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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos ir jų poveikio lyčių lygybei
(2013/2103(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 4 ir 5 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1949 m. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir 
trečiųjų asmenų išnaudojimu prostitucijai,

– atsižvelgdamas į 1979 m. Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims (angl. CEDAW), kuria siekiama kovoti su visų formų prekyba moterimis ir 
moterų išnaudojimu prostitucijos tikslais, 6 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1993 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl smurto prieš moteris 
panaikinimo, kurios 2 straipsnyje nurodoma, kad smurtas prieš moteris apima:
„fizinį, seksualinį ir psichologinį smurtą, patiriamą visoje bendruomenėje, įskaitant 
žaginimą, seksualinį išnaudojimą, seksualinį priekabiavimą ir bauginimą darbe, švietimo 
įstaigose ir kitur, prekybą moterimis ir priverstinę prostituciją“,

– atsižvelgdamas į 2000 m. Palermo protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir 
vaikais, prevencijos, sustabdymo ir baudimo už vertimąsi ja, papildantį Jungtinių Tautų 
konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, kuris pridėtas prie JT 
konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą,

– atsižvelgdamas į 1995 m. Veiksmų platformos ir Pekino deklaracijos strateginį tikslą 
Nr. D.3,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 29 dėl priverstinio ar 
privalomojo darbo, kurios 2 straipsnyje pateikiama priverstinio darbo apibrėžtis,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos rekomendacijas šioje srityje, pvz., 2000 m. 
Rekomendaciją Nr. R 11 dėl prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, 
2002 m. Rekomendaciją Nr. R 5 dėl moterų apsaugos nuo smurto ir 2002 m. 
Rekomendaciją Nr. 1545 dėl kampanijos prieš prekybą moterimis,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Briuselio deklaraciją 
(Nr. 11) dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja, kurioje raginama nustatyti 
išsamią, kompleksinę ir veiksmingai koordinuojamą politiką, kurioje dalyvautų visų 
susijusių sričių veikėjai,

– atsižvelgdamas į 2000 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 
Vienos ministrų sprendimą Nr. 1 (12), kuriuo remiamos ESBO priemonės, ir į ESBO 
kovos su prekyba žmonėmis veiksmų planą (2003 m. priimtas sprendimas Nr. 557),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 ir 13 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 19 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR dėl 
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kovos su prekyba žmonėmis1,

– atsižvelgdamas į Tarybos rezoliuciją dėl kovos su prekyba žmonėmis, ypač moterimis,
iniciatyvų2,

– atsižvelgdamas į savo 1995 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl Pekine įvykusios Ketvirtosios 
pasaulinės moterų konferencijos „Kova už lygybę, vystymąsi ir taiką“3,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
neteisėto ir žalingo turinio internete4,

– atsižvelgdamas į 1997 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl poreikio Europos Sąjungos mastu 
pradėti kampaniją dėl smurto prieš moteris visiško netoleravimo5,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl Komisijos žaliosios knygos dėl 
nepilnamečių apsaugos ir žmogaus orumo audiovizualinių ir informacijos paslaugų 
srityje6,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. lapkričio 6 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
vaikų sekso turizmo pažabojimo ir neoficialų dokumentą dėl Europos Sąjungos indėlio 
stiprinant tvirkinamųjų veiksmų prieš vaikus ir jų seksualinio išnaudojimo prevenciją7,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
prekybos moterimis seksualinio išnaudojimo tikslu8,

– atsižvelgdamas į savo 1998 m. gegužės 13 d. rezoliuciją dėl Tarybos rekomendacijos dėl 
nepilnamečių apsaugos ir žmogaus orumo audiovizualinių ir informacijos paslaugų 
srityje9,

– atsižvelgdamas į savo 1998 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl pagarbos žmogaus teisėms 
Europos Sąjungoje10,

– atsižvelgdamas į savo 1999 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl apsaugos, papildančios 
pabėgėlių statusą Europos Sąjungoje, formų suderinimo11,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. kovo 30 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Tarybai, 
Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 

