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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spolnem izkoriščanju in prostituciji ter njunem vplivu na enakost spolov
(2013/2103(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 4 in 5 Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

– ob upoštevanju Konvencije ZN iz leta 1949 za preprečevanje in odpravljanje trgovine z 
osebami in izkoriščanja prostituiranja drugih,

– ob upoštevanju člena 6 Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 
1979, katerega namen je preprečiti vse oblike trgovine z ženskami in izkoriščanja 
prostitucije žensk,

– ob upoštevanju člena 2 deklaracije Združenih narodov iz leta 1993 o odpravi nasilja nad 
ženskami, v katerem piše, da nasilje nad ženskami med drugim zajema
fizično, spolno in psihično nasilje v skupnosti,
vključno s posilstvom, spolnimi zlorabami, spolnim nadlegovanjem in zastraševanjem na 
delovnem mestu, v izobraževalnih 
ustanovah in drugod, trgovino z ženskami in prisilno prostitucijo,

– ob upoštevanju Protokola ZN iz Palerma iz leta 2000 o preprečevanju, zatiranju in 
kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo 
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu,

– ob upoštevanju strateškega cilja D.3 izhodišč za ukrepanje in pekinške deklaracije iz leta 
1995, 

– ob upoštevanju Konvencije št. 29 Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali 
obveznem delu, katere člen 2 opredeljuje prisilno delo, 

– ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope na tem področju, kot so Priporočilo R (2000) 11 
o ukrepanju proti trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, Priporočilo R 
(2002) 5 o varstvu žensk pred nasiljem in Priporočilo 1545 (2002) za ozaveščanje o 
trgovini z ženskami,

– ob upoštevanju Bruseljske deklaracije (11) Mednarodne organizacije za migracije (IOM) 
o preprečevanju trgovine z ljudmi, ki poziva k celoviti, večdisciplinarni in učinkovito 
usklajeni politiki ob sodelovanju akterjev z vseh zadevnih področij,

– ob upoštevanju ministrskega sklepa OVSE št. 1(12), sprejetega na Dunaju leta 2000, in 
ukrepov ter akcijskega načrta OVSE za boj proti trgovini z ljudmi (Sklep št. 557, sprejet 
leta 2003),

– ob upoštevanju členov 2 in 13 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju okvirnega sklepa Sveta 2002/629/JHA z dne 19. julija 2002 o boju proti 
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trgovini z ljudmi1,

– ob upoštevanju Resolucije Sveta o pobudah za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti z 
ženskami2,

– ob upoštevanju svoje resolucije o četrti svetovni konferenci o ženskah, ki je potekala v 
Pekingu pod geslom „Delovanje za enakopravnost, razvoj in mir“3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 1997 o sporočilu Komisije o nezakoniti 
in škodljivi vsebini na internetu4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 1997 o potrebi, da se na celotnem 
območju Evropske unije sproži kampanja za nično stopnjo strpnosti do nasilja nad 
ženskami5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 1997 o Zeleni knjigi Komisije o varstvu 
mladoletnikov in človekovega dostojanstva v avdiovizualnih in informacijskih storitvah6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. novembra 1997 o sporočilu Komisije o boju proti 
otroškemu spolnemu turizmu ter opomnika o prispevanju Evropske unije h krepitvi 
preprečevanja spolne zlorabe in izkoriščanja otrok7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 1997 o sporočilu Komisije o trgovini 
z ženskami za namene spolnega izkoriščanja8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. maja 1998 o predlogu za priporočilo Sveta o 
varstvu mladoletnikov in človekovega dostojanstva v avdiovizualnih in informacijskih 
storitvah9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 1998 o spoštovanju človekovih 
pravic v Evropski uniji10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 1999 o usklajevanju oblik zaščite za 
dopolnitev statusa begunca v Evropski uniji11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. marca 2000 o sporočilu Komisije Svetu, 
Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju 

