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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par prostitūciju un tās sekām uz sieviešu veselību dalībvalstīs
(2007/2263(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO 1949. gada Konvenciju par cīņu ar cilvēktirdzniecību un prostitūcijas 
ekspluatēšanu no trešo personu puses,

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (CEDAW) 6. pantu, kurā teikts, ka „dalībvalstis veic visus attiecīgos 
pasākumus, arī likumdošanas pasākumus, lai izskaustu visu veidu tirdzniecību ar 
sievietēm un sieviešu prostitūcijas izmantošanu.”,

– ņemot vērā CEDAW komitejas vispārējo ieteikumu Nr. 12, kas pieņemts 1989. gada 
astotajā sesijā par vardarbību pret sievietēm,

– ņemot vērā CEDAW komitejas vispārējo ieteikumu Nr. 19, kas pieņemts vienpadsmitajā 
sesijā par vardarbību pret sievietēm,

– ņemot vērā ANO 1993. gada Deklarācijas par vardarbības izskaušanu pret sievietēm 
2. pantu, kurā noteikts, ka vardarbība pret sievietēm ietver:
„fizisku, seksuālu un psiholoģisku vardarbību sabiedrībā, tostarp izvarošanu, seksuālu 
vardarbību, seksuālu uzmākšanos un iebiedēšanu darba vietā, izglītības iestādēs un citur, 
sieviešu tirdzniecību un piespiedu prostitūciju”,

– ņemot vērā ANO 2000. gada Konvenciju pret organizēto transnacionālo noziedzību un 
Protokolu par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm  un bērniem, 
novēršanu un apkarošanu un sodīšanu, kurš papildina ANO Konvenciju pret organizēto 
transnacionālo noziedzību (Palermo protokols),

– ņemot vērā 1995. gada 15. septembra  Pasaules ceturtās konferences par sievietēm 
Pekinas deklarāciju un rīcības platformu, kā arī  tās 2000. gada nobeiguma dokumentus 
„Pekina + 5” un „Pekina + 10” un 2000. gada 18. maija rezolūciju1  un 2005. gada 
10. marta rezolūciju2,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2000. gada 7. decembra Pamattiesību hartu3,
– ņemot vērā Zviedrijā kopš 1999. gada spēkā esošos tiesību aktus, kas paredz 

kriminālatbildību par seksuālo pakalpojumu pirkšanu, un tam ir pozitīva ietekme attiecībā 
uz cīņu pret cilvēku tirdzniecību seksuālos nolūkos un prostitūciju, kā arī Zviedrijā 
kopumā,

                                               
1  OV C 59, 23.2.2001., 258. lpp.
2  OV C 320 E, 15.12.2005., 247. lpp.
3  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
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– ņemot vērā Somijas 2006. gadā pieņemtos tiesību aktus, kas paredz kriminālatbildību par 
seksuālo pakalpojumu pirkšanu no personas, kura ir cilvēku tirdzniecības vai cilvēku 
pirkšanas upuris,

– ņemot vērā Norvēģijas valdības ierosinājumu no 2007. gada jūlija piemērot kriminālsodu 
par seksuālo pakalpojumu pirkšanu,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļauju, 
ko izdod trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai 
kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm,1

– ņemot vērā ES plānu par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai un novēršanai, kurā noteikts, ka ES iestādēm un dalībvalstīm jāveicina 
dzimumiem specifiskas novēršanas stratēģijas kā galvenais elements sieviešu un meiteņu 
tirdzniecības apkarošanā; tas ietver dzimumu līdztiesības principu īstenošanu un 
pieprasījuma izskaušanu attiecībā uz visiem ekspluatācijas veidiem, tostarp seksuālo 
ekspluatāciju un ekspluatāciju mājsaimniecības darbos,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par rīcību pret cilvēku tirdzniecību un 
2005. gada paskaidrojuma ziņojumu, it sevišķi 3. nodaļas 12. pantu, kurā īpaši uzsvērta 
palīdzības sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem, kā arī 17. pantu, kurā noteikts, ka 
„katra puse, īstenojot šajā nodaļā minētos pasākumus, cenšas veicināt dzimumu līdztiesību 
un izmanto integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai šādu pasākumu izstrādē, īstenošanā un 
novērtēšanā”,

