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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проституцията и здравните й последствия за жените в държавите-членки
(2007/2283(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията на ООН от 1949 г. за преследване на търговията с 
хора и експлоатацията на чужда проституция,

– като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW), член 6 от която гласи, че 
„Държавите-участнички взимат всички надлежни мерки, включително и 
законодателни, за пресичане на всички видове търговия с жени и експлоатация 
проституцията на жените”,

– като взе предвид обща препоръка №12 на осмата сесия на Комитета по CEDAW от 
1989 г. относно насилието спрямо жените,

– като взе предвид обща препоръка №19 на единадесетата сесия на Комитета по 
CEDAW от 1992 г. относно насилието спрямо жените,

– като взе предвид Декларацията на ООН от 1993 г. за премахване на насилието 
спрямо жени, член 2 от която гласи, че насилието спрямо жени включва:
„Физическо, сексуално и психическо насилие, проявявано в обществото като цяло, 
включително изнасилване, сексуална злоупотреба, сексуален тормоз и унижение на 
работното място, в образователните институции и другаде, трафик на жени и 
принудителна проституция”,

– като взе предвид Конвенцията на ООН от 2000 г. срещу трансграничната 
организирана престъпност и Протокола за предотвратяване, противодействие и 
наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН 
от 2000 г. срещу трансграничната организирана престъпност (Протокол от 
Палермо),

– като взе предвид пекинската декларация и платформа за действие, приети от 
Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., и 
последващите действия от нея от 2000 г. (Пекин плюс пет) и 2005 г. (Пекин плюс 
десет), както и своите съответни резолюции от 18 май 2000 г.1 и 10 март 2005 г.2,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз3,

– като взе предвид шведското законодателство за инкриминиране на заплащането на 
сексуални услуги, влязло в сила през 1999 г., и неговите положителни въздействия 

                                               
1  ОВ С 59, 23.03.2001 г., стр. 258.
2  ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
3  ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
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за предотвратяването на трафика на хора за сексуални цели и проституцията в и към 
Швеция,

– като взе предвид финландското законодателство от 2006 г. за инкриминиране на 
заплащането на сексуални услуги на жертви на трафик или на склоняване към 
проституция;

– като взе предвид предложението на норвежкото правителство от юли 2007 г. за 
инкриминиране на заплащането на сексуални услуги;

– като взе предвид Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик 
на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи,1

– като взе предвид плана на ЕС за най-добри практики, стандарти и процедури за 
борба и предотвратяване на трафика на хора2, който гласи, че институциите на ЕС и 
държавите-членки следва да насърчават превантивни стратегии, основаващи се на 
пола, като ключов елемент в борбата с трафика на жени и момичета. Това включва 
прилагане на принципите за равенство между половете и премахване търсенето на 
всички форми на експлоатация, в това число сексуална експлоатация и 
експлоатация на домашен труд,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и 
обяснителния доклад към нея от 2005 г., и по-конкретно член 12 от глава 3, който 
специално предвижда помощ за жертвите на трафика, и член 17, който гласи, че при 
прилагане на мерките, определени в настоящата глава, всяка страна се стреми да 
насърчава равенството между половете и да прилага интегрирания подход за равно 
третиране на жените и мъжете при разработването, изпълнението и оценката на 
мерките,

– като взе предвид своята резолюция от 16 септември 1997 г. относно необходимостта 
от стартиране на кампания в целия Европейски съюз за нулева търпимост към 
насилието спрямо жените3,

– като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2006 г. относно текущото 
положение по отношение на борбата с насилието спрямо жените и всички бъдещи 
действия4,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2008 г. относно стратегия на ЕС за 
правата на детето5,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,
                                               
1 ОВ L 261, 06.08.2004 г., стр.19.
2 ОВ С 311, 15.12.2005 г., стр. 1.
3  ОВ С 304, 06.10.1997 г., стр. 55.
4 ОВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр. 66.
5  Приети текстове, P6_TA(2008)0012.
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– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че проучване на Световната здравна организация (СЗО) от 2000 г. 
посочва, че въоръжените конфликти водят до увеличаване на случаите на 
изнасилване и проституиране,

Б. като има предвид, че проучване на СЗО от 2005 г. посочва, че проституиращите 
жени са изложени на повишен риск от насилие и прояви на сексуално насилие, като 
например изнасилвания, заплахи с оръжие и удушаване,

В. като има предвид, че Фондът на ООН за развитие на жените заяви през 2005 г., че 
излагането на жените на насилие увеличава излагането им на ХИВ/СПИН. 
Уязвимостта е изключително голяма в ситуации на принуда, като например трафик 
с цел проституция и детска проституция, при които жените и момичетата имат 
ограничени възможности да настояват за употреба на презервативи или по какъвто 
и да било друг начин да контролират условията, при които протича сексуалният акт,

Г. като има предвид, че канадско проучване показва, че за проституиращите лица е от 
60 до 120 пъти по-вероятно да бъдат бити или убити, отколкото за всички останали 
хора,