                                               
1 UL C 203, 1.8.2002, str. 1.
2 UL C 260, 29.10.2003, str. 4.
3 UL C 166, 3.7.1995, str. 92. 
4 UL C 150, 19.5.1997, str. 38.
5 UL C 304, 6.10.1997, str. 55.
6 UL C 339, 10.11.1997, str. 420.
7 UL C 358, 24.11.1997, str. 37.
8 UL C 14, 19.1.1998, str. 19.
9 UL C 193, 17.8.2006, str. 126.
10 UL C 98, 9.4.1999, str. 267.
11 UL C 150, 28.5.1999, str. 203.
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ukrepov za boj proti otroškemu spolnemu turizmu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. aprila 2000 o pobudi Republike Avstrije za 
sprejetje sklepa Sveta o boju proti otroški pornografiji na internetu2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2000 o ukrepih po pekinških izhodiščih za 
ukrepanje3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. maja 2000 o sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu z naslovom „Za nadaljnje ukrepe v boju proti trgovini z 
ženskami“4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2000 o sporočilu Komisije o žrtvah 
kaznivih dejanj v Evropski uniji: razmišljanja o standardih in ukrepih5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2001 o predlogu okvirnega sklepa Sveta 
o boju proti trgovini z ljudmi6,

– ob upoštevanju resolucije z dne 17. januarja 2006 o strategijah za preprečevanje trgovanja 
z ženskami in otroki, ki so izpostavljeni spolnemu izkoriščanju7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2006 o trenutnih razmerah v boju proti 
nasilju nad ženskami in možnih prihodnjih ukrepih8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2006 o prisilni prostituciji ob 
mednarodnih športnih prireditvah9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja nad 
ženskami10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. aprila 2011 o prednostnih nalogah in splošnem 
pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad ženskami11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2013 o 57. zasedanju komisije 
Združenih narodov za položaj žensk  o odpravi in preprečevanju vseh oblik nasilja nad 
ženskami in dekleti12,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

                                               
1 UL C 040, 7.2.2001, str. 20.
2 UL C 40, 07.02.2001, str. 41.
3 UL C 59, 23.2.2001, str. 258.
4 UL C 59, 23.2.2001, str. 307.
5 UL C 67, 1.3.2001, str. 304.
6 UL C 53, 28.2.2002, str. 114.
7 UL C 287, 24.11.2006, str. 18.
8 UL C 288, 25.11.2006, str. 16.
9 UL C 291, 30.11.2006, str. 292.
10 UL C 285, 21.10.2010, str. 53.
11 UL C 296, 2.10.2012, str. 26.
12 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0045.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora za 
razvoj (A7-0000/2013),

A. ker je prostitucija pojav, kjer se kaže razlika med spoloma, ker so prostituirane osebe 
povečini ženske in dekleta, skoraj vsi kupci pa so moški, in ker je torej tako vzrok kot 
posledica neenakosti med spoloma;

B. ker je prostitucija neločljivo povezana z neenakostjo med spoloma v družbi in vpliva na 
dojemanje odnosov med ženskami in moškimi ter dojemanje spolnosti;

C. ker trgi prostitucije spodbujajo trgovino z ženskami in dekleti, zlasti v državah, kjer je 
spolna industrija legalizirana1;

D. ker Komisija v svoji strategiji za enakost med ženskami in moškimi (2010–2015) izjavlja, 
da neenakosti med ženskami in moškimi kršijo temeljne pravice;

E. ker so v načinih, kako države članice obravnavajo prostitucijo, velike razlike, obstajata pa 
dva glavna pristopa: prvi, ki prostitucijo obravnava kot kršitev pravic žensk – kot obliko 
spolnega suženjstva –, ki vodi v neenakost med spoloma za ženske; drugi pristop trdi, da 
prostitucija sama po sebi spodbuja enakost med spoloma, ker zagovarja pravico ženske, da 
sama odloča, kaj želi storiti s svojim telesom; 

F. ker je posredovanje pri prostituciji, kar pomeni dovoljevanje spolnega izkoriščanja drugih, 
legalizirano v več državah članicah, vključno z Nemčijo, Nizozemsko in Grčijo; ker je 
Nizozemska na seznamu Urada Združenih narodov za droge in kriminal na vrhu med 
državami, ki so najpogostejši cilj za žrtve trgovine z ljudmi;

G. ker je leta 2007 nemška vlada priznala, da ni nobenih tehtnih pokazateljev, da je zakon o 
legalizaciji prostitucije zmanjšal število kaznivih dejanj, in ker je tretjina nemških tožilcev 
opazila, da je legalizacija prostitucije otežila njihovo delo, povezano s pregonom trgovine 
z ljudmi in zvodništva;

1. priznava, da sta prostitucija in spolno izkoriščanje kršitvi človekovega dostojanstva in 
zatorej v nasprotju z načeli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

