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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om prostitutionen och dess hälsokonsekvenser för kvinnor i medlemsstaterna
(2007/2263(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN:s konvention från 1949 om bekämpning av människohandel och 
utnyttjande av prostituerade,

– med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor (CEDAW), där det i artikel 6 står att konventionsstaterna ska ”vidta alla 
lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor 
och utnyttjande av kvinnoprostitution”,

– med beaktande av CEDAW-kommitténs allmänna rekommendation nr 12, 
åttonde sessionen 1989, om våld mot kvinnor,

– med beaktande av CEDAW-kommitténs allmänna rekommendation nr 19, 
elfte sessionen 1992, om våld mot kvinnor,

– med beaktande av FN:s deklaration från 1993 om avskaffande av våld mot kvinnor, där 
det i artikel 2 stadgas att våld mot kvinnor ska anses omfatta ”fysiskt, sexuellt och 
psykiskt våld som förekommer ute i samhället inklusive våldtäkt, sexuellt utnyttjande, 
sexuellt ofredande och hotelser i arbetet, inom utbildningsinstitutioner och på andra 
platser, handel med kvinnor och tvångsprostitution”,

– med beaktande av FN:s konvention från 2000 mot gränsöverskridande organiserad 
brottslighet och tilläggsprotokollet till denna om förebyggande, bekämpande och 
bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn (Palermoprotokollet),

– med beaktande av uttalandet och handlingsplanen från den fjärde kvinnokonferensen i 
Peking, som antogs den 15 september 1995, och de resolutioner av den 18 maj 20001

respektive den 10 mars 20052 som antogs vid uppföljningsmötena 2000 (Peking+5) och 
2005 (Peking+10),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna3,

– med beaktande av den svenska lagstiftning från 1999 som kriminaliserar köp av sexuella 
tjänster och dess positiva effekter när det gäller förhindrandet av människohandel 
i sexuella syften och prostitution i och till Sverige,

– med beaktande av den finska lagstiftningen från 2006 som kriminaliserar köp av sexuella 
tjänster från offer för människohandel eller koppleri,

                                               
1 EGT C 59, 23.2.2001, s. 258. 
2 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
3 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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– med beaktande av den norska regeringens förslag från juli 2007 om att kriminalisera köp 
av sexuella tjänster,

– med beaktande av rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd 
till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp 
till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna1,

– med beaktande av EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att 
bekämpa och förhindra människohandel2, i vilken det står att EU:s institutioner och 
medlemsstaterna bör främja könsspecifika förebyggande strategier som en nyckelfaktor 
för att bekämpa människohandel med kvinnor och flickor. Detta innefattar tillämpning av 
principer för jämställdhet mellan kvinnor och män samt undanröjande av efterfrågan på 
alla former av utnyttjande, inbegripet sexuellt utnyttjande och utnyttjande för 
hushållsarbete,

– med beaktande av Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel och den 
förklarande rapporten från 2005, i synnerhet artikel 12 i kapitel 3 där hjälp till offer för 
människohandel särskilt nämns och artikel 17 där det stadgas att parterna, när de tillämpar
de åtgärder som nämns i det här kapitlet, ska sträva efter ökad jämställdhet mellan könen 
och integrera ett jämställdhetsperspektiv när åtgärderna utarbetas, genomförs och 
utvärderas,

– med beaktande av sin resolution av den 16 september 1997 om behovet av en europeisk 
kampanj för nolltolerans av våld mot kvinnor3,

– med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2006 om dagens situation när det gäller 
bekämpning av våld mot kvinnor och eventuella framtida åtgärder4,

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2008 om en EU-strategi för barnets 
rättigheter5,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-…/2008), och av följande skäl:

A. Forskning från Världshälsoorganisationen (WHO) under 2000 visar att väpnade konflikter 
medför att våldtäkter och prostitution ökar.

B. Forskning från WHO under 2005 visar att prostituerade kvinnor löper hög risk att utsättas 
för våld och sexuellt våld, såsom våldtäkt, vapenhot och strypning.

