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Моніторинг дотримання прав людини по відношенню до трансґендерних жінок, які залучені 
до секс-роботи, проводився у рамках проекту "ВІЛ та права трансґендерних жінок секс-
працівниць", який впроваджувався громадською самоорганізацією трансґендерів HPLGBT за 
фінансової підтримки голландської некомерційної організації AFEW International, за кошти 
Фонду оперативної допомоги ключовим групам населення у Східній Європі та Центральній 
Азії, завдяки підтримці СНІД-Фонду Елтона Джона та Aidsfonds.

AFEW International, а також інші залучені партнери не несуть відповідальності за викладені дані 
та можуть не в усьому підтримувати зміст цього звіту.
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ДЛЯ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО



Цей звіт був підготовлений громадською організацією 
HPLGBT, яка працює під керівництвом трансґендерних 
людей, та за підтримки AFEW International. Технічна 
підтримка була забезпечена Євразійською коаліцією з 
чоловічого здоров’я.

Цей альтернативний (тіньовий) звіт описує стан 
трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи в 
Україні. Звіт ґрунтується на проведеному в 2019 році 
моніторингу дотримання прав людини по відношенню 
до трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи. У 
ході моніторингу, який був здійснений силами спільноти, 
було зафіксовано та проаналізовано 61 (шістдесят один) 
випадок порушення прав. До звіту включена інформація 
про найтиповіші порушення прав людини по відношенню 
до трансґендерів, які залучені до секс-роботи.

Викладені у цьому звіті думки й точки зору є виключно 
думками й точками зору HPLGBT і не завжди можуть 
співпадати з думками або точками зору партнерів HPLGBT.

1. РЕЗЮМЕ
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2. ВСТУП

Існує достатньо багато доказів того, що бар’єри, 
пов’язані з правами людини, заважають впровадженню 
каскаду профілактики та лікування ВІЛ-інфекції, а також 
перешкоджають доступу до послуг, отриманню послуг 
та утриманню ключових груп населення у відповідних 
програмах.

Епідемія ВІЛ є безпрецедентною людською катастрофою, 
що завдає величезних страждань країнам, громадам та 
родинам у країнах Східної Європи та Центральної Азії, 
де епідемія продовжує активно прогресувати. У той 
же час державні інституції, міжнародні організації та 
громадянське суспільство докладають недостатньо зусиль 
для того, щоб ефективно скоординувати свої дії задля 
припинення епідемії ВІЛ.

Тягар епідемії ВІЛ глибоко укорінився в соціальних, 
економічних та ґендерних аспектах людського життя. 
Таким чином, ВІЛ має тяжкі наслідки для людей, що живуть 
у бідності, водночас перешкоджаючи розвитку людського 
потенціалу в країнах з високим рівнем поширеності 
епідемії ВІЛ.

Ґендерний паритет, який також включає і трансґендерність, 
сприяє ефективній модернізації різного роду інституцій і 
систем спільнот і підвищенню ефективності їхньої роботи 
на благо людей, яким вони покликані служити.
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Україна посідає одне з перших місць у регіоні Східної 
Європи та Центральної Азії за темпами поширення ВІЛ-
інфекції1.

За оціночними даними, станом на травень 2019 року 
(без урахування даних АР Крим з 2014 року та частини 
території проведення антитерористичної операції з 2015 
року) в Україні офіційно зареєстровано 341 084 випадки 
ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 114 
487 випадків захворювання на СНІД та 49 751 випадок 
смертності від захворювань, зумовлених СНІДом2.

У 2017-2018 роках було проведено дослідження поведінки 
та потреб трансґендерів у послугах з профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Україні, що й понині є одним з найбільш 
масштабних досліджень у регіоні Східної Європи та 
Центральної Азії. Згідно з результатами дослідження, в 
якому взяли участь трансґендерні жінки та чоловіки, а 
також люди з іншими видами ґендерної ідентичності, 
поширеність ВІЛ серед трансґендерів може становити 
21%3. Результати також демонструють високий рівень 
залученості трансґендерів до надання секс-послуг: 91% 
надавали секс-послуги хоча б одноразово, з них 41% 
роблять це постійно, 31% – іноді.

