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Мета дослідження: визначити
вплив тренінгів
для правоохоронців на показник рівня стигми
та дискримінації
щодо секс-працівників (СП) в
трьох регіонах
(зокрема з’ясувати відсоток
правоохоронців,
які демонструють
ознаки стигми
по відношенню
до СП у групах, в
яких не проводили навчання, та
відсоток правоохоронців, які
знизили рівень
стигми по відношенню до СП у
результаті навчання).

Вступ

Методологія дослідження

Це дослідження проводиться в рамках проекту
“Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції
через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, розширення
доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та створення стійких та життєздатних систем охорони здоров’я”. В межах проекту проводились тренінги на тему «Подолання
стигми та дискримінації стосовно секс-працівників з боку представників правоохоронних
органів на національному та регіональному
рівнях» у переважній кількості областей.

При первинному обговоренні, в якості методу дослідження планувалося
використати фокус-групові дискусії з працівниками правоохоронних органів (тими, хто проходив відповідні тренінги, і тими, хто не проходив) та
глибинні інтерв’ю з тренерами, які проводили ці тренінги, в трьох містах
України: Житомирі, Луцьку та Одесі. Міста обирались за такими критеріями:
}} в них проводились тренінги для правоохоронців;
}} вказані міста умовно представляють центр, захід та південь країни
та мають протилежні значення обсягів виявлених адміністративних
правопорушень, передбачених статтею 181-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення відповідно до статистичних даних
(зокрема високі показники в Одеській області і низькі показники в
Житомирській області і західному регіоні).

З огляду на стислість строків дослідження і епідеміологічну ситуацію, були використані якісні
методи дослідження – глибинні інтерв’ю (ГІ) з
тренерами, які проводили відповідні тренінги, а
також глибинні інтерв’ю та фокус-групові дискусії (ФГД) з представниками правоохоронних
органів (тими, хто проходив тренінги, спрямовані на зниження рівня стигми та дискримінації
щодо секс працівників, та тими, хто не проходив
тренінги з даної тематики). Перевага якісних
методів дослідження (таких як ГІ та ФГД) полягає в тому, що вони дають змогу виявити мотивацію, уявлення та очікування респондентів (що
є важливим в контексті формування рекомендацій для наступних стадій проекту). Разом, з тим
дослідження має такі обмеження:
}} Оскільки були застосовані якісні методи дослідження, дослідження дозволяє говорити
про тенденції, але не про кількісно підтвердженні показники. Також ми не можемо по
результатам дослідження судити про ситуацію у всій країні.
}} Правоохоронці у своїх відповідях не завжди
були відверті, особливо на ФГД, які проходили
за присутності безпосереднього керівництва.
Цей фактор принаймні частково був компенсований завдяки інтерв’ю з тренерами.

Під час перших контактів було отримано згоду на участь від потенційних
учасників дослідження. Проте при подальшому спілкуванні пандемія та
інші обставини в регіонах внесли свої корективи, зокрема:
}} У Житомирі:
o Оскільки дільничні, які проходили тренінги, проживають у різних
населених пунктах області, немає можливості їх зібрати разом для
проведення фокус-групових дискусій;
o Багато поліцейських після роботи на місцевих виборах захворіло
на COVID-19, тому було можливим тільки індивідуальне спілкування
по телефону.
}} У Луцьку виявилося проблемним оперативно організувати дослідження
через епідемічну ситуацію та зміни у керівництві правоохоронних органів.
Через ці обставин було вирішено замінити Луцьк на Івано-Франківськ.
Таким чином, в якості методів збору даних, коли була така можливість,
були використані особисті інтерв’ю з тренерами та фокус-групові дискусії
з правоохоронцями, в решті випадків були проведені телефонні інтерв’ю.
Кількість глибинних інтерв’ю та фокус-групових дискусій наведена в таблиці нижче.
Таблиця 1. Кількість проведених глибинних інтерв’ю та фокус-групових
дискусій.
Цільова аудиторія
Тренери
Правоохоронці, які не
проходили тренінги
Правоохоронці, які
проходили тренінги

Житомир і
область
3 ГІ

Івано-Франківськ
і область
2 ГІ

6 ГІ

3 ГІ

1 ФГД (12 осіб)

3 ГІ

2 ГІ

1 ФГД (12 осіб)

Одеса
2 ГІ

Характеристики правоохоронців, які брали участь у дослідженні:
}} Рядові та керівники середньої ланки патрульної поліції (в т.ч. сектор
превенції), дільничні.
}} Досвід роботи: більшість – 5 років, меншість – від 6 до 20 років, 1 рік.
}} 34 чоловіка, 4 жінки.
Гайди для ГІ та ФГД наведені у додатку .
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Основні висновки і рекомендації
Основні висновки
Ми оцінили рівень стигматизації СП, спираючись на відповіді тренерів, а також на відповіді
поліцейських, що проходили або не проходили
тренінги. Частка поліцейських, що демонструють
стигматизуючу поведінку стосовно СП в своїй
роботі до участі у тренінгах становить 37%, тоді
як частка поліцейських, що демонструють стигматизуючу поведінку стосовно СП в своїй роботі
після участі у тренінгах – на 5 відсоткових пунктів нижче і складає 32%.

