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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů
(2013/2103(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 4 a 5 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Úmluvu OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých 
osob z roku 1949,

– s ohledem na článek 6 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, 
jehož cílem je bojovat proti všem formám obchodování se ženami a využívání prostituce 
žen,

– s ohledem na prohlášení OSN z roku 1993 o odstranění násilí páchaného
na ženách, jehož článek 2 stanoví, že násilí páchané na ženách zahrnuje:
„fyzické, sexuální a psychologické násilí, k němuž dochází v rámci celé společnosti,
včetně znásilnění, pohlavního zneužívání, sexuálního obtěžování a zastrašování na 
pracovišti, ve vzdělávacích
institucích i na jiných místech, obchodování se ženami a nucené prostituce“,

– s ohledem na Palermský protokol z roku 2000 o prevenci, potlačování a trestání 
obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, který doplňuje Úmluvu OSN o 
nadnárodním organizovaném zločinu a je k ní přiložen,

– s ohledem na strategický cíl D. 3 akční platformy a Pekingského prohlášení z roku 1995,

– s ohledem na úmluvu MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci, jejíž článek 2 definuje 
nucenou práci,

– s ohledem na doporučení Rady Evropy v této oblasti, např. doporučení č. R 11 z roku 
2000 týkající se obchodování s lidmi za účelem pohlavního vykořisťování, doporučení č. 
R 5 z roku 2002 týkající se ochrany žen před násilím a doporučení 1545 z roku 2002 
týkající se kampaně proti obchodování se ženami,

– s ohledem na Bruselskou deklaraci Mezinárodní organizace pro migraci o předcházení 
obchodování s lidmi a boji proti němu, v němž vyzývá k přijetí ucelené, 
multidisciplinární a účinně koordinované politiky, jež zapojí subjekty ve všech dotčených 
oblastech,

– s ohledem na rozhodnutí ministerské rady OBSE č. 1, které bylo přijato ve Vídni v roce 
2000 na podporu opatření OBSE, a na akční plán OBSE k boji proti obchodování s lidmi 
(rozhodnutí č. 557 přijaté v roce 2003),

– s ohledem na články 2 a 13 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV ze dne 19. července 2002 o boji 
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proti obchodování s lidmi1,

– s ohledem na usnesení Rady o iniciativách k boji proti obchodování s lidmi, a zejména se 
ženami2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 1995 o čtvrté světové konferenci o ženách 
konané v Pekingu „Rovnost, rozvoj a mír“3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 1997 o sdělení Komise týkajícím se 
nedovoleném a škodlivém obsahu na internetu4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 1997 o potřebě zahájit v celé Evropské unii 
kampaň za nulovou toleranci násilí páchaného na ženách5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 1997 o zelené knize Komise o ochraně 
nezletilých osob a lidské důstojnosti při poskytování audiovizuálních a informačních 
služeb6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. listopadu 1997 o sdělení Komise o boji proti sexuální 
turistice zaměřené na děti a příručce EU, jak přispět k lepší prevenci pohlavního 
zneužívání a vykořisťování dětí7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 1997 o sdělení Komise o obchodování se 
ženami za účelem pohlavního vykořisťování8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. května 1998 o návrhu doporučení Rady o ochraně 
nezletilých osob a lidské důstojnosti při poskytování audiovizuálních a informačních 
služeb9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 1998 o dodržování lidských práv 
v Evropské unii10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 1999 o harmonizaci forem ochrany, jež 
doplňují postavení uprchlíka v Evropské unii11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. března 2000 o sdělení Komise Radě, Evropskému 
parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění opatření 

