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Munca sexuală a imigranților
din UE în Regatul Unit după

Referendum
În ultimele decenii, guvernele Regatului Unit au
implementat controale ale imigranților din ce în ce mai
represive. Condițiile mai stricte de intrare au fost însoțite
de o extindere a spațiilor de detenție pentru imigranți,
utilizarea sporită a sancțiunilor penale pentru așanumitele „infracțiuni” ale imigranților și un mediu din ce în
ce mai ostil pentru persoanele care au imigrat în Regatul
Unit. Regatul Unit poate fi deosebit de ostil pentru
lucrătorii sexuali imigranți, natura cvasi-incriminată și
stigmatizată a industriei sexuale combinându-se cu
efectele negative ale statutului de „imigrant”. Efectele
acestui lucru pot fi deosebit de acute pentru lucrătorii
sexuali imigranți aparținând minorităților rasiale,
transsexuali și non-binari.

Cercetarea
În acest context socio-politic ne-am propus să explorăm:
1) ce impact a avut, dacă a existat unul, rezultatul
Referendumului UE asupra lucrătorilor sexuali imigranți
din UE; și 2) ce strategii au adoptat lucrătorii sexuali
imigranți din UE pentru a gestiona munca sexuală după
Referendum.
Datele prezentate aici au fost generate printr-un sondaj
online, care a fost pus la dispoziția lucrătorilor sexuali
imigranți din UE în două limbi, engleză și română, între
aprilie și octombrie 2019. În total, 41 de lucrători sexuali
au completat sondajul. Această rată relativ scăzută de
răspuns, care este obișnuită în cercetările de această
natură, indică reticența lucrătorilor sexuali imigranți din
UE de a vorbi despre munca sexuală în actualul climat
socio-politic. Deși nu este reprezentativă statistic, această
cercetare la scară mică – prima de acest gen care
explorează această problemă – oferă o perspectivă

importantă asupra experiențelor lucrătorilor sexuali
imigranți din UE după Referendum. În special, indică
aspecte cheie asupra cărora lucrătorii sexuali și aliații se
pot concentra în căutarea unor drepturi mai bune pentru
lucrătorii sexuali imigranți în contextul Regatului Unit.
Deși concluziile prezentate aici se referă în mod special
la experiențele lucrătorilor sexuali imigranți din UE,
trebuie remarcat faptul că lucrătorii sexuali imigranți din
afara UE au în comun multe dintre aceste experiențe. Întradevăr, condițiile care au constituit și au fost constituite
de rezultatul Referendumului sunt probabil resimțite și
mai acut de imigranții din afara UE (și, în special, de
lucrătorii sexuali aparținând minorităților rasiale), din
cauza experiențelor lor confruntare cu inegalitățile și cu
statutul de imigrație potențial mai precar.
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78% dintre lucrătorii sexuali imigranți din UE au
raportat că abilitatea lor de a câștiga venituri prin
muncă sexuală a scăzut de la Referendum.
68% din respondenți au observat cel puțin un mod în
care și-au schimbat practicile de lucru după
Referendum. Modificările cheie includ: unde lucrează
(39%), programul de lucru (24%) și „tipul” de client
acceptat (24%). În ceea ce privește ultimul punct, unii
au raportat că au fost nevoiți să accepte clienți pe
care i-ar fi respins anterior din motive de siguranță.
Lucrătorii sexuali imigranți din UE au raportat, de
asemenea, că trebuie să facă schimbări în practicile
lor de lucru din cauza unui risc de deportare perceput
mai mare. Unii au raportat că au fost percheziționați
și arestați, în timp ce alții au fost amenințați cu ordine
de închidere. Acest lucru se referă în special la

