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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πορνεία και τις επιπτώσεις της στην υγεία των γυναικών στα κράτη μέλη
(2007/2263(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας άλλων ατόμων,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διάκρισης εις βάρος γυναικών (CEDAW), στο άρθρο 6 της οποίας αναφέρεται 
ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών, για την εξάλειψη όλων των μορφών εμπορίας 
και εκμετάλλευσης των γυναικών μέσω της πορνείας»,

– έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 12 της Επιτροπής CEDAW, την οποία διατύπωσε 
κατά την όγδοη σύνοδό της το 1989, σχετικά με τη βία σε βάρος των γυναικών,

– έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 19 της Επιτροπής CEDAW, την οποία διατύπωσε 
κατά την ενδέκατη σύνοδό της το 1992, σχετικά με τη βία σε βάρος των γυναικών,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών του 1993 σχετικά με την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών, στο άρθρο 2 της οποίας αναφέρεται ότι η βία κατά των γυναικών 
περιλαμβάνει:
«τη σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται στο πλαίσιο της ευρύτερης 
κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού στην εργασία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και αλλού, της εμπορίας γυναικών και της καταναγκαστικής πορνείας»,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2000 κατά του διεθνικού 
οργανωμένου εγκλήματος και το Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία 
της εμπορίας ανθρώπων, ειδικά γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος 
(Πρωτόκολλο του Παλέρμο),

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκε 
από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, και τη 
συνέχεια που δόθηκε σε αυτήν το 2000 (Πεκίνο +5) και το 2005 (Πεκίνο +10), καθώς και 
τα αντίστοιχα ψηφίσματα της 18ης Μαΐου 20001 και της 10ης Μαρτίου 20052,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3,

– έχοντας υπόψη τη σουηδική νομοθεσία που ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών 
                                               
1 ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σελ. 258.
2 ΕΕ C 320 E της 15.12.2005, σελ. 247.
3 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.
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υπηρεσιών, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1999, και τις θετικές επιπτώσεις της στην πρόληψη 
της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς και πορνεία εντός και προς τη 
Σουηδία,

– έχοντας υπόψη τη φινλανδική νομοθεσία του 2006 που ποινικοποιεί την αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών από θύματα σωματεμπορίας ή μαστροπείας,

– έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η κυβέρνηση της Νορβηγίας για ποινικοποίηση 
της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών τον Ιούλιο του 2007,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά 
με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές1,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και 
διαδικασίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων2, όπου 
αναφέρεται ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προωθήσουν 
στρατηγικές πρόληψης ειδικά εστιασμένες στο φύλο, ως βασικό στοιχείο για την 
καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή 
αρχών ισότητας των φύλων και την εξάλειψη της ζήτησης για κάθε μορφή 
εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εκμετάλλευσης 
της οικιακής εργασίας,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για ανάληψη δράσης κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την αιτιολογική του έκθεση το 2005, και συγκεκριμένα το 
άρθρο 12 του κεφαλαίου 3 όπου αναφέρεται συγκεκριμένα η παροχή βοήθειας στα 
θύματα σωματεμπορίας και το άρθρο 17 όπου αναφέρεται ότι «κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
οφείλει, κατά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, να 
επιδιώκει την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου κατά την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την ανάγκη 
διεξαγωγής εκστρατείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μηδενική ανοχή της βίας 
κατά των γυναικών3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή 
κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν 
μελλοντικές ενέργειες4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της 
ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού5,

