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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, valamint ezeknek a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásáról
(2013/2103(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 4. és 5. 
cikkére,

– tekintettel az emberkereskedelem, illetve mások prostitúciója kizsákmányolásának 
megszüntetéséről szóló, 1949. évi ENSZ-egyezményére,

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) 
minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. évi egyezmény (CEDAW) 6. cikkére, 
amely a nőkereskedelem és a nők prostitúciójának kizsákmányolásának minden formája 
elleni küzdelmet tűzi ki céljául, 

– tekintettel a nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló, 1993. évi ENSZ-nyilatkozatra, 
amelynek 2. cikke kimondja, hogy a nők elleni erőszak körébe tartozik „a testi, szexuális 
és lelki erőszak, amelyet az áldozat a családon kívül, a munkahelyen, oktatási 
intézményben vagy máshol szenved el, mint például a nemi erőszak, a szexuális 
bántalmazás, a szexuális zaklatás és megfélemlítés, a nőkereskedelem és a 
kényszerprostitúció”,

– tekintettel a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezményhez csatolt, az 
ember-, különösen a nő- és gyermekkereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és 
megbüntetéséről szóló, 2000. évi palermói jegyzőkönyvre,

– tekintettel az 1995. évi cselekvési platform és a Pekingi Nyilatkozat D.3. stratégiai 
célkitűzésére,

– tekintettel a kényszer- vagy kötelező munkáról szóló 29. sz. ILO-egyezményre, amelynek 
2. cikke meghatározza a kényszermunka fogalmát,

– tekintettel az Európa Tanács vonatkozó ajánlásaira, például a szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott emberkereskedelemről szóló, 2000. évi R 11. sz. ajánlásra, a nők 
erőszakkal szembeni védelméről szóló, 2002. évi R 5. sz. ajánlásra és a nőkereskedelem 
elleni kampányról szóló, 2002. évi 1545. sz. ajánlásra,

– tekintettel a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IOM) az emberkereskedelem 
megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről szóló (11.) Brüsszeli Nyilatkozatára, 
amely olyan átfogó, multidiszciplináris és hatékonyan összehangolt politikát szorgalmaz, 
amely az összes érintett terület szereplőit felöleli,

– tekintettel az EBESZ intézkedéseit támogató, az EBESZ emberkereskedelem elleni 
küzdelemről szóló cselekvési tervét (2003-ban elfogadott 557. sz. határozat) kiegészítő, 
az EBESZ 2000. évi bécsi miniszteri konferenciáján elfogadott 1(12) sz. határozatára,
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– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 13. cikkére,

– tekintettel az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló, 2002. július 19-i 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározatra1,

– tekintettel az ember-, különösen a nőkereskedelem elleni küzdelemre irányuló 
kezdeményezésekről szóló tanácsi állásfoglalásra2,

– tekintettel a „Fellépés az egyenlőségért, a fejlődésért és a békéért” címmel Pekingben 
megrendezett Nők Negyedik Világkonferenciáján elfogadott 1995. június 15-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az interneten található illegális és káros tartalmakról szóló bizottsági 
közleményről szóló, 1997. április 24-i állásfoglalására4,

– tekintettel a nőkkel szembeni erőszak tekintetében zéró toleranciát hirdető, uniós szintű 
kampány szükségességéről szóló, 1997. szeptember 16-i állásfoglalására5,

– tekintettel a kiskorúaknak és az emberi méltóságnak az audiovizuális és információs 
szolgáltatások terén történő védelméről szóló bizottsági zöld könyvről szóló, 1997. 
október 24-i állásfoglalására6,

– tekintettel a gyermekeket érintő szexturizmus elleni küzdelemről szóló bizottsági 
közleményről és a gyermekek szexuális bántalmazása és kizsákmányolása 
megelőzésének megerősítéséhez biztosított uniós hozzájárulásról szóló memorandumról 
szóló, 1997. november 6-i állásfoglalására7,

– tekintettel a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nőkereskedelemről szóló 
bizottsági közleményről szóló, 1997. december 16-i állásfoglalására8,