2. priznava, da prostitucija v svetu in v Evropi pospešuje trgovanje z ranljivimi ženskami in 
dekleti, ter poudarja, da se po podatkih Evropske komisije z ženskami trguje večinoma za 
namene spolnega izkoriščanja (62 %) ter da ženske in dekleta predstavljajo 80 % 
prepoznanih in domnevnih žrtev;

3. poudarja, da je po podatkih tam, kjer je posredovanje pri prostituciji legalizirano, 
organizirani kriminal pomemben akter2;

4. poudarja, da lahko imata prostitucija in izkoriščanje v spolni industriji uničujoče posledice 
za vpletene posameznike, poleg tega pa sta hkrati vzrok in posledica neenakosti med 

                                               
1 Poročilo iz leta 2006, ki ga je napisala Sigma Huda, posebna poročevalka ZN o trgovini z ljudmi, zlasti z 
ženskami in otroki, je izpostavilo neposredni vpliv politik o prostituciji na obseg trgovine z ljudmi. 
2 Skupno poročilo mesta Amsterdama in nizozemskega ministrstva za pravosodje navaja, da ima polovica 
podjetij, ki se ukvarjajo z dovoljeno prostitucijo, enega ali več direktorjev, ki so vpisani v kazensko evidenco.
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spoloma ter ohranjata spolne stereotipe, na primer zamisel, da so telesa žensk in deklet na 
prodaj za zadovoljevanje moškega povpraševanja po spolnosti;

5. ugotavlja, da je 80–95 % prostituiranih oseb še pred vstopom v prostitucijo pretrpelo 
katero od oblik nasilja (posilstvo, krvoskrunstvo, pedofilija), pri čemer jih 62 % poroča, 
da so bile posiljene, 68 % pa jih trpi zaradi posttravmatske stresne motnje, kar je podoben 
odstotek kot pri žrtvah mučenja1;

6. poudarja, da so prostituirane osebe socialno in gospodarsko še zlasti ranljive in jim bolj 
grozi nasilje kot v kateri koli drugi dejavnosti;

7. priznava, da bi 9 od 10 oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo, želelo s to dejavnostjo 
prenehati, vendar se ne čutijo zmožne2;

8. priznava, da prostitucija vpliva na nasilje nad ženskami na splošno, ker raziskave med 
kupci spolnih storitev kažejo, da imajo moški, ki kupujejo spolnost, ponižujočo podobo o 
ženskah3;

9. poudarja, da prostituiranih oseb ne bi smeli kriminalizirati, kakor se dogaja v nekaterih 
državah članicah, na primer v Združenem kraljestvu, Franciji in Republiki Irski, in poziva 
države članice, naj odpravijo represivno zakonodajo proti prostituiranim osebam;

10. meni, da je najučinkovitejši način za boj proti trgovini z ženskami in dekleti za namene 
spolnega izkoriščanja in za izboljšanje enakosti med spoloma model, ki ga izvajajo na 
Švedskem, Finskem in Norveškem (tako imenovani nordijski model), kjer se za kaznivo 
dejanje šteje nakup spolnih storitev, ne pa storitve prostituiranih oseb;  

11. poudarja, da podatki potrjujejo, da ima nordijski model odvračalni učinek na trgovino z 
ljudmi na Švedskem, kjer se obseg prostitucije in trgovine z ljudmi ni povečal, in da ta 
model vse bolj podpira tudi prebivalstvo, zlasti mladi, kar kaže, da je zakonodaja 
pripeljala do sprememb v miselnosti;

12. opozarja, da so spolu prilagojene strategije preprečevanja in ukrepi ozaveščanja ključnega 
pomena v boju proti spolnemu izkoriščanju žensk in deklet;

13. meni, da obravnavanje prostitucije kot legalne „spolne dejavnosti“ in dekriminalizacija 
spolne industrije na splošno nista rešitev in ne vodita v večjo varnost ranljivih žensk in 
deklet, temveč imata nasprotni učinek in zanje predstavljata še večje tveganje za nasilje za 
zaprtimi vrati;

14. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo potrebna sredstva in orodja za boj proti 

