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RESUMO: Nas últimas duas décadas a prostituição alcançou um novo patamar nas agendas 
política, econômica e social na Holanda. Entre os fatores que contribuíram para a legalização 
da prostituição como profissão no ano de 2000 estão o aumento do número de mulheres 
traficadas para exploração sexual e os abusos sofridos pelas prostitutas advindos da falta de 
regulamentação de seus negócios. Outro fator foi a demanda das próprias profissionais da área 
pela regularização da atividade visando maior segurança, além de estabilidade econômica e 
social. Costumeiramente, a prostituição já era permitida desde 1830, porém a lei revestiu-a de 
caráter legítimo e oficial. Possibilitou assim a criação de políticas públicas e organizações para 
a proteção das mulheres prostitutas e combate a exploração e marginalização das mesmas. 
Apesar de avanços, como um maior controle da entrada de mulheres na profissão, a Holanda 
tem falhado em realizar seus principais objetivos com a legalização. O tráfico de mulheres para 
exploração sexual não apresentou retração. A prostituição forçada e a violência sexual 
continuam existindo paralelamente a legalidade. Além disso, o Red Light District ficou 
conhecimento mundialmente acarretando no aumento do turismo sexual. A Holanda apresenta 
um dos maiores IDH, sendo o 3º país em igualdade de gênero segundo o Human Development 
Report de 2016 do PNUD. Como essa igualdade atinge as mulheres que trabalham no que 
podemos definir como mercado sexual? Qual o impacto de um sistema de prostituição 
legalizado no enfrentamento do tráfico humano no contexto europeu atual? Como equilibrar 
um negócio legalizado envolvendo atividade sexual e enfrentar a exploração sexual ao mesmo 
tempo? Iremos, portanto, analisar os fatores que influenciaram a legalização da prostituição 
bem como a legislação vigente. A metodologia utilizada será análise de conteúdo quantitativa 
e qualitativa, análise de discurso e process tracing. A investigação retrospectiva do processo da 
legalização permitirá estabelecer os motivos e os atores envolvidos, bem como seus efeitos 
imediatos e subsequentes. Paralelamente, documentos, textos, vídeos e áudios produzidos ao 
longo desse período serão analisados para determinar a relação entre os fatores diretos, 
indiretos, aparentes e ocultos e seus respectivos impactos na sociedade holandesa e nas redes 
de tráfico europeias. 
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