                                               
1 OL C 203, 2002 8 1, p. 1.
2 OL C 260, 2003 10 29, p. 4.
3 OL C 166, 1995 7 3, p. 92. 
4 OL C 150, 1997 5 19, p. 38.
5 OL C 304, 1997 10 6, p. 55.
6 OL C 339, 1997 11 10, p. 420.
7 OL C 358, 1997 11 24, p. 37.
8 OL C 14, 1998 1 19, p. 19.
9 OL C 193, 2006 8 17, p. 126.
10 OL C 98, 1999 4 9, p. 267.
11 OL C 150, 1999 5 28, p. 203.
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dėl priemonių kovai prieš vaikų seksualinį turizmą nustatymo1,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. balandžio 11 d. rezoliuciją dėl Austrijos Respublikos 
iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl kovos su vaikų pornografija internete2,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl tolesnės veiklos, susijusios 
su Pekino veiksmų programa3,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. gegužės 19 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
Tarybai ir Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių kovojant su prekyba moterimis4,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
„Nukentėjusieji nuo nusikaltimų Europos Sąjungoje: pamąstymai dėl normų ir 
veiksmų“5,

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. birželio 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos pamatinio sprendimo 
dėl kovos su prekyba žmonėmis6,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl strategijų, siekiančių užkirsti 
kelią prekybai vaikais ir moterimis, kuriems kyla seksualinio išnaudojimo pavojus7,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl esamos kovos su smurtu prieš 
moteris padėties ir tolimesnių veiksmų8,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl prievartinės prostitucijos 
tarptautinių sporto renginių metu9,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl smurto prieš moteris 
panaikinimo10,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl naujos ES kovos su smurtu 
prieš moteris politikos programos prioritetų ir metmenų11,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl JT Moterų padėties komisijos 
57-osios sesijos. Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencija ir 
panaikinimas12,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

                                               
1 OL C 040, 2001 2 7, p. 20.
2 OL C 40, 2001 2 7, p. 41.
3 OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
4 OL C 59, 2001 2 23, p. 307.
5 OL C 67, 2001 3 1, p. 304.
6 OL C 53, 2002 2 28, p. 114.
7 OL C 287, 2006 11 24, p. 18.
8 OL C 288, 2006 11 25, p. 16.
9 OL C 291, 2006 11 30, p. 292.
10 OL C 285, 2010 10 21, p. 53.
11 OL L 296, 2012 10 2, p. 26.
12 Priimti tekstai P7_TA(2013)0045.
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– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Vystymosi 
komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi prostitucija yra abiem lytims būdingas reiškinys, tačiau dažniausiai į prostituciją 
įtraukiamos moterys ir mergaitės, o prostitučių paslaugomis beveik visada naudojasi 
vyrai, ir kadangi tai yra lyčių nelygybės priežastis ir padarinys;

B. kadangi prostitucija yra glaudžiai susijusi su lyčių nelygybe visuomenėje ir daro poveikį 
supratimui apie moterų ir vyrų santykius ir seksualumą;

C. kadangi prostitucijos rinkos skatina prekiauti moterimis ir mergaitėmis, ypač šalyse, 
kuriose įteisintas seksualinių paslaugų teikimas1;

D. kadangi Komisija savo 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje nurodo, kad 
„moterų ir vyrų nelygybė – pagrindinių teisių pažeidimas“;

E. kadangi valstybės narės prostitucijos problemą sprendžia labai skirtingai ir laikosi dviejų 
pagrindinių požiūrių: pagal vieną požiūrį prostitucija vertinama kaip moterų teisių 
pažeidimas (seksualinės vergovės forma), dėl kurio atsiranda moterų nelygybė; pagal kitą 
požiūrį laikomasi nuomonės, kad lyčių nelygybė didėja dėl pačios prostitucijos, kai 
skatinama gerbti moters teisę elgtis su savo kūnu taip, kaip ji nori; 

F. kadangi sąvadavimas, kuris prilygsta leidimui seksualiai išnaudoti kitus asmenis, įteisintas 
keliose valstybėse narėse, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus ir Graikiją; kadangi Jungtinių 
Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro sudarytame sąraše 
Nyderlandai yra pagrindinė prekybos žmonėmis aukų paskirties šalis;

