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Na Suécia, a prostituição é considerada um aspecto da violência do homem
contra as mulheres e crianças.  Ela é oficialmente vista como uma forma de
exploração de mulheres e crianças e constitui um problema social import-
ante, nocivo não apenas para as mulheres ou crianças prostituídas, mas
também para a sociedade.

O Governo sueco há muito dá prioridade ao combate à prostituição e ao
tráfico de seres humanos com fins sexuais.  Este é um objetivo básico no
fortalecimento da posição das mulheres e meninas na sociedade e uma parte
importante do objetivo a que se propõe a Suécia, de atingir a igualdade
entre homens e mulheres, tanto no nível nacional como internacional. A
igualdade dos gêneros permanecerá um objetivo inalcançável enquanto os
homens continuarem comprando, vendendo e explorando mulheres e
crianças por meio da prostituição.

A prostituição é uma forma da violência masculina contra a mulher

Na legislação referente à violação da integridade da mulher (Kvinnofrids-
lagstiftningen), o governo sueco e o Riksdag (o Parlamento) definiram a
prostituição como uma forma de violência masculina contra as mulheres e
crianças. Desde 1º de janeiro de 1999, comprar – ou tentar comprar –
serviços sexuais constitui delito, passível de multa ou de até seis meses de
detenção. As mulheres e as crianças vítimas da prostituição e do tráfico não
se expõem a nenhuma sanção penal. As pessoas prostituídas são conside-
radas o elo mais fraco, explorado tanto por aqueles que praticam o
lenocínio como pelos usuários dos serviços de sexo. É importante motivar
as pessoas prostituídas a deixar a prostituição, sem serem passíveis de pena.
Ao adotar tais medidas, a Suécia tem demonstrado ao mundo que considera
a prostituição como uma séria forma de opressão contra as mulheres e que
é necessário lutar para combatê-la.

Segundo o ato que proíbe a compra dos serviços sexuais (1998:408), a
pessoa que tenha relações sexuais ocasionais em troca de pagamento – a
menos que o ato seja punível sob o código penal sueco – é passível de
multa ou pena de prisão de até seis meses pela compra de serviços sexuais.
A tentativa de comprar serviços sexuais é passível de pena, em
conformidade com o capítulo 23 do código penal.

O delito inclui todos as formas de serviços sexuais, quer sejam obtidos
na rua, nos prostíbulos, nas chamadas ”termas”, por meio de serviços de
acompanhamento ou em circunstâncias similares.

Desde que a lei entrou em vigor, houve uma queda expressiva no número
das prostitutas na rua, segundo informações fornecidas pela polícia e pelos
serviços sociais. A criminalização também  se traduziu por uma queda no
número de homens que compram serviços sexuais e no aliciamento das
mulheres para a prostituição.

O apoio da opinião pública é amplo e crescente. Pesquisas de opinião
realizadas em junho de 1999 e, em seguida, dois anos depois, pela SIFO,
uma firma de consultoria e pesquisa social e de opinião, mostraram o
aumento significativo – de 76 %  a 81% –  no número de pessoas favoráveis
à lei. O número de pessoas que consideravam que a lei deveria ser abolida
caiu de 15 %  para 14 %, enquanto a porcentagem dos que não sabiam
responder caiu pela metade. Uma terceira pesquisa realizada em outubro de
2002 confirmou  que o apoio da Lei de Proibição de Compra de Serviços
Sexuais permanece  forte, sendo 8 de cada 10 suecos a favor.
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Aliciamento

Em conformidade com o capítulo 6, seção 8, do
Código Penal sueco, aquele que promove, incentiva
ou explora, de maneira indevida para fins comerciais,
as relações sexuais ocasionais de outra pessoa  em
troca de pagamento comete delito criminal, sendo
passível de pena máxima de quatro anos de prisão,
pelo crime de aliciamento. Se houver agravação, a
pena será de 2 anos a 6 de anos (aliciamento, 6, seção
9). A tentativa, a preparação e  a conspiração para
cometer aliciamento ou incitamento,  assim como a
omissão em denunciar tais crimes, são passíveis de
criminalização.

