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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

seksuaalse ärakasutamise ja prostitutsiooni ning nende mõju kohta soolisele 
võrdõiguslikkusele
(2013/2103(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 4 ja 5,

– võttes arvesse 1949. aasta ÜRO inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise 
konventsiooni,

– võttes arvesse 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta artiklit 6, mille alusel võideldakse igasuguse naistega kauplemise ja 
naiste prostitutsiooni ekspluateerimise vastu, 

– võttes arvesse ÜRO 1993. aasta naistevastase vägivalla likvideerimist käsitleva 
deklaratsiooni artiklit 2, milles sätestatakse, et naistevastane vägivald hõlmab üldises 
kogukonnas esinevat füüsilist, seksuaalset ja psühholoogilist vägivalda, sealhulgas 
vägistamist, seksuaalset väärkohtlemist, seksuaalset ahistamist ja hirmutamist tööl, 
haridusasutustes ja mujal, ning naistega kaubitsemist ja sunniviisilist prostitutsiooni,

– võttes arvesse 2000. aasta rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise 
ÜRO konventsiooni täiendavat naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse 
ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokolli (Palermo protokoll),

– võttes arvesse 1995. aasta Pekingi tegevusplatvormi strateegilist eesmärki D.3 ning 
deklaratsiooni,

– võttes arvesse sunniviisilist või kohustuslikku tööd käsitleva ILO konventsiooni nr 29 
artiklit 2, milles määratletakse sunniviisiline töö,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu sellealaseid soovitusi, nagu näiteks 2000. aasta 
soovitust nr R 11 inimkaubanduse kohta seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, 2002. aasta 
soovitust nr R 5 naiste kaitsmise kohta vägivalla eest ning 2002. aasta soovitust 1545 
naistega kaubitsemise vastase kampaania kohta,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Brüsseli deklaratsiooni (11) 
inimkaubanduse ennetamise ja sellevastase võitluse kohta, milles nõutakse põhjalikku, 
multidistsiplinaarset ja tõhusalt koordineeritud poliitikat, mis hõlmaks osalisi kõikidest 
seotud valdkondadest, 

– võttes arvesse 2000. aasta Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 
ministrite Viini kohtumise otsust nr 1(12) OSCE meetmete toetuseks ning OSCE 
tegevuskava inimkaubanduse vastu võitlemiseks (otsus nr 557, vastu võetud 2003. 
aastal),

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 13,
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– võttes arvesse nõukogu 19. juuli 2002. aasta raamotsust 2002/629/JSK inimkaubanduse 
vastu võitlemise kohta1,

– võttes arvesse nõukogu resolutsiooni inimkaubanduse ja eriti naistega kaubitsemise vastu 
võitlemiseks võetud algatuste kohta2,

– võttes arvesse oma 15. juuni 1995. aasta resolutsiooni ÜRO neljanda naiste 
maailmakonverentsi kohta: „Võrdsus, areng ja rahu”3,

– võttes arvesse oma 24. aprilli 1997. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni 
teatist internetis leviva ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu kohta4,

– võttes arvesse oma 16. septembri 1997. aasta resolutsiooni vajaduse kohta käivitada 
üleeuroopaline kampaania naistevastase vägivalla suhtes nulltolerantsi kehtestamiseks5,

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 1997. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni 
rohelist raamatut alaealiste ja inimväärikuse kaitse kohta audiovisuaal- ja teabeteenustes6,

– võttes arvesse oma 6. novembri 1997. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni 
teatist lastega seotud seksiturismi vastu võitlemise kohta ning mitteametlikku dokumenti, 
milles käsitletakse Euroopa Liidu jõupingutusi laste seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ennetamise tõhustamiseks7,

– võttes arvesse oma 16. detsembri 1997. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni 
teatist naistega kaubitsemise kohta seksuaalse ärakasutamise eesmärgil8,

– võttes arvesse oma 13. mai 1998. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu soovitus, mis käsitleb alaealiste ja inimväärikuse kaitset audiovisuaal- ja 
teabeteenustes9,

