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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prostitúcii a jej dôsledkoch na zdravie žien v členských štátoch
(2007/2263(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohovor OSN z roku 1949 o potláčaní obchodovania s ľuďmi a 
zneužívania iných na prostitúciu ,

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDAW), v ktorého článku 6 sa uvádza, že „ štáty, zmluvné strany prijmú všetky 
príslušné opatrenia včítane legislatívnych opatrení na potlačenie všetkých foriem obchodu 
so ženami a vykorisťovania prostitúcie žien.“

– so zreteľom na všeobecné odporúčanie č. 12 výboru CEDAW o násilí proti ženám 
z ôsmej. schôdze v roku 1989,

– so zreteľom na všeobecné odporúčanie č. 19 výboru CEDAW o násilí proti ženám 
z jedenástej schôdze v roku 1992,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN z roku 1993 o odstránení násilia páchaného na ženách, 
v ktorej článku 2 sa uvádza, že násilie proti ženám zahrnuje:
„Fyzické, sexuálne a psychické násilie, ktoré sa vyskytuje v spoločnosti, vrátane 
znásilnenia, sexuálneho zneužívania, sexuálneho obťažovania a zastrašovania v práci, vo 
vzdelávacích inštitúciách a všade inde, obchod so ženami a nútená prostitúcia“,

– so zreteľom na Dohovor OSN z roku 2000 proti nadnárodnému organizovanému zločinu a 
Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a 
deťmi dopĺňajúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému 
organizovanému zločinu (Palermský protokol),

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktorú prijala Štvrtá svetová 
konferencia o ženách 15. septembra 1995, a konferencie, ktoré nasledovali po nej v roku 
2000 (Peking +5) a v roku 2005 (Peking +10), a na príslušné rezolúcie z 18. mája 20001

a z 10. marca 20052,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie3,

– so zreteľom na švédske právne predpisy, platné od roku 1999, ktoré považujú kupovanie 
sexuálnych služieb za trestný čin, a na ich pozitívny vplyv na predchádzanie 
obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálnych služieb a prostitúciu vo Švédsku,

– so zreteľom na fínske právne predpisy z roku 2006, ktoré považujú za trestný čin 
                                               
1  Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
2  Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
3 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
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kupovanie sexuálnych služieb od obete obchodovania s ľuďmi alebo ich sprostredkovanie;

– so zreteľom na návrh nórskej vlády z júla 2007, aby sa kupovanie sexuálnych služieb 
považovalo za trestný čin;

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý 
pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi, alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne 
prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi1,

– so zreteľom na plán EÚ osvedčených postupov, noriem a spôsobov práce pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi a jeho predchádzanie2, kde sa uvádza, že inštitúcie EÚ a členské 
štáty by mali podporovať preventívne stratégie s rodovým hľadiskom ako kľúčový prvok 
boja proti obchodovaniu so ženami a s deťmi; zahŕňa to uplatňovanie zásady rodovej 
rovnosti a odstraňovanie dopytu po všetkých formách zneužívania vrátane sexuálneho 
zneužívania a zneužívanie pomocníkov v domácnosti,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o opatreniach zameraných proti nezákonnému 
obchodovaniu s ľuďmi a na jeho dôvodovú správu z roku 2005, najmä článok 12 kapitoly 
3, v ktorom sa osobitne hovorí o pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, a článok 17, 
v ktorom sa uvádza, že „každá strana sa pri uplatňovaní opatrení uvedených v tejto 
kapitole zameria na podporu rovnosti pohlaví, uplatňuje ju pri rozvoji, vykonávaní a
hodnotení opatrení“,

– so zreteľom na uznesenie zo 16. septembra 1997 o potrebe viesť v celej Európskej únii 
širokú kampaň za nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách3,

– so zreteľom na uznesenie z 2. februára 2006 o aktuálnej situácii v oblasti boja proti násiliu 
páchanom na ženách a budúcich krokoch4,

– so zreteľom na uznesenie zo 16. januára 2008 k stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa5,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2008),

A. keďže výskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2000 ukazuje, že 
ozbrojené konflikty majú za následok zvýšený výskyt prípadov znásilnenia a prostitúcie,

B keďže výskum WHO z roku 2005 poukazuje na to, že ženám, ktoré vykonávajú 
prostitúciu, hrozí vysoké riziko násilia a sexuálneho násilia, napr. znásilnenie, 
ohrozovanie zbraňou a uškrtenie,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 Ú. v. EÚ C 311, 15.12.2005, s. 1
3 Ú. v. ES C 304, 6.10.1997, s. 55.
4 Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
5 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0012.
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C keďže Rozvojový fond Organizácie Spojených národov pre ženy v roku 2005 uviedol, že 
vystavenie žien násiliu zvyšuje ich vystavenie ochoreniu HIV/AIDS; riziko je mimoriadne 
vysoké v nátlakových situáciách, ako je obchodovanie s ľuďmi na účely prostitúcie alebo 
detskej prostitúcie, keď ženy a dievčatá nemajú možnosť, aby trvali na používaní 
prezervatívu, alebo inak rozhodovali o podmienkach pri pohlavnom styku,

