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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o sexuálnom vykorisťovaní a prostitúcii a jej vplyve na rodovú rovnosť
(2013/2103(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 4 a 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Dohovor OSN z roku 1949 o potláčaní obchodovania s ľuďmi a 
zneužívania iných na prostitúciu,

– so zreteľom na článok 6 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
z roku 1979, ktorý sa snaží bojovať proti všetkým formám nezákonného obchodovania so 
ženami a vykorisťovaniu prostitúcie žien,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení násilia páchaného na ženách z roku 1993,
v ktorej článku 2 sa uvádza, že násilie páchané na ženách zahŕňa:
„fyzické, sexuálne a psychologické násilie, ku ktorému dochádza v rámci celej 
spoločnosti,
vrátane znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho obťažovania a zastrašovania v práci, 
vo vzdelávacích
inštitúciách a inde, obchodovania so ženami a nútenej prostitúcie“,

– so zreteľom na Protokol o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a 
deťmi, jeho potláčaní a trestaní, ktorým sa dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu a ktorý je pripojený k Dohovoru OSN proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu,

– so zreteľom na strategický cieľ D.3 Pekinskej deklarácie a akčnej platformy z roku 1995,

– so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci 
č. 29 a jeho článok 2, v ktorom sa vymedzuje nútená práca,

– so zreteľom na odporúčania Rady Európy v tejto oblasti, ako je odporúčanie č. R 11 z 
roku 2000 o obchodovaní s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, odporúčanie č. R 
5 z roku 2002 o ochrane žien proti násiliu a odporúčanie č.1545 z roku 2002 o kampani 
proti obchodovaniu so ženami,

– so zreteľom na Bruselskú deklaráciu (11) Medzinárodnej organizácie pre migráciu o 
prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá požaduje komplexnú, 
multidisciplinárnu a účinne koordinovanú politiku, ktorá zahŕňa subjekty zo všetkých 
príslušných oblastí,

– so zreteľom na viedenské ministerské rozhodnutie OBSE č. 1 (12) z roku 2000 na 
podporu opatrení OBSE a na akčný plán OBSE na boj proti obchodovaniu s ľuďmi 
(rozhodnutie č. 557 prijaté v roku 2003),

– so zreteľom na články 2 a 13 Zmluvy o Európskej únii,
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– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi1,

– so zreteľom uznesenie Rady o iniciatívach na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so 
ženami2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 1995 týkajúce sa štvrtej svetovej konferencie o 
ženách s názvom: „Opatrenia na podporu rovnosti, rozvoja a mieru“3, ktorá sa konala v 
Pekingu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 1997 týkajúce sa oznámenia Komisie o 
nezákonnom a škodlivom obsahu internetu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 1997 o potrebe viesť v celej Európskej 
únii širokú kampaň za nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 1997 týkajúce sa zelenej knihy Komisie o
ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti v audiovizuálnych a informačných 
službách6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. novembra 1997 týkajúce sa oznámenia Komisie o 
boji proti sexuálnej turistike spojenej so zneužívaním detí a aide-memoire o príspevku 
Európskej únie k posilneniu boja proti pohlavnému zneužívaniu a vykorisťovaniu detí7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 1997 týkajúce sa oznámenia Komisie 
o obchodovaní so ženami na účely sexuálneho vykorisťovania8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. mája 1998 k návrhu odporúčania Rady týkajúceho 
sa ochrany neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti v audiovizuálnych a informačných 
službách9,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 1998 o dodržiavaní ľudských práv v 
Európskej únii10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. februára 1999 o harmonizácii foriem ochrany 
doplňujúceho postavenia utečenca v Európskej únii,11

