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Перелік умовних скорочень
ВІЛ | Вірус імунодефіциту людини
ВООЗ | Всесвітня організація охорони здоров’я
ЖСП | Жінки секс-працівники
ІПСШ | Інфекції, які передаються статевим шляхом
ЛГБТ | Лесбіянки, геї, бісексуали, транссексуали
МОЗ | Міністерство охорони здоров’я
НУО | Неурядові організації
ПРООН | Програма розвитку ООН
ОяВН | Особи, які вживають наркотики
СНД | Співдружність Незалежних Держав
СП | Секс-працівники
ТСП | Транссексуали секс-працівники
УО | Урядові організації
ЧСП | Чоловіки секс-працівники
ЧСЧ | Чоловіки, які мають секс із чоловіками
ЮНЕЙДС | Об’єднана програма ООН з питань ВІЛ/СНІДу
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Тлумачення поняття «секс-бізнес»
Термін "секс-бізнес", на думку борців за права проституток,
означає діяльність усіх тих осіб, які надають сексуальні послуги
дорослим за плату та за взаємною згодою. Усіх секс-працівників
об'єднує те, що вони отримують свій дохід із секс-бізнесу,
орієнтованого на дорослих, як легального, так і нелегального.
Взагалі терміни «проституція» і «проститутки»
використовуються борцями за права секс-працівників тоді, коли
мова йде про правовий контекст і юридичні визначення.
Термін «секс-працівник» прийнятий і використовується
агенціями Організації Об'єднаних Націй, незалежно від того, чи
до секс-бізнесу ставляться толерантно, чи він є забороненим, чи
легалізованим.
Відповідно до «Керівництва ЮНЕЙДС з питань ВІЛ та сексбізнесу» (2012), до секс-працівників відносяться «дорослі (у віці
18 років і старше) жінки, чоловіки та транссексуали, які
отримують гроші або речі, як плату за сексуальні послуги, як
регулярно, так і час від часу».
Яке твердить ВООЗ у книзі «Профілактика та лікування ВІЛ та
інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, для секспрацівників у країнах із низьким і середнім рівнем доходів
(2012)», секс-бізнес− це секс з обопільної згоди між дорослими,
який має різні форми у різних країнах, всередині країн та громад.
Секс-бізнес може відрізнятись за ступенем своєї «формалізації»
чи «організованості».
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Вступ
Огляд епідемії ВІЛ-інфекції
Україна переживає найважчу епідемію
ВІЛ-інфекції серед країн Східної Європи
та СНД.1 За даними офіційної
статистики, протягом 1987-2011 років в
Україні було зареєстровано 202 787
випадків ВІЛ-інфекції серед громадян
України, у тому числі 46 300 випадків
захворювання на СНІД та 24 626
випадків смерті від захворювань,
зумовлених СНІД.2
У 2011 р. у країні зареєстровані
найбільша кількість нових випадків ВІЛінфекції (21 177) та найвищий показник
захворюваності на ВІЛ (46,2 на 100 тис.
населення) за весь період спостереження
за ВІЛ-інфекцією в Україні з 1987 р.3.
2012 року, в порівняння із 2011 р.,
незначно зменшились кількість вперше
зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції
(до 20 743; на 2.0%) та показник
захворюваності на ВІЛ (до 45,5 на 100
тис. населення; на 1.5%).4
Сучасний стан розвитку епідемічного
процесу ВІЛ-інфекції в країні
характеризується широким поширенням
ВІЛ передусім серед осіб, які
відносяться до груп високого ризику
1

UNAIDS ‘World AIDS DAY Report 2012’ (2012, p.
43).
2
Міністерство охорони здоров’я України
«Гармонізований звіт України про досягнутий
прогрес у здійсненні національних заходів у
відповідь на епідемію СНІД. Звітний період:
січень2010 р.- грудень 2011р.», Київ - 2012 (2012,
с. 10).
3
Там же, с. 10.
4
Інформаційний бюлетень «ВІЛ-інфекція в
Україні» № 39 МОЗ України, ДУ «Український
центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ
України», ДУ «Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського
НАМН України». Київ, 2012.

інфікування − споживачів ін'єкційних
наркотиків, працівників секс-бізнесу та
чоловіків, які мають секс з чоловіками.
Поширеність ВІЛ-інфекції серед ОяВН є
особливо високою. Дозорні
епідеміологічні дослідження ВІЛ,
проведені у рамках інтегрованого
біоповедінкового дослідження у 2011
році серед осіб груп ризику, виявили
високі показники інфікування: 21,5%
(20,6% - 22,8%) серед ОяВН, 9,0%
(8,18% - 9,82%) серед ЖСП та 6,4 %
(2,4% - 10,4%) серед ЧСЧ.5
Важливість створення сприятливого
середовища для поліпшення доступу
осіб груп ризику до ВІЛ-сервісних служб
визнають і агентства ООН, і українське
громадянське суспільства. У кінцевому
рахунку, це призвело до спільної
діяльності 164 місцевих НУО в 302
містах усіх областей України з МБФ
«Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в
Україні». Спільно вони надають
комплексні послуги з профілактики ВІЛ
/ СНІДу 159 385 ін’єкційним
наркоманам, 28 636 секс-працівникам та
18 930 чоловікам, які мають секс із
чоловіками.6
У результаті цієї діяльності,
захворюваність на ВІЛ в Україні
знижується з 2010 року серед
представників уразливих груп. Програма
6 раунду Глобального фонду в Україні
суттєво вплинула на епідемію ВІЛ і
проведення відповідних заходів у країні
впродовж 2007-2012 років.7

5

Там же, с. 23. Дані дозорних досліджень
стосуються тільки жінок секс-працівниць.
6
Див.:
http://www.network.org.ua/mediaen/news/the-close-out-conference-support-for-hivand-aids-prevention-treatment-and-care-for-mostvulnerable-populations-in-ukraine/
7
A Report of the CSIS Global Health Policy Center
”Injection Drug Use in Ukraine: the challenges of
providing HIV prevention and care”. CSIS, March
2012 (2012, p. 9).

5|Page

Уразливі групи населення
Секс-працівники
СП в Україні є особливо уразливі до ВІЛ
/ ІПСШ (поширеність ВІЛ-інфекції серед
них становить 9%), що пов’язано з дією
різних чинників, зокрема великою
кількістю сексуальних партнерів,
небезпечними умовами праці, а також
наявністю перешкод щодо постійного
використання презервативів.
До того ж, секс-працівники часто мало
контролюють ці чинники через свою
соціальну маргіналізацію та
криміногенну ситуацію в середовищі
праці. Алкоголь, наркотики і насильство
в деяких ситуаціях можуть ще більше
загострити їх уразливість та підвищити
ризик.
Особи, які вживають наркотики
ОяВН – найбільш уражена ВІЛінфекцією група населення (показник
поширеності ВІЛ-інфекції серед них
становить 21,5%). Як зазначено у звіті
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ /
СНІД в Україні», високий рівень
поширеності ВІЛ серед ОяВН
призводить до фемінізації епідемії « в
міру того, як епідемія поширюється від
ОяВН (в основному чоловіків) до їхніх
статевих партнерів, збільшується частка
ВІЛ-інфікованих жінок».8
Крім того, багато ОяВН активно
залучені до секс-бізнесу. Це збільшує не
тільки ризик їх інфікування ВІЛ, але й
маргіналізації та соціальної ізоляції.

8

Міністерство охорони здоров’я України
«Гармонізований звіт України про досягнутий
прогрес у здійсненні національних заходів у
відповідь на епідемію СНІД. Звітний період:
січень2010 р.- грудень 2011р.», Київ , 2012 (2012,
с. 23).

Чоловіки, які мають секс із чоловіками
ЧСЧ становлять третю групу найвищого
ризику ВІЛ-інфікування в Україні
(рівень поширеності ВІЛ серед цієї
групи 6,4%). Однак, цей показник
коливається в значних межах у різних
регіонах України (від 0% в м. Полтаві до
20,0% в м. Донецьку). Але офіційні дані
занижують фактичний рівень передачі
ВІЛ в цій групі населення, яка досі
зазнає стигматизації.9
У зв'язку з репресивним інституційним
та соціальним середовищем по
відношенню до ЧСЧ 10, офіційні
статистичні дані не відображають
реальну ситуацію щодо ЧСЧ в Україні.
Створення сприятливого правового
середовища є основою для розробки
ефективних заходів з протидії ВІЛ у цій
групі. Крім того, деякі ЧСЧ зазнають
подвійної уразливості, якій слід
протидіяти шляхом подальшого
вивчення цього питання і надання
відповідних послуг цій групі ЧСЧ.

Ясно, що для протидії епідемії,
повинні бути розроблені нові
стратегії, спрямовані на
створення сприятливого
9

Там же, с. 23.

10

Законопроект № 1155 був створений у
2011 році і поданий в український парламент
в грудні 2012 року, але за нього ще не
проголосували. На думку Human Rights
Watch, «законопроект № 1155 визначає
пропаганду як будь-яку громадську
діяльність, яка поширює позитивну
інформацію про гомосексуальність, таку як:
мітинги, паради, демонстрації, які
стосуються прав ЛГБТ, дискусії або
спеціальні курси. Законопроект № 0945
передбачає таку ж заборону на видання і
розповсюдження письмової чи відео
продукції, які «пропагують»
гомосексуальність. Порушникам законів
може загрожувати від шести і до п'яти років
позбавлення волі, відповідно».Режим
доступу до повного тексту статті:
http://www.hrw.org/news/2013/04/16/ukrainereject-discriminatory-lgbt-laws
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правового середовища,
мобілізації спільноти та
підтримки, які базуються на
дотриманні прав людини у
секс-бізнесі та протидії ВІЛ.
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Відповідь: надання послуг
секс-працівникам
Профілактична робота, спрямована на
запобігання ВІЛ / СНІДу серед СП в
Україні, розпочалась у 1995 році. Це
стало можливим завдяки підтримки цієї
діяльності міжнародними
консультантами, які провели оцінку
ситуації та декілька тренінгів для
представників урядових та неурядових
організацій, які хотіли працювати у
цьому напрямку.
Проведення першого біоповедінкового
дослідження серед секс-працівників
(Україна, 1997-1999) виявило наступну
ситуацію:












30% ЖСП практикують
регулярні статеві стосунки із
СІН;
44% ЖСП працюють на шосе (у
м. Миколаєві – аж до 80%);
12% з тих, які мають постійне
місце праці, є споживачами
ін’єкційних наркотиків (у цьому
випадку ризик інфікування
зростає удвічі);
70% клієнтів ЖСП є одружені;
37% ЖСП, які працюють на
шосе, є заміжні;
6-10% СІН надають сексуальні
послуги за гроші;
44-60% СІН мають випадкових
сексуальних партнерів;
68% СІН практикують
незахищений секс
20-45% СІН мають статевих
партнерів, які не вживають
ін’єкційних наркотиків.

Подальший розвиток стратегії
фінансування, зокрема доступ до
міжнародних донорів, дав можливість
організаціям реалізовувати нові проекти.