– võttes arvesse oma 17. detsembri 1998. aasta resolutsiooni inimõiguste austamise kohta 
Euroopa Liidus10,

– võttes arvesse oma 10. veebruari 1999. aasta resolutsiooni pagulase staatust täiendavate 
kaitsevormide ühtlustamise kohta Euroopa Liidus11,

– võttes arvesse oma 30. märtsi 2000. aasta resolutsiooni, mis käsitleb komisjoni teatist 
nõukogule, Euroopa Parlamendile, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele lastega seotud seksiturismi vastu võitlemiseks võetavate meetmete 

                                               
1 EÜT C 203, 1.8.2002, lk 1.
2 ELT C 260, 29.10.2003, lk 4.
3 EÜT C 166, 3.7.1995, lk 92.
4 EÜT C 150, 19.5.1997, lk 38.
5 EÜT C 304, 6.10.1997, lk 55.
6 EÜT C 339, 10.11.1997, lk 420.
7 EÜT C 358, 24.11.1997, lk 37.
8 EÜT C 14, 19.1.1998, lk 19.
9 ELT C 193, 17.8.2006, lk 126.
10 EÜT C 98, 9.4.1999, lk 267.
11 EÜT C 150, 28.5.1999, lk 203.
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rakendamise kohta1,

– võttes arvesse oma 11. aprilli 2000. aasta resolutsiooni Austria Vabariigi algatuse kohta 
võtta vastu nõukogu otsus lasteporno vastase võitluse kohta internetis2,

– võttes arvesse oma 18. mai 2000. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusplatvormi 
järelmeetmete kohta3,

– võttes arvesse oma 19. mai 2000. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni teatist 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Täiendavate meetmete võtmiseks võitluses naistega 
kauplemise vastu”4,

– võttes arvesse oma 15. juuni 2000. aasta resolutsiooni, milles käsitletakse komisjoni 
teatist „Kuriteoohvrid Euroopa Liidus: standardite ja meetmete analüüs”5,

– võttes arvesse oma 12. juuni 2001. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu raamotsus inimkaubanduse vastu võitlemise kohta6,

– võttes arvesse oma 17. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni seksuaalse kuritarvitamise 
suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate kohta7,

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2006. aasta resolutsiooni naistevastase vägivallaga 
võitlemise praeguse olukorra ja kavandatavate meetmete kohta8,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2006. aasta resolutsiooni sundprostitutsiooni kohta 
rahvusvaheliste spordiürituste raames9,

– võttes arvesse oma 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta10,

– võttes arvesse oma 5. aprilli 2011. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla vastu 
võitlemise ELi uue poliitilise raamistiku prioriteetide ja põhijoonte kohta11,

– võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ÜRO naiste olukorra komisjoni 
57. istungjärgu kohta „Igasuguse naiste- ja tütarlastevastase vägivalla tõkestamine ja 
likvideerimine”12,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

                                               
1 EÜT C 040, 7.2.2001, lk 20.
2 EÜT C 40, 7.2.2001, lk 41.
3 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
4 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 307.
5 EÜT C 67, 1.3.2001, lk 304.
6 EÜT C 53, 28.2.2002, lk 114.
7 ELT C 287, 24.11.2006, lk 18.
8 ELT C 288, 25.11.2006, lk 16.
9 ELT C 291, 30.11.2006, lk 292.
10 ELT C 285, 21.10.2010, lk 53.
11 ELT C 296, 2.10.2012, lk 26.
12 Vastuvõetud tekst, P7_TA(2013)0045.
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– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ja 
arengukomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et prostitutsioon on soopõhine nähtus, kus suurem osa prostitutsiooniks 
vahendatud inimestest on naised ja tütarlapsed ja peaaegu kõik seksuaalteenuse ostjad on 
mehed ning arvestades, et see on ühtaegu nii soolise ebavõrdsuse põhjus kui ka tagajärg;

B. arvestades, et prostitutsioon on olemuslikult seotud ühiskonnas valitseva soolise 
ebavõrdsusega ning see mõjutab naiste, meeste ja seksuaalsuse vaheliste suhete tajumist;

