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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne
(2007/2263(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til FN's konvention fra 1949 om bekæmpelse af menneskehandel og 
tredjeparts udnyttelse af prostitution,

− der henviser til FN's konvention af 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
imod kvinder (CEDAW), hvori det af artikel 6 fremgår, at "de deltagende stater skal tage 
alle passende forholdsregler, herunder gennemføre lovgivning, med henblik på at hindre 
enhver form for handel med kvinder og udnyttelse af kvinder ved prostitution",

− der henviser til CEDAW-komiteens generelle anbefaling nr. 12 fra det ottende møde i 
1989 om vold mod kvinder,

− der henviser til CEDAW-komiteens generelle anbefaling nr. 19 fra det 11. møde i 1992 
om vold mod kvinder,

− der henviser til FN's erklæring fra 1993 om afskaffelse af vold mod kvinder, hvori det af 
artikel 2 fremgår, at vold mod kvinder omfatter: "fysisk, seksuel og psykisk vold i 
samfundet som sådan, herunder voldtægt, seksuelt misbrug, seksuel chikane og mobning 
på arbejdet, på uddannelsesinstitutioner og andetsteds, handel med kvinder med henblik 
på seksuel udnyttelse og tvangsprostitution",

− der henviser til FN's konvention fra 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet og protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning 
af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede 
Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet 
(Parlermoprotokollen),

− der henviser til Beijing-erklæringen og Beijing-handlingsprogrammet, der blev vedtaget 
den 15. september 1995 på den fjerde verdenskonference om kvinder, og opfølgningen 
heraf i 2000 (Beijing + 5) og 2005 (Beijing + 10) samt til de tilhørende beslutninger af 
henholdsvist 18. maj 20001 og 10. marts 20052,

− der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder3,

− der henviser til den svenske lovgivning, der trådte i kraft i 1999, og som kriminaliserer 
køb af seksuelle tjenester, og til dens positive virkning på forebyggelsen af 
menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse og prostitution i og til Sverige,

                                               
1  EFT C 59 af 23.2.2001, s. 258.
2  EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 247.
3  EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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− der henviser til den finske lovgivning af 2006, der kriminaliserer køb af seksuelle 
tjenester fra ofre for menneskehandel eller rufferi,

− der henviser til forslag af juli 2007 fra den norske regering om at kriminalisere køb af 
seksuelle tjenester,

− der henviser til Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller
som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente 
myndigheder1,

− der henviser til EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med 
bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel2, hvoraf det fremgår, at EU-
institutionerne og medlemsstaterne skal fremme kønsspecifikke forebyggelsesstrategier 
som et nøgleelement i bekæmpelsen af handel med kvinder og børn. Dette omfatter 
anvendelsen af principper om ligestilling og eliminering af efterspørgslen efter enhver 
form for udnyttelse, herunder seksuel udnyttelse og udnyttelse af arbejdskraft i hjemmet,

− der henviser til Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel og den 
tilhørende forklarende rapport af 2005 og navnlig kapitel 3, artikel 12, der specifikt 
nævner støtte til ofre for menneskehandel, og artikel 17, hvori det fastslås, at alle parter i 
forbindelse med iværksættelsen af tiltag fra dette kapitel skal sigte mod at fremme 
ligestilling og integrering af kønsaspektet i udviklingen, gennemførelsen og vurderingen 
af tiltag,

− der henviser til sin beslutning af 16. september 1997 om behovet for at igangsætte en 
kampagne på EU-plan om nul tolerance over for vold mod kvinder3,

− der henviser til sin beslutning af 2. februar 2006 om status over bekæmpelsen af vold 
mod kvinder og den fremtidige indsats4,

− der henviser til sin beslutning af 16. januar 2008 om en EU-strategi for børns rettigheder5,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A6-0000/2008),

A. der henviser til, at undersøgelser foretaget af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
viser, at væbnede konflikter øger hyppigheden af voldtægt og prostitution,

B. der henviser til, at undersøgelser fra WHO i 2005 viser, at prostituerede kvinder i høj 
grad risikerer at blive udsat for vold og seksuel vold, som f.eks. voldtægt, trusler med 