                                               
1 Vir: Melissa Farley, „Violence against women and post-traumatic stress syndrome“ (Nasilje nad ženskami in 
posttravmatski stresni sindrom), Women and Health, 1998; Dominique Damant et al., „Trajectoires d’entrée en 
prostitution: violence, toxicomanie et criminalité“ (Poti vstopanja v prostitucijo: nasilje, zloraba drog in 
kriminaliteta), Le Journal International de Victimologie, št. 3, april 2005.
2 89 % od 785 ljudi, ki se ukvarjajo s prostitucijo, iz 9 držav bi želelo izstopiti iz prostitucije, Farley et al, 2003.
3 Več raziskav o kupcih spolnih storitev najdete tukaj: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
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trgovini z ljudmi in spolnemu izkoriščanju ter omejijo prostitucijo, ki pomeni kršitev 
temeljnih pravic žensk in neenakost med spoloma; 

15. poziva Komisijo, naj ovrednoti dosedanji vpliv evropskega pravnega okvira, zasnovanega 
za odpravo trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, in sproži nadaljnje 
raziskave vzorcev prostitucije in trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja v EU;

16. poziva države članice, naj pri izvajanju politik za obravnavo trgovine z ljudmi, spolnega 
izkoriščanja in prostitucije zagotovijo medsebojno sodelovanje vseh ustreznih strani –
nevladnih organizacij, policije in drugih organov pregona ter socialnih in medicinskih 
služb;

17. opozarja nacionalne organe na vpliv gospodarske recesije na naraščajoče število žensk in 
deklet, ki so prisiljene vstopiti v prostitucijo, in poziva te organe, naj jim pomagajo najti 
druge načine za preživljanje;

18. poziva države članice, naj žrtvam trgovine z ljudmi ali spolnega izkoriščanja zagotovijo 
socialne storitve in izvajajo politike, ki bodo ranljivim ženskam in dekletom pomagale 
opustiti prostitucijo;

19. poziva države članice, naj ovrednotijo pozitivne učinke kriminalizacije kupovanja spolnih 
storitev na zmanjšanje obsega prostitucije in trgovine z ljudmi z namenom spreminjanja 
svoje zakonodaje;

20. poziva EU in njene države članice, naj v državah izvora oseb, s katerimi se trguje za 
namene prostitucije, razvijajo politike preprečevanja;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV

Prostitucija je pojav, ki ga je težko številčno opredeliti, ker je v večini držav članic 
nezakonita.  Poročilo organizacije Fondation Scelles iz leta 2012 navaja, da ima prostitucija 
globalno razsežnost in vključuje približno od 40 do 42 milijonov ljudi, od katerih jih je 90 % 
odvisnih od zvodnika. Prvo poročilo Eurostata z uradnimi podatki o prostituciji je bilo 
objavljeno aprila 20131. Osredotoča se na trgovino z ljudmi v EU med letoma 2008 in 2010. 

Nobenega dvoma ni, da sta prostitucija in spolno izkoriščanje s spolom tesno povezana 
pojava, pri katerih ženske in dekleta prostovoljno ali pod prisilo prodajajo svoja telesa 
moškim, ki za to storitev plačajo. Poleg tega je večina oseb, s katerimi se trguje za namene 
spolnega izkoriščanja, žensk in deklet.

Oblika nasilja nad ženskami ter kršitev človekovega dostojanstva in enakosti med spoloma

Prostitucija in spolno izkoriščanje žensk in deklet sta obliki nasilja ter kot takšni pomenita 
oviro za enakost med ženskami in moškimi. Skoraj vsi, ki kupujejo spolne storitve, so moški. 
Izkoriščanje v spolni industriji je obenem vzrok in posledica neenakosti med spoloma, ker 
ohranja zamisel, da so telesa žensk in deklet na prodaj. 

Prostitucija je zelo očitna in huda kršitev človekovega dostojanstva. Glede na to, da Listina o 
temeljnih pravicah izrecno omenja človekovo dostojanstvo, ima Evropski parlament dolžnost 
poročati o prostituciji v EU in preučiti načine, kako bi bilo v tem smislu mogoče okrepiti 
enakost med spoloma in človekove pravice.

Neposredna povezava s trgovino z ljudmi in organiziranim kriminalom

Prostitucija je v Evropski uniji in po vsem svetu neposredno povezana s trgovino z ženskami 
in dekleti. Dvainšestdeset odstotkov žensk, s katerimi se trguje, je žrtev spolnega izkoriščanja. 