C. arvestades, et prostitutsiooniturud soodustavad naiste ja tütarlastega kaubitsemist, 
eelkõige riikides, kus seksitööstus on seadustatud1;

D. arvestades, et komisjon teatab oma naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegias (2010–
2015), et naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus rikub põhiõiguseid;

E. arvestades, et liikmesriikide prostitutsioonikäsitlused erinevad märkimisväärselt, välja 
võib tuua kaks peamist: üks lähenemisviis näeb prostitutsiooni naiste õiguste rikkumise ja 
seksuaalorjuse vormina, mille tagajärjeks on naiste sooline ebavõrdsus. Teise 
lähenemisviisi kohaselt toetab prostitutsioon soolist võrdõiguslikkust, rõhutades naise 
õigust kontrollida, mida ta soovib oma kehaga teha; 

F. arvestades, et kupeldamine, mis on võrdväärne teiste seksuaalse ärakasutamise 
lubamisega, on seadustatud mitmes liikmesriigis, kaasa arvatud Saksamaal, Madalmaades 
ja Kreekas; arvestades, et Madalmaad on ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise 
büroos nimetatud inimkaubanduse ohvrite peamiseks sihtkohaks;

G. arvestades, et 2007. aastal tunnistas Saksamaa valitsus, et puuduvad usutavad tõendid 
selle kohta, et prostitutsiooni seadustamine oleks kuritegevust vähendanud, ning 
arvestades, et kolmandik saksa prokuröridest on märkinud, et prostitutsiooni seadustamine 
on muutnud keerulisemaks nende töö inimkaubanduse ja kupeldamise uurimisel;

1. tunnistab, et prostitutsioon ja seksuaalne ärakasutamine on inimväärikuse rikkumised ning 
on seega vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtetega;

2. tunnistab, et prostitutsioon nii üleilmsel kui ka Euroopa tasandil toetab haavatavate naiste 
ja tütarlastega kauplemist ning rõhutab, et Euroopa Komisjoni andmetele tuginedes 
toimub suurem osa (62%) kauplemisest seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ning et naised 
ja tütarlapsed moodustavad 80% tuvastatud ja eeldatavatest ohvritest;

3. osutab andmetele, mis näitavad organiseeritud kuritegevuse suurt osatähtsust seal, kus 
kupeldamine on seadustatud2;

4. rõhutab, et prostitutsioonil ja ärakasutamisel seksitööstuses võivad olla hävitavad 
tagajärjed sellega seotud inimestele, olles seejuures nii soolise ebavõrdsuse põhjus kui ka 

                                               
1 ÜRO eriraportööri Sigma Huda 2006. aasta aruanne inimkaubanduse ja eelkõige naiste ja lastega kauplemise 
kohta tõi välja prostitutsiooni käsitleva poliitika otsese mõju inimkaubanduse ulatusele.
2 Amsterdami linna ja Madalmaade justiitsministeeriumi ühisaruanne, milles toodi välja, et pooltel luba 
taotlevatel prostitutsiooniettevõtetel on üks või mitu kriminaalse taustaga juhatajat.
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tagajärg ning kinnistades soostereotüüpe nagu näiteks kujutlust, et naiste ja tütarlaste keha 
võib müüa meeste seksuaalsete vajaduste rahuldamiseks;

5. märgib, et 80–95% prostitutsiooniks vahendatud inimestest on enne prostitutsiooniärisse 
sisenemist kannatanud mingit tüüpi vägivalla all (vägistamine, intsest, pedofiilia), 62% 
neist on teatanud varasemast vägistamisest ning 68% kannatab traumajärgse stressihäire 
all (protsentides sama piinamisohvritega)1;

6. rõhutab, et prostitutsiooniks vahendatud inimesed on sotsiaalselt ja majanduslikult eriti 
haavatavad ning neid ohustab vägivald rohkem kui mis tahes teise tegevuse puhul;

7. tunnistab, et üheksa kümnest prostituudist sooviks lõpetada, ent leiavad, et pole selleks 
suutelised2;