G. kadangi 2007 m. Vokietijos vyriausybė pripažino, kad „nėra jokių aiškių ženklų, kad dėl 
[įstatymo, kuriuo įteisinama prostitucija] būtų sumažėjęs nusikalstamumas“ ir kadangi 
trečdalis Vokietijos prokurorų atkreipė dėmesį į tai, kad įteisinus prostituciją „jų darbas 
tiriant prekybos žmonėmis ir sąvadavimo nusikaltimus tik dar labiau pasunkėjo“;

1. pripažįsta, kad prostitucija ir seksualinis išnaudojimas pažeidžia žmogaus orumą ir todėl 
prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai;

2. pripažįsta, kad prostitucija pasauliniu mastu ir visoje Europoje skatina prekiauti 
pažeidžiamomis moterimis ir mergaitėmis, ir pabrėžia, kad, kaip rodo Europos Komisijos 
duomenys, dauguma prekybos žmonėmis aukų (62 proc.) išvežama seksualiniam 
išnaudojimui, o moterys ir mergaitės sudaro 80 proc. nustatytų ir numanomų aukų;

3. atkreipia dėmesį į duomenis, kurie rodo, kad organizuotas nusikalstamumas yra labai 
paplitęs šalyse, kuriose įteisintas sąvadavimas2;

4. pabrėžia, kad prostitucija ir išnaudojimas sekso pramonėje gali sukelti pražūtingų 
padarinių joje dirbantiems asmenims, jau nekalbant apie tai, kad prostitucija ir 

                                               
1 Specialiosios JT pranešėjos dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, Sigmos Huda 2006 m. 
pranešime atkreiptas dėmesys į tiesioginį prostitucijos politikos poveikį prekybos žmonėmis mastui. 
2 Bendra Amsterdamo miesto ir Olandijos teisingumo ministerijos ataskaita, kurioje nurodyta, kad pusėje 
įmonių, kurioms išduotas leidimas verstis prostitucija, dirba vienas arba daugiau anksčiau teistų asmenų.
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išnaudojimas yra lyčių nelygybės priežastis ir padarinys ir padeda įtvirtinti su lytimis 
susijusius stereotipus, pvz., nuomonę, kad moterų ir mergaičių kūnai yra skirti vyrų 
seksualiniams poreikiams tenkinti;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad 80–95 proc. prostitucijos tikslais išnaudojamų asmenų, prieš 
patekdami į prostitucijos verslą, patyrė kokios nors formos smurtą (žaginimą, 
kraujomaišą, pedofiliją); 62 proc. šių asmenų buvo išžaginti, o 68 proc. kenčia nuo 
potrauminio streso sutrikimo, panaši dalis asmenų tapo kankinimo aukomis1;

6. pabrėžia, kad prostitucijos tikslais išnaudojami asmenys yra ypač pažeidžiami socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu ir jiems kyla didesnis smurto pavojus nei užsiimant bet kuria kita 
veikla;

7. pripažįsta, kad 9 iš 10 prostitucija užsiimančių asmenų norėtų nutraukti šią veiklą, tačiau 
mano nepajėgsiantys to padaryti2;

8. pripažįsta, kad prostitucija daro poveikį smurtui prieš moteris apskritai, nes sekso 
paslaugų teikėjų mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad vyrai, kurie perka sekso paslaugas, 
yra susidarę prastą nuomonę apie moteris3;

9. pabrėžia, kad prostitucija užsiimantiems asmenims neturėtų būti numatyta baudžiamoji 
atsakomybė, kaip tai yra kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Jungtinėje Karalystėje, 
Prancūzijoje ir Airijos Respublikoje, ir ragina visas valstybes nares panaikinti labai 
griežtus teisės aktus, taikomus prostitucija užsiimantiems asmenims;

10. mano, kad veiksmingiausias kovos su prekyba moterimis ir mergaitėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais ir lyčių lygybės didinimo būdas yra Švedijoje, Suomijoje ir 
Norvegijoje įgyvendintas modelis (vadinamasis Šiaurės šalių modelis), pagal kurį 
baudžiamoji atsakomybė numatyta už seksualinių paslaugų pirkimą, o ne už prostitucija 
užsiimančių asmenų teikiamas paslaugas;

