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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie prostytucji i jej skutków zdrowotnych dla kobiet w państwach członkowskich
(2007/2263(INI))

The European Parliament,

– uwzględniając Konwencję ONZ z 1949 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i 
eksploatacji prostytucji,

– uwzględniając Konwencję ONZ z 1979 r. w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (CEDAW), której art. 6  głosi, że "Państwa Strony podejmą 
wszelkie stosowne kroki, w tym również ustawodawcze, w celu położenia kresu wszelkim 
formom handlu kobietami oraz ciągnięciu zysków z prostytucji kobiet",

– uwzględniając 12 zalecenie komitetu CEDAW z ósmej sesji (1989 r.) dotyczące przemocy 
wobec kobiet, 

– uwzględniając 19 zalecenie komitetu CEDAW z 11 sesji (1992 r.) dotyczące przemocy 
wobec kobiet, 

– uwzględniając deklarację ONZ o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993 r.), której art. 2 
głosi, że, przemoc wobec kobiet obejmuje:
"fizyczna, seksualna i psychiczna przemoc o charakterze społecznym, do której zalicza się 
gwałt, molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne i zastraszanie w miejscu 
pracy, placówkach edukacyjnych i innych miejscach publicznych, handel kobietami i 
zmuszanie do prostytucji",

– uwzględniając Konwencję ONZ przeciw zorganizowanej przestępczości 
międzynarodowej oraz  Protokół w sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu 
ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów 
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół z 
Palermo),

– uwzględniając Deklarację pekińską i platformę działań przyjęte na IV światowej 
konferencji na temat kobiet dnia 15 września 1995 r. i jej przegląd z 2000 r. (Pekin +5) i 
2005 r. (Pekin +10) oraz odpowiednie rezolucje z dnia 18 maja 20001 r. oraz 10 marca 
20052 r.,

– uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej3,

– uwzględniając szwedzkie prawo, które weszło w życie w 1999 r. i uznaje za przestępstwo 
nabywanie usług seksualnych, oraz jego pozytywny wpływ na ograniczenie w Szwecji 
prostytucji i handlu ludźmi dla celów wykorzystywania seksualnego,

                                               
1 Dz.U. C 59, 23.2.2001, s. 258
2 Dz.U. C 320 E, 15.12.2005, s. 247
3  Dz.U. C 364 z 18.12.00 r., str. 1.
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– uwzględniając fińskie prawo z 2006 r., które uznaje za przestępstwo nabywanie usług 
seksualnych od ofiar handlu ludźmi lub stręczycielstwa,

– uwzględniając propozycję rządu Norwegii dotyczącą uznania od czerwca 2007 r. za 
przestępstwo nabywanie usług seksualnych, 

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/81/WE1 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub byli poddawani działaniom ułatwiającym nielegalną imigrację, a którzy 
współpracują z właściwymi władzami,

– uwzględniając plan UE dotyczący najlepszych praktyk, norm i procedur w celu 
zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi2, który mówi, że instytucje UE i państwa 
członkowskie powinny rozwijać strategie prewencji odpowiednie do płci jako główny 
element walki z handlem kobietami i dziewczętami;  obejmuje to również wprowadzenie 
zasady równości płci oraz eliminację zapotrzebowania na wszelkie formy eksploatacji, w 
tym eksploatacji seksualnej i eksploatacji jako siły roboczej w domu,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i jej 
sprawozdanie wyjaśniające z 2005 r., a w szczególności art. 12 rozdziału 3, który 
wyraźnie mówi o pomocy ofiarom handlu ludźmi, oraz art. 17, który mówi, że "każda 
strona, stosując działania, do których odnosi się niniejszy rozdział, będzie dążyć do 
promowania zasady równości płci oraz stosowania strategii równouprawnienia płci w 
rozwoju, implementacji i ocenie tych działań",

– uwzględniając swą rezolucję3 z dnia 16 września 1997 r. w sprawie potrzeby 
zorganizowania ogólnoeuropejskiej kampanii pod hasłem zero tolerancji dla przemocy 
wobec kobiet,

– uwzględniając rezolucję z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji oraz 
przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet4,

– uwzględniając swą rezolucję5 z dnia 16 stycznia 2008 r.  zatytułowaną "W kierunku 
strategii UE na rzecz praw dziecka",

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że przeprowadzone w 2000 r. badania Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) wykazały istnienie związku pomiędzy konfliktami zbrojnymi i nasileniem 

                                               
1 Dz.U. L 261, 6.8.2004, s.19
2 Dz.U. C 311, 15.12.2005, s. 1
3 Dz.U. C 304, 6.10.1997, s.55
4 Dz.U. C 288 E z 25.11.06, s. 66
5 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2008)0012
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przypadków gwałtu i prostytucji,