– tekintettel a kiskorúaknak és az emberi méltóságnak az audiovizuális és információs 
szolgáltatások terén történő védelméről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról szóló, 
1998. május 13-i állásfoglalására9,

– tekintettel az „Emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unióban” című 1998. 
december 17-i állásfoglalására10,

– tekintettel a menekültstátuszt kiegészítő védelem formáinak Európai Unióban történő 

                                               
1 HL C 203., 2002.8.1., 1. o.
2 HL C 260., 2003.10.29., 4. o
3 HL C 166., 1995.7.3., 92. o. 
4 HL C 150., 1997.5.19., 38. o.
5 HL C 304., 1997.10.6., 55. o.
6 HL C 339., 1997.11.10., 420. o.
7 HL C 358., 1997.11.24., 37. o.
8 HL C 14., 1998.1.19., 19. o.
9 HL C 193., 2006.8.17., 126. o.
10 HL C 98., 1999.4.9., 267. o.
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összehangolásáról szóló, 1999. február 10-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, a gyermekeket érintő 
szexturizmus elleni küzdelemre irányuló intézkedések végrehajtásáról szóló 
közleményről szóló, 2000. március 30-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Osztrák Köztársaság által egy internetes gyermekpornográfia elleni 
küzdelemről szóló tanácsi határozat elfogadása érdekében indított kezdeményezésről 
szóló, 2000. április 11-i állásfoglalására3,

– tekintettel a pekingi cselekvési platform nyomon követéséről szóló, 2000. május 18-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, a 
nőkereskedelem elleni fellépés terén teendő további intézkedésekről szóló közleményről 
szóló, 2000. május 19-i állásfoglalására5,

– tekintettel a „Bűncselekmények sértettjei az Európai Unióban: Gondolatok az 
alapelvekről és a megteendő intézkedésekről” című bizottsági közleményről szóló, 2000. 
június 15-i állásfoglalására6,

– tekintettel az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatra 
irányuló javaslatról szóló, 2001. június 12-i állásfoglalására7,

– tekintettel a szexuális kizsákmányolás által veszélyeztetett nők és gyermekek 
kereskedelmének megakadályozását szolgáló stratégiákról szóló, 2006. január 17-i 
állásfoglalására8,

– tekintettel a nők elleni erőszak leküzdésének jelenlegi helyzetéről és a további 
intézkedésekről szóló, 2006. február 2-i állásfoglalására9,

– tekintettel a nemzetközi sportesemények környezetében kialakuló kényszerprostitúcióról
szóló, 2006. március 15-i állásfoglalására10,

– tekintettel a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló, 2009. november 26-i 
állásfoglalására11,

– tekintettel a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret 

                                               
1 HL C 150., 1999.5.28., 203. o.
2 HL C 40., 2001.2.7., 20. o.
3 HL C 40., 2001.2.7., 41. o.
4 HL C 59., 2001.2.23., 258. o.
5 HL C 59., 2001.2.23., 307. o.
6 HL C 67., 2001.3.1., 304. o.
7 HL C 53., 2002.2.28., 114. o.
8 HL C 287., 2006.11.24., 18. o.
9 HL C 288., 2006.11.25., 16. o.
10 HL C 291., 2006.11.30., 292. o.
11 HL C 285., 2010.10.21, 53. o.
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prioritásairól és körvonalairól szóló, 2011. április 5-i állásfoglalására1,

– tekintettel az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának a nőkkel és leányokkal 
szembeni erőszak minden formájának kiküszöbölésével és megelőzésével foglalkozó 57. 
ülésszakáról szóló, 2013. február 6-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a prostitúció nemspecifikus jelenség, ahol a prostituált személyek túlnyomó 
többsége a nők és a lányok közül kerül ki, míg az ügyfelek szinte mindegyike férfi, és 
mivel ezért ez egyszerre oka és következménye a nemek közötti egyenlőtlenségnek;

B. mivel a prostitúció természetéből adódóan kapcsolódik a társadalomban tapasztalható 
nemek közötti egyenlőtlenséghez, valamint hatást gyakorol a nők és férfiak közötti 
kapcsolatok és a szexualitás megítélésére;

C. mivel a prostitúciós piacok táplálják a nő- és lánykereskedelmet, különösen azokban az 
országokban, ahol legalizálták a szexipart3;

D. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiájában (2010–2015) a 
Bizottság kijelenti, hogy „a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek sértik az alapvető 
jogokat”;

E. mivel hatalmas eltérés tapasztalható abban, ahogy a tagállamok a prostitúciót kezelik, és 
lényegében két fontos megközelítés különböztethető meg: az egyik a prostitúciót a nők 
jogai megsértésének – a szexuális rabszolgaság egy formájának – tekinti, amely a nők 
kárára nemek közötti egyenlőtlenséghez vezet; a másik megközelítés szerint maga a 
prostitúció segít fenntartani a nemek közötti egyenlőséget azzal, hogy a nők számára 
biztosítja a jogot a testük feletti önrendelkezéshez; 

F. mivel a kerítést, amely egyenlő mások szexuális kizsákmányolásának engedélyezésével, 
több tagállam legalizálta, többek között Németország, Hollandia és Görögország; mivel 
Hollandia az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának listáján az emberkereskedelem 
áldozatainak egyik vezető célállomásaként szerepel;

G. mivel 2007-ben a német kormány elismerte, hogy „nincsenek gyakorlati bizonyítékai 
annak, hogy [a prostitúciót legalizáló törvény nyomán] csökkent a bűnözés”, és mivel a 
német ügyészek egyharmada megállapította, hogy a prostitúció legalizálása 
„megnehezítette az emberkereskedelem és a kerítés üldözése terén végzett munkájukat”,

1. elismeri, hogy a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás az emberi méltóság megsértése, 

                                               
1 HL C 296., 2012.10.2., 26. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0045.
3 2006-os jelentésében Sigma Huda, az ENSZ emberkereskedelemmel, és különösen a nő- és 
gyermekkereskedelemmel foglalkozó különleges előadója a prostitúcióval kapcsolatos politikáknak az 
emberkereskedelem mértékére gyakorolt közvetlen hatását hangsúlyozta. 
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és ezért ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának elveivel;

2. elismeri, hogy a prostitúció világ- és Európa-szerte egyaránt a kiszolgáltatott nőkkel és 
lányokkal folytatott kereskedelmet táplálja, továbbá hangsúlyozza, hogy – miként azt az 
Európai Bizottság adatai is mutatják – többségükkel (62%) szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatnak kereskedelmet, valamint a nők és lányok alkotják az azonosított és 
feltételezett áldozatok 80%-át;

3. kiemeli azokat az adatokat, amelyek szerint a szervezett bűnözés jelentős szerephez jut 
ott, ahol a kerítés legálisnak számít1;

4. hangsúlyozza, hogy a prostitúció és a kizsákmányolás – amellett, hogy egyszerre okai és 
következményei a nemek közötti egyenlőtlenségnek és állandósítják a nemi 
sztereotípiákat, például azt az elképzelést, hogy a nők és lányok teste a férfiak szexuális 
igényeinek kielégítésére áruba bocsátható – a szexiparban borzasztó következményekkel 
járhat az érintettekre nézve;

5. megállapítja, hogy a prostituált személyek 80–95%-a esett már áldozatul az erőszak 
valamilyen formájának (nemi erőszak, vérfertőzés, pedofília) azt megelőzően, hogy 
prostitúciós tevékenységbe kezdett, 62%-uk számolt be arról, hogy megerőszakolták, és 
68%-uk szenved poszttraumatikus stressz zavartól – hasonló az arány a kínzás áldozatai 
esetében2;

6. hangsúlyozza, hogy a prostituált személyek szociális és gazdasági szempontból különösen 
kiszolgáltatottak, valamint jobban ki vannak téve az erőszak veszélyének, mint bármely 
más tevékenység esetében;

7. elismeri, hogy 10 prostituált személyből 9 szeretne felhagyni a prostitúcióval, de nem érzi 
magát képesnek erre3;

8. elismeri, hogy a prostitúció általánosságban befolyásolja a nőkkel szembeni erőszakot, 
miután a szexuális szolgáltatások ügyfeleiről végzett kutatások azt mutatják, hogy a 
szexuális szolgáltatást vásárló férfiakban lealacsonyító kép él a nőkről4;