Починаючи з 1996 р. впроваджувались
проекти та надавались послуги для
зниження рівня ВІЛ / ІПСШ серед цієї
цільової групи.
У період 1996 - 1997 рр. ЮНЕЙДС
організувала три семінари для надавачів
послуг із НУО для того, щоб
задовольнити специфічні проблеми секспрацівників у країні. Ці тренінги
мобілізували осіб, які надають послуги
СП, враховувати різноманітність і
складність секс-індустрії та ознайомили
їх із потребами СП.
Завдяки зусиллям у мобілізації
спільноти, до кінця 90-х років Україна
мала свою першу організацію секспрацівників під назвою "Марія
Магдалена", яка була офіційно
зареєстрована в місті Одеса.
Зусилля міжнародних проектів
ЮНЕЙДС в поєднанні з досвідом
місцевих НУО мали основоположне
значення для підвищення обізнаності
громадськості щодо ситуації з секспрацівниками і їх потреб.
БФ Салюс був одним із піонерів надання
комплексних послуг СП.
Враховуючи важливість створення
мереж організацій у сфері секс-бізнесу, а
також поліпшення співпраці та систем
скерувань, була створена «Мережа НУО,
які працюють із жінками секс-бізнесу».
Ця мережа була створена 2000 року за
сприянням ЮНЕЙДС та Українського
інституту соціальних досліджень.
В цілому, 11 українських НУО із різних
міст України були залучені до цього
проекту/мережі та разом вони
вважаються основними експертами
країни у галузі профілактики ВІЛінфекції серед СП, їх лікування та
догляду за ними. 2003 року ПРООН та
Державний комітет України у справах
сім’ї та молоді опублікували книгу про
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ініціативи та належні практики, які були
впроваджені більш ніж 21 НУО, які
працюють у сфері профілактики ВІЛ /
ІПСШ серед секс-працівників.
Створення у 2000 році «Міжнародного
Альянсу з ВІЛ / СНІД в Україні» було
ще одною відповідною ініціативою в
країні. Більш ніж 30 національних
організацій виконують ряд проектів
Міжнародного Альянсу України. Ці
організації працюють із групами
високого ризику, в т.ч. із секспрацівниками. Більшість організацій, які
беруть участь у виконання заходів
проекту «Conecta», за винятком
чотирьох, також співпрацюють із
«Міжнародним Альянсом з ВІЛ / СНІД в
Україні».
З 2004 року «Міжнародний Альянс з ВІЛ
/ СНІД в Україні» разом з іншими
організаціями є основним реципієнтом в
Україні коштів Глобального фонду, в
тому числі актуального 10-го раунду
(2012-2016 роки).11 Ініціатива цього
міжнародного донора разом із
національними зусиллями щодо
підвищення спроможності організацій
призвели до посилення роботи у сфері
боротьби з ВІЛ в країні.
У 2008 році мережа охоплення
послугами розширилась – 15 НУО із 14
різних міст України (Києва,
Сімферополя, Севастополя, Полтави,
Львова, Харкова, Донецька,
Дніпропетровська, Кривого Рогу,
Луганська, Вінниці, Херсона,
Миколаєва, Черкас) почали аутрічроботу з використанням мобільних
амбулаторій. Застосування цього методу
роботи дозволило організаціям
поліпшити надання послуг та розпочати
залучення представників спільнот секс11

Див.:
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisation
details.aspx?id=6

працівників до виконання своїх проектів.
У країні також працюють 5 організацій,
які надають секс-працівникам послуги
«низькопорогової» служби, а деякі
організації створили кризові центри для
жінок.
Охоплення секс-працівників заходами
профілактики ВІЛ, лікуванням, доглядом
та підтримкою поступово збільшується,
наближаючись до мети охоплення − 47%
популяції СП цими послугами до кінця
2013 р.. Під час другого півріччя 2012 р.
22 978 ЖСП були охоплені
профілактичними програмами, які
проводились у всіх областях України 43
НУО, які підписали угоду з
Міжнародним Альянсом України.12
Українські організації доклали багато
зусиль для задоволення потреб секспрацівників та надання їм послуг на
комплексній основі шляхом створення
мереж, співпраці та систем скерувань.
Це досягнення стало можливим завдяки
підтримці ГФ і інших міжнародних
донорів.
Зростання охоплення послугами
Як показує база даних SyrEx
Міжнародного Альянсу України 13, у
даний час щорічно зростає рівень
охоплення профілактичними послугами
12

Звіт МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» про виконання програми 10 раунду за
підтримки Глобального Фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією на
Координаційній раді з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції / СНІДу. Звіт
складений за результатами другого півріччя 2012
року. 26 лютого2013 року.
13
SyrEx − система управління базами даних,
розроблена МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні» за фінансової підтримки ГФ
для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією. Ця програма застосовується для
моніторингу та обліку у сфері профілактики ВІЛ
серед всіх уразливих груп. Основні функції
програми SyrEx2: а) реєстрація клієнтів; б) облік
матеріалів та наданих послуг; в) облік тренінгів та
інших групових заходів; г) складання звітів; д)
передача і збирання даних із різних джерел.
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ЖСП: “2007 року відсоток ЖСП,
охоплених профілактичними
програмами, становив 9%, 2008 року –
15%, 2009 року – 36%, 2010 року – 37% ,
а на кінець 2011 року він досягнув
40,3%”.14
Показник 40,3% ЖСП, охоплених
послугами, обчислювався по
відношенню до цільової групи 28 636
СП, яким на національному рівні
надавався комплексний пакет послуг15 з
профілактики ВІЛ серед ЖСП у 2012
році.16
Однак, ці дані стосуються тільки жінок
секс-працівників та не стосуються
чоловіків і транссексуалів секспрацівників. Цей же звіт оцінює загальну
кількість секс-працівників в Україні від
50 000 до 70 000 осіб.
За даними Аналітичного звіту (20112012 рр.), 27 областей України охоплені
профілактичними програмами для ЖСП
та 54 організації впроваджують заходи
профілактичних програм.17

14

МОЗ України «Гармонізований звіт України
про
досягнутий
прогрес
у
здійсненні
національних заходів у відповідь на епідемію
СНІД. Звітний період: січень 2010 р.- грудень
2011р.», Київ, 2012 (2012, с. 40).
15
Ці послуги є наступними: 1) розподіл
витратних матеріалів, таких, як чоловічі/жіночі
презервативи, лубриканти, антисептики місцевої
дії, тести на вагітність, інші гігієнічні та
дезінфікуючі засоби; обмін і роздача шприців для
ЖСП, які є споживачами ін'єкційних наркотиків;
2) поширення
інформаційних
матеріалів;
3) консультування, які проводяться соціальними,
медичними працівниками та іншими фахівцями, а
також консультування за принципом «рівнийрівному»; 4) цільові направлення клієнтів для
участі в інших спеціалізованих проектах, до
інших організацій та закладів, а лікування
вирадків хвороб; 5) добровільне консультування і
тестування на ВІЛ, діагностика ІПСШ і
тестування на вірусні гепатити; 6) скерування на
безкоштовне лікування ІПСШ і т.д..
16
МОЗ України «Гармонізований звіт України
про
досягнутий
прогрес
у
здійсненні
національних заходів у відповідь на епідемію
СНІД. Звітний період: січень 2010 р.- грудень
2011р.», Київ, 2012 (2012, с. 43).
17

Г. Берлева та ін. (2012, с. 13).

Інший звіт Міжнародного Альянсу
України твердить, що охоплення ЖСП
програмами профілактики нерівномірно
розподілено по всій країні: м. Миколаїв
(охоплення ЖСП становить 100%),
м. Сімферополь (100%), м. Львів (99%),
м. Харків (98%), м. Луганськ (7%),
м. Запоріжжя (5%), м. Ужгород (5%),
м. Тернопіль (1%) та м. Чернігів (0%).18

Методологія картування
Загальною метою цієї діяльності був збір
інформації від українських НУО, які
проводять аутріч-роботу та надають
послуги СП, про ситуацію секспрацівників у країні. Це дало
можливість: а) удосконалити знання,
необхідні для подальшого поліпшення
якості послуг; б) збільшити охоплення,
включаючи аналіз прогалин та в)
отримати більше інформації про стан
секс-бізнесу в Україні.
Метод складається з комбінації якісних
методів збору інформації: анкетування
та інтерв’ю, що проводились у 18
областях України експертами НУО, які
мали значний практичний досвід і
теоретичні знання щодо роботи з СП.
Так як основним завданням було
проаналізувати стан секс-бізнесу у
різних частинах країни, інструменти для
картування були розіслані організаціямспівпрацівникам різних областей, у яких
діяли організації, що надавали послуги
СП.

18

Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛінфекції серед осіб, які надають сексуальні
послуги за плату, як компонент епіднагляду за
ВІЛ другого покоління (аналітичний звіт за
результатами біоповедінкового дослідження 2011
року) / А. Грушецький. – К.: МБФ “Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, 2012.
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Опитувальник для картування
складається із чотирьох наступних
окремих розділів (з 84 запитаннями):





Місця локалізації СП
Ситуація із секс-працівниками
Мобільність
Послуги та політика

Охоплення за географічним
принципом
Для цього, опитувальники з картування
були розіслані 50 різним ВІЛ-сервісним
організаціям (НУО та УО), які працюють
із секс-працівниками в Україні, та
зібрані БФ Салюс. В цілому, були
отримані 22 заповнені опитувальники
від НУО, які працюють у 20 містах та 18
областях країни. Три області –
Львівська, Миколаївська та Одеська, а
також республіка Крим були
представлені більш, ніж одною НУО. Не
були охоплені картуванням: Волинська,
Житомирська, Кіровоградська,
Дніпропетровська, Сумська та
Чернігівська області.
За даними картування, отриманими БФ
Салюс, ці НУО у 2012 році мали прямий
контакт із біля 15 205 СП (в основному
жінками). Однак, відомо, що проекти
Міжнародного Альянсу України
охопили біля 28 636 СП протягом
останніх 12 місяців (період 2011 року).19
Ці дані були підтверджені п. Наталією
Двінских, представницею Міжнародного
Альянсу України, під час Всеукраїнської
зустрічі НУО в рамках проекту Conecta
«Посилення спроможності організацій,
що надають послуги секс-працівникам».

Організації - респонденти оцінили, що у
2012 році в Україні працювало
приблизно 46 800 СП.20 Оціночне число
базується на експертизі різних
організацій України і має свої
обмеження, пов’язані з тим, що сектор
секс-бізнесу, який працює у
приміщеннях, є менш видимим та часто
недоступним для цих організацій.
За даними цих організацій, секспрацівники розподілені дуже
нерівномірно по Україні. Чисельність
СП у різних містах та областях
коливається від 150 СП у м. Вінниці до
10 000 у м. Одесі (найбільше
згромадження СП у країні).
Нижче наведений перелік, який
представляє приблизну чисельність СП у
кожному місті, де проводилось
картування.
Львів | 2500 ЖСП, 25 ЧСП
Тернопіль | 300 ЖСП та 150 ЧСП
Ужгород | 500 ЖСП
Запоріжжя | 2500 ЖСП
Донецьк | 1500 ЖСП
Луганськ | 2000 ЖСП та 100 ЧСП
Чернівці | 1440 ЖСП та 60 ЧСП
Київ (столиця) | 6800 ЖСП
Харків | 5000 ЖСП та 300 ЧСП
Сімферополь | 1700 ЖСП
Севастополь | 2000 ЖСП
Одеса | 10000 ЖСП
Іллічівськ | 250 ЖСП
Рівне | 800 ЖСП та 100 ЧСП
Полтава | 3000 ЖСП та 100 ЧСП
Хмельницький | 1300 ЖСП та 200 ЧСП
Вінниця | 150 ЖСП
Миколаїв | 2496 ЖСП та 4 ЧСП
Черкаси | 2000 ЖСП та 5 ЧСП
Івано-Франківськ|2000 ЖСП і 500 ЧСП
20

19

Міністерство охорони здоров’я України
«Гармонізований звіт України про досягнутий
прогрес у здійсненні національних заходів у
відповідь на епідемію СНІД. Звітний період:
січень2010 р.- грудень 2011р.», Київ - 2012 (2012,
с. 43).

