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Рішення проблеми ВІЛ у контексті секс‐бізнесу
Київ, 11 листопада 2013
В Україні та Російській Федерації працівниці секс‐бізнесу стикаються з серйозним порушенням прав
людини, що сприє їх вразливості та інфікуванню ВІЛ/ІПСШ. Захист прав жінок секс‐бізнесу є вкрай
важливим у справі профілактики та лікування ВІЛ.
Незважаючи на докладені зусилля, постійні політичні та законодавчі бар’єри постають на шляху
впровадження ефективних інвестицій в національну програму з боротьби з ВІЛ, внаслідок чого
працівниці секс‐бізнесу зазнають сильної стигматизації та дискримінації.
“Аби знизити рівень епідемії СНІДу на території РФ та України необхідно впровадити нові програми, які
будуть спрямовані на роботу з працівницями секс‐бізнесу – групою населення, яка недостатньо охоплена
послугами з профілактики та лікування ВІЛ і зазнає суттєвої стигматизації та насильства”.
Проект Європейського Союзу «CONECTA» | Посилення заходів, спрямованих на боротьбу з ВІЛ/ІПСШ в
сфері секс‐бізнесу на території України та Російської Федерації представляє результати впровадження
дворічної програми на міжнародній конференції, що відбудеться у Києві, Україна, з 12 по 14 листопада 2013
Члени делегації з Росії та України, представники неурядових організацій, державних установ, міжнародних
організацій, представники спільноти зберуться разом з метою обговорити проблеми та можливі рішення
щодо ВІЛ в контексті секс‐бізнесу.
Мета конференції
 Підвищити рівень поінформованості та розширити співпрацю з різними партнерами на території України
та Російської Федерації аби висвітлити структурні фактори, що піддають працівниць секс‐бізнесу, їх клієнтів
та інших сексуальних партнерів високому ризику зараження ВІЛ‐інфекцією; і
 Посилити правозахисні підходи у справі ВІЛ та секс‐бізнесу. Проект «CONECTA» запропонує кращі
практики та розробить доказові рекомендації, зібрані протягом дворічної програми за підтримки та участі
місцевих і міжнародних партнерів з обох країн. Будуть визначені наступні кроки та дії у відповідь на
виклики ВІЛ‐інфекції в контексті секс‐бізнесу на території Російської Федерації та України.
Контакти для преси:
Христина Галущак, halushchakkh@gmail.com, +38 097 951 66 36 | Олександра
Служинск, salus@mail.lviv.ua, + 38 050 3370258
Преса запрошується на конференцію для проведення інтерв’ю з експертами і працівницями
секс‐бізнесу в рамках вказаного розкладу.
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