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 30. marca 2000 týkajúce sa oznámenia Komisie Rade, 
Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 203, 1.8.2002, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 260, 29.10.2003, s. 4.
3 Ú. v. ES C 166, 3.7.1995, s. 92. 
4 Ú. v. ES C 150, 19.5.1997, s. 38.
5 Ú. v. ES C 304, 6.10.1997, s. 55.
6 Ú. v. ES C 339, 10.11.1997, s. 420.
7 Ú. v. ES C 358, 24.11.1997, s. 37.
8 Ú. v. ES C 14, 19.1.1998, s. 19.
9 Ú. v. EÚ C 193, 17.8.2006, s. 126.
10 Ú. v. ES C 98, 9.4.1999, s. 267.
11 Ú. v. ES C 150, 28.5.1999, s. 203.
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vykonávaní opatrení v boji proti detskej sexuálnej turistike1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. apríla 2000 o iniciatíve Rakúskej republiky na 
prijatie rozhodnutia Rady o boji proti detskej pornografii na internete2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2000 o opatreniach v súvislosti s pekinskou 
akčnou platformou3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2000 týkajúce sa oznámenia Komisie Rade a 
Európskemu parlamentu s názvom „Ďalšie opatrenia v rámci boja proti obchodovaniu so 
ženami“4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2000 týkajúce sa oznámenia Komisie 
o obetiach trestných činov v Európskej únii: Úvahy o normách a opatreniach5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2001 týkajúce sa návrhu rámcového 
rozhodnutia Rady o boji proti obchodovaniu s ľuďmi6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2006 o stratégiách na zabránenie 
obchodovania so ženami a deťmi vystavenými nebezpečenstvu sexuálneho 
vykorisťovania7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2006 o súčasnej situácii v boji proti násiliu 
páchanom na ženách a ďalšie opatrenia8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15 marca 2006 o nútenej prostitúcii počas 
medzinárodných športových podujatí9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na 
ženách10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2011 o prioritách a náčrte nového politického 
rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. februára 2012 o 57. zasadnutí Komisie OSN pre 
postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a 
dievčatách12,

                                               
1 Ú. v. ES C 040, 7.2.2001, s. 20.
2 Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 41.
3 Ú. v. ES C 59, 232.2001, s. 258.
4 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 307.
5 Ú. v. ES C 67, 1.3.2001, s. 304.
6 Ú. v. ES C 53, 28.2.2002, s. 114.
7 Ú. v. EÚ C 287, 24.11.2006, s. 18.
8 Ú. v. EÚ C 288, 25.11.2006, s. 16.
9 Ú. v. EÚ C 291, 30.11.2006, s. 292.
10 Ú. v. EÚ C 285, 21.10.2010, s. 53.
11 Ú. v. EÚ C 296, 2.10.2012, s. 26.
12 Prijaté texty, P7_TA(2013)0045.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
rozvoj (A7-0000/2013),

A. keďže prostitúcia je rodový fenomén a drvivá väčšina osôb, ktoré vykonávajú prostitúciu, 
sú ženy a dievčatá, a takmer všetci, ktorí ju kupujú, sú muži, a keďže je teda príčinou aj 
dôsledkom rodovej nerovnosti;

B. keďže prostitúcia je neodmysliteľne spojená s rodovým rozdielom v spoločnosti a má 
vplyv na vnímanie vzťahov medzi mužmi a ženami a na sexualitu;

C. keďže prostitúcia podporuje obchodovanie so ženami a dievčatami, a to najmä v 
krajinách, kde je uzákonený sexuálny priemysel1;

D. keďže Komisia vo svojej stratégii rovnosti žien a mužov na roky 2010 – 2015 vyhlasuje, 
že „nerovnosť medzi ženami a mužmi je porušením základných práv“;

E. keďže sú veľmi veľké rozdiely v spôsobe, akým členské štáty riešia prostitúciu, a existujú 
dva základné prístupy: jeden prístup považuje prostitúciu za porušenie práv žien – formu 
sexuálneho otroctva –, čo má za následok rodovú nerovnosť žien; druhý prístup tvrdí, že 
samotná prostitúcia podporuje rodovú rovnosť, a to tým, že podporuje právo žien 
rozhodovať o tom, čo chcú robiť so svojím telom; 

F. keďže kupliarstvo, ktoré sa rovná povoleniu sexuálneho vykorisťovania iných, bolo 
uzákonené v niektorých členských štátoch vrátane Nemecka, Holandska a Grécka; keďže 
Holandsko je podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu najvýznamnejším miestom 
určenia obetí obchodovania s ľuďmi;

G. keďže nemecká vláda v roku 2007 pripustila, že „nie sú jednoznačné náznaky toho, že 
[zákon o legalizácii prostitúcie] znížil trestnú činnosť“, a keďže tretina nemeckých 
prokurátorov uviedla, že legalizácia prostitúcie „ich prácu v oblasti trestného stíhania 
obchodovania s ľuďmi a kupliarstva ešte viac skomplikovala“;

1. uznáva, že prostitúcia a sexuálne vykorisťovanie sú porušením ľudskej dôstojnosti, a preto 
sú v rozpore so zásadami Charty základných práv Európskej únie;

