ПРИПИНІТЬ ІГНОРУВАТИ ДАНІ:
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КЛІЄНТІВ ЗАГРОЖУЄ СЕКС-ПРАЦІВНИКАМ!
ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ
КРИМІНАЛІЗАЦІЇ КЛІЄНТІВ:

ЗАЯВЛЕНІ УСПІХИ:
Секс працівники, охорона здоров’я та
правозахисна організація попередили
про небезпечні наслідки криміналізації
кримінальної відповідальності клієнта.
Декриміналізувати секс-роботу зараз.

Швеція 1999 р
Норвегія 2009 року
Ісландія 2009 року

У ТРЬОХ КРАЇНАХ КРИМІНАЛІЗАЦІЯ
КЛІЄНТІВ БУЛА ДОДАНА ДО ВЖЕ ІСНУЮЧОЇ
КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СЕКС-ПРАЦІВНИКІВ:

Північна Ірландія
(Великобританія) 2015 року
Франція 2016 року
Ірландія 2017

Албанія 2012 року
Литва 2015 року
Сербія 2016 р

НАСЛІДКИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ КЛІЄНТІВ:
ШВЕЦІЯ 1999 Р:

НОРВЕГІЯ 2009 РОКУ:

• Шведська поліція: no confirmed не
підтвердилося зменшення кількості
секс-працівників1.

Міжнародна Амністія: секс-працівники
на вулиці регулярно піддаються
зупинкам поліції, опитуванням та
перевіркою тотожності, і часто в
результаті цих зупинок накладаються
штрафи.4. Результати:

СТОКГОЛЬМ

90

ТАЙСЬКИХ МАСАЖНИХ
КАБІНЕТІВ
(2009)

250

ТАЙСЬКИХ МАСАЖНИХ
КАБІНЕТІВ
(2013)

• Зростання темпів насильства: хоча
достовірне дослідження з цього
питання відсутнє, секс-працівники
“висловлюють страх перед зростанням
насильства, а також фактичним
збільшенням”2
• Збільшення стигми: згідно з
дослідженням, більшість людей вважає,
що самі секс-працівники повинні бути
криміналізовані, ніж раніше.3
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ДЕПОРТАЦІЯ

ВИСЕЛЕННЯ

Оцінка законодавства за контрактом,
проведене компанією Vista
Аналіз: "Жінки на вуличному ринку
повідомляють про слабкі позиції на
переговорах і більше проблем, пов'язаних
із безпекою, ніж раніше, ніж було
запроваджено закон. У приміщенні
ринку проститутки висловлюють
занепокоєння "викликами". Вони
вважають за краще, щоб клієнти
відвідували їх у власній квартирі або
власному номері готелю ".4

НОРВЕГІЯ 2009 РОКУ:
5

НАСИЛЬСТВО ПРОТИ ЖІНОК-СЕКС-ПРАЦІВНИЦЬ :

2007/2008

2012 p

Досвід насильства - загальна вибірка

52%

59%

Досвід насильства – секс-працівники в приміщенні

33%

43 %

Досвід насильства – секс-працівники на вулиці

58%

76%

Досвід насильства серед нігерійських секс-працівників

33%

83%

Досвід застосування насильства серед секс-працівників Таїланду

21%

40%

ФРАНЦІЯ 2016 РОКУ:
Medecins du Monde: насильство проти
секс-працівників подвоїлось з часу
введення закону.6
Lotus Bus, що надає послуги секспрацівникам: кількість юридичних
супровідів жертв насильства в 2015 році

< 2X

кількість правових супровід жертв
насильства в квітні-вересні 2016 року
• Квітень-вересень 2015 року: 441 секспрацівник, що постраждав від насильства,
отримав юридичну підтримку
• Квітень 2016: прийнятий законопроект про
криміналізацію клієнтів

"Найуразливіша спільнота сплачує наслідки
цього моралістичного закону. Це соціальна та
людська катастрофа для секс-працівників. Вони
абсолютно втрачені психологічно, є багато ВІЛпозитивних секс-працівників. Через те, що тепер
вони повинні рухатися з міста у місто, вони
переривають антиретровірусне лікування ".
Джованна Ринкон, місіонерський секс-працівник, голова
Acceptess Transgenres

"З новим законом менше клієнтів, і ми маємо
більший тиск, перш ніж ми зможемо вибрати
клієнта, тепер їх мало, тому ми також повинні
приймати клієнтів, яким ми не довіряємо. Якщо
ми не приймемо, то ми не маємо грошей. Це так.
Це дуже небезпечно, і небезпека зростає ".
Мігрант з Китаю. Жінка секс-працівниця

• Квітень-вересень 2016 року: 71 сексуальний
працівник, що постраждав від насильства,
отримав юридичну підтримку

ІРЛАНДІЯ 2017:
Зростання нападів на секс-працівників
з часу вступу закону в силу:7

"У мене були клієнти, які сказали мені, що якщо я
не зроблю щось, що вони хотіли, вони викличуть
правоохоронців і відправлять у мою квартиру, це
як шантаж".
Єва, жінка секс-працівниця

1635
ЗВІТІВ

ЗБІЛЬШЕННЯ НА

61%

липень 2017 року: серія нападів з ножем та
пограбування секс-робітників.
Gardai: напади були проведені тими ж трьома
чоловічими бандами, які орієнтувалися на
секс-працівників, вважаючи, що вони менш
схильні подати кримінальну скаргу.
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