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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους 
στην ισότητα των φύλων
(2013/2103 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του 1948,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της 
εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) του 1979, που έχει ως στόχο την 
καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας γυναικών και της εκμετάλλευσης της 
γυναικείας πορνείας,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1993 σχετικά με την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών, το άρθρο 2 της οποίας ορίζει ότι η βία κατά των γυναικών 
περιλαμβάνει: «σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που εκδηλώνεται στην 
ευρύτερη κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλού, της εμπορίας γυναικών και της καταναγκαστικής 
πορνείας»,

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Παλέρμο του 2000 για την πρόληψη, την καταστολή 
και τη δίωξη της εμπορίας ατόμων, ιδίως γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει 
τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και προσαρτάται 
στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος,

– έχοντας υπόψη τον στρατηγικό στόχο Δ.3 της Πλατφόρμας Δράσης και της Διακήρυξης 
του Πεκίνου του 1995,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 29 της ΔΟΕ περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής 
εργασίας, το άρθρο 2 της οποίας ορίζει την αναγκαστική εργασία,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον εν λόγω τομέα, όπως τη 
σύσταση αριθ. R 11 του 2000 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σύσταση R 5 του 2002 για την προστασία των 
γυναικών από τη βία και τη σύσταση 1545 του 2002 σχετικά με την εκστρατεία για την 
καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών,

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη (11) των Βρυξελλών της Διεθνούς Οργάνωσης για τη 
Μετανάστευση σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
με την οποία απευθύνεται έκκληση για μια ολοκληρωμένη, πολυτομεακή και 
αποτελεσματικά συντονισμένη πολιτική που να περιλαμβάνει φορείς από όλους τους 
ενδιαφερόμενους τομείς,
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– έχοντας υπόψη την υπουργική απόφαση αριθ. 1(12) που έλαβε ο ΟΑΣΕ το 2000 στη 
Βιέννη για τη στήριξη των μέτρων του ΟΑΣΕ, καθώς και το σχέδιο δράσης του ΟΑΣΕ 
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (απόφαση αριθ. 557 του 2003),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 
2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με πρωτοβουλίες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 1995 σχετικά με την Τέταρτη 
Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στο Πεκίνο, «Ισότητα, ανάπτυξη και ειρήνη»3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 1997 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για το παράνομο και βλαβερό περιεχόμενο στο Internet4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την ανάγκη 
διεξαγωγής εκστρατείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μηδενική ανοχή της βίας 
κατά των γυναικών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 1997 για το Πράσινο Βιβλίο της 
Επιτροπής σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Νοεμβρίου 1997 για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, σχετικά με την καταπολέμηση του παιδεραστικού τουρισμού το μνημόνιο για 
τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
παιδεραστίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 1997 για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για τη σωματεμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 1998 για την πρόταση σύστασης του 
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το σεβασμό των 

                                               
1 EE C 203 της 1.8.2002, σ. 1.
2 EE C 260 της 29.10.2003, σ. 4.
3 EE C 166 της 3.7.1995, σ. 92.
4 EE C 150 της 19.5.1997, σ. 38.
5 EE C 304 της 6.10.1997, σ. 55.
6 EE C 339 της 10.11.1997, σ. 420.
7 EE C 358 της 24.11.1997, σ. 37.
8 EE C 14 της 19.1.1998, σ. 19.
9 EE C 193 της 17.8.2006, σ. 126.
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δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 1999 για την εναρμόνιση μορφών 
προστασίας συμπληρωματικών προς το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Μαρτίου 2000 για την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την καταπολέμηση του παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Απριλίου 2000 σχετικά με την πρωτοβουλία της 
Δημοκρατίας της Αυστρίας για τη λήψη απόφασης του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που 
δόθηκε στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Περαιτέρω ενέργειες 
στην καταπολέμηση της σωματεμπορίας γυναικών»6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2000 σχετικά με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής που αφορά τα θύματα αξιόποινων πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
Προβληματισμός για πρότυπα και δράση7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την πρόταση για 
απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές 
πρόληψης της εμπορίας γυναικών και παιδιών ευάλωτων στη σεξουαλική 
εκμετάλλευση9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή 
κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν 
μελλοντικές ενέργειες10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την καταναγκαστική 