Чисельність СП, за даними оцінки респондентів
проекту «Conecta» (46 800 СП) є незначно
меншою, ніж оціночні дані МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (від 50 000 до
70 000 СП). Останній проект охоплює 25 областей
України, а проект «Conecta» − 18 областей. Це та
застосування різної методології опитувань
можуть пояснити різницю в оціночних даних.
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Обмеження картування
Незважаючи на зростаюче охоплення СП
України послугами (на даний час для
40,3%), все ще існують прогалини у їх
наданні, що обмежує знання та
інформацію, якими володіють НУО
щодо стану секс-бізнесу в країні.
Обмеження цього картування прямо
пов’язані із наявністю прогалин у мережі
послуг для СП, перш за все тому, що
наші респонденти є особами, які
працюють із та для СП.
Перешкоди, такі як ідентифікація та
доступ до СП, які працюють у закритих
приміщеннях та/або займаються ще
більш невидимими формами сексбізнесу (інтернет-послуги, ескортслужби та секс-праця у квартирах), все
ще існують. Небагато НУО охоплюють
аутріч-роботою сектор, який працює у
приміщеннях, і, як результат,
обмеженими є інформація про СП, які
працюють у приміщеннях, та мережа
послуг, які є для них доступними.
Секс-працівники – чоловіки та
транссексуали, є практично
недоступними для ґендер-специфічних
послуг (працівники НУО зі столиці −
м. Києва, не мають інформації про секспрацівників-чоловіків у місті).
Незважаючи на добре фінансування
програм профілактики ВІЛ серед осіб
груп підвищеного ризику в Україні, все
ще існує брак адекватного і сталого
фінансування багатосекторних послуг,
які б задовольняли різноманітні потреби
СП (юридичні, соціальні, медичні і т. п.)
Тому, інформація про ситуацію в сексбізнесі часто обмежується виключно
медичними проблемами і не висвітлює
різносторонні чинники ризику, які
негативно спливають на СП.

У структурі фінансування лікування,
догляду та підтримки хворих на
ВІЛ / СНІД 70% припадає на
міжнародних донорів, 20% − на
державний бюджет і тільки біля 10% −
на місцеві бюджети. Ця велика
залежність від міжнародних донорів
робить програми профілактики ВІЛ
серед груп підвищеного ризику,
особливо серед СП, дуже нестійкими.
Іншим бар’єром є брак спроможності
державних соціальної служби та системи
охорони здоров’я, а також відсутність
інтеграції спеціалізованих служб з ними.
До цього часу більшість послуг
надавались НУО та благодійними
організаціями. Небагато є прикладів
ефективної співпраці та інтеграції
послуг, які надаються НУО та УО.
Проект «Conecta», в першу чергу,
передбачає підтримку та формалізацію
цього партнерства, так як воно підвищує
ефективність послуг та полегшує обмін
знаннями.
Марґіналізація, стигматизація та
соціальне виключення СП в
українському суспільстві також
зменшують можливість доступу до них.
Брак розуміння різноманітних потреб
СП та/або байдужість українського
громадянського суспільства, яке
залучене до надання соціальних послуг
та послуг у сфері охорони здоров’я, а
також державних закладів сприяє
погіршенню ситуації.
Респонденти вважають, що основними
бар’єрами до рівноправного та
універсального доступу СП до послуг,
можливості зберегти своє здоров’я та
дотримання їх прав є: загальноприйняте
відношення громадськості до СП;
вороже щодо них правове та
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адміністративне довкілля21;
непропорційний рівень насильства щодо
СП; закони та політика, які
криміналізують поведінкову передачу
ВІЛ / ІПСШ22, вживання наркотиків,
сексуальну поведінку або сексуальну
ідентифікацію (закони спрямовані проти
гомосексуальності).
Респонденти підкреслюють, що висока
мобільність секс-працівників між
країнами (зовнішня) та між містами
(внутрішня), постійна їх плинність
(повторне повернення до професійної
діяльності, поява нових працівників),
глобалізація секс-бізнесу (за рахунок
СП-мігрантів та клієнтів СП) є
бар’єрами для надання послуг високої
якості та адекватного охоплення СП
програмами профілактики ВІЛ / СНІДу
та відповідними послугами.
Що більш мобільними є секспрацівники, то важче є нав’язати та
підтримувати контакт з ними.
Таким чином, беручи до уваги всі
обмеження, наведені нижче дані є
збірником, який відображає обізнаність
представників тих організацій, які
працюють із секс-працівниками в різних
областях України.

21

Це
відноситься
до
заборонного
законодавства та до законів і політики, які
дозволяють,
наприклад,
конфіскацію
презервативів, як доказ проституції, в першу
чергу в секторі секс-бізнесу який працює у
закритих приміщеннях.
22
Див.
Global
Scan
(GNP+):
http://www.gnpplus.net/criminalisation/country/
ukraine
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Результати картування
Ситуація із проституцією
У цьому розділі представлений огляд ситуації із проституцією. Картування
секс-бізнесу в Україні проведено із врахуванням статі секс-працівників (жінки,
чоловіки, транссексуали) та походження (мігранти, громадяни України), а
також характеристики областей та країн походження. Картування також
показує місце, де працюють секс-працівники (у приміщеннях, просто неба) та
умови, які є на цих робочих місцях. Цей розділ висвітлює також взаємозв’язок
між вживанням ін'єкційних наркотиків, секс-бізнесом та статтю.
1.1

Оцінка чисельності секс-працівників
Картування ідентифікувало приблизно 46 800 СП, які працювали в Україні у 2012 році.
Основним джерелом цієї інформації були знання постачальників послуг для СП у країні.

1.2

Стать секс-працівників

Рис.1. Розподіл секс-працівників України за статтю
У секс-бізнесі в Україні, як і в інших країнах, основними працівниками є жінки, які
становлять близько 88% усіх СП. Крім того, картування також виявило у секс-бізнесі
чоловіків (11%) та транссексуалів (1%).
Ця оцінка свідчить про те, що у секс-бізнесі в основному працюють жінки, однак слід
врахувати, що охоплення послугами секс-працівників − чоловіків та транссексуалів, у
країні є мінімальним. Тільки одна НУО із м. Львова заявила, що працює із чоловіками
секс-працівниками, та одна НУО із м. Києва − працює із чоловіками та транссексуалами
секс-працівниками.
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1.3

Сектори секс-бізнесу

Рис. 2. Розподіл секс-працівників за секторами секс-бізнесу
Картування виявило, що більшість секс-працівників працюють у приміщеннях
(приблизно 54%), однак значна частина СП (приблизно 46%) працюють просто неба. Це
дуже важливий висновок, враховуючи прогалини у наданні послуг у країні, особливо
секс-працівникам, які працюють у приміщеннях.
Незважаючи на те, що більшість СП працюють у приміщеннях, аутріч-робота
проводиться переважно серед тих, які працюють просто неба. Це значить, що великий
відсоток СП (тих, які працюють у приміщеннях) лише зрідка зустрічаються із
постачальниками послуг. Таким чином, статистичні дані можуть недооцінювати реальну
кількість СП, які працюють у приміщеннях, оскільки охоплення їх послугами є вкрай
низьким.
Помітним фактом є те, що в Україні зростає кількість СП, які працюють у приміщеннях.
Це пов'язано із декількома чинниками, зокрема насильством і репресивною політикою
щодо СП, які працюють просто неба. Крім того, інші чинники також впливають на цю
тенденцію. Зокрема, це: динаміка глобалізації секс-бізнесу та його розвиток, мобільність,
нові технології та індивідуальний професійний вибір. Таким чином, існує декілька
рушійних чинників, які обумовлюють характер та зміни у секс-бізнесі та умовах праці
секс-працівників.
Отже, встановлення і підтримання контактів із секс-працівниками стають все важчими,
особливо якщо вони працюють у «прихованих місцях». Таким чином, велика кількість
секс-працівників залишається не охопленими інформацією, профілактикою та/або
доглядом.
Хоча, секс-працівники, які працюють просто неба, часто є більш охоплені
профілактичними послугами, однак, як і раніше, існує постійна потреба інтеграції нових
послуг і методів для забезпечення довірливих контактів і підтримки, включаючи
інтеграцію секс-працівників та проведення заходів щодо розширення їх прав і
можливостей.
У той же час слід розробити та перевірити нову методологію, спрямовану на доступ до
СП, які працюють у закритих приміщеннях, враховуючи різноманітність секс-бізнесу
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країни. Настійно рекомендується проведення освітніх заходів за принципом «рівнийрівному», що дасть доступ до «прихованих» груп секс-працівників.
1.4

Облаштування місця праці секс-працівників
Облаштування місця праці секс-працівників в значній мірі варіює в Україні, як і інших
європейських країнах. В основному, місце праці секс-працівників можна поділити на два
сектори − у приміщеннях та просто неба. Іноді сутенерство відбувається поза
приміщенням, а сексуальна послуга надається у приміщенні. Тому є загальні категорії,
які по суті стосуються основних форм облаштування місць надання секс-послуг секспрацівниками у кожному місті/області.
Результати картування виявили, що серед секс-працівників, які працюють у
приміщеннях, більшість (приблизно 32%) працює у малих групах (менше, ніж 3 жінки
разом) або індивідуально (квартири, ескорт-агенства). Ці форми організації праці СП
(квартири, ескорт-агенства) є менш організовані, ніж борделі, клуби, бари, кабінети
(приблизно 26%). Серед секс-працівників, які працюють просто неба, більшість
(приблизно 22%) працює на вулицях міст, однак значна кількість цих СП (приблизно
15%) працює на шосе поза містами.
Ще однією особливістю є те, що відсотки СП, які працюють у приміщеннях та просто
неба, є майже такими самими. Однак, ситуація є різною у різних частинах країни. У
Центральній та Східній Україні більший відсоток секс-працівників працює просто неба
(Київ, Луганськ, Одеса – 80%), так само, як і у деяких містах Західної України (ІваноФранківськ – 90%, Тернопіль та Ужгород – 80%). Таблиця, наведена нижче, показує
різноманітність розташування місць праці секс-працівників у країні.
Просто
неба

Вулиці: у містах/містечках

22%

Шосе: за межами міста

15%

Парки, ліси
У приміщеннях

5%

Борделі, клуби, бари, кабінети (де працюють разом 3 і
більше жінок секс-працівників)

26%

Апартаменти (де працюють разом менше трьох секспрацівниць)

17%

Виїзні послуги (ескорт-агентства)