– ņemot vērā Parlamenta 1997. gada 16. septembra rezolūciju par nepieciešamību veikt 
Eiropas Savienības mēroga kampaņu, lai nepieļautu nekādu toleranci attiecībā uz 
vardarbību pret sievietēm2,

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 2. februāra rezolūciju par pašreizējo situāciju, 
apkarojot vardarbību pret sievietēm, un par turpmāko rīcību3,

– ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 16. janvāra rezolūciju „Ceļā uz ES stratēģiju par bērna 
tiesībām”4,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2000. gada pētījumā ir norādīts, ka bruņoti 
konflikti izraisa izvarošanas un prostitūcijas līmeņa paaugstināšanos;

B. tā kā PVO 2005. gada pētījumā ir norādīts, ka prostitūcijā iesaistītās sievietes ir pakļautas 
                                               
1 OV L 261, 6.8.2004., 19. lpp.
2  OV C 304, 6.10.1997., 55. lpp.
3 OV C 288 E, 25.11.2006., 66. lpp.
4  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0012.
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augstam vardarbības riskam, kā arī seksuālas vardarbības riskam, piemēram, izvarošanai, 
piedraudot ar ieroci vai žņaudzot;

C. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu attīstības fonds 2005. gadā paziņoja, ka 
pakļaujot sievietes vardarbībai pieaug risks, ka sievietes var inficēties ar HIV un AIDS. 
Sievietes ir ļoti neaizsargātas piespiedu situācijās, piemēram cilvēku tirdzniecībā 
prostitūcijas nolūkos vai bērnu prostitūcijā, kad sievietēm un meitenēm ir maz iespēju 
pieprasīt lietot prezervatīvus vai citādā veidā kontrolēt nosacījumus, ar kuriem saskaņā 
notiek dzimumsakari;

D. tā kā Kanādā veiktā pētījumā ir norādīts, ka prostitūcijā iesaistītajām personām ir 60 līdz 
120 reizes lielāka iespējamība tikt piekautām vai noslepkavotām nekā citiem sabiedrības 
locekļiem;

E. tā kā pastāv saistība starp vardarbību un seksuālu vardarbību, kā arī nodarbošanos ar 
prostitūciju, narkotiku izmantošanu un narkomāniju;

F. tā kā seksuāla vardarbība bērnībā ir saistīta ar lielāku neaizsargātību un pieauguša cilvēka 
dzīves laikā persona var tikt pakļauta atkārtotai vardarbībai, tostarp iesaistīšanai 
prostitūcijā;

G. tā kā pētījumos ir norādīts, ka 60 līdz 70 % prostitūcija iesaistīto sieviešu ir pakļautas 
fiziskai vardarbībai bērnībā un ka ir saistība starp vecāku alkoholismu un narkomāniju, un 
iesaistīšanos prostitūcijā;

H. tā kā attiecībā uz prostitūcijā iesaistītajām sievietēm vispārējas psiholoģiskas veselības 
problēmas ietver: depresiju, pašnāvības mēģinājumus, panikas lēkmes, traumatisku stresu, 
miega traucējumus, halucinācijas un migrēnu. Pētījumā arī ir teikts, ka pēctraumas stresa 
sindroms prostitūcijā iesaistītajām sievietēm ir līdzīgs tam, kādu pārdzīvojuši 
politieslodzītie;

I. tā kā Austrālijā veiktajā pētījumā teikts, ka procentuāli liels skaits prostitūcijā iesaistīto 
sieviešu ir saskārušās ar vardarbību (85 %) un izvarošanu (40 %), kā arī guvušas smagu 
traumatisku pieredzi (93 %) un depresiju (87 %); 75 % sieviešu līdz 16 gadu vecumam ir 
saskārušās ar seksuālu vardarbību un 81 % sieviešu ar to ir saskārušās darba vietās;

J. tā kā prostitūcija iesaistītās sievietes ir pakļautas riskam kļūt par  narkotiku lietotājām 
darba sloga dēļ un narkotiku lietotājas var kļūt par prostitūtām, lai varētu iegādāties 
narkotikas; 

