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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

prostitutsiooni ja selle tagajärgede kohta naiste tervisele liikmesriikides
(2007/2263(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO 1949. aasta inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise 
konventsiooni,

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist 
käsitlevat konventsiooni (CEDAW), mille artiklis 6 on öeldud, et „osalevad riigid võtavad 
kõik asjakohased meetmed, sh õiguslikud meetmed, et kaotada naistega kaubitsemise kõik 
vormid ja naiste prostitutsiooni ärakasutamise”;

– võttes arvesse CEDAWi komitee kaheksanda istungjärgu 1989. aasta üldist soovitust nr 
12 naistevastase vägivalla kohta;

– võttes arvesse CEDAWi komitee üheteistkümnenda istungjärgu 1992. aasta üldist 
soovitust nr 19 naistevastase vägivalla kohta;

– võttes arvesse ÜRO 1993. aasta deklaratsiooni naistevastase vägivalla kaotamise kohta, 
mille artiklis 2 on öeldud, et naistevastane vägivald hõlmab „ühiskonnas esinevat füüsilist, 
seksuaalset ja vaimset vägivalda, sh vägistamist, seksuaalset väärkohtlemist, seksuaalset 
ahistamist ja ähvardamist töökohal, haridusasutustes ja mujal, naistega kaubitsemist ja 
sundprostitutsiooni”;

– võttes arvesse ÜRO 2000. aasta rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu 
võitlemise konventsiooni ning inimestega, eelkõige naiste ja lastega kauplemise 
takistamist, sellise kauplemise vastu võitlemist ja selle eest karistamist käsitlevat 
protokolli, mis täiendab ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise 
konventsiooni (Palermo protokoll);

– võttes arvesse 15. septembril 1995 toimunud neljandal ülemaailmsel naisteteemalisel 
konverentsil vastu võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi ning selle 2000. 
aasta (Peking + 5) ja 2005. aasta (Peking + 10) järelmeetmeid, samuti Euroopa Parlamendi 
vastavaid 18. mai 2000. aasta1 ja 10. mai 2005. aasta2 resolutsioone;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat3;

– võttes arvesse Rootsi 1999. aastal jõustunud seadust, millega on seksuaalteenuste ostmine 
kriminaliseeritud, ja selle positiivset mõju seksi ja prostitutsiooni eesmärgil toimuva 
inimkaubanduse (Rootsis ja Rootsisse) tõkestamisele;

                                               
1 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
2 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 247.
3 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
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– võttes arvesse Soome 2006. aasta seadust, millega on kriminaliseeritud seksuaalteenuste 
ostmine inimkaubanduse või kupeldamise ohvrilt;

– võttes arvesse Norra valitsuse 2007. aasta juuli ettepanekut kriminaliseerida 
seksuaalteenuste ostmine;

– võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/81/EÜ elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa 
aidatud1;

– võttes arvesse ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade 
tavade, standardite ning korra kohta2, kus on öeldud, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid 
peaksid edendama soospetsiifilisi tõkestamisstrateegiaid kui olulist elementi võitluses 
naiste ja tüdrukutega kaubitsemise vastu; see hõlmab soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete 
rakendamist ning nõudluse kaotamist igasuguse ärakasutamise, sh seksuaalse 
ärakasutamise ja koduabiliste ärakasutamise järele;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 2005. aasta inimkaubanduse vastaste meetmete 
konventsiooni ja selle selgitavat aruannet ning eelkõige 3. peatüki artiklit 12, milles eraldi 
nimetatakse inimkaubanduse ohvrite abistamist, ning artiklit 17, kus on kirjas, et „kõik 
osapooled püüavad käesolevas peatükis nimetatud meetmete kohaldamisel edendada 
soolist võrdõiguslikkust ning kasutada meetmete arendamisel, rakendamisel ja hindamisel 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist”;

– võttes arvesse oma 16. septembri 1997. aasta resolutsiooni vajaduse kohta käivitada 
üleeuroopaline kampaania naistevastase vägivalla suhtes nulltolerantsi kehtestamiseks3;

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2006. aasta resolutsiooni naistevastase vägivallaga 
võitlemise praeguse olukorra ja kavandatavate meetmete kohta4;

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu lapse õiguste 
strateegia väljatöötamise kohta5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

A. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2000. aasta uuring näitab, et 
relvastatud konfliktid suurendavad vägistamiste arvu ja prostitutsiooni;

