NORME LEGALE PRIVIND MUNCA SEXUALĂ
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PROHIBIȚIA
IDEOLOGIE:

CONSECINȚE:

munca sexuală și lucrătorii și lucrătoarele
sexuale sunt imorali/e, lucrătorii și
lucrătoarele sexuale sunt vectori HIV
și alte boli, și reprezintă
o amenințare la adresa societății

• lucrătoarele și lucrătorii sexuali și locurile lor de muncă sunt ținta
raziilor poliției, lucrătoarele și lucrătorii sexuali sunt forțați să se testeze
pentru HIV, ITS, hepatite B și C, fiind posibil ca rezultatele să fie făcute
publice

Albania, Armenia, Slovenia, Rusia,
Ucraina

40%

• lucrătoarele și lucrătorii sexuali nu pot accesa mecanismele justiției, din
moment ce poliția este principalul lor agresor
• conform unui raport întocmit în Europa Centrala și de Est, și Asia
Centrală, mai mult de 40% din lucrătoarele sexuale au trecut prin
abuzuri fizice din partea poliției, în decursul unui singur an precedând
cercetarea2
• poliția tratează prezervativele folosite de lucrătorii/lucrătoarele sexuale
drept probă, astfel încât ei/ele ajung să ezite în a le mai folosi când
muncesc
• în Europa de Est, majoritatea transmiterilor noi HIV au loc în rândul
populațiilor cheie cele mai afectate, inclusiv lucrători și lucrătoare
sexuale, persoane care consumă droguri injectabile, și bărbați care
întrețin contacte sexuale cu bărbați3

MODELUL SUEDEZ
IDEOLOGIE:

CONSECINȚE:

lucrătoarele și lucrătorii sexuali
sunt victime ale patriarhatului
și violenței împotriva femeilor c
omisă de către bărbați

• volumul de muncă sexuală nu a scăzut: potrivit Poliției Suedeze,
numărul de saloane de masaj tailandez, unde se suspectează ca s-ar
oferi servicii sexuale, s-a triplat în ultimii 3 ani4

Suedia, Norvegia, Islanda,
Irlanda de Nord (UK), Irlanda,
Franța

• conform unei cercetări, jumătate din participanții/participantele la
acest chestionar, lucrători și lucrătoare sexuale, au avut mai puțină
încredere în serviciile sociale și poliție după introducerea noii legi,
aceasta împiedicându-i/le să reclame la autorități cazurile de violență5
• lucrătoarele și lucrătorii sexuali care lucrează pe stradă se confruntă cu
un nivel ridicat de concurență, tarife în scădere și condiții de lucru mai
proaste, fiind astfel nevoițe/ți să se bazeze pe clienți mai agresivi sau
terțe părți, sau să ofere servicii sexuale fără prezervativ
• deși munca sexuală nu este interzisă pe hârtie, legi adiacente
municipale sau acțiuni vizând clienții duc la aresturi și deportarea
lucrătoarelor sexuale migrante fără documente6

3X

• stigma și atitudinile discriminatorii sunt în creștere: conform unui
chestionar din 2015, mai multe persoane sunt de părere că munca
sexuală, și lucrătorii și lucrătoarele sexuale înșiși/însele, are trebui să fie
criminalizate: 52% au fost de această părere în 2015, în comparație cu
30% înainte de introducerea acestei legi7

Pentru mai multe detalii despre
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LEGALIZAREA
IDEOLOGIE:

CONSECINȚE:

munca sexuală și lucrătorii și
lucrătoarele sexuale trebuie să fie atent
controlate și reprimate de către stat

• sistem pe două niveluri: numai un anumit procent din lucrătoarele
sexuale și afacerile din industrie se pot conforma reglementărilor
stricte

REGLEMENTAREA STRICTĂ SE MANIFESTĂ ÎN
DIVERSE FORME:
înregistrarea lucrătorilor și
lucrătoarelor sexuale, limitarea
numărului, locațiilor, criteriilor de
funcționare ale locurilor unde se
practică munca sexuală; condiții
impunând cine anume poate lucra
drept lucrător/lucrătoare sexuală, de
pildă prin analize medicale obligatorii

• cele și cei care nu se conformează se confruntă cu amenzi și pedepse
• în Turcia și Grecia, numai munca sexuală practicată în locații indoor
este legală, iar lucrătoarele/lucrătorii sexuali pot munci numai dacă
sunt necasătorite/ți. În Turcia, genul declarat în acte trebuie să fie
feminin, ceea ce rezultă în excluziunea majorității femeilor trans
• în Ungaria, lucrătoarele și lucrătorii sexuali ce lucrează pe stradă pot
acosta clienți numai în așa numitele “zone de toleranță” sau “zone
protejate”
• în Olanda, mai multe municipalități au încercat în ultimii ani să
introducă înregistrarea obligatorie a lucrătorilor și lucrătoarelor sexuale
• în Germania, conform noii legi introduse în 2017, lucrătoarele și
lucrătorii sexuali trebuie să se înregistreze la autoritățile desemnate,
care vor decide dacă le este acordat permisul de muncă8

Germania, Olanda, Elveția, Ungaria,
Grecia, Turcia

§

DEZINCRIMINAREA
9

IDEOLOGIE:

CONSECINȚE:

munca sexuală este recunoscută legal
drept muncă și tratată la fel ca alte
profesii din sectorul serviciilor, lucrătorii
și lucrătoarele sexuale având acces la
drepturile muncii

• numărul lucrătoarelor sexuale și numărul persoanelor traficate în
industria sexului nu au crescut

Noua Zeelandă

• 90 % din lucrătorii și lucrătoarele sexuale sunt de părere că noul model
le-a îmbunătățit capacitatea de a-și apăra drepturile privind munca și
accesul la sănătate și siguranță
• 57% din lucrătorii și lucrătoarele sexuale intervievate au fost de părere
că atitudinea poliției s-a îmbunătățit după dezincriminare
• 64% din lucrătorii și lucrătoarele sexuale intervievate au fost de părere
că a devenit mai ușor să refuze clienți. Înaintea dezincriminării, acest
procent era 37%.
• mai multe lucrătoare și lucrători sexuali au declarat că în timpul
vizitelor la doctor divulgă meseria lor, și fac regulat controale de
sănătate

90%

• potrivit Lancet, un jurnal medical important în domeniu,
dezincriminarea ar putea preveni transmiterea HIV cu 33-46% în
următorul deceniu10
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