9. hangsúlyozza, hogy a prostituált személyeket nem szabad kriminalizálni, mint azt néhány 
tagállamban teszik, például az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Írországban, 
és minden tagállamot arra kér, hogy helyezze hatályon kívül a prostituált személyekkel 
szembeni elnyomó jogszabályokat;

                                               
1 Amszterdam és a holland Igazságügyi Minisztérium közös jelentése, amely szerint a prostitúcióval foglalkozó 
engedélyköteles vállalkozások felénél egy vagy akár több vezető is büntetett előéletű.
2 Forrás: Melissa Farley, ’Violence against women and post-traumatic stress syndrome’ [A nőkkel szembeni 
erőszak és a poszttraumatikus stressz szindróma], Women and Health, 1998; Dominique Damant és mások, 
’Trajectoires d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité’ [A prostitúcióba kerülés pályája: 
erőszak, kábítószer-függőség és bűnözés], Le Journal International de Victimologie, 3. szám, 2005. április.
3 9 különböző országból származó, prostitúciós tevékenységet folytató 785 személy közül 89% ki akart kerülni a 
prostitúcióból, Farley és mások, 2003.
4 A szexuális szolgáltatások ügyfeleiről több tanulmány is található az alábbi webhelyen: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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10. úgy véli, hogy a nőkkel és lányokkal szexuális kizsákmányolás céljából folytatott 
kereskedelem elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség javításának leghatékonyabb 
módja a Svédországban, Finnországban és Norvégiában alkalmazott modell (az 
úgynevezett skandináv modell), ahol a szexuális szolgáltatás megvásárlása számít 
bűncselekménynek, nem pedig a prostituált személyek által nyújtott szolgáltatások;

11. kiemeli azokat az adatokat, amelyek alátámasztják a skandináv modellnek a Svédországba 
irányuló emberkereskedelemre gyakorolt visszatartó hatását, ahol nem nőtt a prostitúció és 
a szexuális célú emberkereskedelem, továbbá hangsúlyozza, hogy ez a modell egyre 
nagyobb támogatottságot élvez a lakosság, különösen a fiatalok körében, ami azt mutatja, 
hogy a jogszabály változást idézett elő az emberek hozzáállásában;

12. emlékeztet arra, hogy a nemspecifikus megelőzési stratégiák és a figyelemfelhívó 
intézkedések kulcsszerepet játszanak a nők és lányok szexuális kizsákmányolása elleni 
küzdelemben;

13. úgy véli, hogy a prostitúció törvényes „szexmunkának” tekintése és a szexipar 
büntetendőségének eltörlése általában nem jelent megoldást a kiszolgáltatott nők és 
lányok biztonsága szempontjából, hanem éppen ellenkező hatást vált ki, mivel nagyobb 
mértékben teszi ki őket a négy fal között elkövetett erőszak veszélyének;

14. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozgósítsák az emberkereskedelemmel és a 
szexuális kizsákmányolással elleni küzdelemhez és a prostitúció mérsékléséhez szükséges 
eszközöket, mivel ezek sértik a nők alapvető jogait és a nemek közötti egyenlőséget; 

15. sürgeti a Bizottságot, hogy értékelje a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott 
emberkereskedelem felszámolására szolgáló európai jogi keretrendszer eddigi hatását, és 
hogy végezzen további kutatást a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából 
folytatott emberkereskedelem Európai Unióban megfigyelhető mintáiról;

16. kéri a tagállamokat, hogy az emberkereskedelemmel, a szexuális kizsákmányolással és a 
prostitúcióval kapcsolatos politikák végrehajtása során biztosítsák, hogy minden érintett 
fél – nem kormányzati szervezetek, rendőrség és más bűnüldöző hatóságok, valamint 
szociális és orvosi szolgálatok – működjön együtt munkája során;

17. felhívja a nemzeti hatóságok figyelmét arra, hogy a gazdasági visszaesés következtében 
egyre több nő és lány kényszerül prostitúcióra, és sürgeti e hatóságokat, hogy segítsenek 
nekik más módot találni megélhetésük biztosítására;

18. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsanak szociális szolgáltatásokat az 
emberkereskedelem vagy a szexuális kizsákmányolás áldozatainak, valamint hajtsanak 
végre a kiszolgáltatott nőket és lányokat a prostitúció feladásában segítő politikákat;

19. sürgeti a tagállamokat, hogy jogszabályaik módosítása céljából értékeljék a szexuális 
szolgáltatások vásárlása kriminalizációjának a prostitúció és az emberkereskedelem 
csökkentésére gyakorolt kedvező hatásait;

20. kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki megelőzési politikákat 
azokban az országokban, ahonnan az emberkereskedelem áldozataivá váló prostituált 
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személyek származnak;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS

A prostitúció nehezen számszerűsíthető jelenség, tekintve, hogy a legtöbb tagállamban 
illegális. A Fondation Scelles által készített 2012-es jelentés szerint a prostitúció világszerte 
mintegy 40–42 millió embert érint, akiknek 90%-a függ kerítőtől. A prostitúcióval 
kapcsolatos hivatalos adatokat tartalmazó első Eurostat-jelentést 2013 áprilisában tették 
közzé1. A jelentés középpontjában az Európai Unióban 2008 és 2010 között folytatott 
emberkereskedelem állt. 

Az azonban biztos, hogy a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás tagadhatatlanul 
nemspecifikus problémák, ahol a nők és lányok önként vagy kényszer hatására áruba 
bocsátják testüket a szolgáltatásért fizető férfiak számára. A szexuális kizsákmányolás 
céljából emberkereskedelem áldozatává váltak többsége ráadásul nő vagy lány.

A nőkkel szembeni erőszak egy formája, valamint az emberi méltóság és a nemek közötti 
egyenlőség megsértése

A prostitúció és a nők és lányok szexuális kizsákmányolása erőszaknak számítanak, és mint 
ilyen akadályozzák a nők és férfiak közötti egyenlőséget. Gyakorlatilag a szexuális 
szolgáltatást vásárlók mindegyike férfi. A szexiparban folyó kizsákmányolás egyszerre oka és 
következménye a nemek közötti egyenlőtlenségnek, és állandósítja azt az elképzelést, hogy a 
nők és lányok teste áruba bocsátható. 

A prostitúció az emberi méltóság meglehetősen nyilvánvaló és kifejezetten visszataszító 
megsértése. Tekintettel arra, hogy az Alapjogi Charta kifejezetten említi az emberi 
méltóságot, az Európai Parlamentnek kötelessége jelentést tennie az Európai Unióban folyó 
prostitúcióról és megvizsgálnia a nemek közötti egyenlőség és az emberi jogok e téren történő 
megerősítésének lehetőségeit.

Közvetlen kapcsolat az emberkereskedelemmel és a szervezett bűnözéssel

Az Európai Unióban és a világban a prostitúció közvetlenül kapcsolódik a nőkkel és 
lányokkal folytatott kereskedelemhez. Az emberkereskedelem áldozatává vált nők 62%-a 
válik szexuális kizsákmányolás áldozatává is. 

Nemcsak az Unión kívüli országokból, hanem a bizonyos tagállamokból (pl. Romániából és 
Bulgáriából) az Európai Unió más országaiba irányuló emberkereskedelemnek is egyre több 
nő és lány esik áldozatává. Az Uniónak ezért sürgősen kezelnie kell ezt a keletről nyugatra 
irányuló emberkereskedelmet, és szigorú intézkedéseket kell hoznia a nőkkel szembeni 
erőszak e konkrét formájának leküzdésére. 

A prostitúció jelentős tényező a szervezett bűnözésben, méretét és kiterjedését, valamint az 
érintett pénzforgalmat tekintve a második helyet foglalja el a kábítószerek után. A 
Havocscope weboldal2 becslése szerint szerte a világon a prostitúcióból származó bevétel 
évente 186 milliárd dollárra tehető. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf
2 Lásd:  http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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Mivel a prostitúciót valójában igen nagy mértékben a szervezett bűnözés tartja kézben, és 
ezen a piacon a kereslet élteti a kínálatot, a bűnüldöző hatóságoknak Európa-szerte határozott 
és megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a bűnözők felkutatása érdekében, egyúttal védelmet 
kell biztosítaniuk az áldozatoknak, azaz a prostituált személyeknek, valamint a szexuális 
kizsákmányolás céljából emberkereskedelem áldozatává vált nőknek és lányoknak. Más, de 
mégis kapcsolódó, figyelmet érdemlő probléma, hogy nő az internetes prostitúció, amely 
bizonyos esetekben kapcsolódik a pornográf tartalmakat nyújtó weboldalakhoz. 

