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Riforma tal-prostituzzjoni bbażata fuq id-drittjiet umani għandha tippenalizza lil min 

jixtri s-sess 

 

Fid-dawl tal-fatt li wasal biex jitlesta ir-rapport tal-Kumitat Tekniku għar-Riforma dwar il-

Prostituzzjoni, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) tisħaq li din 

ir-riforma għandha tkun ibbażata fuq id-drittijiet umani. Dan ikun ifisser li l-prostituzzjoni tiġi 

dekriminalizzata u li x-xiri tas-sess jiġi ppenalizzat.  

 

In-Nazzojnijiet Uniti, mill-ħolqien tagħha wara t-Tieni Gwerra Dinija, adottat diversi strumenti 

internazzjonali marbuta mad-drittijiet umani li jagħmluha ċara ħafna li l-prostituzzjoni hija 

“inkompatibbli mad-dinjità u l-valur tal-persuna umana”1 u li l-Istati għandhom “jiġġieldu kull 

forma ta’ traffikar tan-nisa u sfruttament tal-prostituzzjoni tan-nisa”2. 

 

Il-prostituzzjoni hija forma ta’ sfruttament fejn tispikka l-vjolenza fiżika u psikoloġika. Hija wkoll 

primarjament eżerċizzju ta’ poter u kontroll mill-irigiel fuq in-nisa, għax il-maġġoranza 

assoluta tal-prostituti huma nisa filwaqt li l-maġġoranza assoluta tal-pimps u l-klijenti huma 

rġiel. Filwaqt li l-prostituti m’għandhomx jiġu kkastigati għaliex sofrew sfruttament, ix-xerrejja 

tas-sess għandhom jiġu ppenalizzati. B’hekk jitħarbat is-suq tas-sess u jintbagħat messaġġ 

b’saħħtu favur l-ugwaljanza bejn is-sessi. 

 

Pajjiżi li nnormalizzaw il-prostituzzjoni u kkunsidraw ix-xiri tas-sess bħala leġittimu, raw it-

twessiegħ tas-suq tas-sess b’żieda kemm fid-domanda kif ukoll fil-bżonn għall-provvista. Ir-

riżultat kien li  dawn spiċċaw kalamita għat-traffikar uman u ċentri għat-turiżmu tas-sess. Min-

naħa l-oħra, pajjiżi bħall-Iżvezja li kkriminalizzaw ix-xiri tas-sess raw tnaqqis fl-industrija tas-

sess u tnaqqis fit-traffikar uman - inqas domanda, inqas provvista.  

 

L-NCPE tenfasizza wkoll li d-diskussjoni madwar ir-riforma dwar il-prostituzzjoni għandha 

tiffoka fuq l-imġiba tal-klijenti, fil-biċċa l-kbira tagħhom irġiel, u l-istrutturi patrijarkali ta’  

inguwaljanza li jwasslu biex ħafna rġiel jaraw lin-nisa bħala oġġett u jixtru l-ġisem tagħhom. 

Ir-riforma dwar il-prostituzzjoni għandha ssostni l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-

soċjetà, tiġġieled l-isterjotipi tal-ġeneru, u toħloq strateġija sabiex tittieħed azzjoni kontra l-

pimps u t-traffikanti.  

 

 
1 United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 
Prostitution of Others, of 2 December 1949 
2 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 
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Bħala l-entità nazzjonali responsabbli mill-ugwaljanza, l-NCPE tisħaq li r-riforma dwar il-

prostituzzjoni għandu jkollha fiċ-ċentru tagħha l-prinċipji tad-drittjiet umani u l-ugwaljanza. 
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