32%

37%

Потрібно зазначити, що проведені раніше дослідження щодо рівня стигми серед правоохоронців показували значно вищий рівень стигми,
але після реформи поліції змінилися методи
роботи патрульних у порівнянні з колишніми
працівниками міліції. Додатковий чинник, який
впливає на ситуацію – нестача кадрів і робоче
перевантаження поліцейських, які зосереджують свою увагу на важких злочинах та кримінальних злочинцях, оминаючи увагою СП.
Одним із головних факторів, що обумовлюють
негативне ставлення працівників поліції
до секс-працівників є протизаконність
секс-праці.

Поведінка та ставлення поліцейських до СП має
такі особливості:
}} Все ще існують так звані “рейди”, коли є вказівка начальства про необхідність «зібрати»
певну кількість протоколів і поліції доводиться «шукати» СП. Разом з тим, самі поліцейські говорять про безглуздість таких заходів і
те, що вони проводяться “для галочки”;
}} Правоохоронці не переслідують СП, проте
бездіяльні, коли справа стосується насилля
по відношенню до СП;
}} Рівень стигматизації порівняно вище серед
поліцейських-жінок, у віддалених від столиці
та від великих міст населених пунктах;
}} Як правило, поліцейські, які мають невеликий
досвід роботи, не стикалися з СП в роботі
і мають про них стереотипні уявлення. При
контакті з СП, скоріш за все, це призведе до упередженої поведінки/ставлення.

Рекомендації
Загалом більшість учасників дослідження говорили про те, що обрана методика проведення
тренінгу була дієвою. Про це зокрема свідчить те, що у тих відділках, де були проведені дватри тренінги, ставлення правоохоронців до СП змінилося на більш адекватне, зменшилася
частка тих, хто стигматизує СП. Водночас деякі тренери та учасники тренінгу, пропонували
рекомендації для підвищення ефективності тренінгів, що наведені нижче.
Щодо змісту тренінгу:

Щодо організації тренінгів:

}} Має максимально стосуватися роботи учасників тренінгу (і якомога менше – теорії).
Зокрема:

}} Тренінги мають покривати в тому числі ті
групи правоохоронців, які часто стикаються
з СП (наприклад, правоохоронці у великих
містах, представники департаменту боротьби
зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції);

o як захистити своє здоров’я, як
безпечно проводити обшук, які були
зміни у законодавстві, що стосуються
дискримінації;
o більше кейсів, алгоритмів дій в ситуаціях;
o міжнародний досвід;

}} Видавати на тренінгу «щось в руки» (брошура з телефонами сервісних організацій,
листівки, блокнот, флаер тощо); якщо можливо – ручки/блокноти в кінці тренінгу;

}} Наочність (використовувати відеоролики/
фільми);

}} Важливий зворотній зв’язок (подяки,
взаємодія);

}} Додати більше інформації про ВІЛ:

}} Бажані кава/солодощі після тренінгу.

o статистика регіону;

o профілактичні програми;

o організації, куди перенаправляти СП для
тестування на ВІЛ та інші хвороби та до
програм профілактики (краще брошура з
телефонами організацій);
}} Використовувати різну аргументацію для
правоохоронців в залежності від їхньої
статі;
}} Для тренінгів з правоохоронцями,
що працюють у віддалених районах: робити більший акцент
на питаннях, пов’язаних з
ВІЛ/СНІД (проблематика
секс-праці для них менш
актуальна, ніж у великих
містах).
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Результати інтерв’ю
Проведені тренінги: загальна картина
Опитані тренери зазначали, що їм достатньо
легко налагоджувати роботу з поліцейським
керівництвом щодо проведення тренінгів стосовно проблематики СП. Після реформування,
до керівництва поліції (особливо патрульної
поліції) прийшло більш молоде покоління, яке
є менш заангажованим, та важливою частиною
роботи яких є взаємодія з громадськістю та
громадськими організаціями. Також дещо змінились методи роботи поліції. Окрім того, більшість тренерів і раніше співпрацювали з поліцією і мають з керівництвом налагоджені зв’язки.
Проте можна виділити такі особливості у співпраці правоохоронних органів з представниками
громадянського суспільства:
}} Правоохоронні органи можна умовно поділити на більш відкриті для співпраці (патрульна
поліція) і менш відкриті (прокуратура).
}} Рівень співпраці між представниками правоохоронних органів та громадянського
суспільства може залежати від ставлення
конкретної людини (керівника правоохоронних органів);
}} Правоохоронці скоріше зацікавлені в темах,
пов’язаних з захистом здоров’я і власної родини, а не з проблематикою секс-праці;
}} Правоохоронці у більш віддалених від Києва
і обласних центрів районах в цілому менше
розуміють доцільність співпраці з громадянським суспільством.

