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16 decembrie 2011 

Scrisoare deschisă 

Aceleaşi drepturi, aceleaşi responsabilităţi 

În fiecare an, pe 17 decembrie, organizaţiile non-guvernamentale din întreaga lume (în special 
organizaţiile lucrătorilor sexuali) atrag atenţia asupra necesităţii încetării violenţei şi abuzurilor la adresa 
persoanelor implicate în prostituţie. Grave încălcări ale drepturilor omului, violenţa, stigmatizarea şi 
limitarea exercitării drepturilor cetăţeneşti în contextul legal care incriminează prostituţia cresc şi 
vulnerabilitatea lucrătorilor sexuali faţă de infecţia cu HIV şi SIDA1.  

În România, prostituţia este o infracţiune şi poate fi pedepsită (închisoare de la 3 luni la 3 ani). Conform 
Legii 61/1991, acostarea clienţilor este contravenţie şi poate fi pedepsită cu amendă. 

Persoanele implicate în sexul comercial sunt deseori abuzate şi agresate de clienţi sau proxeneţi, precum 
şi de alte persoane, dar, în loc să fie pedepsiţi agresorii, de cele mai multe ori ele, victimele, sunt 
arestate  sau amendate; declararea unui abuz echivalează cu /implică o autodenunţare. 

Femeile implicate în prostituţie sunt amendate de mai multe ori pe zi pentru că acostează clienţii, astfel 
încât ajung să însumeze amenzi neplătite de sute de milioane de lei.  

Prostituţia este subiect de etichetare, învinuire, dezaprobare la nivelul societăţii. Violenţa este o 
manifestare a stigmatizării şi discriminării.  

Persoanele care practică sexul comercial sunt văzute ca fiind singurele purtătoare ale responsabilităţii. 
Clienţii, adică persoanele care solicită şi plătesc serviciile, nu sunt responsabilizaţi în nici un fel. 
Dimpotrivă, mesajele publice sunt în direcţia „bietul client (bărbat), a fost îmbolnăvit de prostituata 
minoră”.  

Ce este nesesar să facem? 

Să discutăm deschis despre prostituţie, antrenând în primul rând femeile şi, în general, persoanele 
implicate în sexul comercial atât în discuţii, cât şi în luarea deciziilor în ceea ce le priveşte. 

Să considerăm femeile şi persoanele implicate în prostituţie cetăţeni egali – care au aceleaşi drepturi cu 
noi, nu doar aceleaşi responsabilităţi. 

Să denunţăm stigmatizarea justificată de legi morale, bune intenţii şi perspective diverse şi întărită prin 
legi care pedepsesc fără vreun fel de efect asupra securităţii şi sănătăţii cetăţeanului şi comunităţii.  

Să pedepsim agresiunile şi abuzurile la adresa persoanelor implicate în prostituţie. Să denunţăm 

practica întemeiată pe ideea că victima este cea vinovată. 

                                                           
1 http://www.who.int/gender/documents/sexworkers.pdf 



Să considerăm clienţii/bărbaţii parte atât din problemă, cât şi din soluţie, dat fiind că ei sunt cei care cer 
şi plătesc serviciile. 

Acest document a fost redactat de ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA, organizaţie non-

guvernamentală care desfăşoară şi programe de educaţie pentru sănătate adresate persoanelor 

implicate în prostituţie. 

Documentul este sprijinit de 36 de instituţii, după cum urmează:  
 

1. AIDS Fonds Nederland 
2. AIDS Hilfe Wien (Austria) 
3. APADOR-CH (Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul 

Helsinki) 
4. Asociaţia Carusel (România) 
5. Asociaţia Promovarea Dreptului la Sănătate (APDS) (România) 
6. Association for support of marginalized workers STAR-STAR (Skopje, Macedonia) 
7. CATS (Comite de Apoyo a los Trabajadoras del Sexo /Sex Workers Support Committee 

(Murcia, Spania) 
8. Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice (România) 
9. Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute (Italia) 
10. Deutsche AIDS-Hilfe (Berlin, Germania) 
11. DIA+LOGS NGO,  Support centre for those affected by HIV/AIDS (Riga, Letonia) 
12. Fundaţia Population Services International – filiala din România 
13. Fundaţia Romanian Angel Appeal (România) 
14. Fundaţia Tineri pentru Tineri (România) 
15. GAT (Portuguese Treatment Activist Group) 
16. HOPS - Healthy Option Skopje (Macedonia) 
17. ICRSE (The International Committee on the Rights of the Sex Workers in Europe) 
18. Informationcenter for sexworker XENIA (Berna, Elveţia) 
19. IPPF European Network (Bruxelles, Belgia) 
20. LEFÖ – Beratung, Bildung und Begleitung für Sexarbeiterinnen (Viena, Austria) 
21. Liga Ucraineană „LegaLife” 
22. Lila – Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS  
23. Maria Magdalena Beratungsangebot fur Frauen im Sexgewerbe (St. Gallen, Elveţia) 
24. PION (Oslo, Norvegia) 
25. Polish National Network of Poeple Living with HIV/AIDS „SIEC PLUS” (Polonia) 
26. Positive Living Association / Pozitif Yaşam Dernegi (Turcia) 
27. Positive Voice (Grecia) 
28. Projecte dels NOMS – Hispanosida (Barcelona, Spania) 
29. Romanian Harm Reduction Network (RHRN)  
30. Sens pozitiv (România) 
31. Soa AIDS Nederland 
32. Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (România) 
33. SWAN – Sex Workers' Rights Advocacy Network in Eastern and Central Europe and Central 

Asia 
34. Swiss AIDS Association (Elveţia) 
35. TAMPEP International Foundation (Olanda) 
36. Verein Lysistrada (Olten, Elveţia) 

 
Scrisoarea a fost depusă la registraturile următoarelor instituţii: 
 

1. Preşedinţia României 
2. Guvernul României 
3. Ministerul Administraţiei şi Internelor 
4. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 



5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane 
6. Ministerul Sănătăţii 
7. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
8. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Camera Deputaţilor 
9. Comisia pentru egalitatea de şanse, Senat 
10. Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaţilor  
11. Comisia pentru sănătate publică, Senat 
12. Prefectura Capitalei 
13. Primăria Capitalei 
14. Inspectoratul General al Poliţiei Române 
15. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
16. Direcţia Generală de Poliţie locală şi Control a Municipiului Bucureşti 
17. Jandarmeria Română 
18. Avocatul Poporului 
19. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

 

 


