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Î
n fine, acestea sunt simple
presupuneri, mai impor-
tant este c` ne vom integra
în Uniunea European` îm-

preun` cu fetele noastre, care vor
putea lucra cu carte de munc` la
Amsterdam sau Hamburg - nu ca
la Bucure[ti! -, [i astfel va ap`rea
o oportunitate de a recupera
decalajele fa]` de Polonia, Cehia
sau ]`rile baltice, care au intrat în
marea lume comunitar` înaintea
noastr`. Ce dac` nu mai expor-
t`m bunuri ale industriei prelu-
cr`toare ca înainte de 1990, fot-
bali[ti - ca-n 1990-1995, bu[teni -
ca-n 1995-2000, se vede c` Româ-
nia tot a r`mas cu ceva din abun-
den]`!

Cu alte cuvinte, degeaba se
chinuiesc nem]ii s` fabrice auto-
mobilul care consum` doar trei
litri de benzin` la suta de kilo-
metri sau olandezii - autobuzul
care înghite la fel de pu]in cât un
automobil, [i apoi le export` ro-
mânilor ca s`-[i scoat` pârleala.
Noi putem compensa lipsa indus-
triei grele cu cea u[oar`: Alina
din Boto[ani, M`lina din B^rlad,
Gianina din Constan]a [i Sabrina
din Bolintin…

TENDIN}E
DEMOGRAFICO-
SEXUALE
S` nu crede]i îns` c` cele spu-

se p^n` acum ar fi o simpl` po-
veste zis` la ceas de sear`. De
când cehii, ungurii [i polonezii
au PIB-uri mari, utilaje mai per-
formante [i investitori str`ini
mai mul]i, parc` fetele lor sunt
z`rite mai rar în cartierele St.
Pauli sau St. Georg din Hamburg
ori \n celebrul Red Light District
din Amsterdam. În urm` cu vreo
10 ani, le scoteau de pe pia]` pe
columbience, dominicane sau
nigerience, care la rândul lor se

impuseser` în fa]a thailandeze-
lor [i filipinezelor. Acum, Organi-
za]ia Interna]ional` pentru Mi-
gra]ie (OIM) spune c` sunt cerute
la export mai ales fetele din Mol-
dova, România, Ucraina, Bulga-
ria, Rusia [i Albania. {i pu]inele
statistici continu` s` se modifice
permanent în favoarea românce-
lor. În sondajul francez din care
am luat cifra de 5 milioane de
euro trimi[i anual în ]ar` se mai
zice c` în 2002 fetele noastre erau
pe locul trei la remiterile acelea
care ne finan]eaz` uria[ul deficit
de cont curent - acum sunt pe pri-
mul, l`sându-le în urm` pe bul-
g`roaice [i pe ucrainence.

CANTITATE 
{I CALITATE
Dar s` analiz`m prostitu]ia

din Europa în care ne vom inte-
gra cu sim] de r`spundere. Ger-
mania e locomotiva UE [i atunci
e firesc s` aib` cele mai multe
prostituate: 400.000. Nem]ii pre-
fer` înc` polonezele [i cehoai-
cele, dar ale noastre vin tare din
urm` al`turi de bulg`roaice, pre-
g`tindu-se s` schimbe garnitura
primului val de aderare. {i nu
doar c` au pus picioarele hot`r^t
între Elba [i Rin, ci încep s` se
impun` [i în Spania celor
300.000 de prostituate - locul doi
în Europa. La Barcelona, locul
unde s-au remarcat ele cel mai
bine, poli]ia nu mai pridide[te s`
le r`reasc`. 

În Italia, clasat` pe locul trei
dup` num`rul de fete care fac
trotuarul - 80.000-100.000 -, ro-
m^ncele sunt de mult primele pe
baricade. Despre Fran]a (locul
cinci: 20.000-40.000 de prostitua-
te) orice cuv^nt ar fi de prisos. În
Olanda (25.000) sunt ceva pro-
bleme tot cu polonezele [i ce-
hoaicele, dar având în vedere c`
în ]ara vecin`, Belgia, precum [i
în Austria ori în Grecia cele cinci

na]iuni prietene (Albania, Mol-
dova, Ucraina, Rusia, România)
fac legea, a[a se va înt^mpla [i pe
terenul batav. Am l`sat special la
urm` Marea Britanie, aflat` pe
locul patru, cu 80.000 de prostitu-
ate, pentru c` e un caz special.
Clien]ii vor neap`rat s` li se spu-
n` cuvinte urâte în limba englez`
atunci când fac sex [i de aceea
cele mai multe furnizoare de
pl`ceri erotice sunt din ]ara lor
natal`. Nicio problem`, român-
cele înva]` repede [i probabil c`
nu se vor încurca în m`surile de
st`vilire a imigra]iei ale lui Tony

Blair, fiindc` vor trece \not Ca-
nalul M^necii.