O incitamento pode assumir formas variadas: por
exemplo, possuir prostíbulos, alugar local para a prática
da prostituição ou ajudar uma pessoa a obter os serviços
de prostitutas.

A responsabilidade penal do crime  de tráfico de
seres humanos com fins sexuais entrou em vigor em
1º de julho de 2002. Antes, os casos  de tráfico de
seres humanos para fins sexuais eram processados de
acordo com as cláusulas de aliciamento, ou dependendo
do caso, com os dispositivos relativos a seqüestro,
cárcere privado, privação de liberdade, coerção, ou
exploração sexual.

Por que a prostituição existe?

Como outras formas da violência cometidas pelos
homens contra as mulheres, a prostituição é um
fenômeno específ ico de gênero; a maioria
esmagadora das vítimas é de mulheres e meninas,
quando o responsável pelo crime é invariavelmente
o   homem.

A prostituição e  o tráfico de mulheres pressupõem
uma demanda por parte dos homens por mulheres e
crianças, principalmente meninas. Se os homens não
considerassem um direito adquirido a compra e a
exploração sexual de mulheres e crianças, a prostituição
e  o tráfico não existiriam. Os traficantes e  os
proxenetas aproveitam-se da dependência econômica,
social, política e jurídica das mulheres e meninas. Uma
prova clara disto é o fato de que as mulheres que
sofrem opressão adicional, tal como o racismo,
representam uma vasta maioria na indústria global
da prostituição.

Nos países em que houve avanços para melhorar a
situação das mulheres e das circunstâncias nas quais
elas  vivem –  sociedades onde elas têm seus direitos
políticos básicos garantidos, com acesso ao mercado
de trabalho e à educação e com padrão de vida
aceitável – as mulheres e as meninas têm mais
alternativas, sendo assim muito menos vulneráveis.

A pobreza, a falta de habitação e de instrução
adequada, a dependência das drogas e a discriminação
sexual e racial são temas recorrentes na vida das
mulheres e meninas que são, ou foram, prostitutas.
Além disso, estudos internacionais indicam que 65 %
e 90 % das mulheres prostituídas sofreram abusos
sexuais por parte de parentes ou conhecidos quando
eram pequenas. Muitas crianças, principalmente as
meninas, que são exploradas sexualmente, são aliciadas
em tenra idade pelos homens que delas abusam.

Segundo estudos internacionais recentes, a idade
média para a entrada das meninas na prostituição é
14 anos de idade.

Quem é o comprador?

Por se supor em geral que os homens que compram e
exploram mulheres e meninas prostituídas agem por
necessidade sexual masculina  natural, as causas
subjacentes desses atos têm sido raramente estudados
ou questionados. Em vez disso, a atenção tem sido
focalizada nas mulheres e nas meninas prostituídas, apesar
do fato de que a prostituição seja inteiramente
sustentada pelos desejos  sexuais e pelo comportamento
dos homens.

Então, quem são esses homens que consideram um
direito adquirido comprar mulheres e crianças, para
sujeitá-las a dolorosos abusos e humilhações sexuais ?

Segundo estudos recentes, realizados pelo Instituto
Nacional de Saúde Pública (NIPH 2000:17), um em
cada oito homens na Suécia utiliza serviços sexuais pelo
menos uma vez em sua vida. Estes indivíduos
representam uma parcela de homens suecos de todas as
faixas etárias e de todas as classes sociais. Muitos são
casados ou moram com suas companheiras e são pais de
família. A imagem do usuário típico como uma exceção
não é corroborada pelos fatos. É muito mais provável
que se trate de um pai de família, bem vestido e bem
pago, em viagem de negócios. Os usuários dos serviços
de sexo têm dinheiro, estabilidade, instrução e poder,
ao contrário das mulheres e crianças que eles compram.