                                               
1 EUT L 261 af 6.8.2004, s.19.
2  EFT C 311 af 15.12.2005, s. 1.
3  EFT C 304 af 6.10.1997, s. 55.
4 EUT C 288 E af 25.11.2006, s. 66.
5  Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2008)0012.
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våben og kvælning,

C. der henviser til, at FN's Udviklingsfond for Kvinder i 2005 konstaterede, at kvinder, der 
er udsat for vold også har større risiko for at få hiv/aids. Deres sårbarhed er særdeles høj i 
tvangssituationer, som f.eks. i forbindelse med menneskehandel med henblik på 
prostitution og børneprostitution, hvor kvinder og piger ikke har mulighed for at kræve, at 
der anvendes kondom, eller på anden måde kontrollere betingelserne for den seksuelle 
handling,

D. der henviser til, at undersøgelser fra Canada viser, at prostituerede har 60 til 120 gange 
større risiko for at blive udsat for vold eller mord end resten af befolkningen,

E. der henviser til, at der er en sammenhæng mellem en persons erfaringer med vold og 
seksuelt misbrug og det, at personen ender i prostitution og narkotikamisbrug,

F. der henviser til, at seksuelt misbrug i barndommen er forbundet med større sårbarhed og 
øget risiko for på ny bliver offer i voksenalderen, herunder at blive involveret i 
prostitution,

G. der henviser til, at 60-70 % af alle prostituerede kvinder ifølge undersøgelser har været 
fysisk misbrugt i barndommen, og at der er en sammenhæng mellem forældres alkohol-
og narkotikamisbrug og børnenes senere prostitution,

H. der henviser til, at prostituerede kvinder ofte lider af psykiske sundhedsproblemer, 
herunder: depressioner, selvmordsforsøg, panikanfald, traumatisk stress, 
søvnforstyrrelser, flashbacks og migræner. Undersøgelser viser ligeledes, at det 
posttraumatiske stresssyndrom, som prostituerede kvinder oplever, ligner det, som man 
ser hos politiske fanger,

I. der henviser til, at en australsk undersøgelse viser, at en stor del af de prostituerede 
kvinder har været udsat for vold (85 %), voldtægt (40 %) samt flere traumatiske 
oplevelser (93 %) og depression (87 %). 74 % er blevet seksuelt misbrugt inden 16-års-
alderen og 81 % i forbindelse med deres arbejde,

J. der henviser til, at prostituerede kvinder risikerer at blive narkotikamisbrugere på grund 
af belastningen af deres arbejde, og at narkotikamisbrugere risikerer at skulle ty til 
prostitution for at kunne betale for deres misbrug,

K. der henviser til, at prostitution er et lavkvalifikationsjob, og at mange prostituerede 
kvinder har et lavt uddannelsesniveau, tilhører en etnisk minoritet og har en svag 
socioøkonomisk baggrund,

L. der henviser til, at mænd, der på et eller andet tidspunkt har betalt for sex, har betydelig 
større risiko for at være smittet med seksuelt overførte sygdomme,

M. der henviser til, at mange prostituerede kvinder pådrager sig skader som følge af 
alkoholpåvirkede kunders urimelige krav og uforudsigelig vold,
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N. der henviser til sammenhængen mellem indtagelse af alkohol og ubeskyttet sex,

O. der henviser til, at erfaringer fra Australien viser, at selv når prostitution er fuldt 
lovliggjort, følger der mange risici i form af vold, sygdomme og skader, der gør arbejdet 
og arbejdsmiljøet usikkert og farligt, med;

1. definerer vold som et sundhedsproblem, dvs. voldsofre lider af en lang række 
sundhedsproblemer;

2. ser vold mod prostituerede som et væsentligt sundhedsproblem ved prostitution;

3. anerkender, at prostituerede kvinder langt oftere er udsat for vold end andre kvinder;

4. anerkender, at prostituerede kvinder har langt større risiko for at blive myrdet end andre 
kvinder;

5. anerkender, at prostituerede kvinder har langt større risiko for at lide fysisk og psykisk 
overlast i forbindelse med deres daglige arbejde i prostitution, ikke som følge af særlig 
vold;

6. anerkender, at prostituerede kvinder har langt større risiko for depression, 
selvmordsforsøg, panikanfald, traumatisk stress, søvnforstyrrelser, flashbacks og 
migræner;