11. atkreipia dėmesį į duomenis, patvirtinančius Šiaurės šalių modelio atgrasomąjį poveikį 
prekybai žmonėmis Švedijoje, kurioje prostitucija ir prekyba žmonėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais nepadidėjo, ir kad šiam modeliui vis labiau pritaria gyventojai, ypač 
jaunimas, ir tai rodo, kad teisės aktai padėjo pakeisti požiūrį;

12. primena, kad su lyčių ypatumais susijusios prevencijos strategijos ir informuotumo 
didinimo priemonės yra labai svarbios kovojant su moterų ir mergaičių seksualiniu 
išnaudojimu;

13. mano, kad požiūris į prostituciją kaip į teisėtą seksualinių paslaugų teikimą ir sekso 

                                               
1 Šaltinis: Melissa Farley, „Violence against women and post-traumatic stress sindrome“ (liet. „Smurtas prieš 
moteris ir potrauminis streso sindromas“), Women and Health, 1998 m.; Dominique Damant ir kt., „Trajectoires 
d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité“, Le Journal International de Victimologie, Nr. 3, 
2005 m. balandžio mėn.
2 89 proc. iš 785 prostitucija užsiimančių asmenų iš 9 šalių norėjo ištrūkti iš prostitucijos, Farley ir kt., 2003 m.
3 Keletą tyrimų, susijusių su sekso paslaugų pirkėjais, galima rasti adresu 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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paslaugų teikimo įteisinimas apskritai nepadeda užtikrinti pažeidžiamų moterų ir 
mergaičių saugumo, tačiau turi priešingą poveikį, dėl kurio joms gresia savo aplinkoje 
patirti didesnį smurtą;

14. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares mobilizuoti reikalingas lėšas ir priemones 
siekiant kovoti su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu ir sumažinti prostitucijos 
mastą, nes tai yra sunkūs moterų pagrindinių teisių ir lyčių lygybės pažeidimai; 

15. primygtinai ragina Komisiją įvertinti Europos teisinės sistemos, skirtos prekybai 
žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais panaikinti, ligšiolinį poveikį ir atlikti 
papildomus vertimosi prostitucija ir prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais 
būdų ES mokslinius tyrimus;

16. ragina valstybes nares įgyvendinant kovos su prekyba žmonėmis, seksualiniu išnaudojimu 
ir prostitucija politiką užtikrinti visų susijusių šalių – NVO, policijos ir kitų teisėsaugos 
institucijų bei socialinių ir medicinos paslaugų teikėjų – bendradarbiavimą;

17. atkreipia nacionalinių valdžios institucijų dėmesį į ekonominio nuosmukio poveikį, dėl 
kurio daugėja prostitucija užsiimančių moterų ir mergaičių, ir primygtinai ragina šias 
valdžios institucijas padėti joms rasti kitų būdų užsidirbti pragyvenimui;

18. primygtinai ragina valstybes nares teikti prekybos žmonėmis arba seksualinio išnaudojimo 
aukoms socialines paslaugas ir įgyvendinti politiką, kurios tikslas – padėti pažeidžiamoms 
moterims ir mergaitėms ištrūkti iš prostitucijos gniaužtų;

19. primygtinai ragina valstybes nares įvertinti teigiamą baudžiamosios atsakomybės už 
seksualinių paslaugų pirkimą numatymo poveikį mažinant prostitucijos ir prekybos 
žmonėmis mastą ir galiausiai pakeisti savo teisės aktus;

20. ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares prostitucijos tikslais išvežamų asmenų 
kilmės šalyse sukurti prevencijos politiką;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Prostitucijos mastą sudėtinga įvertinti kiekybiškai, nes ji yra neteisėta daugumoje valstybių 
narių. Remiantis organizacijos Fondation Scelles 2012 m. ataskaita, prostitucija yra pasaulinis 
reiškinys. Prostitucija užsiima apie 40–42 mln. žmonių, kurių 90 proc. yra pavaldūs 
sąvadautojams. Apskritai pirmoji Eurostato ataskaita, kurioje pateikiami oficialūs duomenys, 
susiję su prostitucija, buvo paskelbta 2013 m. balandžio mėn.1 Joje daugiausia dėmesio skirta 
prekybai žmonėmis Europos Sąjungoje 2008–2010 m. 