B. arvestades, et WHO 2005. aasta uuring näitab, et prostituudina töötavaid naisi ähvardab 

                                               
1 ELT L 261, 6.8.2004, lk 19.
2 ELT C 311, 15.12.2005, lk 1. 
3 EÜT C 304, 6.10.1997, lk 55.
4 ELT C 288 E, 25.11.2006, lk 66.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA-PROV(2008)0012.
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suur vägivalla ja seksuaalse vägivalla, nt vägistamise, relvaga ähvardamise ja kägistamise 
oht;

C. arvestades, et ÜRO naiste arengufond sedastas 2005. aastal, et naiste kokkupuude 
vägivallaga suurendab nende HIV/AIDSi nakatumise ohtu; arvestades, et ohustatus on 
äärmiselt suur sunniolukordades, nagu inimkaubandus prostitutsiooni eesmärgil ja laste 
prostitutsioon, kus naistel ja tütarlastel pole võimalik nõuda kondoomi kasutamist ega 
muul viisil kontrollida tingimusi, milles seks aset leiab;

D. arvestades, et Kanadas tehtud uuringud näitavad, et prostituudina töötavatel isikutel on 
ülejäänutest 60–120 korda suurem tõenäosus langeda peksmise või mõrva ohvriks;

E. arvestades, et on olemas seos vägivalla ja seksuaalse väärkohtlemise kogemise ning 
prostituudiks hakkamise, narkootikumide tarvitamise ja kuritarvitamise vahel;

F. arvestades, et seksuaalne väärkohtlemine lapsepõlves suurendab tõenäosust 
täiskasvanueas jälle ohvriks langeda, sh prostituudiks sattuda;

G. arvestades, et uuringute kohaselt on 60–70 protsenti prostituudina töötavatest naistest 
lapsepõlves kannatanud füüsilist väärkohtlemist ning prostituudiks hakkamisel on seos 
alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamisega vanemate poolt;

H. arvestades, et prostituudina töötavate naiste levinumad vaimse tervise häired on 
depressioon, enesetapukatsed, paanikahood, traumaatiline stress, unehäired, mälupetted 
(flashbacks) ja migreen; uuringud näitavad samuti, et prostituudina töötanud naiste 
kogetav traumajärgne stressihäire sarnaneb poliitvangide kogetavale stressihäirele;

I. arvestades, et Austraalias tehtud uuringu kohaselt on suur hulk prostituudina töötavaid 
naisi kogenud vägivalda (85%) ja vägistamist (40%), samuti korduvaid traumeerivaid 
kogemusi (87%) ja depressiooni (87%); 75% naisi oli seksuaalselt kuritarvitatud enne 16. 
eluaastat ja 81% nende töö käigus;

J. arvestades, et prostituudina töötavatel naistel on oma töö tõttu oht hakata narkootikume 
tarvitama ja narkootikumide tarvitajatel on oht saada prostituudiks, et oma sõltuvust 
rahastada;

K. arvestades, et prostitutsioon on madala kvalifikatsiooniga amet ning paljudel prostituudina 
töötavatel naistel on madal haridustase, nad kuuluvad etniliste vähemuste hulka ja on 
viletsa sotsiaalmajandusliku taustaga;

L. arvestades, et mehed, kes on kunagi seksi eest maksnud, on oluliselt suurema 
tõenäosusega nakatunud suguhaigusesse;

M. arvestades, et paljud prostituudina töötavad naised kannatavad alkoholijoobes klientide 
liigsete nõudmiste ja ootamatute rünnakute kahjulikke tagajärgi;

N. arvestades, et alkoholi tarvitamine ja kaitseta seks on omavahel seotud;

O. arvestades Austraalia kogemust, mis näitab, et isegi kui prostitutsioon on täiesti seaduslik, 
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kaasneb sellega hulk riske vägivalla, haiguste ja vigastuste näol, mis muudab selle töö ja 
töökeskkonna ebaturvaliseks ja ohtlikuks,

1. määratleb vägivalla kui terviseprobleemi, sest vägivalla ohvrid kannatavad suure hulga 
terviseprobleemide all;

2. peab vägivalda prostituudina töötavate naiste suhtes suureks terviseprobleemiks 
prostitutsiooni juures;

3. tõdeb, et prostituudina töötavad naised puutuvad vägivallaga oluliselt rohkem kokku kui 
teised naised;

4. tõdeb, et prostituudina töötavatel naistel on tunduvalt suurem oht langeda mõrva ohvriks 
kui teistel naistel;

5. tõdeb, et prostituudina töötavatel naistel on tunduvalt suurem oht saada füüsilisi ja 
vaimseid traumasid, mis ei ole tingitud erakordsest vägivallast, vaid igapäevasest 
prostituuditööst;