2. uznáva, že prostitúcia na celosvetovej aj európskej úrovni podporuje obchodovanie so 
zraniteľnými ženami a dievčatami, a zdôrazňuje, že ako vyplýva z údajov Európskej 
komisie, u väčšiny osôb (62 %) ide o obchodovanie na účely sexuálneho vykorisťovania a 
80 % identifikovaných a predpokladaných obetí tvoria ženy a dievčatá;

3. zdôrazňuje, že údaje ukazujú, že organizovaný zločin je hlavným aktérom, ak je 

                                               
1 Osobitná spravodajkyňa OSN pre otázky obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, Sigma Huda vo 
svojej správe z roku 2006 zdôraznila priamy vplyv politík týkajúcich sa prostitúcie na rozsah obchodovania s 
ľuďmi. 



PR\1004417SK.doc 7/12 PE519.748v01-00

SK

kupliarstvo zákonné1;

4. zdôrazňuje, že prostitúcia a vykorisťovanie v sexuálnom priemysle môžu mať ničivé 
dôsledky pre dotknuté osoby, okrem toho, že sú príčinou aj dôsledkom rodovej nerovnosti 
a udržiavania rodových stereotypov, ako napríklad názoru, že telá žien a dievčat sú na 
predaj, aby uspokojili dopyt mužov po sexe;

5. konštatuje, že 80 – 95 % osôb, ktoré vykonávajú prostitúciu, zažilo nejakú formu násilia 
pred tým, než ju začali vykonávať (znásilnenie, incest, pedofília), 62 % z nich udáva, že 
boli znásilnené a 68 % malo posttraumatickú stresovú poruchu – podobné percento ako 
pre obete mučenia2;

6. zdôrazňuje, že osoby vykonávajúce prostitúciu sú osobitne spoločensky a ekonomicky 
zraniteľné a násilie ich ohrozuje viac, ako akákoľvek iná činnosť;

7. uznáva, že 9 z 10 prostitútok by chcelo skončiť, ale necítia sa schopné to urobiť3;

8. uznáva, že prostitúcia všeobecne ovplyvňuje násilie páchané na ženách, keďže prieskum 
uskutočnený na tých, ktorí sex kupujú, ukázal, že muži, ktorí si kupujú sex, majú 
ponižujúcu predstavu o ženách4;

9. zdôrazňuje, že osoby vykonávajúce prostitúciu by sa nemali považovať za páchateľov 
trestného činu, ako je to v prípade niektorých členských štátov, napríklad Spojeného 
kráľovstva, Francúzska a Írskej republiky, a vyzýva všetky členské štáty, aby zrušili 
represívne právne predpisy proti osobám vykonávajúcim prostitúciu;

10. domnieva sa, že najúčinnejším spôsobom boja proti obchodovaniu so ženami a dievčatami 
na účely sexuálneho vykorisťovania a zlepšenia rodovej rovnosti je model vykonávaný vo 
Švédsku, Fínsku a Nórsku (takzvaný severský model), kde trestný čin predstavuje 
kupovanie sexuálnych služieb, nie služby osôb vykonávajúcich prostitúciu;

11. zdôrazňuje, že údaje, ktoré potvrdzujú, že severský model má odstrašujúci účinok na 
obchodovanie s ľuďmi vo Švédsku, kde sa prostitúcia a obchodovanie so sexom nezvýšili, 
a že tento model má stále väčšiu podporu obyvateľov, najmä mladých ľudí, čo dokazuje, 
že právne predpisy priniesli zmenu postoja;

12. pripomína, že stratégie predchádzania s rodovým hľadiskom a opatrenia na zvýšenie 
informovanosti sú kľúčom k boju proti sexuálnemu vykorisťovaniu žien a dievčat,

13. je presvedčený, že prístup k prostitúcii ako k zákonnej „sexuálnej práci“ a 
                                               
1 Spoločná správa mesta Amsterdam a holandského ministerstva spravodlivosti, v ktorej sa uvádza, že v polovici 
podnikov v oblasti prostitúcie, ktoré musia mať povolenie, má jeden alebo viacerí manažéri záznam v trestnom 
registri.
2 Zdroj: 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, č. 3, apríl 2005.
3 Zo 785 osôb vykonávajúcich prostitúciu v 9 krajinách chcelo 89 % uniknúť prostitúcii, Farley et al, 2003.
4 Na tejto adrese je uvedených niekoľko štúdií týkajúcich sa tých, ktorí s i  kupujú sex: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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dekriminalizácia sexuálneho priemyslu vo všeobecnosti nie sú riešením na zaistenie 
bezpečnosti zraniteľných žien a dievčat, ale majú opačný účinok a vo vnútri ich vystavujú 
nebezpečenstvu vyššej úrovne násilia;

14. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zmobilizovali nevyhnutné prostriedky a 
nástroje na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu a na zníženie 
prostitúcie, lebo porušuje základné práva žien a rodovú rovnosť; 

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila vplyv, ktorý mal doteraz európsky právny 
rámec určený na odstránenie obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania, 
a aby uskutočnila ďalší prieskum modelov prostitúcie a obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania v rámci EÚ;

16. vyzýva členské štáty, aby pri vykonávaní politík zameraných na riešenia obchodovania s 
ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a prostitúcie zabezpečili spoluprácu všetkých 
príslušných strán – mimovládnych organizácií, polície a iných orgánov presadzovania 
práva a sociálnych a zdravotných služieb;

17. upozorňuje vnútroštátne orgány na vplyv hospodárskej krízy na rastúci počet žien a 
dievčat, ktoré sú nútené začať vykonávať prostitúciu, a naliehavo vyzýva tieto orgány, aby 
im pomohli nájsť alternatívne spôsoby zarábania si na živobytie;

18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytovali sociálne služby obetiam obchodovania s 
ľuďmi alebo sexuálneho vykorisťovania a vykonávali politiky zamerané na pomoc 
zraniteľným ženám a dievčatám, aby zanechali prostitúciu;

19. naliehavo vyzýva členské štáty, aby vyhodnotili pozitívne účinky kriminalizácie 
kupovania sexuálnych služieb na zníženie prostitúcie a obchodovania s ľuďmi s ohľadom 
na zmenu ich právnych predpisov;

20. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vypracovali preventívne politiky v krajinách pôvodu 
osôb vykonávajúcich prostitúciu, s ktorými sa obchoduje;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prostitúcia je jav, ktorý je ťažké kvantifikovať, lebo je nezákonná vo väčšine členských 
štátov. Podľa správy nadácie Fondation Scelles z roku 2012 má prostitúcia celosvetový 
rozmer a je do nej zapojených okolo 40 – 42 miliónov osôb, z ktorých 90 % je závislých od 
kupliarov. Vôbec prvá správa Eurostatu s oficiálnymi údajmi týkajúcimi sa prostitúcie bola 
uverejnená v apríli 20131. Bola zameraná na obchodovanie s ľuďmi v EÚ od roku 2008 do 
roku 2010. 

Isté však je, že prostitúcia a sexuálne vykorisťovanie sú určite rodové problémy, pričom ženy 
a dievčatá predávajú svoje telá buď dobrovoľne, alebo násilím mužom, ktorí za túto službu 
platia. Okrem toho, väčšina osôb, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho 
vykorisťovania, sú ženy a dievčatá.

Forma násilia páchaného na ženách a porušenie ľudskej dôstojnosti a rodovej rovnosti

Prostitúcia a sexuálne vykorisťovanie žien a dievčat sú formy násilia a ako také sú 
prekážkami rovnosti mužov a žien. Prakticky všetci, ktorí si kupujú sexuálne služby, sú muži. 
Vykorisťovanie v sexuálnom priemysle je príčinou aj dôsledkom rodovej nerovnosti 
a udržiavajú názor, že telá žien a dievčat sú na predaj. 

Prostitúcia je veľmi zreteľné a absolútne hrozné porušenie ľudskej dôstojnosti. Keďže ľudská 
dôstojnosť sa výslovne uvádza v Charte základných práv EÚ, Európsky parlament má 
povinnosť podávať správy o prostitúcii v EÚ a hľadať spôsoby, ktorými možno v tejto 
súvislosti posilniť rodovú rovnosť a ľudské práva.

Priame prepojenie s obchodovaním s ľuďmi a organizovaným zločinom

Prostitúcia v Európskej únie a na celom svete priamo súvisí s obchodovaním so ženami a 
dievčatami. Šesťdesiatdva percent žien, s ktorými sa obchoduje, sú obeťami sexuálneho 
vykorisťovania. 

