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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl prostitucijos ir jos poveikio moterų sveikatai valstybėse narėse
(2007/2263(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1949 m. JT Konvenciją dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų 
išnaudojimu prostitucijai,

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims (angl. CEDAW) 6 straipsnį, kuriame nurodoma, kad „valstybės dalyvės imasi 
visų reikiamų priemonių, įskaitant teisines, kad būtų nutraukta visų rūšių prekyba 
moterimis ir moterų prostitucijos panaudojimas“,

– atsižvelgdamas į 1989 m. aštuntos sesijos CEDAW generalinio komiteto 12 
rekomendaciją dėl smurto prieš moteris,

– atsižvelgdamas į 1992 m. vienuoliktos CEDAW generalinio komiteto sesijos 19 
rekomendaciją dėl smurto prieš moteris,

– atsižvelgdamas į 1993 m. JT deklaracijos dėl smurto prieš moteris panaikinimo 2 straipsnį 
kuriame nurodoma, kad smurtas prieš moteris yra
„fizinis, seksualinis ir psichologinis smurtas, atsirandantis bendruomenėje, įskaitant 
išprievartavimą, seksualinę prievartą, seksualinį priekabiavimą ir bauginimą darbe, 
mokymo įstaigose ir kitur, prekybą moterimis ir prievartinę prostituciją“,

– atsižvelgdamas į 2000 m. JT Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir 
ją papildantį JT Protokolą dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, 
prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja (Palermo protokolas),

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų planą, priimtą 1995 m. rugsėjo 15 d. 
Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos, vėliau 2000 m. („Pekinas + 5“) ir 2005 m. 
(„Pekinas + 5“) vykusius posėdžius šia tema ir jų metu, atitinkamai 2000 m. gegužės 
18 d.1 ir 2005 m. kovo 10 d., priimtas rezoliucijas2,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją3,

– atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusius Švedijos teisės aktus, kuriais remiantis seksualinių 
paslaugų pirkimas laikomas nusikalstamu, ir jų teigiamą poveikį  prekybos žmonėmis 
seksualiniais tikslais ir prostitucijos prevencijai Švedijoje,

– atsižvelgdamas į 2006 m. Suomijos teisės aktus, kuriais seksualinių paslaugų pirkimas iš 
prekybos žmonėmis aukos arba jų teikimas laikomas nusikaltimu,

                                               
1  OL C 59, 2001 02 23, p. 258. 
2  OL C 320 E, 2005 12 15, p. 247.
3  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos mėnesio Norvegijos vyriausybės pasiūlymą seksualinių 
paslaugų pirkimą laikyti nusikaltimu,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo 
gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo neteisėtos imigracijos veiksmuose ir kurie bendradarbiauja su 
kompetentingomis institucijomis1,

– atsižvelgdamas į ES planą dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų 
geriausios praktikos, standartų ir procedūrų2, kuriame nurodyta, kad ES institucijos ir 
valstybės narės turėtų skatinti konkrečiai lyčiai taikomas prevencijos strategijas, kurios 
turėtų būti pagrindinis aspektas, kovojant su prekyba moterimis ir mergaitėmis; tai apima 
lyčių lygybės principų įgyvendinimą ir visų formų išnaudojimo, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą ir išnaudojimą darbo namų ūkyje tikslais, paklausos pašalinimą,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis ir jos 
aiškinamąjį pranešimą, ypač į jos 3 skyriaus 12 straipsnį, kuriame paminėta pagalba 
prekybos aukoms, ir į 17 straipsnį kuriame teigiama „kiekviena Šalis remia lyčių lygybę ir 
naudoja lyčių aspekto integravimo strategiją vystydama, realizuodama ir vertindama 
šiame skyriuje minėtas priemones“,

– atsižvelgdamas į savo 1997 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl poreikio Europos Sąjungos 
mastu pradėti kampaniją dėl smurto prieš moteris visiško netoleravimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl esamos kovos su smurtu prieš 
moteris padėties ir ateities veiksmų4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl ES vaiko teisių strategijos5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6–0000/2008),

A kadangi 2000m. Pasaulio sveikatos organizacijos (angl. WHO) tyrimas parodė, kad dėl 
ginkluotų konfliktų padaugėja išprievartavimų ir prostitucijos,

B kadangi 2005 m WHO tyrimas atskleidė, kad prostitucija besiverčiančios moterys labai 
rizikuoja patirti smurtą ir seksualinį smurtą, pvz., išprievartavimą grasinant ginklais ir 
smaugimu,

C kadangi 2005 metais Jungtinių Tautų plėtros fondas moterims teigė, kad su smurtu 
                                               