Um estudo realizado em Estocolmo em 2002, indicou
que entre rapazes de 16 a 25 anos, quase 10% já haviam
”pago por algum tipo de serviço sexual”. Os compradores
são geralmente adolescentes que têm acesso às mulheres
prostituídas diretamente de casa, ao navegar pela
internet.

Os efeitos da prostituição

Os filmes, as propagandas, a moda , a música, a internet,
a literatura e a mídia geralmente retratam as mulheres
e meninas como objetos, ao apresentar uma imagem
falsa da prostituição. A violência extrema imposta
regularmente a mulheres e meninas pelos compradores,
por proxenetas e traficantes são assim banalizadas. Em
qualquer outro contexto, tais atos seriam considerados
abuso e  estupro. No mundo da prostituição, mulheres
e crianças, principalmente meninas, sofrem com
freqüência ameaças, maus-tratos, estupro, agressões,
gravidez indesejada, infertilidade, lesões e danos
permanentes no esqueleto, na área genital e no ânus,
além de profunda humilhação e degradação.

Outro perigo constante é o risco de contrair
infecção com proxenetas e usuários que estão com
doenças sexualmente transmissíveis, entre outras
HIV/AIDS.

Tais atos não apenas causam terríveis danos nas
mulheres e meninas, como também terríveis violações
da sua integridade, dignidade e direitos humanos. O
fato que estes atos sejam cometidos em troca de
pagamento de forma alguma diminui os imensos danos
físicos e mentais infligidos aos seus corpos e mentes.

Estudos internacionais mostram que as mulheres
prostituídas sofrem dos mesmos traumas emocionais



que os veteranos de guerra e as vítimas da tortura. Podem
ter os mesmos sintomas – memórias brutais de fatos
passados, ansiedade, depressão, insônia e estresse. O
suicídio e as tentativas de suicídio são comuns. Segundo
um estudo canadense, as mulheres prostituídas têm 40
vezes mais probabilidades de serem assassinadas do que
o resto da população feminina. Não é nenhum exagero
dizer que a prostituição é devastadora para as mulheres.

Tráfico de mulheres e crianças

O tráfico internacional de mulheres e crianças é um
problema cada vez maior no mundo todo. O comércio
tem vários alvos. Segundo as Nações Unidas, além da
exploração da prostituição e outras formas de exploração
sexual, as vítimas dos traficantes podem ser submetidas
a trabalho ou serviços forçados, escravidão ou práticas
análogas à escravidão, servidão ou a remoção de órgãos.
Qualquer que seja a finalidade, o tráfico de seres humanos
significa o transporte por pessoa ou pessoas dos pessoas
entre continentes, países, regiões ou cidades, com o
propósito de explorar ou lucrar  com elas ou com o seu
trabalho.

As Nações Unidas estimam que, anualmente, cerca de
4 milhões de mulheres e crianças  são vítimas de
traficantes, a maioria explorada para fins sexuais. A
Organização Internacional de Migração estima que pelo
menos 500.000 mulheres seja vendidas anualmente nos
mercados locais da prostituição na Europa. É difícil
determinar o número exato, pois o tráfico de seres
humanos é geralmente organizado por redes criminosas,
mas segundo os estudiosos internacionais há um grande
número de casos não registrados, com aumentos
dramáticos em anos recentes.

Os indivíduos, grupos e  redes envolvidos no tráfico
de seres humanos –  qualquer que seja a finalidade – o
fazem para explorar suas vítimas. Em geral, os traficantes
são altamente organizados, empresários implacáveis que
lucram enormemente com a exploração das mulheres e
das crianças para fins sexuais. O enorme faturamento
gerado pela indústria global da prostituição entra
diretamente nos bolsos dos proxenetas, dos traficantes
de seres humanos e dos proprietários de prostíbulos e
pode indiretamente beneficiar companhias aéreas,
agências de viagens, hotéis, restaurantes, motoristas de
táxi e publicitários.

