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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wykorzystywania seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu na równość płci
(2013/2103(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 4 i 5 Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ z 1949 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi 
i eksploatacji prostytucji,

– uwzględniając art. 6 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (CEDAW) z 1979 r., która ma na celu zwalczanie wszelkich form handlu 
kobietami oraz eksploatacji prostytucji kobiet,

– uwzględniając Deklarację Narodów Zjednoczonych o eliminacji przemocy wobec kobiet 
z 1993 r., w której w art. 2 przemoc wobec kobiet definiowana jest jako:
„fizyczna, seksualna i psychiczna przemoc o charakterze społecznym, do której zalicza 
się gwałt, molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne i zastraszanie w miejscu 
pracy, placówkach edukacyjnych i innych miejscach publicznych, handel kobietami 
i zmuszanie do prostytucji”,

– uwzględniając Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 2000 r., załączony do 
Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej,

– uwzględniając cel strategiczny D.3 pekińskiej platformy działania i deklaracji pekińskiej 
z 1995 r.,

– uwzględniając Konwencję MOP nr 29 dotyczącą pracy przymusowej lub obowiązkowej, 
w której w art. 2 zdefiniowana została praca przymusowa,

– uwzględniając rekomendacje Rady Europy w tym zakresie, takie jak rekomendacja 
nr R (2000)11 w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, rekomendacja Rec (2002)5 o ochronie kobiet przed przemocą, 
rekomendacja 1545 (2002) o kampanii przeciwko handlowi kobietami, 

– uwzględniając deklarację brukselską (11) Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 
(IOM) w sprawie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, w której wzywa się do 
wprowadzenia kompleksowej, multidyscyplinarnej oraz skutecznie koordynowanej 
polityki obejmującej wszystkie zainteresowane strony,

– uwzględniając decyzję Rady Ministerialnej OBWE nr 1(12) podjętą w Wiedniu w 2000 r. 
w sprawie środków OBWE oraz programu działania OBWE 
w zakresie zwalczania handlu ludźmi (decyzja nr 557 z 2003 r.),
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– uwzględniając art. 2 i 13 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie 
zwalczania handlu ludźmi1,

– uwzględniając rezolucję Rady w sprawie inicjatyw mających na celu zwalczanie handlu 
ludźmi, w szczególności kobietami2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 1995 r. w sprawie Czwartej Światowej 
Konferencji w sprawie Kobiet: „Działania na rzecz równości, rozwoju i pokoju”3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dotyczącego nielegalnych i szkodliwych treści w internecie4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 września 1997 r. w sprawie potrzeby 
zorganizowania ogólnounijnej kampanii pod hasłem zero tolerancji dla przemocy wobec 
kobiet5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 1997 r. w sprawie zielonej księgi 
Komisji w sprawie ochrony nieletnich i godności ludzkiej w usługach audiowizualnych 
i informacyjnych6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dotyczącego zwalczania turystyki seksualnej związanej z wykorzystaniem dzieci oraz 
memorandum w sprawie wkładu Unii Europejskiej w umocnienie zapobiegania 
wyzyskowi i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci7, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie komunikatu Komisji 
w sprawie handlu kobietami w celu wykorzystywania seksualnego8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rekomendacji Rady w sprawie ochrony nieletnich i godności ludzkiej w usługach 
audiowizualnych i informacyjnych9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie przestrzegania praw 
człowieka w Unii Europejskiej10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie harmonizacji form

                                               
1 Dz.U. C 203 z 1.8.2002, s. 1.
2 Dz.U. C 260 z 29.10.2003, s. 4.
3 Dz.U. C 166 z 3.7.1995, s. 92.
4 Dz.U. C 150 z 19.5.1997, s. 38.
5 Dz.U. C 304 z 6.10.1997, s. 55.
6 Dz.U. C 339 z 10.11.1997, s. 420.
7 Dz.U. C 358 z 24.11.1997, s. 37.
8 Dz.U. C 14 z 19.1.1998, s. 19.
9 Dz.U. C 193 z 17.8.2006, s. 126.
10 Dz.U. C 98 z 9.4.1999, s. 267.
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ochrony komplementarnych wobec statusu uchodźców w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wykonania środków do zwalczania 
seksualnej turystyki dziecięcej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie inicjatywy Republiki 
Austrii mającej na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie zwalczania pornografii 
dziecięcej w internecie3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie realizacji pekińskiej 
platformy działania4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji dla 
Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowanego „Na rzecz dalszych działań 
w zwalczaniu handlu kobietami”5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji 
w sprawie ofiar przestępstw w Unii Europejskiej: Refleksje na temat standardów 
i działania6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania handlu ludźmi7, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie strategii zapobiegania 
handlowi kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualne8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji oraz 
przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przymusowej 
prostytucji w ramach światowych imprez sportowych10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji przemocy 
wobec kobiet11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz

                                               
1 Dz.U. C 150 z 28.5.1999, s. 203.
2 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 20.
3 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 41.
4 Dz.U. C 59 z 23.2.2001, s. 258.
5 Dz.U. C 59 z 23.2.2001, s. 307.
6 Dz.U. C 67 z 1.3.2001, s. 304.
7 Dz.U. C 53 z 28.2.2002, s. 114.
8 Dz.U. C 287 z 24.11.2006, s. 18.
9 Dz.U. C 288 z 25.11.2006, s. 16.
10 Dz.U. C 291 z 30.11.2006, s. 292.
11 Dz.U. C 285 z 21.10.2010, s. 53.
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zarysu ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie 57. sesji Komisji 
ds. Statusu Kobiet ONZ: likwidacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt 
i zapobieganie wszelkim jej formom2,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Rozwoju (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że zjawisko prostytucji jest silnie powiązane z płcią, a zdecydowaną 
większość prostytuujących się osób stanowią kobiety i dziewczęta, przy czym prawie 
wszyscy nabywcy usług seksualnych to mężczyźni, oraz że prostytucja jest zatem 
jednocześnie przyczyną oraz skutkiem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn;

B. mając na uwadze, że prostytucja jest nierozerwalnie związana z różnicami w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i ma wpływ na postrzeganie relacji między kobietami 
i mężczyznami oraz seksualności;

C. mając na uwadze, że rynek prostytucji napędza handel kobietami i dziewczętami, 
w szczególności w krajach, w których sektor usług seksualnych został zalegalizowany3;

D. mając na uwadze, że Komisja, w swojej Strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
(2010–2015), oświadcza, że „brak równości kobiet i mężczyzn jest pogwałceniem praw 
podstawowych”;

E. mając na uwadze, że istnieją ogromne rozbieżności w sposobie postępowania ze 
zjawiskiem prostytucji w różnych państwach członkowskich, przy czym wyodrębnić 
można dwa główne podejścia: w ramach jednego podejścia prostytucja postrzegana jest 
jako naruszenie praw kobiet, formę niewolnictwa seksualnego, co skutkuje nierównym 
traktowaniem kobiet; zgodnie z drugim podejściem prostytucja przyczynia się do 
propagowania równość płci poprzez promowanie prawa kobiety do sprawowania kontroli 
nad własnym ciałem;

F. mając na uwadze, że stręczycielstwo, a tym samym zezwalanie na wykorzystywanie 
seksualne innych osób, zostało zalegalizowane w kilku państwach członkowskich, w tym 
w Niemczech, Niderlandach i Grecji; mając na uwadze, że Biuro Narodów 
Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości wskazuje Niderlandy, jako państwo, do 
którego trafia najwięcej ofiar handlu ludźmi;

G. mając na uwadze, że w 2007 r. rząd niemiecki przyznał, że „brak jest wyraźnych wskazań, 
że [przepisy legalizujące prostytucję] ograniczyły popełnianie przestępstw”, oraz mając na 
uwadze, że jedna trzecia niemieckich prokuratorów zauważyła, że legalizacja prostytucji 

                                               
1 Dz.U. C 296 z 2.10.2012, s. 26.
2 Tekst przyjęty, P7_TA(2013)0045.
3 W swoim sprawozdaniu z 2006 r. Sigma Huda, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. handlu ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, podkreśliła bezpośredni wpływ polityki wobec prostytucji na skalę handlu 
ludźmi. 
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„utrudniła ściganie handlarzy ludźmi i sutenerów”;

1. uznaje, że prostytucja oraz wykorzystywanie seksualne stanowią naruszenie godności 
ludzkiej, a zatem są sprzeczne z zasadami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

2. uznaje, że prostytucja zarówno na świecie, jak i w Europie napędza handel narażonymi 
kobietami i dziewczętami, oraz podkreśla, że jak wskazują dane Komisji Europejskiej, 
większość z nich (62%) jest sprzedawana w celu wykorzystania seksualnego oraz że 
kobiety i dziewczęta stanowią 80% zidentyfikowanych i potencjalnych ofiar;