K. tā kā prostitūcija ir zemas kvalifikācijas nodarbe un daudzas prostitūcijā iesaistītās 
sievietes, kurām ir zems izglītības līmenis, ir etnisko minoritāšu pārstāves, un viņām ir 
zema sociālekonomiskā izcelsme;

L. tā kā vīrieši, kuru kaut reiz ir maksājuši par seksuāliem pakalpojumiem, bieži vien ir 
ieguvuši seksuāli transmisīvas slimības;

M. tā kā daudzas prostitūcijā iesaistītās sievietes ir cietušas no alkohola ietekmē esošu klientu 
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rīcības, piemēram, ārkārtējām prasībām un neparedzamas agresijas;
N. tā kā ir saistība starp alkohola lietošanu un dzimumsakariem bez aizsardzības līdzekļiem;

O. tā kā Austrālijā veiktajā pētījumā ir norādīts, ka pat tad, ja prostitūcija ir pilnībā legalizēta, 
tā ir saistīta ar daudziem riskiem — vardarbību, slimībām un ievainojumiem —, kas to 
padara par nedrošu nodarbi, un nodarbošanās ar prostitūciju un darba vide ir bīstama,

1. raksturo vardarbību kā veselības problēmu, tas ir, vardarbības upuriem ir nopietnas 
veselības problēmas;

2. uzskata vardarbību pret sievietēm par galveno veselības problēmu, nodarbojoties ar 
prostitūciju;

3. atzīst, ka prostitūcijā iesaistītās sievietes ir ievērojami vairāk pakļautas vardarbībai nekā 
pārējās sievietes;

4. atzīst, ka prostitūcijā iesaistītās sievietes ir ievērojami vairāk pakļautas riskam tikt 
nogalinātas nekā pārējās sievietes;

5. atzīst, ka prostitūcijā iesaistītās sievietes ir ievērojami vairāk pakļautas fiziskas un 
psiholoģiskas ievainojamības riskam nevis pēkšņas vardarbības gadījumā, bet ikdienā 
nodarbojoties ar prostitūciju;

6. atzīst, ka prostitūcijā iesaistītās sievietes ir ievērojami vairāk pakļautas riskam, kas saistīts 
ar depresiju, pašnāvības mēģinājumiem, panikas lēkmēm, traumatisku stresu, miega 
traucējumiem, halucinācijām un migrēnu;

7. norāda ka neatkarīgi no tā, vai seksa nozare attiecīgajā dalībvalstī tiek regulēta vai 
piemēro kriminālsodu, tā ir augoša nozare un nodarbe, kas negatīvi ietekmē prostitūcijā 
iesaistīto sieviešu veselību;

8. atzīst, ka prostitūtu pakalpojumu pircēji, kas atsakās lietot prezervatīvus un pat piemaksā 
par to nelietošanu, ir pakļauti riskam iegūt seksuāli transmisīvas slimības (STS), 
visbūtiskāk — HIV un AIDS;

9. atzīst kā norādīts minētajā CEDAW komitejas vispārējā ieteikumā Nr. 19, ka tradicionālā 
nostājā sieviete tiek uzskatīta par pakļautu vīrietim, tas veicina pornogrāfijas izplatību un 
sievietes tiek attēlotas un izmantotas citiem komerciāliem nolūkiem kā seksuāli objekti, 
nevis kā personības; 

10. atzīst, ka seksa nozares ietekmi uz veselību nevar nodalīt, attiecinot to tikai uz seksa 
nozari, bet tā ietekmē arī plašāku sabiedrību; prostitūcijā iesaistīto sieviešu pakalpojumu 
pircēji, kuri atsakās lietot prezervatīvus, izplata STS, visbūtiskāk — HIV un AIDS, 
dzimumattiecībās ārpus seksa nozares;

11. uzskata, ka vardarbība seksa nozarē ir neatņemama šīs nozares daļa. Vairumā gadījumu to, 
ko uzskata par prostitūcijā iesaistīto sieviešu parastiem pakalpojumiem, kriminālsistēmā 
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definē kā vardarbību; 

12. mudina dalībvalstis izpētīt, cik daudz cilvēku ir inficējušies ar HIV un AIDS prostitūcijas 
ceļā;