Dar mai important decât
aceast` în[iruire de ]`ri [i cifre e
bine de [tiut c` nu trebuie s`
avem sut` la sut` încredere în
sondaje, pentru c` dac` aceluia
care strânge datele i se r`spunde
în dulcele grai românesc, dar fata
e de la Chi[in`u, atunci el zice 
c`-i din România. Conform OIM,
România [i Moldova sunt pe pri-
mul loc, dar cic` 45% din exportul
de carne vie ar proveni din Basa-
rabia. Iar fetele de dincolo de
Prut nu vorbesc doar limba lui

Creang`, ci [i pe cea a lui Pu[kin,
din acest motiv pot fi trecute de-a
valma la rubrica rusoaice, de[i
corect este s` zicem c` ucrainen-
cele reprezint` 7-11% din total,
rusoaicele - 3-5%, lituaniencele [i
letonele - 1-3%.

Oricum ar fi, România tot
campioan` este, pentru c` e o
plac` turnant` a exportului de
carne vie, alimenteaz` cu pl`ceri
atât sudul, cât [i vestul Europei.
Dovada cea mai gr`itoare e c`
vorbitoarele de român` nu mai
sunt z`rite doar în Pia]a Omonia
din Atena, în Muntenegru, Bos-
nia, Kosovo sau Turcia, ca în
urm` cu cinci-[ase ani, ci au
ajuns în Place Pigalle la Paris. Ca
s` fim [i mai exac]i, femeile care
sunt scoase fraudulos din ]ar`
sunt în propor]ie de 52% mol-
dovence de dincolo de Prut, 36% -
de dincoace de Prut [i 12% - ucrai-
nence. 

Ca dimensiune a traficului,
Departamentul de Stat american

a calculat c` cele 800.000-900.000
de persoane exportate anul pen-
tru a alimenta industria sexului
aduc trafican]ilor 7 miliarde de
dolari. {i dac` în ]`rile Europei
sunt v^ndute 120.000 de femei în
fiecare an, iar trafican]ii români
sunt bine înfip]i în „sindicat“, se
vede treaba c` nu-i nevoie s` pro-
duci tractoare [i vapoare ca s` ai
o industrie prosper`.

ÎNC~ O RESURS~
PROST MANAGERIZAT~
Totu[i, dincolo de dimensi-

unea interna]ional` a fenomenu-
lui care, în definitiv, este doar un
efect, e bine s` identific`m cauza
na]ional`. Într-unul dintre cele
mai bune editoriale ale sale, Tu-
dor Octavian observa: „Dau de
curve la tot pasul, pe str`zi, în
revistele mondene [i în mai toate
emisiunile cu rating ale televiziu-
nilor. Scandalurile cu acoperire
na]ional`, în care nu e vorba [i
de curvuli]e cu tupeu na]ional,
sunt atât de rare, înc^t nici nu
mai sunt socotite scandaluri, ci
reflexe ale europeniz`rii. Rare
sunt, de asemenea, [i situa]iile de
interes general, în care nu-s invi-
tate s` exprime o opinie, spre
cuno[tin]a întregii ]`ri, prostitu-
atele cu tarife mari. Cu toate aces-
tea, nu [tiu cum s` scriu despre
înmul]irea [i tupeul curvelor [i
despre rolul hot`råtor jucat de
ele în societatea rom^neasc` de
dup` 1990. Poate [i pentru c` ar
trebui s` aib` un statut sigur de-
finit, prin legi profesionale, de re-
la]ie [i fiscale. Întocmai mie, nici
România nu [tie ce-i de f`cut cu
sporul natural de curve, mult
mai mare ca sporul natural al
popula]iei. E cazul derutant în
care o na]ie stimuleaz` oferta,
îns` ezit` s` ia în grav cererea“.

Se poate merge îns` [i mai
departe de ce a spus Tudor Octa-
vian, observându-se cum, din
toat` s`r`cia ei, România a cum-
p`rat în ultimii ani ma[ini str`i-
ne de lux, avioane, fregate, a a-
chitat datorii istorice sau a arvu-
nit autostr`zi, totul cu bani pu-
blici. Nu faptul în sine e r`u, ci
modul în care s-au f`cut multe
dintre cump`r`turile pe care n-ar
fi trebuit s` ni le permitem. Ro-
mânia a cump`rat [i a achitat li-
muzine, aeronave sau nave mili-

tare ca pe ni[te indulgen]e, folo-
sind acela[i mecanism unsuros
care îl umplea de sil` pe Martin
Luther în secolul al XVI-lea, când
a cerut Reforma. Politicienii no[-
tri au ales calea unor compro-
misuri imorale ca s` li se ierte p`-
catele [i s` li se deschid` por]ile
spa]iului euroatlantic, de care 
n-am fi putut trece dup` criterii
economice. 

