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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par seksuālo izmantošanu, prostitūciju un tās ietekmi uz dzimumu līdztiesību
(2013/2103(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 4. un 5. pantu,

– ņemot vērā ANO 1949. gada Konvenciju par cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas 
izmantošanas no trešo personu puses novēršanu,

– Ņemot vērā 1979. gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 
kuras mērķis ir jebkuras sieviešu tirdzniecības un sieviešu prostitūcijas izmantošanas 
novēršana, 6. pantu,

– ņemot vērā ANO 1993. gada Deklarācijas par vardarbības pret sievietēm izskaušanu 
2. pantu, kurā noteikts, ka vardarbība pret sievieti ir arī šādas darbības: „fiziska, seksuāla 
un psiholoģiska vardarbība sabiedrībā, tostarp izvarošana, seksuāla izmantošana, seksuāla 
uzmākšanās un iebiedēšana darbā, izglītības iestādē vai citur, sieviešu tirdzniecība un 
piespiedu prostitūcija”,

– ņemot vērā 2000. gada Palermo Protokolu par cilvēku tirdzniecības, it īpaši sieviešu un 
bērnu tirdzniecības, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to, kas papildina ANO 
Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un kas pievienots ANO 
Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību,

– ņemot vērā 1995. gada Rīcības platformas D.3 stratēģisko mērķi un Pekinas deklarāciju,

– ņemot vērā ILO Konvenciju Nr. 29 par piespiedu darbu, kuras 2. pantā ir definēts 
piespiedu darbs,

– ņemot vērā Eiropas Padomes ieteikumus šajā jomā, piemēram, 2000. gada Ieteikumu 
Nr. R 11 par cilvēku tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā, 2002. gada Ieteikumu 
Nr. R 5 par sieviešu aizsardzību pret vardarbību un 2002. gada Ieteikumu Nr. 1545 par 
kampaņu pret sieviešu tirdzniecību,

– ņemot vērā Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Briseles Deklarāciju Nr. 11 par 
cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, kas paredz pieņemt visaptverošu, 
daudznozaru un efektīvi koordinētu politiku, kas attiecas uz dalībniekiem visās 
attiecīgajās jomās;

– ņemot vērā 2000. gada EDSO Vīnes ministru Lēmumu Nr. 1(12), ar ko atbalsta EDSO 
pasākumus un EDSO rīcības plānu cīņai pret cilvēku tirdzniecību (2003. gada Lēmums 
Nr. 557),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. un 13. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. jūlija Pamatlēmumu 2002/629/TI par cilvēku 
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tirdzniecības apkarošanu1,

– ņemot vērā Padomes rezolūciju par iniciatīvām, kas saistītas ar cīņu pret cilvēku, jo īpaši 
sieviešu, tirdzniecību2,

– ņemot vērā tā 1995. gada 15. jūnija rezolūciju par Pekinā notikušo Ceturto pasaules 
sieviešu konferenci „Rīcība vienlīdzībai, attīstībai un mieram”3,

– ņemot vērā tā 1997. gada 24. aprīļa rezolūciju par Komisijas paziņojumu par prettiesisku 
un kaitīgu saturu interneta tīklā4,

– ņemot vērā tā 1997. gada 16. septembra rezolūciju par nepieciešamību veikt Eiropas 
Savienības mēroga kampaņu, lai nepieļautu vardarbību pret sievietēm5,

– ņemot vērā tā 1997. gada 24. oktobra rezolūciju par Komisijas Zaļo grāmatu par 
nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību audiovizuālajos un informācijas 
pakalpojumos6,

– ņemot vērā tā 1997. gada 6. novembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu par bērnu 
iesaistīšanas prostitūcijā apkarošanu un attiecībā uz atgādni par Eiropas Savienības 
ieguldījumu seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu seksuālas izmantošanas 
novēršanā7,

– ņemot vērā tā 1997. gada 16. decembra rezolūciju par Komisijas paziņojumu par sieviešu 
tirdzniecību seksuālas izmantošanās nolūkā8,

– ņemot vērā tā 1998. gada 13. maija rezolūciju par Padomes ieteikumu attiecībā uz 
nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību audiovizuālajos un informācijas 
pakalpojumos9,

– ņemot vērā tā 1998. gada 17. decembra rezolūciju par cilvēktiesību ievērošanu Eiropas 
Savienībā10,