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. UNAIDS DATA 2018.
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/01.pdf 
2. Оперативна інформація про офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції, 
СНІДу та смертей, зумовлених СНІДом, за травень місяць 2019 року.
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/02.pdf 
3. Исследование поведения и потребностей трансґендеров в услугах по 
профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине.
www.HPLGBT.org/publish/Research_TG_HIV-AIDS_UKR/RESEARCH_TG_HIV-AIDS_UKR_ru.pdf
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В Україні протидія дискримінації за ознакою ґендерної 
ідентичності не відбувається належним чином. У 
Сімейному кодексі України4 та відповідних підзаконних 
актах все ще зберігаються відверто дискримінаційні 
положення.

Мотиви трансфобії не вважаються обтяжливими 
обставинами при скоєнні злочинів. Не існує жодного 
помітного прогресу у виконанні ЛГБТІ-компонентів Плану 
дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 
на період до 2020 року5.

Певним правовим підґрунтям для боротьби зі злочинами 
на ґрунті ненависті є статті 24 та 37 Конституції України6. 
Конкретні покарання за злочини на ґрунті ненависті 
містить Кримінальний кодекс України7.

На практиці, навіть за умови доведення мотиву 
упередженості за існуючими ознаками ненависті (на ґрунті 
расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату 
або на ґрунті статевої приналежності), суд не гарантує, 
що правопорушника покарають саме за скоєння злочину 
на ґрунті ненависті. Суд має право, залежно від характеру 
вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених 
обставин такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви 
свого рішення у вироку.

4. ЗАКОНОДАВСТВО

4. Сімейний кодекс України.
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/04.htm 
5. План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 
до 2020 року.
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/05.pdf
6. Конституція України.
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/06.pdf
7. Кримінальний кодекс України.
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/07.pdf 
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Правоохоронці з метою зменшення статистичної 
кількості зареєстрованих повідомлень про кримінальні 
правопорушення за ознаками ненависті безпідставно 
відмовляють у початку саме такого досудового 
розслідування.

Секс-робота криміналізована в Україні. Купівля сексуальних 
послуг не заборонена.

Кодекс України про адміністративні правопорушення8. 
Стаття 181-1. Заняття проституцією. Заняття проституцією 
тягне за собою попередження або накладення штрафу 
від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року 
після накладення адміністративного стягнення, тягнуть 
за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальний Кодекс України7. Стаття 302. Створення 
або утримання місць розпусти і звідництво. Створення 
або утримання місць розпусти, а також звідництво 
для розпусти, караються штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк до двох років. Ті самі дії, 
вчинені з метою наживи або особою, раніше судимою 
за цей злочин, або вчинені організованою групою, 
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбачені 
частинами першою або другою цієї статті, вчинені із 
залученням неповнолітнього, караються позбавленням волі 
на строк від двох до семи років. Дії, передбачені частинами 
першою або другою цієї статті, вчинені із залученням 
малолітньої особи, караються позбавленням волі на строк 
від п’яти до десяти років.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 21220).
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/08.pdf 
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Кримінальний Кодекс України7. Стаття 303. Сутенерство 
або втягнення особи в заняття проституцією. Втягнення 
особи в заняття проституцією або примушування її до 
зайняття проституцією з використанням обману, шантажу 
чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи 
погрозою застосування насильства, або сутенерство, 
караються позбавленням волі на строк від трьох до 
п’яти років. Дії, передбачені частиною першою цієї 
статті, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або 
за попередньою змовою групою осіб, або службовою 
особою з використанням службового становища, або 
особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій 
залежності, караються позбавленням волі на строк від 
чотирьох до семи років. Дії, передбачені частиною першою 
або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або 
організованою групою, караються позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або 
без такої. Дії, передбачені частинами першою, другою або 
третьою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або якщо 
вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням 
волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з 
конфіскацією майна або без такої. Під сутенерством 
у цій статті слід розуміти дії особи по забезпеченню 
заняття проституцією іншою особою. Відповідальність 
за втягнення малолітнього чи неповнолітнього в заняття 
проституцією чи примушування їх до заняття проституцією 
за цією статтею має наставати незалежно від того, 
чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу, 
уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням 
чи погрозою застосування насильства, використанням 
службового становища, або особою, від якої потерпілий 
був у матеріальній чи іншій залежності.