                                               
1 Úř. věst. C 203, 1.8.2002, s. 1.
2 Úř. věst. C 260, 29.10.2003, s. 4.
3 Úř. věst. C 166, 3.7.1995, s. 92. 
4 Úř. věst. C 150, 19.5.1997, s. 38.
5 Úř. věst. C 304, 6.10.1997, s. 55.
6 Úř. věst. C 339, 10.11.1997, s. 420.
7 Úř. věst. C 358, 24.11.1997, s. 37.
8 Úř. věst. C 14, 19.1.1998, s. 19.
9 Úř. věst. C 193, 17.8.2006, s. 126.
10 Úř. věst. C 98, 9.4.1999, s. 267.
11 Úř. věst. C 150, 28.5.1999, s. 203.
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k boji proti sexuální turistice zaměřené na děti1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. dubna 2000 o podnětu Rakouské republiky k přijetí 
rozhodnutí Rady o boji proti dětské pornografii na internetu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2000 o opatřeních navazujících na 
Pekingskou akční platformu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2000 o sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu nazvané „Za další opatření v boji proti obchodování se ženami“4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2000 o sdělení Komise o obětech trestných 
činů v Evropské unii: úvahy o normách a opatřeních5,,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2001 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady 
o boji proti obchodování s lidmi6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2006 o strategiích prevence obchodování 
s ženami a dětmi a jejich sexuálního vykořisťování7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2006 o současném stavu boje proti násilí na 
ženách a případných budoucích krocích8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o nucené prostituci v rámci 
mezinárodních sportovních událostí9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o odstranění násilí páchaného na 
ženách10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového 
rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách11,

– s ohledem na své usnesení zde dne 6. února 2013 o 57. zasedání Komisi OSN pro 
postavení žen: odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a 
dívkách12,,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

                                               
1 Úř. věst. C 040, 7.2.2001, s. 20.
2 Úř. věst. C 40, 7.2.2001, s. 41.
3 Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 258.
4 Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 307.
5 Úř. věst. C 67, 1.3.2001, s. 304.
6 Úř. věst. C 53, 28.2.2002, s. 114.
7 Úř. věst. C 287, 24.11.2006, s. 18.
8 Úř. věst. C 288, 25.11.2006, s. 16.
9 Úř. věst. C 291, 30.11.2006, s. 292.
10 Úř. věst. C 285, 21.10.2010, s. 53.
11 Úř. věst. C 296, 2.10.2012, s. 26.
12 Přijaté texty, P7_TA(2013)0045.
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– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 
rozvoj (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že prostituce je genderovým jevem, neboť převážná většina osob, které 
se prostituují, jsou ženy a dívky a téměř všichni zákazníci jsou muži, a vzhledem k tomu, 
že tento jev je tedy současně příčinou i následkem nerovnosti žen a mužů;

B. vzhledem k tomu, že prostituce je svou podstatou svázána s nerovností žen a mužů ve 
společnosti a ovlivňuje způsob vnímání vztahů mezi ženami a muži a rovněž sexuality;

C. vzhledem k tomu, že trh s prostitucí podporuje obchodování se ženami a dívkami, zejména 
v zemích, kde byl sexuální průmysl legalizován1;

D. vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení nazvaném „Strategie pro rovnost žen a 
mužů (2010–2015)“ uvedla, že „nerovnost mezi ženami a muži je porušením základních 
práv“;

E. vzhledem k tomu, že přístupy jednotlivých členských států k prostituci se značně liší, 
přičemž existují dva hlavní přístupy: jeden přístup považuje prostituci za porušení práv 
žen, za určitou formu sexuálního otroctví, což vede k nerovnosti žen a mužů; druhý 
přístup vychází z toho, že prostituce sama o sobě podporuje rovnost žen a mužů, neboť 
prosazuje právo ženy rozhodovat o svém těle; 

F. vzhledem k tomu, že v některých členských státech, např. v Německu, Nizozemsku či 
Řecku, je legální zprostředkovávat prostituci, což znamená totéž, co povolení 
k pohlavnímu vykořisťování jiných osob; vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro drogy a 
kriminalitu začlenil Nizozemsko na seznam hlavních cílových zemí, kam směřují oběti 
obchodování s lidmi;

G. vzhledem k tomu, že německá vláda v roce 2007 připustila, že „neexistují žádné 
prokazatelné náznaky, že [zákon o legalizaci prostituce] omezil trestnou činnost“, a 
vzhledem k tomu, že třetina státních zástupců v Německu uvedla, že z důvodu legalizace 
prostituce „je obtížnější stíhat obchodování s lidmi a kuplířství“;

1. uznává, že prostituce a pohlavní vykořisťování jsou útokem na lidskou důstojnost, a proto 
jsou v rozporu se zásadami Listiny základních práv Evropské unie;