                                               
1 EE C 98 της 9.4.1999, σ. 267.
2 EE C 150 της 28.5.1999, σ. 203.
3 ΕΕ C 040 της 7.2.2001, σ. 20
4 EE C 40 της 7.2.2001, σ. 41.
5 EE C 59 της 23.2.2001, σ. 258.
6 EE C 59 της 23.2.2001, σ. 307.
7 EE C 67 της 1.3.2001, σ. 304.
8 EE C 53 της 28.2.2002, σ. 114.
9 EE C 287 της 24.11.2006, σ. 18.
10 EE C 288 της 25.11.2006, σ. 16.
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πορνεία στο πλαίσιο διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες 
και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57η σύνοδο 
της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και η πρόληψη κάθε μορφής 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία είναι ένα φαινόμενο που αφορά περισσότερο το ένα 
φύλο, με τη συντριπτική πλειονότητα των εκδιδόμενων ατόμων να είναι γυναίκες και 
κορίτσια και όλους σχεδόν τους αγοραστές να είναι άντρες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ως εκ τούτου, αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια της ανισότητας των φύλων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανισότητα των 
φύλων στην κοινωνία και έχει αντίκτυπο στην αντίληψη όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και τη σεξουαλικότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές της πορνείας τροφοδοτούν την εμπορία γυναικών και 
κοριτσιών, ιδίως σε χώρες όπου η βιομηχανία του σεξ έχει νομιμοποιηθεί5·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στη στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ γυναικών 
και ανδρών (2010-2015) διακηρύσσει ότι «οι ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών 
αποτελούν παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη 
μέλη αντιμετωπίζουν την πορνεία, καθώς υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις: η μία 
προσέγγιση αντιμετωπίζει την πορνεία ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών –
μια μορφή σεξουαλικής δουλείας– η οποία οδηγεί σε ανισότητα κατά των γυναικών· η 
άλλη προσέγγιση υποστηρίζει ότι η πορνεία καθαυτή προάγει την ισότητα των φύλων, 
ενισχύοντας το δικαίωμα της γυναίκας να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίον διαχειρίζεται 
το σώμα της· 

                                               
1 EE C 291 της 30.11.2006, σ. 292.
2 EE C 285 της 21.10.2010, σ. 53.
3 EE C 296 της 2.10.2012, σ. 26.
4 Εγκεκριμένα κείμενα, P7_TA(2013)0045.
5 Στην έκθεση της Sigma Huda, ειδικής εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων που 
αφορά κυρίως γυναίκες και παιδιά, η οποία εκπονήθηκε το 2006, υπογραμμίζεται ο άμεσος αντίκτυπος των 
πολιτικών για την πορνεία στην κλίμακα της εμπορίας ανθρώπων. 
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαστροπεία, η οποία ισοδυναμεί με έγκριση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης τρίτων, έχει νομιμοποιηθεί σε αρκετά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων 
της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Ελλάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω 
Χώρες έχουν καταχωρηθεί από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος ως ένας από τους κυριότερους 
προορισμούς για θύματα εμπορίας ανθρώπων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η γερμανική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει 
καμία αξιόπιστη ένδειξη ότι [ο νόμος περί νομιμοποίησης της πορνείας] έχει περιορίσει 
την εγκληματικότητα», και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των γερμανών 
εισαγγελέων έχουν επισημάνει ότι η νομιμοποίηση της πορνείας έχει «δυσχεράνει το έργο 
τους όσον αφορά τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων και τη μαστροπεία»·