Кримінальний Кодекс України7. Стаття 149. Торгівля 
людьми. Дана стаття відносно рідко застосовується до 
секс-працівників, однак існують поодинокі випадки.

Правова невизначеність у питаннях добровільної секс-
роботи (проституції) часто призводить до свавілля 
правоохоронних органів при кваліфікації правопорушень, а 
також створює інші корупційні ризики.
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Рекомендації:
1. За участю представників ЛГБТІ-спільноти реформувати 

Сімейний кодекс України (включаючи всі дотичні 
підзаконні акти) таким чином, щоб Сімейний кодекс 
України не містив жодних дискримінаційних положень.

2. Удосконалити професійні навички та підвищити 
обізнаність осіб, які працюють на державній службі, 
в Національній поліції, установах ДКВСУ, судах, ЗОЗ, 
неурядових організаціях щодо особливостей роботи з 
трансґендерними людьми, стигми та дискримінації, прав 
і свобод людини з урахуванням ґендерних особливостей 
та із застосуванням ґендерно-чутливих підходів, зокрема 
через упровадження в Україні відповідних міжнародних 
керівництв, зокрема Практичного посібника з 
впровадження комплексних програм з ВІЛ та ІПСШ серед 
трансґендерів (TRANSIT).

3. Вжити додаткових заходів для викорінення стигми, 
дискримінації та насильства по відношенню до 
трансґендерів з боку медичного персоналу та персоналу 
правоохоронних органів у рамках їх спеціалізованої 
професійної підготовки.

4. Скасувати адміністративну відповідальність за 
проституцію, декриміналізувати секс-роботу та не 
допустити криміналізації купівлі секс-послуг.

5. За участю представників спільноти секс-працівників 
сформувати робочу групу задля реформування та 
врегулювання законодавства, яке стосується інтересів 
секс-працівників.



09

Високий рівень суспільної трансфобії в Україні призводить 
до того, що більшість представників трансґендерної 
спільноти змушені вести закритий спосіб життя, 
приховуючи свою ґендерну ідентичність. Це значно 
ускладнює надання послуг у зв’язку з ВІЛ.

Моніторинг дотримання прав людини по відношенню 
до трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи, 
свідчить про те, що задля забезпечення доступу до послуг 
зі збереження здоров’я, зокрема у зв’язку з ВІЛ-інфекцією, 
усі респонденти потребують права вільно висловлювати 
свою ґендерну ідентичність, незалежно від того, чи 
відповідає ця ідентичність очікуванням інших людей.

СТИГМАТИЗАЦІЯ 
ТРАНСҐЕНДЕРІВ ЯК 
БАР’ЄРИ ДОСТУПУ ДО ВІЛ-
ПОСЛУГ ТА ІНШІ ПЕРЕПОНИ 
ЩОДО СТВОРЕННЯ 
СПРИЯТЛИВОГО 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
ТРАНСҐЕНДЕРНИХ ЖІНОК, 
ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ ДО СЕКС-
РОБОТИ

5. ДИСКРИМІНАЦІЯ ТА
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Рекомендації:
1. Одним з головних завдань має стати усунення правових 

бар’єрів, пов’язаних з визнанням трансґендерів, які 
можуть завдати шкоди здоров’ю трансґендерів. Усунення 
таких бар’єрів, а також впровадження простих та 
доступних процедур для отримання трансґендерними 
людьми юридичного визнання їх ґендеру, відповідного 
до їх власної ґендерної ідентичності, безпосередньо 
впливають на доступ до послуг у зв’язку з ВІЛ/ТБ.