2. uznává, že prostituce ve světě i v Evropě podporuje obchodování se zranitelnými ženami a 
dívkami, a zdůrazňuje, že ve většině případů (62 %) je důvodem obchodování pohlavní 
vykořisťování, přičemž ženy a dívky tvoří 80 % zjištěných a předpokládaných obětí, jak 
vyplývá z údajů Evropské komise;

3. zdůrazňuje, že podle údajů je organizovaný zločin v zemích, kde je zprostředkovávání 

                                               
1 Sigma Hudaová, zvláštní zpravodajka OSN pro obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, ve své zprávě 
z roku 2006 zdůraznila přímý dopad politik zaměřených na prostituci na rozsah obchodování s lidmi. 
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prostituce legální, významným faktorem tohoto jevu1;

4. zdůrazňuje, že prostituce a vykořisťování v rámci sexuálního průmyslu mohou mít ničivý 
dopad na dotčené osoby a jsou rovněž příčinou a důsledkem nerovnosti žen a mužů a 
přetrvávajících genderových stereotypů, např. názoru, že tělo dívek a žen je na prodej 
k uspokojení sexuálních potřeb mužů;

5. konstatuje, že 80–95 % osob, které se prostituují, bylo před zahájením prostituce 
vystaveno některé formě násilí (znásilnění, incestu, pedofilii), přičemž 62 % z nich uvedlo 
znásilnění a 68 % jich trpí posttraumatickými stresovými poruchami, což je stejné 
množství jako v případě obětí mučení2;

6. zdůrazňuje, že osoby, které se prostituují, jsou ze sociálního a ekonomického hlediska 
obzvláště zranitelné a riziko násilí je v této oblasti vyšší než u jiných činností;

7. bere na vědomí, že devět z deseti osob, které se prostituují, by s touto činností chtělo 
skončit, mají však pocit, že toho nejsou schopny3;

8. uznává, že prostituce má obecný dopad na násilí páchané na ženách, neboť z výzkumu 
v oblasti placeného sexu vyplývá, že muži, kteří ze sex platí, mají na ženy depreciativní 
názor4;

9. zdůrazňuje, že osoby, které se prostituují, by neměly být trestně stíhány, jako je tomu 
v některých členských státech, např. ve Spojeném království, Francii či Irské republice, a 
vyzývá všechny členské státy, aby zrušily represivní právní předpisy zaměřené na osoby, 
které se prostituují;

10. domnívá se, že nejúčinnějším způsobem, jak bojovat proti obchodování se ženami a 
dívkami za účelem pohlavního vykořisťování a zlepšit rovnost žen, je model uplatňovaný 
ve Švédsku, Finsku a Norsku (tzv. severský model), kdy trestným činem není poskytování 
sexuálních služeb ze strany osob, které se prostituují, ale jejich nákup;

11. poukazuje na údaje, které potvrzují odrazující účinek severského modelu vůči 
obchodování s lidmi do Švédska, kde nedošlo k nárůstu prostituce ani obchodování 
s lidmi za účelem poskytování sexuálních služeb, a zdůrazňuje, že tento model podporuje 
stále více obyvatel, především mladí lidé, což dokládá, že legislativa dokázala změnit 
postoje;

12. připomíná, že v boji proti pohlavnímu vykořisťování žen a dívek mají zásadní význam 
                                               
1 Společná zpráva města Amsterodamu a nizozemského ministerstva spravedlnosti, v níž se uvádí, že polovina 
podniků působících v oblasti prostituce, které musí mít licenci, má ve svém vedení jednoho nebo několik osob se 
záznamem v trestním rejstříku.
2 Zdroj: Melissa Farley, „Violence against women and post-traumatic stress syndrome“ (Násilí páchané na 
ženách a posttraumatický stresový syndrom), Women and Health, 1998; Dominique Damant et al., ‘Trajectoires 
d’entrée en prostitution : violence, toxicomanie et criminalité’, Le Journal International de Victimologie, č. 3, 
duben 2005.
3 Ze 785 osob, které se prostituují, z 9 zemí jich s prostitucí chtělo skončit 89 %, Farley et al, 2003.
4 Na této stránce lze nalézt několik studií na téma placeného sexu: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.



