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Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 

2013/2103(INI) 

Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 157, stk. 4) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A7-0123/2014 

Europa-Parlamentets beslutning om seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning 

heraf på ligestillingen mellem kønnene 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 

forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om 

erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA
1
, 

A. der henviser til, at man i Europa har fulgt forskellige strategier over for prostitution lige 

fra accept af frivillig prostitution som arbejde og indførelse af arbejdsmæssige 

rettigheder for sexarbejdere til kriminalisering af en lang række praksisser, der har 

forbindelse med prostitution; 

B. der henviser til, at frivillig prostitution i visse medlemsstater er lovligt og anerkendt 

som selvstændig erhvervsvirksomhed og dermed underlagt skat og bidrag til social 

sikring;  

C. der henviser til, at tvungen prostitution og seksuel udnyttelse krænker den menneskelige 

værdighed og derfor strider mod principperne i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder; 

1. bemærker, at ansvaret for at håndtere voksenprostitution, der sker som følge af en 

individuel beslutning, henhører under medlemsstaternes kompetence; 

2.  opfordrer medlemsstaterne til at sondre mellem tvungen prostitution – som er en 
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strafbar handling knyttet til menneskehandel, seksuel udnyttelse og dyb fattigdom, hvor 

"alfonser" og "kærester" udnytter sårbare piger og kvinder – og prostitution, der er 

frivillig og sker som følge af en individuel beslutning; 

3. understreger, at børneprostitution aldrig kan være frivillig, da børn ikke har evnen til at 

"give deres samtykke" til prostitution; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 

bekæmpe børneprostitution (der involverer personer under 18) så energisk som muligt; 

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at samarbejde med organisationer, som 

arbejder på stedet, med støtte og exit-strategier – arbejde, der om nødvendigt kan 

omfatte finansiering, tilvejebringelse af sikre huse og etablering af 

uddannelsesprogrammer –, til at sikre såvel sexarbejdere og ofre for menneskehandel 

eller seksuel udnyttelse, herunder vandrende og udokumenterede personer,  innovative 

sociale tjenesteydelser, og til at gennemføre politikker – med en holistisk tilgang og 

gennem forskellige politi-, immigrations-, sundheds- og uddannelsestjenester – der 

sigter mod at beskytte sexarbejdere og hjælpe sårbare kvinder og mindreårige ud af 

prostitution, samtidig med at det sikres, at sådanne programmer har et retsgrundlag og 

de nødvendige midler til at nå dette mål; understreger nødvendigheden af psykologisk 

opfølgning og social genintegrering af ofre for seksuel udnyttelse; påpeger, at denne 

proces tager tid og kræver, at der opbygges et livsprojekt som et troværdigt og holdbart 

alternativ for personer, der gerne vil ud af prostitution; 

5. opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre direktiv 2011/36/EU om 

forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor i 

national lovgivning; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde og gennemføre politikker vedrørende 

menneskehandel, herunder med henblik på seksuel udnyttelse og prostitution og at 

sikre, at alle relevante parter som f.eks. ngo'er – herunder organisationer ledet af 

sexarbejdere – politiet og andre retshåndhævende myndigheder samt de sociale og 

medicinske tjenester støttes, involveres i beslutningstagningsprocessen, og at de 

arbejder sammen; 

7. påpeger, at både tvungen prostitution og menneskehandel er grænseoverskridende 

problemer, som ingen af medlemsstaterne kan løse alene; opfordrer medlemsstaterne til 

at samarbejde tæt for at bekæmpe tvungen prostitution, menneskehandel og organiseret 

kriminalitet; 

8. understreger, at der er brug for en mere grundig analyse samt statistisk dokumentation 

for at vurdere, hvilken model der er mest effektiv til bekæmpelse af handel med kvinder 

og piger med henblik på seksuel udnyttelse; 

9. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

 

Or. en 
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