Поліцейські, які відвідують тренінги спершу
демонструють різну реакцію: злість (якщо перевантажені роботою, а тренінг відбувається
у робочий час), байдужість (патрульні, які «висиджують» свій робочий час на тренінгу), зацікавленість (ті, хто прийшов навчатися в школу
поліції і відповідно вмотивований отримувати
нові знання / молодь). Загальне спостереження
тренерів полягає в тому, що принаймні частина
критично налаштованих (або не зацікавлених)
учасників тренінгів врешті «включаються» в
процес після початку роботи тренера. Зокрема
добре спрацьовують приклади (а не сухе визначення), розбір кейсів, відеоролики/кіно, що
зачіпають.

«З жінками важче говорити, осудження
з суто жіночої сторони… В першу чергу,
вони хочуть покарати, а не зрозуміти.
Хоча дуже добре на жінок діють аргументи
«у СП діти, треба годувати». Просто жінкам
і чоловікам заходить різна інформація»
тренер, Івано-Франківськ

«Поліції цікаве нове, наприклад,
таблетки АРТ. Для багатьох було
новим, що дискримінація заборонена
законодавчо»
тренер, Житомир

«Люди слухають з цікавістю те, що
стосується їх самих, їх проблем, а не
проблем СП, дуже цікавий міжнародний
досвід»
тренер, Житомир

«Коли був вже фідбек, динамічно,
було цікаво. Але поки лектор статично
розповідав теорію – цікаво, але ми це
все знаємо. Коли йде обмін думками,
інформація про іноземний досвід – було
яскравіше»
поліцейський, який проходив тренінг, Одеса

Поліцейських в першу чергу цікавлять наступні
теми:
}} Те, що безпосередньо стосується їхньої роботи та проблем, пов’язаних з роботою (зокрема, які є хвороби, як передаються, як захистити своє здоров’я, як діяти в тій чи іншій
ситуації правильно і в рамках закону);

«Цікаво, як себе захистити
(наркозалежні та СП передають
хвороби)», поліцейський, який проходив
тренінг, Івано-Франківськ

}} Статистика;
«Ті, які приходять на тренінги, видно,
що їм важко сприйняти інформацію.
Тобто важко змиритись начебто. Але коли
пояснюєш, для чого це розповідаєш (щоб
знизилась епідемія ВІЛ) – тоді починають
слухати»
тренер, Житомир
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}} Міжнародний досвід;
}} Щось нове, що стосується їхньої щоденної
діяльності.

«Про профілактичні програми, АРТ,
ВІЛ/СНІД [учасникам тренінгу] цікаво
слухати – тут правда, а от тут міф»

«Цікаво б послухати досвід людей які
з країн, до культури яких ми прагнемо
(правозахисників або колег), що пройшли
період, в якому зараз ми (недосконалість
законодавства, негаразди щодо
повноважень та прав поліцейського)»

тренер, Одеса

поліцейський, який проходив тренінг, Одеса
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Ставлення правоохоронців до СП
і стигматизація
Одним із головних факторів, що обумовлюють
негативне ставлення працівників поліції до
секс-працівників є протизаконність секс-праці.
За враженнями деяких тренерів, поліцейські
стигматизують не СП конкретно, а всіх порушників закону (і СП в тому числі).

}} Багато залежить від віддаленості від столиці та від великих міст: чим далі, тим менше
розуміння проблематики СП і вище рівень
стигматизації.

Відповідно переважна більшість тих, хто пройшов тренінги, не мали змоги застосувати свої
нові знання на практиці (особливо ті, що працюють в маленьких містечках).

«В місті нам взагалі поліцейські казали
– давно треба легалізувати, щоб навести порядок»

Варто додати, що незважаючи на відсутність
запитання про легалізацію/декриміналізацію
секс-праці, переважна більшість учасників
дослідження самі піднімали це питання. Всі
тренери висловились “за”, та 70% поліцейських
говорили про необхідність цих процесів.