3. podkreśla dane, które wskazują, że przestępczość zorganizowana odgrywa zasadnicze 
znaczenie w przypadkach, w których stręczycielstwo jest legalne1;

4. podkreśla, że prostytucja oraz wykorzystywanie w sektorze usług seksualnych mogą mieć 
poważne konsekwencje dla osób, których dotyczą, ponadto są jednocześnie przyczyną 
oraz skutkiem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz mogą utrwalać stereotypy 
związane z płcią, takie jak pogląd, że ciała kobiet i dziewcząt są na sprzedaż w celu 
zaspokajania zapotrzebowania mężczyzn na usługi seksualne;

5. zauważa, że 80–95% prostytuujących się osób przed wejściem na drogę prostytucji 
ucierpiało z powodu jakiejś formy przemocy (gwałt, kazirodztwo, pedofilia), 62% z nich 
przyznaje się do bycia ofiarą gwałtu, a 68% cierpi z powodu zespołu stresu pourazowego 
– w przypadku ofiar tortur odsetek jest podobny2;

6. podkreśla, że osoby prostytuujące się są szczególnie narażone społecznie i gospodarczo 
oraz są narażone na przemoc bardziej niż w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek innej 
działalności;

7. uznaje, że 9 na 10 prostytutek chciałoby zrezygnować z prostytucji, jednak czują one, że 
nie są w stanie tego zrobić3;

8. uznaje, że prostytucja ma wpływ na przemoc wobec kobiet w ogóle, gdyż z badań na 
temat nabywców usług seksualnych wynika, że mężczyźni, którzy płacą za usługi 
seksualne, mają poniżające wyobrażenie o kobietach4;

9. podkreśla, że osoby prostytuujące się nie powinny podlegać kryminalizacji, tak jak ma to 
miejsce w niektórych państwach członkowskich, na przykład w Zjednoczonym 
Królestwie, Francji, Irlandii, oraz wzywa wszystkie państwa członkowskie do uchylenia 
represyjnego ustawodawstwa wobec prostytuujących się osób;

                                               
1 Wspólne sprawozdanie przygotowane przez miasto Amsterdam i niderlandzkie Ministerstwo Sprawiedliwości, 
w którym wskazano, że w połowie przypadków działalności związanej z prostytucją, na prowadzenie której 
wymagane jest pozwolenie, przynajmniej jedna z zarządzających osób jest wpisana do rejestru karnego.
2 Źródło: Melissa Farley, „Violence against women and post-traumatic stress syndrome” („Przemoc wobec 
kobiet i syndrom stresu pourazowego”), Women and Health (Kobiety i Zrowie), 1998; Dominique Damant et al., 
„Trajectoires d’entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité”, Le Journal International de 
Victimologie, Nr 3, kwiecień 2005.
3 Z 785 osób zajmujących się prostytucją w 9 krajach 89% chciało uciec od prostytucji, Farley et al, 2003.
4 Niektóre z badań na temat nabywców usług seksualnych znaleźć można na stronie: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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10. uważa, że najskuteczniejszą formą zwalczania handlu kobietami i dziewczętami w celu 
wykorzystywania seksualnego oraz poprawienia równości płci jest model przyjęty 
w Szwecji, Finlandii i Norwegii (tak zwany model nordycki), w którym przestępstwo 
stanowi nabywanie usług seksualnych, a nie świadczenie takich usług przez prostytuujące 
się osoby;

11. podkreśla dane, które potwierdzają skutek odstraszający modelu nordyckiego odnośnie do 
handlu ludźmi zastosowanego w Szwecji, gdzie prostytucja oraz handel ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego nie zwiększają się, oraz że ten model jest coraz bardziej 
popierany przez społeczeństwo, w szczególność przez młodych ludzi, co wskazuje, że 
ustawodawstwo spowodowało zmianę nastawienia;

12. przypomina, że strategie ochrony konkretnej płci i działania informacyjne są kluczowe 
przy zwalczaniu wykorzystywania seksualnego kobiet i dziewcząt;

13. uważa, że postrzeganie prostytucji jako legalnej „seks-pracy” oraz depenalizacja sektora 
usług seksualnych nie pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa narażonym kobietom 
i dziewczętom, a mają skutek odwrotny i narażają je na niebezpieczeństwo jeszcze 
większej przemocy;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zmobilizowania niezbędnych środków oraz 
narzędzi do walki z handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym oraz ograniczenia 
prostytucji jako naruszającej podstawowe prawa kobiet i równość płci;