– ņemot vērā tā 1999. gada 10. februāra rezolūciju par to aizsardzības veidu saskaņošanu, 
kas saistīti ar bēgļa statusu Eiropas Savienībā11,

– ņemot vērā tā 2000. gada 30. marta rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei, 
Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai par tādu pasākumu īstenošanu, kas saistīti ar bērnu iesaistīšanas prostitūcijā 

                                               
1 OV C 203, 1.8.2002., 1. lpp.
2 OV C 260, 29.10.2003., 4. lpp.
3 OV C 166, 3.7.1995., 92. lpp. 
4 OV C 150, 19.5.1997., 38. lpp.
5 OV C 304, 6.10.1997., 55. lpp.
6 OV C 339, 10.11.1997., 420. lpp.
7 OV C 358, 24.11.1997., 37. lpp.
8 OV C 14, 19.1.1998., 19. lpp.
9 OV C 193, 17.8.2006., 126. lpp.
10 OV C 98, 9.4.1999., 267. lpp.
11 OV C 150, 28.5.1999., 203. lpp.
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apkarošanu1,

– ņemot vērā tā 2000. gada 11. aprīļa rezolūciju par Austrijas Republikas iniciatīvu saistībā 
ar Padomes lēmumu par to, kā apkarot bērnu pornogrāfiju interneta tīklā2,

– ņemot vērā tā 2000. gada 18. maija rezolūciju par pasākumiem, kas veikti saistībā ar 
Pekinas rīcības platformu3,

– ņemot vērā tā 2000. gada 19. maija rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un 
Eiropas Parlamentam par tematu „Par turpmākajiem pasākumiem cīņā pret sieviešu 
tirdzniecību”4,

– ņemot vērā tā 2000. gada 15. jūnija rezolūciju par Komisijas paziņojumu par noziegumos 
cietušajiem Eiropas Savienībā: standarti un pasākumi5,

– ņemot vērā tā 2001. gada 12. jūnija rezolūciju par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam 
par cilvēku tirdzniecības apkarošanu6,

– ņemot vērā tā 2006. gada 17. janvāra rezolūciju par sieviešu un bērnu, kas ir neaizsargāti 
pret seksuālo izmantošanu, tirdzniecības novēršanas stratēģiju7,

– ņemot vērā tā 2006. gada 2. februāra rezolūciju par pašreizējo situāciju, apkarojot 
vardarbību pret sievietēm, un par turpmāko rīcību8,

– ņemot vērā tā 2006. gada 15. marta rezolūciju par piespiedu prostitūciju pasaules sporta 
pasākumu norises laikā9,

– ņemot vērā tā 2009. gada 26. novembra rezolūciju par vardarbības pret sievietēm 
izskaušanu10,

– ņemot vērā tā 2011. gada 5. aprīļa rezolūciju par prioritātēm un pamatnostādņu izklāstu 
jaunai ES politikai vardarbības pret sievietēm apkarošanai11,

– ņemot vērā tā 2013. gada 6. februāra rezolūciju par ANO Sieviešu statusa komisijas 
57. sesiju: visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana12,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Attīstības 
                                               
1 OV C 040, 7.2.2001., 20. lpp.
2 OV C 40, 7.02.2001., 41. lpp.
3 OV C 59, 23.2.2001., 258. lpp.
4 OV C 59, 23.2.2001., 307. lpp.
5 OV C 67, 1.3.2001., 304. lpp.
6 OV C 53, 28.2.2002., 114. lpp.
7 OV C 287, 24.11.2006., 18. lpp.
8 OV C 288, 25.11.2006., 16. lpp.
9 OV C 291, 30.11.2006., 292. lpp.
10 OV C 285, 21.10.2010., 53. lpp.
11 OV C 296, 2.10.2012., 26. lpp.
12 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0045.