                                               
1 ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σελ. 19.
2 ΕΕ C 311 της 15.12.2005, σελ. 1.
3 ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σελ. 55.
4 ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σελ. 66.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0012.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) 
η οποία διεξήχθη το 2000, οι ένοπλες συγκρούσεις οδηγούν σε αυξημένη συχνότητα 
βιασμών και πορνείας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΥ η οποία διεξήχθη το 2005, οι 
γυναίκες που εκδίδονται διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποστούν βία και σεξουαλική βία 
όπως βιασμό, να δεχτούν απειλή με όπλο και να υποστούν στραγγαλισμό,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες 
ανέφερε το 2005 ότι η έκθεση των γυναικών στη βία αυξάνει την έκθεσή τους στο 
HIV/AIDS. Η ευπάθεια είναι εξαιρετικά υψηλή σε συνθήκες εξαναγκασμού όπως κατά 
την εμπορία ανθρώπων για σκοπούς πορνείας και παιδικής πορνείας, όπου οι γυναίκες και 
τα κορίτσια έχουν περιορισμένη δυνατότητα να επιμένουν στη χρήση προφυλακτικού ή 
να ελέγχουν με άλλον τρόπο τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η σεξουαλική 
πράξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα από τον Καναδά, τα εκδιδόμενα άτομα 
έχουν 60 έως 120 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν ξυλοδαρμό ή να 
δολοφονηθούν σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό,

E. λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της βίας και της σεξουαλικής
κακοποίησης που υφίσταται ένα άτομο και της εξώθησης στην πορνεία, καθώς και της 
χρήσης και κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση ενός ατόμου κατά την παιδική του 
ηλικία αυξάνει τις πιθανότητες για «εκ νέου θυματοποίησή» του κατά την ενηλικίωσή 
του, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης της πορνείας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, το 60-70% των εκδιδομένων γυναικών 
αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση ως παιδιά και ότι υπάρχει σχέση 
μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς και 
της εξώθησης του παιδιού στην πορνεία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κοινών ψυχολογικών προβλημάτων των εκδιδομένων 
γυναικών συγκαταλέγεται η κατάθλιψη, οι απόπειρες αυτοκτονίας, οι κρίσεις πανικού, το 
τραυματικό στρες, οι διαταραχές ύπνου, η ανάκληση εικόνων του παρελθόντος και οι 
ημικρανίες. Έρευνες καταδεικνύουν επίσης ότι το σύνδρομο του μετατραυματικού στρες 
που παρουσιάζουν εκδιδόμενες γυναίκες είναι παρόμοιο με αυτό των πολιτικών 
κρατουμένων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, ένα υψηλό ποσοστό 
εκδιδομένων γυναικών έχουν υποστεί βία (85%) και βιασμό (40%), καθώς και αρκετές 
τραυματικές εμπειρίες (93%) και πάσχουν από κατάθλιψη (87%). Το 75% αυτών των 
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γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση πριν από την ηλικία των 16 ετών και το 
81% στο πλαίσιο της εργασίας τους,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδιδόμενες γυναίκες κινδυνεύουν να γίνουν χρήστες 
ναρκωτικών ουσιών λόγω της επιβάρυνσης που δέχονται από την εργασία τους και ότι οι 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών κινδυνεύουν να στραφούν στην πορνεία λόγω του εθισμού 
τους,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί λίγα προσόντα και ότι 
πολλές εκδιδόμενες γυναίκες έχουν χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, ανήκουν σε εθνοτικές 
μειονότητες και προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνδρες που κάποια στιγμή στη ζωή τους κατέβαλαν αντίτιμο 
για την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών είναι πιθανότερο να έχουν μολυνθεί από 
σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδιδόμενες γυναίκες υφίστανται επιβλαβείς επιπτώσεις από 
πελάτες που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως υπερβολικές απαιτήσεις και 
απρόβλεπτη επιθετικότητα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του σεξ 
χωρίς προφυλάξεις,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία από την Αυστραλία καταδεικνύει πως η πορνεία, 
ακόμα και όταν είναι πλήρως νομιμοποιημένη, ενέχει πολλούς κινδύνους από την άποψη 
της βίας, των νόσων και των τραυματισμών, γεγονός που την κάνει μη ασφαλή και 
καθιστά την εργασία και το εργασιακό περιβάλλον επικίνδυνο,

1. ορίζει τη βία ως πρόβλημα υγείας, δηλαδή τα θύματα της βίας πάσχουν από ένα ευρύ 
φάσμα προβλημάτων υγείας·