2. Держава має визнати вразливість трансґендерів та 
експліцитно включити їх до переліку ключових груп, 
що мають високий ризик інфікування ВІЛ. Основним 
державним механізмом включення трансґендерів до 
переліку груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ 
є внесення змін до відомчого наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 8 лютого 2013 р. № 104 
«Про затвердження Переліку та Критеріїв визначення 
груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ», 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 
лютого 2013 р. за № 323/22855 і чинного з 15 березня 
2013 року9.

3. За участю суб’єктів ЛГБТІ-руху пришвидшити дії щодо 
реалізації Плану заходів із забезпечення громадянської 
рівності та соціального комфорту для лесбійок, геїв, 
бісексуальних, трансґендерних та інтерсексуальних 
людей в Україні на період до 2030 року10.

4. Внести зміни до обліково-звітної документації щодо 
профілактики, діагностики та лікування ТБ, зокрема 
включити в пункт дезагрегації за статтю поняття 
"трансґендер".

9. Наказ про затвердження Переліку та Критеріїв визначення груп підвищеного 
ризику щодо інфікування ВІЛ.
www.HPLGBT.org/publish/TG-Monitoring_2019/library/09.pdf 
10. З огляду на стратегічність та "глибину" документа План заходів не публікується 
у відкритих джерелах. 
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5. Використовувати більш інклюзивні методи збору даних, 
щоб краще фіксувати інформацію про трансґендерів, які 
залучені до секс-роботи.

З метою скорочення медичних ризиків серед 
трансґендерів розробити науково обґрунтовані плани 
зі зменшення шкоди, пов’язаної із вживанням замісної 
гормональної терапії.

6.

При проведенні моніторингу дотримання прав людини 
по відношенню до трансґендерних жінок, які залучені 
до секс-роботи, з метою оцінки якості ВІЛ-послуг, які 
надаються неурядовими організаціями, було направлено 
по три "таємних клієнта" з числа трансґендерів в кожну 
таку організацію. Таким чином було обрано дві організації в 
Києві та Одесі, які заявляють про нібито високу популяцію 
трансґендерів в їхньому регіоні на рівні країни. На жаль, 
тою чи іншою мірою все ще зберігається невміння якісно 
працювати з представниками трансґендерної спільноти, 
при цьому особлива недоброзичливість спостерігається 
по відношенню до крос-груп трансґендерів (трансґендери, 
які залучені до секс-роботи; трансґендери, які вживають 
наркотики (включаючи тих, хто знаходиться в ремісії, 
зокрема у стійкій її стадії); трансґендери, які перебувають у 
стресових та депресивних станах тощо).

Така ситуація свідчить про потужні тенденції щодо 
мультидискримінації по відношенню до трансґендерів, 
що створює нові бар’єри доступу до ВІЛ-сервісу, а також 
спричиняє важкодоступність різноманітних представників 
спільноти трансґендерів у цілому.



Рекомендації:
1. Звільнити третій сектор від надмірної присутності 

професійних організацій, а вивільнені кошти, які у 
величезній та необґрунтованій кількості витрачаються на 
адміністративні витрати (утримання офісів та зарплати 
менеджерів, котрі не мають відношення до жодної 
з ключових груп населення, інші надмірні витрати) 
направити на розвиток та зміцнення систем спільнот.

2. Систематично проводити верифікацію охоплених 
клієнтів профілактичними програмами, забезпечуючи 
при цьому відсутність конфлікту інтересів.

3. Проводити навчання персоналу, який безпосередньо 
взаємодіє з представниками трансґендерної спільноти, 
особливо в розрізі відділення особистого від професійної 
сфери, враховуючи при цьому життєві обставини, 
почуття та емоційний фон клієнтів профілактичних 
програмам.

Недостатньою мірою забезпечена видимість та вагома 
участь ВІЛ-позитивних трансґендерних жінок у життєво 
важливих заходах. Моніторинг дотримання прав людини по 
відношенню до трансґендерних жінок, які залучені до секс-
роботи, також показує, що молоді трансґендери мають 
найбільший ризик покінчити життя самогубством. Загалом 
трансґендерні підлітки частіше намагаються покінчити 
життя самогубством порівнянно з іншими представниками 
ЛГБТІ-спільноти11. Україна залишається серед країн-лідерів 
за показниками самогубств на 100 000 населення12.