B. mając na uwadze, że badania przeprowadzone przez WHO w 2005 r. wykazały, że 
prostytuujące się kobiety są narażone na wysokie ryzyko przemocy, przemocy seksualnej 
takiej jak gwałt, groźba użycia broni i uduszenia, 

C mając na uwadze, że Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet stwierdził w 2005 
r., że zagrożenie kobiet przemocą zwiększa ich zagrożenie HIV/AIDS; zagrożenie jest 
szczególnie wysokie w sytuacjach przymusu, takich jak handel ludźmi w celu prostytucji i 
prostytucji dzieci, gdy kobiety i dziewczęta mają niewielkie możliwości domagania się 
stosowania prezerwatyw lub w inny sposób kontrolowania warunków, w których odbywa 
się seks,

D mając na uwadze, że badania kanadyjskie wskazują, że osoby prostytuujące się są 60 do 
120 razy bardziej narażone na pobicie lub zabójstwo niż reszta ludności,

E mając na uwadze, że istnieje związek pomiędzy doświadczeniem przemocy i 
wykorzystania seksualnego a wejściem na drogę prostytucji, zażywania i nadużywania 
narkotyków,

F mając na uwadze, że wykorzystanie seksualne w dzieciństwie łączy się z większym 
narażeniem na powtórne doznanie tego samego w wieku dorosłym, w tym również z 
większym zagrożeniem zaangażowania w prostytucję,

G mając na uwadze, że badania wykazują, że 60-70% kobiet uprawiających prostytucję było 
w dzieciństwie ofiarami przemocy fizycznej, oraz że istnieje związek pomiędzy 
nadużywaniem alkoholu i narkotyków przez rodziców a wejściem na drogę prostytucji,

H mając na uwadze, że wśród prostytutek powszechne są następujące zaburzenia zdrowia 
psychicznego: depresja, próby samobójcze, napady paniki, stres traumatyczny, zaburzenia 
snu, powracające koszmary i migreny; badania wykazują również, że objawy stresu 
posttraumatycznego występujące u prostytutek są podobne do objawów występujących u 
więźniów politycznych,

I mając na uwadze, że australijskie badania wykazują, że znaczny procent prostytuujących 
się kobiet doświadcza przemocy (85%)  i gwałtu (40%) oraz licznych traumatyzujących 
wydarzeń (93%) i depresji (87%); 75% z nich zostało wykorzystanych seksualnie przed 
ukończeniem 16 roku życia, a 81% podczas wykonywania ich pracy,

J mając na uwadze, że prostytuujące się kobiety zagrożone są narkomanią z powodu ciężaru 
ich pracy, a narkomani zagrożeni są prostytucją dla zdobycia pieniędzy na środki, od 
których są uzależnieni,

K mając na uwadze, że prostytucja jest zawodem nie wymagającym kwalifikacji, a wiele 
prostytuujących się kobiet posiada niski stopień wykształcenia, należy do mniejszości 
etnicznych i wywodzi się ze środowisk o niskim standardzie socjoekonomicznym,

L mając na uwadze, że wśród mężczyzn, którzy kiedykolwiek zapłacili za seks, znacznie 
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wyższe jest prawdopodobieństwo zarażenia chorobą przenoszoną drogą płciową, 

M mając na uwadze, że wiele prostytuujących się kobiet narażonych jest na przykre 
konsekwencje spożycia alkoholu przez klientów, takie jak wygórowane żądania i 
nieprzewidywalna agresja,

N mając na uwadze, że istnieje związek pomiędzy spożyciem alkoholu i stosunkami 
seksualnymi bez zabezpieczenia,

O mając na uwadze, że doświadczenia australijskie wskazują, że nawet całkowita legalizacja 
prostytucji nie eliminuje związanych z nią licznych zagrożeń takich jak przemoc, choroby 
i obrażenia fizyczne, co czyni ją i związane z nią środowisko niebezpiecznym,

1. Definiuje przemoc jako problem zdrowotny, to znaczy, że ofiary przemocy narażone są na 
liczne problemy zdrowotne.

2. Uznaje przemoc wobec prostytuujących się kobiet za podstawowy problem związany z 
prostytucją.

3. Uznaje, że prostytuujące się kobiety są znacznie bardziej narażone na przemoc niż reszta 
kobiet.

4. Uznaje, że prostytuujące się kobiety są znacznie bardziej narażone na zabójstwo niż reszta 
kobiet.

5. Uznaje, że prostytuujące się kobiety są znacznie bardziej narażone na fizyczne i 
psychiczne urazy wynikające z samego uprawiania prostytucji, a nie z nadzwyczajnych 
aktów przemocy.