PE519.748v01-00 6/11 PR\1004417LV.doc

LV

komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā saistībā ar prostitūciju dzimumi tiek nodalīti, jo ar prostitūciju galvenokārt 
nodarbojas sievietes un meitenes, bet šo pakalpojumu galvenokārt izmanto vīrieši, un tā 
kā tāpēc prostitūcija ir dzimumu nevienlīdzības cēlonis un sekas;

B. tā kā prostitūcija būtībā ir saistīta ar dzimumu nevienlīdzību sabiedrībā un ietekmē 
izpratni par attiecībām starp sievietēm un vīriešiem un seksualitāti;

C. tā kā prostitūcijas tirgi sekmē sieviešu un meiteņu tirdzniecību, jo īpaši valstīs, kur seksa 
industrija ir legāla1;

D. tā kā Komisijas sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijā (2010.–2015. gads) ir noteikts, ka 
„sieviešu un vīriešu nevienlīdzība ir pamattiesību pārkāpums”;

E. tā kā ļoti atšķiras tas, kā dalībvalstis risina problēmas prostitūcijas jomā, un galvenokārt 
tiek izmantotas šādas divas pieejas: saskaņā ar vienu pieeju prostitūcija ir sieviešu tiesību 
pārkāpums, jo tā ir seksuāla paverdzināšana, kas sekmē dzimumu nevienlīdzību attiecībā 
pret sievietēm; saskaņā ar otru pieeju prostitūcija sekmē dzimumu līdztiesību, jo aizsargā 
sievietes tiesības noteikt, ko viņa vēlas darīt ar savu ķermeni; 

F. tā kā sutenerisms, kas ir pielīdzināms atļaujai seksuāli izmantot citas personas, dažās 
dalībvalstīs, tostarp Vācijā, Nīderlandē un Grieķijā, ir atļauts; tā kā saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja sniegto informāciju 
Nīderlande ir cilvēku tirdzniecības upuru galvenais galamērķis;

G. tā kā Vācijas valdība 2007. gadā atzina, ka „nav skaidru pierādījumu, ka pēc [likuma par 
prostitūcijas legalizēšanu] pieņemšanas ir samazinājusies noziedzība”, un tā kā viena 
trešdaļa Vācijas prokuroru norādīja, ka prostitūcijas legalizēšana ir „sarežģījusi viņu darbu 
saistībā ar to personu notiesāšanu, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību un sutenerismu”,

1. atzīst, ka prostitūcija un seksuālā izmantošana ir cieņas aizskaršana, un tāpēc tās ir 
pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principiem;

2. atzīst, ka prostitūcija pasaules līmenī un Eiropā sekmē neaizsargātu sieviešu un meiteņu 
tirdzniecību, un uzsver, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto informāciju lielāko daļu 
cilvēku tirdzniecības upuru (62 %) seksuāli izmanto, un 80 % gadījumu upuri ir sievietes 
un meitenes;

3. uzsver, ka dati liecina, ka organizētā noziedzība ir ļoti izplatīta valstīs, kur sutenerisms ir 
atļauts2;

4. uzsver, ka prostitūcija un izmantošana seksa industrijā var ļoti negatīvi ietekmēt iesaistītās 
personas, turklāt tās ir dzimumu nevienlīdzības cēlonis un sekas un pastiprina dzimumu 
stereotipus, piemēram, ka sievietes un meitenes ķermeni var nopirkt, lai apmierinātu 

                                               
1 ANO īpašās referentes jautājumos par cilvēku, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecību Sigma Huda 2006. gada 
ziņojumā ir uzsvērts, kā politika prostitūcijas jomā tieši ietekmē cilvēku tirdzniecības apmēru. 
2 Amsterdamas pašvaldības un Nīderlandes Tieslietu ministrijas kopīgs ziņojums, kurā minēts, ka pusē 
uzņēmumu, kuriem ir vajadzīga atļauja sniegt prostitūcijas pakalpojumus, vienam vai vairākiem vadītājiem ir 
bijusi krimināla sodāmība.
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vīriešu pieprasījumu pēc seksa;

5. norāda, ka 80–95 % personu, kas nodarbojas ar prostitūciju, pirms tam ir cietušas no kāda 
veida vardarbības (izvarošanas, incesta, pedofilijas), 62 % no šīm personām ir izvarotas un 
68 % šo personu cieš no posttraumatiskā stresa sindroma — apmēram tikpat daudz, cik 
spīdzināšanas upuri1;

6. uzsver, ka personas, kas nodarbojas ar prostitūciju, ir jo īpaši sociāli un ekonomiski 
neaizsargātas, un tās ir vairāk pakļautas vardarbības riskam nekā personas, kas veic 
jebkuru citu darbu;

7. atzīst, ka 9 no 10 personām, kas nodarbojas ar prostitūciju, labprāt to vairs nedarītu, bet 
uzskata, ka nevar to pārtraukt2;