INDICATOR ECONOMIC
NEPROTEJAT
A[a s-a f`cut c`, dup` ce am

cump`rat tot soiul de indulgen]e,
am fost g`si]i suficient de s`n`-
to[i ca s` primim tot felul de vize
- pentru turism, pentru NATO
sau pentru UE - care alt`dat` ne
erau refuzate la prima ochire
aruncat` economiei. Într-un fel,
România a ajuns s` exporte în
Occident compromisul, ca pe
una dintre pu]inele „m`rfuri“ la
care se pricep administratorii ei. 

Din p`cate, într-un mediu
atât de ostil, niciun contrasemnal
venit de la demnitarii vestici -
uni]i cu românii prin asem`na-
rea frecvent` dintre politic` [i
moravurile u[oare - nu poate
determina intrarea investitorilor
serio[i în România. Dac` nu
sunte]i de acord, îi vede]i cumva
pe cei de la Wal-Mart, Du Pont,
Microsoft, IBM, Berkshire Hatha-
way, Johnson & Johnson, General
Motors, General Electric având
participa]ii importante în Româ-
nia? Din contr`, companiile inte-
gre ale lumii - care nu dau [pag`,
nu cotizeaz` pentru protec]ia de
partid [i de stat - ne ocolesc. Ele
prefer` s` piard` un business pe
o pia]` de 22 de milioane de cum-
p`r`tori decât s` dea mit`.
Aceast` atitudine este mai eloc-
vent` decât oricare indice agre-
gat, dec^t orice calcul complicat

bazat pe criterii, subcriterii [i
medii armonice. Degeaba cl`m-
p`ne televizoarele proclama]ii
gen „Lichid`m corup]ia, evalua]i
num`rul de descinderi, arest`ri,
puneri sub acuzare“ - [i ce dac`?!
Vax! Num`rul de condamn`ri e
cel care conteaz` [i distribu]ia lui
echitabil` în întreg spectrul de
cârd`[ii politico-afaceristice. Abia
atunci mediul de afaceri va
deveni suficient de curat pentru
a convinge companiile de pe axa
integrit`]ii s` investeasc` în
România.

Cât timp acest lucru nu se va
înt^mpla îns`, vom r`mâne la
mâna pomenilor comunitare [i a
capitalurilor speculative. Ne vom
trimite fetele la produs în str`in`-
tate, ceea ce înseamn` c` baza ex-
trem de fragil` pe care evolueaz`
economia româneasc` va face ca
problema echilibrului macroeco-
nomic [i a nivelului de trai s` nu-
[i g`seasc` rezolvarea dec^t în-
tr-un viitor \ndep`rtat. Iar în lip-
sa investi]iilor companiilor de
top care, prin expansiunea cifre-
lor de afaceri [i a fluxurilor fi-
nanciare, s` schimbe radical rea-
litatea, se va putea pune semnul
egal între deficitul de competiti-
vitate [i sporul de curve. 

Putem într-adev`r s` ne l`u-
d`m [mechere[te pe la col]uri c`
degeaba fabric` nem]ii ma[ini
puternice, noi avem „accesori-
ile“. C` pe baza compromisului
vom fi reu[it - a[a cum ne in-
tegr`m acum \n UE - s` supravie-
]uim bine mersi [i ca na]ie euro-
pean`. Cinstit ar fi s` recunoa[-
tem adev`rul exprimat în zicala
popular` despre originea des-
compunerii. La pe[te începe de la
cap, la economie - de la Guvern.
{i atunci, în loc s` creasc` s`n`tos
economia, PIB-ul se majoreaz` cu
pre]ul unei boli ru[inoase.
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Întocmai mie, nici
România nu [tie ce-i de

f`cut cu sporul natural de
curve, mult mai mare ca

sporul natural al
popula]iei. E cazul

derutant în care o na]ie
stimuleaz` oferta, îns`

ezit` s` ia în grav cererea
TUDOR OCTAVIAN, scriitor
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Germane Imigrante

PUBLICITATE

Spre Europa, cu fustele ridicate

Distribu]ia prostituatelor pe regiuni [i ]`ri

NOT~: Situa]ia prezentat` este orientativ`. Baza de 100% se raporteaz` la cele [ase zone - Balcani, Comunitatea Statelor Independente (CSI), Europa Central`
[i de Est (comunitar`), Asia, Africa [i America Latin`. Trebuie men]ionat \ns` c` Germania [i Olanda au un num`r important de prostituate autohtone: 43%. De
asemenea, \n Olanda, Belgia [i Suedia exist` [i un num`r semnificativ de prostituate originare din Vestul Europei. |n mare parte datele provin din sursele
men]ionate, dar s-a procedat \n unele cazuri la o actualizare a lor pe baza unor surse noi. Mai trebuie men]ionat faptul c` \n Polonia „lucreaz`“ un num`r mare
de bulg`roaice, moldovence, romånce, ucrainence [i rusoaice. |n Ungaria, de[i num`rul prostituatelor str`ine este redus, cele existente provin din Ucraina,
Moldova, Romånia. |n Albania [i Bosnia pia]a este dominat` de moldovence. |n Bulgaria - de ucrainence [i moldovence. 