1. αναγνωρίζει ότι η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση συνιστούν παραβιάσεις της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και, ως εκ τούτου, αντίκεινται στις αρχές του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. αναγνωρίζει ότι η πορνεία τροφοδοτεί την εμπορία ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών 
τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζει ότι, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πλειονότητα (62%) είναι θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το 80% των 
βεβαιωμένων και εικαζόμενων θυμάτων·

3. επισημαίνει τα στοιχεία που δείχνουν ότι το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί βασικό 
παράγοντα σε περιπτώσεις όπου η μαστροπεία είναι νόμιμη1·

4. τονίζει ότι η πορνεία και η εκμετάλλευση στη βιομηχανία του σεξ μπορεί να έχουν 
καταστροφικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα και επιπροσθέτως αποτελούν όχι 
μόνο αιτία αλλά και συνέπεια της ανισότητας των φύλων, διαιωνίζοντας στερεότυπα για 
τα δύο φύλα όπως η άποψη ότι το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών διατίθεται προς 
πώληση προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανδρική ζήτηση για σεξ·

5. σημειώνει ότι το 80-95% των εκδιδόμενων ατόμων έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας 
προτού στραφούν στην πορνεία (βιασμό, αιμομιξία, παιδεραστία), το 62% εξ αυτών 
αναφέρουν ότι έχουν βιαστεί και το 68% υποφέρουν από μετατραυματική διαταραχή 
άγχους – ποσοστό ανάλογο με εκείνο των θυμάτων των βασανιστηρίων2·

6. τονίζει ότι τα εκδιδόμενα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα από κοινωνική και οικονομική 
άποψη και κινδυνεύουν περισσότερο να υποστούν βία από ό, τι σε οιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα·

7. αναγνωρίζει ότι 9 στις 10 εκδιδόμενες γυναίκες θα ήθελαν να σταματήσουν αλλά νιώθουν 

                                               
1 Κοινή έκθεση του Δήμου του Άμστερνταμ και του ολλανδικού υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία 
αναφέρεται ότι οι μισές από τις επιχειρήσεις πορνείας για τις οποίες απαιτείται άδεια έχουν έναν ή 
περισσότερους διευθυντές με ποινικό μητρώο.
2 Πηγή: Melissa Farley, ‘Violence against women and post-traumatic stress syndrome’ [«Βία κατά των γυναικών 
και σύνδρομο μετατραυματικού άγχους»], Women and Health, 1998· Dominique Damant et al., ‘Trajectoires 
d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité’, Le Journal International de Victimologie, τεύχος 
3, Απρίλιος 2005.
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ανίκανες να το κάνουν1·

8. αναγνωρίζει ότι η πορνεία έχει αντίκτυπο στη βία κατά των γυναικών εν γένει, καθώς, 
από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε άνδρες που αγοράζουν σεξ, προκύπτει ότι οι 
άνδρες αυτοί έχουν υποτιμητική στάση απέναντι στις γυναίκες2·

9. τονίζει ότι τα εκδιδόμενα άτομα δεν πρέπει να διώκονται ποινικώς, όπως συμβαίνει σε 
ορισμένα κράτη μέλη, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταργήσουν την 
κατασταλτική νομοθεσία κατά των εκδιδόμενων προσώπων·

10. θεωρεί ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών 
και κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και για τη βελτίωση της ισότητας 
των δύο φύλων είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη 
Νορβηγία (το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο), όπου εγκληματική πράξη συνιστά η 
αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, όχι οι υπηρεσίες των εκδιδόμενων ατόμων·

11. υπογραμμίζει τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις αποτρεπτικές επιπτώσεις που είχε το 
σκανδιναβικό μοντέλο στη Σουηδία, όπου η πορνεία και η σωματεμπορία δεν έχουν
αυξηθεί, καθώς και το γεγονός ότι το εν λόγω μοντέλο υποστηρίζεται όλο και 
περισσότερο από τον πληθυσμό, ιδίως από τους νέους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 
νομοθεσία επέφερε αλλαγές στη νοοτροπία·