8. atzīst, ka prostitūcija ietekmē vardarbību pret sievietēm kopumā, jo saskaņā ar pētījuma 
rezultātiem par personām, kas pērk seksuālos pakalpojumus, vīriešiem, kuri pērk 
seksuālos pakalpojumus, ir nievājoša attieksme pret sievietēm3;

9. uzsver, ka personas, kas nodarbojas ar prostitūciju, nebūtu jāuzskata par noziedzniekiem, 
kā tas ir dažās dalībvalstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Francijā un Īrijas Republikā, 
un aicina visas dalībvalstis atcelt represīvus tiesību aktus pret personām, kas nodarbojas ar 
prostitūciju;

10. uzskata, ka visefektīvākais veids, kā cīnīties pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību 
seksuālai izmantošanai un uzlabot dzimumu līdztiesību, ir modelis, kuru izmanto 
Zviedrijā, Somijā un Norvēģijā (tā dēvētais Ziemeļvalstu modelis), kas paredz, ka 
krimināli sodāma ir seksuālo pakalpojumu pirkšana, nevis prostitūcijas pakalpojumu 
sniegšana;

11. uzsver, ka dati apstiprina, ka Ziemeļvalstu modeļa rezultātā Zviedrijā ir uzlabojusies 
situācija cilvēku tirdzniecības jomā — prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības seksuālās 
izmantošanas nolūkā gadījumu skaits nav palielinājies —, un ka arvien vairāk iedzīvotāju, 
jo īpaši jaunieši, atbalsta šo modeli, un tas nozīmē, ka šā likuma rezultātā ir mainījusies 
attieksme;

12. atgādina, ka ar konkrētu dzimumu saistītas aizsardzības stratēģijas un informētības 
paaugstināšanas pasākumi ir ļoti svarīgi cīņā pret sieviešu un meiteņu seksuālo 
izmantošanu;

13. uzskata, ka, prostitūcijas atzīšana par likumīgu „seksuālu pakalpojumu sniegšanu” un 
seksa industrijas legalizēšana nav risinājums tam, lai garantētu neaizsargāto sieviešu un 
meiteņu drošību, bet tam ir pretējs efekts, un neaizsargātās sievietes un meitenes var būt 
pakļautas vēl lielākam vardarbības riskam;

                                               
1 Avots: Melissa Farley, „Vardarbība pret sievietēm un posttraumatiskais stresa sindroms”, „Women and 
Health”, 1998. gads; Dominique Damant et al., „Trajectoires d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et 
criminalité”, „Le Journal International de Victimologie”, Nr. 3, 2005. gada aprīlis.
2 89 % no 785 personām, kas nodarbojas ar prostitūciju, no 9 valstīm nevēlējās vairs nodarboties ar prostitūciju; 
Farley et al., 2003. gads.
3 Daži pētījumi par personām, kas pērk seksuālos pakalpojumus, ir pieejami šajā tīmekļa vietnē: .
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14. mudina Komisiju un dalībvalstis mobilizēt vajadzīgos līdzekļus un instrumentus, lai 
apkarotu cilvēku tirdzniecību un seksuālo izmantošanu un lai samazinātu prostitūciju kā 
sieviešu pamattiesību un dzimumu līdztiesības pārkāpumu; 

15. mudina Komisiju izvērtēt Eiropas tiesiskā regulējuma cilvēku tirdzniecības seksuālās 
izmantošanas nolūkā apkarošanas jomā līdzšinējo ietekmi un turpināt pētīt prostitūcijas un 
cilvēku tirdzniecības seksuālās izmantošanas nolūkā tendences ES;

16. aicina dalībvalstis, kuras īsteno politiku cilvēku tirdzniecības, seksuālās izmantošanas un 
prostitūcijas apkarošanas jomā, nodrošināt visu attiecīgo dalībnieku — NVO, policijas un 
citu tiesībaizsardzības iestāžu un sociālo un medicīnas dienestu — sadarbību;

17. vērš valsts iestāžu uzmanību uz to, kā ekonomikas lejupslīde ietekmē to sieviešu un 
meiteņu skaita pieaugumu, kuras ir spiestas nodarboties ar prostitūciju, un mudina 
attiecīgās iestādes palīdzēt viņām atrast citus veidus, kā nopelnīt iztiku;