                                               
1 EGT L 261, 6.8.2004, s. 19.
2 EUT C 311, 15.12.2005, s. 1. 
3 EGT C 304, 6.10.1997, s. 55.
4 EUT C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
5 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0012.
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C. FN:s utvecklingsfond för kvinnor konstaterade 2005 att kvinnors exponering för våld ökar 
deras exponering för hiv/aids. Sårbarheten är oerhört stor i tvångssituationer som 
människohandel för prostitution och barnprostitution, där kvinnor och flickor har svårt att 
insistera på att kondom ska användas eller på annat sätt kontrollera på vilka villkor 
sexuellt umgänge äger rum.

D. Forskning från Kanada visar att prostituerade löper 60 till 120 gånger högre risk att bli 
slagna eller mördade än människor i allmänhet.

E. Det finns ett samband mellan att ha utsatts för våld och sexuellt utnyttjande och att hamna 
i prostitution och narkotikamissbruk.

F. Den som utnyttjas sexuellt under barndomen löper större risk att som vuxen hamna i en 
situation som offer, till exempel som prostituerad.

G. Studier visar att 60–70 procent av de prostituerade kvinnorna rapporterar att de har 
utnyttjats fysiskt som barn och att det finns ett samband mellan föräldrars missbruk av 
alkohol och narkotika och att barnen blir prostituerade.

H. Några vanliga psykologiska hälsoproblem bland prostituerade kvinnor är depression, 
självmordsförsök, panikattacker, traumatisk stress, sömnproblem, återkommande 
minnesbilder och migrän. Forskningen visar också att det posttraumatiska stressyndrom 
som prostituerade kvinnor upplever liknar det som politiska fångar upplever.

I. En australisk studie visar att en hög andel av prostituerade kvinnor har upplevt våld 
(85 procent) och våldtäkter (40 procent) och haft flera traumatiska upplevelser 
(93 procent) och depressioner (87 procent). Av de prostituerade i studien hade 75 procent 
utnyttjats sexuellt före 16 års ålder och 81 procent i sitt arbete.

J. Prostituerade kvinnor riskerar att hamna i narkotikamissbruk på grund av sitt betungande 
arbete och narkotikamissbrukare riskerar att hamna i prostitution för att kunna finansiera 
sitt missbruk.

K. Prostitution är ett okvalificerat arbete och många prostituerade kvinnor har låg 
utbildningsnivå, tillhör etniska minoriteter och har en bristfällig socioekonomisk 
bakgrund.

L. Män som någon gång har betalat för sex löper större risk att smittas av sexuellt 
överförbara infektioner.

M. Många prostituerade kvinnor skadas av alkoholpåverkade kunder. Det kan till exempel 
handla om överdrivna krav och oförutsebara aggressioner.

N. Det finns ett samband mellan alkoholförtäring och oskyddat sex.

O. Erfarenheter från Australien visar att prostitution, även när den är helt laglig, medför 
många risker i form av våld, sjukdomar och skador, vilket gör den otrygg och arbetet och 
arbetsmiljön farlig.
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1. Europaparlamentet anser att våld är ett hälsoproblem, det vill säga att våldsoffer lider av 
en mängd hälsoproblem.

2. Europaparlamentet anser att våld mot prostituerade kvinnor är ett stort hälsoproblem inom 
prostitutionen.

3. Europaparlamentet konstaterar att prostituerade kvinnor är betydligt mer exponerade för 
våld än andra kvinnor.

4. Europaparlamentet konstaterar att prostituerade kvinnor löper betydligt större risk att 
mördas än andra kvinnor.

5. Europaparlamentet konstaterar att prostituerade kvinnor löper betydligt större risk att 
skadas fysiskt och psykiskt, inte på grund av omfattande våld, utan av att dagligen utöva 
prostitution.

