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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

- gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1, waarin in artikel 3 het 
recht op menselijke integriteit is vastgelegd, alsmede een verbod om het menselijk 
lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te 
wenden,

- gezien het jaarverslag over 2005 van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken 
over de mensenhandel, getiteld "Trafficking in Persons Report 2005"2, 

- gezien het rapport uit 2004 van de Schotse regering over de aanpak van prostitutie in 
Australië, Ierland, Nederland en Zweden, getiteld "A Critical Examination into Responses 
to Prostitution in Four Countries: Victoria - Australia, Ireland, the Netherlands and 
Sweden"3, 

- gezien de door het Europees Parlement gefinancierde studie van TransCrime uit 2005 over 
nationale wetgevingen inzake prostitutie en de handel in vrouwen en kinderen, getiteld 
"National Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and Children"4,

- gezien het rapport uit 2004 van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken over 
het verband tussen prostitutie en de seksindustrie, getiteld "The link between prostitution 
and sex trafficking"5, 

- gezien het rapport uit 2003 van de Internationale Organisatie voor Migratie over de rol 
van de vraag in de mensenhandel, getiteld "Is Trafficking in Human Beings Demand 
Driven? A Multi-Country Pilot Study"6,

- gezien het rapport uit 2004 van Amnesty International en Anti-Slavery International7, uit 
2002 van Human Rights Watch8 en uit 2001 van Pomodoro9, 

  
1 PB C 364 van 18.2.2000.
2 Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS (2005), http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/
3 http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/PolicyPlanning_Strategy/Corporate/Equalities/Women/Prostitution.htm
4 http://www.carlshamre.net/images/stories/study.pdf
5 Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS (2004),

http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html
6 Internationale Organisatie voor Migratie (2003), 

http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/mrs_15_2003.pdf
7 Amnesty International en Anti-Slavery International (2004), "Enhancing the Protection of the Rights of Trafficked 

Persons: Amnesty International and Anti-Slavery International’s Recommendations to strengthen provisions of the July 
2004 draft European Convention against Trafficking in Human Beings” 
http://web.amnesty.org/library/index/engior610162004

8 Human Rights Watch (2002), "A Human Rights Approach to the Rehabilitation and Reintegration into Society of 
Trafficked Victims", gepresenteerd door Widney Brown tijdens de conferentie van Human Rights Watch over "21st 
Century Slavery - The Human Rights Dimension to Trafficking in Human Beings", 15-16 mei te Rome (Italië)
http://www.hrw.org/backgrounder/wrd/trafficked-victims.htm

9 Pomodoro, L. (2001), "Trafficking and sexual exploitation of women and children", in P. Williams en D. Vlassis (red.), 
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- gezien het rapport uit 2001 van de Europe Law Enforcement Group van ECPAT over de 
handel in kinderen voor de seksindustrie van Oost- naar West-Europa, getiteld 
"Trafficking in Children for Sexual Purposes From Eastern Europe to Western Europe"10,

A. overwegende dat in het Protocol van Palermo wordt onderstreept dat het belangrijkste 
element van de definitie van mensenhandel wordt gevormd door het uitbuitingsaspect en 
niet door de verplaatsing van de ene plaats naar de andere,

B. overwegende dat uit het jaarverslag van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, getiteld "Trafficking in Persons Report 2005", blijkt dat van de 600 000 tot 
800 000 mensen die naar schatting elk jaar worden verhandeld, circa 80 % uit vrouwen en 
meisjes bestaat,

C. overwegende dat in het rapport uit 2005 van de IAO11 wordt geschat dat 98 % van 
degenen die ten behoeve van de seksindustrie worden verhandeld, uit vrouwen en meisjes 
bestaat,

D. overwegende dat uit het vergelijkende rapport uit 2004 van de Schotse regering over het 
prostitutiebeleid in Zweden, Australië, Ierland en Nederland blijkt dat de legalisering van 
prostitutie tot een verergering van de georganiseerde misdaad leidt, alsook tot een stijging 
van het seksueel misbruik van kinderen, tot meer geweld tegen vrouwen en tot een 
behoorlijke toename van het aantal buitenlandse vrouwen en meisjes dat via de 
mensenhandel in dat land terechtkomt,