12

11. Estimating the Risk of Attempted Suicide Among Sexual Minority Youths: A 
Systematic Review and Meta-analysis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30304350  
12. Global Health Observatory (GHO) data: suicide rates (per 100 000 population).
https://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates/en/ 
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Рекомендації:
1. Створити та підтримувати безпечні місця (групи 

взаємодопомоги) для трансґендерних жінок, які живуть з 
ВІЛ.

2. Створити та підтримувати кризові центри для 
трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи.
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6. ПОРУШЕННЯ ПРАВ

За офіційними даними Департаменту боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, за період з 01 
січня 2014 року по 15 липня 2018 року на території України 
працівниками поліції виявлено 10 642 адміністративних 
правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 
181-1 КУпАП.

Адміністративні покарання, а також кримінальні 
переслідування за секс-роботу суттєво впливають 
на формування та зміцнення соціальної стигми щодо 
трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи.

Кримінальне переслідування – це найістотніша перешкода 
на шляху реалізації права трансґендерних жінок, залучених 
до секс-роботи, на працю та на захист своїх прав на 
робочому місці. У трансґендерних жінок, залучених 
до секс-роботи, відсутні можливості користуватися 
механізмами захисту або своїми трудовими правами.

Ззовні створено видимість реформи поліції, проте у 
внутрішній роботі відповідних органів все ще діють 
репресивні методи. З усіх охоплених 61 трансґендерних 
жінок, які залучені до секс-роботи, ніхто не хоче 
звертатися в поліцію. Така ситуація наочно демонструє, що 
ця група дуже закрита та слабка у відстоюванні своїх прав.

ТРАНСҐЕНДЕРНИХ ЖІНОК,
ЯКІ ЗАЛУЧЕНІ ДО
СЕКС-РОБОТИ
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При індивідуальній самозайнятості в секс-роботі, в розрізі 
порушення права на працю, трансґендерні жінки часто 
стають жертвами з боку силових відомств. При виявленні 
перук, секс-іграшок, жіночого одягу або грошей (особливо 
в іноземній валюті) – це майно насильно вилучаються та 
стає "доказами" в ході розслідування. Наявність такого 
майна та подібних предметів спричиняє аморальну 
та упереджену оцінку з боку поліції та вважається 
"свідченням" низької соціальної відповідальності.

Люди, які займаються організацією секс-роботи 
(проституції) та контролюють діяльність трансґендерних 
секс-працівниць, а також забезпечують їхній захист та 
отримують від цього дохід (сутенери), часто борються з 
"індивідуалками". Пізніше таким самозайнятим особам 
інкримінують хулігантсво. Хуліганство в Україні є 
правопорушенням, за яке передбачена як кримінальна, 
так й адміністративна відповідальність. Вуличні секс-
працівниці найчастіше стикаються з насильством. Крім 
того, вони не обізнані про те, що громадський порядок 
порушувати в машині неможливо у зв’язку з абсурдністю 
тлумачень щодо порушення громадського порядку, а 
отже це ще один метод переслідування трансґендерних 
секс-працівниць, який було виявлено під час проведення 
моніторингу. Часто при застосуванні такого методу 
респонденти повідомляють про те, що сутенери діють у 
тісній координації із зацікавленим працівниками поліції.