18. mudina dalībvalstis sniegt sociālos pakalpojumus cilvēku tirdzniecības vai seksuālās 
izmantošanas upuriem un īstenot tādu politiku, lai palīdzētu neaizsargātām sievietēm un 
meitenēm pārtraukt nodarboties ar prostitūciju;

19. mudina dalībvalstis atbilstīgi iespējamām izmaiņām valsts tiesību aktos izvērtēt, vai 
prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits samazinātos, ja būtu aizliegts pirkt 
seksuālos pakalpojumus;

20. aicina ES un dalībvalstis izveidot tādu politiku, kas palīdzētu apkarot cilvēku tirdzniecību 
tajās valstīs, no kurienes ieceļo personas, kurām liek nodarboties ar prostitūciju;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS

Ir grūti noskaidrot prostitūcijas apmēru, jo vairumā dalībvalstu tā ir aizliegta. Saskaņā ar 
Scelles fonda 2012. gada ziņojumu ar prostitūciju nodarbojas apmēram 40–42 miljoni cilvēku 
visā pasaulē, un 90 % no šīm personām ir atkarīgas no sutenera. Pirmais Eurostats ziņojums 
vispār, kurā ir sniegti oficiāli dati par prostitūciju, tika publicēts 2013. gada aprīlī1. Tajā ir 
aprakstīta cilvēku tirdzniecība ES no 2008. līdz 2010. gadam. 

Tomēr ir skaidrs, ka saistībā ar prostitūciju un seksuālo izmantošanu dzimumi noteikti tiek 
nodalīti, jo sievietes un meitenes brīvprātīgi vai piespiedu kārtā pārdod savu ķermeni 
vīriešiem, kuri maksā par šo pakalpojumu. Turklāt lielākā daļa cilvēku tirdzniecības upuru, 
kurus seksuāli izmanto, ir sievietes un meitenes.

Vardarbība pret sievietēm, cilvēka cieņas aizskaršana un dzimumu līdztiesības pārkāpums

Sieviešu un meiteņu prostitūcija un seksuālā izmantošana ir vardarbība un šķērslis sieviešu un 
vīriešu līdztiesības nodrošināšanai. Seksuālos pakalpojumus galvenokārt izmanto vīrieši. 
Cilvēku izmantošana seksa nozarē ir dzimumu nevienlīdzības cēlonis un sekas, un tā 
pastiprina uzskatu, ka sievietes un meitenes ķermeni var nopirkt. 

Prostitūcija ļoti skaidri un noteikti ir cilvēka cieņas ļoti nopietna aizskaršana. Tā kā cilvēka 
cieņa ir īpaši minēta Pamattiesību hartā, Eiropas Parlamentam ir jāziņo par situāciju 
prostitūcijas jomā ES un jānoskaidro, kā uzlabot dzimumu līdztiesību un cilvēktiesību 
aizsardzību šajā jomā.

Tieša saistība ar cilvēku tirdzniecību un organizēto noziedzību

Prostitūcija Eiropas Savienībā un visā pasaulē ir tieši saistīta ar sieviešu un meiteņu 
tirdzniecību. Sešdesmit divus procentus sieviešu, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri, seksuāli 
izmanto. 

Arvien vairāk sieviešu un meiteņu, kas cieš no cilvēku tirdzniecības, ved uz dažādām Eiropas 
Savienības valstīm ne tikai no valstīm, kas nav Savienības dalībvalstis, bet arī no dažām 
dalībvalstīm (piemēram, no Rumānijas un Bulgārijas). Tāpēc ES nekavējoties ir jārisina šī 
problēma saistībā ar cilvēku tirdzniecību no austrumu valstīm uz rietumu valstīm un ir 
jāpieņem stingri pasākumi, lai apkarotu šo īpašo vardarbības veidu pret sievietēm. 

Prostitūcija ir būtisks organizētās noziedzības aspekts, un vēriena un naudas līdzekļu aprites 
ziņā tā ir otra nopietnākā problēma pēc narkotiku biznesa. Saskaņā ar Havocscope tīmekļa 
vietnē2 publicēto informāciju ieņēmumi no prostitūcijas visā pasaulē ir apmēram 
USD 186 miljardi gadā. 