Stále väčší počet žien a dievčat je predmetom obchodovania nielen z krajín mimo Únie, ale aj 
z niektorých členských štátov (napr. Rumunska a Bulharska) do iných častí Európskej únie. 
EÚ preto musí urýchlene riešiť toto obchodovanie z východu na západ a prijať dôrazné 
opatrenia na boj proti tejto osobitnej forme násilia páchaného na ženách. 

Prostitúcia je významný faktor v organizovanom zločine, pred ktorým sú už len drogy, pokiaľ 
ide o ich rozsah, dosah a výšku finančných prostriedkov, ktoré sú do toho zapojené. Podľa 
internetovej stránky Havocscope2 sa celosvetový ročný príjem z prostitúcie odhaduje 
približne vo výške 186 miliárd dolárov. 

Keďže prostitúcia je v takom veľkom rozsahu v podstate riadené prostredníctvom 
organizovaného zločinu, pričom funguje ako trh s dopytom podporujúcim ponuku, musia 

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

2 Pozri na: http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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orgány presadzovania práva v EÚ prijať dôrazné a primerané opatrenia, aby vypátrali 
páchateľov trestnej činnosti a zároveň chránili obete, osoby vykonávajúce prostitúciu a ženy a 
dievčatá, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania. Samostatná, ale 
súvisiaca a vec, ktorá si tiež vyžaduje pozornosť, je prostitúcia cez internet, ktorá je na 
vzostupe a v niektorých prípadoch súvisí s internetovými stránkami ponúkajúcimi 
pornografiu. 

Ekonomické donútenie

Zúfalá finančná situácia tiež môže viesť ženy k prostitúcii. Súčasná finančná kríza si vyberá 
svoju daň, keďže ženy (najmä osamelé matky) čoraz viac začínajú vykonávať prostitúciu vo 
svojich krajinách alebo prichádzajú z chudobnejších krajín na juhu Európskej únie vykonávať 
prostitúciu na sever. Prostitúcia preto súvisí s rodovou rovnosťou, keďže priamo súvisí s 
úlohou a miestom ženy v spoločnosti, s jej prístupom na trh práce, k rozhodovaniu, k 
zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu a k možnostiam, ktoré sú im ponúkané vzhľadom na 
štrukturálnu rodovú nerovnosť. 

Dva rozdielne prístupy k prostitúcii a sexuálnemu vykorisťovaniu v Európe

Otázku prostitúcie a rodovej rovnosti komplikuje skutočnosť, že existujú dva súperiace 
modely spôsobu riešenia problému. Prvý model považuje prostitúciu za porušovanie práv žien
a za prostriedok udržiavania rodovej nerovnosti. Zodpovedajúci legislatívny postup je 
abolicionistický a kriminalizuje činnosti súvisiace s prostitúciou, niekedy aj kupovanie 
sexuálnych služieb, pričom prostitúcia samotná nie je nezákonná. Druhý model tvrdí, že 
samotná prostitúcia podporuje rodovú rovnosť tým, že podporuje právo žien rozhodovať o 
tom, čo chcú robiť so svojím telom. Zástancovia tohto modelu tvrdia, že prostitúcia je len 
ďalšia forma práce a že najlepším spôsobom ochrany žien pri vykonávaní prostitúcie je 
zlepšiť ich „pracovné podmienky“ a profesionalizovať prostitúciu ako „sexuálnu prácu“. 
Podľa tohto regulacionistického modelu sú preto prostitúcia a súvisiace činnosti zákonné a 
regulované a ženy si môžu najímať manažérov, známych aj ako pasákov. Vykonávanie 
prostitúcie a sprostredkovávanie obvyklých činností alebo akákoľvek ich legalizácia by sa 
však mohli považovať za legalizáciu sexuálneho otroctva a rodovej nerovnosti žien.

V Európskej únii, samozrejme, existujú obidva modely. Kupliarstvo je zákonné v niektorých 
členských štátoch vrátane Holandska, Nemecka, Rakúska a Dánska, kým osoby vykonávajúce 
prostitúciu alebo niektoré súvisiace činnosti (ako kupliarstvo) sú kriminalizované alebo 
čiastočne kriminalizované okrem iných krajín v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Írskej 
republike. Proti rodovej nerovnosti a sexuálnej podriadenosti sa však nedá účinne bojovať, ak 
sa predpokladá rodová rovnosť v činnostiach v sexuálnom priemysle, ktorá neexistuje1. 