2. αναγνωρίζει τη βία κατά των εκδιδομένων γυναικών ως μείζον πρόβλημα υγείας στην 
πορνεία·

3. αναγνωρίζει ότι οι εκδιδόμενες γυναίκες εκτίθενται πολύ περισσότερο στη βία σε σχέση 
με τις υπόλοιπες γυναίκες·

4. αναγνωρίζει ότι οι εκδιδόμενες γυναίκες διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να 
δολοφονηθούν σε σχέση με τις υπόλοιπες γυναίκες·

5. αναγνωρίζει ότι οι εκδιδόμενες γυναίκες διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο 
σωματικών και ψυχολογικών τραυματισμών που δεν σχετίζονται με ακραία περιστατικά 
βίας αλλά με την καθημερινή άσκηση της πορνείας·

6. αναγνωρίζει ότι οι εκδιδόμενες γυναίκες διατρέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να 
παρουσιάσουν κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις, κρίσεις πανικού, τραυματικό στρες, 
διαταραχές του ύπνου, ανάκληση εικόνων του παρελθόντος και ημικρανίες·
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7. επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το εάν η βιομηχανία του σεξ σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος είναι νόμιμη, υπόκειται σε ρυθμίσεις ή είναι ποινικοποιημένη, αποτελεί 
έναν αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος είναι επιζήμιος για την υγεία των 
εκδιδομένων γυναικών·

8. αναγνωρίζει ότι οι πελάτες υπηρεσιών πορνείας οι οποίοι αρνούνται να χρησιμοποιήσουν 
προφυλακτικό –ή ακόμη πληρώνουν επιπλέον χρήματα προκειμένου να μην το 
χρησιμοποιήσουν– διατρέχουν κίνδυνο να μολυνθούν από σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα (ΣΜΝ), και κυρίως HIV/AIDS·

9. αναγνωρίζει ότι, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω γενική σύσταση αριθ. 19 της Επιτροπής 
CEDAW, οι παραδοσιακές αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες θεωρούνται 
υποδεέστερες των ανδρών συμβάλλουν στη διάδοση της πορνογραφίας και στην 
απεικόνιση και άλλη εμπορική εκμετάλλευση των γυναικών ως σεξουαλικών 
αντικειμένων, και όχι ως προσώπων·

10. αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της βιομηχανίας του σεξ στην υγεία δεν είναι ένα ζήτημα 
που μπορεί να απομονωθεί στους κόλπους της βιομηχανίας του σεξ, αλλά επηρεάζει και 
την ευρύτερη κοινωνία. Οι πελάτες υπηρεσιών που προσφέρουν εκδιδόμενες γυναίκες, οι 
οποίοι αρνούνται να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό, μεταδίδουν ΣΜΝ, και κυρίως τον 
ιό HIV/AIDS, στους ερωτικούς τους συντρόφους εκτός της βιομηχανίας του σεξ·

11. θεωρεί τη βία στη βιομηχανία του σεξ ως άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση της 
βιομηχανίας αυτής. Ένα μεγάλο ποσοστό υπηρεσιών που θεωρούνται φυσιολογικές όταν 
παρέχονται από εκδιδόμενες γυναίκες ορίζονται ως πράξεις βίας στο ποινικό σύστημα·

12. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάσουν πόσο υψηλό είναι το ποσοστό των ατόμων που 
προσβάλλονται από τον ιό HIV/AIDS μέσω της πορνείας·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία σύμφωνη με το 
Πρωτόκολλο του Παλέρμο·

14. προτρέπει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τους συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία 
στους οποίους εκτίθενται οι εκδιδόμενες γυναίκες – ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
της βιομηχανίας του σεξ·

15. προτρέπει τα κράτη μέλη, όπου η πορνεία είναι νόμιμη ή υπόκειται σε ρυθμίσεις, να 
εφαρμόσουν το ίδιο νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας με αυτό που 
ισχύει σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας·

16. προτρέπει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ και χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των εκδιδομένων γυναικών, καθώς αρκετές μελέτες από τον 
Καναδά και την Αυστραλία καταδεικνύουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά·

17. προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει ενδεχόμενες βελτιώσεις στην υγεία ως 
αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με την παράγραφο 13 της ανωτέρω γενικής σύστασης 
αριθ. 19 της Επιτροπής CEDAW, όπου αναφέρεται ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη 
υποχρεούνται βάσει του άρθρου 6 να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση όλων των 
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μορφών εμπορίας γυναικών και της εκμετάλλευσης της πορνείας των γυναικών»·

18. συμφωνεί με την ανωτέρω γενική σύσταση αριθ. 19 της Επιτροπής CEDAW, όπου 
αναφέρεται ότι «η φτώχεια και η ανεργία εξωθούν πολλές γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένων νεαρών κοριτσιών, στην πορνεία»·

19. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς και γιατί οι εκδιδόμενες γυναίκες καταλήγουν 
στην πορνεία, δεδομένου ότι αρκετές μελέτες καταδεικνύουν ότι σημαντικό ποσοστό των 
γυναικών αυτών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή/και βιασμό κατά την παιδική 
τους ηλικία·

20. προτρέπει την Επιτροπή να συγκρίνει τις διαφορές όσον αφορά την κατάσταση της υγείας 
όσων συμμετέχουν στη βιομηχανία του σεξ μεταξύ κρατών μελών όπου η πορνεία 
υπόκειται σε ρυθμίσεις, είναι νόμιμη ή έχει ποινικοποιηθεί·

21. προτρέπει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τα ποσοστά χρήσης ναρκωτικών ουσιών 
μεταξύ των εκδιδομένων γυναικών και πώς αυτό τις οδήγησε στην πορνεία, αλλά και πώς 
η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών αυξάνει την έκθεσή τους σε κινδύνους υγείας·

22. προτρέπει την Επιτροπή να ελέγξει την ισχύουσα νομοθεσία των κρατών μελών για την 
προστασία των γυναικών έναντι καθημερινών περιστατικών βίας οποιουδήποτε είδους 
(συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας), καθώς και να παράσχει διασφαλίσεις 
έναντι του ενδεχομένου μη εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας στην περίπτωση των 
εκδιδομένων γυναικών·

23. προτρέπει την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σχετικά με το πώς η πορνογραφία 
συμβάλλει στην αύξηση του μεγέθους της βιομηχανίας του σεξ, σε σχέση με την ανωτέρω 
γενική σύσταση αριθ. 19 της Επιτροπής CEDAW·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ήδη το 1949 η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας άλλων ατόμων αναφέρει ότι «η πορνεία και 
το συνοδευτικό κακό της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την πορνεία δεν συνάδουν με την 
αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου και θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία του ατόμου, της 
οικογένειας και της κοινότητας».

Έκτοτε, διάφορες χώρες υιοθέτησαν διαφορετική πολιτική στάση απέναντι στην πορνεία. 
Υπάρχουν χώρες, όπως σε ορισμένα τμήματα της Αυστραλίας, όπου η βιομηχανία της 
πορνείας είναι νόμιμη εδώ και δεκαετίες. Στην Ευρώπη, υπάρχουν χώρες όπου η βιομηχανία 
του σεξ υπόκειται σε ρυθμίσεις ή έχει νομιμοποιηθεί πλήρως, όπως στη Γερμανία, στην
Αυστρία και κυρίως στις Κάτω Χώρες.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν χώρες, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, όπου κυριαρχεί 
μια διαφορετική συλλογιστική, η οποία βασίζεται σε νομοθεσία που ποινικοποιεί την αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών. Η Νορβηγία πρόκειται να υιοθετήσει νομοθεσία παρόμοια με αυτήν
της Σουηδίας.

