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Vaihtoehtoinen päätöslauselma (työjärjestyksen 157 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0071/2014 

Euroopan parlamentin päätöslauselma seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution 

vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 

suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 

5. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/36/EU
1
, 

A. ottaa huomioon, että Euroopassa on otettu käyttöön eri toimintatapoja prostituutioon 

puuttumiseksi ja että näitä toimintatapoja ovat muun muassa vapaaehtoisen 

prostituution hyväksyminen työksi ja seksityöntekijöille työntekijöinä kuuluvien 

oikeuksien käyttöönottaminen sekä prostituutioon liittyvien eri käytäntöjen 

kriminalisointi; 

B. ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa vapaaehtoinen prostituutio on laillista ja 

hyväksytään itsenäiseksi ammatinharjoittamiseksi ja siihen sovelletaan siksi vero- ja 

sosiaaliturvamaksuja; 

C. toteaa, että pakkoprostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö loukkaavat ihmisarvoa ja ne 

ovat siten vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteita; 

1. toteaa, että vastuu yksilöiden päätöksistä johtuvaan aikuisten prostituutioon 

puuttumisesta kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; 
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2. kehottaa jäsenvaltioita erottamaan toisistaan pakkoprostituution – joka on 

ihmiskauppaan, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja vakavaan köyhyyteen liittyvä rikos, 

jossa parittajat ja poikaystävänä esiintyvät parittajat (”loverboys”) käyttävät hyväkseen 

haavoittuvaisia tyttöjä ja naisia – ja prostituution, joka on vapaaehtoista ja johtuu 

yksilön päätöksestä; 

3. painottaa, ettei lasten prostituutio voi koskaan olla vapaaehtoista, koska lapset eivät voi 

”antaa suostumustaan” prostituutioon; kehottaa jäsenvaltioita torjumaan (alle 

18-vuotiaita koskevaa) lapsiprostituutiota mahdollisimman tehokkaasti; 

4. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan yhdessä kenttätyötä tekevien järjestöjen kanssa 

tarjoamalla apua ja lopettamiskeinoja ja toteaa, että tällaista toimintaa voi olla 

tarvittaessa rahoitus, turvakotien tarjoaminen ja koulutusohjelmien perustaminen; 

kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan innovatiivisia sosiaalipalveluita seksityöntekijöille 

sekä ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreille, myös maahanmuuttajille ja 

paperittomille henkilöille, ja panemaan täytäntöön toimenpiteitä, joilla pyritään 

suojelemaan seksityöntekijöitä ja auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja 

alaikäisiä jättämään prostituutio, noudattaen kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja 

hyödyntäen erilaisia poliisi-, maahanmuutto-, terveys- ja koulutuspalveluita ja 

varmistamaan samalla, että näillä ohjelmilla on oikeusperusta ja riittävä rahoitus tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi; painottaa psykologisen neuvonnan merkitystä ja tarvetta 

sopeuttaa seksuaalisen hyväksikäytön uhrit uudelleen yhteiskuntaan; muistuttaa, että 

tämä prosessi vie aikaa ja edellyttää vaihtoehtoisen uskottavan ja toteuttamiskelpoisen 

elämää koskevan suunnitelman laatimista sellaisille henkilöille, jotka haluavat lopettaa 

prostituution; 

5. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 

ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU osaksi kansallista 

lainsäädäntöä mahdollisimman nopeasti; 

6. kehottaa jäsenvaltioita suunnittelemaan ja panemaan täytäntöön toimia, joilla torjutaan 

ihmiskauppaa, myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää ihmiskauppaa, ja 

varmistamaan, että kaikki sidosryhmät, kuten kansalaisjärjestöt – seksityöntekijöiden 

johtamat järjestöt mukaan luettuina –, poliisi ja muut lainvalvontaviranomaiset sekä 

sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut, saavat tukea ja voivat osallistua 

päätöksentekoprosessiin sekä tekevät yhteistyötä; 

7. panee merkille, että sekä pakkoprostituutio että ihmiskauppa ovat rajat ylittäviä 

ongelmia, joita yksikään jäsenvaltio ei kykene ratkaisemaan yksinään; kehottaa 

jäsenvaltioita tekemään tiiviisti yhteistyötä pakkoprostituution, ihmiskaupan ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; 

8. korostaa, että tarvitaan enemmän selvityksiä ja tilastollista tietoa, jotta voidaan arvioida, 

mikä on tehokkain tapa torjua seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää naisten ja 

tyttöjen kauppaa; 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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