Z vedno večjim številom žensk in deklet se trguje ne le iz držav zunaj Unije, temveč tudi iz 
nekaterih držav članic (npr. Romunije in Bolgarije) v druge dele Evropske unije. EU mora 
torej nujno obravnavati to trgovino, ki poteka z vzhoda na zahod, in sprejeti učinkovite ukrepe 
za boj proti tej posebni obliki nasilja nad ženskami. 

Prostitucija je pomemben dejavnik v organiziranem kriminalu in je po svojem obsegu, dosegu 
in povezani količini denarja takoj na drugem mestu za trgovanjem s prepovedanimi drogami. 
Po oceni spletne strani Havocscope2 letni prihodki od prostitucije po vsem svetu znašajo 
približno 186 milijard ameriških dolarjev. 

Ker organizirani kriminal prostitucijo vodi v tako velikem obsegu, da deluje kot trg, na 
katerem povpraševanje ustvarja ponudbo, morajo organi pregona po vsej EU sprejeti 
učinkovite in ustrezne ukrepe za izsleditev storilcev in hkrati zavarovati žrtve, prostituirane 
osebe ter ženske in dekleta, s katerimi se trguje za namene spolnega izkoriščanja.  Kot ločeno, 
a povezano vprašanje, ki prav tako zahteva pozornost, narašča tudi prostitucija prek interneta, 

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf
2 Dostopno na:  http://www.havocscope.com/tag/prostitution/
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ki je v nekaterih primerih povezana s spletnimi stranmi, ki ponujajo pornografijo. 

Gospodarska prisila

Ženske lahko v prostitucijo pripelje tudi finančna stiska.  Trenutna finančna kriza terja svoj 
davek in ženske (zlasti matere samohranilke) v vse večjem številu vstopajo v prostitucijo v 
svojih državah ali pa iz revnejših držav na jugu Evropske unije zaradi prostitucije prihajajo na 
sever. Prostitucija je torej povezana z enakostjo med spoloma, ker je neposredno povezana z 
vlogo in mestom žensk v družbi, njihovim dostopom do trga dela, odločanjem, zdravjem in 
izobraževanjem ter možnostmi, ki so jim na voljo glede na strukturno neenakost med 
spoloma. 

Dva različna pristopa k prostituciji in spolnemu izkoriščanju v Evropi

Vprašanje prostitucije in enakosti med spoloma je še bolj zapleteno zaradi tega, ker za 
njegovo obravnavo obstajata dva nasprotujoča si modela. Prvi model prostitucijo dojema kot 
kršitev pravic žensk in sredstvo za ohranjanje neenakosti med spoloma. Ustrezni zakonodajni 
pristop je abolicionističen in kriminalizira dejavnosti, povezane s prostitucijo, včasih vključno 
s kupovanjem spolnih storitev, medtem ko sama prostitucija ni nezakonita.  Drugi pristop trdi, 
da prostitucija sama po sebi spodbuja enakost med spoloma, ker zagovarja pravico ženske, da 
sama odloča, kaj želi storiti s svojim telesom. Zagovorniki tega modela trdijo, da je 
prostitucija samo še ena oblika dela in da bi bilo ženske, ki se ukvarjajo s prostitucijo, 
najbolje zavarovati z izboljšanjem njihovih „delovnih pogojev“ ter prostitucijo 
profesionalizirati kot „spolno dejavnost“. V tem regulacionističnem modelu so prostitucija in 
z njo povezane dejavnosti zakonite in zakonsko urejene, ženske pa bi imele pravico najeti 
menedžerje oziroma zvodnike. Lahko bi tudi rekli, da obravnavanje prostitucije in 
posredovanja pri prostituciji kot normalnih dejavnosti ali kakršna koli legalizacija teh 
dejavnosti za ženske pomenita legalizacijo spolnega suženjstva in neenakosti med spoloma.

V Evropski uniji dejansko obstajata oba modela. Posredovanje pri prostituciji je zakonito v 
mnogih državah članicah, vključno z Nizozemsko, Nemčijo, Avstrijo in Dansko, medtem ko 
so prostituirane osebe ali nekatere njihove dejavnosti (kot je napeljevanje) kriminalizirane ali 
delno kriminalizirane med drugim v Združenem kraljestvu, Franciji in Republiki Irski. Toda 
proti neenakosti med spoloma in spolni podrejenosti se ni mogoče učinkovito boriti, če v 
dejavnostih spolne industrije predpostavimo spolno simetrijo, ki ne obstaja1. 