PE519.748v01-00 8/12 PR\1004417CS.doc

CS

strategie prevence zaměřené na jednotlivá pohlaví a opatření ke zvýšení informovanosti;

13. domnívá se, že vnímání prostituce jako „práce v oblasti sexuálních služeb“ a obecná 
dekriminalizace sexuálního průmyslu nejsou řešením, jak ochránit zranitelné ženy a 
dívky, ale mají opačný účinek a vystavují je vyššímu riziku domácího násilí;

14. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby uvolnily nezbytné prostředky a nástroje 
k boji proti obchodování s lidmi a pohlavnímu vykořisťování a omezily prostituci, neboť 
jsou porušením základních práv žen a rovnosti žen a mužů;

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby zhodnotila dosavadní dopad evropského právního rámce pro 
odstranění obchodování s lidmi za účelem pohlavního vykořisťování a v oblasti forem 
prostituce a způsobů obchodování s lidmi za účelem pohlavního vykořisťování v EU 
provedla další výzkum;

16. vyzývá členské státy, aby při provádění politik zaměřených proti obchodování s lidmi, 
pohlavnímu vykořisťování a prostituci zajistily spolupráci všech příslušných stran –
nevládních organizací, policie a jiných donucovacích orgánů a sociálních a 
zdravotnických služeb;

17. upozorňuje vnitrostátní orgány, že hospodářský pokles má dopad na rostoucí počet žen a 
dívek, které jsou nuceny začít s prostitucí, a naléhavě tyto orgány vyzývá, aby jim 
pomáhaly najít alternativní způsoby obživy;

18. naléhavě vyzývá členské státy, aby obětem obchodování s lidmi či pohlavního 
vykořisťování poskytovaly sociální služby a prováděly politiky, jejichž cílem je pomoci 
zranitelným ženám a dívkám s ukončením prostituce;

19. naléhavě vyzývá členské státy, aby zhodnotily pozitivní dopady kriminalizace nákupu 
sexuálních služeb na omezování prostituce a obchodování s lidmi s cílem změnit své 
právní předpisy;

20. vyzývá EU a její členské státy, aby v zemích původu osob, které se prostituují a jež jsou 
obětí obchodování s lidmi, rozvíjely politiky prevence;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k tomu, že prostituce je ve většině členských států nelegální, lze ji obtížně 
kvantifikovat. Podle zprávy organizace Fondation Scelles z roku 2012 má prostituce 
celosvětový rozměr a je do ní zapojeno přibližně 40–42 milionů osob, přičemž 90 % z nich je 
závislých na zprostředkovateli. V dubnu 2013 byla zveřejněna vůbec první zpráva úřadu 
Eurostat s oficiálními údaji o prostituci1. Zabývala se obchodováním s lidmi v EU v letech 
2008–2010. 

Jisté však je, že prostituce a pohlavní vykořisťování jsou nepochybně genderovou 
problematikou, neboť ženy a dívky dobrovolně či nuceně prodávají své tělo mužům, kteří za 
jejich služby platí. Většina osob, které jsou obětí obchodování s lidmi za účelem pohlavního 
vykořisťování, jsou navíc ženy a dívky.

Forma násilí páchaného na ženách, útok na lidskou důstojnost a narušení rovnováhy žen a 
mužů

Prostituce a pohlavní vykořisťování žen a dívek představují určité formy násilí a jako takové 
jsou překážkami dosažení rovnosti žen a mužů. Všechny osoby, které kupují sexuální služby, 
jsou v podstatě muži. Vykořisťování v sexuálním průmyslu je současně příčinou i následkem 
nerovnosti žen a mužů a udržuje názor, že tělo dívek a žen je na prodej. 

Prostituce je zcela zřejmým a naprosto otřesným útokem na lidskou důstojnost. Vzhledem 
k tomu, že lidská důstojnost je výslovně zmíněna v Listině základních práv, je Evropský 
parlament povinen podávat zprávu o prostituci v EU a hledat možnosti, jak v tomto ohledu 
posílit rovnost žen a mužů a lidská práva.

Přímá souvislost s obchodováním s lidmi a organizovaným zločinem

Prostituce v Evropské unii i v celém světě přímo souvisí s obchodováním se ženami a 
dívkami. 62 % žen, které se staly obětí obchodování s lidmi, jsou také obětí pohlavního 
vykořisťování. 