13. mudina dalībvalstis pieņemt un īstenot tiesību aktus, kas ir saskaņā ar Palermo protokolu;

14. mudina dalībvalstis izpētīt specifiskos veselības riskus, kuriem ir pakļautas prostitūcijā 
iesaistītās sievietes neatkarīgi no seksa nozares juridiskā statusa;

15. mudina dalībvalstis, kurās prostitūcija ir legalizēta vai tiek regulēta, īstenot tādu pašu 
tiesisko regulējumu par drošību darba vietā kā citās darba tirgus jomās; 

16. mudina dalībvalstis izpētīt, kāds ir alkohola un narkotiku lietošanas līmenis prostitūcijā 
iesaistīto sieviešu vidū, jo Kanādā un Austrālijā veiktajos pētījumos ir norādīts ļoti augsts 
līmenis;

17. mudina Komisiju izpētīt iespējamos uzlabojumus veselības jomā, kas panākti, ievērojot 
minēto CEDAW komitejas vispārējo ieteikumu Nr. 19, kurā noteikts, ka „dalībvalstis 
saskaņā ar 6. pantu  veic pasākumus, lai izskaustu tirdzniecību ar sievietēm un sieviešu 
prostitūciju.”;

18. piekrīt CEDAW komitejas iepriekšminētā ieteikumā Nr. 19 teiktajam, ka „nabadzība un 
bezdarbs piespiež daudzas sievietes, tostarp jaunas meitenes, nodarboties ar prostitūciju”;

19. mudina dalībvalstis izpētīt, kā un kāpēc prostitūcijā iesaistītās sievietes ir kļuvušas par 
prostitūtām, jo vairākos pētījumos ir norādīts, ka daudzas sievietes bērnībā ir saskārušās ar 
seksuālu vardarbību vai tikušas izvarotas;

20. mudina Komisiju salīdzināt atšķirības attiecībā uz sieviešu veselības stāvokli seksa nozarē 
dažādās dalībvalstīs, kurās prostitūcija tiek regulēta vai tiek piemērots kriminālsods;

21. mudina dalībvalstis izpētīt narkomānijas līmeni prostitūcijā iesaistīto sieviešu vidū un to, 
kā narkomānija ir veicinājusi šo sieviešu iesaistīšanos prostitūcijā, kā arī, kā narkomānija 
palielina veselības riskus;

22. mudina Komisiju pārbaudīt spēkā esošos dalībvalstu tiesību aktus, lai aizsargātu sievietes 
pret visu veidu vardarbību ikdienā (tostarp seksuālu vardarbību, vardarbību ģimenē, 
seksuālu uzmākšanos darba vietā), kā arī lai aizsargātu pret to, ka šos tiesību aktus 
nepiemēro attiecībā uz prostitūcijā iesaistītām sievietēm;

23. mudina Komisiju saistībā ar minēto CEDAW komitejas vispārējo ieteikumu Nr. 19  veikt 
pētījumu par to, kā pornogrāfija veicina seksa nozares paplašināšanos;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Jau ANO 1949. gada Konvencijā par cīņu ar cilvēktirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu 
no trešo personu puses teikts, ka „prostitūcija un ar to saistītais tirdzniecības ar cilvēkiem 
ļaunums prostitūcijas nolūkos nav savienojami ar cilvēka cieņu un vērtību un apdraud cilvēka 
labklājību, ģimeni un sabiedrību”.

Dažādas valstis ir pieņēmušas atšķirīgas politiskās nostājas attiecībā uz prostitūciju. Dažās 
valstīs, piemēram, Austrālijā  prostitūcija jau desmitiem gadu  ir legāla nozare. Eiropā ir 
valstis, kurās seksa nozare tiek regulēta vai ir pilnībā legalizēta, piemēram, Vācijā, Austrijā un 
jo īpaši Nīderlandē.

No otras puses, ir valstis, piemēram, Zviedrija un Somija, kurās dominē citi apsvērumi, 
pamatojoties uz tiesību aktiem, ar kuriem piemēro kriminālsodu par seksuālo pakalpojumu 
pirkšanu. Norvēģija gatavojas pieņemt līdzīgu tiesību aktu kā Zviedrijā.