D keďže výskum z Kanady ukazuje, že pravdepodobnosť bitia alebo zavraždenia osôb, ktoré 
vykonávajú prostitúciu, je 60 až 120-krát vyššia než pri bežných ľuďoch,

E keďže existuje súvislosť medzi skúsenosťami s násilím a pohlavným zneužívaním 
a situáciou, keď osoba začne s prostitúciou, ako aj užívaním a zneužívaním drog,

F keďže pohlavné zneužívanie v detstve sa spája s väčším rizikom, že sa človek opäť stane 
obeťou aj v dospelosti vrátane vykonávania prostitúcie,

G keďže štúdie ukazujú, že 60 – 70 % žien, ktoré vykonávajú prostitúciu, tvrdí, že ako deti 
boli fyzicky zneužívané, a že je spojitosť medzi alkoholizmom a užívaním drog u rodičov 
a prostitúciou,

H keďže medzi bežné psychické zdravotné problémy žien, ktoré vykonávajú prostitúciu, 
patria: depresia, samovražedné pokusy, záchvaty paniky, traumatický stres, poruchy 
spánku, traumatické spomienky na minulosť a migrény; výskum ukazuje aj to, že syndróm 
posttraumatického stresu, ktorým ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu, trpia, je podobný 
stresu politických väzňov,

I keďže austrálska štúdia ukazuje, že vysoké percento žien, ktoré vykonávajú prostitúciu, 
bolo obeťami násilia (85%) a znásilnenia (40 %), ako aj niekoľkých traumatických 
zážitkov (93 %) a depresií (87 %); 75 % bolo pohlavne zneužívaných pred dovŕšením 16 
rokov a  81 % v rámci svojej práce,

J keďže ženám, ktoré vykonávajú prostitúciu, hrozí riziko, že v dôsledku záťaže svojej 
činnosti začnú užívať drogy, a užívateľkám drog hrozí riziko, že sa stanú prostitútkami, 
aby mohli financovať svoju závislosť,

K keďže prostitúcia je profesiou osôb s nízkou kvalifikáciou a mnohé ženy, ktoré 
vykonávajú prostitúciu, majú nižšie vzdelanie, sú príslušníčkami národnostnej menšiny 
a pochádzajú z nepriaznivých sociálno-ekonomických pomerov,

L keďže je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že muži, ktorí si niekedy zaplatili za sex, sa  
nakazili pohlavne prenosnou infekciou,

M keďže mnohé ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu, znášajú škodlivé následky správania 
klientov pod vplyvom alkoholu, ako sú prehnané požiadavky a nevypočítateľná agresia,

N keďže existuje súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a nechráneným sexom,

O keďže skúsenosti z Austrálie ukazujú, že aj keď je prostitúcia úplne legalizovaná, spája sa 
s mnohými rizikami v súvislosti s násilím, chorobami a zraneniami, ktoré ju robia 
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riskantnou a prácu a pracovné prostredie nebezpečnými,

1. definuje násilie ako zdravotný problém, t. j. obete násilia trpia množstvom zdravotných 
problémov;

2. považuje násilie proti ženám, ktoré vykonávajú prostitúciu, za hlavný zdravotný problém 
prostitúcie;

3. uznáva, že ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu, sú podstatne viac vystavované násiliu než 
iné ženy;

4. uznáva, že ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu, sú podstatne viac vystavené riziku 
zavraždenia než iné ženy;

5. uznáva, že ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu, sú podstatne viac vystavené riziku 
fyzického a psychického zranenia, a to nie v dôsledku násilia vo výnimočnej situácii, ale 
v dôsledku každodenného vykonávania prostitúcie;

6. uznáva, že ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu, sú podstatne viac vystavené riziku 
depresie, samovražedných pokusov, záchvatov paniky, traumatického stresu, porúch 
spánku, traumatických spomienok na minulosť a migrén;

7. konštatuje, že bez ohľadu na to, či je sexuálny priemysel v konkrétnom členskom štáte 
legalizovaný, regulovaný alebo kriminalizovaný, je to vzrastajúca oblasť škodiaca zdraviu 
žien, ktoré vykonávajú prostitúciu;

