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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid
(2013/2103(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 4 en 5 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 
1948,

– gezien het VN-Verdrag ter bestrijding van mensenhandel en van de uitbuiting en van de 
prostitutie van anderen van 1949,

– gezien artikel 6 van het CEDAW-Verdrag van 1979 betreffende het verbod op 
vrouwenhandel en het tegengaan van uitbuiting van prostitutie,

– gezien de VN-Verklaring van 1993 inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen, 
waarin in artikel 2 wordt bepaald dat geweld tegen vrouwen het volgende omvat:
"lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld dat plaatsvindt binnen de algemene 
gemeenschap,
waaronder verkrachting, seksueel misbruik en seksuele intimidatie op het werk, in 
onderwijsinstellingen
en elders, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie",

– gezien het Protocol van Palermo van 2000 ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van 
de handel in personen, met name vrouwen en kinderen, in aanvulling op het VN-Verdrag 
ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, behorende bij het VN-
Verdrag over transnationaal georganiseerde criminaliteit, 

– gezien de strategische doelstelling D.3 van het Actieplatform van 1995 en de Verklaring 
van Peking,

– gezien AIO-Verdrag nr. 29 inzake gedwongen of verplichte arbeid, waarin in artikel 2 
een definitie van gedwongen arbeid wordt gegeven, 

– gezien de aanbevelingen van de Raad van Europa terzake, zoals Aanbeveling R 11 van 
2000 inzake de handel in mensen met het oog op seksuele uitbuiting, Aanbeveling R 5 
van 2002 inzake de bescherming van vrouwen tegen geweld, en Aanbeveling 1545 van 
2002 inzake de campagne ter bestrijding van vrouwenhandel, 

– gezien de Verklaring van Brussel van de Internationale Organisatie voor migratie (IOM) 
inzake voorkoming en bestrijding van de mensenhandel, waarin wordt aangedrongen op 
een alomvattend, multidisciplinair en doelmatig gecoördineerd beleid waarbij partijen uit 
alle sectoren in kwestie betrokken zijn,

– gezien besluit nr. 1 van Wenen van de OVSE-ministers (2000) tot ondersteuning van de 
OVSE-maatregelen en het OVSE-actieplan ter bestrijding van de mensenhandel (besluit 
557 uit 2003),
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– gezien de artikelen 2 en 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien het kaderbesluit van de Raad 2002/629/JBZ van 19 juli 2002 inzake bestrijding 
van mensenhandel1,

– gezien de resolutie van de Raad over initiatieven ter bestrijding van de handel in mensen, 
met name vrouwen2,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 1995 over de Vierde Wereldvrouwenconferentie in 
Peking: gelijkheid, ontwikkeling en vrede3,

– gezien zijn resolutie van 24 april 1997 over de mededeling van de Commissie inzake 
illegale en schadelijke inhoud op Internet4,

– gezien zijn resolutie van 16 september 1997 over de noodzaak van een campagne in de 
gehele Europese Unie voor de totale afwijzing van geweld tegen vrouwen 5,

– gezien zijn resolutie van 24 oktober 1997 over het Groenboek van de Commissie over de 
bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in de context van de 
audiovisuele en informatiediensten6,

– gezien zijn resolutie van 6 november 1997 over de mededeling van de Commissie over de 
bestrijding van kindersekstoerisme en het memorandum over de bijdrage van de Europese 
Unie aan de versterking van de bestrijding van seksueel misbruik en seksuele exploitatie 
van kinderen7, 

– gezien zijn resolutie van 16 december 1997 over de mededeling van de Commissie inzake 
vrouwenhandel voor seksuele exploitatie8,

– gezien zijn resolutie van 13 mei 1998 over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad 
betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in de 
context van de audiovisuele en informatiediensten9,

– gezien zijn resolutie van 17 december 1998 over de eerbiediging van de mensenrechten in 
de Europese Unie10,