Д. като има предвид, че има връзка между преживяването на насилие и сексуална 
злоупотреба и проституирането, както и употребата и злоупотребата с наркотици,

Е. като има предвид, че сексуалната злоупотреба в детска възраст е свързана с по-
голяма уязвимост по отношение на риска от повторно превръщане в жертва в зряла 
възраст, а също и от въвличане в проституция,

Ж. като има предвид, че проучвания показват, че 60-70% от проституиращите жени 
заявяват, че са ставали обект на физическо насилие като деца, както и че има връзка 
между употребата на алкохол и наркотици от страна на родителите и това, че децата 
им започват да проституират,

З. като има предвид, че обичайните проблеми с психическото здраве на 
проституиращите жени включват: депресия, опити за самоубийство, пристъпи на 
паника, травматичен стрес, нарушения на съня, бягства от действителността и 
мигрени. Проучвания посочват също, че синдромът на посттравматичен стрес, 
който изживяват проституиращите жени, е подобен на този на политическите 
затворници,

И. като има предвид, че австралийско проучване сочи, че висок процент от 
проституиращите жени са ставали жертва на насилие (85%) и изнасилване (40%), 
както и на редица травмиращи преживявания (93%) и депресия (87%). 75% са били 
обект на сексуална злоупотреба преди 16-годишна възраст, а 81% - докато са били 
на работа,
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Й. като има предвид, че проституиращите жени са изложени на риск от употреба на 
наркотици поради обременяващото естество на тяхната работа, а наркоманите има 
опасност да се обърнат към проституиране, за да издържат пристрастяването си,

К. като има предвид, че проституцията е нискоквалифициран труд и много от 
проституиращите жени имат ниска образователна степен, принадлежат към 
етнически малцинства и са със скромен в социално-икономическо отношение 
произход,

Л. като има предвид, че мъжете, които са плащали за сексуални услуги, е значително 
по-вероятно да са заразени с инфекции, предавани по полов път,

М. като има предвид, че много проституиращи жени страдат от увреждащи 
последствия от действия на клиенти под въздействие на алкохол, като например 
прекомерни изисквания и непредвидима агресия,

Н. като има предвид, че има връзка между консумацията на алкохол и небезопасния 
секс,

О. като има предвид, че австралийският опит показва, че дори когато проституцията е 
напълно узаконена, тя излага на много рискове като насилие, заболявания и 
наранявания, което я прави небезопасна и рискова трудова среда,

1. определя насилието като здравословен проблем, тъй като жертвите на насилие 
страдат от разнообразни здравословни проблеми;

2. определя насилието спрямо проституиращите жени като основен здравословен 
проблем при проституиране;

3. признава, че проституиращите жени са значително по-изложени на насилие, 
отколкото останалите жени;

4. признава, че проституиращите жени са значително по-заплашени от убийство, 
отколкото останалите жени;

5. признава, че проституиращите жени са значително по-изложени на риск от 
физически и психически наранявания, свързани не само с извънредното насилие, но 
и с ежедневното проституиране;

6. признава, че проституиращите жени са значително в по-голяма степен изложени на 
риск от депресия, опити за самоубийство, травматичен стрес, нарушения на съня, 
бягство от действителността и мигрени;

7. отбелязва, че независимо дали секс индустрията в конкретна държава-членка е 
законна, регистрирана или инкриминирана, тя е разрастващ се бизнес, който е 
пагубен за здравето на проституиращите жени;

8. признава, че потребителите на услуги на проститутки, които отказват да използват 
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презерватив и дори плащат повече за това , са изложени на опасност от заразяване 
със заболявания, предавани по полов път и, което е най-важното, с ХИВ/СПИН;

9. признава, че, както е заявено в гореспоменатата обща препоръка №19 на Комитета 
по CEDAW, традиционното отношение, разглеждащо жените като подвластни на 
мъжете, допринася за разпространяването на порнографията и изобразяването и 
всяка друга търговска експлоатация на жените като сексуални обекти, а не като 
личности;

10. признава, че здравните отражения на секс индустрията не са нещо, което може да се 
ограничи в рамките на секс индустрията, а засяга широката общественост. 
Потребителите на услуги на проституиращи жени, които отказват да използват 
презерватив, разпространяват заболявания, предавани по полов път, и, което е най-
важно, ХИВ/СПИН, при сексуалното си общуване извън секс индустрията;

11. счита насилието в секс индустрията за неразделна част от тази индустрия като 
такава. Голяма част от приеманите за нормални услуги, предоставяни от 
проституиращите жени, в съдебната система се определят като насилие;

12. приканва държавите-членки да проучат каква част от заразените с ХИВ/СПИН лица 
са се заразили от проституция;

13. приканва държавите-членки да приемат и прилагат законодателни актове, които са в 
съответствие с Протокола от Палермо;

14. приканва държавите-членки да проучат специфичните здравни рискове, на които са 
изложени проституиращите жени, независимо от правното положение на секс 
индустрията;