15%

РАЗОМ
1.5

100 %

Вживання ін’єкційних наркотиків
Вживання ін’єкційних наркотиків є сильним індикатором уразливості секс-працівників до
ВІЛ. Проведене картування показало, що поширеність вживання ін’єкційних наркотиків
становило приблизно 26,3% серед жінок секс-працівників та 8,5% серед чоловіків секспрацівників.
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За даними опитування секс-працівниць, які працюють просто неба, у м. Вінниці, Україна,
відсоток ін’єкційних наркоманок серед них був значно вищим (приблизно 58,6%). Біля
69,5% респонденток визнали, що пробували вживати ін’єкційні наркотики хоча б раз у
своєму житті.23
Картування також вивчало споживання ін’єкційних наркотиків секс-працівниками
залежно від сектора, де вони працюють. Результати свідчать, що більшість секспрацівників − ін’єкційних наркоманів, працює просто неба (приблизно 81%).
Встановлено, що 19% ін’єкційних наркоманів працюють у секс-бізнесі в приміщеннях.
Важливо підкреслити, що секс-працівники, які працюють на вулицях, зазнають впливу
декількох чинників ризику, особливо насильства зі сторони міліції та клієнтів, тому й
значне число ін’єкційних наркоманів серед СП, які працюють просто неба, становить
додатковий чинник уразливості останніх.
Оцінка відсотків секс-працівників, які споживають ін’єкційні наркотики,
залежно від сектора праці

Рис. 3. Відсоток секс-працівників − які вживають наркотики,
залежно від сектора їх праці
Ці дані також є різними у різних областях України. Слід зазначити, що поширеність
споживання ін’єкційних наркотиків серед СП є вищою у Східних та Південних областях
України (за оцінками проведеного картування у м. Миколаєві 70% ЖСП є ОяВН, а у
містах Донецьку та Черкасах − 60%). Найнижчі відсотки секс-працівниць − ОяВН, були
виявлені у містах: Чернівці (1%), Тернопіль (2%), Львів та Ужгород (3%).
Незважаючи на все ще високий відсоток ОяВН серед секс-працівників України,
спостерігається тенденція до їх відмови від споживання ін'єкційних наркотиків. У першу
чергу, секс-працівники, які працюють у закритих приміщеннях, воліють час від часу
вживати хімічні речовини та кокаїн замість ін’єкційних наркотиків. У деяких місцях
праці СП (клуби, приміщення для дівчат за викликом/ескорт) вживання алкоголю і
кокаїну вважаються складовими професійної діяльності щодо розваги клієнтів.
Залежність від наркотиків розцінюється як одна із форм уразливості секс-працівника при
перемовинах із клієнтом, включаючи питання використання презерватива.
23

Kyrychenko P., Polonets V. High HIV risk profile among female commercial sex workers in Vinnitsia,
Ukraine Sex Transm Infect, 2005, 81: 187-188.
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1.6

Міграція
В Україні більшість секс-працівників є українськими громадянами (91% серед секспрацівниць та 99% серед чоловіків секс-працівників). Незважаючи на те, що більшість є
громадянами України, багато з них мають певний досвід роботи у секс-бізнесі
закордоном, у першу чергу в Європі (див. розділ «Мобільність»).
Більшість секс-працівників − мігрантів24 становлять жінки (приблизно 70%), тільки 30% є
чоловіками. Картування показало, що всі секс-працівники-транссексуали були
громадянами України. Це відповідає тенденції, яка спостерігається і в інших
європейських державах, що закордон працювати у секс-бізнесі виїжджають в основному
жінки.25
Розподіл мігрантів залежно від сектора праці
Картування також показало, що СП-мігранти надають перевагу праці просто неба
(приблизно 62%). Тільки 38% СП-мігрантів працюють у приміщеннях.

Рис. 4. Розподіл секс-працівників - мігрантів за секторами праці
Походження мігрантів є різним. Більшість СП-мігрантів (приблизно 94%) приїхали із
європейських країн (Росії, Молдови, Бєларусі та Румунії), 5% − із країн Центральної Азії
(Азербайджану, Узбекистану, Казахстану) і тільки 1% − із держав Балтійського регіону та
африканських країн.
Приведена нижче таблиця містить перелік країн, які, за даними респондентів, увійшли у
першу десятку держав – місць народження мігрантів. Слід зазначити, що перелічені
держави, в основному, є європейськими країнами пострадянського простору, що
межують із Україною.
1. Росія
6. Азербайджан
2. Молдова
7. Узбекистан
3. Вірменія
8. Казахстан
4. Бєларусь
9. Грузія
5. Румунія
10. Придністровська Молдавська
республіка26
24

Мігранти – особи, які народились в іншій країні.
Див. Звіт TAMPEP :
http://tampep.eu/documents/TAMPEP%202009%20European%20Mapping%20Report.pdf
26
Автономний регіон Молдови, невизнане державне утворення.
25
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Ситуація секс-працівників
Цей розділ картування містить оцінку ситуації із секс-бізнесом у різних
частинах України та огляд уразливості секс-працівників на різних рівнях. Для
того, щоб зрозуміти, які чинники впливають на і підвищують ризик, а також
погіршують стан місця праці, умови її безпеки та можливість збереження
здоров’я працюючих, необхідно ознайомитись із усіма отриманими
результатами та виявленими тенденціями.
Цей розділ характеризує ситуацію секс-працівників України з точки зору умов їх
праці. Він висвітлює основні чинники вразливості секс-працівників (можливість
контролювати умови своєї праці; відсоток доходу, який залишається секспрацівнику; використання презервативів та практик безпечного сексу;
насильство проти секс-працівників; їх залежність від алкоголю та наркотиків),
описує п’ять чинників ризику, які найчастіше діють на секс-працівників, що
працюють у різних секторах секс-бізнесу − у приміщеннях та просто неба, та
рекомендує заходи, що сприяють зниженню впливу цих основних чинників
уразливості.
2.1 Уразливість секс-працівників
Секс-працівники зазнають значної стигматизації та дискримінації в Україні.
Стигматизація та дискримінація негативно впливають на безпеку праці СП і їх добробут
та часто є причиною їх соціального виключення та дискримінації проти них.

Рівність та відсутність дискримінації є основоположними принципами
більшості декларацій про права людини. На думку ВООЗ, дискримінація − це
бар'єр для рівноправного дотримання прав людини:
«Дискримінація означає будь-яке розрізнення, виключення або обмеження на
основі різних підстав, яке має наслідком або метою применшення або
заперечення визнання, реалізації або здійснення прав людини і основних свобод.
Вона пов'язана з маргіналізацією окремих груп населення і, як правило, лежить в
основі фундаментальних структурних нерівностей у суспільстві».27
Крім того, відсутність дискримінації та рівність є фундаментальними
принципами прав людини28 і найважливішими компонентами права на

27

UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 31 (2008, p. 7). (Верховний
комісар ООН з прав людини, інформаційний бюлетень № 31, 2008, с. 7)
28
Див. Declaration of Principles on Equality (Декларація про принципи рівності) :
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Pages%20from%20Declaration%20perfect%20principl
e.pdf
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здоров'я.29 Для здійснення права на здоров'я людина має бути вільною від
дискримінації.
«Усі, без будь-якої дискримінації, повинні бути забезпечені послугами з охорони
здоров’я, товарами та закладами. Відсутність дискримінації є ключовим
принципом у галузі прав людини і має вирішальне значення для здійснення права
на найвищий досяжний рівень здоров'я.»30
Відсутність дискримінації та рівність означає, що держави повинні визнавати і
забезпечувати відмінності та специфічні потреби груп, які зазвичай
стикаються з особливими проблемами здоров'я, такими як вищий рівень
смертності або уразливість до певних хвороб.31 Державам слід впроваджувати
позитивні заходи для запобігання дискримінації конкретних осіб або груп.32
Подолання стигми та дискримінації є одним із завдань українського уряду у сфері його
обіцянок щодо дотримання прав людини, особливо у зв'язку з правом на здоров'я
уразливих груп населення. Проте, маргіналізація працівників секс-бізнесу і проблеми, з
якими вони стикаються, рідко викликають занепокоєння або обговорюються органами
державної влади, ЗМІ та широкою громадськістю.

Політика держави та законодавство відображають це ставлення. Секс-бізнес в Україні не
є ні криміналізованим, ні легалізованим; однак, за допомогою адміністративних штрафів
держава прагне викорінити феномен проституції. Законодавство по відношенню до
організаторів секс-бізнесу − наприклад звідництво, сутенерство, утримання притону /
місця для надання секс-послуг, є криміналізованим і тягне за собою кримінальну
відповідальність.

Негативне правове поле разом із негативним відношенням громадськості до секспрацівників провокують дію декількох чинників уразливості на секс-працівників. Рівень
уразливості секс-працівників України може підвищуватись також за рахунок інших
чинників, таких як: вік (більшість СП в Україні є молодими), (низький) рівень освіти,
(низький) економічний рівень та брак цільових послуг, які б заспокоювали їх потреби.
Крім того, уразливість дуже відрізняється у різних секторах секс-бізнесу та місцях праці
СП. Тому, дуже важливим є виявити, який сектор секс-бізнесу є більш уразливим і до
яких чинників. Як уже згадувалось вище, спостерігається збільшення чисельності
працівників секс-бізнесу, що працюють у приміщеннях. Умови праці та життя
29

«Держави несуть особливу відповідальність за (...) запобігання будь-якій дискримінації за
забороненими міжнародним правом ознаками в наданні медичної допомоги та медичних послуг,
особливо по відношенню до основних зобов'язань щодо права на здоров'я. "(Комітет ООН з
економічних, соціальних і культурних прав (КЕСКП), Зауваження загального порядку № 14, пункт
19).
30
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 31, 2008, p. 4 (Верховний
комісар ООН з прав людини, інформаційний бюлетень № 31, 2008, с. 4)
31
Там же, с. 7.
32
Там же, с. 11.