O tráfico internacional de seres humanos não poderia
florescer sem a existência dos mercados locais da
prostituição onde os homens estão dispostos a comprar
e vender mulheres e crianças para a exploração sexual.
Os traficantes enviam as mulheres e crianças de países
do sul para os países do norte, do leste ao oeste – onde
for maior a demanda.

O tráfico na Suécia

Segundo o Departamento Nacional de Investigação
Criminal, chegam anualmente na Suécia entre 400 e
600 mulheres vítimas  do tráfico. A maioria delas vêm
dos países bálticos, da Europa Oriental ou da Rússia.
Os traficantes geralmente aliciam as mulheres com falsas
ofertas de trabalho como garçonete, dançarinas ou
empregadas domésticas. Quando as mulheres ou meninas
chegam ao país de destino, os proxenetas geralmente
apoderam-se dos passaportes e documentos. Elas são

geralmente estupradas e seviciadas pelos traficantes, em
um ritual de ”iniciação”, para, em seguida, serem
prostituídas nos prostíbulos e nos clubes de sexo, onde
ficam isoladas do resto da comunidade.

Os proxenetas vigiam as mulheres e, em geral, embolsam
a maior parte do que ganham, exercendo sobre elas –
isoladas em um país estranho, incapazes de falar a língua
e sem documentos  –  um controle quase que absoluto.
Os traficantes e os proxenetas também entregam
mulheres nas cidades fronteiriças, onde os homens da
região compram-nas e as exploram sexualmente antes
de mandá-las de volta aos seus países de origem.

A legislação contra o tráfico de seres humanos

Em 1º de julho de 2002, entrou em vigor na Suécia a
legislação que determinou a responsabilidade penal
para o tráfico de seres humanos com fins sexuais. Em
1º de julho de 2004, a fim de fazer vigorar o Protocolo
das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e Punir o
Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças,
que veio complementar a Convenção das Nações
Unidas contra o Crime Organizado Transnacional  e a
decisão do Conselho Europeu  de Ministros de
combater o tráfico de seres humanos ((2002/629/RIF),
foram feitas modificações à legislação sueca,
ampliando a criminalização a todas as formas de
tráfico de seres humanos, incluindo o tráfico no país,
com a finalidade de, por exemplo, trabalho forçado ou
exploração para a remoção de órgãos.

A legislação inclui a responsabilidade penal para o
tráfico de seres humanos a qualquer pessoa que, por meio
de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção,
explorando a vulnerabilidade da pessoa ou por qualquer
outro meio ilegal, recrute, transporte, transfira, abrigue
ou receba pessoas para ter controle sobre elas, com o
propósito de

1. sujeitá-las a determinadas ofensas sexuais, relações
sexuais ocasionais ou outras formas de exploração para
fins sexuais,
2. sujeitá-las a serviço ou trabalho forçado ou outras
circunstâncias forçadas semelhantes,
3. explorá-las para remoção dos órgãos,
4. explorá-las de outras maneiras que causem aflição a
essa pessoa.

A responsabilidade penal para o tráfico de seres humanos
estende-se a qualquer pessoa que, para as finalidades
acima indicadas, controle outra pessoa, ou a entregue
para ser controlada por outrem, assim como a qualquer
um que cometa os atos mencionados na primeira  seção,
contra a pessoa menor de 18 anos de idade, mesmo que
nenhum meio impróprio tenha sido utilizado.

A pessoa culpada do crime de tráfico de seres humanos
recebe pena de dois anos a dez anos de prisão. A tentativa,
a preparação e a conspiração com fins de tráfico de seres
humanos ou a omissão em relatar tal crime são também
passíveis de pena.

Autorização de residência para as vítimas do tráfico

Com fins de aplicação da diretriz EC 2002/90/EC de 28
de novembro de 2002, que define a facilitação de entrada
não autorizada, de trânsito e de residência, serão aplicadas
emendas aos dispositivos penais da Lei dos Estrangeiros.
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 As emendas entrarão em vigor em 1º de outubro de
2004.