1 OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
2  OL C 311, 2005 12 15, p. 1. 
3  OL C 304, 1997 10 06, p. 55.
4 OL C 287 E, 2006 11 25, p. 66.
5  Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2008)0012.
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susidūrusių moterų tikimybė užsikrėsti ŽIV / AIDS didėja, jos ypač pažeidžiamos 
prievartos aplinkybėmis, tokiomis, kaip moterų prekybos prostitucijai ir vaikų 
prostitucijos, kai moterys ir mergaitės turi mažai galios reikalauti naudoti prezervatyvą ar 
kitaip kontroliuoti lytinių santykių aplinkybes,

D kadangi tyrimai Kanadoje parodė, kad sumušimo ar nužudymo tikimybė asmenims, 
verčiamiems užsiimti prostitucija, yra nuo 60 iki 120 kartų didesnė, lyginant su plačiąja 
visuomene,

E kadangi egzistuoja ryšys tarp smurto ir seksualinės prievartos patyrimo ir prostitucijos 
pradžios, o taip pat ir narkotikų vartojimo ir piktnaudžiavimo jais,

F kadangi seksualinė prievarta vaikystėje susijusi su didesniu pažeidžiamumu suaugus dar 
kartą tampant auka, įskaitant pradėjimą verstis prostitucija,

G kadangi tyrimai rodo, kad 60-70% prostitucija besiverčiančių moterų teigia vaikystėje 
patyrusios prievartą ir kad yra ryšys tarp tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais ir 
prostitucijos pradžios,

H kadangi prostitucija besiverčiančios moterys susiduria su šiomis psichologinėmis 
sveikatos problemomis: depresija, mėginimais nusižudyti, panikos priepuoliais, 
potrauminiu stresu, miego sutrikimais, prisiminimų išgyvenimais ir migrena; taip pat, 
tyrimai rodo, kad prostitucija besiverčiančių moterų ir politinių kalinių patiriamas 
potrauminio streso sindromas panašus,

I kadangi Australijos tyrimai rodo, kad didelė dalis prostitucija besiverčiančių moterų 
patyrė prievartą (85%) ir išprievartavimą (40%), taip pat keletą trauminių patyrimų (93%) 
ir depresiją (87%); 75% iš jų patyrė seksualinę prievartą nesulaukus 16 metų ir 81% darbo 
metu,

J kadangi prostitucija besiverčiančios moterys dėl savo darbo naštos tampa narkotikų 
vartotojomis ir narkotikų vartotojos tampa prostitutėmis, kad turėtų lėšų narkotikams,

K kadangi prostitucija yra žemos kvalifikacijos profesija ir daug prostitucija besiverčiančių 
moterų turi žemesnio lygio išsilavinimą, priklauso etninėms mažumoms ir kilusios iš 
žemo socialinio ir ekonominio lygio aplinkos,

L kadangi vyrai, kada nors mokėję už seksualinius santykius, turi daugiau galimybių būti 
užsikrėtę lytiškai plintančia infekcija,

M kadangi daug prostitucija besiverčiančių moterų kenčia nuo girtų klientų žalingo elgesio, 
pvz., pernelyg didelių reikalavimų ir nenuspėjamos agresijos,

N kadangi yra ryšys tarp alkoholio vartojimo ir nesaugių lytinių santykių,

O kadangi Australijos patirtis rodo, kad netgi kai prostitucija yra visiškai teisėta, ją visada 
lydi prievartos, ligų ir sužeidimų rizika, dėl kurios ši profesiją tampa nesaugia, o darbas ir 
jo aplinka – pavojingais,
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1. apibrėžia prievartą kaip sveikatos problemą, t. y. prievartos aukos kenčia nuo daugelio 
sveikatos problemų;

2. nustato, kad prievarta prostitucija besiverčiančioms moterims yra pagrindinė sveikatos 
problema;

3. pripažįsta, kad prostitucija besiverčiančioms moterims gresia žymiai didesnė prievartos 
grėsmė, nei kitoms moterims,

4. pripažįsta, kad prostitucija besiverčiančioms moterims gresia žymiai didesnė nužudymo 
rizika, nei kitoms moterims,

5. pripažįsta, kad prostitucija besiverčiančioms moterims gresia žymiai didesnė kūno ir 
psichologinių sužalojimų rizika, susijusi ne su ypatingo žiaurumo prievarta, bet su 
kasdieniu prostitucijos užsiėmimu,

6. pripažįsta, kad prostitucija besiverčiančioms moterims gresia žymiai didesnė depresijos, 
mėginimų nusižudyti, panikos priepuolių, potrauminio streso, miego sutrikimų, 
prisiminimų išgyvenimo ir migrenos rizika,

7. atkreipia dėmesį, kad nepaisant to, ar valstybėje narėje sekso pramonė teisėta, ar 
reguliuojama, ar laikoma nusikaltimu, šis žalingas prostitucija besiverčiančių moterų 
sveikatai verslas auga;

8. pripažįsta, kad atsisakantys naudoti prezervatyvą ir už tai netgi mokantys daugiau 
prostitučių paslaugų pirkėjai rizikuoja užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis (angl. 
STD), ypač ŽIV / AIDS.