20 | P a g e

працівників секс-бізнесу є різними залежно від їх етнічного походження, соціального
стану, місця проживання − сільські / міські поселення, і сектора секс-бізнесу.
Нижче наведена таблиця висвітлює деякі основні чинники уразливості СП України, які
працюють у приміщеннях, пов’язаних із особливостями їх праці у даному секторі сексбізнесу.
П’ять основних чинників уразливості секс-працівників, які працюють у

приміщеннях
1

Ризик зараження ІПСШ

2

Дискримінація і насильство зі сторони міліції

3

Високий ризик зараження ВІЛ-інфекцією

4

Примус з боку сутенерів та «мамочок»

5

Ізоляція та брак автономності у місцях праці

Найчастішим чинником уразливості СП, які працюють у приміщеннях, є ризик втратити
здоров’я та заразитись ВІЛ / ІПСШ. Враховуючи той факт, що ризик інфікування
ВІЛ / ІПСШ є вищим там, де секс-працівники не мають повного контролю над умовами
своєї праці або працюють у шкідливих виробничих умовах, цей отриманий результат
картування слід трактувати, як потребу забезпечити секс-працівникам (які працюють у
закритих приміщеннях) автономні та безпечні умови праці.
Представники ВІЛ-сервісних НУО України твердять, що високий рівень залежності СП
від третіх осіб секс-бізнесу пов’язаний із обмеженою кількістю місць, де СП мають
безпечні умови праці (деякі секс-працівники почувають себе безпечніше,
коли працюють разом з іншими у закритих середовищах), та слабкою правовою позицією
СП – мається на увазі відсутність захисту прав людини та трудових прав, що не дає їм
можливості претендувати на ліпші умови праці.
Варто відзначити, що, незважаючи на велику кількість програм з профілактики ВІЛ, все
ще багато що належить зробити в плані адвокації та зміни політики, щоб гарантувати і
створити можливості для підвищення рівня безпеки умов праці працівників секс-бізнесу.
Ця ситуація підтверджується також і іншим приведеним основним чинником уразливості
− дискримінацією та стигматизацією СП співробітниками правоохоронних органів. У
закритих приміщення секс-бізнесу, СП іноді примушують надавати безоплатно
сексуальні послуги працівникам правоохоронних органів. Безкарність є нормою, оскільки
насильство щодо секс-працівників потурається правовою системою, яка не дає СП права
доступу до правосуддя.
Крім того, як вже зазначалось, насильство з боку клієнтів також є одним із чинників
уразливості СП до ВІЛ / ІПСШ, поряд із незадовільними гігієнічними умовами і низьким
рівнем доступу до медичних послуг та послуг у сфері сексуального та репродуктивного
здоров'я. Всі ці чинники уразливості, у більшій або меншій мірі, характерні для
представників секс-бізнесу, які працюють у закритих приміщеннях.
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Іншим чинником уразливості, на який постійно вказують респонденти, є зловживання
алкоголем. У деяких закритих середовищах секс-бізнесу, СП вживають алкоголь разом із
клієнтами. Як правило, секс-працівник та / або власник бізнесу отримують відсотки за
продані напої, що є одним із джерел їх доходів. Секс-працівники, які перебувають під
дією алкоголю, менше здатні розумно реагувати на дії небезпечних клієнтів та мають
менше можливостей домовлятися про використання презерватива.
Хоча образи СП та жорстоке поводження з ними є частими у закритих середовищах сексбізнесу, однак, як зазначають респонденти, багато секс-працівників відчувають себе
безпечніше, працюючи у закритих приміщеннях. З однієї сторони праця у закритих
приміщеннях збільшує залежність секс-працівників від третіх осіб, а з іншої − секспрацівники у таких середовищах мають ліпший захист від насильства (наприклад, з боку
клієнтів).
П’ять основних чинників уразливості секс-працівників, які працюють просто неба
Насильство зі сторони клієнтів
1
2

Небезпечні умови праці

3

Високий ризик зараження ІПСШ

4

Високий ризик зараження ВІЛ-інфекцією

5

Залежність від наркотиків/алкоголю

Насильство з боку клієнтів було названо респондентами як найчастіший чинник
уразливості СП, які працюють просто неба, в Україні. Тому що секс бізнес, з точки зору
українського законодавства, розглядається як маргінальна діяльність, що заслуговує
покарання, клієнти часто вважають, що їх ніхто не буде звинувачувати у актах насильства
щодо секс-працівників.
Дані картування свідчать про слабку правову позицію секс-працівників, відсутність їх
правового захисту і середовище безкарності, у якому вони перебувають. Крім того, праця
просто неба часто наражає секс-працівників на багато небезпечних ситуацій та пов’язана
із ризиком, в тому числі зараження ВІЛ / ІПСШ. Враховуючи високий рівень насильства
в країні, українські НУО часто проводять семінари із самооборони для СП, а також
друкують поради щодо запобігання ситуаціям насильства.
Залежність від наркотиків та алкоголю, слід розглядати як додаткові чинники уразливості
деяких СП, які працюють просто неба. Використання хімічних речовин зменшує
здатність секс-працівників вести переговори про їхні послуги і використання
презервативів, наражаючи їх на більш ризиковані ситуації, що, безумовно, підвищує
вразливість цих СП до ВІЛ / ІПСШ.
Респонденти також підкреслили, що несприятливі погодні умови, особливо взимку та
восени, є негативними чинниками, які підвищують уразливість СП, які працюють просто
неба. У зв’язку із цим, ми аналізуємо цю інформацію як чинник, що підвищує
мобільність СП в країні, оскільки він сприяє у цей період їх переходу від роботи просто
неба до праці у закритих приміщеннях.
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Концептуалізація уразливості секс-працівників
Підводячи підсумки, можна підкреслити, що найбільш значущим чинником, який
сприяє уразливості секс-працівників до ВІЛ / ІПСШ, є високий рівень насильства та
зловживань з боку декількох виконавців, що як правило, супроводжується
безкарністю. Про це свідчать отримані результати картування.
В Україні, як і в багатьох інших країнах, насильство щодо СП може бути
інституційним (міліція, органи державної влади) та / або пов'язане з
експлуатацією СП та небезпечними умовами їх праці. Більше того, залежність і
слабка правова позиція працівників секс-бізнесу наражають їх на насильство,
ризик інфікування ВІЛ-інфекцією, а також обмежують доступ до правосуддя.
Вищеперераховане є фактичними перешкодами на шляху реалізації прав людини
секс-працівників.
Результати картування показали, що безпечні умови роботи СП дають їм ліпші
можливості захистити себе від насильства, наполягати на використанні
презервативів, та / або відмовити агресивним клієнтам. Встановлено, що існує
декілька чинників уразливості, які безпосередньо пов'язані з умовами роботи
секс-працівників, зокрема: високий рівень їх дискримінації з боку міліції,
насильство з боку клієнтів і ризик інфікування ВІЛ.
Як було відзначено представниками української організації секс-працівників
"Легалайф», міліція конфіскує презервативи як у СП, які працюють просто неба,
так і у тих, хто працює у закритих приміщеннях, однак мета, яку ставлять перед
собою представники правоохоронних органів у таких випадках є різною.
Конфіскуючи презервативи у тих, хто працює просто неба, міліція обвинувачує СП
у проституції; конфіскуючи презервативи у СП, які працюють у закритих
приміщеннях, міліція обвинувачує менеджерів, сутенерів, власників борделів у
організації секс-бізнесу.

Умови праці та безпечний робочий простір СП залежать саме від сприятливого
правового середовища. Національні закони, що передбачають покарання СП
(наприклад,
надання
секс-послуг
розглядається
як
адміністративне
правопорушення) і тих, хто бере участь в організації секс-бізнесу (наприклад,
сутенерство розглядається як злочин), збільшують вразливість СП до ВІЛ / ІПСШ у
декількох напрямках. Вони змушують їх працювати в підпіллі (де СП є більш
уразливі до насильства) і зменшують їх доступ до медичних послуг та заходів
профілактики. У даний час спеціалізовані агентства ООН підкреслюють
необхідність декриміналізації секс-працівників і секс-бізнесу для зниження рівня
уразливість СП до ВІЛ / ІПСШ.33

33

ВООЗ, 2012; ЮНЕЙДС, 2012; ПРООН, 2012.
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Для СП чоловіків і транссексуалів відсутність правового захисту від дискримінації,
соціальної та інституційної гомофобії є серйозними перешкодами для доступу до
послуг у сфері сексуального здоров'я та інформації. Це збільшує вразливість цих
груп до ВІЛ / ІПСШ.
Одним із найбільших бар'єрів в останні роки в Україні, є відсутність політичної волі
і урядових заходів, спрямованих на зниження уразливості секс-працівників до
ВІЛ / ІПСШ та відсутність адекватного підходу громадської охорони здоров'я, які
потрібні для цієї групи населення із високим ступенем маргіналізації.
Зниження рівня уразливості секс-працівників
Зниження вразливості СП, крім деяких інших стратегій, суттєво залежить від
зміни політики. Дослідження показують, що поєднання аутріч-роботи та
створення «низькопорогових дроп-ін» центрів та кризових центрів є хорошою
моделлю втручання для надання послуг та підтримки маргінальних
співтовариств.
Майбутня робота з працівниками секс-бізнесу в Україні повинна включати в себе
створення таких центрів для того, щоб охопити представників груп ризику. Більше того,
кризові центри повинні займатися питаннями насильства щодо секс-працівниць і
скеровувати їх до юридичних служб, що є ефективною стратегією щодо запобігання
насильству.
Шляхом отримання відповідних послуг та інформації (наприклад, щодо ризикованої
поведінки) у тому місці, куди секс-працівники мають легкий і безпечний доступ, вони
будуть мати можливість усвідомити свої права, розширити свої можливості і знайти
підтримку у боротьбі проти дискримінації та стигматизації. Крім того, існує необхідність
подальшого дослідження ситуації працівників секс-бізнесу, у тому числі і тих, кого
насильно змусили займатись проституцією, а також отримання більш повного уявлення і
розуміння того, що потрібно поліпшити.
НУО повинні підтримувати діяльність організації секс-працівників «Легалайф» у її
прагненні підвищити обізнаність громадськості щодо необхідності легалізації
проституції, у першу чергу декриміналізації та депеналізації секс-бізнесу, та визнання її
легітимною професією відповідно до трудового законодавства.
Наявність організацій секс-працівників у секторі НУО країни має основоположне
значення для адвокації прав СП, а також зміни негативного ставлення громадськості до
секс-працівників і подолання їх ізоляції в суспільстві. Тому НУО повинні підтримувати
діяльність «Легалайф», спрямовану на підвищенні обізнаності громадськості щодо
важливості легалізації проституції та зниження рівня ізоляції СП. Це має фундаментальне
значення для дотримання прав людини в країні та розширення прав і можливостей
працівників секс-бізнесу.
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Нарешті, слід визнати, що якість послуг, які надаються секс-працівникам в Україні,
залишається низькою. Більшість з цих послуг, які спрямовані на зниження ризику
інфікування ВІЛ / ІПСШ обмежуються впливом на поведінку СП (роздача презервативів,
лубрикантів та голок), однак, через слабку позицію працівників секс-бізнесу в суспільстві
і на їх робочих місцях, багато ще має бути зроблено з точки зору правової реформи і
забезпечення секс-працівників більш безпечним і ліпшим місцем праці.

Наслідки для працівників секс-бізнесу будь-яких змін у політиці чи
законодавстві, що мають до них відношення
Правовою основою регулювання проституції в Україні є статті 181.1
Адміністративного кодексу. Згідно з цією статтею, заняття проституцією тягне за
собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 5 до 10
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 85 до 170 грн.) Ті ж дії
повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 136 до 255 грн.).
Однак, є два інших види кримінальної відповідальності, які мають відношення до
проституції у кримінальному кодексі. Це наступні статті: a) створення або
утримання місць розпусти і звідництва (стаття 302 Кримінального кодексу); б)
сутенерство (стаття 303 Кримінального кодексу).
Незважаючи на це, найбільш вразливими перед законом є самі секс-працівники,
які зазнають переслідування відповідно до статті 181.1 Адміністративного
кодексу.