Surse: EUROPAP, TAMPEP, Universitatea din Exeter

Letonia droguri, prostitu]ie 0,97%
Estonia droguri, prostitu]ie, contrafaceri (audio-video) 0,80%
Lituania droguri, prostitu]ie, trafic de marf` furat` (ma[ini) 0,50%
Slovacia droguri, prostitu]ie, contraband`, trafic de marf` furat` 0,59%
Polonia droguri - 0,13, prostitu]ie - 0,2, contraband` 

[i trafic de marf` furat` - 0,21 0,54%
M.Britanie droguri - 0,5-1,1, prostitu]ie - 0,2, jocuri de noroc - 0,2 0,9-1,5

VALOARE AD~UGAT~ DIN ACTIVIT~}I ILEGALE |N CÅTEVA STATE UE (% DIN PIB)

Scala prostitu]iei \n UE-14 [i Norvegia

Surse: TAMPEP, EUROPAP, alte studii
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M`rimea industriei: 57 miliarde USD
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M~RIMEA INDUSTRIEI PORNOGRAFIEI LA NIVEL MONDIAL (VENITURI ANUALE)

NOT~: Veniturile industriei pornografice din Statele Unite (12 miliarde USD)
sunt mai mari decåt cele ale ABC, CBS [i NBC (6,2 miliarde USD)

Sursa: Jerry Ropelato

}ara Popula]ie de sex Num`r total din care
feminin (milioane) de prostituate imigrante

Germania 42 400.000 230.000
Spania 21 300.000 250.000
Italia 30 80.000-100.000 50.000-70.000
M. Britanie 30 80.000 20.000
Fran]a 31 20.000-40.000 12.000-24.000
Olanda 8 25.000 17.000
Austria 4 17.000-19.000 15.000-17.000
Belgia 5,5 10.000-25.000 5.000-10.000
Grecia 5,5 10.000-15.000 6.000-10.000
Portugalia 5,5 10.000-12.000 5.000-10.000
Danemarca 2,7 6.000 3.000
Finlanda 2,7 4.000 1.000-3.000
Suedia 4,5 2.500 700
Luxemburg 0,25 3.000-7.000 3.000-7.000
Norvegia 2,3 3.000 600

Toulouse-Lautrec - |n Salonul de pe Rue des Moulins, 1894

Toulouse-Lautrec - La Goulue sosind la Moulin Rouge, 1892 

PROCENTAJUL 
PROSTITUATELOR 

STR~INE PE PIA}A
GERMAN~

}ara Balcani CSI Europa Central` Asia Africa America Latin`
[i de Est

Germania 4% 22% (Rusia, 24% (Polonia, 21% 13% 16% (Rep. 
(Bulgaria, Ucraina) Cehia, Lituania, (Thailanda, (Ghana, Dominican`, 
Romånia) Letonia) Filipine) Nigeria) Columbia)

Spania 9% (Romånia) 4% 54% 33%
Italia 30% (Romånia, Albania, Moldova, 54% (Nigeria) 16%

Ucraina, Bulgaria)
Fran]a 42% (Romånia, Bulgaria, Ucraina) 1% 43% 14%
Olanda 38% (Polonia, Cehia, Ucraina, Rusia, 16% 8,5% 37,5% (Rep.

Bulgaria) (Thailanda) (Ghana, Dominican`,
Nigeria) Brazilia, Columbia)

Austria 70% (Romånia, Slovacia, Polonia, 5% 25% (Rep.
Ucraina, Moldova, Bulgaria) Dominican`)

Belgia 44,5% (Moldova, Albania, Rusia, Ucraina, Romånia) 20% (China) 26,5% (Nigeria) 9% (Ecuador)
Grecia 90% (Romånia, Ucraina, Albania, Moldova, Bulgaria) 4% 4% 2%

(Etiopia,
Ghana)

Portugalia 45% (Rusia) 10% 45% (Brazilia)
Danemarca 15% (Polonia) 75% (Thailanda) 10% (Nigeria) 5%
Finlanda 80% (Rusia, Estonia)
Suedia 42% (}`rile Baltice, Rusia, Polonia, Ungaria) 4% 18% 36%
Norvegia 20% 50% 5% (Nigeria) 25%

Sursa: TAMPEP


