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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a tagállamokbeli prostitúcióról és annak a nőket érintő egészségügyi következményeiről
(2007/2263(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az emberkereskedelem és mások prostitúciója kizsákmányolásának 
visszaszorításáról szóló, 1949-ben elfogadott ENSZ-egyezményre,

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 
szóló, 1979-ben elfogadott ENSZ-egyezmény (CEDAW) 6. cikkére, amely kimondja, 
hogy „A Részes Államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni, ideértve a 
jogszabályalkotást is, abból a célból, hogy elfojtsák a nőkereskedésnek és a nők 
prostitúciós kizsákmányolásának minden formáját”,

– tekintettel a CEDAW Bizottság a nők elleni erőszakról szóló, 1989-ben, a nyolcadik 
ülésen elfogadott 12. számú általános ajánlására,

– tekintettel a CEDAW Bizottság a nők elleni erőszakról szóló, 1992-ben, a tizenegyedik 
ülésen elfogadott 19. számú általános ajánlására,

– tekintettel a nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló, 1993-ban elfogadott ENSZ-
nyilatkozatra, amelynek 2. cikke kimondja, hogy a nők elleni erőszak magában foglalja:
„Az általános közösségben történő testi, szexuális és lelki erőszakot, beleértve a nemi 
erőszakot, a szexuális visszaélést, a munkahelyi, oktatási intézményekben és bárhol 
máshol elkövetett szexuális zaklatást és megfélemlítést, a nőkereskedelmet és a 
prostitúcióra való kényszerítést”,

– tekintettel a Nemzetközi Szervezett Bűnözés elleni, 2000-ben elfogadott ENSZ-
egyezményre, valamint az azt kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és 
gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló 
jegyzőkönyvre (a Palermói Jegyzőkönyvre),

– tekintettel az 1995. szeptember 15-i IV. Nőjogi Világkonferencián elfogadott Pekingi 
Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, és az azt követő 2000-res (Peking+5) és 2005-ös
(Peking+10) ülésszakra, valamint azok 2000. május 18-i1, illetve 2005. március 10-i2
állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára3,

– tekintettel arra az 1999 óta hatályos svéd jogszabályra, amely a büntetendő cselekmények 
közé sorolja a szexuális szolgáltatások megvásárlását, valamint e jogszabálynak a 
szexuális célokból és prostitúció céljából Svédországba irányuló, valamint Svédországból 

                                               
1  HL C 59., 2001.2.23, 258. o. 
2  HL C 320 E., 2005.12.15., 247. o.
3  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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külföldre történő emberkereskedelem megelőzésére gyakorolt kedvező hatásaira,

– tekintettel arra a 2006. évi finn jogszabályra, amely a büntetendő cselekmények közé 
sorolja az emberkereskedelem és kerítés áldozatai szexuális szolgáltatásainak 
megvásárlását;

– tekintettel a norvég kormány 2007. júliusi javaslatára, amelynek értelmében a büntetendő 
cselekmények közé sorolnák a szexuális szolgáltatások megvásárlását;

– tekintettel a Tanács 2004. április 29-i a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává 
vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított 
tartózkodási engedélyről szóló 2004/81/EK irányelvére1,

– tekintettel az EU-nak az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére 
vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról szóló tervére2, amelyben 
kimondják, hogy az uniós intézményeknek és a tagállamoknak a nő- és lánykereskedelem 
elleni küzdelem kulcselemeként támogatniuk kellene a nemek szerint kidolgozott 
megelőzési stratégiákat, alkalmazniuk kellene a nemek közötti egyenlőség elveit, és meg 
kellene szüntetniük a kizsákmányolás valamennyi formája iránti keresletet, beleértve a 
szexuális kizsákmányolást és a házi munkát végzők kizsákmányolását,