– gezien zijn resolutie van 10 februari 1999 over de harmonisatie van de vormen van 
aanvullende bescherming bij het statuut van vluchteling in de Europese Unie,11

                                               
1 PB L 203 van 1.8.2002, blz. 1.
2 PB C 260 van 29.10.2003, blz. 4.
3 PB C 166 van 3.7.1995, blz. 92. 
4 PB C 150 van 19.5.1997, blz. 38.
5 PB C 304 van 6.10.1997, blz. 55.
6 PB C 339 van 10.11.1997, blz. 420.
7 PB C 358 van 24.11.1997, blz. 37.
8 PB C 14 van 19.1.1998, blz. 19.
9 PB C 193 van 17.8.2006, blz. 126.
10 PB C 98 van 9.4.1999, blz. 267.
11 PB C 150 van 28.5.1999, blz. 203.
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– gezien zijn resolutie van 30 maart 2000 over de mededeling van de Commissie aan de 
Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s over de uitvoering van maatregelen ter bestrijding van kindersekstoerisme1,

– gezien zijn resolutie van 11 april 2000 betreffende het initiatief van de Republiek 
Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad ter bestrijding van 
kinderpornografie op internet2,

– gezien zijn resolutie van 18 mei 2000 over de follow-up van het Actieplatform van 
Peking3,

– gezien zijn resolutie van 19 mei 2000 over de mededeling van de Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement getiteld "Over nieuwe maatregelen ter bestrijding van de 
vrouwenhandel"4,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2000 over de mededeling van de Commissie over 
slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie: Reflecties over normen en 
maatregelen5,

– gezien zijn resolutie van 12 juni 2001 over het voorstel voor een kaderbesluit van de 
Raad inzake de bestrijding van de mensenhandel6,

– gezien zijn resolutie van 17 januari 2006 over strategieën voor de strijd tegen de handel in 
vrouwen en seksuele uitbuiting van kwetsbare kinderen7,

– gezien zijn resolutie van 2 februari 2006 over de huidige situatie ten aanzien van de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en mogelijke toekomstige actie8,

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2006 over gedwongen prostitutie in het kader van 
internationale sportevenementen9,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 november 2009 over de uitbanning van 
geweld tegen vrouwen10,

– gezien zijn resolutie van 5 april 2011 over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw 
beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen11,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over de 57e zitting van de VN-Commissie inzake 
de positie van de vrouw: Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld jegens 

                                               
1 PB C 040 van 7.2.2001, blz. 20.
2 PB C 40 van 7.2.2001, blz. 41.
3 PB C 59 van 23.2.2001, blz. 258.
4 PB C 59 van 23.2.2001, blz. 307.
5 PB C 67 van 1.3.2001, blz. 304.
6 PB C 53 van 28.2.2002, blz. 114.
7 PB C 287 van 24.11.2006, blz. 18.
8 PB C 288 van 25.11.2006, blz. 16.
9 PB C 291 van 30.11.2006, blz. 292.
10 PB C 285 van 21.10.2010, blz. 53.
11 PB C 296 van 2.10.2012, blz. 26.
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vrouwen en meisjes1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2013),

A. overwegende dat prostitutie een gendergerelateerd verschijnsel is, aangezien vrouwen en 
meisjes de overgrote meerderheid van de geprostitueerde personen vormen en bijna alle 
afnemers van hun diensten mannen zijn, en dat prostitutie derhalve zowel een oorzaak als 
een gevolg van genderongelijkheid is;

B. overwegende dat prostitutie intrinsiek is verbonden met genderongelijkheid in de 
samenleving en van invloed is op de perceptie van de relaties tussen vrouwen en mannen 
en van seksualiteit;

C. overwegende dat prostitutiemarkten de handel in vrouwen en meisjes bevorderen, met 
name in landen waar de seksindustrie is gelegaliseerd2:

D. overwegende dat de Commissie in haar Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen (2010-2015) verklaart dat "de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen (...) een 
schending van de fundamentele rechten [zijn]";