Atualmente, durante uma investigação de crimes
transnacionais e nacionais, a polícia e o Ministério
Público enfrentam problemas porque não há base jurídica
para que a vítima, ou a testemunha, que resida ilegalmente
na Suécia, possa permanecer no país enquanto durar o
processo judicial.

Levando-se em consideração a importância da luta
contra o tráfico de seres humanos, um novo dispositivo
referente à possibilidade de emitir uma licença
provisória de residência será inserida na Lei dos
Estrangeiros. A licença provisória de residência poderá
ser outorgada à vítima ou à  testemunha, caso isto seja
considerado necessário a fim de concluir as investigações
preliminares ou o processo jurídico. Dependendo da
complexidade da investigação ou caso haja recurso, a
licença provisória de residência poderá ser prorrogada,
por ato discricionário do Ministério Público. Durante a
sua estada na Suécia, as vítimas terão direito ao seguro-
saúde e à previdência social, financiados pelo estado.

Plano de Ação Nacional

O governo sueco está criando um Plano de Ação
Nacional de combate à prostituição e ao tráfico de
seres humanos, especialmente mulheres e crianças, para
fins sexuais.

O Plano de Ação Nacional engloba várias etapas, além
de um exame de medidas previamente tomadas contra
a prostituição e o tráfico de seres humanos na Suécia,
em especial das mulheres e crianças. No futuro, serão
propostas etapas adicionais para impedir a prostituição
e o tráfico de seres humanos na Suécia, assim como de
proteção e ajuda às vítimas da prostituição e do tráfico
de seres humanos e uma avaliação das medidas penais,
além de um trabalho dentro do sistema judiciário,
policial e social. O Plano de Ação Nacional incluirá
também medidas especiais para neutralizar a demanda
que promove todos as formas de exploração sexual de
seres humanos, em especial de mulheres e crianças. Como
o tráfico de seres humanos é um crime que geralmente
extrapola fronteiras e envolve os países de origem, os
países de trânsito e os países de destino, haverá também
um trabalho contínuo de cooperação transfronteiriça.
transfronteiriça. O Plano de Ação Nacional será
apresentado durante o ano de 2005.

Cooperação contra a prostituição e tráfico de

mulheres na região de Barents

Por iniciativa  da Suécia, foi dado início a um projeto
de combate à prostituição e ao tráfico de seres humanos
na região de Barents (Suécia, Noruega, Finlândia e
Federação Russa). O objetivo é combater o tráfico de
mulheres e meninas para fins de prostituição desde as
regiões de Murmansk e Archangelsk, até o norte da
Suécia, da Finlândia e da Noruega. Durante o projeto,
serão tomadas medidas para pôr fim à demanda por
mulheres e meninas, com fins de prostituição e serão
propostas soluções alternativas para as mulheres e
meninas da região que estejam sendo sujeitas à

prostituição e ao tráfico de seres humanos – ou que
possam vir a sê-lo.

O objetivo é melhorar a competência e a cooperação
entre as autoridades governamentais e outras autoridades
do setor público, organizações não governamentais e
outros setores-chave no combate contra o tráfico de
mulheres na região. A cooperação com as populações
locais da região é de vital importância.

Campanha Nórdica-Báltico contra o tráfico de

mulheres 2002

Em 2002, os países nórdicos e bálticos fizeram diversas
campanhas contra o tráfico de mulheres, incluindo uma
campanha comum como contribuição aos esforços
internacionais de luta contra o tráfico de seres humanos.
A campanha sueca tinha por objetivo aumentar a
conscientização e o conhecimento sobre a prostituição
e o tráfico global de seres humanos por meio de
informação, treinamento e educação de autoridades
governamentais e outras autoridades do setor público,
organizações não governamentais, a mídia e o público
em geral.

Em uma reunião ministerial informal realizada em
Estocolmo em abril de 2003, os Ministros da
Igualdade de Gênero, da Justiça e do Interior dos
países nórdicos e bálticos adotaram várias medidas
concretas de cooperação contínua a longo prazo com
vistas a combater o tráfico de mulheres e crianças.
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