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Parte Um: O Problema

Embora a Organização das Nações Unidas seja responsável por reforçar e monitorar a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 4 de novembro de 2013, a UNAIDS emitiu 

uma política diretriz pedindo para que os estados-nações descriminalizassem a prostituição e a 

tratassem como “trabalho sexual”. Ativistas feministas pelos direitos humanos e sobreviventes 

da prostituição estão chocadas e bravas, uma vez que promover a prostituição normalmente é o 

trabalho dos cafetões e da indústria do sexo. A diretiva política da UNAIDS viola claramente a 

própria lei da Declaração Universal dos Direitos Humanos que estabelece que todas as pessoas 

"nascem livres e iguais em dignidade e direitos", e que, nessa dignidade e com esses direitos, 

todos devem ser protegidos contra "tratamento ou punição cruel,  desumana ou degradante" 

(Artigo 5º).

Porque a gente não escutou nada do Secretário Geral Ban Ki Moon sobre isso? O 

silêncio da liderança da ONU não é condescendente com a política da UNAIDS?

Você só precisa ler ou ouvir o testemunho de mulheres que foram compradas para a 

prostituição  para  descobrir  que,  dia  após  dia,  o  que  os  homens  fazem  quando  compram 

mulheres é "tratamento cruel, desumano ou degradante". Os homens pagam para ejacular e 

urinar nos rostos das mulheres, para ferir e humilhá-las com qualquer outro tipo de perversão 

sexual que tenham em mente, para não usar preservativos. Esse é o sexo comum comprado na 

prostituição, de acordo com a psicóloga Melissa Farley, em seu estudo sobre os clientes da 

prostituição  realizado  em  2011.  Ela  descobriu  que  eles  "desumanizam  e  mercantilizam  as 

mulheres,  veem-nas  com  raiva  e  desprezo,  carecem  de  empatia  pelo  seu  sofrimento,  e 

saboream sua própria capacidade de infligir dor e degradá-las". Estas são as razões expostas 

pelos homens para a compra de prostitutas (Melissa Farley, “The John Next Door”, Newsweek, 

http://www.kathleenbarry.net/


18 de julho de 2011) e os danos infligidos sobre aquelas compradas incluem, mas vão muito 

além, de transtorno de estresse pós-traumático. Isso esmaga o espírito humano. Por conta de 

um  crescente  movimento  feminista  de  sobreviventes  ao  redor  do  mundo  e  os  ganhos 

conquistados pelas feministas em muitos países para ter clientes presos e multados, muitas 

mulheres  estão  encontrando  apoio  para  a  recriar  de  suas  vidas  quando  elas  saem,  mas 

algumas nunca se recuperam, estão perdidas para sempre.

Porque os grandes meios de comunicação não retratam essa história?  Porque a 

prostituição é sobre homens comprando sexo, algo que homens protegem por si mesmos e uns 

pelos outros? Mas a mídia de fato aprecia suas revelações picantes de tráfico sexual.

Tráfico sexual global, de Estado para Estado e em escala local é considerado ilegal, o 

que está tão correto  que mesmo a maioria  das pessoas no  lobby do trabalho sexual,  que 

promovem a prostituição,  endossam essa posição.  Isso sua crença de que elas não foram 

forçadas,  mas  “escolheram”  a  prostituição.  Assim  como  em  relação  a  qualquer  forma  de 

escravidão, prostituição “forçada” e prostituição “livre” são falsas distinções. Em vários Estados, 

feministas trabalharam por décadas para remover a ultilização de força como o critério final para 

julgar crimes de violência sexual, como estupro ou violência doméstica. Esses grupos, incluindo 

algumas feministas,  ainda querem manter  as mulheres  em situação de prostituição em um 

padrão diferente, quando dizem que só há violência nos casos de tráfico sexual.

Trazendo compaixão humanitária àquelas que são compradas, as feministas na Suécia, 

Noruega  e  Islândia  ganharam  novas  leis  que  tiram  o  ônus  das  mulheres  em situação  de 

prostituição  ao  prender  e  multar  pesadamente  os  clientes  pelo  crime de  compra  de  seres 

humanos  para  o  sexo.  Conhecido  mundialmente  como  o  Modelo  Nórdico  (ver  K.  Barry, 

“Abolishing  Prostitution”,  Centro  de  Mídia  da  Mulher,  (http://www.womensmediacenter.com/ 

feature/entry/abolishing-prostitution-a-feminist-human-rights-treaty),  essas  leis  criminalizam  os 

compradores e oferecem programas de apoio para aquelas que tenham sido compradas. Leis 

similares estão agora diante de parlamentos na Bélgica e na Irlanda e, esta semana, acaba de 

passar uma na casa no Parlamento francês. O lobby das Mulheres da União Europeia trouxe o 