6. tõdeb, et prostituudina töötavatel naistel on tunduvalt suurem depressiooni, 
enesetapukatsete, paanikahoogude, traumaatilise stressi, unehäirete, mälupetete ja 
migreeni oht;

7. märgib, et olenemata sellest, kas seksitööstus on konkreetses liikmesriigis seaduslik, 
reguleeritud või kriminaliseeritud, on see kasvav äri, mis kahjustab prostituudina töötavate 
naiste tervist;

8. tõdeb, et prostituutide teenuste ostjaid, kes keelduvad kondoomi kasutamast – ja isegi 
maksavad lisatasu, et seda mitte kasutada –, ähvardavad sugulisel teel nakkavad haigused, 
eelkõige HIV/AIDS;

9. tõdeb, et nii nagu on öeldud CEDAWi komitee üldises soovituses nr 19, aitab 
traditsiooniline suhtumine, mille kohaselt naine allub mehele, kaasa pornograafia 
propageerimisele ning naiste kujutamisele ja muul viisil kaubanduslikule kasutamisele 
seksuaalobjektina, mitte isikuna;

10. märgib, et seksitööstuse mõju tervisele ei saa kuidagi isoleerida, vaid see ohustab ka 
laiemat üldsust, sest prostituutide teenuste ostjad, kes keelduvad kondoomi kasutamast, 
levitavad sugulisel teel nakkavaid haigusi, eelkõige HIV/AIDSi, oma seksuaalsuhetes 
väljaspool seksitööstust;

11. on seisukohal, et vägivald on seksitööstuse lahutamatu osa ning suur osa sellest, mida 
peetakse prostituutide poolt pakutavateks tavalistest teenusteks, on kriminaalsüsteemis 
määratletud vägivallana;

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid uuriksid, kui suur on selliste inimeste osakaal, kes on 
nakatunud HIV/AIDSi prostitutsiooni kaudu;
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13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vastu ja rakendaksid õigusakte, mis on 
kooskõlas Palermo protokolliga;

14. nõuab tungivalt, et liikmesriigid uuriksid, millised konkreetsed terviseriskid prostituudina 
töötavaid naisi ähvardavad – olenemata seksitööstuse õiguslikust seisundist;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kus prostitutsioon on seaduslik või reguleeritud, 
rakendaksid prostitutsiooni puhul samasugust tööohutuse õiguslikku raamistikku nagu 
tööturu teistes valdkondades;

16. nõuab tungivalt, et liikmesriigid uuriksid alkoholi ja narkootikumide kasutamist 
prostituudina töötavate naiste hulgas, sest mitmed Kanada ja Austraalia uuringud 
näitavad, et need kogused on väga suured;

17. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks, milliseid oleksid eespool nimetatud CEDAWi 
komitee üldise soovituse nr 19 lõike 13 („Osalevatelt riikidelt nõutakse artiklis 6 
meetmete võtmist naistega kaubitsemise kõikide vormide ning naiste prostitutsiooni 
ärakasutamise kaotamiseks”) järgimise positiivsed mõjud tervisele;

18. nõustub eespool nimetatud CEDAWi komitee üldise soovitusega nr 19, milles öeldakse, et 
„vaesus ja töötus sunnivad paljusid naisi, sh tütarlapsi, prostituudiks hakkama”;

19. nõuab tungivalt, et liikmesriigid uuriksid, kuidas ja miks saavad naistest prostituudid, sest 
mitmed uuringud näitavad, et märkimisväärset osa prostituutidest on lapsena seksuaalselt 
väärkoheldud ja/või vägistatud;

20. nõuab tungivalt, et komisjon võrdleks terviseolukorda seksitööstuses eri liikmesriikide 
vahel, kus prostitutsioon on reguleerid, seaduslik või kriminaliseeritud;

21. nõuab tungivalt, et liikmesriigid uuriksid alkoholi ja narkootikumide kasutamist 
prostituudina töötavate naiste hulgas ning seda, kuidas see on põhjustanud nende 
prostituudiks saamist ja kuidas mõnuainete kuritarvitamine suurendab ohtu nende 
tervisele;

22. nõuab tungivalt, et komisjon kontrolliks liikmesriikides kehtivaid õigusakte, mis kaitsevad 
naisi igapäevases elus vägivalla eest (sh seksuaalse vägivalla ja peresisese väärkohtlemise 
eest ning seksuaalse ahistamise eest töökohal), ning kannaks hoolt, et neid õigusakte 
kohaldatakse ka prostituudina töötavate naiste suhtes;

23. nõuab tungivalt, et komisjon viiks läbi uuringu selle kohta, kuidas pornograafia aitab 
seksitööstust suurendada seoses eespool nimetatud CEDAWi komitee üldise soovitusega 
nr 19;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Juba 1949. aastal öeldi ÜRO inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise konventsioonis: 
„Prostitutsioon ja sellega kaasnev inimkaubandus prostitutsiooni eesmärgil ei sobi kokku 
inimese väärikuse ja väärtusega ning need ohustavad üksikisiku, perekonna ja ühiskonna 
heaolu.”