Gazdasági kényszer

A kilátástalan pénzügyi helyzet szintén a prostitúcióba taszíthatja a nőket. A jelenlegi 
pénzügyi válság áldozatot követel: egyre több nő (különösen az egyedülálló anyák) kezd 
prostitúciós tevékenységbe saját országában, vagy az Európai Unió déli, szegényebb 
országaiból érkezve északon vállal prostitúciót. A prostitúció tehát összefügg a nemek közötti 
egyenlőséggel, mivel közvetlenül kapcsolódik a nők társadalomban betöltött szerepéhez és 
elfoglalt helyéhez, a munkaerőpiachoz való hozzáféréséhez, a döntéshozatalhoz, az 
egészséghez és az oktatáshoz, valamint a nemek közötti strukturális egyenlőtlenség 
következtében számukra rendelkezésre álló lehetőségekhez. 

A prostitúció és a szexuális kizsákmányolás két különböző megközelítése Európában

A prostitúció és a nemek közötti egyenlőség kérdését továbbá bonyolítja az, hogy a kérdés 
kezelésében két, egymással szemben álló modell is létezik. Az első modell a prostitúciót a 
nők jogai megsértésének és a nemek közötti egyenlőtlenséget konzerváló eszköznek tekinti. A 
vonatkozó jogalkotási megközelítés abolicionista és kriminalizálja a prostitúcióhoz 
kapcsolódó tevékenységeket, olykor ideértve a szexuális szolgáltatások megvásárlását is, míg 
maga a prostitúció nem minősül törvényellenesnek. A másik modell szerint maga a prostitúció 
segít fenntartani a nemek közötti egyenlőséget azzal, hogy a nők számára biztosítja a jogot a 
testük feletti önrendelkezéshez. E modell támogatói azt állítják, hogy a prostitúció csupán a 
munka egy formája, és a prostitúciós tevékenységet folytató nők védelmének legjobb módja 
„munkakörülményeik” javítása és a prostitúció szakmaként, „szexmunkaként” való 
elismerése. Következésképp e szabályozást preferáló modellben a prostitúció és az ahhoz 
kapcsolódó tevékenységek legálisak, szabályozottak, a nők pedig szabadon alkalmazhatnak 
menedzsereket, más néven kerítőket. Az is megfontolandó azonban, hogy a prostitúció és a 
kerítés normális tevékenységnek tekintésével vagy törvényessé tételével a szexuális 
rabszolgaság és nők számára hátrányos nemek közötti egyenlőtlenség legalizálásához vezet.

Az Európai Unióban természetesen mindkét modell létezik. A kerítés több tagállamban 
legális, ideértve Hollandiát, Németországot, Ausztriát és Dániát, míg a prostituált személyeket 
vagy az általuk folytatott tevékenységek némelyikét (például a leszólítás) részben vagy 
teljesen büntetendőnek tartják többek között az Egyesült Királyságban, Franciaországban és 
Írországban. A nemek közötti egyenlőtlenség és a szexuális alárendeltség ellen mindazonáltal 
nem folytatható hatékonyan küzdelem akkor, ha olyan arányosságot feltételezünk a nemek 
között a szexipari tevékenységekben, amely nem létezik1. 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
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Ahol legális a prostitúció és a kerítés, egyre több bizonyíték áll rendelkezésre a rendszer 
hiányosságairól. 2007-ben a német kormány elismerte, hogy a prostitúciót legalizáló törvény 
révén nem csökkent a bűnözés, illetve a német ügyészek több mint egyharmada 
megállapította, hogy a prostitúció legalizálása „megnehezítette az emberkereskedelem és a 
kerítés üldözése terén végzett munkájukat”1. Hollandiában 2003-ban Amszterdam 
polgármestere kijelentette, hogy a prostitúció legalizálásával nem sikerült kiküszöbölni az 
emberkereskedelmet, elmondása szerint „lehetetlennek tűnt olyan biztonságos és ellenőrizhető 
övezeteket kialakítani, ahol a szervezett bűnözés keretében nem történhetett visszaélés.” Az 
ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint Hollandia jelenleg az emberkereskedelem 
áldozatainak elsődleges célállomása.