8. uznáva, že tí, čo si kupujú služby prostitútok a odmietajú používať prezervatív – a ešte 
platia peniaze navyše, aby ho nemuseli používať – riskujú nákazu pohlavne prenosnou 
chorobou, predovšetkým HIV/AIDS;

9. uznáva, ako sa uvádza v uvedenom všeobecnom odporúčaní č. 19 výboru CEDAW, že 
tradičný postoj, podľa ktorého sa ženy považujú za podriadené mužom, prispieva k šíreniu 
pornografie a k zobrazovaniu či inému komerčnému zneužívaniu žien predovšetkým ako 
sexuálnych objektov, nie individuálnych bytostí;

10. uznáva, že zdravotné dôsledky sexuálneho priemyslu nie sú niečím, čo možno vymedziť 
len na oblasť sexuálneho priemyslu; ich vplyv sa prejavuje aj v širšej spoločnosti; tí, čo si 
kupujú služby prostitútok a odmietajú používať prezervatív, šíria pohlavne prenosné 
choroby, predovšetkým HIV/AIDS, pri svojich sexuálnych vzťahoch aj mimo oblasti 
sexuálneho priemyslu;

11. považuje násilie v sexuálnom priemysle za jeho neoddeliteľnú súčasť; veľká časť toho, čo 
sa považuje za bežné služby, ktoré poskytujú prostitútky, je v trestnom systéme 
definovaná ako násilie;

12. naliehavo žiada členské štáty, aby zistili podiel ľudí, ktorí sa nakazili ochorením 
HIV/AIDS prostredníctvom prostitúcie;
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13. naliehavo žiada členské štáty, aby prijali a uplatňovali právne predpisy, ktoré súvisia 
s Palermským protokolom;

14. naliehavo žiada členské štáty, aby preskúmali, akým osobitným rizikám sú vystavené 
ženy, ktoré vykonávajú prostitúciu – bez ohľadu na právne postavenie sexuálneho 
priemyslu;

15. naliehavo žiada členské štáty, v ktorých je prostitúcia zlegalizovaná alebo regulovaná, aby 
pri nej uplatňovali rovnaký právny rámec na bezpečnosť na pracovisku ako v ostatných 
oblastiach pracovného trhu;

16. naliehavo žiada členské štáty, aby preskúmali úroveň užívania alkoholu a drog medzi 
ženami, ktoré vykonávajú prostitúciu, pretože niektoré štúdie z Kanady a Austrálie 
poukazujú na to, že miera užívania je mimoriadne vysoká;

17. naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala možnosti zlepšenia v oblasti zdravia v dôsledku 
dodržiavania ustanovenia odseku 13 uvedeného všeobecného odporúčania č. 19 výboru 
CEDAW, v ktorom sa uvádza, že podľa článku 6 sa od zmluvných štátov žiada, aby prijali 
opatrenia na potlačenie všetkých foriem obchodovania so ženami a vykorisťovania 
prostitúcie žien;

18. súhlasí s uvedeným všeobecným odporúčaním č. 19 výboru CEDAW, v ktorom sa 
uvádza, že chudoba a nezamestnanosť núti mnohé ženy vrátane mladých dievčat k 
prostitúcii;

19. naliehavo žiada členské štáty, aby preskúmali, ako a prečo sa ženy stávajú prostitútkami, 
pretože niekoľko štúdií ukazuje, že značná časť z nich bola v detstve sexuálne zneužívaná 
a/alebo znásilnená;

20. naliehavo žiada Komisiu, aby porovnala rozdiely v zdravotnej situácii osôb v odvetví 
poskytovania sexuálnych služieb medzi členskými štátmi, v ktorých je prostitúcia 
regulovaná, legálna alebo kriminalizovaná;

21. naliehavo žiada členské štáty, aby preskúmali úroveň užívania drog medzi ženami, ktoré 
vykonávajú prostitúciu, a aký vplyv mali drogy na ich rozhodnutie stať sa prostitútkami, 
ale zároveň aj to, ako zneužívanie zvyšuje ich vystavenie sa zdravotným rizikám;

22. naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala platné právne predpisy členských štátov s 
cieľom  chrániť ženy proti všetkým prípadom násilia v každodennom živote (vrátane 
sexuálneho násilia, zneužívania v rodine, sexuálneho obťažovania na pracovisku) a tiež 
zabezpečiť, aby sa nestalo, že sa tieto predpisy nebudú uplatňovať v prípade žien, ktoré 
vykonávajú prostitúciu;

23. naliehavo žiada Komisiu, aby v súvislosti s uvedeným všeobecným odporúčaním č. 19 
výboru CEDAW uskutočnila výskum o tom, ako pornografia prispieva k nárastu 
sexuálneho priemyslu;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
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a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Už v Dohovore OSN z roku 1949 o potláčaní obchodovania s ľuďmi a zneužívania iných na 
prostitúciu sa uvádza, že prostitúcia a s ňou spojené zlo obchodovania s ľuďmi na účely 
prostitúcie sú nezlučiteľné s dôstojnosťou a hodnotou ľudskej bytosti a ohrozujú šťastie 
jednotlivca, rodiny a spoločenstva.