9. pripažįsta, kad, kaip išdėstyta anksčiau minėtoje CEDAW generalinio komiteto 19 
rekomendacijoje, tradicinis požiūris, kad moteris turi tarnauti vyrui, prisideda prie 
pornografijos platinimo, moterų vaizdavimo ir kitokio komercinio moterų, kaip 
seksualinių objektų, o ne kaip asmenų išnaudojimo,

10. pripažįsta, kad sekso pramonės poveikis sveikatai nėra apribotas sekso pramone, bet taip 
pat jaučiamas platesnėje bendruomenėje. Atsisakantys naudoti prezervatyvą prostitucija 
besiverčiančių moterų paslaugų pirkėjai lytiniais santykiais už sekso pramonės ribų 
platina lytiškai plintančias ligas, ypač ŽIV / AIDS,

11. nustato, kad prievarta sekso pramonėje yra jos neatskiriama dalis; didelė paslaugų, sekso 
pramonėje laikomų normaliomis prostitucija besiverčiančios moters paslaugomis, dalis 
baudžiamojoje teisėje laikoma prievarta,

12. ragina valstybes nares išnagrinėti, kokia yra per prostituciją ŽIV/AIDS užkrėstų žmonių 
dalis,

13. ragina valstybes nares priimti ir įgyvendinti su Palermo protokolu derančius teisinius 
aktus,
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14. ragina valstybes nares nepriklausomai nuo teisinio sekso pramonės statuso ištirti 
specifinius sveikatos pavojus, su kuriais susiduria prostitucija besiverčiančios moterys,

15. ragina valstybes nares, kuriose prostitucija teisėta arba reguliuojama, įgyvendinti tą pačią 
saugos darbe teisinę struktūrą, kaip ir kitose darbo rinkos srityse,

16. ragina valstybes nares ištirti prostitucija besiverčiančių moterų alkoholio ir narkotikų 
vartojimo lygį, nes keletas Kanados ir Australijos tyrimų parodė ypatingai auštą jo lygį,

17. ragina Komisiją ištirti galimus sveikatos pagerėjimus, kurie galėtų kilti laikantis anksčiau 
minėto CEDAW generalinio komiteto 19 rekomendacijos 13 straipsnio, kuriame sakoma 
„pagal 6 straipsnį, valstybės dalyvės turi imtis reikiamų priemonių, kad būtų nutraukta 
visų rūšių prekyba moterimis ir moterų prostitucijos panaudojimas“,

18. sutinka su anksčiau minėta CEDAW generalinio komiteto 19 rekomendacija, kuri teigia, 
kad „skurdas ir nedarbas stumia daug moterų, įskaitant jaunas mergaites, verstis 
prostitucija“,

19. ragina valstybes nares išnagrinėti, kaip ir kodėl prostitucija besiverčiančios moterys tampa 
prostitutėmis, nes keletas tyrimų rodo, kad nemaža jų dalis vaikystėje patyrė seksualinę 
prievartą ir (arba) išprievartavimą,

20. ragina Komisiją palyginti sveikatos būklės sekso pramonėje skirtumus tarp valstybių 
narių, kuriose prostitucija reguliuojama, teisėta ar laikoma nusikaltimu,

21. ragina valstybes nares ištirti prostitucija besiverčiančių moterų piktnaudžiavimo 
narkotikais lygį ir kaip tai verčia jas tapti prostitutėmis, taip pat ir kaip dėl 
piktnaudžiavimo narkotikais joms gresia didesnis pavojus sveikatai,

22. ragina Komisiją patikrinti galiojančius valstybių narių teisės aktus apsaugoti moteris nuo 
visų rūšių smurto apraiškų kasdieniniame gyvenime (įskaitant seksualinį smurtą, prievartą 
šeimoje, seksualinį priekabiavimą darbe), taip pat užkirsti užtikrinti, kad šie teisės aktai 
būtų taikomi ir prostitucija besiverčiančioms moterims,

23. ragina Komisiją atlikti tyrimą, kaip, anksčiau minėtos CEDAW generalinio komiteto 19 
rekomendacijos atžvilgiu, pornografija padeda sekso pramonės augimui,

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Jau 1949 metais JT konvencija dėl kovos su žmonių prekyba ir trečiųjų asmenų išnaudojimu 
prostitucija, teigė „prostitucija ir ją lydintis prekybos žmonėmis prostitucijai blogis 
nesuderinami su žmogaus orumu ir verte, ir grasina asmeninei, šeimos ir bendruomenės 
gerovei“.