12. υπενθυμίζει ότι οι στρατηγικές πρόληψης με βάση το φύλο καθώς και τα μέτρα 
ευαισθητοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης γυναικών και κοριτσιών·

13. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της πορνείας ως νόμιμης «σεξουαλικής εργασίας» και η 
αποποινικοποίηση της βιομηχανίας του σεξ εν γένει δεν αποτελεί λύση για την ασφάλεια 
των ευάλωτων γυναικών και κοριτσιών, αλλά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και τις εκθέτει 
σε υψηλότερο κίνδυνο πορνείας στον χώρο τους·

14. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν τα αναγκαία μέσα και 
εργαλεία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και για τη μείωση της πορνείας ως παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των δύο φύλων· 

15. προτρέπει την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που είχε έως σήμερα το 
ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και να προβεί σε περαιτέρω έρευνα των προτύπων πορνείας 
και εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση στην ΕΕ·

16. καλεί τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της πορνείας, να διασφαλίζουν ότι όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη –οι ΜΚΟ, η αστυνομία και άλλοι φορείς επιβολής του νόμου, 

                                               
1 Σε σύνολο 785 ατόμων από 9 χώρες, ποσοστό 89% ήθελε να ξεφύγει από την πορνεία, Farley κ.ά, 2003.
2 Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν αρκετές μελέτες για τα άτομα που αγοράζουν σεξ: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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καθώς επίσης οι κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες– συνεργάζονται μεταξύ τους·

17. εφιστά την προσοχή των εθνικών αρχών στον αντίκτυπο που έχει η οικονομική ύφεση 
στον αυξανόμενο αριθμό γυναικών και κοριτσιών που εξωθούνται στην πορνεία και 
προτρέπει τις εν λόγω αρχές να βοηθήσουν τα άτομα αυτά να βρουν εναλλακτικούς 
τρόπους βιοπορισμού·

18. προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες για θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και να εφαρμόσουν πολιτικές που θα 
βοηθήσουν ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια να εγκαταλείψουν την πορνεία·

19. προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις θετικές επιπτώσεις που έχει η 
ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών στη μείωση της πορνείας και της 
εμπορίας ανθρώπων, με στόχο την αλλαγή της νομοθεσίας τους·

20. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν πολιτικές πρόληψης στις χώρες 
καταγωγής των εκδιδόμενων ατόμων που έχουν πέσει θύματα εμπορίας·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πορνεία είναι ένα φαινόμενο που δύσκολα ποσοτικοποιείται, δεδομένου ότι είναι παράνομο 
στα περισσότερα κράτη μέλη. Σύμφωνα με έκθεση του Fondation Scelles του 2012, η πορνεία 
προσλαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις και σε αυτήν εμπλέκονται περίπου 40-42 εκατομμύρια 
άνθρωποι, εκ των οποίων το 90% εξαρτάται από κάποιον μαστροπό. Η πρώτη έκθεση της 
Eurostat με επίσημα στοιχεία σχετικά με την πορνεία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 20131. 
Επικεντρώθηκε στην εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ μεταξύ του 2008 και του 2010. 

Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι αναμφίβολα 
ζητήματα που αφορούν περισσότερο το ένα φύλο, με γυναίκες και κορίτσια να πουλούν το 
σώμα τους, εκούσια ή ακούσια, σε άντρες που πληρώνουν για την εν λόγω υπηρεσία. 
Επιπροσθέτως, η πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
είναι γυναίκες και κορίτσια.

Μορφή βίας κατά των γυναικών και καταστρατήγηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
της ισότητας των δύο φύλων 

Η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών αποτελούν μορφές βίας 
και ως τέτοιες συνιστούν εμπόδιο στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ουσιαστικά, 
όλοι όσοι αγοράζουν σεξουαλικές υπηρεσίες είναι άνδρες. Η εκμετάλλευση στη βιομηχανία 
του σεξ αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια της ανισότητας των φύλων, διαιωνίζοντας 
την άποψη ότι το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών διατίθεται προς πώληση. 

