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Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 

2013/2103(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. anerkender, at prostitution/sexarbejde og 

seksuel udnyttelse er yderst kønsspecifikke 

problemer, og at de krænker den 

menneskelige værdighed i strid med 

menneskerettighedsprincipperne, herunder 

ligestilling mellem kønnene, og derfor 

strider mod principperne i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder, herunder målet med og 

princippet om ligestilling mellem mænd og 

kvinder; 

1. anerkender, at prostitution/sexarbejde, 

tvungen prostitution og seksuel udnyttelse 

er yderst kønsspecifikke problemer, og at 

de krænker den menneskelige værdighed i 

strid med menneskerettighedsprincipperne, 

herunder ligestilling mellem kønnene, og 

derfor strider mod principperne i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, herunder målet 

med og princippet om ligestilling mellem 

mænd og kvinder;  

Or. en 
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Betænkning A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 

2013/2103(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at man skal respektere alle 

kvinders seksuelle og reproduktive 

sundhed og rettigheder, herunder retten til 

deres kroppe og seksualitet og til at være 

fri for tvang, forskelsbehandling og vold; 

2. understreger, at man skal respektere alle 

kvinders sundhedsrettigheder, herunder 

retten til deres kroppe og seksualitet og til 

at være fri for tvang, forskelsbehandling og 

vold; 

Or. en 
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Betænkning A7-0071/2014 
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Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 
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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. anerkender, at prostitution og 

tvangsprostitution har en indvirkning på 

vold mod kvinder generelt, idet 

undersøgelser af sexkøbere viser, at mænd, 

der køber sex, har et nedsættende syn på 

kvinder
1
; foreslår følgelig de kompetente 

myndigheder, at forbud mod køb af 

seksuelle ydelser ledsages af en 

oplysningskampagne rettet mod mænd; 

12. anerkender, at prostitution og 

tvangsprostitution kan have
1
 en 

indvirkning på vold mod kvinder generelt, 

idet undersøgelser af sexkøbere viser, at 

mænd, der køber sex, har et nedsættende 

syn på kvinder; foreslår følgelig de 

kompetente myndigheder, at forbud mod 

køb af seksuelle ydelser ledsages af en 

oplysningskampagne rettet mod mænd; 

 

Or. en 

                                                 
1 En række undersøgelser om sexkøbere kan findes her: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
1 En række undersøgelser om sexkøbere kan findes her: 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en. 
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Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. mener, at man mest effektivt 

bekæmper handel med kvinder og 

mindreårige piger med henblik på seksuel 

udnyttelse og forbedrer ligestillingen ved 

hjælp af den model, der benyttes i Sverige, 

Island og Norge (den såkaldte nordiske 

model) - og som i øjeblikket overvejes i 

adskillige europæiske lande - hvor det er 

køberen af seksuelle ydelser og ikke den 

prostituerede, der begår den strafbare 

handling; 

32. mener, at en måde at bekæmpe handel 

med kvinder og mindreårige piger med 

henblik på seksuel udnyttelse og at 

forbedre ligestillingen på er ved hjælp af 

den model, der benyttes i Sverige, Island 

og Norge (den såkaldte nordiske model) - 

og som i øjeblikket overvejes i adskillige 

europæiske lande - hvor det er køberen af 

seksuelle ydelser og ikke den prostituerede, 

der begår den strafbare handling; 

Or. en 
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Betænkning A7-0071/2014 
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Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 

2013/2103(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. understreger, at prostitution er et 

grænseoverskridende problem, og at 

medlemsstaterne derfor bør påtage sig 

ansvaret for at bekæmpe køb af sex uden 

for deres eget område ved at introducere 

foranstaltninger tilsvarende de norske, 

hvor en borger kan retsforfølges for at 

købe sex i udlandet; 

33. understreger, at prostitution er et 

grænseoverskridende problem, og at 

medlemsstaterne derfor bør påtage sig 

ansvaret for at bekæmpe køb af sex uden 

for deres eget område; 

Or. en 
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Betænkning A7-0071/2014 
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Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 
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Forslag til beslutning 

Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. fremhæver de data, der underbygger 

den nordiske models afskrækkende 

virkning på menneskehandel til Sverige, 

hvor prostitutionen og sexhandelen ikke er 

steget, og at denne model nyder stadig 

større opbakning i befolkningen, især 

blandt unge, hvilket viser, at lovgivningen 

har medført en holdningsændring; 

34. Fremhæver, at visse data underbygger 

den nordiske models afskrækkende 

virkning på menneskehandel til Sverige, 

hvor prostitutionen og sexhandelen ikke er 

steget, og at denne model nyder stadig 

større opbakning i befolkningen, især 

blandt unge, hvilket viser, at lovgivningen 

har medført en holdningsændring; 

Or. en 
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Betænkning A7-0071/2014 
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Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 

2013/2103(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. understreger resultaterne af en nylig 

officiel finsk rapport, hvori der opfordres 

til en fuld kriminalisering af købesex, da 

den finske strategi, der kriminaliserer køb 

af sex fra ofre for menneskehandel, har vist 

sig ineffektiv til at bekæmpe 

menneskehandel; 

35. anerkender resultaterne af en nylig 

officiel finsk rapport, hvori der opfordres 

til en fuld kriminalisering af købesex, da 

den finske strategi, der kriminaliserer køb 

af sex fra ofre for menneskehandel, har vist 

sig ineffektiv til at bekæmpe 

menneskehandel; 

Or. en 
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Betænkning A7-0071/2014 

Mary Honeyball 

Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene 

2013/2103(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at prostitution er en 

form for slaveri, der krænker den 

menneskelige værdighed og de 

grundlæggende rettigheder; 

B. der henviser til, at prostitution og 

tvungen prostitution er former for slaveri, 

der krænker den menneskelige værdighed 

og de grundlæggende rettigheder; 

Or. en 

 

 