– tekintettel az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló, 2005. évi
egyezményére és annak magyarázó jelentésére, és különösen annak 3. fejezete 12. cikkére, 
amely kifejezetten említi az emberkereskedelem áldozatainak nyújtandó segítséget, 
valamint a 17. cikkére, amely kimondja, hogy „Minden félnek törekednie kell rá az e 
fejezetben említett intézkedések alkalmazása során, hogy elősegítse a nemek közti 
egyenlőséget, és az intézkedések kidolgozása, végrehajtása, valamint értékelése során 
érvényesítse is azt”,

– tekintettel a nők elleni erőszakra vonatkozó zéró toleranciát hirdető, az egész Európai 
Unióra kiterjedő kampány elindításának szükségességéről szóló, 1997. szeptember 16-i
állásfoglalására3,

– tekintettel a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem jelenlegi helyzetéről és a további 
intézkedésekről szóló, 2006. február 2-i állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Unió gyermekjogi stratégiájával kapcsolatos, 2008. január 16-i
állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

                                               
1 HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
2  HL C 311., 2005.12.15., 1. o. 
3  HL C 304., 1997.10.6., 55. o.
4 HL C 288 E., 2006.11.25., 66. o.
5  Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2008)0012.
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– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

A mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2000-ben készült felmérése szerint a 
fegyveres konfliktusok eredményeképpen nő a nemi erőszakok száma és a prostitúció,

B mivel a WHO 2005-ös felmérése szerint a prostituált nők nagy kockázatnak vannak kitéve 
az erőszak, a szexuális erőszak, mint például erőszakos közösülés, fegyverrel való 
fenyegetettség és fojtogatás szempontjából,

C mivel az ENSZ Fejlesztési Alapja Nők Számára 2005-ben megállapította, hogy az 
erőszaknak kitett nők nagyobb eséllyel vannak kitéve a HIV/AIDS veszélyének is. 
Különösen nagy a nők sérülékenysége az erőszak szülte helyzetekben, így például a 
prostitúció vagy gyermekprostitúció céljából történő emberkereskedelem esetén, amikor a 
nőknek és lányoknak csekély lehetősége van ragaszkodni az óvszerhasználathoz, vagy 
más egyéb módon befolyásolni a szexuális aktus lezajlásának körülményeit,

D mivel egy kanadai tanulmány szerint a prostituált személyek 60–120-szor nagyobb 
eséllyel lesznek verekedés vagy gyilkosság áldozatai, mint a közösség többi tagja,

E mivel az erőszak elszenvedése összefügg a szexuális visszaélésekkel, a prostitúció 
megkezdésével, csakúgy, mint a kábítószer-használattal, valamint a kábítószerekkel való 
visszaéléssel,

F mivel gyermekkorban elszenvedett szexuális visszaélések után nagyobb az esély a 
későbbi, felnőttkori „újraviktimizációra”, többek közt a prostitúcióba való 
bekapcsolódásra,

G mivel a tanulmányok szerint a prostituált nők 60–70%-a számol be arról, hogy 
gyermekkorában testileg bántalmazták, valamint, hogy összefüggés van a szülők alkohol-
és kábítószer-fogyasztása, valamint a prostitúcióban való részvétel között,

H mivel a prostituált nők körében általános pszichológiai problémák például a depresszió, az 
öngyilkossági kísérlet, a pánikroham, a traumás stressz, az alvászavar, a flashback és a
migrén. A kutatások továbbá azt is kimutatták, hogy a prostituált nők által átélt 
poszttraumás stressz-szindróma hasonlít a politikai okok miatt börtönben fogva tartottak 
tüneteihez,

I mivel egy ausztrál tanulmány szerint a prostituált nők nagy százaléka él át erőszakot
(85%) és erőszakos közösülést (40%), csakúgy, mint számos traumatikus eseményt (93%)
és depressziót (87%). 75%-uk ellen követnek el még 16 éves kora előtt szexuális 
visszaélést, míg 81%-uk ellen munkájuk során követik el ugyanezt,

J mivel a prostituált nőknél fennáll annak a veszélye, hogy munkájuk nyomasztó mivolta
hatására kábítószer-fogyasztóvá válnak, és a kábítószer-fogyasztóknál fennáll a veszélye,
hogy függőségükből adódó szükségleteik kielégítése érdekében prostituáltakká legyenek,
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K mivel a prostitúció alacsony képzettséget igénylő foglalkozás, és mivel sok prostituált nő 
alacsonyan képzett, etnikai kisebbséghez tartozik és alacsony társadalmi-gazdasági 
háttérrel rendelkezik,

