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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prostituciji in njenih posledicah za zdravje žensk v državah članicah
(2007/2263(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Konvencije ZN iz leta 1949 za preprečevanje in odpravljanje trgovine z 
osebami in izkoriščanja prostituiranja drugih,

– ob upoštevanju 6. člena Konvencije ZN iz leta 1979 o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk (CEDAW), v katerem piše, da bodo "države pogodbenice [...] sprejele vse primerne 
ukrepe, vključno z zakonodajnimi, za preprečevanje vseh oblik trgovine z ženskami ter 
izkoriščanja prostitucije žensk",

– ob upoštevanju splošnega priporočila št. 12 o nasilju nad ženskami, sprejetega leta 1989 
na osmi seji odbora za odpravo diskriminacije žensk,

– ob upoštevanju splošnega priporočila št. 19 o nasilju nad ženskami, sprejetega leta 1992 
na enajsti seji odbora za odpravo diskriminacije žensk,

– ob upoštevanje 2. člena deklaracije ZN iz leta 1993 o odpravi nasilja nad ženskami, v 
katerem piše, da nasilje nad ženskami zajema
"fizično, spolno in psihično nasilje v skupnosti, vključno s posilstvom, spolnimi 
zlorabami, spolnim nadlegovanjem in zastraševanjem na delovnem mestu, v šolskih 
ustanovah in drugod, trgovino z ženskami in prisilno prostitucijo",

– ob upoštevanju Konvencije ZN iz leta 2000 proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu in protokola o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, 
predvsem z ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu (palermski protokol),

– ob upoštevanju pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni 
konferenci o ženskah 15. septembra 1995, ter ukrepov po njej leta 2000 (Peking + 5) in 
leta 2005 (Peking + 10) in ob upoštevanju resolucij Evropskega parlamenta z dne 18. maja 
20001 in 10. marca 20052,

– ob upoštevanju Listine Evropske Unije o temeljnih pravicah3,

– ob upoštevanju švedske zakonodaje, ki je stopila v veljavo leta 1999, po kateri je 
kupovanje spolnih storitev kaznivo dejanje, ter njenih pozitivnih učinkov pri 
preprečevanju trgovine z ljudmi za spolne namene in prostitucijo na Švedskem in v 
Švedsko,

                                               
1  UL C 59, 23.2.2001, str. 258.
2  UL C 320 E, 15.12.2005, str. 247.
3  UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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– ob upoštevanju finske zakonodaje iz leta 2006, po kateri je kupovanje spolnih storitev od 
žrtve trgovine z ljudmi ali zvodništva kaznivo dejanje,

– ob upoštevanju predloga norveške vlade z julija 2007, da se kupovanje spolnih storitev 
opredeli kot kaznivo dejanje,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za 
prebivanje za državljane tretjih držav, ki so žrtve trgovine z ljudmi ali so jim pomagali pri 
nezakoniti preselitvi in ki sodelujejo s pristojnimi organi1,

– ob upoštevanju načrta EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje 
in boj proti trgovini z ljudmi2, v katerem piše, da morajo institucije EU in države članice 
spodbujati preventivne strategije v zvezi s spoloma kot ključni element v boju proti 
trgovini z ženskami in deklicami; to vključuje izvajanje načel enakosti med spoloma ter 
odpravo povpraševanja po vseh oblikah izkoriščanja, vključno s spolnim izkoriščanjem in 
izkoriščanjem dela za pomoč v gospodinjstvu,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi in njenega 
obrazložitvenega poročila iz leta 2005, zlasti tretjega poglavja 12. člena, ki posebej 
omenja pomoč žrtvam trgovine, in 17. člena, v katerem piše, da si "vsaka pogodbenica 
[...] pri uporabi ukrepov iz tega poglavja prizadeva spodbujati enakost spolov in integrira 
načelo enakosti spolov v razvoj, izvedbo in ocenjevanje ukrepov",

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. septembra 1997 o potrebi, da se na celotnem 
območju Evropske unije sproži kampanjo za nično stopnjo strpnosti do nasilja nad 
ženskami3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2006 o trenutnih razmerah v boju proti 
nasilju nad ženskami in možnih prihodnjih ukrepih4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2008 o strategiji EU o otrokovih 
pravicah5,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2008),

A. ker raziskava Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2000 kaže, da oboroženi konflikti 
povzročajo naraščanje posilstev in prostitucije,

B ker raziskava Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2005 kaže, da so prostitutke 
izpostavljene veliki nevarnosti nasilja in spolnega nasilja, kot so posilstvo, grožnja z 
orožjem in zadavljenje,

