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Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten 

2013/2103(INI) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 157.4 i arbetsordningen) som ersätter 
ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning A7-0071/2014 

Europaparlamentets resolution om sexuell exploatering och prostitution samt effekterna 
av detta för jämställdheten 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 

5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess 

offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF
1
, 

A. Runtom i Europa har man valt olika strategier för att hantera prostitution – alltifrån att 

acceptera frivillig prostitution som ett arbete och införa arbetsrättigheter för sexarbetare 

till att kriminalisera en rad olika handlingar som förknippande med prostitution. 

B. I vissa medlemsstater är den frivilliga prostitutionen laglig och erkänns som 

egenföretagande, vilket innebär att den omfattas av skatter och sociala avgifter. 

C. Tvångsprostitution och sexuell exploatering strider mot den mänskliga värdigheten och 

därmed mot principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

1. Europaparlamentet noterar att ansvaret för att hantera vuxenprostitution grundad på 

personliga beslut faller under medlemsstaternas behörighet. 

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skilja mellan tvångsprostitution – 

vilket är en kriminell handling med kopplingar till människohandel, sexuell 
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exploatering och svår fattigdom där hallickar och kopplare utnyttjar sårbara kvinnor och 

flickor – och frivillig prostitution som grundar sig på ett personligt beslut. 

3. Europaparlamentet understryker att barnprostitution aldrig kan vara frivillig, eftersom 

barn inte har förmåga att ”samtycka” till prostitution. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna att med all kraft bekämpa barnprostitution (som 

inbegriper personer under 18 år).  

4. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att arbeta tillsammans 

med organisationer som arbetar ute på fältet med stöd och exitstrategier – ett arbete 

som, i förekommande fall, kan omfatta finansiering, tillhandahållande av trygga 

bostäder och inrättande av utbildningsprogram – för att erbjuda såväl sexarbetare som 

offer för människohandel eller sexuell exploatering¸ inklusive migranter och 

papperslösa, innovativt socialt stöd samt att genomföra strategier – genom att tillämpa 

ett helhetsperspektiv inom de olika polis-, migrations-, hälso- och 

utbildningsinrättningarna – i syfte att skydda sexarbetare och hjälpa utsatta kvinnor och 

minderåriga att ta sig ur prostitutionen, och samtidigt säkerställa att sådana program har 

en rättslig grund och tillräckliga finansiella resurser för att nå detta mål. Parlamentet 

betonar vikten av psykologiskt stöd och nödvändigheten av social återanpassning för 

offer för sexuell exploatering. Parlamentet påminner om att denna process tar tid och 

kräver att man tar fram en plan för livet efter prostitutionen som utgör ett trovärdigt och 

genomförbart alternativ för personer som vill lämna prostitutionen. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snabbt som möjligt i sin 

lagstiftning införliva direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av 

människohandel, om skydd av dess offer. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforma och genomföra strategier för 

att bekämpa människohandel, inklusive människohandel för sexuell exploatering och se 

till att alla relevanta aktörer såsom icke-statliga organisationer – inklusive 

organisationer som leds av sexarbetare –, polis och andra brottsbekämpande 

myndigheter samt socialtjänster och hälso- och sjukvårdsinrättningar ges stöd, deltar i 

beslutsfattandet och samarbetar. 

7. Europaparlamentet påpekar att såväl tvångsprostitution som människohandel är 

gränsöverskridande problem som ingen medlemsstat kan lösa på egen hand. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna till ett nära samarbete kring bekämpningen av 

tvångsprostitution, människohandel och organiserad brottslighet. 

8. Europaparlamentet understryker att mer analys och statistiska bevis behövs för att 

bedöma vilken modell som är den mest effektiva för att bekämpa människohandel med 

kvinnor och flickor för sexuell exploatering. 

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

Or. en 