E. overwegende dat er grote verschillen bestaan in de wijze waarop de lidstaten met 
prostitutie omgaan, waarin in grote lijnen twee benaderingen kunnen worden 
onderscheiden: in de ene benadering wordt prostitutie gezien als een schending van de 
rechten van vrouwen – een vorm van slavernij – die resulteert in genderongelijkheid voor 
vrouwen, terwijl er in de andere benadering van wordt uitgegaan dat prostitutie op 
zichzelf de gendergelijkheid juist bevordert doordat wordt erkend dat vrouwen het recht 
hebben om zelf te beslissen wat ze met hun lichaam doen; 

F. overwegende dat het souteneurschap in verschillende lidstaten, waaronder Duitsland,
Nederland en Griekenland, is gelegaliseerd, hetgeen gelijkstaat aan toestemming om 
andere personen seksueel uit te buiten;  overwegende dat Nederland door het Bureau van 
de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) wordt aangemerkt als 
een topbestemming voor slachtoffers van mensenhandel;

G. overwegende dat de Duitse regering in 2007 heeft toegegeven dat "er geen duidelijke 
indicaties zijn dat de [wet die prostitutie legaliseert] tot een vermindering van de 
criminaliteit heeft geleid" en dat een derde van de Duitse officieren van justitie heeft 
verklaard dat de legalisering van prostitutie "de vervolging van mensenhandel en het 
souteneurschap moeilijker heeft gemaakt"; 

1. erkent dat prostitutie en seksuele uitbuiting schendingen van de menselijke waardigheid 
vormen en derhalve in strijd zijn met de beginselen van het Handvest van de grondrechten 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0045.
2 In het verslag van Sigma Huda, de speciale rapporteur van de VN voor mensenhandel, en met name de handel 
in vrouwen en kinderen, wordt gewezen op het rechtstreekse effect van prostitutiebeleid op de omvang van de 
mensenhandel. 
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van de Europese Unie;

2. erkent dat prostitutie zowel wereldwijd als in Europa de handel in kwetsbare vrouwen en 
meisjes stimuleert, en benadrukt dat, zoals blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, 
de meerderheid (62 %) wordt verhandeld ten behoeve van seksuele uitbuiting en dat 80% 
van de vastgestelde en vermeende slachtoffers uit vrouwen en meisjes bestaat;

3. wijst met klem op de gegevens die laten zien dat de georganiseerde criminaliteit een 
belangrijke speler is in landen waar het souteneurschap legaal is1;

4. benadrukt dat prostitutie en uitbuiting in de seksindustrie, behalve dat ze zowel een 
oorzaak als een gevolg van genderongelijkheid zijn en gendergerelateerde stereotypen in 
stand houden – zoals het idee dat de lichamen van vrouwen en meisjes te koop zijn om de 
behoefte van mannen aan seks te bevredigen –, voor de betrokken personen verwoestende 
gevolgen kunnen hebben; 

5. merkt op dat 85% tot 90% van de geprostitueerde personen alvorens in de prostitutie te 
belanden enige vorm van geweld heeft ondergaan (verkrachting, incest, pedofilie), dat 
62% van hen verklaart te zijn verkracht en dat 68% lijdt aan een post-traumatische 
stressstoornis, een percentage dat vergelijkbaar is met het percentage dat onder 
slachtoffers van foltering wordt vastgesteld2;

6. benadrukt dat geprostitueerde personen sociaal en economisch bijzonder kwetsbaar zijn en 
meer risico lopen om met geweld te worden geconfronteerd dan in enige andere activiteit 
het geval is;

7. erkent dat negen van de tien prostituees liever zouden willen stoppen, maar het gevoel 
hebben dat dat niet kan3;

8. erkent dat prostitutie invloed heeft op het geweld tegen vrouwen in het algemeen, omdat 
uit onderzoek naar de afnemers van betaalde seks blijkt dat mannen die seks kopen een 
vernederend beeld van vrouwen hebben4;