A skandináv modell eredményessége

Mivel egyre több meggyőző bizonyíték van arra, hogy a prostitúció és a kerítés legalizálása 
nem járt eredménnyel a nemek közötti egyenlőség előmozdítása vagy az emberkereskedelem 
visszaszorítása szempontjából, ez a jelentés arra a következtetésre jut, hogy a nemek közötti 
egyenlőség fentiekben körvonalazott két modellje közti alapvető különbség az, hogy a 
prostitúció pusztán „munkának” tekintése segíti a nők prostitúcióban maradását. Ezzel 
szemben, ha a prostitúciót a nők emberi jogai megsértésének tekintjük, az segíti a nők 
prostitúciótól való távolmaradását.

A prostitúció kezelésének „skandináv modelljének” otthont adó Svédország, Finnország és az 
uniós tagsággal nem rendelkező Norvégia tapasztalatai ezt az álláspontot támasztják alá. 
Svédország 1999-ben módosította a prostitúcióra vonatkozó törvényeit, és azóta tiltja a 
szexuális szolgáltatások vásárlását, ugyanakkor eltörölte a prostituált személyek 
büntetendőségét. Más szóval, a szexuális szolgáltatást vásárló személy – aki gyakorlatilag 
mindig férfi – követ el büntetendő cselekményt, nem pedig a prostituált nő. Svédország a 
törvényt egy olyan általános kezdeményezés keretében léptette életbe, amelynek a 
Svédországban élő nők egyenlősége előtt álló akadályok felszámolása a célja. 

A jogszabálynak Svédországban drámai volt a hatása. Svédország prostitúciós tevékenységet 
folytató népessége egytizede a szomszédos Dánia hasonló népességéhez képest, ahol 
törvényesen lehet szexuális szolgáltatást vásárolni, és az összlakosság létszáma is kisebb. A 
törvénnyel a közvélemény is megváltozott. 1996-ban a nők 45%-a, míg a férfiak 20%-a 
támogatta a szexuális szolgáltatást vásárló férfiak büntetendőségét. 2008-ban már a nők 79%-
a és a férfiak 60%-a értett egyet a törvénnyel. A svéd rendőrség emellett azt is megerősíti, 
hogy a skandináv modellnek visszatartó hatása is van a szexuális kizsákmányolás céljából 
folytatott emberkereskedelemre nézve.

Egyre több a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a skandináv modell eredményes a prostitúció, 
valamint a nőkkel és lányokkal folytatott kereskedelem mérséklésében, és így a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításában. Eközben azok az országok, ahol a kerítés törvényesnek számít, 
még mindig gondokkal küzdenek az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés terén, 
minthogy ezek összefüggnek a prostitúcióval. Ez a jelentés ezért támogatja a skandináv 

                                               
1 Lásd még a Der Spiegel 2013. május 30-i cikkét: http://www.spiegel.de/international/germany/human-
trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533.html
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modellt, és szorgalmazza, hogy azon tagállamok kormányai, ahol a prostitúció kérdését 
másként kezelik, Svédország és a skandináv modellt alkalmazó egyéb országok által elért 
sikerek fényében vizsgálják felül jogszabályaikat. Ez az intézkedés jelentős előrelépést 
jelentene a nemek közötti egyenlőség felé az Európai Unióban.

Ez a jelentés nem a prostituált nők ellen irányul. A prostitúció ellen, azonban a prostituált nők 
érdekében emel szót. Azzal, hogy azt javasolja, a vásárlót – a szexuális szolgáltatást vásárló 
férfit – tekintsék a bűnös félnek, nem pedig a prostituált nőt, ez a jelentés az egész Európai 
Unióban egy újabb lépést jelent a nemek közötti teljes körű egyenlőség felé vezető úton.