Παρόλο που η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο θέμα των επιπτώσεων που 
έχει η βιομηχανία του σεξ στην υγεία, το ζήτημα της νομοθεσίας δεν μπορεί να παραβλεφθεί. 
Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στις επιζήμιες επιπτώσεις για την υγεία που είναι εγγενείς 
στη βιομηχανία του σεξ, παραθέτοντας αρκετές μελέτες σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες, 
που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των ατόμων που πωλούν υπηρεσίες σεξ, εκτίθενται 
σε σοβαρούς κινδύνους υγείας, που σχετίζονται όχι με ακραία περιστατικά βίας αλλά με την 
καθημερινή άσκηση της πορνείας.

Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για όσους από εσάς που θέλετε να βλέπετε την 
πορνεία ως οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις ολέθριες 
συνέπειες για την υγεία; Για όσους από εμάς που θεωρούμε τη νομιμοποίηση ως έναν τρόπο 
προστασίας των γυναικών που πωλούν υπηρεσίες σεξ, πώς θα ελέγξουμε την εισροή θυμάτων 
σωματεμπορίας, η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια της νομιμοποίησης της ζήτησης; Αλλά, 
πρωτίστως, πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα – ότι δηλαδή ανεξάρτητα από 
το νομικό καθεστώς της βιομηχανίας του σεξ οι ολέθριες συνέπειες για την υγεία των 
γυναικών που πωλούν υπηρεσίες σεξ είναι εγγενείς στη φύση της βιομηχανίας αυτής;

Η βιομηχανία του σεξ, είτε νομιμοποιημένη είτε υποκείμενη σε ρυθμίσεις, αποτελεί αυτή 
καθαυτή μια συστηματική μορφή βίας σε βάρος των γυναικών – η βία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος όσων αναμένεται να πράξουν οι γυναίκες αυτές κατά την καθημερινή άσκηση της 
εργασίας τους.

Αυτή η βασική αλήθεια, ότι η πορνεία είναι εγγενώς βίαιη, επιβεβαιώνεται επίσης από πολλές 
μελέτες που καταδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες εξωθούνται στη 
βιομηχανία του σεξ. Πολλές είναι οι συνθήκες καταπίεσης που αυξάνουν την πιθανότητα να 
εξωθηθεί μια γυναίκα ή ένα κορίτσι στην πορνεία από προαγωγούς και σωματεμπόρους, 
όπως η φτώχεια, η έλλειψη στέγης, η εξάρτηση από ουσίες, η ανισότητα των δύο φύλων, οι 
διακρίσεις λόγω φύλου και φυλής, καθώς και η σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική βία 
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που διαπράττεται από άνδρες συγγενείς, συζύγους, προαγωγούς και λοιπούς. Επιπλέον, σε 
διαφορετικές μελέτες από ολόκληρο τον κόσμο, η πλειονότητα των γυναικών και των 
κοριτσιών που εμπλέκονται στην πορνεία αναφέρουν ότι σε νεαρή ηλικία υπήρξαν θύματα 
σεξουαλικής βίας από άνδρες.

Η βία που είναι εγγενής στη βιομηχανία του σεξ συνιστά παραβίαση των βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όπως συμβαίνει με κάθε είδος βίας, πρέπει να θεωρείται 
ποινικό αδίκημα. Τα θύματα της βίας αυτού του είδους εκτίθενται, μέσω ακριβώς της βίας 
αυτής, σε σοβαρά προβλήματα υγείας, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Η νομιμοποίηση της πορνείας συνεπάγεται τη νομιμοποίηση αυτής της συστηματικής βίας 
και οι χώρες που νομιμοποίησαν την πορνεία τόνωσαν με αυτόν τον τρόπο τη ζήτηση και 
αύξησαν την αγορά για την εμπορία ανθρώπων.

Τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα αυτά όπου η πορνεία είναι νόμιμη, υπόκειται σε ρυθμίσεις ή είναι 
ανεκτή, οφείλουν να διασφαλίζουν την επαρκή χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των υπηρεσιών αποχώρησης από την εργασία για εκδιδόμενες γυναίκες.

Όπως ανέφεραν ήδη τα Ηνωμένα Έθνη το 1949 «η πορνεία και το συνοδευτικό κακό της 
εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την πορνεία δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια και την αξία του 
ανθρώπου και θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της 
κοινότητας».
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