Vis dėlto akivaizdu tai, kad prostitucija ir seksualinis išnaudojimas yra susiję su lyčių 
aspektais, t. y. moterys ir mergaitės savo noru arba priverstinai parduoda savo kūną vyrams, 
kurie moka pinigus už šią paslaugą. Be to, didžiausią prekybos žmonėmis seksualinio 
išnaudojimo tikslais dalį sudaro moterys ir mergaitės.

Smurto prieš moteris forma ir žmogaus orumo ir lyčių lygybės pažeidimas

Moterų ir mergaičių prostitucija ir seksualinis išnaudojimas yra smurto formos ir jos iš esmės 
trukdo užtikrinti moterų ir vyrų lygybę. Beveik visi seksualinių paslaugų pirkėjai yra vyrai. 
Išnaudojimas sekso pramonėje yra lyčių nelygybės priežastis ir padarinys, palaikantis 
visuomenės įsitikinimą, kad moterų ir mergaičių kūnus galima pirkti. 

Prostitucija yra akivaizdus ir neabejotinai pasibaisėtinas žmogaus orumo pažeidimas. 
Atsižvelgdamas į tai, kad apie žmogaus orumą konkrečiai užsimenama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, Europos Parlamentas turi pareigą teikti pranešimus apie 
prostituciją ES ir ieškoti būdų, kurie padėtų šiuo atžvilgiu stiprinti lyčių lygybę ir žmogaus 
teises.

Prekybos žmonėmis ir organizuoto nusikalstamumo tiesioginis ryšys

Prostitucija Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje yra tiesiogiai susijusi su prekyba 
moterimis ir mergaitėmis. 62 proc. išvežamų moterų yra seksualinio išnaudojimo aukos. 

Vis daugiau moterų ir mergaičių į kitas Europos Sąjungos valstybes įvežama ne tik iš 
Sąjungai nepriklausančių šalių, bet ir iš kai kurių valstybių narių (pvz., Rumunijos ir 
Bulgarijos). Todėl ES turi kuo skubiau spręsti šią prekybos žmonėmis iš Rytų į Vakarus 
problemą ir imtis griežtų kovos su šia konkrečia smurto prieš moteris forma priemonių. 

Prostitucija, atsižvelgiant į jos mastą, įtrauktų žmonių skaičių ir pinigų sumas, yra antra pagal 
svarbą nusikalstama veikla (po prekybos narkotikais), kuria užsiima organizuotos 
nusikalstamos grupės. Havocscope svetainėje2 nurodoma, kad kasmet visame pasaulyje iš 
prostitucijos uždirbama apie 186 mlrd. JAV dolerių. 

Kadangi prostitucijai iš esmės vadovauja organizuotos nusikalstamos grupės ir ši 
nusikalstama veikla yra taip paplitusi, kad ji veikia kaip įprasta rinka, kurioje siekiama 

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf.

2 Žr. http://www.havocscope.com/tag/prostitution/.



PE519.748v01-00 10/12 PR\1004417LT.doc

LT

patenkinti susidariusią paklausą, visos ES teisėsaugos institucijos turi imtis griežtų ir tinkamų 
veiksmų, kad susektų nusikaltėlius ir kartu užtikrintų aukų, prostitucija užsiimančių asmenų ir 
seksualiniam išnaudojimui išvežamų moterų ir mergaičių apsaugą. Atskiro aptarimo 
reikalaujantis, tačiau susijęs klausimas yra vis labiau populiarėjančios prostitucijos paslaugos 
internetu, kurios kartais teikiamos per pornografinio turinio svetaines. 