L mivel azok a férfiak, akik fizettek valaha a szexért, jelentősen nagyobb eséllyel 
szenvednek szexuális úton terjedő betegségben,

M mivel sok prostituált nőt érnek alkoholos befolyásoltság alatt álló kliensek részéről súlyos 
következmények, úgymint túlzott igények, váratlan agresszió,

N mivel összefüggés van az alkoholfogyasztás és a védekezés nélküli szexuális együttlétek 
között,

O mivel az ausztráliai tapasztalatok azt mutatják, hogy a prostitúció, akkor is, ha teljesen 
legális, számos kockázatot rejt az erőszak, a betegségek és a sérülések szempontjából, ami
kockázatossá és veszélyessé teszi ezt a munkát és a munkakörülményeket,

1. az erőszakot egészségügyi problémaként határozza meg, vagyis az erőszak áldozatai 
számos egészségügyi problémától szenvednek;

2. a prostituált nőkkel szemben elkövetett erőszakot lényeges, a prostitúció során fellépő 
egészségügyi problémaként azonosítja;

3. elismeri, hogy a prostituált nők jelentősen nagyobb mértékben vannak erőszaknak kitéve, 
mint a többi nő;

4. elismeri, hogy a prostituált nők jelentősen nagyobb mértékben vannak kitéve annak, hogy 
gyilkosság áldozatai legyenek, mint a többi nő;

5. elismeri, hogy a prostituált nők jelentősen nagyobb mértékben vannak kitéve nem a 
rendkívüli erőszakból, hanem a prostitúció mindennapos gyakorlatából fakadó testi és 
lelki sérüléseknek;

6. elismeri, hogy a prostituált nők jelentősen nagyobb mértékben vannak kitéve a depresszió, 
az öngyilkossági kísérlet, a pánikroham, a traumás stressz, az alvászavar, a flashback és a 
migrén kockázatának;

7. megállapítja, hogy attól függetlenül, hogy a szexipar egy adott tagállamban legális, 
szabályozott vagy büntetendő, egyre növekvő iparágról van szó, amely károsan hat a 
prostituált nők egészségére;

8. elismeri, hogy a prostituáltak szolgáltatásainak azon igénybevevői, akik megtagadják az 
óvszerhasználatot – és ezért még akár felárat is fizetnek – ki vannak téve annak a 
veszélynek, hogy szexuális úton terjedő betegségekkel (STDs), legfőképpen HIV/AIDS
betegséggel fertőződjenek meg;

9. elismeri, hogy amint az a CEDAW Bizottság fent említett 19. számú általános ajánlásában 
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is szerepel, a hagyományos nézet, amely szerint a nők alárendelt pozícióban vannak a 
férfiakhoz képest, hozzájárul a pornográfia terjedéséhez, valamint a nők szexuális 
tárgyként és nem különálló személyiségként való ábrázolásához és más kereskedelmi 
célzatú kizsákmányolásához;

10. elismeri, hogy a szexipar egészségügyi hatásai nem csupán elkülönülten, a szexiparban 
jelentkeznek, hanem éppúgy érintik a szélesebb társadalmat is. A prostituáltak 
szolgáltatásainak azon igénybevevői, akik megtagadják az óvszerhasználatot, a szexiparon 
kívüli szexuális kapcsolataikban is terjesztik a szexuális úton terjedő betegségeket, 
amelyek közül legfontosabb a HIV/AIDS;

11. a szexiparon belüli erőszakot a szexipartól mint olyantól elválaszthatatlanként azonosítja.
A prostituáltak által szolgáltatott egyébként átlagos szolgáltatások nagy részét a 
büntetőjog erőszakként definiálja;

12. ösztönzi a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, hány ember fertőződik meg HIV/AIDS-szel 
a prostitúció kapcsán;

13. ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak és hajtsanak végre a Palermói Jegyzőkönyvnek 
megfelelő jogszabályokat;

14. ösztönzi a tagállamokat, hogy tárják fel a prostituált nőket érintő speciális egészségügyi 
kockázatokat – függetlenül a szexipar jogállásától;

15. ösztönzi azon tagállamokat, ahol a prostitúció megengedett vagy szabályozott, hogy e 
területen is vezessék be a munkahelyi biztonság a munkaerőpiac többi részén érvényes 
jogi kereteit;

16. ösztönzi a tagállamokat, hogy tárják fel a prostituált nők körében az alkohol- és 
kábítószer-fogyasztás mértékét, mivel számos kanadai és ausztráliai tanulmány mutat 
különösen magas szintet;

17. ösztönzi a Bizottságot, hogy tárja fel az egészségügyi helyzet lehetséges javulását, amely 
a CEDAW Bizottság fent említett 19. számú általános ajánlása 13. bekezdésének 
betartásából eredhet, amely bekezdés kimondja, hogy „A Részes Államok a 6. cikk 
értelmében kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni, hogy elfojtsák a 
nőkereskedésnek és a nők prostitúciós kizsákmányolásának minden formáját”;

18. egyetért a CEDAW Bizottság fent említett 19. számú általános ajánlásával, amely 
kimondja, hogy „A szegénység és a munkanélküliség számos nőt, köztük lányt, kényszerít 
prostitúcióra”;

19. ösztönzi a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, miért válnak prostituáltakká a prostituáltak, 
mivel számos tanulmány utal rá, hogy az érintettek jelentős hányada volt gyermekkorában 
szexuális visszaélés és/vagy erőszakos közösülés áldozata;

20. ösztönzi a Bizottságot, hogy vesse össze a szexiparra jellemző egészségügyi állapotokat a 
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különböző tagállamokban, aszerint, hogy az adott tagállamban szabályozott, legális vagy 
büntetendő a prostitúció;

21. ösztönzi a tagállamokat, hogy tárják fel prostituált nők körében tapasztalható alkohol- és 
kábítószer-fogyasztás mértékét, azt, hogyan befolyásolta ez őket abban, hogy prostituáltak 
legyenek, valamint azt is, hogy ez a tény mennyiben növeli az egészségügyi kockázatokat, 
amelyekkel szembe kell nézniük;

22. ösztönzi a Bizottságot, hogy ellenőrizze a tagállamok hatályban lévő jogszabályait, 
amelyek a nők védelmét hivatottak biztosítani a hétköznapi élet bárminemű erőszakos 
eseményeivel szemben (beleértve a szexuális erőszakot, a családon belüli visszaéléseket, a 
munkahelyi szexuális zaklatást), valamint hogy biztosítsa e jogszabályok betartatását 
akkor is, ha prostituált nőkkel kapcsolatban kell alkalmazni őket;

23. ösztönzi a Bizottságot, hogy a CEDAW Bizottság fent említett 19. számú általános 
ajánlásával összefüggésben végezzen felmérést azzal kapcsolatban, hogyan járul hozzá a 
pornográfia a szexipar méretének növekedéséhez;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek;
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INDOKOLÁS

Az emberkereskedelem és mások prostitúciója kizsákmányolásának visszaszorításáról szóló 
ENSZ-egyezmény már 1949-ben kimondta, hogy „a prostitúció és a vele járó bűn, a 
prostitúció céljából történő emberkereskedelem összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal 
és az ember értékével, és veszélyezteti az egyén, a család és a közösség jólétét”.

Azóta a különböző országok különböző politikai álláspontokra helyezkedtek a prostitúcióval 
kapcsolatban. Vannak országok, mint például Ausztrália bizonyos részei, ahol a prostitúció 
már több évtizede legális iparágként működik. Európa egyes országaiban a szexipar 
szabályozott keretek között működik, vagy teljesen legalizált, úgymint Németországban, 
Ausztriában, és mindenekelőtt Hollandiában.