8. tunnistab, et prostitutsioonil on mõju üldisele naiste vastu suunatud vägivallale, kuna seksi 
ostjate kohta tehtud uurimused näitavad, et meestel, kes ostavad seksi, on naistest 
alavääristav kujutluspilt3;

9. rõhutab, et prostitutsiooniks vahendatud isikuid ei tohiks kriminaliseerida, nagu see 
toimub osades liikmesriikides, näiteks Suurbritannias, Prantsusmaal ja Iirimaal, ning 
nõuab kõikidelt liikmesriikidelt prostitutsiooniks vahendatud isikute vastu suunatud 
represseerivate õigusaktide tühistamist;

10. on arvamusel, et kõige tõhusam viis naiste ja lastega seksuaalse ärakasutamise eesmärgil 
kaubitsemise vastu võitlemiseks ning soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks on 
Rootsis, Soomes ja Norras rakendatud mudel (nn Põhjamaade mudel), kus kuriteoks 
loetakse seksuaalteenuste ostmist, mitte prostituudiks vahendatud inimeste teenuseid;

11. toob esile andmed, mis kinnitavad, et Põhjamaade mudelil on hoiatav mõju inimeste 
kaubitsemisele Rootsis, kus prostitutsioon ega seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuv 
inimkaubandus ei ole kasvanud, ning et elanikkond ja eriti noored toetavad seda mudelit 
üha enam, mis näitab, et õigusaktid on toonud kaasa muudatusi hoiakutes;

12. tuletab meelde, et soopõhised ennetusstrateegiad ning teadlikkuse tõstmise meetmed on 
võtmeks naiste ja tütarlaste seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemiseks;

13. leiab, et prostitutsiooni käsitlemine seadusliku seksuaalteenuste osutamisena ning 
seksitööstuse üldine dekriminaliseerimine ei ole lahendus haavatavate naiste ja tütarlaste 
kaitsmiseks, vaid sel on vastupidine mõju, pannes nad veelgi suuremasse siseruumides 
aset leidva vägivalla ohtu;

                                               
1 Allikas: Melissa Farley, „Violence against women and post-traumatic stress syndrome”, Women and Health, 
1998; Dominique Damant jt, „Trajectoires d’entrée en prostitution : violence, toxicomanie et criminalité”, Le 
Journal International de Victimologie, nr 3, aprill 2005.
2 89% 785 prostitutsiooniga tegelevast inimesest 9 riigist soovis prostitutsiooniga tegelemise lõpetada, Farley jt, 
2003.
3 Mitmeid uuringuid seksuaalteenuse ostjate kohta võib leida siit:
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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14. innustab komisjoni ja liikmesriike kasutama vajalikke vahendeid, et võidelda 
inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise vastu ning vähendada prostitutsiooni kui 
naiste põhiõiguste ning soolise võrdõiguslikkuse rikkumist; 

15. innustab komisjoni hindama seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse 
kõrvaldamiseks loodud Euroopa õigusraamistiku senist mõju ning tegema täiendavaid 
uuringuid prostitutsiooni ja seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse 
mustrite kohta ELis;

16. kutsub liikmesriike üles inimkaubandust, seksuaalset ärakasutamist ja prostitutsiooni 
käsitlevate poliitikameetmete rakendamisel tagama, et kõik asjassepuutuvad osapooled 
nagu valitsusvälised organisatsioonid, politsei ja muud õiguskaitseasutused ning sotsiaal-
ja meditsiiniteenuste osutajad teeksid koostööd;

17. juhib riigiasutuste tähelepanu sellele, et majanduslanguse mõjul suureneb 
prostitutsiooniga tegelema sunnitud naiste ja tütarlaste arv ning innustab riigiasutusi 
leidma neile alternatiivseid viise elatise teenimiseks;

18. innustab liikmesriike tagama inimkaubanduse või seksuaalse ärakasutamise ohvritele 
sotsiaalteenuseid ning rakendama poliitikameetmeid, mille eesmärk on aidata haavatavatel 
naistel ja tütarlastel prostitutsioonist loobuda;