"Modelo  Nórdico"  ao  Parlamento  Europeu  para  uma  próxima  votação 

(http://www.policyreview.co.uk/tackling-prostitution-and-sex-trafficking-through-eu-  policies).  O  sucesso  do 

Modelo Nórdico é demonstrado pelo fato de que, na Suécia, desde que esta lei entrou em vigor, 

a incidência de prostituição foi  reduzida pela metade.  É importante ressaltar  que o modelo 

nórdico nem sequer faz referência ao tráfico sexual para justificar esta nova lei. Mas, como os 

mercados de commodities vão,  o tráfico será reduzido significativamente em qualquer  lugar 

onde os clientes sejam penalizados pela compra. Simplesmente não é uma boa prática de 

negócios.

Entretanto, há muita resistência da indústria do sexo e dos legisladores em perder o 

mercado dos corpos femininos, sobretudo para o sexo. Os homens irão a extremos absurdos 



para tornar a prostituição disponível para si, e para tanto criam leis ridículas para contornar o 

Modelo  Nórdico.  Neste  sentido,  a  Dinamarca  é  um  caso  exemplar.  Contra  a  corajosa 

organização feminista em prol do Modelo Nórdico, a Dinamarca foi longe ao criminalizar os 

clientes, mas apenas se as mulheres compradas tivessem sido traficadas para a protituição. 

Obviamente,  a  lei  não pode ser  implementada,  pois  as  mulheres  traficadas,  a  julgar  pelas 

condições  de  sua  escravidão,  não  estão  aptas  a  darem  testemunhos  contra  aqueles  que 

compram sexo delas. A lei é incapaz de funcionar. 

A presente diretiva da UNAIDS aos estados-nação, se bem sucedida, irá  derrubar o 

Modelo Nórdico, ao fazer com que nenhuma das partes da troca prostituinte seja ilegal. As 

Nações  Unidas  colocar-se-ão  na  posição  de  assegurar  aos  homens  a  disponibilidade  de 

mulheres para a compra e uso. Esse é um tapa na cara que as Nações Unidas darão nas 

corajosas  sobreviventes  da  prostituição  que  ousam  dizer  ao  mundo  o  que  é  realmente  a 

experiência de ser comprada para sexo. Supostamente para "melhorar as condições de saúde 

no contexto do trabalho sexual", a UNAIDS admite que "trabalhadoras do sexo têm 13,5 vezes 

mais chances de estarem infectadas com o HIV do que as mulheres na população em geral"  

(UNAIDS, Michel Sidibé, 4 de novembro, 2013), e encarrega as mulheres de ter preservativos 

disponíveis  aos clientes.  PORÉM, eles  omitem que a maioria  do clientes recusa-se a usar 

preservativos, ou oferecem um pagamento maior para não os usar - o que se encaixa no perfil  

de consumidores de prostituição e seu desprezo pelas mulheres.

Mas as feministas estão criando uma outra abordagem dos direitos humanos universais 

para as mulheres prostituídas. A segunda parte continua com o nosso ativismo.

*                     *                     *

PROSTITUIÇÃO É UMA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Parte Dois: Ação Feminista Global

Dezembro, 2013

Às minhas irmãs feministas,

Esta  carta  aberta  começou  como uma  carta  às  sobreviventes  da  prostituição  e  ao 

movimento feminista e anti tráfico sexual, para dizer que eu voltei, que recuperei minha saúde -  



embora a idade continue tentando tomá-la - e, mais importante, que eu retornei para onde eu 

parei no final dos anos 1990 - trabalhar para fazer da prostituição uma violação universal dos 

direitos  humanos que seja  reconhecida como uma forma de exploração  sexual  e  violência 

contra as mulheres.

Eu descobri que voltei para uma nova geração de feministas radicais, que estão em todo 

o mundo e que, em vez de tentarem inventar mais uma vez o feminismo por meio da reijeição 

do que veio antes delas, leem os nossos trabalhos, nos recebem em seu ativismo, enquanto 

mapeiam seu próprio  curso.  Eu  animadamente  nos  assisto  ir  em direção ao futuro  de  um 

feminismo radical que se estende além dos meus próprios horizontes, e elas, feministas radicais 

e sobreviventes da prostituição, encontram-se, todas tendo um envolvimento na abolição da 

prostituição.