E. overwegende dat het kopen van andermans lichaam voor seksuele doeleinden volgens de 
Zweedse wetgeving strafbaar is en dat in de studie van TransCrime uit 2005 wordt gesteld 
dat dit vermoedelijk tot een daling van de mensenhandel voor seksuele doeleinden leidt; 
voorts overwegende dat in deze studie tevens wordt gesteld dat de reguleringsmodellen 
(Nederland, Duitsland en Oostenrijk) meer slachtoffers lijken te genereren, terwijl het 
verbodsmodel (Zweden) minder slachtoffers lijkt te genereren,

F. overwegende dat in het rapport uit 2004 van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken wordt gesteld dat overal waar prostitutie is gelegaliseerd of wordt getolereerd, de 
vraag naar seksslaven toeneemt en dat de legalisering van prostitutie nieuwe marktkansen 
voor criminele ondernemingen biedt en criminelen een veilige uitvalsbasis bezorgt,

G. overwegende dat verschillende mensenrechtenorganisaties erop hebben gewezen dat het 
verhandelen van mensen op zich al een schending van de mensenrechten is en niet alleen 
maar een misdaad, zoals de drugs- en wapenhandel,

H. overwegende dat de seksindustrie net als alle andere bedrijfstakken volgens hetzelfde 
economische principe van vraag en aanbod werkt; overwegende dat in het IOM-rapport 

     
Combating transnational crime: Concepts, activities and responses, Frank Cass, Londen.

10 Europe Law Enforcement Group ECPAT (2001), 
http://www.ecpat.nl/ariadne/loader.php/nl/ecpat/Rapporten/trafficking1/Trafficking_1__Introduction.pdf/

11 Internationale Arbeidsorganisatie (2005), "A global alliance against forced labour" 
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN
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uit 2003 wordt onderkend dat de stijgende vraag van de consument ongetwijfeld een van 
de factoren is die het verschijnsel van gedwongen tewerkstelling in de seksindustrie voedt,

I. overwegende dat de Nederlandse kinderrechtenorganisatie ChildRight schat dat het aantal 
minderjarigen dat in de Nederlandse prostitutie werkt, is gestegen van 4 000 in 1996 tot 
15 000 in 2001 en dat ten minste 5 000 van hen van buitenlandse afkomst zijn,

beveelt de Raad het volgende aan:

a) de lidstaten moeten het probleem van de mensenhandel vanuit een genderperspectief 
benaderen, aangezien ruim 80 % van de slachtoffers uit vrouwen bestaat en dat 
percentage maar liefst 98 % bedraagt bij de handel met het oog op seksuele uitbuiting,

b) het is niet alleen nodig te bekijken hoe de slachtoffers kunnen worden geholpen, maar de 
lidstaten moeten vooral ook kijken naar de keuzes van de mannen die hen uitbuiten, 

c) de lidstaten moeten onderkennen dat de legalisering van prostitutie het kopen van 
seksuele diensten makkelijker maakt, ook van diensten van slachtoffers van 
mensenhandel, 

d) de Commissie moet in 2006 nader onderzoek laten plegen naar het oorzakelijk verband 
tussen de prostitutiewetgeving en de mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, 
zoals Commissielid Franco Frattini op 8 maart 2006 heeft voorgesteld,

e) de lidstaten moeten blijven volgen welk effect de verschillende prostitutiewetten op 
zowel de mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting als het aantal kinderen in de 
seksindustrie hebben, en de resultaten daarvan vervolgens gebruiken om de 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting tegen te gaan met die methoden die het 
effectiefst zijn gebleken,

f) de lidstaten moeten streng optreden tegen alle gevallen van minderjarigen in de 
seksindustrie, waarbij iedereen onder de 18 jaar als een minderjarige moet worden 
beschouwd,

g) de lidstaten moeten onderkennen dat zowel illegale als legale seksuele diensten met 
ernstige gezondheidsrisico's gepaard gaan, zoals blijkt uit diverse studies waarin wordt 
gesteld dat 75-85 % van alle prostituees het slachtoffer van geweld wordt (onder meer 
van verkrachting) en dat velen van hen onveilig vrijen, waardoor epidemieën kunnen 
ontstaan,

h) de Commissie moet een campagne starten over de gezondheidsrisico's van het werken in 
de seksindustrie.