Kjer sta prostitucija in posredovanje pri prostituciji zakonita, število dokazov o 
pomanjkljivostih tega sistema narašča. Leta 2007 je nemška vlada priznala, da ni nobenih 
tehtnih pokazateljev, da je zakon o legalizaciji prostitucije zmanjšal število kaznivih dejanj, 
tretjina nemških tožilcev pa je opazila, da je legalizacija prostitucije otežila njihovo delo, 
povezano s pregonom trgovine z ljudmi in zvodništva2. Na Nizozemskem je župan 
Amsterdama leta 2003 izjavil, da legalizacija prostitucije ni preprečila trgovine z ljudmi, in 
dejal, da se je zdelo nemogoče ustvariti varno cono, ki bi jo bilo mogoče nadzorovati in je 

                                               
1 www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf
2 Glej tudi članek v časopisu Der Spiegel, 30. maj 2013: http://www.spiegel.de/international/germany/human-
trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533.html
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organizirani kriminal ne bi mogel zlorabiti. Po navedbah Urada Združenih narodov za droge 
in kriminal je Nizozemska trenutno na vrhu seznama držav, ki so najpogosteje cilj za žrtve 
trgovine z ljudmi.   

Učinkovitost nordijskega modela

Glede na vse večjo količino trdnih dokazov, da legalizacija prostitucije in posredovanja pri 
prostituciji ne spodbuja enakosti med spoloma in ne zmanjšuje trgovine z ljudmi, to poročilo 
ugotavlja, da je bistvena razlika med obema zgoraj opisanima modeloma enakosti med 
spoloma v tem, da dojemanje prostitucije kot „dela“ prispeva k ohranjanju žensk v 
prostituciji. Nasprotno pa dojemanje prostitucije kot kršitve človekovih pravic žensk ženskam 
pomaga izstopiti iz prostitucije.

Izkušnje Švedske, Finske in Norveške, ki sicer ni članica EU, kjer za obravnavo prostitucije 
uporabljajo „nordijski model“, potrjujejo to mnenje. Švedska je svoje zakone o prostituciji 
spremenila leta 1999, da bi prepovedala kupovanje spolnih storitev in dekriminalizirala 
prostituirane osebe. Z drugimi besedami kaznivo dejanje zagreši oseba, ki kupuje spolno 
storitev – skoraj vedno moški –, ne pa prostituirana ženska.  Švedska je ta zakon uvedla kot 
del splošne pobude za odpravo vseh ovir za enakost žensk na Švedskem. 

Vpliv te zakonodaje na Švedskem je bil izjemen. Na Švedskem število prostituiranih oseb 
znaša le desetino števila teh oseb na Danskem, ki zakonito dovoljuje kupovanje spolnih 
storitev in ima manjše število prebivalstva. Zakon je spremenil tudi javno mnenje. Leta 1996 
je 45 % žensk in 20 % moških podprlo kriminalizacijo moških kupcev spolnih storitev. Leta 
2008 je zakon podpiralo že 79 % žensk in 60 % moških. Poleg tega švedska policija potrjuje, 
da ima nordijski model odvračalni učinek na trgovino z ljudmi za namene spolnega 
izkoriščanja.

Dokazov o učinkovitosti nordijskega modela za zmanjševanje prostitucije in trgovine z 
ženskami in dekleti ter posledično za spodbujanje enakosti med spoloma je vse več. Medtem
pa se države, kjer je posredovanje pri prostituciji zakonito, še vedno soočajo s težavami v 
zvezi s trgovino z ljudmi in organiziranim kriminalom, saj je slednje povezano s prostitucijo. 
Poročilo torej podpira nordijski model in poziva vlade tistih držav članic, ki prostitucijo 
obravnavajo na druge načine, naj pregledajo svojo zakonodajo v luči uspehov, doseženih na 
Švedskem in v drugih državah, ki so sprejele nordijski model. Takšno ukrepanje bi prineslo 
velik napredek v prizadevanjih za enakost med spoloma v Evropski uniji.

Poročilo ni naperjeno proti prostituiranim ženskam.  Naperjeno je proti prostituciji in 
prostituirane ženske podpira. S priporočilom, da bi se za krivega štel kupec – moški, ki kupuje 
spolne storitve –, ne pa ženska, ki te storitve prodaja, poročilo predstavlja še en korak na poti 
do popolne enakosti med spoloma po vsej Evropski uniji.