9. benadrukt dat geprostitueerde personen niet zouden moeten worden gecriminaliseerd, 
zoals in enkele lidstaten het geval is, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 
en Ierland, en doet een beroep op de lidstaten om repressieve wetgeving tegen 
geprostitueerde personen in te trekken;

10. is van mening dat de meest effectieve manier om de handel in vrouwen en meisjes met het 
                                               
1 Gezamenlijk verslag van de gemeente Amsterdam en het Nederlandse ministerie van Justitie, waarin wordt 
verklaard dat in de helft van de prostitutiebedrijven die vergunningsplichtig zijn- een of meer managers met een 
strafblad werkzaam zijn.
2 Bron: Melissa Farley, "Violence against women and post-traumatic stress syndrome", Women and Health, 
1998; Dominique Damant et al., "Trajectoires d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité", Le 
Journal International de Victimologie, nr. 3, april 2005.
3 Van 785 ondervraagde personen in negen lidstaten verklaarde 89 % aan de prostitutie te willen ontsnappen. 
Farley et al, 2003.
4 Diverse studies naar afnemers van betaalde seks zijn te vinden op: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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oog op seksuele uitbuiting te bestrijden en de gendergelijkheid te verbeteren het in 
Zweden, Finland en Noorwegen toegepaste model is (het zogeheten "Scandinavische 
model"), waarin het afnemen van betaalde seksuele diensten het strafbare feit is en niet het 
aanbieden van de diensten door de geprostitueerde personen;

11. wijst met nadruk op de gegevens over Zweden die het afschrikkende effect van het 
Scandinavische model op de mensenhandel bevestigen, aangezien de omvang van de 
prostitutie en de sekshandel daar niet is toegenomen, en wijst erop dat dit model in 
toenemende mate wordt gesteund door de bevolking, in het bijzonder door jongeren, 
waaruit blijkt dat de wetgeving tot een mentaliteitsverandering heeft geleid;

12. herinnert eraan dat genderspecifieke preventiestrategieën en bewustmakingsmaatregelen 
essentieel zijn voor de bestrijding van seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes;

13. is van mening dat het aanmerken van prostitutie als legaal "sekswerk" en het 
decriminaliseren van de seksindustrie in het algemeen kwetsbare vrouwen en meisjes niet 
beschermt, maar juist het tegenovergestelde effect heeft en hen blootstelt aan het risico 
van een hoog niveau van huiselijk geweld;

14. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de noodzakelijke middelen uit te 
trekken en alle benodigde instrumenten te gebruiken om de handel in en de seksuele 
uitbuiting van vrouwen en meisje te bestrijden en de prostitutie terug te dringen als een 
schending van de grondrechten van vrouwen en een inbreuk op de gendergelijkheid;  

15. dringt er bij de Commissie op aan om het effect dat het Europees wettelijk kader voor het 
uitbannen van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting tot op heden heeft gehad 
te evalueren en nader onderzoek te verrichten naar patronen van prostitutie en 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting in de EU; 

16. verzoekt de lidstaten om er bij de tenuitvoerlegging van beleid tegen mensenhandel, 
seksuele uitbuiting en prostitutie voor te zorgen dat alle betrokken partijen – ngo's, politie 
en andere wetshandhavingsinstanties, sociale en medische diensten – met elkaar 
samenwerken;

17. vestigt de aandacht van de nationale autoriteiten op het effect van de economische 
neergang op het aantal vrouwen en meisjes dat gedwongen in de prostitutie terechtkomt, 
en dringt er bij deze autoriteiten op aan om hen te helpen bij het vinden van alternatieve 
manieren om in hun levensonderhoud te voorzien;