Η πορνεία συνιστά μια πολύ προφανή και παντελώς απεχθή παραβίαση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Δεδομένου ότι στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γίνεται σαφής 
αναφορά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθήκον να 
υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πορνεία στην ΕΕ και να εξετάζει τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να ενισχυθούν από την άποψη αυτή η ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Άμεση σύνδεση με την εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα

Η πορνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο συνδέεται άμεσα με την 
εμπορία γυναικών και κοριτσιών. Το 62% των γυναικών που είναι θύματα εμπορίας 
υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Ένας αυξανόμενος αριθμός γυναικών και κοριτσιών πέφτουν θύματα εμπορίας όχι μόνο από 
χώρες εκτός της Ένωσης αλλά και από ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Ρουμανία και Βουλγαρία) 
προς άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει 
επειγόντως αυτό το εμπόριο από την Ανατολή προς τη Δύση και να λάβει αυστηρά μέτρα για 
την καταπολέμηση αυτής της συγκεκριμένης μορφής βίας κατά των γυναικών. 

Η πορνεία αποτελεί βασικό παράγοντα του οργανωμένου εγκλήματος, τον δεύτερο 
βασικότερο μετά τα ναρκωτικά ως προς το εύρος, την εμβέλεια και το διακινούμενο χρήμα. 

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf
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Σύμφωνα με τον δικτυακό τόπο Havocscope1, τα έσοδα από την πορνεία εκτιμάται ότι 
ανέρχονται σε περίπου 186 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε όλο τον κόσμο. 

Εφόσον η πορνεία ελέγχεται ουσιαστικά σε τόσο μεγάλο βαθμό από το οργανωμένο έγκλημα, 
λειτουργώντας ως μια αγορά με ζήτηση που ενισχύει την προσφορά, οι υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για 
τον εντοπισμό των εγκληματιών, προστατεύοντας παράλληλα τα θύματα, τα εκδιδόμενα 
άτομα καθώς επίσης τις γυναίκες και τα κορίτσια που πέφτουν θύματα εμπορίας με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση. Ένα χωριστό αλλά σχετικό ζήτημα που απαιτεί επίσης προσοχή, 
είναι η πορνεία μέσω του διαδικτύου η οποία παρουσιάζει αύξηση και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, συνδέεται με δικτυακούς τόπους που προσφέρουν πορνογραφικό υλικό. 

Οικονομικός εξαναγκασμός

Η οικονομική απόγνωση μπορεί επίσης να οδηγήσει τις γυναίκες στην πορνεία. Η τρέχουσα 
οικονομική κρίση έχει αρνητικές συνέπειες στις γυναίκες (ιδίως στις ανύπαντρες μητέρες), οι 
οποίες καταφεύγουν όλο και συχνότερα στην πορνεία στη χώρα τους ή έρχονται από τις πιο 
φτωχές νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκπορνευθούν στη βόρεια Ευρώπη. 
Συνεπώς, η πορνεία συνδέεται με την ισότητα των φύλων, καθώς συνδέεται άμεσα με τον 
ρόλο και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, με την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, 
στη λήψη αποφάσεων, στην υγεία και την εκπαίδευση και στις προσφερόμενες επιλογές, με 
δεδομένη τη δομική ανισότητα μεταξύ των φύλων. 

