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Lucrători/oare sexuale,
bărbaţi şi femei trans

#

În mod general, numărul bolnavilor de HIV este mai elevat printre bărbaţii şi femeile trans lucrători/are sexuale
(MS) decât în cazul altor grupuri ale populaţiei. Fără îndoială, deasemenea răspund pozitiv în programele de
prevenire a HIV şi a altor ITS.

Mulţi/e dintre lucrătorii/arele sunt imigranţi, dar trebuie să
indicăm faptul că nu se poate generaliza şi prostituţia nu este
ocupaţia majorităţii persoanelor imigrate. Pot să opteze la aceasta
activitate în lipsa altui mod de a-şi câştiga existenţa, mai ales atunci
când sunt în situaţie neregulată. De asemenea, pot să exercite munca sexuală ca o forma de a-şi finanţa călătoriile sau alte cheltuieli determinate, sau o pot trăi ca o profesie. Sunt puţine cazurile documentate de trafic cu bărbaţi şi femei trans, şi marea majoritate o exercită
de formă autonomă.
În cadrul legislaţiei spaniole , proxenetismul este pedepsit la fel şi
persoanele care promovează prostituţia sau cei care se beneficiează
economic de veniturile ei, dar nu, în cazul persoanelor adulte care
se prostituează şi nici clienţii lor (deşi în unele Comunităţi Autonome
există ordenanţe municipale care incriminează atât clienţii cât şi LS).
Unii/ele lucrători/oare sexuale şi ONG-urile active în acest domeniu
consideră munca sexuală ca o activitate demnă şi legitimă şi pretinde
dreptul de a decide al lucrătorilor/arelor, precum şi dreptul la o tratare
demnă şi respectuoasă.

Factori comuni
Lucrătorii/arele sexuale sunt o populaţie eterogenă, deoarece
aceste provin din medii şi culturi diferite. Riscul de infectare cu HIV
poate varia, de asemenea, în funcţie de mai multe aspecte: dacă persoana lucrează în stradă sau este un/o însoţitor/are de lux, de exemplu.
În ciuda acestei diversităţi, vulnerabilitatea lor la HIV şi riscul de
expunere la infecţie au factori comuni:
• stigmatizarea şi marginalizarea
• opţiuni limitate a accesului pe piaţa de muncă (inclusiv, femeile
trans, din cauza discriminării suferite)
• acces limitat la serviciile de sănătate sau sanitare, sociale şi juridice
• mai puţin acces la informaţii şi măsuri de prevenire
• mai multe şanse de a suferi abuzuri şi exploatări sexuale
• lipsa unei reglementări care să recunoască nevoile şi drepturil
lucrătorilor/arelor sexuale de a putea exercita liber şi fără constrângere activitatea
• expunerea la riscurile asociate stilului de viaţă (ca de exemplu: violenţa, consumul de substanţe, o mai mare deplasare
geografică).
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Clienţii în faţa partenerului afectiv-sexual şi utilizarea prezervativului
Unii/ele lucrători/are sexuale ar putea avea dificultăţi la negocierea unei relatii sexuale protejate, deoarece clientul poate refuza plata
unui sex cu prezervativ, poate recurge la utilizarea intimidării sau a
violenţei ori să ofere bani mai mulţi pentru a o face ‘fără’. Neutilizarea
prezervativului în mod constant şi corect în toate serviciile sexuale creşte posibilitatea de expunere la HIV precum şi la infectarea
clienţilor.
Pentru majoritatea lucrătorilo/arelor sexuale utilizarea prezervativului presupune îngrijirea sănătăţii sexuale şi stabilirea unei bariere
cu clientul. În schimb, necesitatea de a crea o mai mare apropiere
emoţională sau de încredere cu partenerii afectivi şi sexuali, conduce
la neglijarea folosirii prezervativului cu ei. Acest fapt creşte posibilitatea de a se expune la HIV sau de infectare a partenerilor.

Consumul de droguri
Indiferent de consumul de alcool şi alte droguri de agrement
care l-ar face lucrătorii/ele sexuale în viaţa lor privată, consumul lor
este destul de frecvent în timp ce oferă serviciile sexuale. Lipsa de
informaţii privind reducerea riscului în consumul de substanţe şi a
strategiilor pentru negocierea unui sex mai sigur poate facilita transmiterea HIV sau a HCV.

Femeile transexuale
Femeile transexuale au fost din tradiţie discriminate, şi continuă
să fie, în diferite domenii: social, administrativ, al muncii, sanitar şi
educativ. Invizibilitatea şi lipsa informaţiei asupra transexualităţii, şi
mai ales lipsa de sensibilizare către nevoile persoanelor trans reduce
şansele lor de integrare în societate, precum solidaritatea şi respectul care o merită. Munca sexuală este pentru multe dintre ele singurul mijloc de existenţă, făcându-le mai vulnerabile la HIV. Pentru ca
sănătatea lor să fie primordială, este necesară recunoaşterea drepturilor sale şi să li se asigure nevoile cele mai de bază.
Această fişă a fost realizată în colaborare cu organismul
Stop Sida, www.stopsida.org
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