6. Europaparlamentet framhåller att prostituerade kvinnor löper betydligt större risk att 
drabbas av depression, självmordsförsök, panikattacker, traumatisk stress, sömnproblem, 
återkommande minnesbilder och migrän.

7. Europaparlamentet konstaterar att sexindustrin, oavsett om den är laglig, reglerad eller 
kriminaliserad i en medlemsstat, är en växande industri som är skadlig för prostituerade 
kvinnors hälsa.

8. Europaparlamentet konstaterar att de som köper prostituerade kvinnors tjänster och vägrar 
att använda kondom – och till och med betalar extra för att inte behöva göra det – riskerar 
att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar, främst hiv/aids.

9. Europaparlamentet framhåller att traditionella attityder enligt vilka kvinnor betraktas som 
underställda män bidrar till spridningen av pornografi och att kvinnor framställs och på 
andra sätt exploateras kommersiellt som sexobjekt, snarare än som individer, något som 
CEDAW-kommittén tar upp i sin ovannämnda allmänna rekommendation nr 19.

10. Europaparlamentet anser inte att sexindustrins hälsoeffekter inte kan betraktas som en 
isolerad företeelse inom sexindustrin, utan också påverkar samhället i stort. De som köper 
prostituerade kvinnors tjänster och vägrar använda kondom sprider sexuellt överförbara 
sjukdomar, främst hiv/aids, vid sina sexuella kontakter utanför sexindustrin.

11. Europaparlamentet anser att våld inom sexindustrin inte kan åtskiljas från industrin som 
sådan. En stor andel av det som betraktas som normala tjänster från prostituerade kvinnor 
definieras som våld i brottslagstiftningen.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka hur stor andel av 
befolkningen som har smittats av hiv/aids genom prostitution.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta och genomföra lagstiftning som 
överensstämmer med Palermoprotokollet.
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14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka vilka särskilda hälsorisker 
som prostituerade kvinnor löper – oavsett sexindustrins rättsliga ställning.

15. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som har legaliserat eller reglerat 
prostitutionen att införa samma rättsliga ram om säkerhet på arbetsplatsen som inom andra 
delar av arbetsmarknaden.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka hur utbrett missbruket av 
alkohol och narkotika är bland prostituerade kvinnor, eftersom flera studier från Kanada 
och Australien visar att detta är oerhört omfattande.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om hälsoläget förbättras till 
följd av artikel 13 i CEDAW-kommitténs ovannämnda allmänna rekommendation nr 19, 
enligt vilken konventionsstaterna enligt artikel 6 är skyldiga att ”vidta alla lämpliga åtgärder, 
inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av 
kvinnoprostitution”.

18. Europaparlamentet instämmer i CEDAW-kommitténs ovannämnda allmänna 
rekommendation nr 19, enligt vilken fattigdom och arbetslöshet tvingar många kvinnor 
och unga flickor till prostitution.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka hur och varför prostituerade 
kvinnor blir prostituerade, eftersom åtskilliga studier visar att en betydande andel av de 
prostituerade har utnyttjats sexuellt och/eller våldtagits som barn.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att jämföra hälsotillståndet inom sexindustrin 
i de medlemsstater där prostitution är reglerad, laglig eller kriminaliserad.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att undersöka hur utbrett 
narkotikamissbruket är bland prostituerade kvinnor och hur det har lett till att de har blivit 
prostituerade samt hur missbruket ökar deras exponering för hälsorisker.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera vilken gällande lagstiftning 
som finns i medlemsstaterna för att skydda kvinnor mot allt slags våld i vardagen 
(däribland sexuellt våld, utnyttjande inom familjen och sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen) och att vidta skyddsåtgärder för att se till att denna lagstiftning också 
tillämpas på prostituerade kvinnor.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie om hur pornografi 
bidrar till att öka sexindustrins omfattning, med avseende på CEDAW-kommitténs 
ovannämnda allmänna rekommendation nr 19.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.
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MOTIVERING

Redan 1949 slog FN i sin konvention om bekämpning av människohandel och utnyttjande av 
prostituerade fast att prostitution och dess negativa sidoeffekt människohandel för prostitution 
är oförenligt med människans värdighet och värde och att prostitution äventyrar individens, 
familjens och samhällets välfärd.