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με την πορνεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
στην Ευρώπη

Το ζήτημα της πορνείας και της ανισότητας των φύλων περιπλέκεται λόγω του ότι υπάρχουν 
δύο ανταγωνιστικά μοντέλα αντιμετώπισής του. Το πρώτο μοντέλο αντιμετωπίζει την 
πορνεία ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και ως μέσο διαιώνισης της 
ανισότητας των φύλων. Η αντίστοιχη νομοθετική προσέγγιση υποστηρίζει την κατάργηση και 
ποινικοποιεί τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πορνεία, συμπεριλαμβάνοντας 
ορισμένες φορές στις συγκεκριμένες δραστηριότητες και την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, 
αν και η ίδια η πορνεία δεν είναι παράνομη. Το δεύτερο μοντέλο υποστηρίζει ότι η πορνεία 
καθαυτή προάγει την ισότητα των φύλων, ενισχύοντας το δικαίωμα της γυναίκας να ελέγχει 
τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το σώμα της. Οι υπέρμαχοι αυτού του μοντέλου 
υποστηρίζουν ότι η πορνεία αποτελεί μία ακόμα μορφή εργασίας και ότι ο καλύτερος τρόπος 
προστασίας των εκδιδόμενων γυναικών είναι η βελτίωση των «συνθηκών εργασίας» τους και 
η αναγωγή της πορνείας σε επαγγελματική «σεξουαλική εργασία». Συνεπώς, στο πλαίσιο 
αυτού του μοντέλου ρύθμισης, η πορνεία και οι σχετικές με αυτήν δραστηριότητες είναι 
νόμιμες και ρυθμισμένες και οι γυναίκες είναι ελεύθερες να προσλαμβάνουν διαχειριστές, οι 
οποίοι είναι γνωστοί και ως μαστροποί. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι η 
αναγωγή της πορνείας και της μαστροπείας σε φυσιολογικές δραστηριότητες ή η 
νομιμοποίησή τους με οιονδήποτε τρόπο ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της σεξουαλικής 
δουλείας και της ανισότητας σε βάρος των γυναικών.

Φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και τα δύο μοντέλα. Η μαστροπεία είναι 

                                               
1 Βλέπε: http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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παράνομη σε αρκετά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, της Γερμανίας, 
της Αυστρίας και της Δανίας, ενώ τα εκδιδόμενα άτομα ή ορισμένες από τις δραστηριότητές 
τους (όπως η προσέγγιση πελατών) έχουν διώκονται ποινικώς, πλήρως ή εν μέρει, μεταξύ 
άλλων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ωστόσο, η 
ανισότητα των φύλων και η σεξουαλική υποταγή δεν μπορούν να καταπολεμηθούν 
αποτελεσματικά εφόσον προϋποθέτουν συμμετρική παρουσία των φύλων στις 
δραστηριότητες της βιομηχανίας του σεξ, κάτι που δεν υφίσταται1. 

Στις περιπτώσεις που η πορνεία και η μαστροπεία είναι νόμιμες, υπάρχει αυξανόμενος όγκος 
στοιχείων που καταδεικνύουν τις αδυναμίες αυτού του συστήματος. Το 2007, η γερμανική 
κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι ο νόμος περί νομιμοποίησης της πορνείας έχει περιορίσει την 
εγκληματικότητα και ότι το ένα τρίτο των γερμανών εισαγγελέων επισήμανε ότι η 
νομιμοποίηση της πορνείας έχει «δυσχεράνει το έργο τους όσον αφορά τη δίωξη της 
εμπορίας ανθρώπων και τη μαστροπεία»2. Στις Κάτω Χώρες, το 2003 ο δήμαρχος του 
Άμστερνταμ δήλωσε ότι η νομιμοποίηση της πορνείας δεν κατάφερε να αποτρέψει την 
εμπορία ανθρώπων, λέγοντας ότι «δεν κατέστη δυνατόν να δημιουργηθεί μια ασφαλής και 
ελεγχόμενη ζώνη η οποία δεν θα γινόταν αντικείμενο κατάχρησης από το οργανωμένο 
έγκλημα.» Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 
και την Πρόληψη του Εγκλήματος, η Ολλανδία αποτελεί πλέον τον κυριότερο προορισμό για 
θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Η αποτελεσματικότητα του σκανδιναβικού μοντέλου