Tā kā prostitūcija tik lielā mērā ir saistīta ar organizēto noziedzību un tā darbojas kā tirgus, 
kurā pieprasījums nosaka piedāvājumu, tiesībaizsardzības iestādēm ES ir jāveic nopietni un 
atbilstoši pasākumi, lai notvertu noziedzniekus, vienlaikus aizsargājot upurus, personas, kuras 

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

2 Skatīt tīmekļa vietni http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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nodarbojas ar prostitūciju, un sievietes un meitenes, kuras ir cietušas no cilvēku tirdzniecības 
seksuālās izmantošanas nolūkā. Prostitūcija internetā ir cita saistīta problēma, kas ir jārisina, 
jo tās apjoms palielinās, un dažos gadījumos tā ir saistīta ar pornogrāfiska satura tīmekļa 
vietnēm. 

Ekonomiskie iemesli

Sievietes var sākt nodarboties ar prostitūciju arī finansiālu problēmu gadījumā. Pašreizējās 
finanšu krīzes rezultātā arvien vairāk sieviešu (jo īpaši vientuļās mātes) sāk nodarboties ar 
prostitūciju savā mītnes valstī vai no nabadzīgām valstīm Eiropas Savienības dienvidos dodas 
uz ziemeļvalstīm nodarboties ar prostitūciju. Tāpēc prostitūcija ir saistīta ar dzimumu 
līdztiesību, jo tā ir tieši saistīta ar sievietes lomu un vietu sabiedrībā, piekļuvi darba tirgum, 
lēmumu pieņemšanas tiesībām, veselību un izglītību un izvēles iespējām, ņemot vērā 
strukturālo dzimumu nevienlīdzību. 

Divas dažādas pieejas prostitūcijas un seksuālās izmantošanas jomā Eiropā

Situāciju prostitūcijas un dzimumu līdztiesības jomā sarežģī tas, ka šajā saistībā var izmantot 
divas pieejas. Saskaņā ar pirmo pieeju prostitūcija ir uzskatāma par sievietes tiesību 
pārkāpumu, kas sekmē dzimumu nevienlīdzību. Attiecīgie tiesību akti aizliedz ar prostitūciju 
saistītas darbības, kas var būt arī seksuālo pakalpojumu pirkšana, un paredz sodīt par 
prostitūcijas izmantošanu, tomēr neaizliedzot prostitūciju. Saskaņā ar otru pieeju prostitūcija 
sekmē dzimumu līdztiesību, jo aizsargā sievietes tiesības noteikt, ko viņa vēlas darīt ar savu 
ķermeni. Šīs pieejas atbalstītāji uzskata, ka prostitūcija ir darbs un ka labākais veids, kā 
aizsargāt sievietes, kuras nodarbojas ar prostitūciju, ir uzlabot viņu „darba apstākļus” un atzīt 
prostitūciju par profesiju, kas ir saistīta ar seksuālu pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar šo 
pieeju prostitūcija un ar to saistītās darbības ir likumīgas un tās regulē tiesību akti, un 
sievietes var izvēlēties algot vai nealgot vadītājus, ko dēvē par suteneriem. Tomēr šajā 
gadījumā var tikt arī uzskatīts, ka, legalizējot vai nosakot prostitūciju un sutenerismu par 
pieņemamu, tiek legalizēta sieviešu seksuāla paverdzināšana un dzimumu nevienlīdzība.

Eiropas Savienībā tiek izmantotas abas minētās pieejas. Sutenerisms ir atļauts vairākās 
dalībvalstīs, tostarp Nīderlandē, Vācijā, Austrijā un Dānijā, bet personas, kuras nodarbojas ar 
prostitūciju, vai ar prostitūciju saistītas darbības (piemēram, uzmākšanās) ir sodāmas vai 
daļēji sodāmas, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Francijā un Īrijas Republikā. Tomēr 
dzimumu nevienlīdzību un seksuālo izmantošanu nevar efektīvi apkarot, nosakot dzimumu 
simetrisku pārstāvību attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar seksa industriju, jo tas nav 
iespējams1. 

Ir arvien vairāk pierādījumu tam, ka nav vēlams atļaut prostitūciju un sutenerismu. Vācijas 
valdība 2007. gadā atzina, ka pēc likuma par prostitūcijas legalizēšanu pieņemšanas nav 
samazinājusies noziedzība un ka vairāk nekā viena trešdaļa Vācijas prokuroru norādīja, ka 
prostitūcijas legalizēšana „ir sarežģījusi viņu darbu saistībā ar to personu notiesāšanu, kas 
nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību un sutenerismu2. Nīderlandē 2003. gadā Amsterdamas 
                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
2 Skatīt arī „Der Spiegel” rakstu, kas publicēts 2013. gada 30. maijā: 
http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-
germany-a-902533.html
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mērs norādīja, ka, legalizējot prostitūciju, cilvēku tirdzniecība nav apkarota, un sacīja, ka „nav 
iespējams izveidot drošu un kontrolējamu zonu, kurā nepastāv organizētā noziedzība.” 
Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja 
sniegto informāciju Holande pašlaik ir cilvēku tirdzniecības upuru galvenais galamērķis. 