15. wzywa Komisję do oceny wpływu, jaki europejskie ramy prawne mające na celu 
wyeliminowanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego miały do tej pory, 
oraz podjęcia dalszych badań na temat form prostytucji oraz handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego w UE;

16. wzywa państwa członkowskie, aby przy wdrażaniu polityki dotyczącej handlu ludźmi, 
wykorzystywania seksualnego i prostytucji, zapewniły współpracę wszystkich 
stosownych stron – organizacji pozarządowych, policji i innych organów ścigania oraz 
służb społecznych i medycznych;

17. zwraca uwagę organów krajowych na wpływ pogorszenia koniunktury gospodarczej na 
zwiększającą się liczbę kobiet i dziewcząt zmuszanych do prostytucji oraz nalega, aby 
organy te pomogły im w znalezieniu alternatywnych sposobów zarabiania na życie;

18. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia społecznego dla ofiar handlu 
ludźmi i wykorzystywania seksualnego oraz wdrożenia polityki mającej na celu pomoc 
narażonym kobietom i dziewczętom w wyjściu z prostytucji;

19. wzywa państwa członkowskie do oceny pozytywnych skutków kryminalizacji nabywania 
usług seksualnych dla ograniczenia prostytucji i handlu ludźmi, mając na celu zmianę 
prawodawstwa;

20. wzywa UE i jej państwa członkowskie do opracowania polityki prewencyjnej w krajach 
pochodzenia prostytuujących się osób będących ofiarami handlu ludźmi;
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21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Zjawisko prostytucji trudno jest określić w liczbach ze względu na to, że w większości państw 
członkowskich prostytucja jest nielegalna. Jak wynika ze sprawozdania Fondation Scelles 
z 2012 r., prostytucja ma wymiar globalny i dotyczy około 40–42 mln osób, z czego 90% 
zależne jest od stręczycieli. Pierwsze sprawozdanie Eurostatu zawierające oficjalne dane na 
temat prostytucji zostało opublikowane w kwietniu 2013 r.1. Dotyczyło ono handlu ludźmi 
w UE w latach 2008–2010.

Pewne jest natomiast, że prostytucja oraz wykorzystywanie seksualne są zjawiskami silnie 
powiązanymi z płcią, a kobiety i dziewczęta sprzedają swoje ciała, dobrowolnie lub pod 
przymusem, mężczyznom, którzy płacą za taką usługę. Ponadto większość osób 
sprzedawanych w celu wykorzystywania seksualnego stanowią kobiety i dziewczęta.

Forma przemocy wobec kobiet i naruszenie godności ludzkiej i równości płci

Prostytucja oraz wykorzystywanie seksualne kobiet i dziewcząt stanowią formy przemocy 
i jako takie utrudniają zapewnienie równości kobiet i mężczyzn. Praktycznie wszyscy 
nabywcy usług seksualnych to mężczyźni. Wykorzystywanie w sektorze usług seksualnych 
jest jednocześnie przyczyną oraz skutkiem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
utrwala pogląd, że ciała kobiet i dziewcząt są na sprzedaż.

Prostytucja jest oczywistą i przerażającą formą naruszania godności ludzkiej. Biorąc pod 
uwagę, że godność ludzka została wyraźnie określona w Karcie praw podstawowych, 
Parlament Europejski ma obowiązek informowania na temat prostytucji w EU oraz 
poszukiwania sposobów umożliwiających zwiększenie równość płci i respektowanie prawa 
człowieka w tym zakresie.

Bezpośredni związek z handlem ludźmi i przestępczością zorganizowaną

Zjawisko prostytucji w Unii Europejskiej i na świecie jest bezpośrednio związane z handlem 
kobietami i dziewczętami. Sześćdziesiąt dwa procent sprzedawanych kobiet i dziewcząt to 
ofiary wykorzystywania seksualnego.

Ofiarą handlu ludźmi pada coraz większa liczba kobiet i dziewcząt nie tylko spoza Unii, lecz 
również z niektórych państw członkowskich (np. Rumunii i Bułgarii) sprzedawanych do 
innych części Unii Europejskiej. Dlatego UE musi niezwłocznie zająć się zjawiskiem handlu 
ludźmi ze wschodu na zachód oraz przedsięwziąć zdecydowane środki walki z tą szczególną 
formą przemocy wobec kobiet.