Крім того, стаття 130 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну
відповідальність за свідоме поставлення іншої особи (осіб) в небезпеку
зараження або зараження іншої особи (осіб) ВІЛ-інфекцією особою, яка знала про
те, що вона є носієм цього вірусу. Базуючись на положеннях цієї статті, секспрацівників часто арештують і змушують пройти тестування на ВІЛ. Ця непряма
форма обов'язкового тестування – та, яка проводиться за допомогою непрямого
законодавства − порушує права людини СП на здоров'я, а також на їх фізичну
недоторканність і автономію. Крім того, представники правоохоронних органів
часто надають інформацію про стан здоров'я, сексуальну орієнтацію та іншу
конфіденційну особисту інформацію про СП третім особам. Тим самим
порушуються права людини на приватне життя.
Існуюча законодавча база дає мало можливостей секс-працівникам виконувати
свою роботу в безпечних і гідних умовах. Більше того, такого роду звід законів
покладає тягар поширення ВІЛ-інфекції на працівників секс-бізнесу, нібито вони –
секс-працівники, є відповідальними за епідемію ВІЛ-інфекції та проблеми
охорони здоров'я в країні.
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У наступних розділах цього картування представлений аналіз
результатів опитування респондентів (відсотків їх позитивних
відповідей, а не відсотків загального населення). Цей метод був
використаний, щоб підкреслити відмінності між ситуацією секспрацівників, які працюють у двох різних секторах − просто неба та у
закритих приміщеннях, у порівнянні з ситуацією, яка стосується
населення в цілому.

2.1 Контроль за умовами праці та практики безпечного сексу
На думку представників організацій-експертів, приблизно 42% СП, які працюють просто
неба, та 74% СП, які працюють у закритих приміщеннях, контролюють свої умови праці.
Це означає, що, з точки зору респондентів, в Україні СП, які працюють просто неба,
мають менші можливості контролювати свої умови праці, у порівнянні із СП, які
працюють у закритих приміщеннях.
Можливість контролювати свої умови праці та застосовувати практики безпечного сексу
залежать від місця праці СП та сектора, у кому вони працюють. Секс-працівники, які
працюють у різних видах закритих приміщень, мають більше свободи вибору. Це
пояснюється ліпшими умовами їх життя та праці, економічною ситуацією і ліпшою
обізнаністю у питаннях збереження здоров’я.
На думку представників організацій-експертів, залежність від третіх осіб є одним із
основних чинників, які знижують можливість СП контролювати свої умови праці та
застосовувати практики безпечного сексу. Як СП, які працюють просто неба, так і СП, які
працюють у закритих приміщеннях, можуть бути залежними від третіх осіб. Агресивні
клієнти також безпосередньо впливають на вразливість СП на їх робочих місцях,
знижуючи можливість останніх застосовувати практики безпечного сексу. Рейди міліції
та конфіскації презервативів (в першу чергу, у закритих приміщеннях) також погіршують
умови праці СП.
Щоб посилити контроль за умовами праці та безпечного сексу, слід застосовувати підхід,
який базується на дотриманні прав людини, як при роботі із СП, так і при проведенні
заходів щодо запобігання ВІЛ. Це потребує створення сприятливого правового
середовища, а також ефективного надання послуг для секс-працівників, що приведе до
розширення можливостей громади, її мобілізації та підтримки.
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Рис. 5. Відсотки секс-працівників різних секторів, які контролюють свої умови
праці та застосовують практики безпечного сексу

2.2 Секс-працівники, яким доводиться ділитися доходами з третіми особами в
секс-бізнесі34
Респонденти вважають, що приблизно 83% СП, які працюють у закритих приміщеннях,
змушені ділитися своїми доходами з третіми особами, в тому числі з організаторами сексбізнесу, охоронцями, водіями та іншими особами, які беруть участь в секс-індустрії.
На думку респондентів 58% СП, які працюють просто неба, діляться своїми доходами з
третіми особами, зазвичай, для забезпечення захисту та отримання робочого місця.
Секс-працівники, які працюють просто неба і не платять частину свого заробітку третім
особам, зазвичай, є бідніші, зловживають алкоголем і надають сексуальні послуги в обмін
на інші товари, а не тільки за гроші. Таким чином, СП, які працюють просто неба, не
завжди працюють незалежно, тільки на себе.
Результати картування свідчать про те, що більшість СП, які працюють у закритих
приміщеннях, ділиться своїми доходами з третіми особами, в той час як серед СП, які
працюють просто неба, це робить менша частина працівників. Цей результат дозволяє
зробити два висновки: а) існуюче правове середовище не дає можливості більшості секспрацівників працювати самостійно (без посередництва третіх осіб) і б) організація сексбізнесу, у першу чергу закритого сектора, вимагає певної кількості витрат, які надходять
від частини доходу працівників секс-бізнесу, як це робиться і в інших професійних
секторах.
Тим не менше, проблема визначення того, що вважається, а що не вважається,
експлуататорською робочою ситуацією залишається невирішеною. Це пов'язано з
актуальними правовими рамками, у яких працює секс-бізнес України, при яких
законодавство криміналізує як організаторів секс-індустрії, так і окремих секспрацівників. Ця правова база не дає можливості відрізнити економічну експлуатацію від,
34

Наприклад: торговці людьми, контрабандисти, менеджери клубів/борделів та ін. НЕ ЧЛЕНИ
СІМ’Ї.
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пов'язаних із бізнесом, послуг та їх вартості, так як обидві сторони − роботодавці і
наймані працівники, не працюють на законних підставах.

Рис. 6. Відсотки секс-працівників, які змушені ділитись своїми доходами із третіми
особами
2.3 Яку частину своїх доходів секс-працівники можуть залишати собі?
На думку респондентів, СП, які працюють просто неба, можуть залишати для своїх
потреб близько 69% від заробітку, а СП, які працюють у закритих приміщеннях, −
близько 58%. Таким чином, СП, які працюють просто неба, залишають на свої потреби
більшу частини своїх доходів, у порівнянні із СП, які працюють у закритих приміщеннях.
Організація секс-бізнесу у закритих приміщеннях, у порівнянні з вуличною
проституцією, вимагає більше інвестицій і експлуатаційних витрат. Таким чином,
зрозуміло, чому СП, які працюють у закритих приміщеннях, можуть залишати для себе
менше своїх доходів, у порівнянні з тими СП, які працюють просто неба.
Однак, є свідчення про те, що СП, особливо ті, які працюють у закритих приміщеннях, є
дуже уразливими до корумпованості міліції, що слід розуміти, що ці СП частину своїх
доходів змушені ділити з представниками правоохоронних органів.

Рис. 7. Який відсоток своїх доходів секс-працівники залишають для себе?
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2.4 Використання презервативів та
практик секс-працівниками

застосування

безпечних

сексуальних

СП, які працюють просто неба | 50% респондентів повідомили, що СП, які працюють
просто неба, рідше використовують презервативи та застосовують безпечні сексуальні
практики, ніж загальне населення. 40% інших респондентів стверджують, що СП, які
працюють просто неба, частіше використовують презервативи та застосовують безпечні
сексуальні практики, ніж загальне населення.
СП, які працюють у закритих приміщеннях | 73% респондентів повідомили, що СП, які
працюють у закритих приміщеннях, використовують презервативи та застосовують
безпечні сексуальні практики частіше, ніж загальне населення.
Більшість респондентів повідомила, що секс-працівники, які працюють у закритих
приміщеннях, використовують презервативи та застосовують безпечні сексуальні
практики частіше, ніж загальне населення. За даними респондентів, СП, які працюють
просто неба, є більш уразливими до ВІЛ / ІПСШ, так як вони рідше використовують
презервативи та застосовують безпечні сексуальні практики, у порівнянні із загальним
населенням.
Об'єктивних даних щодо використання презервативів і безпечного сексу населенням
України взагалі є обмаль, тому приведені вище оцінки, базуються на загальному
розумінні. Інші джерела, такі як доповідь Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні,
показують, що "більше половини секс-працівниць (59,2%) заявили про своє тверде
рішення ніколи не надавати секс-послуги без презерватива".35

Вплив ВІЛ / СНІДу на секс-бізнес
Велика кількість НУО працює із секс-працівниками та реалізує програми,
спрямовані на профілактику ВІЛ / СНІДу та ІПСШ. Це означає, що багато секспрацівників в Україні мають доступ до інформації та послуг, які стосуються їх
вразливості до ВІЛ / ІПСШ, а також догляду та лікування. Багато організацій також
безоплатно роздають презервативи, проводять тестування та надають деякі інші
медичні послуги.
Незважаючи на великі зусилля цих організацій, в Україні все ще не вдалось
створити сприятливого правового середовища. Політика і законодавство щодо
секс-працівників є дуже суворими і не сприяють створенню безпечних умов праці
для них. Досвід показує, що працівники секс-бізнесу в Україні часто піддаються
насильству, яке має безпосереднє відношення до небезпечних умов праці.
Для зниження впливу ВІЛ / СНІДу на секс-бізнес в Україні, рекомендується
розглянути, чому правова основа є несприятливою для ефективного
впровадження програм профілактики ВІЛ, розроблених декількома НУО. Слід
35

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2012, с. 41.
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підкреслити, що надання інформації та послуг секс-працівникам, є недостатнім
для зниження їх уразливості, багато-що ще належить зробити, щоб забезпечити
безпечні робочі місця для СП, де вони зможуть працювати вільно, не зазнаючи
насильства, примусу та інших форм зловживань, які становлять їх чинники ризику.
Тому, як правило, працівники секс-бізнесу в Україні знають про ВІЛ / ІПСШ і
безпечний секс. Організації підготували декілька матеріалів, спрямованих на
задоволення потреб цієї групи, і більшість працівників секс-бізнесу знає, де можна
пройти тестування на ВІЛ / ІПСШ, де можна отримати презервативи або послуги.
Відомо, що найбільш вразливою групою працівників секс-бізнесу до ВІЛ / ІПСШ є
підлітки, поінформованість яких про ризик інфікування цими хворобами, як
правило, є нижчою, ніж дорослих секс-працівників.
2.5 Рівень насильства проти секс-працівників
Насильство проти СП слід розглядати у співвідношенні з їх маргіналізацією, стигмою та
дискримінацією. Так як насильство є багатогранним, будуть розглянені його різні види та
встановлено, яких основних видів насильства зазнають працівники секс-бізнесу в
Україні.
Секс-працівники можуть зазнавати насильства зі сторони різних осіб. Це залежить від
співвідношення сил між секс-працівниками і, зокрема, третіми особами у секс-індустрії,
клієнтами та державними органами (наприклад, міліцією).
Насильство і примус є також похідними правової системи, яка карає не тільки секспрацівників, а й тих третіх осіб, які залучені до секс-індустрії.
Види і наслідки насильства
Секс-працівники в Україні є вразливими до багатьох видів насильства, серед яких
переважають: психологічне, фізичне та сексуальне насильство. Секс-працівники також
часто зазнають погроз, шантажу, вимагання, образливого ставлення до себе і порушень зі
сторони міліції (до і під час затримання). Ці явища є порушеннями прав людини і
боротьба з такими порушеннями повинна бути пріоритетним завданням уряду.
Фізичне насильство
СП, які працюють просто неба | 100% респондентів повідомили, що СП, які працюють
просто неба, зазнають суттєво вищого та вищого рівня фізичного насильства, ніж
загальне населення.
СП, які працюють у закритих приміщеннях | 82% респондентів стверджують, що СП, які
працюють у закритих приміщеннях, зазнають суттєво вищого та вищого рівня фізичного
насильства, у порівнянні із населенням в цілому.
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Фізичне насильство є поширеним видом насильства щодо секс-працівників і відноситься
до зловживання владою і відсутності безпеки на місці праці. Фізичне насильство має
багато форм і залежить від обставин, при яких відбувається секс-бізнес.
Секс-працівники, як ті, що працюють просто неба, так і ті, що працюють у закритих
приміщеннях, зазнають непропорційно високого рівня фізичного насильства в Україні. За
даними респондентів, секс-працівники, що працюють просто неба, є більш уразливими до
фізичного насильства, ніж ті, хто працює у закритих приміщеннях. Остатні зазнають
незначно меншого рівня фізичного насильства.
Подібні висновки містить і звіт МБФ «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні», у
якому вказано, що 84% СП були жертвами фізичного насильства та зазнали фізичного
болю та уражень тіла.36