Nuo to laiko skirtingos šalys užėmė skirtingas pozicijas dėl prostitucijos. Yra šalių, kaip dalys 
Australijos, kuriuose prostitucija jau dešimtmečius yra teisėta pramonė. Europoje yra šalių , 
kuriose sekso pramonė reguliuojama ar visiškai teisėta, kaip Vokietija, Austrija ir visų pirma 
Nyderlandai.

Iš kitos pusės, yra šalių, kaip Švedija ir Suomija, kuriose dominuoja kitokia samprotavimo 
kryptis, pagrįsta teisės aktais, laikančiais lytinių santykių pirkimą nusikaltimu. Norvegija 
rengiasi priimti teisės aktus, panašius į Švedijos.

Netgi jei šio pranešimo tema yra sekso pramonės pasekmės sveikatai, teisės aktų klausimo 
negalima ignoruoti. Šiame pranešime pabrėžiama, kad sekso pramonė neatsiejama nuo 
žalingo poveikio sveikatai, cituojant daugelį šaltinių, rodančių, kad moterys, sudarančios 
absoliučią lytinių santykių pardavėjų daugumą, susiduria su rimta grėsme sveikatai, susijusia 
ne su ypatingo žiaurumo prievarta, bet su kasdieniu prostitucijos užsiėmimu.

Šį klausimą reikia svarstyti. Tie, kurie nori, kad prostitucija būtų traktuojama kaip bet kokia 
kita profesija, kaip spręsite šių niokojančių sveikatos pasekmių klausimą? Norintys, kad 
prostitucija būtų įteisinta, nes tai būdas apsaugoti lytinius santykius pardavinėjančias moteris, 
kaip, jūsų nuomone, galime suvaldyti žmonių prekybos aukų srautą, nedelsiant atsirandantį 
įteisinus jos paklausą? Bet svarbiausia, kaip išspręsti didžiausią problemą, kad nepriklausomai 
nuo teisinio sekso pramonės statuso, niokojančios lytinius santykius pardavinėjančių moterų 
sveikatos pasekmės yra būdingos sekso pramonei.

Teisėta ar reguliuojama, sekso pramonė savaime yra sistemiška prievartos prieš moteris forma 
– prievarta yra neatskiriama dalykų, kurių tikimasi iš prostitucija besiverčiančių moterų jų 
kasdieniniame darbe, dalis.

Daugelis tyrimų, rodančių moterų įsiraukimo į prostituciją sekso pramonėje priežastis, 
patvirtina neišvengiamai smurtinį prostitucijos pobūdį. Egzistuoja daug slegiančių sąlygų, 
padidinančių moterų ir mergaičių tikimybę būti sutenerių ir prekiautojų žmonėmis įtrauktoms 
į prostituciją, tokių, kaip skurdas, namų neturėjimas, priklausomybė nuo narkotikų, lyčių 
nelygybė, lytinė ir rasinė diskriminacija, o taip pat ir seksualinė, fizinė ir psichologinė 
vyriškos lyties šeimos narių, draugų, vyrų, sutenerių ir kitų vyrų prievarta. Be to, skirtinguose 
tyrimuose iš viso pasaulio dauguma įtrauktų į prostituciją moterų praneša patyrusios vyrų 
seksualinę prievartą vaikystėje.

Su sekso pramone neatsiejama prievarta yra pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas, ir kaip ir 
bet kokios rūšies prievarta, ji turėtų būti laikoma nusikaltimu. Dėl šios prievartos jos aukos 
patiria rimtų fizinių ir psichologinių sveikatos problemų.
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Įteisinti prostituciją reiškia įteisinti sistemišką prievartą, o prostituciją įteisinusios šalys tuo 
pat metu skatina jos paklausą ir išplečia prekybos žmonėmis rinką.

Valstybės narės, ypač tos, kuriose prostitucija įteisinta, reguliuojama arba toleruojama, 
užtikrina tinkamą prostitucija besiverčiančių moterų sveikatos apsaugos ir pasitraukimo iš 
prostitucijos finansavimą.

Kaip jau 1949 metais pažymėjo JT, „prostitucija ir ją lydintis prekybos žmonėmis prostitucijai 
blogis nesuderinami su žmogaus orumu ir verte, ir grasina asmeninei, šeimos ir bendruomenės 
gerovei“.
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