Abolição da prostituição! Antes mesmo de eu terminar de escrever essa carta, eu recebi 

a carta da UNAIDS que informava a nós e aos estados-nação que eles, a Organização Mundial  

da Saúde e o Fundo de População das Nações Unidas estavam prontos para transformar as 

Nações Unidas em uma arena para a promoção global da prostituição, prontos para minar a 

abordagem  abolicionista  do  Modelo  Nórdico,  que  criminaliza  aqueles  que  consomem 

prostituição,  prontos  para  ignorar  as  experiências  de  sobreviventes  da  prostituição  e  para 

basear toda a sua política na promoção da prostituição para trabalhadoras sexuais.

À luz dessa nova iniciativa  das Nações Unidas,  eu agora  mudo minha carta de um 

anúncio para uma CHAMADA URGENTE PARA AGIR A FIM DE IMPEDIR QUE AS NAÇÕES 

UNIDAS PROMOVAM A PROSTITUIÇÃO E DE AS FAZER RECONHECER ESTA COMO UMA 

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. A fim de lançar as bases para a ação global efetiva 

que temos de por em prática agora mesmo, eu quero esclarecer algumas confusões que vêm 

atormentar e comprometer a aproximação dos movimentos por direitos humanos e feministas 

da abordagem abolicionista.

Abolição!

Do quê?

Tráfico sexual.

Tenham em mente que o tráfico sexual é apenas um dos meios pelos quais mulheres e 

crianças chegam à prostituição. Não é prostituição, e de forma alguma leva em consideração 

tudo o que é prostituição. Mais propriamente, esta é a forma pela qual mulheres e crianças são 

descoladas do local onde são encontradas para o local onde são prostituídas.

Como chegamos a um ponto em que organizações não-governamentais empreendem 



vigorosas campanhas para acabar com o tráfico sexual mas não com a prostituição? Algumas 

limitam seus esforços ainda mais somente para o tráfico sexual de crianças, como se mulheres 

adultas não estivessem sendo violadas quando são traficadas. Outras focam-se em adultas e 

crianças do Terceiro Mundo, particularmente aquelas vivendo em extrema pobreza - um campo 

de recrutamento fácil para os traficantes - como se as mulheres de seus próprios países não 

fossem traficadas. Imaginem que incongruência punir aqueles que traficam seres humanos para 

o trabalho escravo, mas fechar os olhos para aqueles que os usam em trabalho escravo. Uma 

vez mais enfrentamos a irracionalidade em que são configuradas práticas que permitem aos 

clientes homens “comprarem” mulheres para o sexo.

Isto nada mais é do que uma abordagem missionária que deriva da compaixão pelo 

“outro”: aquelas crianças pobres, aquelas mulheres e crianças pobres do Terceiro Mundo, em 

vez  de  um  comprometimento  com  seus  direitos  humanos.  A abordagem  missionária  dos 

benfeitores europeus e americanos oferece uma benevolência paternalista, o que nos lembra 

Nicholas Kristoff, do New York Times, com uma esquipe de filmagem pronta para gravar seus 

ousados resgates de crianças em um bordel. A pior coisa acerca dos missionários é que eles 

pensam que sabem o que é melhor para os pobres e infortunados. Em sua ascensão através do 

movimento  anti  tráfico  sexual  e  do  feminismo,  esses  missionários,  quando  perigosamente 

deixam a prostituição intocada, deixam os portões abertos para o lobby do trabalho sexual.

As feministas sempre foram experientes o suficiente para não incorrer nesse erro. Nós 

reconhecemos que a violação e subordinação das mulheres pelos homens, através de seu 

poder e privilégio, difundida com odiosa misoginia, não está confinada a NENHUMA classe, 

NENHUMA raça, NENHUM país, NENHUMA parte do mundo, NENHUM grupo de pessoas. Há 

muito tempo, as feministas descobriram que as mulheres que são estupradas, tratadas com 

desigualdade, forçadas à pobreza por pais caloteiros, todas experienciam os horrores dessas 

condições.  Cultura,  estado,  classe  econômica  podem  trazer  variações  às  experiências  de 

subordinação comuns das mulheres, mas não mudam o fato de que uma mulher estuprada em 

um parque na cidade de Nova Iorque é tão estuprada quando uma mulher estuprada no Congo. 

Assim como há comunalidade nas experiências de dominação masculina das mulheres, 

também os direitos humanos globais pertencem a, e estão no controle de todas as pessoas. Os 

direitos humanos não podem ser bifurcados pela separação dos seres humanos em diferentes 

grupos, aqueles que são prejudicados e aqueles que não são, neste caso, pela prostituição. É 

por isso que escolhi logo no começo da década de 1980 focar meu ativismo na prostituição de 

forma  global,  abordando-a  através  dos  direitos  humanos  universais  (vejam  Prostitution  of 

Sexuality, 1995). Os direitos humanos globais, como estão articulados na Declaração Universal 

dos  Direitos  Humanos,  são  coerentes  com  o  feminismo  global.  Depois  de  quarenta  anos 

trabalhando nessa questão, eu cheguei a esta formulação, que reconhece a prostituição como 

uma violação dos direitos humanos:



Prostituição é comprar qualquer ser humano a fim de usar seu corpo para o sexo, sexo  

sendo qualquer  coisa que o comprador  tenha em mente,  das piores formas de violência à  

depravação do sexo pornográfico, à simulação de um encontro amoroso com um ser humano  

que só é melhor do que uma boneca pornográfica porque pode reagir de qualquer forma que  

seja demandada pelo cliente. Nessa troca, para o comprador, ela é meramente um objeto sem 

humanidade, sua mercadoria, assim como o novo pneu que ele adquiriu para seu carro.

Como nenhum ser  humano  jamais  deveria  ser  tratado  desse  jeito,  segue-se  que  a 

PROSTITUIÇÃO  É  UM  ALICERCE  FUNDAMENTAL  PARA TODA A  SUBORDINAÇÃO  E 

DISCRIMINAÇÃO GLOBAIS DAS MULHERES. Ela sustenta a exploração sexual, que é o que 

os clientes compram. É uma força de trabalho reserva que permite que a economia não tenha 

de empregar completamente todas as mulheres que procuram trabalho pago. A prostituição 

estrutura as famílias, diferenciando a esposa da prostituta, opondo as mulheres umas contra as 

outras,  de forma a proteger  a dominação masculina na família,  bem como nas ruas e nos 

bordéis. A lista é tão interminável quanto o é a dominação masculina e o patriarcado. É baseada 

no reconhecimento de que as mulheres são uma classe e, assim, o que afeta as mulheres na 

prostituição afeta todas as mulheres. Para esse fim, ver que a prostituição é reconhecida como 

uma violação universal dos direitos humanos é afirmar o direito à dignidade humana em todo o 

seu  significado…  Seja  a  primeira  escolhida  ou  coagida,  seja  ela  derivada  do  tráfico,  do 

proxenetismo ou auto-imposta pelas próprias mulheres.

Antes de eu me afastar  para  cuidar  da minha saúde,  eu trabalhei  na promoção da 

adoção de um novo tratado feminista  dos direitos humanos,  o Acordo contra a Exploração 

Sexual, Janeiro, 1994 (apêndice de Prostituion of Sexuality). Trabalhando com a UNESCO, nós 

identificamos a exploração sexual como um ato de poder que viola os direitos humanos:

Exploração  sexual  é  uma prática  por  meio  da  qual  uma  pessoa  alcança  satisfação  

sexual, ou ganho financeiro, ou progresso, através do abuso da sexualidade de uma pessoa, ao  

anular o direito humano desta pessoa à dignidade, igualdade, autonomia e ao bem-estar físico  

e mental.

Aí foi onde parei no final dos anos 1990. É um começo para se pensar sobre prostituição 

e direitos humanos, para quebrar a separação patriarcal entre esposa e prostituta ao incluir a 

mulher prostituída na classe que é explorada pelo sexo, e que propõe a lei de direitos humanos 

que  sustenta  a  criminalização  dos  compradores  de  prostituição  em todos  os  estados.  Um 

começo cuja hora chegou!

Kathleen Barry, Dezembro, 2013



ALERTA

CHAMADA À AÇÃO

Frente às iniciativas das Nações Unidas para a promoção da prostituição, nós pedimos 

ao Secretário Geral das Nações Unidas que inicie uma Convenção das Nações Unidas a fim de 

fazer da prostituição uma violação dos direitos humanos.

Por favor, escrevam ao Secretário Geral  das Nações Unidas com cópias para a Alta 

Comissária de Direitos Humanos e para a Diretora da ONU Mulheres (telefone, endereço e 

correio eletrônico no final deste documento); mostrem-lhes que a normalização da prostituição é 

a normalização da violência contra as mulheres, e que demandamos, das Nações Unidas, uma 

nova  lei  de  direitos  humanos,  ao  passo  em  que  nos  opomos  a  quaisquer  tentativas  de 

legalização ou descriminalização da prostituição.

Mandem suas reclamações e preocupações para:

Secretário Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon - Telefone: 1-212-963-1234; Fax: 1-

212-963-7055

Com cópias para:

Alta  Comissionária  de  Direitos  Humanos  das  Nações  Unidas,  Navi  Pellay  -  E-mail: 

InfoDesk@ohchr.org

Diretora Executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka - Telefone: +1 646 781-

4400; Fax: 646 781-4444

Traduzido  de Abolish  Prostitution  Now  –  Alliance  of  Women  for  the 
Abolition of Prostitution

Original em http://abolishprostitutionnow.wordpress.com/un-open-letter/ 
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