Prostytucja jest istotną częścią działalności przestępczości zorganizowanej, drugą, co do 
zakresu oraz generowanych zysków, po handlu narkotykami. Portal Havocscope2 szacuje 
przychody z prostytucji na kwotę 186 mld USD rocznie na całym świecie.

Z uwagi na to, że przestępczość zorganizowana napędza prostytucję w tak dużym zakresie 
                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf.

2 Zob.: http://www.havocscope.com/tag/prostitution/.
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oraz że rynek prostytucji funkcjonuje jako rynek, na którym popyt tworzy podaż, organy 
ścigania w całej UE muszą podjąć zdecydowane i odpowiednie działania służące wykrywaniu 
przestępstw, zapewniając jednocześnie ochronę ofiarom, prostytuującym się osobom oraz 
kobietom i dziewczętom sprzedawanym w celu wykorzystywania seksualnego. Oddzielną, ale 
powiązaną kwestią, na którą również należy zwrócić uwagę, jest fakt, że skala prostytucji 
w internecie zwiększa się i w niektórych przypadkach związana jest bezpośrednio ze stronami 
internetowymi oferującymi treści pornograficzne.

Przymus ekonomiczny

Również rozpaczliwa sytuacja finansowa może być przyczyną, dla której kobiety wchodzą na 
drogę prostytucji. Obecny kryzys finansowy odciska swoje piętno na kobietach 
(w szczególności samotnych matkach), które coraz częściej podejmują się prostytucji we 
własnym kraju lub w przypadku kobiet pochodzących z biedniejszych południowych krajów 
Unii Europejskiej – na północy Unii Europejskiej. Prostytucja jest zatem związana 
z równością płci, tak samo jak jest bezpośrednio związana z rolą oraz miejscem kobiet 
w społeczeństwie, ich dostępem do rynku pracy, podejmowaniem decyzji, zdrowiem 
i edukacją oraz wyborami, jakie są im oferowane, biorąc pod uwagę strukturalne różnice 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Dwa różne podejścia do prostytucji oraz wykorzystywania seksualnego w Europie

Kwestie związane z prostytucją i równością płci są skomplikowane ze względu na 
funkcjonujące dwa modele radzenie sobie z nimi. W ramach pierwszego modelu prostytucja 
postrzegana jest jako naruszanie praw kobiet oraz czynnik utrwalający różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn. Odpowiadającym mu podejściem jest abolicjonizm, kryminalizujący 
działania związane z prostytucją, czasem włączając do nich nabywanie usług seksualnych –
w ramach tego podejścia nie uznaje się samej prostytucji za nielegalną. Według drugiego 
modelu prostytucja zwiększa równość płci poprzez promowanie prawa kobiety do 
sprawowania kontroli nad własnym ciałem. Zwolennicy tego modelu twierdzą, że prostytucja 
jest po prostu kolejną formą pracy, a najlepszym sposobem ochrony kobiet przez prostytucją 
jest poprawa ich „warunków pracy” oraz sprofesjonalizowanie prostytucji jako „seks-pracy”. 
W rezultacie w ramach takiego modelu regulacyjnego prostytucja oraz związane z nią 
działania są legalne oraz odpowiednio regulowane, a kobiety mogą zatrudniać opiekunów, tak 
zwanych sutenerów. Można jednak również uznać, że postrzeganie uprawiania prostytucji 
oraz stręczycielstwa jako zwykłej działalności lub zalegalizowanie ich w jakikolwiek sposób 
spowoduje legalizację niewolnictwa seksualnego oraz nierówne traktowanie kobiet.

W Unii Europejskiej funkcjonują oczywiście oba modele. Stręczycielstwo jest legalne w kilku 
państwach członkowskich, w tym w Niderlandach, Niemczech, Austrii i Danii, podczas gdy 
prostytuujące się osoby lub niektóre z ich działań (jak nagabywanie) są kryminalizowane lub 
częściowo kryminalizowane m.in. w Zjednoczonym Królestwie, Francji i Irlandii. Nie jest 
jednak możliwa skuteczna walka z różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
podporządkowaniem seksualnym poprzez założenie nieistniejącej symetrii płci w działaniach 
sektora usług seksualnych1. 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf.
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W państwach, w których prostytucja oraz stręczycielstwo są legalne, pojawia się coraz więcej
dowodów wskazujących braki tego systemu. W 2007 r. rząd niemiecki przyznał, że przepisy 
legalizujące prostytucję nie ograniczyły popełniania przestępstw oraz że ponad jedna trzecia 
niemieckich prokuratorów zauważyła, że legalizacja prostytucji „utrudniła ściganie handlarzy 
ludźmi i sutenerów”1. W Niderlandach w 2003 r. burmistrz Amsterdamu oświadczył, że 
legalizacja prostytucji nie zapobiegła handlowi ludźmi, stwierdzając, że „niemożliwe wydaje 
się stworzenie bezpiecznego i kontrolowanego obszaru, który uniemożliwiałby nadużycia ze 
strony przestępczości zorganizowanej”. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków 
i Przestępczości wskazuje Niderlandy, jako państwo, do którego trafia najwięcej ofiar handlu 
ludźmi.