Sedan dess har olika länder gjort olika politiska ställningstaganden i fråga om prostitution. 
Det finns länder, t.ex. delar av Australien, där prostitution har varit en laglig industri 
i årtionden. I Europa finns det länder där sexindustrin har reglerats eller rent av legaliserats, 
som Tyskland, Österrike och framför allt Nederländerna.

Å andra sidan finns det länder som Sverige och Finland där ett annat synsätt har dominerat, 
baserat på en lagstiftning som kriminaliserar köp av sex. Norge håller på att anta en 
lagstiftning som liknar den svenska.

Även om detta betänkande är inriktat på den speciella frågan om sexindustrins hälsoeffekter 
kan man inte bortse från lagstiftningsfrågan. Detta betänkande är inriktat på de skadliga 
hälsoeffekter som sexindustrin som sådan medför och innehåller hänvisningar till ett antal 
studier som visar att kvinnor, som utgör en absolut majoritet av dem som säljer sex, exponeras 
för allvarliga hälsorisker som inte har att göra med omfattande våld, utan med den dagliga 
prostitutionen.

Detta måste åtgärdas. Hur ska de som vill betrakta prostitutionen som ett yrke bland andra 
komma till rätta med dessa förödande hälsokonsekvenser? Hur anser de som betraktar 
legalisering som ett sätt att skydda kvinnor som säljer sex att vi ska kontrollera inflödet av 
offer för människohandel, som är en direkt konsekvens av att efterfrågan legaliseras? Men 
den viktigaste frågan av allt är hur vi ska hantera det största problemet – nämligen att de 
förödande hälsokonsekvenserna för de kvinnor som säljer sex utgör en integrerad del av 
verksamheten som sådan, oavsett sexindustrins rättsliga ställning.

Sexindustrin utgör, oavsett om den är legaliserad eller reglerad, i sig en systematisk form av 
våld mot kvinnor – våldet är en integrerad del av det som prostituerade kvinnor förväntas göra 
i sitt arbete varje dag.

Detta grundläggande faktum om prostitutionens inbyggda våldsaspekt bevisas också av ett 
stort antal studier som klarlägger orsakerna till varför kvinnor blir prostituerade inom
sexindustrin. Det finns vissa förtryckande omständigheter som ökar sannolikheten för att 
kvinnor och flickor dras in i prostitution av hallickar och människohandlare. Det handlar 
bland annat om fattigdom, hemlöshet, drogberoende, bristande jämställdhet, diskriminering på 
grund av kön eller ras samt sexuellt, fysiskt och psykiskt våld från manliga släktingar, 
pojkvänner, makar, hallickar och andra. Dessutom framgår det av olika studier runt om i 
världen att majoriteten av de kvinnor och flickor som ägnar sig åt prostitution har varit utsatta 
för manligt sexuellt våld i sin ungdom.
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Det inneboende våldet inom sexindustrin utgör ett brott mot grundläggande mänskliga 
rättigheter och bör betraktas som en straffbar gärning som allt slags våld. Offren för detta våld 
exponeras också för allvarliga både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Att legalisera prostitution är att legalisera detta systematiska våld, och de länder som har 
legaliserat prostitution har därigenom stimulerat efterfrågan och ökat marknaden för 
människohandel.

Medlemsstaterna, i synnerhet de länder där prostitution är legaliserad, reglerad eller tolererad, 
bör se till att det finns erforderlig finansiering för hälsovård och tjänster för att hjälpa kvinnor 
ur prostitution.

Som FN förklarade redan 1949: ”Prostitution och dess negativa sidoeffekt människohandel 
för prostitution är oförenlig med människans värdighet och värde och äventyrar individens, 
familjens och samhällets välfärd”.
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