Odvtedy rôzne krajiny zaujali k prostitúcii rôzne politické postoje. Sú krajiny, napríklad 
Austrália, v ktorých je prostitúcia po desaťročia legálnym odvetvím. V Európe sú štáty, kde je 
sexuálny priemysel regulovaný alebo úplne legalizovaný, napríklad v Nemecku, Rakúsku, 
a najmä v Holandsku.

Na druhej strane sú štáty, ako je Švédsko a Fínsko, kde prevažuje iný spôsob argumentácie, 
založený na právnych predpisoch, ktoré považujú kupovanie sexuálnych služieb za trestný 
čin. Nórsko plánuje prijať právne predpisy podobné švédskym.

Hoci je táto správa zameraná na špecifickú problematiku zdravotných dôsledkov sexuálneho 
priemyslu, otázku právnych predpisov nemožno vynechať. Správa zdôrazňuje škodlivé 
zdravotné následky, ktoré so sebou samozrejme prináša sexuálny priemysel, pričom cituje 
niekoľko štúdií, ktoré dokazujú, že ženy – ktoré tvoria absolútnu väčšinu tých, čo predávajú 
sexuálne služby – sú vystavené vážnemu zdravotnému ohrozeniu súvisiacemu s násilím nie v 
dôsledku výnimočnej situácie, ale každodennej činnosti pri vykonávaní prostitúcie.

Toto sa musí riešiť. Otázka pre tých, ktorí považujú prostitúciu za povolanie ako každé iné:
ako budete riešiť tieto ničivé zdravotné následky? Pre tých, čo chcú v legalizácii vidieť 
spôsob ochrany žien, ktoré predávajú sexuálne služby: ako máme zvládnuť nárast obetí 
nezákonného obchodovania, ktorý je bezprostredným dôsledkom legalizovania dopytu? Ale 
hlavne ako máme riešiť najväčší problém – že bez ohľadu na právne postavenie sexuálneho 
priemyslu ničivé následky na zdraví žien, ktoré predávajú sexuálne služby, sú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto odvetvia.

Sexuálny priemysel, legalizovaný či regulovaný, je vlastne systematickou formou násilia voči 
ženám – násilie je neoddeliteľnou súčasťou činnosti, ktorá sa od prostitútok v každodennej 
praxi očakáva.

Tento základný fakt o násilí ako neoddeliteľnej súčasti prostitúcie potvrdilo množstvo štúdií o 
príčinách, prečo sa ženy začali predávať v sexuálnom priemysle. Je niekoľko tiesnivých 
podmienok, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že kupliari a obchodníci s ľuďmi dovedú ženy a 
dievčatá k prostitúcii: napríklad  chudoba, bezdomovstvo, drogová závislosť, rodová 
nerovnosť, sexuálna a rasová diskriminácia, ako aj sexuálne, fyzické a psychické násilie zo 
strany mužských príbuzných, priateľov, manželov, kupliarov a iných. Okrem toho 
podľa rôznych štúdií z celého sveta väčšina žien a dievčat, ktoré vykonávajú prostitúciu, tvrdí, 
že v mladosti boli obeťami sexuálneho násilia zo strany mužov.

Násilie ako neoddeliteľná súčasť sexuálneho priemyslu je porušovaním základných ľudských 
práv a ako každý druh násilia malo by sa považovať za trestný čin. Jeho obete sú v dôsledku 
násilia vystavené aj vážnym zdravotným problémom, telesným i psychickým.
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Legalizovať prostitúciu znamená legalizovať toto systematické násilie a krajiny, ktoré 
legalizovali prostitúciu, vlastne podnietili dopyt a rozšírili trh obchodovania s ľuďmi.

Členské štáty, najmä tie, v ktorých je zlegalizovaná, regulovaná alebo tolerovaná prostitúcia, 
zabezpečujú primerané financovanie služieb zdravotnej starostlivosti a služieb pre ženy, ktoré 
chcú prostitúciu zanechať.

Ako sa už vyjadrila OSN v roku 1949, prostitúcia a s ňou spojené zlo obchodovania s ľuďmi 
na účely prostitúcie sú nezlučiteľné s dôstojnosťou a hodnotou ľudskej bytosti a ohrozujú 
šťastie jednotlivca, rodiny a spoločenstva.


	712985sk.doc