Ziemeļvalstu modeļa efektivitāte

Tā kā ir arvien vairāk skaidru pierādījumu tam, ka prostitūcijas un sutenerisma legalizēšana 
neuzlabo dzimumu līdztiesību un nepalīdz cilvēku tirdzniecības apkarošanā, šajā ziņojumā ir 
minēts, ka galvenā atšķirība starp abām minētajām pieejām dzimumu līdztiesības jomā ir tā, 
ka sievietes var turpināt nodarboties ar prostitūciju, ja to uzskata par „darbu”. Sievietes mazāk 
nodarbotos ar prostitūciju, ja prostitūciju uzskatītu par sieviešu cilvēktiesību pārkāpumu.

Kā pamatojumu var minēt situāciju Zviedrijā, Somijā un Norvēģijā, kas nav ES dalībvalsts, 
kur prostitūcijas apkarošanai izmanto „Ziemeļvalstu modeli”. Zviedrijā tiesību akti 
prostitūcijas jomā tika laboti 1999. gadā, aizliedzot pirkt seksuālus pakalpojumus un nesodot 
personu, kas nodarbojas ar prostitūciju. Citiem vārdiem sakot, par noziedznieku uzskata 
personu, kas pērk seksuālos pakalpojumus — parasti tie ir vīrieši —, nevis sievieti, kas 
nodarbojas ar prostitūciju. Zviedrijā šo likumu pieņēma pamata iniciatīvas ietvaros, kuras 
mērķis bija novērst visus šķēršļus sieviešu līdztiesībai Zviedrijā. 

Šis likums būtiski ietekmēja situāciju Zviedrijā. Zviedrijā ar prostitūciju nodarbojas desmit 
reizes mazāk iedzīvotāju nekā Dānijā, kur ir atļauts par maksu izmantot seksuālos 
pakalpojumus un kur ir mazāk iedzīvotāju. Minētā likuma rezultātā ir mainījusies arī 
sabiedrības attieksme. Priekšlikumu sodīt vīriešus, kas par maksu izmanto seksuālos 
pakalpojumus, 1996. gadā atbalstīja 45 % sieviešu un 20 % vīriešu. Savukārt 2008. gadā 79 % 
sieviešu un 60 % vīriešu atbalstīja minēto likumu. Turklāt Zviedrijas policija apstiprina, ka 
Ziemeļvalstu modeļa rezultātā ir samazinājusies cilvēku tirdzniecība seksuālās izmantošanas 
nolūkā.

Ir arvien vairāk pierādījumu tam, ka Ziemeļvalstu modelis efektīvi samazina prostitūciju un 
sieviešu un meiteņu tirdzniecību un tādējādi sekmē dzimumu līdztiesību. Savukārt tajās 
valstīs, kur sutenerisms ir atļauts, joprojām ir problēmas saistībā ar organizēto noziedzību un 
cilvēku tirdzniecību, jo tās ir saistītas ar prostitūciju. Tāpēc šā ziņojuma referente atbalsta 
Ziemeļvalstu modeli un mudina to dalībvalstu valdības, kurās problēmas prostitūcijas jomā 
tiek risinātas citādi, pārskatīt valsts tiesību aktus, ņemot vērā veiksmīgo Zviedrijas un citu to 
valstu pieredzi, kuras pieņēmušas Ziemeļvalstu modeli. Tas būtiski uzlabotu situāciju 
dzimumu līdztiesības jomā Eiropas Savienībā.

Referente neiebilst, ka sievietes nodarbojas ar prostitūciju. Referente vēršas pret prostitūciju, 
nevis pret sievietēm, kas nodarbojas ar prostitūciju. Referente iesaka sodīt pakalpojuma 
pircēju — vīrieti, kas par maksu izmanto seksuālos pakalpojumus —, nevis sievieti —
prostitūtu —, un tas ir viens no pasākumiem, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā.