19. innustab liikmesriike hindama seksuaalteenuste ostmise kriminaliseerimise positiivset 
mõju prostitutsiooni ja inimkaubanduse vähendamisele ning muutma õigusakte;

20. kutsub ELi ja liikmesriike üles arendama prostituudiks vahendatud inimeste 
päritoluriikides välja ennetuspoliitika;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI

Prostitutsioon on raskesti mõõdetav nähtus, kuna see on enamikus liikmesriikides 
ebaseaduslik. Fondation Scelles’i 2012. aasta aruande kohaselt on prostitutsioon üleilmne 
nähtus, millesse on kaasatud ligikaudu 40–42 miljonit inimest, kellest 90% sõltuvad 
kupeldajast. Kõige esimene Eurostati aruanne, mis sisaldas ametlikke andmeid prostitutsiooni 
kohta, avaldati 2013. aasta aprillis1. Aruanne keskendus inimkaubandusele ELis aastatel 2008 
kuni 2010. 

Kindel on see, et prostitutsiooni ja seksuaalse ärakasutamise puhul on kindlasti tegemist 
soopõhiste probleemidega, kus naised ja tütarlapsed müüvad kas vabatahtlikult või 
sunniviisiliselt oma keha meestele, kes selle teenuse eest maksavad. Suurem osa seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil kaubitsetud isikutest naised ja tütarlapsed.

Naistevastase vägivalla vorm ning inimväärikuse ja soolise võrdõiguslikkuse rikkumine

Prostitutsioon ja naiste ja tütarlaste seksuaalne ärakasutamine on vägivalla vormid ning 
takistavad sellistena naiste ja meeste vahelist võrdsust. Peaaegu kõik seksuaalteenuste ostjad 
on mehed. Osalemine seksitööstuses on ühtaegu nii soolise ebavõrdsuse põhjuseks kui ka 
tagajärjeks, mis kinnistab kujutlust, et naiste ja tütarlaste kehad on müügiks. 

Prostitutsioon on väga ilmne ja äärmiselt õõvastav inimväärikuse rikkumine. Arvestades, et 
inimväärikus on põhiõiguste hartas eraldi välja toodud, on Euroopa Parlament kohustatud 
ELis toimuvast prostitutsioonist aru andma ning leidma viise, kuidas soolist võrdõiguslikkust 
ja inimõiguseid saaks sellega seonduvalt tugevdada.

Inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse otsene seos

Prostitutsioon Euroopa Liidus ja kogu maailmas on otseselt seotud naiste ja tütarlastega 
kaubitsemisega. Kuuskümmend kaks protsenti kaubitsemise ohvriks langenud naistest on 
seksuaalse ärakasutamise ohvrid. 

Suurenev hulk naisi ja tütarlapsi viiakse kaubitsemise teel mitte üksnes väljastpoolt liitu, vaid 
ka mõnest liikmesriigist (näiteks Rumeeniast ja Bulgaariast) teistesse Euroopa Liidu osadesse. 
Seetõttu tuleb ELil selle ida-lääne suunalise kaubitsemisega kiiresti tegeleda ning võtta 
rangeid meetmeid seda tüüpi naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. 

Prostitutsioon on märkimisväärne organiseeritud kuritegevuse tegur, mis on pärast uimasteid 
teisel kohal oma ulatuse ja leviku ning sellesse kaasatud rahahulga poolest. Havocscope’i 
veebilehe2 hinnangul toodab prostitutsioon kogu maailmas tulu ligikaudu 186 miljardit 
dollarit aastas. 

Kuna prostitutsioon toimub nii suures ulatuses organiseeritud kuritegevuse toel, toimides 
turuna, kus nõudlus määrab pakkumise, tuleb ELi õiguskaitseametitel võtta tugevaid ja 
asjakohaseid meetmeid kurjategijate tabamiseks, kaitstes samal ajal ohvreid, prostituudiks 
                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

2 Vt: http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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vahendatud isikuid ning seksuaalse ärakasutamise eesmärgil kaubitsetud naisi ja tütarlapsi. 
Eraldiseisva, kuid seonduva probleemina tuleb ühtlasi pöörata tähelepanu kasvavale internetis 
levivale prostitutsioonile, mis on mõningatel juhtudel seotud pornograafiat pakkuvate 
veebilehtedega. 