                                               
1 UL L 261, 6.8.2004, str.19.
2 UL C 311, 15.12.2005, str. 1.
3  UL C 304, 6.10.1997, str. 55.
4 UL C 288 E, 25.11.2006, str. 66.
5  Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2008)0012.
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C ker je Razvojni sklad Združenih narodov za ženske leta 2005 izjavil, da je zaradi 
izpostavljenosti žensk nasilju večja tudi njihova izpostavljenost virusu HIV/aidsu; 
ranljivost je izredno visoka v prisilnih razmerah, kot sta trgovina z ljudmi za namene 
prostitucije in otroška prostitucija, kjer ženske in dekleta nimajo dosti možnosti da bi 
vztrajala pri uporabi kondomov ali drugače nadzorovala pogoje, v katerih se izvajajo 
spolni odnosi,

D ker kanadske raziskave kažejo, da je za osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo, 60- do 120-
krat večja verjetnost, da bodo pretepene ali umorjene, kot za ostale ljudi,

E ker obstaja povezava med izkušnjami nasilja in spolne zlorabe ter ukvarjanjem s 
prostitucijo, pa tudi uživanjem in zlorabo drog,

F ker so odrasli, ki so bili v otroštvu spolno zlorabljeni, bolj ranljivi in lažje znova postanejo 
žrtve, kar vključuje tudi ukvarjanje s prostitucijo,

G ker študije kažejo, da je bilo 60 do 70 % prostitutk v otroštvu fizično zlorabljenih in da 
obstaja povezava med zlorabo alkohola in drog pri starših ter ukvarjanjem s prostitucijo,

H ker so med pogostimi psihičnimi zdravstvenimi težavami prostitutk depresija, poskusi 
samomora, napadi panike, travmatski stres, motnje v spanju, vsiljivi spomini in migrene; 
raziskave tudi kažejo, da je sindrom posttravmatskega stresa, ki ga doživljajo prostitutke, 
podoben tistemu, ki ga doživljajo politični zaporniki,

I ker neka avstralska študija kaže velik odstotek prostitutk, ki so doživele nasilje (85 %) in 
bile posiljene (40 %) ter imele večkrat hude travmatske izkušnje (93 %) in depresijo 
(87 %); 75 % jih je bilo spolno zlorabljenih pred 16. letom starosti in 81 % med 
opravljanjem svojega poklica,

J ker obstaja nevarnost, da prostitutke zaradi bremena svojega poklica postanejo uživalke 
drog, uživalke drog pa se začnejo ukvarjati s prostitucijo, da si zagotovijo sredstva za 
podpiranje svoje zasvojenosti,

K ker je ukvarjanje s prostitucijo nekvalificirano delo in ker imajo prostitutke nizko stopnjo 
izobrazbe, pripadajo etničnim manjšinam in izhajajo iz zapostavljenega 
družbenogospodarskega okolja,

L ker je za moške, ki so imeli spolne odnose za plačilo, veliko bolj verjetno, da so se okužili 
s spolno prenosljivo boleznijo,

M ker številne prostitutke trpijo škodljive posledice zaradi strank, ki so pod vplivom 
alkohola, kot so pretirane zahteve in nepričakovana napadalnost,

N ker obstaja povezava med uživanjem alkohola in nezaščitenimi spolnimi odnosi,

O ker izkušnje v Avstraliji kažejo, da je prostitucija tudi takrat, ko je popolnoma 
legalizirana, povezana s številnimi nevarnostmi, kot so nasilje, bolezni in poškodbe, zaradi 
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česar ta poklic ni varen, nevarno pa je tudi delovno okolje,

1. opredeljuje nasilje kot zdravstveni problem, ko imajo žrtve nasilja številne zdravstvene 
težave;

2. opredeljuje nasilje nad prostitutkami kot resen zdravstveni problem v prostituciji;

3. se zaveda, da so prostitutke veliko bolj izpostavljene nasilju kot druge ženske;

4. se zaveda, da so prostitutke veliko bolj izpostavljene nevarnosti, da bodo umorjene, kot 
druge ženske;

5. se zaveda, da so prostitutke veliko bolj izpostavljene fizičnim in psihičnim poškodbam, ki 
niso povezane z izrednim nasiljem, temveč z vsakodnevnim ukvarjanjem s prostitucijo;

6. se zaveda, da so prostitutke veliko bolj izpostavljene depresijam, poskusom samomora, 
napadom panike, travmatskemu stresu, motnjam v spanju, vsiljivim spominom in 
migrenam;