Респонденти заявляють, що їм або підкидають або 
загрожують підкиданням наркотиків, що робить 
трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи, ще 
більш уразливими у захисті своїх прав. Також такі ситуації 
сприяють корупції13 та вимаганню грошей. Водночас при 
достатньо довгій зайнятості в секс-роботі трансґендерні 
жінки все частіше починають вживати наркотики 
(переважно стимулятори). Секс під дією наркотичних та 
інших речовин (препаратів), що змінюють свідомість (крім 
алкоголю), називають хімічним сексом або "хімсексом" 
(англ. – chemsex).
13. The 2018 Corruption Perceptions Index, published by Transparency International, 
measures the perceived levels of public sector corruption in 180 countries and 
territories.
https://www.transparency.org/cpi2018
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Проблеми, пов’язані з порушенням прав трансґендерних 
жінок, які залучені до секс-роботи, не стоять на порядку 
денному та не беруться до уваги навіть глобальними, 
регіональними та національними організаціями або 
установами. Участь трансґендерних жінок, які залучені 
до секс-роботи, в діяльності таких організацій та установ 
носить скоріше номінальний характер і не є значущою, 
адже вони не мають доступу до навчання та ресурсів.

Рекомендації:
1. Сприяти більш гуманному ставленню до трансґендерних 

жінок, які залучені до секс-роботи, та декриміналізувати 
секс-роботу.

2. Сприяти змінам в наркополітиці, які б унеможливили 
репресії та декриміналізували споживання наркотиків.

3. Створювати та впроваджувати фандрайзингові стратегії 
задля залучення коштів для навчання та підвищення 
рівня знань щодо захисту прав трансґендерних жінок, які 
залучені до секс-роботи.

4. Сприяти видимості та участі трансґендерних жінок, які 
залучені до секс-роботи, у процесах, які стосуються 
їхніх інтересів, на глобальному, регіональному та 
національному рівнях.
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7. ХІМСЕКС

Інформації щодо трансґендерних жінок, які вживають 
хімічні речовини, вкрай мало, але проведення моніторингу 
підтвердило, що вживання хімічних речовин сприяє 
практиці сексу без презерватива, а також що під впливом 
хімічних речовин втрачається самоконтроль, а отже значно 
збільшується ризик інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами 
й іншими ІПСШ.

Моніторинг дотримання прав людини по відношенню 
до трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи, 
виявив тенденцію до поширення практики вживання 
рекреаційних наркотиків для посилення сексуальних 
відчуттів серед більшості респондентів. Така тенденція 
призводить до ризикованих моделей сексуальної 
поведінки, реалізації сексуальних фантазій, не турбуючись 
про наслідки, зниження прихильності до АРВ-терапії, 
відмови від використання презервативів, тривалих (та 
часто травматичних) сексуальних практик, частої зміни 
сексуальних партнерів та багатьох інших негативних 
наслідків, не пов’язаних з сексуальним здоров’ям. А отже 
хімсекс завдає значно більше шкоди, ніж ми думали раніше.

Іноді хімсекс передбачає жорсткі сексуальні практики 
протягом тривалого часу. Часто це призводить до 
зневоднення організму та пошкодження шкірних покривів. 
Під впливом наркотиків трансґендерні жінки, які залучені 
до секс-роботи, можуть не усвідомлювати, що завдають 
болю або спричиняють пошкодження різних ділянок тіла 
собі та/або своїм партнерам.
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Ми достеменно не знаємо, чи призводить до переходу 
на ін’єкційні наркотичні речовини регулярне вживання 
неін’єкційних наркотичних засобів, психотропних 
речовин та/або окремих лікарських засобів. Але ми точно 
знаємо, що трансґендерні жінки, які залучені до секс-
роботи, часто вживають хімічні речовини. Така ситуація 
підвищує рівень депресивного стану, ризики сексуального 
насильства, внаслідок чого зростають суїцидальні настрої 
у трансґендерних жінок, які залучені до секс-роботи.

Трансґендерні жінки, які залучені до секс-роботи, 
відчувають певний сором та побоюються засудження 
при обговоренні питань хімсекса. Саме через це вони не 
хочуть звертатися до наркологічних центрів або відкрито 
говорити про свою поведінку, яка може нести в собі 
ризики.

Важливо усвідомлювати, що поширення хімсексу можна 
пояснити не лише тривалою зайнятістю у секс-роботі, 
але й об’єктивними та взаємопов’язаними причинами, 
такими як стигма, страх, сором, самотність, трансфобія та 
дискримінація у різних формах її прояву (в тому числі і в 
ЛГБТІ-спільнотах).
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Рекомендації:
1. Орієнтувати програми, які спрямовані на трансґендерів, 

з урахуванням специфіки під- та крос-груп, зокрема 
трансґендерів, які надають секс-послуги, та 
трансґендерів, які вживають наркотики.