Ak je prostitúcia a kupliarstvo zákonné, existuje stále viac dôkazov, ktoré poukazujú na 
nedostatky tohto systému. Nemecká vláda v roku 2007 pripustila, že zákon na legalizáciu 
prostitúcie znížil trestnú činnosť a že tretina nemeckých prokurátorov uviedla, že legalizácia 
prostitúcie „ich prácu v oblasti trestného stíhania obchodovania s ľuďmi a kupliarstva ešte 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
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viac skomplikovala“.1. V Holandsku starosta Amsterdamu v roku 2003 konštatoval, že 
legalizáciou prostitúcie sa nepodarilo zabrániť obchodovaniu s ľuďmi, a vyjadril sa, že „sa 
zdá nemožné vytvoriť bezpečnú a kontrolovateľnú zónu, ktorá by sa nedala zneužiť 
organizovaným zločinom“. Podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu je Holandsko teraz 
najvýznamnejším miestom určenia obetí obchodovania s ľuďmi. 

Účinnosť severského modelu

Vzhľadom na presvedčivé a stále jasnejšie dôkazy o tom, že uzákonenie prostitúcie a 
kupliarstva ničím neprispievajú na podporu rodovej rovnosti ani na zníženie obchodovania s 
ľuďmi, táto správa dospela k záveru, že podstatným rozdielom medzi dvomi uvedenými 
modelmi rodovej rovnosti je to, že považovať prostitúciu jednoducho za „prácu“ pomáha 
udržať ženskú prostitúciu. Názor, že prostitúcia porušuje ľudské práva žien, pomáha tomu, 
aby ženy prostitúciu nevykonávali.

Skúsenosti vo Švédsku, Fínsku a Nórsku, ktoré nie je členskou krajinou EÚ, v ktorých 
funguje severský model riešenia prostitúcie, podporujú tento názor. Švédsko zmenilo svoje 
zákony týkajúce sa prostitúcie v roku 1999 s cieľom zakázať kupovanie sexu a 
nekriminalizovať osoby vykonávajúce prostitúciu. Inými slovami, trestného činu sa dopúšťa 
osoba kupujúca si sex – v skutočnosti vždy muž –, a nie žena, ktorá vykonáva prostitúciu. 
Švédsko zaviedlo tento zákon ako súčasť všeobecnej iniciatívy na odstránenie všetkých 
prekážok rovnosti žien vo Švédsku. 

Účinok tohto právneho predpisu vo Švédsku bol dramatický. Počet osôb vykonávajúcich 
prostitúciu vo Švédsku je jedna desatina ich počtu v susednom Dánsku, v ktorom je 
kupovanie sexu zákonné a ktoré má menej obyvateľov. Zákon tiež zmenil názor verejnosti. V 
roku 1996 bolo 45 % žien a 20 % mužov za kriminalizáciu mužov kupujúcich sex. V roku 
2008 bolo za zákon 79 % žien a 60 % mužov. Švédska polícia okrem toho potvrdzuje, že 
severský model má odstrašujúci účinok na obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho 
vykorisťovania.

Dôkazy o účinnosti severského modelu v znižovaní prostitúcie a obchodovania so ženami a 
dievčatami, a tým podpory rodovej rovnosti, stále pribúdajú. Zatiaľ v krajinách, kde je 
kupliarstvo zákonné, majú problémy v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi a organizovaným 
zločinom, keďže súvisia s prostitúciou. Táto správa preto podporuje severský model a 
naliehavo vyzýva vlády v tých členských štátoch, ktoré riešia prostitúciu iným spôsobom, aby 
preskúmali svoje právne predpisy s ohľadom na úspechy dosiahnuté vo Švédsku a iných 
krajinách, ktoré prijali severský model. Takéto opatrenia by priniesli významný pokrok pre 
rodovú rovnosť v Európskej únii.

Táto správa nie je zameraná proti ženám, ktoré vykonávajú prostitúciu. Je proti prostitúcii, ale 
je na strane žien, ktoré prostitúciu vykonávajú. Táto správa tým, že odporúča, aby sa za 
vinníka považoval skôr kupujúci – muž, ktorý si kupuje sex – ako ženská prostitútka, 

                                               
1 Pozri tiež článok v časopise Der Spiegel z 30. mája 2013: http://www.spiegel.de/international/germany/human-
trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533.html
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predstavuje ďalší krok na ceste k úplnej rodovej rovnosti v celej Európskej únii.