18. dringt er bij de lidstaten op aan om sociale diensten aan slachtoffers van mensenhandel of 
seksuele uitbuiting aan te bieden en beleid uit te voeren dat erop gericht is om kwetsbare 
vrouwen en meisjes te helpen om de prostitutie te verlaten;

19. dringt er bij de lidstaten op aan om de positieve effecten van het criminaliseren van de 
afname van betaalde seksuele diensten op het terugdringen van prostitutie en 
mensenhandel te evalueren met het oogmerk om hun wetgeving te wijzigen;

20. verzoekt de EU en haar lidstaten om preventief beleid te ontwikkelen in de landen van 
herkomst van verhandelde geprostitueerde personen;
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21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING

Prostitutie is een moeilijk te kwantificeren verschijnsel, aangezien het in de meeste lidstaten 
een illegale activiteit betreft. Volgens een rapport uit 2012 van de Franse stichting Fondation 
Scelles is prostitutie een mondiale sector waarin 40 à 42 miljoen personen werkzaam zijn, 
waarvan 90% afhankelijk is van een souteneur. In april 2013 is het allereerste verslag van 
Eurostat met officiële cijfers over prostitutie gepubliceerd1. In dit verslag ligt de focus op 
mensenhandel in de EU in de periode 2008-2010. 

Wat echter zeker is, is dat prostitutie en seksuele uitbuiting gendergerelateerde verschijnselen 
zijn waarbij vrouwen en meisjes vrijwillig of gedwongen hun lichaam verkopen aan mannen 
die voor deze dienst betalen. Bovendien vormen vrouwen en meisjes de meerderheid van de 
met het oog op seksuele uitbuiting verhandelde personen.

Een vorm van geweld tegen vrouwen en een inbreuk op de menselijke waardigheid en de 
gendergelijkheid

Prostitutie en seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes zijn vormen van geweld en vormen 
als zodanig belemmeringen voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Vrijwel iedereen die 
betaalde seksuele diensten afneemt is man.  Uitbuiting in de seksindustrie is zowel een 
oorzaak als een gevolg van genderongelijkheid en houdt het idee in stand dat de lichamen van 
vrouwen en meisjes te koop zijn. 

Prostitutie is een zeer duidelijke en afschuwwekkende schending van de menselijke 
waardigheid. Gegeven het feit dat de menselijke waardigheid specifiek wordt genoemd in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, heeft het Europees Parlement een plicht 
om verslagen uit te brengen over prostitutie in de EU en manieren te onderzoeken waarop de 
gendergelijkheid en de eerbiediging van de mensenrechten in dit opzicht kunnen worden 
versterkt.

Een rechtstreeks verband met mensenhandel en georganiseerde criminaliteit

Zowel in de Europese Unie als elders in de wereld bestaat er een rechtstreeks verband tussen 
prostitutie en de handel in vrouwen en meisjes. 62% van de vrouwen die het slachtoffer van 
mensenhandel worden, wordt seksueel uitgebuit.  

Een toenemend aantal vrouwen en meisjes wordt niet vanuit derde landen de Unie 
binnengesmokkeld, maar is afkomstig uit enkele lidstaten (zoals Roemenië en Bulgarije). De 
EU moet deze oost-westhandel dringend aanpakken en krachtige maatregelen treffen om deze 
specifieke vorm van geweld tegen vrouwen te bestrijden. 

Prostitutie is een belangrijke factor in de georganiseerde criminaliteit en moet alleen drugs 
laten voorgaan wat betreft de geografische omvang en de reikwijdte ervan en de bedragen die 
erin omgaan.  Op de website van Havocscope2 worden de wereldwijde inkomsten uit 
prostitutie op circa 186 miljard dollar per jaar geschat. 
                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf

2 Zie:  http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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Aangezien prostitutie feitelijk door georganiseerde criminelen wordt gerund en fungeert als 
een markt waarin de vraag het aanbod stimuleert, moeten wetshandhavingsinstanties overal in 
de EU krachtdadige en passende actie ondernemen om criminelen op te sporen en 
tegelijkertijd de slachtoffers te beschermen, te weten de geprostitueerde personen en de 
vrouwen en meisjes die worden verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting. Een 
afzonderlijk, maar hiermee verband houdend probleem is dat prostitutie via internet toeneemt 
en in sommige gevallen is gerelateerd aan websites die pornografie aanbieden. 