Lai gan šajā ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta īpašiem jautājumiem attiecībā uz seksa 
nozares ietekmi uz veselību, nevar neņemt vērā likumdošanas jautājumu. Šajā ziņojumā 
uzmanība ir pievērsta seksa nozares negatīvajai ietekmei uz veselību, citējot vairākus 
pētījumus, kuros norādīts, ka sievietes, kuras ir seksa pakalpojuma pārdēvēju lielākā daļa, ir 
pakļautas nopietniem veselības apdraudējumiem nevis saistībā ar  ārkārtēju vardarbību, bet 
gan ikdienā nodarbojoties ar prostitūciju.

Šī problēma ir jārisina. Tie, kuri vēlas uzskatīt prostitūciju par tādu pašu profesiju kā jebkuru 
citu — kā risināsiet problēmas, kas saistītas ar negatīvo ietekmi uz veselību? Tie, kuri vēlas 
uzskatīt likumdošanu par paņēmienu, lai aizsargātu sievietes, kas pārdod seksa pakalpojumus 
— kā kontrolēsim cilvēku tirdzniecības upuru skaita palielināšanos, kas ir  šāda pieprasījuma 
legalizēšanas tiešas sekas? Tomēr visbūtiskākais jautājums ir, kā mēs risināsim milzīgo 
problēmu, ka neatkarīgi no seksa nozares juridiskā statusa šai nozarei ir negatīva ietekme uz 
sieviešu veselību, kuras pārdod seksa pakalpojumus.

Seksa nozare neatkarīgi no tā, vai tā tiek regulēta vai legalizēta, pati par sevi ir sistemātiskas 
vardarbības veids pret sievieti, — vardarbība ir neatņemama prostitūcijā iesaistīto sieviešu 
ikdienas darba daļa.

Šis pamatfakts, ka vardarbība ir neatņemama prostitūcijas daļa  ir apstiprināts vairākos arī 
pētījumos, kuros ir norādīti iemesli, kāpēc sievietes tiek iesaistītas prostitūcijā. Ir vairāki 
nopietni apstākļi, kas palielina iespējamību, ka suteneri un cilvēku tirgotāji iesaistīs sievietes 
un meitenes prostitūcijā, piemēram, bezpajumtniecība, atkarība no narkotikām, dzimumu 
nelīdztiesība, diskriminācija dzimuma vai rases dēļ, kā arī seksuāla, fiziska un psiholoģiska 
vardarbība, kuru izdara vīrieši, kas ir radinieki, draugi, vīri vai arī suteneri vai  citi. Turklāt 
vairākos dažādās pasaules valstīs veiktos pētījumos ir norādīts, ka vairums prostitūcijā 
iesaistīto sieviešu un meiteņu agrā jaunībā ir bijušas vīriešu vardarbības upuri. 

Vardarbība seksa nozarē ir cilvēka pamattiesību pārkāpums un tāpat kā jebkura cita 
vardarbība tā ir jāuzskata par noziedzīgu darījumu. Vardarbības upuri  ir pakļauti  arī 
nopietnām veselības problēmām — gan fiziskām, gan psiholoģiskām.
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Prostitūcijas legalizēšana ir sistemātiskas vardarbības legalizēšana, un tās valstis, kuras ir 
legalizējušas prostitūciju, ir veicinājušas pieprasījumu un paplašinājušas tirgu cilvēku 
tirdzniecībai. 

Dalībvalstis, jo īpaši tās, kurās prostitūcija ir legalizēta, tiek regulēta vai ir pieļauta, nodrošina 
pienācīgu finansējumu veselības aprūpes pakalpojumiem un prostitūcijas pārtraukšanas 
palīdzības pakalpojumiem attiecībā uz prostitūcijā iesaistītajām sievietēm.

Kā noteikts ANO 1949. gada Konvencijā: „prostitūcija un ar to saistītais tirdzniecības ar 
cilvēkiem ļaunums prostitūcijas nolūkos nav savienojami ar cilvēka cieņu un vērtību un 
apdraud cilvēka labklājību, ģimeni un sabiedrību”.
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