15. призовава държавите-членки, в които проституцията е законна или регулирана, да 
прилагат по отношение на нея същата нормативна уредба относно безопасността на 
работното място, както и в другите сектори на трудовия пазар;

16. приканва държавите-членки да проучат равнището на употреба на алкохол и 
наркотици сред проституиращите жени, тъй като няколко канадски и австралийски 
изследвания показват изключително високи равнища;

17. призовава Комисията да проучи възможните здравословни подобрения в резултат от 
присъединяване към параграф 13 от гореспоменатата обща препоръка №19 на 
Комитета по CEDAW, който гласи, че „държавите-участнички се задължават по 
силата на член 6 да вземат мерки за пресичане на всички видове търговия с жени и 
експлоатация проституцията на жените”;

18. съгласява се с гореспоменатата обща препоръка №19 на Комитета по CEDAW, 
която гласи, че „Бедността и безработицата принуждават много жени, в това число 
и момичета, да проституират”;

19. призовава държавите-членки да разгледат начините и причините, по които жените 
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стават проститутки, тъй като няколко проучвания показват, че значителна част от 
тях са били жертва на сексуален тормоз и/или изнасилване като деца;

20. приканва Комисията да извърши сравнително проучване на здравословното 
състояние в секс индустрията между държавите-членки, по показател дали 
проституцията е регулирана, законна или инкриминирана;

21. приканва държавите-членки да проучат равнищата на злоупотреба с наркотици сред 
проституиращите жени и доколко това е била причината, за да започнат да 
проституират, както и как тази злоупотреба увеличава излагането на тяхното здраве 
на рискове;

22. призовава Комисията да провери доколко действащите законодателства на 
държавите-членки защитават жените от прояви на всякакъв вид насилие в 
ежедневието (в т.ч. сексуално насилие, злоупотреби в семейството, сексуален 
тормоз на работното място), и също така да вземе предпазни мерки срещу 
неприлагането на това законодателство по отношение на проституиращите жени;

23. приканва настоятелно Комисията да проведе проучване относно приноса на 
порнографията за разрастването на секс индустрията, във връзка с гореспоменатата 
обща препоръка №19 на Комитета по CEDAW;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT:

Already in 1949 the UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others stated that “prostitution and the accompanying evil 
of the traffic in persons for the purpose of prostitution are incompatible with the dignity and 
worth of the human person and endanger the welfare of the individual, the family and the 
community".

Since then different countries have taken different political stances towards prostitution. 
There are countries, such as parts of Australia, where prostitution has been a legal industry for 
decades. In Europe there are countries where the sex industry has been regulated or downright 
legalized, such as Germany, Austria, and most notably the Netherlands.

On the other hand there are countries, such as Sweden and Finland where another line of 
reasoning has been dominant, based on a legislation criminalizing the buying of sex. Norway 
is on its way to adopt a legislation similar to the Swedish one.

Even though this report focuses on the specific issue of health consequences of the sex 
industry the issue of legislation cannot be ignored. This report focuses on the detrimental 
health effects inherent in the sex industry as such, quoting a number of studies, showing that 
the women, who make up the absolute majority of sex sellers, are exposed to serious health 
threats related not to extraordinary violence but to the everyday practice of prostitution.

This has to be addressed. For those who want to view prostitution as any other profession -
how will you deal with these devastating health consequences? For those who want to see 
legalization as a way to protect the women selling sex, how are we to control the influx of 
victims of trafficking which is an immediate consequence of legalizing the demand? But most 
importantly how are we to deal with the biggest problem - that regardless of the legal status of 
the sex industry the devastating health consequences for the women selling sex is inherent in 
the business as such.

The sex industry, whether legalized or regulated, is in itself a systematic form of violence 
towards women - the violence is an integral part of the things prostituted women are expected 
to do in their everyday practice.

This basic fact about prostitution as integrally violent is also corroborated by a large number 
of studies showing the reasons why women become prostituted in the sex industry. There is a
number of oppressive conditions that increase the likelihood of women and girls being drawn 
into prostitution by pimps and traffickers, such as poverty, homelessness, drug dependency, 
gender inequality, sex and race discrimination, as well as sexual, physical and psychological 
violence perpetrated by male relatives, boyfriends, husbands, pimps, and others. In addition, 
in different studies from around the world, the majority of women and girls involved in 
prostitution report that they have been victims of male sexual violence in their youth.

The violence integral to the sex industry is a violation of basic human rights, and as with any 
kind of violence it should be considered a criminal offence. The victims of this violence are 
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through this violence also exposed to serious health problems, both physical and 
psychological.

To legalize prostitution is to legalize this systematic violence and those countries that have 
legalized prostitution have thereby stimulated the demand and increased the market for 
trafficking.

Member states especially those where prostitution is legalized, regulated or tolerated, ensure 
adequate funding for health care services and exit services for women in prostitution.

As was stated already by the UN in 1949 "Prostitution and the accompanying evil of the 
traffic in persons for the purpose of prostitution are incompatible with the dignity and worth 
of the human person and endanger the welfare of the individual, the family and the 
community."
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