Ekonominė prievarta

Beviltiška finansinė padėtis taip pat gali pastūmėti moteris užsiimti prostitucija. Dabartinė 
finansų krizė pridarė daug žalos, nes moterys (ypač vienišos moterys) vis dažniau pradeda 
užsiimti prostitucija savo šalyje arba atvyksta iš skurdesnių pietinių Europos Sąjungos 
valstybių, kad užsiimtų prostitucija šiaurės šalyse. Todėl prostitucija yra susijusi su lyčių 
lygybe, nes, atsižvelgiant į struktūrinę lyčių nelygybę, tarp lyčių lygybės ir moterų vaidmens 
ir padėties visuomenėje, patekimo į darbo rinką, dalyvavimo priimant sprendimus, teisės į 
sveikatos priežiūrą ir švietimą ir joms suteikiamų galimybių pasirinkti yra tiesioginis ryšys. 

Du skirtingi požiūriai į prostituciją ir seksualinį išnaudojimą Europoje

Prostitucijos ir lyčių lygybės klausimą komplikuoja tai, kad egzistuoja du šios problemos 
sprendimo modeliai. Pagal pirmąjį modelį prostitucija prilyginama moterų teisių pažeidimui ir 
ji vertinama kaip lyčių nelygybę didinantis reiškinys. Šiuo atveju teisinis požiūris yra susijęs 
su įstatymų panaikinimu ir baudžiamoji atsakomybė numatoma už veiklą, susijusią su 
prostitucija, kartais ir seksualinių paslaugų pirkimą, nors pati prostitucija nėra neteisėta. Pagal 
antrąjį modelį teigiama, kad lyčių nelygybė didėja dėl pačios prostitucijos, kai skatinama 
gerbti moters teisę elgtis su savo kūnu taip, kaip ji nori. Šio modelio šalininkai teigia, kad 
prostitucija yra tik viena iš darbo formų ir kad geriausiai prostitucija užsiimančias moteris 
galima apsaugoti pagerinant jų „darbo sąlygas“ ir paverčiant prostituciją „seksualinių 
paslaugų teikimo“ profesija. Todėl pagal šį reguliavimo modelį prostitucija ir susijusi veikla 
yra teisėta ir reguliuojama, o moterys galėtų laisvai samdyti vadybininkus, kurie taip pat 
žinomi kaip sąvadautojai. Vis dėlto taip pat būtų galima manyti, kad prostitucijos ir 
sąvadavimo prilyginimas įprastai veiklai arba bet kuriuo atveju jų įteisinimas reikštų, kad bus 
įteisinta seksualinė vergovė ir moterų nelygybė.

Abu šie modeliai, žinoma, taikomi Europos Sąjungoje. Sąvadavimas yra teisėtas keliose 
valstybėse narėse, įskaitant Nyderlandus, Vokietiją, Austriją ir Daniją, o Jungtinėje 
Karalystėje, Prancūzijoje ir Airijoje numatyta visiška arba dalinė prostitucija užsiimančių 
asmenų baudžiamoji atsakomybė arba tokia atsakomybė numatyta už tam tikrą tokių asmenų 
veiklą (pvz., siūlymasis). Tačiau su lyčių nelygybe ir seksualiniu pavaldumu negalima 
veiksmingai kovoti darant prielaidą, kad sekso pramonėje yra lyčių lygybė, kuri neegzistuoja1. 

Valstybėse, kuriose prostitucija ir sąvadavimas yra teisėti, daugėja įrodymų, rodančių šios 
sistemos trūkumus. Vokietijos vyriausybė 2007 m. pripažino, kad įstatymas, kuriuo įteisinama 
prostitucija, padėjo sumažinti nusikalstamumą, tačiau daugiau nei trečdalis Vokietijos 
prokurorų atkreipė dėmesį į tai, kad įteisinus prostituciją „jų darbas tiriant prekybos 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf.
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žmonėmis ir sąvadavimo nusikaltimus tik dar labiau pasunkėjo“1. Nyderlanduose 2003 m. 
Amsterdamo meras nurodė, kad prostitucijos įteisinimas nepadėjo užkirsti kelio prekybai 
žmonėmis. Jis teigė: „Pasirodo, kad neįmanoma sukurti saugios ir kontroliuojamos zonos, 
kuria negalėtų pasinaudoti organizuotos nusikalstamos grupės.“ Pagal Jungtinių Tautų 
narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro sudarytą sąrašą Olandija šiuo metu 
yra pagrindinė prekybos žmonėmis aukų paskirties šalis.   