7. ugotavlja, da je spolna industrija ne glede na to, ali je v posamezni državi članici zakonita, 
urejena s predpisi ali opredeljena kot kaznivo dejanje, vedno močnejša dejavnost, ki škodi 
zdravju prostitutk;

8. se zaveda, da so moški, ki kupujejo storitve prostitutk in zavračajo uporabo kondoma ter 
za to celo plačajo več, izpostavljeni nevarnosti, da se okužijo s spolno prenosljivimi 
boleznimi (SPB), zlasti z virusom HIV/aidsom; 

9. se zaveda, da tradicionalni pogled, ki je naveden v splošnem priporočilu št. 19 odbora za 
odpravo diskriminacije žensk, po katerem so ženske podrejene moškim, prispeva k 
širjenju pornografije ter upodabljanju in izkoriščanju žensk v komercialne namene kot 
spolnih predmetov in ne kot oseb;

10. ugotavlja, da vplivi spolne industrije na zdravje niso omejeni le na spolno industrijo, 
temveč prizadenejo tudi širšo skupnost; odjemalci storitev prostitutk, ki zavračajo uporabo 
kondoma, med spolnimi odnosi zunaj spolne industrije širijo spolno nalezljive bolezni, 
zlasti HIV/aids;

11. ugotavlja, da je nasilje s spolno industrijo neločljivo povezano, saj je velik delež storitev 
prostitutk, ki veljajo za normalne storitve, v kazenskem sistemu opredeljenih kot nasilje;

12. poziva države članice, naj preučijo delež ljudi, okuženih z virusom HIV/aidsom prek 
prostitucije;

13. poziva države članice, naj sprejmejo in izvajajo zakonodajo v skladu s palermskim 
protokolom;

14. poziva države članice, naj ne glede na pravni status spolne industrije preučijo posebna 
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zdravstvena tveganja, katerim so prostitutke izpostavljene;

15. poziva države članice, v katerih je prostitucija zakonita ali urejena s predpisi, naj 
vzpostavijo enak pravni okvir glede varnosti na delovnem mestu kot na drugih področjih 
trga dela;

16. poziva države članice, naj preučijo stopnjo uživanja alkohola in drog med prostitutkami, 
saj je ta stopnja po študijah v Kanadi in Avstraliji izjemno visoka;

17. poziva Komisijo, naj preuči možnosti izboljšanja zdravja na podlagi 13. poglavja 
splošnega priporočila št. 19 odbora za odpravo diskriminacije žensk, v katerem piše, da 
morajo države pogodbenice v skladu s 6. členom sprejeti ukrepe za preprečevanje vseh 
oblik trgovine z ženskami in izkoriščanja prostitucije žensk;

18. se strinja s splošnim priporočilom št. 19 odbora za odpravo diskriminacije žensk, v 
katerem piše, da revščina in brezposelnost silita v prostitucijo številne ženske, tudi 
deklice;

19. poziva države članice, naj preučijo, kako in zakaj ženske postanejo prostitutke, saj je v 
številnih študijah navedeno, da so bile mnoge med njimi v otroštvu spolno zlorabljene 
in/ali posiljene;

20. poziva Komisijo, naj primerja razlike v zdravju v spolni industriji med državami 
članicami, kjer je prostitucija urejena s predpisi, zakonita ali opredeljena kot kaznivo 
dejanje;

21. poziva države članice, naj preučijo stopnjo zlorabe drog med prostitutkami in njihov vpliv 
na to, da so postale prostitutke, pa tudi na to, koliko so zaradi tega bolj izpostavljene 
zdravstvenim tveganjem;

22. poziva Komisijo, naj preveri veljavno zakonodajo držav članic za zaščito žensk pred 
vsemi vrstami nasilja v vsakdanjem življenju (vključno s spolnim nasiljem, zlorabami v 
družini in spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu) in naj tudi zagotovi, da se 
uporablja, ko gre za prostitutke;

23. poziva Komisijo, naj v skladu s splošnim priporočilom št. 19 odbora za odpravo 
diskriminacije žensk opravi študijo o tem, kako pornografija prispeva k razvoju spolne 
industrije;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic;
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OBRAZLOŽITEV

Že leta 1949 je v Konvenciji ZN o preprečevanju in odpravljanju trgovine z osebami in 
izkoriščanja prostituiranja drugih pisalo, da sta prostitucija in njeno spremljajoče zlo, to je 
trgovina z ljudmi za namene prostitucije, nezdružljiva s človeškim dostojanstvom in 
vrednostjo ter ogrožata dobrobit posameznika, družine in skupnosti.