Obětí obchodování s lidmi se stává stále větší počet žen a dívek, a to nejen z třetích zemí do 
Unie, ale také z některých členských států (např. Rumunska a Bulharska) do jiných zemí 
Evropské unie. EU se proto musí neprodleně zabývat obchodováním s lidmi z východu na 
západ a přijmout důrazná opatření k boji proti této konkrétní formě násilí na ženách. 

Prostituce je hlavním faktorem organizovaného zločinu a z hlediska objemu, dosahu a 
množství souvisejících finančních prostředků figuruje na druhém místě za drogami. 
Odhadované příjmy z prostituce dosahují podle internetové stránky databáze Havocscope2

v celosvětovém měřítku 186 miliard amerických dolarů ročně. 

Vzhledem k tomu, že prostituce je organizovaným zločinem provozována v podstatě v tak 
velkém rozsahu, že funguje jako trh, kde poptávka stimuluje nabídku, musí donucovací 
                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

2 Viz:  http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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orgány v celé EU přijmout důrazná a náležitá opatření k vysledování zločinců a současně 
ochránit oběti, osoby, které se prostituují, a ženy a dívky, které se staly obětí obchodování 
s lidmi za účelem pohlavního vykořisťování. Samostatnou, ale související problematikou, 
která vyžaduje naši pozornost, je také narůstající prostituce po internetu, jež je v některých 
případech propojena s pornografickými internetovými stránkami. 

Pod ekonomickým tlakem

Ženy se k prostituci mohou uchýlit i z důvodu finanční tísně. Současná finanční krize si 
vybírá svou daň, neboť ženy (zejména matky samoživitelky) se stále častěji uchylují 
k prostituci ve své zemi nebo za ní odcházejí z chudších zemí na jihu Evropské unie do 
severních států. Mezi prostitucí a rovností žen a mužů proto existuje spojitost, neboť 
prostituce přímo souvisí s úlohou a pozicí žen ve společnosti, jejich přístupem na trh práce, 
rozhodováním, zdravím a vzděláním a rovněž možnostmi, které jim strukturální nerovnost žen 
a mužů nabízí. 

Dva odlišné přístupy k prostituci a pohlavnímu vykořisťování v Evropě

Otázka prostituce a rovnosti žen a mužů je složitá i proto, že existují dva protichůdné modely 
přístupu k této problematice. První model vnímá prostituci jako porušení práv žen a důvod 
přetrvávající nerovnosti žen a mužů. Odpovídajícím legislativním přístupem je 
abolicionismus, který trestně stíhá jednání v oblasti prostituce, v některých případech i nákup 
sexuálních služeb, zatímco samotnou prostituci za nelegální nepovažuje. Druhý model 
vychází z toho, že prostituce sama o sobě posiluje rovnost žen a mužů, neboť prosazuje právo 
ženy rozhodovat o svém těle. Zastánci tohoto modelu tvrdí, že prostituce je jen jinou formou 
pracovní činnosti a nejlepším způsobem, jak chránit prostituující se ženy, je zlepšit jejich 
„pracovní podmínky“ a uznat prostituci za „práci v oblasti sexuálních služeb“. Podle tohoto 
regulačního modelu jsou prostituce a související činnosti legální a regulované a ženy by si 
mohly zvolit svého zprostředkovatele, tzv. pasáky. Považovat prostituci a její 
zprostředkovávání za běžné činnosti či jejich jakákoli legalizace by však na straně druhé 
mohlo znamenat legalizaci sexuálního otroctví a nerovnosti žen a mužů.

V Evropské unii existují samozřejmě oba přístupy. V některých členských státech včetně 
Nizozemska, Německa, Rakouska a Dánska je zprostředkovávání prostituce legální, zatímco 
ve Spojeném království, Francii, Irské republice a dalších jsou osoby, které se prostituují, 
nebo některé činnosti (např. nabízení sexuálních služeb touto osobou) v celém rozsahu nebo 
částečně stíhány. Budeme-li předpokládat genderovou vyváženost v sexuálním průmyslu, 
která neexistuje, nelze však proti nerovnosti žen a mužů a sexuální podřízenosti účinně 
postupovat1. 