Економічне насильство
СП, які працюють просто неба | 91% респондентів повідомили, що СП, які працюють
просто неба, зазнають суттєво вищого та вищого рівня економічного насильства, ніж
загальне населення.
СП, які працюють у закритих приміщеннях | 73% респондентів стверджують, що СП, які
працюють у закритих приміщеннях, зазнають суттєво вищого та вищого рівня
економічного насильства, у порівнянні із населенням в цілому.
Економічне насильство це не тільки економічна експлуатація, але й посягання на право
секс-працівників на справедливу оплату. Корумпованість міліції також може бути
показником економічного насильства.
Як СП, які працюють просто неба, так і СП, які працюють у закритих приміщеннях,
зазнають впливу високих рівнів економічного насильства. За даними респондентів, СП,
які працюють просто неба, є більш уразливими до економічного насильства, у порівнянні
із СП, які працюють у закритих приміщеннях. Останні зазнають незначно меншого
впливу економічного насильства.
Подібні висновки містить і звіт МБФ «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні», у
якому вказано, що 74% СП були жертвами економічного насильства.37
Психологічне насильство
СП, які працюють просто неба | 95% респондентів повідомили, що СП, які працюють
просто неба, зазнають суттєво вищого та вищого рівня психологічного насильства, ніж
загальне населення.
СП, які працюють у закритих приміщеннях | 91% респондентів стверджують, що СП, які
працюють у закритих приміщеннях, зазнають суттєво вищого та вищого рівня
психологічного насильства, у порівнянні із населенням в цілому.
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Психологічне насильство має пряме відношення до процесів стигматизації, маргіналізації
та соціального виключення секс-працівників. Психологічне насильство − це також і ті
випадки почуття страху, пов'язаного з навколишнім середовищем, у якому секспрацівники можуть зазнати всіх видів зловживань.
Як СП, які працюють просто неба, так і СП, які працюють у закритих приміщеннях, в
однаковій мірі зазнають впливу психологічного насильства. Рівні психологічного
насильства проти секс-працівників є значно вищими, ніж рівні проти населення в цілому.
У звіті МБФ «Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні», вказано, що 84% СП були
жертвами психологічного насильства.38

Докази щодо насильства та послуги жертвам насильства
Враховуючи описану вище критичну ситуацію, випадки насильства щодо секспрацівників були задокументовані і проаналізовані працівниками БФ Салюс та
української організації секс-працівників «Легалайф». Заяви щодо цих випадків були
подані до суду в Україні. Продовжується збір аудіо- та відеозаписів, що містять докази
про насильство щодо секс-працівників, а також скарг секс-працівників на незаконні дії
міліції.
Для підвищення обізнаності про становище секс-працівників у країні, дуже важливою є
адвокаційна діяльність, зокрема, з використанням таких регіональних мереж організацій,
як SWAN. Адвокаційні заходи дають можливість боротися з безкарністю і підвищують
здатність секс-працівників протистояти насильству, спрямованого проти них.
Представники української організації секс-працівників «Легалайф» висловили свої
претензії щодо прогалин у боротьбі із насильством проти секс-працівників в Україні, які
пов’язані із:
I) відсутністю доступу секс-працівників до правосуддя, правової підтримки та
консультацій;
II) відсутністю підготовлених співробітників міліції та інших посадових осіб з питань
дотримання прав людини секс-працівників;
III) браком досліджень і доказів насильства зі сторони міліції щодо секс-працівників;
IV) відсутністю системи послуг жертвам насильства у країні.
2.6 Зловживання алкоголем
СП, які працюють просто неба | 95% респондентів повідомили, що рівень зловживання
алкоголем серед СП, які працюють просто неба, є суттєво вищим або вищим за
відповідний рівень серед населення в цілому.
СП, які працюють у закритих приміщеннях | 64% респондентів повідомили, що рівень
зловживання алкоголем серед СП, які працюють у закритих приміщеннях, є суттєво
вищим або вищим за відповідний рівень серед населення в цілому. Ще 36% респондентів
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повідомили, що рівень зловживання алкоголем серед СП, які працюють у закритих
приміщеннях, не відрізняється від рівня зловживання алкоголем населення в цілому.
Зловживання алкоголем вважається одним з чинників, що підвищують уразливість СП до
ВІЛ / ІПСШ, так як це зменшує їх здатність домовлятись про використання
презервативів. Крім того, зазвичай, секс-працівники вживають алкоголь разом із
клієнтами, що значно збільшує ризик агресії і сексуального насильства останніх щодо
секс-працівників.
2.7 Споживання наркотиків (неін’єкційних)
СП, які працюють просто неба | 73% респондентів повідомили, що рівень споживання
неін’єкційних наркотиків СП, які працюють просто неба, є суттєво вищим або вищим за
відповідний рівень серед населення в цілому.
СП, які працюють у закритих приміщеннях | 68% респондентів повідомили, що частота
споживання неін’єкційних наркотиків СП, які працюють у закритих приміщеннях, не
відрізняється від частоти їх споживання населенням в цілому.
Результати картування показали, що частота споживання неін'єкційних наркотиків є
вищою, у першу чергу, серед СП, які працюють просто неба. На думку респондентів, СП,
які працюють у закритих приміщеннях, є менш уразливими до їх споживання.
Поширеність наркоманії серед секс-працівників дуже відрізняється в залежності від
регіону, в якому вони працюють. Як правило, у західній частині України, секспрацівники не споживають наркотики, проте в Центральній і Південній Україні багато
секс-працівників мають цю згубну поведінкову звичку.
2.8 Споживання ін’єкційних наркотиків
СП, які працюють просто неба | 91% респондентів повідомили, що поширеність ОяВН
серед СП, які працюють просто неба, є суттєво вищою або вищою за відповідний рівень
серед населення в цілому.
СП, які працюють у закритих приміщеннях | 73% респондентів повідомили, що частота
споживання ін’єкційних наркотиків СП, які працюють у закритих приміщеннях, є суттєво
вищою або вищою за відповідний рівень серед населення в цілому
Результати картування показали, що поширеність споживання ін'єкційних наркотиків є
вищою, у першу чергу, серед СП, які працюють просто неба. Поширеність споживання
ін'єкційних наркотиків серед секс-працівників дуже відрізняється в залежності від
регіону країни. На думку респондентів, СП, які працюють у закритих приміщеннях є
менш уразливими до споживання ін'єкційних наркотиків, однак частота ОяВН серед них є
досить значною.
Актуальний стан політики чи законодавства, що стосуються виробничих і
соціальних умов секс-працівників по всій країні
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Можна помітити, що, загалом, закони і політика є репресивними по всій країні на всіх
рівнях (муніципальному / місцевому, обласному / регіональному та національному) і
однаково впливають як на СП, які працюють просто неба, так і на СП, які працюють у
закритих приміщеннях.

Однією відмінністю є те, що політика і законодавство більш сильно впливають на СП, які
працюють просто неба на місцевому рівні (73%). Цей результат можна пояснити тим, що
СП, які працюють просто неба, частіше зазнають контрольні перевірки та рейди
правоохоронних органів.
Соціальна уразливість
Результати картування також показують, що соціальні виключення та ізоляція в рівній
мірі впливають як на СП, які працюють просто неба, так і на СП, які працюють у
закритих приміщеннях.
Що ж стосується правового статусу, умов праці, грамотності, освіти, умов життя, було
встановлено, що СП, які працюють просто неба, є більш вразливими до цих чинників, у
порівнянні з населенням в цілому і СП, які працюють у закритих приміщеннях.
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Мобільність
У цьому розділі аналізується мобільність секс-працівників в Україні, а також
чинники, що мотивують їх шукати ліпші умови праці та життя. При розгляді
питань мобільності важливо розмежувати транснаціональну (транскордонну)
і внутрішню (всередині країни) мобільність. Мобільність аналізується в рамках
аспектів, які можуть вплинути на уразливості секс-працівників.
3.1 Десять країн, у яких найчастіше працювали вітчизняні секс-працівники |
Зовнішня мобільність
Картування показало, що біля 31% вітчизняних секс-працівників, які працюють у
закритих приміщеннях, мають досвід праці закордоном. Наведена нижче таблиця містить
рангований перелік країн, де найчастіше, на думку респондентів, працювали українські
СП із закритих приміщень.
3.1.a. Країни, у яких у закритих приміщеннях працювали українські секспрацівники
1. Росія

6. Польща

2. Туреччина

7. Молдова

3. Німеччина

8. Об’єднані Арабські Емірати

4. Чехія

9. Узбекистан

5. Італія

10. Бєларусь

Біля 22% вітчизняних секс-працівників працювали просто неба закордоном.
Наведена нижче таблиця містить перелік країн, де найчастіше, на думку респондентів,
працювали просто неба українські СП.
3.1б.

Країни, у яких просто неба працювали українські секс-працівники
1. Росія
6. Бєларусь
2. Німеччина

7. Молдова

3. Чехія

8. Узбекистан

4. Туреччина

9. Ізраїль

5. Польща

10. Італія

Звертає на себе увагу те, що більшість українських секс-працівників працювали в Росії,
враховуючи спільність культури обох країн, а також можливості ліпшого заробітку та
сприятливих нагод. Результати картування свідчать про те, що українські секспрацівники, незалежно від сектора у якому вони працюють, вибирали для різних
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міграційних потоків в основному одні і ті ж країни (ЄС та країни-сусіди України).
Виняток становлять СП, які працювали у закритих приміщеннях в Об'єднаних Арабських
Еміратах, а також СП, які працювали просто неба в Ізраїлі.

3.2 Оцінка праці секс-працівників у інших містах України
Внутрішня мобільність
Як свідчать результати картування, секс-працівники, які працюють у закритих
приміщеннях, є більш мобільними, у порівнянні з тими, які працюють просто неба. За
даними респондентів, приблизно 36% секс-працівників, які працюють у закритих
приміщеннях, проводили свою професійну діяльність у іншому місті України; серед секспрацівників, які працюють просто неба, таких осіб було 19%. В цілому, внутрішня
мобільність обох груп СП не є високою.