7. bemærker, at uanset om sexindustrien er lovlig i en bestemt medlemsstat eller ej, om det 
er reguleret eller kriminaliseret, så er det en voksende forretning, der er skadelig for de 
prostituerede kvinders helbred;

8. anerkender, at købere af de prostitueredes tjenester, som nægter at bruge kondom, og som 
endog betaler ekstra for at undgå det, risikerer at pådrage sig seksuelt overførte 
sygdomme, herunder navnlig hiv/aids;

9. anerkender, som det også fremgår af ovennævnte anbefaling nr. 19 fra CEDAW-
komiteen, at traditionelle holdninger, hvorefter kvinder anses for at være underordnet 
mænd, medvirker til en spredning af pornografi og til, at kvinder fremstilles som og 
udnyttes kommercielt som sexobjekter og ikke som mennesker;

10. erkender, at de helbredsmæssige konsekvenser af sexindustrien ikke kan begrænses til 
sexindustrien, men også påvirker resten af samfundet. Købere af prostituerede kvinders 
tjenester, der nægter at bruger kondom, spreder seksuelt overførte sygdomme, og særlig 
hiv/aids, til deres seksuelle partnere uden for sexindustrien;

11. ser volden i sexindustrien som noget, der ikke kan adskilles fra denne industri. En stor del 
af de tjenester, der betragtes som normale tjenester fra prostituerede kvinder, er defineret 
som vold i strafferetssystemet;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undersøge, hvor stor en del af de hiv/aids-
smittede er blevet smittet via prostitution;
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13. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage og gennemføre lovgivning, der stemmer overens 
med Palermoprotokollen;

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undersøge de særlige sundhedsrisici, som 
prostituerede kvinder udsættes for - uanset sexindustriens juridiske status;

15. opfordrer indtrængende de medlemsstater, der har legaliseret eller reguleret prostitution, 
til at gennemføre samme lovbestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen for denne 
gruppe, som for andre områder af arbejdsmarkedet;

16. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undersøge niveauet for indtagelse af 
alkohol og narkotika blandt prostituerede kvinder, da flere undersøgelser fra Canada og 
Australien viser, at niveauet herfor er særdeles højt;

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge mulige forbedringer af 
sundhedstilstanden blandt prostituerede som følge af en tilslutning til paragraf 13 i den 
ovennævnte CEDAW-anbefaling nr. 19, hvoraf det fremgår, at stater, der er parter i 
konventionen, ifølge artikel 6 er forpligtede til at iværksætte foranstaltninger, der skal 
stoppe alle former for handel med kvinder og udnyttelse af kvinder til prostitution;  

18. erklærer sig enig i ovennævnte CEDAW-anbefaling nr. 19 med hensyn til, at fattigdom 
og arbejdsløshed tvinger mange kvinder, og herunder unge kvinder, ud i prostitution;

19. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undersøge, hvordan og hvorfor 
prostituerede kvinder ender i prostitution, da flere undersøgelser viser, at en stor del af 
disse kvinder som børn er blevet seksuelt mishandlet og/eller voldtaget;

20. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sammenligne forskellene i 
sundhedstilstanden i sexindustrien mellem medlemsstater, hvor prostitution henholdsvist 
er reguleret, legaliseret eller kriminaliseret;

21. opfordrer medlemsstaterne til at undersøge niveauet for narkotikamisbrug blandt 
prostituerede kvinder, hvorledes dette misbrug har været årsag til, at de blev prostituerede 
men også, hvordan misbruget øger risikoen for deres sundhed;

22. opfordrer Kommissionen til at undersøge medlemsstaternes gældende lovgivninger med 
hensyn til beskyttelse af kvinder mod alle former for vold i dagligdagen (herunder 
seksuel vold, mishandling i familien, sexchikane på arbejdspladsen) og ligeledes til at 
sikre, at denne lovgivning også gælder for prostituerede kvinder;

23. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med ovennævnte CEDAW-anbefaling nr. 19 at 
iværksætte en undersøgelse af, i hvilken grad pornografi bidrager til at øge sexindustriens 
omfang;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Allerede af FN's konvention fra 1949 om bekæmpelse af menneskehandel og tredjeparts 
udnyttelse af prostitution fremgik det, at prostitution og det forbundne problem med handel 
med personer med henblik på prostitution ikke er foreneligt med menneskets værdighed og 
værd og bringer mennesket, familien og samfundet i fare.  