Economische dwang

Ook financiële wanhoop kan vrouwen ertoe brengen om de prostitutie in te gaan. De huidige 
financiële crisis vraagt zijn tol en zorgt ervoor dat steeds meer vrouwen (met name 
alleenstaande moeders) in hun eigen land in de prostitutie belanden of uit de armere lidstaten 
in het zuiden van de Europese Unie naar het noorden migreren om daar te worden 
geprostitueerd. Prostitutie is derhalve gerelateerd aan gendergelijkheid en houdt rechtstreeks 
verband met de rol en de plaats van vrouwen in de samenleving en hun toegang tot de 
arbeidsmarkt, besluitvorming, gezondheidszorg en onderwijs, evenals met de keuzes die 
vrouwen gegeven de structurele genderongelijkheid worden geboden. 

Twee verschillende benaderingen van prostitutie en seksuele uitbuiting in Europa

Het vraagstuk van prostitutie en gendergelijkheid wordt gecompliceerd door het feit dat er 
twee concurrerende modellen zijn om met dit vraagstuk om te gaan. In het eerste model wordt 
prostitutie gezien als een schending van de rechten van vrouwen en een middel om 
genderongelijkheid in stand te houden. De bijbehorende wetgevingsaanpak is abolitionistisch 
en criminaliseert de aan prostitutie gerelateerde activiteiten, waaronder soms ook de afname 
van betaalde seksuele diensten, terwijl prostitutie zelf niet illegaal is. Het tweede model is 
gebaseerd op het idee dat prostitutie op zichzelf de gendergelijkheid juist versterkt doordat 
wordt erkend dat vrouwen het recht hebben om zelf te beslissen wat ze met hun lichaam doen. 
Voorstanders van dit model stellen dat prostitutie een gewoon beroep is en dat de beste 
manier om vrouwen in de prostitutie te beschermen het verbeteren van hun 
"arbeidsomstandigheden" en het professionaliseren van prostitutie als "sekswerk" is. In dit 
regulationistische model zijn prostitutie en de daarmee verband houdende activiteiten legaal 
en gereguleerd en staat het vrouwen vrij om managers (ook bekend als "pooiers") in te huren.
Even goed kan echter gesteld worden dat het aanmerken van prostitutie en het souteneurschap 
als normale activiteiten, of het op enigerlei wijze legaliseren ervan, gelijkstaat aan het 
legaliseren van seksuele slavernij en genderongelijkheid voor vrouwen.

Beide modellen bestaan uiteraard in de Europese Unie. Het souteneurschap is in verschillende 
lidstaten legaal, zoals in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken, terwijl 
geprostitueerde personen of hun activiteiten (zoals tippelen) zijn gecriminaliseerd of 
gedeeltelijk gecriminaliseerd in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland. 
Genderongelijkheid en seksuele onderwerping kunnen echter niet effectief worden bestreden 
als er een gendersymmetrie in de activiteiten van de seksindustrie wordt verondersteld die er 
niet is1. 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
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In landen waar prostitutie en het souteneurschap legaal zijn, zijn er steeds meer aanwijzingen 
voor de tekortkomingen van dit systeem.  In 2007 gaf de Duitse regering toe dat de wet die 
prostitutie legaliseert de criminaliteit niet had verminderd en dat ruim een derde van de Duitse 
officieren van justitie van mening was dat de legalisering van prostitutie "de vervolging van 
mensenhandel en het souteneurschap moeilijker [had] gemaakt"1. In Nederland verklaarde de 
burgemeester van Amsterdam in 2003 dat de legalisering van prostitutie de mensenhandel niet 
had teruggedrongen en dat "het onmogelijk lijkt om een veilige en controleerbare zone te 
creëren waarin geen sprake is van misbruik door de georganiseerde misdaad". Volgens het 
Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) is Nederland 
nu de topbestemming voor slachtoffers van mensenhandel.   