Sestsaati on eri riigid võtnud prostitutsiooni suhtes erineva poliitilise hoiaku. On riike, nt 
Austraalia, kus prostitutsioon on olnud aastakümneid seaduslik tööstusharu. Euroopas on 
riike, kus seksitööstus on reguleeritud ja koguni legaliseeritud, nt Saksamaa, Austria ja 
eelkõige Holland.

Teiselt poolt on riike, nt Rootsi ja Soome, kus on valitsenud teistsugune mõtteviis, mis 
põhineb seksi ostmise kriminaliseerimisel. Norra valmistub vastu võtma Rootsiga sarnaseid 
seadusi.

Ehkki käesolev raport keskendub konkreetselt küsimusele, milline on seksitööstuse mõju 
tervisele, ei saa ka õiguslikku poolt eirata. Käesolev raport keskendub seksitööstuse tervist 
kahjustavale mõjule, mida tõestavad mitmed uuringud, mis näitavad, et naisi (kes 
moodustavad seksi müüjate suure enamuse) ähvardavad tõsised terviseriskid, mis ei ole 
seotud erakordse vägivalla, vaid igapäevase prostituuditööga.

Probleemiga tuleb tegeleda. Need, kes soovivad vaadata prostitutsiooni nagu mis tahes muud 
tööd – kuidas te tulete toime hävitavate tagajärgedega tervisele? Need, kes soovivad 
prostitutsiooni seadustada, et kaitsta seksi müüvaid naisi – kuidas me peaksime kontrollima 
inimkaubanduse ohvrite sissevoolu, mis on nõudluse seadustamise otsene tagajärg? Kuid 
eelkõige tuleb küsida, kuidas me peaksime tegelema suurima probleemiga – sellega, et 
olenemata seksitööstuse õiguslikust seisundist, on hävitavad tagajärjed seksi müüvate naiste 
tervisele paratamatud.

Seksitööstus, olgu seadustatud või reguleeritud, on iseenesest süsteemse naistevastase 
vägivalla vorm – vägivald kuulub lahutamatult selle juurde, mida prostituudina töötavatelt 
naistelt nende igapäevase töö käigus oodatakse.

Tõsiasja, et prostitutsioon on paratamatult vägivaldne, kinnitavad ka mitmed uuringud, mis 
näitavad põhjusi, miks naised prostituudiks hakkavad. On hulk rusuvaid tingimusi, mis 
suurendavad tõenäosust, et naised ja tütarlapsed lasevad sutenööridel ja inimkaubitsejatel neid 
prostitutsiooni juurde viia – nt vaesus, kodutus, narkosõltuvus, sooline ebavõrdsus, 
diskrimineerimine soo ja rassi alusel, samuti meessoost sugulaste, partnerite, abikaasade, 
sutenööride ja teiste poolt toime pandud seksuaalne, füüsiline ja vaimne vägivald. Lisaks 
sellele ütleb suurem osa prostitutsiooniga tegelevatest naistest ja tüdrukutest maailma eri 
paigus läbi viidud uuringute kohaselt, et nad on nooruses langenud meeste seksuaalse 
vägivalla ohvriks.

Seksitööstusele omane vägivald on põhiliste inimõiguste rikkumine ning seda tuleks käsitleda 
kriminaalkuriteona nagu igasugust vägivalda. Sellise vägivalla ohvreid ähvardavad tõsised 
terviseprobleemid – nii füüsilised kui ka vaimsed.
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Prostitutsiooni seadustamine tähendab selle süsteemse vägivalla seadustamist ning need 
riigid, mis on prostitutsiooni seadustanud, on sellega suurendanud nõudlust inimkaubanduse 
järele ja selle turgu.

Liikmesriigid – eriti need, kus prostitutsioon on legaalne, reguleeritud või sallitud –, peavad 
tagama tervishoiuteenuste ja prostituudina töötavate naiste ametivahetust soodustavate 
teenuste asjakohase rahastamise.

Nagu ütles ÜRO juba 1949. aastal: „Prostitutsioon ja sellega kaasnev inimkaubandus 
prostitutsiooni eesmärgil ei sobi kokku inimese väärikuse ja väärtusega ning need ohustavad 
üksikisiku, perekonna ja ühiskonna heaolu.”
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