Od tedaj so različne države sprejele različna politična stališča o prostituciji. V nekaterih 
državah, na primer v delih Avstralije, je prostitucija že desetletja zakonita dejavnost. V Evropi 
so države, kot so Nemčija, Avstrija in zlasti Nizozemska, kjer je bila spolna industrija urejena 
s predpisi ali celo legalizirana.

V državah, kot sta Švedska in Finska, pa je prevladovalo drugačno razmišljanje, temelječe na 
zakonodaji, ki opredeljuje kupovanje spolnih uslug kot kaznivo dejanje. Norveška bo kmalu 
sprejela zakonodajo, ki je podobna švedski.

Čeprav se poročilo osredotoča na posebno vprašanje o posledicah spolne industrije za zdravje, 
vprašanja zakonodaje ne gre zanemarjati. Poročilo se osredotoča na škodljive vplive spolne 
industrije na zdravje. V njem so navedene nekatere študije, ki kažejo, da so ženske, ki so pri 
prodajanju spolnih uslug v pretežni večini, izpostavljene resnim nevarnostim za zdravje, ki 
niso povezane z izrednim nasiljem, temveč z vsakodnevnim opravljanjem prostitucije.

To vprašanje je treba obravnavati. Tiste, ki želijo obravnavati prostitucijo kot vsak drug 
poklic, sprašujemo: Kako nameravate obravnavati te uničujoče posledice za zdravje? Tiste, ki 
menijo, da je legalizacija način za zaščito žensk, ki prodajajo spolne usluge, pa sprašujemo: 
Kako bomo lahko nadzirali pritok žrtev trgovine z ljudmi, ki je neposredna posledica 
legalizacije povpraševanja? Predvsem pa se postavlja vprašanje, kako bomo obravnavali 
največji problem, in sicer ta, da so uničujoče posledice za zdravje žensk, ki prodajajo spolne 
usluge, ne glede na pravni status spolne industrije neločljivo povezane s to dejavnostjo.

Spolna industrija je ne glede na to, ali je legalizirana ali urejena s predpisi, sama po sebi 
sistematična oblika nasilja nad ženskami. Nasilje je namreč sestavni del tega, kar se od 
prostitutk pričakuje pri opravljanju njihove vsakodnevne dejavnosti.

To temeljno dejstvo o prostituciji podkrepljujejo tudi številne študije, ki obravnavajo razloge, 
zaradi katerih se ženske začnejo ukvarjati s prostitucijo v okviru spolne industrije. Verjetnost, 
da bodo zvodniki in prekupčevalci ženske in dekleta speljali v prostitucijo, povečujejo 
zatiralne razmere, kot so revščina, brezdomstvo, zasvojenost z drogami, neenakost med 
spoloma, diskriminacija zaradi spola in rasna diskriminacija ter spolno, fizično in psihično 
nasilje, ki ga izvajajo moški sorodniki, prijatelji, možje, zvodniki in drugi. Poleg tega različne 
študije po svetu kažejo, da je bila večina žensk in deklet, ki se ukvarjajo s prostitucijo, v 
mladosti žrtev spolnega nasilja moških.

Nasilje, ki je neločljivo povezano s spolno industrijo, pomeni kršenje temeljnih človekovih 
pravic in ga je treba tako kot vsako obliko nasilja opredeliti kot kaznivo dejanje. Žrtve tega 
nasilja so zaradi njega izpostavljene tudi resnim zdravstvenim težavam, tako fizičnim kot 
psihičnim.
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Legalizacija prostitucije pomeni legalizacijo sistematičnega nasilja. Države. ki so prostitucijo 
legalizirale, so s tem spodbudile povpraševanje in prispevale k povečanju trgovine z ljudmi.

Države članice, zlasti tiste, v katerih je prostitucija legalizirana, urejena s predpisi ali se 
dopušča, morajo zagotoviti ustrezna sredstva za zdravstvene storitve in storitve, ki bodo 
ženskam omogočile, da se bodo prenehale ukvarjati s prostitucijo.

V Združenih narodih so že leta 1949 izjavili, da sta prostitucija in njeno spremljajoče zlo, to je 
trgovina z ljudmi za namene prostitucije, nezdružljiva s človeškim dostojanstvom in 
vrednostjo ter ogrožata dobrobit posameznika, družine in skupnosti.
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