2. Підвищити обізнаність серед трансґендерів, а також 
серед постачальників послуг про ризики, пов’язані з 
хімсексом, адже місця, що надають послуги у сфері 
сексуального здоров’я, відіграють велику роль у 
подоланні таких ризиків та шкідливих впливів, а значить 
персонал таких місць має розширювати свої знання у цих 
питаннях.

3. Проводити дослідження, спрямовані на більш глибоке 
вивчення ситуації щодо хімсексу серед трансґендерів.

4. Сприяти підвищенню емпатії та розуміння складнощів, 
пов’язаних з хімсексом, серед представників ЛГБТІ-
спільнот.

5. За участю спільноти трансґендерів (зокрема тих 
представників, які мають досвід вживання наркотиків) 
розробляти більш інклюзивні керівництва щодо зниження 
шкоди від хімсексу.
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8. НЕПІДКОНТРОЛЬНІ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА
ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВІДБУЛИСЯ
ДОКОРІННІ ЗМІНИ
ПОЛІТИЧНОГО СТАТУСУ

Загалом ситуацію на таких територіях можна описати 
наступним чином: переслідування діяльності активістів 
та правозахисних організацій, орієнтованих на ЛГБТІ; 
виявлення з метою подальшого блокування рахунків 
організацій, які пов’язують свою діяльність з ЛГБТІ, 
включаючи блокування банківських карток активістів; ВІЛ-
дисидентські настрої, які зводяться до необхідності на 
законодавчому рівні заборонити антиретровірусну 
терапію за рахунок державного бюджету та зобов’язати 
представників ключових груп самостійно оплачувати своє 
лікування повністю без пільг та дотацій; посилення статей 
Кримінального кодексу стосовно ЛГБТІ та створення 
репресивного середовища; проведення різного роду 
заходів проти ЛГБТІ, включаючи діяльність 
екстремістських угруповань; блокування веб-сайтів з 
ЛГБТІ-тематикою, зокрема випадки блокування без 
судових постанов; арешти ЛГБТІ-активістів на незаконних 
підставах.

Жодна активність не проводилась на окупованих та 
непідконтрольних частинах України. Вся діяльність з внутрішньо 
переміщеними особами проводилась виключно на території, де 
діє чинне українське законодавство.

Рекомендації:
1. За участю міжнародної спільноти сприяти деокупації та

відновленню непідконтрольних територій.
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9. СКАНДИНАВСЬКА
(ШВЕДСЬКА) МОДЕЛЬ

Україна є однією з держав-засновниць Коаліції рівних 
прав, створеної на Глобальній конференції з прав ЛГБТІ 
в Монтевідео у 2016 році. Коаліція має обмінюватися 
інформацією про передовий досвід у галузі поліпшення 
становища та захисту ЛГБТІ-людей, координувати 
реалізацію відповідних заходів на міжнародному рівні 
та надавати необхідну технічну допомогу державам-
учасницям для здійснення реформ, спрямованих на 
забезпечення прав ЛГБТІ-людей. Однак представники 
спільноти трансґендерних жінок, які залучені до секс-
роботи, не мають доступу до відповідних інструментів для 
отримання технічної допомоги.

У Комітеті Верховної Ради з питань прав людини відбулося 
обговорення стосовно того, що шведське секторальне 
законодавство, на думку учасників, працює доволі вдало, 
зокрема щодо заходів, коли поліція намагається знайти 
покупців секс-послуг.

Рекомендації:
1. Виробити позицію від усієї спільноти секс-працівників

стосовно скандинавської (шведської) моделі.

2. Забезпечити широку участь спільноти секс-працівників,
адже такі заходи безпосередньо стосуються їхніх
інтересів та впливають на добровільну діяльність секс-
працівників в Україні.
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