Aicinājums Parlamentu deputātiem un politikas veidotājiem
par prostitūcijas izskaušanu
Prostitūcijas izskaušanas progresu var panāk ar likumdošanu!
1. Prostitūcija ir vardarbība.
2. Tā sevišķi ietekmē visievainojamākos.
3. Tā ir šķērslis līdztiesībai starp sievietēm un vīriešiem.
4. Tā galvenokārt ir saistīta ar organizētās noziedzības tīkliem un cilvēku tirdzniecību.
5. Vienīgais pierādītais modelis ir abolicionistu modelis, kura mērķis ir samazināt prostitūciju un ļaut
prostitūcijā iesaistītajām personām iziet no prostitūcijas.
6. Šā modeļa mērķis ir samazināt prostitūciju ne tikai kādā noteiktā teritorijā. Vienīgā efektīvā rīcība
ir koncentrēta un vienota rīcība reģionālā un starptautiskā līmenī.
7. Šo iemeslu dēļ, mēs, nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji no visām Baltijas valstīm, pieprasām,
lai nacionālie likumi un valstu politika tiktu harmonizēta prostitūcijas izskaušanas nodrošināšanai,
t.i.:
- Apņēmīgi un sistemātiski iestāties pret sutenerismu un cilvēku tirdzniecību;
- Dekriminalizēt prostitūcijā iesaistītās personas;
- Pastiprināt sutenerisma un cilvēku tirdzniecības upuru tiesību ievērošanu un atbalstīt personas,
kuras vēlas izkļūt no prostitūcijas;
- Saukt pie atbildības seksa pircējus un aizliegt seksuālu aktu pirkšanu;
- Aizliegt visa veida tiešu un netiešu seksuālo pakalpojumu reklāmu;
- Ieviest dzimumizglītību un prostitūcijas novēršanas politiku;
- Veicināt pētījumus jomās par prostitūciju un cilvēku tirdzniecību un harmonizēt datu
apkopošanas sistēmas.
8. Mēs, Baltijas valstu NVO pārstāvji, ar šo radām starptautisku tīklu un aicinām mūsu valdību,
reģionālo pārvaldes institūciju, starptautisko aģentūru, jo sevišķi ANO, mobilizāciju un iesaisti, lai
izskaustu prostitūciju. Mēs apņemamies informēt visus sabiedriskās domas sektorus par
prostitūcijas sistēmas realitāti.
Aicinājums ir atvērts parakstīšanai Parlamentu deputātiem un politikas veidotājiem Igaunijā:
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Pirmie parakstītāji:
• Eluliin, vadītāja Eda Mölder
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT), valdes locekle Reet Laja
• MARTA Centre, vadītāja Iluta Lāce
• Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras / Center Against Human Trafficking and
Exploitation, vadītāja Kristina Mišinienė
• Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras / Klaipeda Social and Psychological Services
Center, vadītāja Dalia Puidokienė