Másfelől viszont, vannak országok, mint például Svédország és Finnország, ahol másfajta 
gondolkodás vált meghatározóvá, mégpedig az, amelynek alapját a szexuális szolgáltatások 
vásárlását büntető jogszabályok adják. Hamarosan Norvégiában is a svéd jogszabályhoz 
hasonló jogszabály kerül elfogadásra.

Habár e jelentés elsősorban a szexipar sajátos egészségügyi következményeivel foglalkozik, a 
törvényi szabályozás kérdéseit sem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez a jelentés elsősorban a 
szexipar sajátságaiból adódó káros egészségügyi következményekre összpontosít, számos 
tanulmányt idéz, és rámutat, hogy a nők, akik a szexuális szolgáltatók abszolút többségét 
alkotják, súlyos egészségügyi fenyegetettségnek vannak kitéve, amely nem a rendkívüli
erőszakból adódik, hanem a prostitúció mindennapos gyakorlásából. 

Ez ellen tenni kell. Azok, akik úgy szeretnének tekinteni a prostitúcióra, mint bármely más 
foglalkozásra – hogyan kezelnék ezeket a káros egészségügyi következményeket? Azok, akik 
a prostitúció legalizálásában látják a szexet árusító nők védelmének lehetőségét – hogyan 
kontrollálnák az emberkereskedelem áldozatainak beáramlását, ami az igények 
legalizálásának azonnali következménye volna? De ami a legfontosabb, hogyan kezeljük a 
legnagyobb problémát – azt, hogy a szexuális szolgáltatást nyújtó nőket érintő pusztító 
egészségügyi következmények a szexipar jogállásától függetlenül jelen vannak.

A szexipar, akkor is, ha szabályozott keretek között, vagy legálisan működik, önmagában 
véve a nőkkel szembeni erőszak szisztematikus formája – az erőszak ugyanis a prostituált nők 
mindennapos tevékenysége folytán a tőlük elvárt dolgok szerves részét képezi.

Ezt az alapvető tényt, miszerint a prostitúció saját magából adódóan erőszakos, számos 
tanulmány megerősíti, amelyek arra is rámutatnak, miért válnak a nők a szexipar 
prostituáltjaivá. Számos olyan nyomasztó körülmény létezik, amely növeli annak 
valószínűségét, hogy a nők és leányok, kerítők és emberkereskedők által prostituáltakká 
váljanak; ilyen körülmények például a szegénység, a hajléktalanság, a kábítószer-függőség, a 
nemek közti egyenlőtlenségek, a nemi és faji alapú megkülönböztetés, csakúgy, mint a férfi 
rokonok, barátok, férjek, futtatók és mások által elkövetett szexuális, testi és lelki erőszak. 
Ráadásul, a világ különböző pontjain készült számos tanulmány szerint a prostitúcióba 
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keveredett nők és lányok többsége arról is beszámol, hogy fiatal korában férfiak által 
elkövetett szexuális erőszak elszenvedője volt. 

A szexipartól elválaszthatatlan erőszak az alapvető emberi jogok megsértése, így azt az 
erőszak minden más formájához hasonlóan bűncselekménynek kell tekinteni. Az efféle 
erőszak áldozatait az erőszak komoly egészségügyi, mind testi, mind lelki problémáknak is 
kiteszi.

A prostitúció legalizációja ennek a szisztematikus erőszaknak a legalizációja, és azok az 
országok, amelyek legálissá tették a prostitúciót, e lépésükkel serkentették a keresletet, és 
növelték az emberkereskedelem felvevőpiacát.

A tagállamok, különösen azok, amelyek legálissá tették, szabályozták, vagy elfogadták a 
prostitúciót, biztosítsanak megfelelő alapokat az egészségügyi szolgáltatások, valamint a nők 
prostitúcióból való kilépését segítő szolgáltatások számára.

Ahogy azt az ENSZ már 1949-ben kimondta, „a prostitúció és a vele járó bűn, a prostitúció 
céljából történő emberkereskedelem összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal és az ember 
értékével, és veszélyezteti az egyén, a család és a közösség jólétét”.
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