V zemích, kde je prostituce a její zprostředkovávání legální, je k dispozici stále více důkazů 
prokazujících nedostatky tohoto systému. Německá vláda v roce 2007 připustila, že zákon o 
legalizaci prostituce omezil trestnou činnost a třetina státních zástupců v Německu uvedla, že 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
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z důvodu legalizace prostituce „je obtížnější stíhat obchodování s lidmi a kuplířství“1. Starosta 
nizozemského Amsterodamu v roce 2003 konstatoval, že legalizace prostituce nedokázala 
zabránit obchodování s lidmi, a podle něj „se zdá nemožné vytvořit bezpečnou a 
kontrolovatelnou oblast, kterou by organizovaný zločin nezneužíval“. Podle Úřadu OSN pro 
drogy a kriminalitu je Nizozemsko jednou z hlavních cílových zemí, kam směřují oběti 
obchodování s lidmi.   

Účinnost severského modelu

S ohledem na přesvědčivé důkazy, kterých je stále více, dokládající, že legalizace prostituce a 
její zprostředkovávání nijak nepřispívají k prosazování rovnosti žen a mužů nebo k omezení 
obchodování s lidmi, proto zpravodajka v této zprávě dospěla k závěru, že základní rozdíl 
mezi oběma výše popsanými modely rovnosti žen a mužů spočívá v tom, že přístup 
k prostituci jako k „práci“ přispívá k tomu, aby ženy v prostituci pokračovaly. Naopak názor, 
že prostituce je porušením lidských práv žen, prostituci žen brání.

Tento názor podporují i zkušenosti ze Švédska, Finska a Norska, které není členem EU, kde 
se uplatňuje tzv. severský model přístupu k prostituci. Švédsko svou legislativu týkající se 
prostituce změnilo v roce 1999 tak, že zakázalo nákup sexuálních služeb a dekriminalizovalo 
osob, které se prostituují. Trestný čin tak jinými slovy páchá osob, která si tyto služby kupuje, 
což je v podstatě téměř vždy muž, a nikoli prostitutka. Švédsko tento zákon přijalo v rámci 
obecné iniciativy k odstranění všech překážek rovnosti švédských žen. 

Tento zákon měl ve Švédsku dramatický dopad. Počet osob, které se ve Švédsku prostituují, 
odpovídá jedné desetině těchto osob v sousedním Dánsku, kde je nákup sexuálních služeb 
legální, přičemž Dánsko má méně obyvatel než Švédsko. V důsledku tohoto zákona se 
změnilo veřejné mínění. V roce 1996 podporovalo kriminalizaci mužů kupujících si sexuální 
služby 45% žen a 20 % mužů. V roce 2008 tento zákon podpořilo 79 % žen a 60 % mužů. 
Švédská policie navíc potvrdila, že severský model má odrazující účinek na obchodování 
s lidmi za účelem pohlavního vykořisťování.

Důkazů dokládajících účinnost severského modelu pro omezování prostituce a obchodování 
se ženami a dívkami, a tím i pro prosazování rovnosti žen a mužů, je k dispozici stále více. 
Naopak země, kde je zprostředkovávání prostituce legální, se stále potýkají s problémy 
v oblasti obchodování s lidmi a organizovaného zločinu, neboť jsou spojeny s prostitucí. Tato 
zpráva se proto vyslovuje ve prospěch severského modelu a naléhavě vyzývá vlády těch 
členských států, které k prostituci zaujímají jiný přístup, aby s ohledem na úspěšné výsledky 
Švédska a jiných zemí, které severský model uplatňují, provedly přezkum svých právních 
předpisů. Takový krok by zajistil podstatný pokrok v otázce rovnosti žen a mužů v Evropské 
unii.

Tato zpráva nezaujímá negativní postoj vůči prostitutkám. Je proti prostituci, nikoli proti 

                                               
1 Viz také článek v časopisu Der Spiegel ze dne 30. května 2013: 
http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-
germany-a-902533.html
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prostitutkám. Tato zpráva doporučuje, aby byl za viníka považován spíše muž kupující si 
sexuální služby než prostitutka, a proto představuje další krok k úplnému zrovnoprávnění žen 
a mužů v celé Evropské unii.