тренер, Житомир
«Секс-праця є, була і мабуть буде...
секс-праця не буде проблемою якщо
це буде узаконене, цивілізовано та
налагоджено з точки зору здоров›я,
податків»
поліцейський, який не проходив тренінгу,
Житомир

Приблизно у половини опитаних правоохоронців негативні асоціації зі словами «секс-працівник», «секс-працівниця»: законопорушники,
злочин, примушування, низька мораль, погане
виховання, такі самі, як наркомани/алкоголіки. Решта декларує про нейтральне ставлення
(«звичайна робота для одних, задоволення у
інших»). Правоохоронці, які не проходили тренінги, порівняно частіше мають негативні асоціації з СП і в цілому більш негативно стосовно
них налаштовані («ми маємо ставитися до них
толерантно, проте, щоб розкрити злочин, а
ефективніше було б «натиснути»). Незалежно
від проходження тренінгів, правоохоронці, як
правило, впевнені, що вибір секс-праці як виду
зайнятості обумовлений складними життєвими
обставинами.
Виходячи з результатів ГІ та ФГД, поведінка та
ставлення поліцейських до СП має певні особливості:
}} Все ще існують так звані “рейди”, коли є вказівка начальства про необхідність скласти
певну кількість протоколів і поліції доводиться «шукати» СП. Разом з тим, самі поліцейські говорять про безглуздість таких заходів і
те, що вони проводяться “для галочки”.
1
10

}} Деякі тренери відмічали більш стигматизуюче ставлення до СП серед поліцейських-жінок, ніж серед поліцейських-чоловіків.
}} Представники Департаменту боротьби зі
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми порівняно більше, ніж інші підрозділи
Національної поліції, стикаються з СП при
виконанні функціональних обов’язків. Деякі
тренери згадували випадки зловживання
службовим становищем представників саме
цього департаменту;
«Там великий процент кришують це
діло… законодавство таке, що практично будь-кому можна прописати сутенерство, і з адміністративного перевести в кримінальне»
тренер, Одеса
}} Правоохоронці не переслідують СП, проте
бездіяльні, коли справа стосується насилля
по відношенню до СП;
}} Як правило, поліцейські, які мають невеликий
досвід роботи, не стикалися з СП в роботі і
мають про них стереотипні уявлення.
Майже всі правоохоронці, що брали участь у
дослідженні, вказали, що не взаємодіють з СП
у межах своїх професійних функціональних
обов’язків. Такі дані співпадають з результатами
кількісного опитування, яке проводилося у 2019
році (тоді 11,5% опитаних відмітили, що взаємодіють з СП у межах функціональних обов’язків1).

Ми оцінювали рівень стигматизації СП (див.
таблицю нижче), спираючись на відповіді тренерів, а також на відповіді поліцейських, що
проходили або не проходили тренінги. Потрібно
брати до уваги, що:
}} оцінювалися різні підрозділи поліції;
}} різний рівень взаємодії з СП в різних регіонах;
}} проведення двох-трьох тренінгів в одному
тому самому підрозділі давали значно помітніший результат, проте повторні тренінги
охоплювали не так багато регіонів.

«Після тренінгу дещо змінюється
термінологія. Наприклад, чую, як
вони між собою шуткують, говорячи
не «повія»/«проститутка», а «секспрацівниця». Так, це жарт, але, можливо, з
цього починається [зміна]»
тренер, Одеса
Потрібно зазначити, що проведені раніше дослідження щодо рівня стигми серед правоохоронців показували значно вищий рівень стигми, але
після реформи поліції змінилися методи роботи
патрульних у порівнянні з колишніми працівниками міліції. Додатковий чинник, який впливає
на ситуацію – нестача кадрів і робоче перевантаження поліцейських, які зосереджують свою
увагу на важких злочинах та кримінальних
злочинцях.

Таблиця 1. Оцінка частки поліцейських, що демонструють стигматизуючу поведінку до СП
Оцінка
Частка поліцейських, що демонструють стигматизуючу поведінку стосовно СП в своїй роботі ДО участі у
тренінгах
Частка поліцейських, що демонструють стигматизуючу поведінку стосовно СП в своїй роботі ПІСЛЯ участі у
тренінгах

37%
32%

«Основне, вони розуміють, що СП – це
людина зі своїми проблемами, станом
здоров›я і життєвою ситуацією… Важливо
давати [правоохоронцям] інформацію про
громадські організації, куди направити, як
діяти»
тренер, Івано-Франківськ

https://legalifeukraine.com/wp-content/uploads/2019/12/zvit_legalajf_2019.pdf
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