lume este considerat un factor de
imoralitate ce conduce la degradarea fiintei umane, la esecul civilizatiei :
Necesita si in ROMANIA SOLUTII DE PREVENIRE SI NU LEGALIZARE !
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