De effectiviteit van het Scandinavische model

Gezien het sterke en toenemende bewijs dat legalisering van prostitutie en het souteneurschap 
niets doet om gendergelijkheid te bevorderen of de mensenhandel terug te dringen, is de 
conclusie van dit verslag dat het essentiële verschil tussen de twee hierboven beschreven 
modellen van gendergelijkheid is dat het aanmerken van prostitutie als gewoon "werk" ertoe 
bijdraagt dat vrouwen in de prostitutie blijven.  Het aanmerken van prostitutie als een 
schending van de rechten van vrouwen draagt ertoe bij dat vrouwen uit de prostitutie blijven.

De ervaringen in Zweden, Finland en de niet-EU-lidstaat Noorwegen, waar het 
"Scandinavische model" voor de omgang met prostitutie wordt gebruikt, ondersteunen deze 
opvatting. Zweden heeft in 1999 zijn prostitutiewetgeving gewijzigd om de afname van 
betaalde seks te verbieden en de geprostitueerde persoon te decriminaliseren. Met andere 
woorden: de persoon die seks koopt – vrijwel altijd een man – pleegt een strafbaar feit, niet de 
geprostitueerde vrouw. Zweden heeft deze wetgeving ingevoerd als onderdeel van een 
algemeen initiatief om een einde te maken aan alle belemmeringen voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen in Zweden.  

De gevolgen van deze wetgeving in Zweden zijn dramatisch. De omvang van de 
geprostitueerde populatie in Zweden is een tiende van die in Denemarken, dat een kleinere 
bevolking heeft en waar de afname van betaalde seksuele diensten legaal is. Ook de publieke 
opinie is door de wetgeving omgeslagen. In 1996 was 45% van de vrouwen en 20% van de 
mannen vóór criminalisering van mannelijke afnemers van betaalde seks. In 2008 was 79% 
van de vrouwen en 60% van de mannen voorstander van de wet. Voorts bevestigt de Zweedse 
politie dat het Scandinavische model een afschrikwekkend effect heeft op mensenhandel met 
het oog op seksuele uitbuiting.

Het bewijs voor de effectiviteit van het Scandinavische model bij het terugdringen van 
prostitutie en de handel in vrouwen en meisjes, en daarmee het bevorderen van 
gendergelijkheid, neemt voortdurend toe. Ondertussen hebben de lidstaten waar het 
souteneurschap legaal is nog steeds problemen met mensenhandel en georganiseerde 

                                               
1 Zie ook het artikel in Der Spiegel van 30 mei 2013: http://www.spiegel.de/international/germany/human-
trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533.html
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criminaliteit, aangezien deze verband houden met prostitutie.  In dit verslag wordt daarom 
voorgesteld om het Scandinavische model te steunen en wordt erop aangedrongen dat de 
regeringen van de lidstaten die een andere aanpak van prostitutie hanteren hun wetgeving 
herzien in het licht van de door Zweden en andere landen die het Scandinavische model 
toepassen behaalde successen.  Dit zou een belangrijke stap in de goede richting zijn voor de 
gendergelijkheid in de Europese Unie. 

Dit verslag is niet gericht tegen geprostitueerde vrouwen, maar tegen prostitutie. De 
rapporteur neemt het juist op voor geprostitueerde vrouwen. Door aan te bevelen dat de 
afnemer – de man die seks koopt – wordt geacht de schuldige partij te zijn, in plaats van de 
(vrouwelijke) prostituee, vormt dit verslag een nieuwe stap op weg naar volledige 
gendergelijkheid in de hele Europese Unie.