Skuteczność modelu nordyckiego

Biorąc pod uwagę mocne i coraz liczniejsze dowody na to, że legalizacja prostytucji oraz 
stręczycielstwa nie przyczynia się w żaden sposób do propagowania równości płci lub 
ograniczenia handlu ludźmi, w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że istotna różnica 
pomiędzy dwoma modelami dotyczącymi równości płci, określonymi powyżej, wiąże się 
z tym, że postrzeganie prostytucji jako zwykłej „pracy” sprawia, że kobietom łatwiej jest 
pozostać przy prostytucji. Natomiast postrzeganie prostytucji jako naruszenia praw kobiet 
pomaga kobietom wyjść z prostytucji.

Pogląd ten poparty jest doświadczeniem Szwecji, Finlandii i Norwegii (nienależącej do UE), 
gdzie w stosunku do prostytucji przyjęty został model nordycki. Szwecja zmieniła w 1999 r. 
przepisy prawa dotyczące prostytucji, zakazując nabywania usług seksualnych oraz 
depenalizując działania osoby prostytuującej się. Innymi słowy, przestępstwo popełnia osoba 
nabywająca usługi seksualne, praktycznie zawsze mężczyzna, a nie prostytuująca się kobieta. 
Szwecja wprowadziła takie przepisy w ramach ogólnej inicjatywy mającej na celu 
zlikwidowanie wszelkich barier na drodze w kierunku równości kobiet w Szwecji. 

Wprowadzone w Szwecji prawodawstwo wywołało dramatyczne skutki. Prostytuujące się 
społeczeństwo Szwecji stanowi jedną dziesiątą prostytuującego się społeczeństwa 
sąsiadującej Danii, w której nabywanie usług seksualnych jest legalne i której populacja jest 
mniejsza. Nowe przepisy prawa spowodowały również zmianę nastawienia opinii publicznej. 
W 1996 r. 45% kobiet i 20% mężczyzn popierało kryminalizację nabywania usług 
seksualnych przez mężczyzn. Do 2008 r. przepisy popierało 79% kobiet i 60% mężczyzn. 
Ponadto policja szwedzka potwierdziła skutek odstraszający modelu nordyckiego wobec 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego.

Dowody na skuteczność modelu nordyckiego w ograniczaniu prostytucji oraz handlu 
kobietami i dziewczętami, a przez to w promowaniu równości płci są coraz większe. 
Tymczasem państwa, w których stręczycielstwo jest legalne, nadal borykają się z problemami
związanymi z handlem ludźmi oraz przestępczością zorganizowaną, które wiązane są 
z prostytucją. W niniejszym sprawozdaniu popiera się zatem model nordycki i zaleca, aby 
rządy państw członkowskich, które rozwiązują kwestie związane z prostytucją w inny sposób, 

                                               
1 Zob. również artykuł w „Der Spiegel”, 30 maja 2013 r.: http://www.spiegel.de/international/germany/human-
trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533.html.
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dokonały przeglądu ustawodawstwa w świetle sukcesów Szwecji oraz innych państw, które 
przyjęły model nordycki. Działania takie doprowadziłyby do postępu w zakresie równości 
płci w Unii Europejskiej.

Niniejsze sprawozdanie nie jest skierowane przeciwko prostytuującym się kobietom. Jest 
skierowane przeciwko prostytucji, ale z myślą o kobietach. Ponieważ w sprawozdaniu zaleca 
się, aby za podmiot, który zawinił, uważać nabywcę – mężczyznę, który nabywa usługi 
seksualne – a nie prostytutkę, niniejsze sprawozdanie stanowi kolejny krok na drodze 
w kierunku pełnej równości płci w całej Unii Europejskiej.