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

perioada de după Referendum, deoarece chiar și cei
cărora li se acordă statutul de cetățean stabilit în baza
Schemei de stabilire a cetățenilor UE pot fi deportați
dacă sunt condamnați pentru săvârșirea unei
infracțiuni.
Majoritatea respondenților (63%) percep că atitudinile
clienților față de lucrătorii sexuali imigranți s-au
înrăutățit de la Referendum.
Majoritatea respondenților (63%) percep, de
asemenea, că atitudinile publicului larg față de
lucrătorii sexuali imigranți s-au înrăutățit după
Referendum.
86% dintre respondenți sunt îngrijorați de nivelurile de
violență cu care se confruntă în calitate de lucrători
sexuali imigranți din UE.
68% dintre respondenți au spus că îngrijorările lor cu
privire la violență au crescut de la Referendum.
Reflectând asupra nivelurilor reale de violență
împotriva lucrătorilor sexuali migranți după
Referendum, 44% dintre respondenți au observat o
creștere.
Trei sferturi dintre respondenți (76%) au raportat că
s-au confruntat cu infracțiuni motivate de ură după
Referendum. Am inclus în listă infracțiunile motivate
de ură împotriva lucrătorilor sexuali, alături de alte
tipuri larg acceptate de infracțiuni motivate de ură. Cel
mai frecvent raportat tip de infracțiune motivată de ură
a fost infracțiunea motivată de ură împotriva
lucrătorilor sexuali (raportată de 61% dintre
respondenți), urmată de infracțiunea motivată de ură
pe bază de naționalitate (51%) și sex (17%).
Peste jumătate dintre respondenți (57%) au remarcat
faptul că nivelurile de infracțiuni motivate de ură cu
care se confruntă au crescut de la Referendum.
Unii respondenți au raportat că s-au confruntat cu mai
multă xenofobie de la Referendum, inclusiv atacuri
fizice și verbale. Într-un lucrător sexual s-a aruncat cu
ouă și roșii.
Respondenții au dezvoltat, de asemenea, strategii
pentru a gestiona experiențele negative de după
Referendum. Unii ascund adevărul despre
naționalitatea lor pentru a evita xenofobia, alții au
adoptat din ce în ce mai multe strategii de siguranță,
cum ar fi „împrietenirea” sau lucrul cu o terță parte (de
exemplu, femeia de serviciu); deși acest lucru are
implicații juridice, dat fiind că legile existente privind
munca sexuală împiedică lucrătorii sexuali să lucreze
împreună sau cu o terță parte pentru siguranță.
Respondenții au raportat creșterea stresului după
Referendum (59%). O sursă cheie de stres a fost
riscul mai mare de detenție și deportare perceput.
Există o percepție obișnuită în rândul lucrătorilor
sexuali imigranți din UE potrivit căreia, deoarece sunt
lucrători sexuali, nu au dreptul de a locui în Regatul
Unit. În timp ce, din punct de vedere tehnic, lucrătorii
sexuali pot revendica statutul de lucrători
independenți, nu există un precedent judiciar în acest
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sens. Aceasta înseamnă că fiecare lucrător sexual
trebuie să combată hotărârile privind imigrarea în
mod individual. În funcție de modul în care lucrătorii
sexuali imigranți au vândut servicii sexuale, este
posibil ca aceștia să nu aibă documentația necesară
pentru a-și dovedi reședința continuă în Regatul Unit,
în baza Schemei de stabilire a cetățenilor UE.
Un număr semnificativ de respondenți (54%)
consideră că riscul lor de arestare a crescut de la
Referendum.
66% dintre respondenți consideră că riscul lor de
deportare a crescut după Referendum.
44% dintre respondenți au descris relația lor cu poliția
fie ca fiind „deficitară” (20%), fie „foarte deficitară”
(24%). Respondenții au menționat că nu raportează
victimizarea către poliție de teamă să nu fie arestați,
condamnați la închisoare și deportați.
Marea majoritate a respondenților (85%) ar dori să
vadă modificări aduse legilor privind munca sexuală
în Regatul Unit. Toți acești respondenți au susținut în
mod explicit sau implicit dezincriminarea muncii
sexuale. Niciunul dintre respondenți nu a fost în
favoarea așa-numitului model suedez (incriminarea
clienților).

Recomandări
Pe baza acestor constatări, facem o serie de recomandări
bazate pe dovezi:
1. Dezincriminați munca sexuală. Acest lucru va
îmbunătăți drepturile și siguranța tuturor lucrătorilor
sexuali, inclusiv a lucrătorilor sexuali imigranți.
2. Acordați automat statutul de cetățean stabilit
tuturor cetățenilor UE din Regatul Unit. Acest lucru
va ajuta la remedierea dificultăților semnificative cu
care se confruntă lucrătorii sexuali imigranți din UE la
înscrierea în Schema de stabilire a cetățenilor UE.
3. Ștergeți condamnările istorice pentru toți
lucrătorii sexuali. Acest lucru va ajuta la asigurarea
faptului că lucrătorii sexuali imigranți nu sunt deportați
ca urmare a condamnărilor penale pentru muncă
sexuală.
4. Îmbunătățiți asistența financiară pentru imigranții
din Regatul Unit. Acest lucru va ajuta la asigurarea
faptului că lucrătorii sexuali imigranți nu sunt obligați
să accepte clienți periculoși pentru a obține venituri
suficiente pentru a trăi.
5. Eliminați mediul ostil. Acest lucru va ajuta la
abordarea diverselor dificultăți impuse de stat cu care
se confruntă persoanele care imigrează în Regatul
Unit.
O versiune în limba română a acestui rezumat al cercetării
și raportul complet sunt disponibile pe site-ul web al
Colectivului Englez al Prostituatelor. Pentru copii
imprimate, întrebări sau colaborări de cercetare viitoare,
vă rugăm să luați legătura cu Laura Connelly:
L.J.Connelly@salford.ac.uk