Majanduslik sundus

Rahapuudus võib samuti sundida naisi prostitutsioonile. Praegusel finantskriisil on selles oma 
osa, kuna naised (eriti üksikemad) hakkavad üha enam prostituudiks oma riigis või tulevad 
Euroopa Liidu lõunapoolsetest vaesematest riikidest, misjärel neid vahendatakse 
prostitutsiooniks põhja poole. Prostitutsioon on seega seotud soolise võrdõiguslikkusega, olles 
otseselt seotud naiste rolli ja kohaga ühiskonnas, nende juurdepääsuga tööturule, samuti 
otsuste tegemise, tervishoiu ja haridusega ning neile pakutavate valikutega, arvestades 
struktuurset soolist ebavõrdsust. 

Kaks erinevat lähenemisviisi prostitutsioonile ja seksuaalsele ärakasutamisele Euroopas

Prostitutsiooni ja soolise ebavõrdsuse probleemi teeb keeruliseks asjaolu, et eksisteerib kaks 
vastandlikku mudelit sellega tegelemiseks. Esimene mudel näeb prostitutsiooni naiste õiguste 
rikkumise ning soolise ebavõrdsuse kinnistamise vahendina. Sellele vastav seadusandlik 
lähenemisviis on kaotamist pooldav (ingl abolitionist) ning kriminaliseerib prostitutsiooniga 
seotud tegevused, mis mõnikord hõlmab ka seksuaalteenuste ostmist, ehkki prostitutsioon ise 
ei ole ebaseaduslik. Teise mudeli kohaselt suurendab prostitutsioon ise soolist 
võrdõiguslikkust, toetades naise õigust kontrollida, mida ta soovib oma kehaga teha. Selle 
mudeli pooldajad väidavad, et prostitutsioon on kõigest üks viis tööd teha ning parim viis 
prostitutsiooniga tegelevaid naisi kaitsta on parandada nende töötingimusi ning muuta 
prostitutsioon seksiteenusena professionaalsemaks. Selle reguleerimist pooldava (ingl 
regulationist) mudeli kohaselt on prostitutsioon ja sellega seotud tegevused seaduslikud ja 
reguleeritud ning naistel on õigus palgata endale korraldajad, keda nimetatakse ka 
kupeldajateks. Sellele vaatamata võib ka leida, et prostitutsiooni ja kupeldamise muutmine 
tavapärasteks tegevusteks või nende mis tahes viisil seadustamine tähendab seksuaalse orjuse 
ning naiste soolise ebavõrdsuse seadustamist.

Euroopa Liidus eksisteerivad loomulikult mõlemad mudelid. Kupeldamine on seaduslik 
mitmes liikmesriigis, sealhulgas Madalmaades, Saksamaal, Austrias ja Taanis, samas kui 
prostituudina töötavad isikud või mõned nende tegevustest (näiteks enese müügiks 
pakkumine) on täielikult või osaliselt kriminaliseeritud näiteks Suurbritannias, Prantsusmaal 
ja Iirimaal. Sellegipoolest ei saa soolise ebavõrdsuse ega seksuaalse allutamise vastu tõhusalt 
võidelda, eeldades et seksitööstuses valitseb sooline võrdsus, mis pole tõsi1. 