Відсотки

Секс-працівники, які працюють
у закритих приміщеннях
36%

Секс-працівники, які працюють
просто неба
19%

Перелік трьох основних причин мобільності секс-працівників, які працюють у закритих
приміщеннях та секс-працівників, які працюють просто неба
Секс-працівники, які працюють у
Секс-працівники, які працюють просто
закритих приміщеннях
неба
Прагнення до позитивних соціальних Репресії та переслідування зі сторони
змін - позитивний вплив на уразливість
міліції – негативний вплив на уразливість
Жорсткі заходи змушують вуличних сексСекс-працівники вирішують переїхати в працівників переміщатися, щоб мати
інші міста, тому що це дає більше можливість працювати і заробляти гроші;
сприятливих нагод і можливостей вести одні жінки переходять до інших (часто
соціальне життя. В Україні багато секс- більш ізольованих) районів міста, а інші
працівників
походять
із
сільської переїжджають на роботу в інші міста,
місцевості і переселяються у великі міста, яких вони на початку добре не знають. Ці
щоб працювати. Як правило, вони обидві ситуації підвищують уразливість
шукають там більш високих заробітків.
жінок до насильства і жорстокого
поводження.
Сезонні зміни, особливо в літній і
зимовий час, сприяють внутрішній
мобільності секс-працівників.
Репресії та переслідування зі сторони Прагнення до позитивних соціальних
міліції – негативний вплив на уразливість змін - позитивний вплив на уразливість
Жорсткі заходи та закриття закладів, у Секс-працівники вирішують переїхати в
яких
вони
працювали,
часто інші міста, тому що це дає більше
компрометують робочі місця секс- сприятливих нагод і можливостей вести
працівників і є причиною їх переїзду в соціальне життя. В Україні багато сексінші приміщення.
працівників
походять
із
сільської
Крім того, конфлікти з організаторами місцевості і переселяються у великі міста,
36 | P a g e

секс-бізнесу також сприяють мобільності
секс-працівників.
Захист анонімності – позитивний вплив
на індивідуальну вразливість

щоб працювати. Як правило, вони
шукають там більш високих заробітків.
Економічна необхідність – негативний
вплив на уразливість
Зменшення кількості клієнтів змушує
Багато
секс-працівників
прагнуть жінок переміщатися або переїжджати в
приховати свою участь в секс-бізнесі, так інше місто для того, щоб заробити
як стигматизація секс-працівників є достатньо грошей.
глобальним явищем.
Взимку, секс-працівники, які працюють
просто неба, мають менше клієнтів, що
також сприяє їх рухливості.

Надання послуг ескорту також були у переліку чинників, які підвищують мобільність
секс-працівників усередині країни. Деякі СП живуть в одному місці, а надають сексуальні
послуги в іншому.
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Прикінцеві міркування
Резюме та аналіз змін у ситуації із
проституцією
− Основні спостереження
Обидві групи секс-працівників, як ті, що
працюють у закритих приміщеннях, так і
ті, що працюють просто неба,
стикаються із серйозними ситуаціями
насильства, зазнають стигми та
соціальної ізоляції, як наслідок їх
маргіналізації в Україні.
Як показали результати картування, в
Україні працюють біля 46 800 секспрацівників, серед яких переважають
жінки (88%). Більшість секс-працівників
працює у великих містах країни (Києві
та Одесі).
Встановлено,
що
у
секс-бізнесі
переважають
секс-працівники,
які
працюють у закритих приміщеннях (їх
частка становить 54%). Респонденти
виявили, що в Україні існує зростаюча
тенденція переходу частини секспрацівників від праці просто неба до
праці у закритих приміщеннях. У
результаті,
секс-працівники
стають
менш помітними і постачальники
послуг, у більшості випадків, не мають
доступу до них та не можуть
підтримувати з ними контакт. У цьому
контексті співпраця з особами, які
проводять роботу за принципом «рівнийрівному», має основоположне значення
для отримання доступу до цієї групи СП
і поширення інформації серед них.
Встановлено, що частка споживачів
ін'єкційних наркотиків є більшою серед
ЖСП, які працюють просто неба. У
деяких регіонах України виявлено
більшу
поширеність
споживання
ін'єкційних наркотиків серед СП, ніж у
інших. У більшості міст Західної

України частка секс-працівників, які
споживають ін'єкційні наркотики, є
порівняно невеликою (не вище 11%); в
Донецьку, вона, наприклад, становить
60%, а у Миколаєві − близько 70%. В
останньому,
рівень
споживання
ін'єкційних наркотиків є також вищим і
серед населення в цілому.
У даний час секс-працівники є набагато
більш динамічними і мобільними, ніж у
минулому. Це відбувається не тільки
через зміни в секс-індустрії, але й тому,
що почастішали заходи, які проводить
міліція проти СП. У деяких випадках
повторні
звинувачення
СП
у
адміністративних
правопорушеннях
можуть призвести до їх арештів,
шантажу і переслідувань. Ще одним
чинником внутрішньої мобільності СП
респонденти назвали сезонні міграції,
пов'язані з умовами погоди, особливо в
зимовий час.
Прогалини у наданні послуг для СП, які
працюють у закритих приміщеннях та
просто неба
У наданні послуг для працівників сексбізнесу в Україні, зокрема, у сфері
сексуального
та
репродуктивного
здоров'я, є багато прогалин, Основною
прогалиною, виявленою за допомогою
даного дослідження, є відсутність
урядової підтримки у наданні послуг
спеціально
секс-працівникам.
Це
означає, що більшість послуг секспрацівникам сьогодні надається за
ініціативою неурядових організацій, які
в
значній
мірі
фінансуються
міжнародними донорами. Ця прогалина
в наданні послуг стосується усіх секспрацівників.
Ще одним недоліком є те, що послуги,
що надаються СП, як правило,
стосуються профілактики ВІЛ / ІПСШ і
не забезпечують комплексного підходу
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до збереження їх сексуального та
репродуктивного здоров'я. Послуги
надаються тільки у великих містах
країни, в результаті чого багато секспрацівників не мають до них доступу.
Через недофінансування української
системи охорони здоров'я, тестування на
гепатити коштують дорого і часто є не
по кишені працівникам секс-бізнесу.
Секс-працівники, які страждають на
ІПСШ та гепатити, також платять за своє
лікування, що не завжди є для них
посильним.
У країні не надаються медико-соціальні
послуги, орієнтовані спеціально на СП,
які працюють у закритих приміщеннях.
Працівники українських НУО не в змозі,
через брак кадрів або фінансової
підтримки, проводити аутріч-роботу із
цією групою СП. З цієї причини, ця
група працівників секс-бізнесу
залишається неохопленою цільовими
послугами та ініціативами.
Українські СП − чоловіки і
транссексуали, все ще недостатньо
охоплені послугами. Існують великі
труднощі в отриманні інформації про цю
групу СП; лише декілька НУО частково
задовольняють їх потреби шляхом
проведення аутріч-роботи. Проведене
картування показало нагальну
необхідність задовольнити потреби цієї

групи і усунути бар'єри на шляху їх
доступу до служб (де це можливо).

Стигматизація секс-працівників у
державних закладах охорони здоров'я
залишається великим бар'єром для їх
доступу до послуг з охорони здоров’я.
Це − серйозна перешкода для
забезпечення прав СП на здоров'я. У
зв’язку з цим, українська держава
повинна уповноважити медичний
персонал щодо надання послуг секспрацівникам з метою задоволення їх
специфічних потреб в галузі охорони
здоров'я.

Картування показало, що деякі НУО, які
надають послуги секс-працівникам,
повинні поліпшити менеджмент своїх
організацій (наприклад, забезпечити
роботу своїх організацій з надання
медичних і соціальних послуг СП, у час,
який є зручним для них для відвідування
закладів).

Насамкінець, українські НУО, які
працюють із секс-працівниками, повинні
підтримувати діяльність общинних
організацій і надання ними послуг секспрацівникам. Це не тільки підвищує
дієвість послуг, але й сприяє зміні
політики та ефективній адвокації.
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задоволення індивідуальних
потреб працівників секс-бізнесу,
вони повинні бути написані
доступною мовою, без складних
фраз і медичних термінів. Перед
тим, як друкувати листівки і
буклети, їм повинні дати оцінку
секс-працівники під час фокусгруп сесій. Було б доцільно
розробити спеціальні
профілактичні програми для
секс-працівників − підлітків, які
є найбільш уразливими до ВІЛ /
ІПСШ.

Рекомендації
Як поліпшити ситуацію та знизити
уразливість секс-працівників до
ВІЛ / ІПСШ?….


Провести декриміналізацію сексбізнесу та усунути
стигматизацію та дискримінацію
секс-працівників.



Уряди повинні забезпечити
прийняття
антидискримінаційних та інших
законів, які базуються на повазі
до прав людини. Це дасть
можливість захистити секспрацівників від дискримінації,
насильства та інших порушень їх
прав, з якими вони постійно
стикаються, та реалізувати їх
права людини і знизити їх
уразливість до ВІЛ-інфекції та
наслідків СНІДу.
Антидискримінаційні закони і
правила повинні гарантувати
права секс-працівників на
отримання соціальних, медичних
та фінансових послуг.





Насильство щодо працівників
секс-бізнесу є чинником ризику
їх інфікування ВІЛ. Йому слід
запобігти шляхом співпраці із
секс-працівниками та їх
організаціями.
Пріоритетним напрямом у
боротьбі з епідемією ВІЛ є
посилення та підвищення
ефективності боротьби з ВІЛ /
СНІД / ІПСШ серед СП.
Інформаційні матеріали з
профілактики ВІЛ / ІПСШ
повинні бути адаптовані для



Бажано використовувати ресурси
Інтернету (розробляти спеціальні
веб-сайти, надавати освітні
повідомлення через мережу
Інтернет) для гігієнічного
виховання секс-працівників (у
першу чергу, тих, які працюють
у закритих приміщеннях), їх
консультування та соціальної
підтримки, а також проведення
програм з профілактики ВІЛінфекції серед них .



Слід розширювати мережу освіти
для секс-працівників за
принципом «рівний-рівному» та
поліпшити підготовку осіб, які
ведуть освітню роботу, за цим
принципом.



Необхідно надавати доступні та
прийнятні для секс-працівників
послуги з охорони здоров'я, які
повинні базуватись на принципах
уникнення стигми і
дискримінації СП, а також
забезпечувати право останніх на
здоров'я. Слід привести
організацію послуг для СП у
відповідність до тенденцій, які
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мають місце в секс-бізнесі
України − збільшити кількість
послуг для ЧСЧ та секспрацівників-транссексуалів.
Транссексуали, зайняті у сексбізнесі, потребують консультацій
та медичних послуг лікарівендокринологів, андрологів і
дерматологів, у той час як ЧСЧ −
проктологів і урологів.


Фінансової підтримки
потребують заходи, спрямовані
на запобігання насильству,
проведення юридичних семінарів
/ тренінгів та забезпечення
правової підтримки СП.



Влада повинна вжити
ефективних заходів з протидії
корупції серед правоохоронних
органів, оперативно і адекватно
реагувати на незаконні дії
представників відповідних
відомств і працювати в тісному
контакті з НУО, які
представляють інтереси секспрацівників.



Агентства ООН повинні надавати
підтримку і допомогу органам
управління системою охорони
здоров'я України та НУО в
реалізації програм з
профілактики ВІЛ / СНІДу серед
секс-працівників.



Слід змінити нетерпиме
ставлення суспільства до секспрацівників, шляхом проведення
засобами масової інформації
відповідних кампаній для
населення, які стосуються
індивідуальних і державних
заходів з профілактики ВІЛ /
СНІДу.



Необхідно розробляти і
впроваджувати національні
стратегічні програми і заходи,
спрямовані на поліпшення
доступу громадян до освіти,
зайнятості та отримання
соціального житла з метою
запобігання залученню
неповнолітніх до праці у сексбізнесі.
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