Δεδομένων των πειστικών και αυξανόμενων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η νομιμοποίηση 
της πορνείας και της μαστροπείας δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων και στη μείωση της εμπορίας ανθρώπων, στην παρούσα έκθεση 
συμπεραίνεται ότι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα ισότητας των φύλων που 
περιγράφεται παραπάνω έγκειται στο ότι η αντιμετώπιση της πορνείας ως απλής «εργασίας» 
συμβάλλει στην παραμονή των γυναικών στην πορνεία. Η αντιμετώπιση της πορνείας ως 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών βοηθά στην απομάκρυνση των 
γυναικών από την πορνεία.

Η εμπειρία της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, που δεν ανήκει στην ΕΕ, όπου 
εφαρμόζεται το «σκανδιναβικό μοντέλο» αντιμετώπισης της πορνείας, έρχεται να 
επιβεβαιώσει την άποψη αυτή. Το 1999 η Σουηδία άλλαξε τη νομοθεσία της περί πορνείας, 
απαγορεύοντας την αγορά σεξ και καταργώντας την ποινική δίωξη κατά του εκδιδόμενου 
ατόμου. Με άλλα λόγια, το άτομο που αγοράζει σεξ –σχεδόν πάντα ο άντρας– είναι εκείνο 
που διαπράττει ποινικό αδίκημα, όχι οι εκδιδόμενες γυναίκες. Η Σουηδία ψήφισε αυτόν τον 
νόμο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας με στόχο την άρση όλων των εμποδίων για 
την ισότητα των γυναικών στη Σουηδία. 

Ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στη Σουηδία ήταν θεαματικός. Ο αριθμός των 
εκδιδόμενων ατόμων στη Σουηδία ισοδυναμεί με το ένα δέκατο των εκδιδόμενων ατόμων 
                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
2 Βλέπε επίσης το άρθρο του Der Spiegel, της 30ής Μαΐου 2013: 
http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-
germany-a-902533.html
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στη γειτονική Δανία, όπου η αγορά σεξ είναι νόμιμη και ο πληθυσμός μικρότερος. Ο νόμος 
άλλαξε επίσης την κοινή γνώμη. Το 1996, ποσοστό 45% των γυναικών και 20% των ανδρών 
τάσσονταν υπέρ της ποινικής δίωξης των ανδρών που αγοράζουν σεξ. Το 2008, το 79% των 
γυναικών και το 60% των ανδρών τάσσονταν υπέρ του νόμου. Επιπλέον, η σουηδική 
αστυνομία επιβεβαιώνει ότι το σκανδιναβικό μοντέλο είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα ως προς 
την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του σκανδιναβικού μοντέλου όσον αφορά τη 
μείωση της πορνείας και της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών και, ως εκ τούτου, και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων, αυξάνονται συνεχώς. Στο μεταξύ, οι χώρες στις οποίες η 
μαστροπεία είναι νόμιμη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την 
εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα, τομείς που σχετίζονται με την πορνεία. 
Συνεπώς, στην παρούσα έκθεση υποστηρίζεται το σκανδιναβικό μοντέλο και προτρέπονται οι 
κυβερνήσεις των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν την πορνεία με άλλους τρόπους να 
αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους υπό το πρίσμα της επιτυχίας της Σουηδίας και άλλων 
χωρών που εφάρμοσαν το σκανδιναβικό μοντέλο. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα επέφερε 
σημαντική πρόοδο για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην παρούσα έκθεση δεν καταδικάζονται οι εκδιδόμενες γυναίκες. Καταδικάζεται η πορνεία 
αλλά υποστηρίζονται οι εκδιδόμενες γυναίκες. Δεδομένου ότι συνιστάται να θεωρείται 
ένοχος ο αγοραστής –ο άντρας που αγοράζει σεξ– και όχι η εκδιδόμενη γυναίκα, η παρούσα 
έκθεση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πορεία προς την πλήρη ισότητα των φύλων σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.