Seal, kus prostitutsioon ja kupeldamine on seaduslikud, esineb üha enam tõendeid, mis 
näitavad selle süsteemi puudujääke. 2007. aastal tunnistas Saksamaa valitsus, et 
prostitutsiooni legaliseerimise seadus oli vähendanud kuritegevust ning et üle kolmandiku 
saksa prokuröridest märkis, et prostitutsiooni seadustamine on muutnud keerulisemaks nende 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
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töö inimkaubanduse ja kupeldamise uurimisel1. Madalmaades sedastas Amsterdami linnapea 
2003. aastal, et prostitutsiooni seadustamine ei ole aidanud inimkaubitsemist ennetada, öeldes 
et paistab olevat võimatu luua turvalist ja kontrollitavat tsooni, mis ei oleks avatud 
organiseeritud kuritegevuse poolsele kuritarvitamisele. ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu 
võitlemise büroo andmetel on Holland praegu inimkaubanduse ohvrite peamiseks sihtkohaks. 

Põhjamaade mudeli tõhusus

Arvestades kindlaid ja kasvavaid tõendeid, et prostitutsiooni ning kupeldamise seadustamine 
ei aita edendada soolist võrdõiguslikkust ega vähenda inimkaubandust, on käesoleva aruande 
kokkuvõtteks, et ülalpool esitatud kahe soolise võrdõiguslikkuse mudeli peamine erinevus 
seisneb selles, et prostitutsiooni käsitlemine pelgalt „tööna” aitab hoida naisi 
prostitutsiooniäris. Prostitutsiooni käsitlemine naiste inimõiguste rikkumisena aitab hoida 
naised prostitutsioonist eemal.

Rootsi, Soome ja ELi mittekuuluva Norra kogemus nn Põhjamaade mudeli rakendamisel 
toetab seda vaatepunkti. Rootsi muutis oma prostitutsiooni käsitlevaid õigusakte 1999. aastal, 
keelates seksi ostmise ning dekriminaliseerides prostituudiks vahendatud isiku. Teisisõnu 
paneb kuriteo toime seksuaalteenuse ostja, kes on peaaegu alati mees, ja mitte prostituudiks 
vahendatud naine. Rootsi kehtestas selle seaduse osana üldisest algatusest kaotada Rootsis 
kõik takistused naiste võrdõiguslikkuse ees. 

Selle seadusandluse mõju Rootsis on olnud drastiline. Rootsis prostitutsiooniks vahendatud 
elanikkonna arv moodustab ühe kümnendiku Taanis vahendatud inimestest, kus seksi ostmine 
on seaduslik ning kus on väiksem elanikkond. Seadus on muutnud ka avalikku arvamust. 
1996. aastal pooldas 45% naistest ja 20% meestest meessoost seksuaalteenuse ostjate 
kriminaliseerimist. 2008. aastaks pooldas seadust 79% naistest ja 60% meestest. Lisaks 
kinnitab Rootsi politsei, et Põhjamaade mudelil on olnud hoiatav mõju seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil kaubitsemisele.

Tõendid Põhjamaade mudeli tõhususe kohta prostitutsiooni ja naiste ja tütarlastega 
kaubitsemise vähendamisele ning seeläbi soolise võrdõiguslikkuse edendamisele kasvavad 
pidevalt. Samal ajal seisavad riigid, kus kupeldamine on seaduslik, endiselt silmitsi 
inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevusega seotud probleemidega, kuna need on seotud 
prostitutsiooniga. Seega toetab käesolev aruanne Põhjamaade mudelit ning innustab valitsusi 
nendes riikides, kus prostitutsiooni käsitletakse teisiti, vaatama oma õigusakte läbi Rootsis 
ning teistes Põhjamaade mudeli vastu võtnud riikides saavutatud edu arvestades. Selline 
tegevus tooks kaasa märkimisväärse arengu Euroopa Liidu soolises võrdõiguslikkuses.

Käesolev aruanne ei ole suunatud prostituudiks vahendatud naiste vastu. See on 
prostitutsiooni vastu, aga prostitutsiooniks vahendatud naiste jaoks. Soovitades, et 
süüdiolevaks osapooleks loetakse pigem ostja – mees, kes ostab seksuaalteenust – ja mitte 
prostituudiks vahendatud naine, kujutab käesolev aruanne endast järjekordset sammu täieliku 

                                               
1 Vt ka Der Spiegel'i artiklit, 30.5.2013: http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-
despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533.html
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soolise võrdõiguslikkuse suunas kogu Euroopa Liidus.