Šiaurės šalių modelio veiksmingumas

Atsižvelgiant į tvirtus ir gausėjančius įrodymus, kad prostitucijos ir sąvadavimo įteisinimas 
visiškai nepadeda didinti lyčių lygybės arba mažinti prekybos žmonėmis, šiame pranešime 
prieinama prie išvados, kad esminis dviejų pirmiau nurodytų su lyčių lygybe susijusių 
modelių skirtumas yra tai, kad į prostituciją žiūrint paprasčiausiai kaip į „darbą“ moterys ir 
toliau dirba prostitutėmis. Jeigu į prostituciją žiūrima kaip į moterų teisių pažeidimą, tai 
padeda joms ištrūkti iš prostitucijos.

Švedijoje, Suomijoje ir ES nepriklausančioje Norvegijoje, kuriose sprendžiant prostitucijos 
problemą taikomas Šiaurės šalių modelis, laikomasi būtent pastarojo požiūrio. Švedija pakeitė 
savo su prostitucija susijusius įstatymus 1999 m. Šiais pakeitimais buvo uždrausta pirkti 
seksualines paslaugas, o prostitucija užsiimančiam asmeniui nenumatyta baudžiamoji 
atsakomybė. Kitaip tariant, nusikaltimą daro sekso paslaugas perkantis asmuo (iš esmės tai 
visada yra vyras), o ne prostitucija užsiimanti moteris. Švedija šį įstatymą priėmė 
įgyvendindama bendrą iniciatyvą, kuria siekiama panaikinti visas kliūtis moterų lygybei 
Švedijoje. 

Šio teisės akto poveikis Švedijoje buvo stulbinantis. Švedijoje prostitucija užsiimančių 
gyventojų skaičius sudaro vieną dešimtąją kaimyninės Danijos gyventojų, kurioje sekso 
paslaugų teikimas yra teisėtas ir kuri turi mažiau gyventojų. Priėmus įstatymą, pasikeitė 
viešoji nuomonė. 1996 m. 45 proc. moterų ir 20 proc. vyrų pritarė tam, kad seksualines 
paslaugas perkantiems vyrams būtų numatyta baudžiamoji atsakomybė. 2008 m. įstatymui 
pritarė 79 proc. moterų ir 60 proc. vyrų. Be to, Švedijos policija patvirtina, kad Šiaurės šalių 
modelis turėjo atgrasomąjį poveikį prekybai žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.

Šiaurės šalių modelio veiksmingumo mažinant prostituciją ir prekybą moterimis ir 
mergaitėmis ir didinant lyčių lygybę įrodymų nuolat daugėja. Tuo tarpu šalyse, kuriose 
sąvadavimas yra teisėtas, vis dar susiduriama su problemomis, susijusiomis su prekyba 
žmonėmis ir organizuotu nusikalstamumu, nes tai yra susiję su prostitucija. Todėl šiame 
pranešime pritariama Šiaurės šalių modeliui, o valstybių, kurios kitaip sprendžia prostitucijos 
problemą, vyriausybės primygtinai raginamos peržiūrėti savo teisės aktus atsižvelgiant į 
sėkmingą Švedijos ir kitų Šiaurės šalių modelį įgyvendinusių valstybių patirtį. Tokie veiksmai 
padėtų siekti didelės pažangos lygčių lygybės srityje Europos Sąjungos lygmeniu.

                                               
1 Tai pat žr. 2013 m. gegužės 30 d. dienraščio „Der Spiegel“ straipsnį, kurį galima rasti adresu 
http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-
germany-a-902533.html.
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Šis pranešimas nėra nukreiptas prieš prostitucija užsiimančias moteris. Jis yra nukreiptas prieš 
prostituciją, tačiau palankus prostitucija užsiimančioms moterims. Šis pranešimas, kuriame 
rekomenduojama kaltąja šalimi pripažinti pirkėją, t. y. seksualines paslaugas perkantį vyrą, o 
ne moterį prostitutę, yra kitas žingsnis siekiant visiškos lyčių lygybės visoje Europos 
Sąjungoje.