6. Uznaje, że prostytuujące się kobiety są znacznie bardziej zagrożone depresją, próbami 
samobójczymi, napadami paniki, stresem traumatycznym, zaburzeniami snu, 
powracającymi koszmarami i migrenami.

7. Zauważa, że prostytucja jest rozwijającym się biznesem szkodliwym dla zdrowia 
prostytuujących się kobiet, bez względu na to, czy jest ona w danym państwie 
członkowskim legalna, regulowana lub zakazana.

8. Uznaje, że nabywcy usług prostytutek, którzy odmawiają używania prezerwatywy lub 
płacą za nieużywanie jej, ryzykują zarażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową, w 
szczególności HIV/AIDS.

9. Uznaje, zgodnie z zaleceniem 19 komitetu CEDAW, że tradycyjne postawy uznające 
dominację mężczyzn nad kobietami przyczyniają się do rozpowszechniania pornografii, 
używaniu wizerunku kobiet jako obiektu seksualnego i innego ich handlowego 
wykorzystania bez zwrócenia uwagi na jednostkę.

10. Uznaje, że wpływ zdrowotny wykorzystania seksualnego do celów handlowych nie może 
zostać ograniczony do tej dziedziny działalności, lecz dotyczy szerszej społeczności. 
Korzystający z usług prostytuujących się kobiet, którzy odmawiają stosowania 
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prezerwatyw, rozprzestrzeniają choroby przenoszone drogą płciową, w szczególności 
HIV/AIDS, podczas kontaktów płciowych poza tą sferą usług.

11. Uznaje, że przemoc jest nieodłączną częścią seksbiznesu. Znaczną część uznanych za 
normalne świadczeń prostytuujących się kobiet kodeks karny uznaje za przemoc.

12. Wzywa państwa członkowskie do zbadania, jaki odsetek zarażeń HIV/AIDS należy 
przypisać prostytucji.

13. Wzywa państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia legislacji zgodnej z 
protokołem z Palermo.

14. Wzywa państwa członkowskie do zbadania zagrożeń zdrowotnych prostytuujących się 
kobiet, bez względu na status prawny seksbiznesu. 

15. Wzywa państwa członkowskie, w których prostytucja jest legalna lub regulowana, do 
objęcia jej taką samą ochroną bezpieczeństwa pracy, jak ma to miejsce w innych 
obszarach rynku pracy.

16. Wzywa państwa członkowskie do zbadania poziomu spożycia alkoholu i narkotyków 
przez prostytuujące się kobiety, ponieważ badania kanadyjskie i australijskie wskazują, że 
jest on niezwykle wysoki.

17. Wzywa Komisję do zbadania możliwości poprawy zdrowia w wyniku przestrzegania ust. 
13 wymienionego wyżej 19 zalecenia komitetu CEDAW, który mówi, że art. 6 nakłada na 
państwa strony obowiązek podjęcia stosownych kroków w celu położenia kresu wszelkim 
formom handlu kobietami oraz ciągnięciu zysków z prostytucji kobiet.

18. Zgadza się z wyżej wymienionym 19 zaleceniem komitetu CEDAW, które mówi, że  
ubóstwo i bezrobocie zmuszają wiele kobiet, w tym młodych dziewcząt, do prostytucji.

19. Wzywa państwa członkowskie do zbadania dlaczego i w jaki sposób prostytuujące się 
kobiety zostają prostytutkami, ponieważ szereg studiów wskazuje, że znaczny ich odsetek 
był wykorzystywany seksualnie lub zgwałcony w dzieciństwie.

20. Wzywa Komisję do porównania różnic w stanie zdrowia w seksbiznesie w państwach 
członkowskich, w których prostytucja jest regulowana, legalna lub zakazana.

21. Wzywa państwa członkowskie do zbadania rozpowszechnienia nadużywania narkotyków 
wśród prostytuujących się kobiet i w jaki sposób nadużywanie to spowodowało, że zostały 
prostytutkami oraz w jakim stopniu zwiększa to zagrożenie dla ich zdrowia.

22. Wzywa Komisję do zbadania obowiązujących praw państw członkowskich w zakresie 
ochrony kobiet przed częstymi formami wszelkich aktów przemocy w życiu codziennym 
(w tym przemocy seksualnej, wykorzystania w rodzinie, molestowania seksualnego w 
miejscu pracy) oraz do zapewnienia, że prawa te obejmują również prostytuujące się 
kobiety.
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23. W odniesieniu do wyżej wymienionego zalecenia ogólnego numer 19 komitetu CEDAW 
wzywa Komisję do przeprowadzenia badań nad wpływem pornografii na rozmiar 
seksbiznesu.

24. Zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Już w 1949 r. w Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji 
prostytucji stwierdzono, że "prostytucja i towarzyszące jej zło - handel ludźmi w celach 
prostytucji, są sprzeczne z godnością i wartością człowieka oraz zagrażają dobru jednostki, 
rodziny i społeczeństwa".

Od tej pory różne kraje zajęły różne stanowiska w kwestii prostytucji. Są takie kraje jak 
Australia, gdzie prostytucja jest od dziesięcioleci legalną profesją. W Europie są kraje, w 
których seksbiznes jest regulowany lub wręcz zalegalizowany, takie jak Niemcy, Austria, a w 
szczególności Holandia.

Z drugiej strony są jednak kraje, takie jak Szwecja czy Finlandia, które wybrały inną drogę i 
traktują nabywanie usług seksualnych jako przestępstwo. Norwegia przygotowuje prawo 
zbliżone do szwedzkiego.

Choć sprawozdanie to poświęcone jest określonym aspektom wpływu seksbiznesu na 
zdrowie, nie można pominąć kwestii legislacji. Niniejsze sprawozdanie koncentruje się na 
szkodliwym wpływie na zdrowie seksbiznesu jako takiego i przytacza szereg opracowań 
wykazujących, że kobiety, które stanowią absolutną większość osób sprzedających usługi 
seksualne, narażone są na poważne zagrożenia zdrowia związane z samym uprawianiem 
prostytucji, nie zaś z nadzwyczajną przemocą.

Kwestią tą należy się zająć. Niech ci, którzy uznają prostytucję za taki sam zawód jak każdy 
inny, powiedzą, jak chcą zająć się jej fatalnymi następstwami zdrowotnymi. Niech ci, którzy 
w legalizacji prostytucji widzą możliwość ochrony kobiet sprzedających usługi seksualne, 
powiedzą, w jaki sposób chcą zaradzić napływowi ofiar handlu ludźmi, który jest 
bezpośrednią konsekwencją legalizacji popytu. Najważniejszą kwestią jest jednak zajęcie się 
podstawowym problemem niezależnym od sytuacji prawnej seksbiznesu - nierozłącznie 
związanymi z nim katastrofalnymi skutkami zdrowotnymi dla kobiet oferujących usługi 
seksualne.

Seksbiznes jako taki, zalegalizowany lub regulowany, jest formą systematycznej przemocy 
wobec kobiet - przemoc jest częścią składową obowiązków zawodowych prostytuujących się 
kobiet.

Podstawowe stwierdzenie, że prostytucja jest w całości oparta na przemocy, potwierdzone jest 
wieloma badaniami ukazującymi powody, dla których kobiety prostytuują się w seksbiznesie.
Istnieje szereg uwarunkowań zwiększających możliwość wymuszenia  na kobietach i 
dziewczętach przez handlarzy ludźmi i sutenerów wejścia na drogę prostytucji. Należą do 
nich nędza, bezdomność, brak równości płci, dyskryminacja z powodu płci lub rasy jak też 
seksualna, fizyczna i psychologiczna przemoc, której dopuszczają się krewni, partnerzy, 
mężowie, sutenerzy i inni. Ponadto, według rozmaitych opracowań z całego świata, 
większość kobiet i dziewcząt uprawiających prostytucję podaje, że w młodości były ofiarami 
męskiej przemocy seksualnej.
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Przemoc, nierozłącznie związana z seksbiznesem, stanowi pogwałcenie podstawowych praw 
człowieka i powinna - jak i inne formy przemocy - być uważana za przestępstwo kryminalne.
Przemoc ta naraża również ofiary na poważne problemy zdrowotne natury fizycznej i 
psychicznej.

Zalegalizowanie prostytucji oznacza zalegalizowanie systematycznej przemocy, a kraje, które 
zalegalizowały prostytucję, przyczyniły się tym do wzrostu popytu na nią i zwiększenia rynku 
handlu ludźmi.

Państwa członkowskie, szczególnie te, w których prostytucja jest legalna, regulowana lub 
tolerowana, zapewniają odpowiednie finansowanie opieki zdrowotnej i pomocy dla kobiet, 
które chcą porzucić prostytucję.

Jak już stwierdzono w rezolucji ONZ z 1949 r. "prostytucja i towarzyszące jej zło - handel 
ludźmi w celach prostytucji, są sprzeczne z godnością i wartością człowieka oraz zagrażają 
dobru jednostki, rodziny i społeczeństwa".
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