
Contra o turismo sexual 

 
 

UM PROBLEMA MUNDIAL  
 
A procura de turistas sexuais tem aumentado com o surgimento do próprio turismo. A 
pobreza, a ruptura familiar e a falta de educação torna as crianças particularmente 
vulneráveis.  
 
De acordo com a UNICEF, cerca de três milhões de crianças no mundo são vítimas 
de abuso sexual a cada ano num contexto comercial.  
 
Uma criança nunca escolhe voluntariamente a prostituição.Raptados, vendidos ou 
as que vivem nas ruas, as crianças são forçadas a vender os seus corpos.  
 
Estas crianças são agredidas, drogadas, violadas, desnutridass e expostas a todos os 
tipos de doenças, incluindo o HIV.  
 
 
TURISTAS SEXUAIS, Quem são eles?  
 
Os turistas sexuais provêm de todas as classes sociais e são em sua maioria homens. 
Eles vêm de todos os países desenvolvidos e alguns deles têm um desvio sexual, como a 
pedofilia.  
 
Muitos outros turistas não têm essa preferência.  
 
Ao contrário do que se poderia pensar, o número de turistas de sexo casual é muito 
alto.  
 
Os seus comportamentos são facilitados por diversos fatores:  
- A sensação de poder que alguns turistas têm devido à sua superioridade económica,  
- O desejo de experimentar algo novo,  
- A falta de restrições morais e sociais que regem a vida quotidiana no seu país de 
origem,  
- A sensação de impunidade devido ao anonimato,  
- A indiferença para com seu próprio parceiro, ...  
 
 
O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS É INJUSTIFICÁVEL  
 
"A prostituição infantil fornece apoio financeiro para a criança e a sua família."  
FALSO : A pobreza não justifica a redução dos filhos para a categoria de bens ou como 
objetos sexuais. Na maioria dos casos, o dinheiro não vai para a criança ou sua família, 
mas sim para o chulo.  
 
"As tradições culturais do país tornão-o aceitável para ter relações sexuais com 
crianças."  



FALSO : A exploração sexual comercial de crianças é universalmente condenada e 
proibida pela Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), ratificada por 191 
países. inaceitável é uma violação dos direitos da criança, sempre e em toda parte.  
 

 
 

CONTRA A IMPUNIDADE  
 
Nos últimos anos, muitos países do Sul decidiram proteger os seus filhos do 
turismo sexual, adotando leis rígidas. Muitos ocidentais estão a cumprir sentenças 
de prisão nos países de destino para o turismo sexual por abuso sexual de menores.  
 
Os países de origem turística também adotaram leis para punir os cidadãos pela 
prática de crimes sexuais contra crianças do lado de fora de suas fronteiras.  
 
O ABUSO DE MENORES É UM CRIME PUNÍVEL POR LEI. Já n ão é possível 
agir impunemente longe de suas fronteiras.  
 
 
O QUE FAZER PARA AJUDAR ESTA LUTA?  
 
Se assistir a um abuso sexual infantil durante a sua viagem, informe o seu guia 
turístico, hotel, agência de viagens, embaixadas, a polícia ou as associações locais 
de proteção à criança. Não hesite em contactar qualquer provedor local, de forma 
a denunciar este tipo de prática e a não ser cúmplice.  
 
Fonte do texto e muito mais informações em ECPAT: http://www.ecpat.net 

 