Siden da har forskellige lande indtaget forskellige politiske holdninger til prostitution. Der er 
lande, som f.eks. dele af Australien, hvor prostitution har været en lovlig industri i mange år. I 
Europa er der lande, hvor sexindustrien er blevet reguleret eller ligefrem legaliseret, som 
f.eks. i Tyskland, Østrig og navnlig Nederlandene.

På den anden side er der lande, som f.eks. Sverige og Finland, hvor en anden holdning har 
domineret, der går ud på at kriminalisere køb af sex. Norge er i færd med at vedtage 
lovgivning, der ligner den svenske.

Selvom denne betænkning særligt fokuserer på de sundhedsmæssige konsekvenser af 
sexindustrien, kan spørgsmålet om lovgivning ikke ignoreres. Denne betænkning fokuserer på 
de skadelige sundhedsmæssige konsekvenser, der er uløseligt forbundet med sexindustrien 
som sådan, og der henvises til en række undersøgelser, der viser, at kvinder, der udgør et stort 
flertal af de prostituerede, udsættes for store helbredsmæssige farer som følge af deres daglige 
arbejde som prostitueret, og ikke som følge af særlig vold.

Dette problem skal behandles. Dem, der ønsker at se prostitution som et hvilket som helst 
andet erhverv, skal overveje, hvordan de har tænkt sig at gøre noget ved disse ødelæggende 
konsekvenser for sundheden. Dem, der ser legalisering af prostitution som et middel til at 
beskytte kvinder, der sælger sex, skal overveje, hvordan vi kontrollerer tilstrømningen af ofre 
for den menneskehandel, der er en direkte konsekvens af en legalisering af efterspørgslen.
Men allervigtigst er det at finde ud af, hvordan vi løser det største problem, der, uanset 
sexindustriens juridiske status, er de ødelæggende sundhedsmæssige følger for kvinder, der 
sælger sex, og som er uløseligt forbundet med denne industri.

Sexindustrien, hvad enten den er legaliseret eller reguleret, er i sig selv en form for 
systematisk vold mod kvinder, da volden er en integreret del af de ydelser, prostituerede 
kvinder forventes at levere i hverdagen.

At prostitution i sig selv er en form for vold bekræftes af mange undersøgelser, der viser 
grundene til, at kvinder bliver prostituerede i sexindustrien. Visse tyngende betingelser får 
sandsynligheden for, at kvinder og piger bliver trukket ud i prostitution af alfonser og 
menneskehandlere, til at stige, som f.eks. fattigdom, hjemløshed, afhængighed af narkotika, 
manglende ligestilling mellem kønnene, sex- og racediskrimination, seksuel, fysisk og 
psykisk vold begået af mandlige familiemedlemmer, kærester, alfonser og andre. Forskellige 
undersøgelser verden over viser endvidere, at de fleste af de kvinder og piger, der er 
involveret i prostitution, i deres ungdom har været ofre for seksuel vold begået af mænd.

Volden i sexindustrien er en overtrædelse af de grundlæggende menneskerettigheder og skal 
derfor som al anden vold betragtes som en overtrædelse af straffeloven. Ofrene for denne vold 
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udsættes på grund af denne vold ligeledes for alvorlige sundhedsproblemer af både fysisk og 
psykisk art.

At legalisere prostitution er det samme som at legalisere denne systematiske vold, og de 
lande, der har legaliseret prostitution, har dermed stimuleret udbuddet og udvidet markedet 
for menneskehandel.

I visse medlemsstater og navnlig i dem, hvor prostitution er legaliseret, reguleret eller 
tolereret, er der stillet øremærkede ressourcer til rådighed til sundhedsydelser og hjælp til de 
prostituerede til at komme ud af prostitution.

Som det allerede fremgik af FN's konvention af 1949, så er prostitution og det forbundne 
problem med handel med personer med henblik på prostitution ikke foreneligt med 
menneskets værdighed og værd og bringer mennesket, familien og samfundet i fare.
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