
Declara ia drepturilor lucr torilor sexuali din Europa 

Declara ia a fost elaborat  i adoptat  de c tre 120 de lucr tori sexuali i 80 de alia i din 
30 de ri la Conferin a european  privind munca sexual , drepturile omului, munc  i 
migra ie, 15-17 octombrie 2005, Bruxelles 

Toate persoanele din Europa, inclusiv lucr torii sexuali, au anumite drepturi potrivit 
legisla iei interna ionale pentru drepturile omului. Drepturile ce trebuie respectate, protejate i 
sus inute de c tre toate guvernele europene includ: 

I. dreptul la via , libertate i securitate a persoanei 
II. dreptul de a nu fi supus la interferen e arbitrare sau ilegale asupra vie ii private, 

familiei, locuin ei sau coresponden ei 
III. dreptul la standardul cel mai înalt posibil de s n tate fizic  i psihic  
IV. dreptul la libertatea de mi care i reziden  
V. dreptul de a nu fi supus sclaviei, muncii for at  i servitu ii 
VI. dreptul la egala protec ie a legii i protec ia împotriva discrimin rii i incit rii la 

discriminare pe baza oric rui motiv de tipul genului, rasei, cet eniei, orient rii sexuale etc.  
VII. dreptul la c s torie i fondarea unei familii 
VIII. dreptul la munc , la a alege liber slujba, la condi ii de munc  echitabile i favorabile 
IX. dreptul la întrunire pa nic  i asociere 
X. dreptul de a p r si orice ar , inclusiv cea proprie i de a se întoarce în propria ar  
XI. dreptul de a cere azil i de a nu fi repatria i într-o situa ie periculoas  sau neacceptabil  

din alt motiv 
XII. dreptul de a participa la via a cultural  i public  în societate 

Aceste drepturi ale omului sunt stabilite în tratate interna ionale pe care guvernele 
Europene au promis s  le respecte. În plus, majoritatea tratatelor includ o clauz  potrivit 
c reia aceste drepturi trebuie protejate f r  discriminare. Mai precis, nu trebuie s  existe 
discriminare pe motive de ras , culoare, sex, limba, religie, opinie politic  sau de alt fel, 
origine na ional  sau social , asocierea cu o minoritate na ional , proprietate, na tere sau alt 
status. În plus, Comitetul Na iunilor Unite pentru Drepturile Omului a afirmat [în paragraful 
general 15] c : !Fiecare din drepturile din Conven ie trebuie s  fie garantate f r  discriminare 
între cet eni i str ini". 

De i aceste drepturi se aplic  tuturor oamenilor, experien a lucr torilor sexuali din întreag  
Europa este c  statele nu respect , nu protejeaz  i nu promoveaz  drepturile lor în mod egal 
cu cele ale altor cet eni. 

De aceea, semnatarii acestei Declara ii afirm  drepturile lucr torilor sexuali din Europa, i 
îndeamn  guvernele Europene s  sus in  aceste drepturi. 

I. Via , libertate i securitate 

Lucr torii sexuali au dreptul la via , libertate, securitate personal , inclusiv dreptul de a- i 
decide propria sexualitate. Respectarea acestui drept implic : 

-  nicio persoan  s  nu fie for at  s  ofere servicii sexuale împotriva voin ei sale sau în 
condi ii la care nu consimte; 
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- prezervativele sunt vitale pentru protec ia vie ii i securit ii. De aceea, confiscarea 
prezervativelor apar inând lucr torilor sexuali trebuie s  fie interzis ; 

- guvernele tuturor rilor trebuie s  investigheze cazurile de omor sau alte delicte grave 
împotriva lucr torilor sexuali i trebuie s  pedepseasc  to i vinova ii de altfel de delicte, 
inclusiv membrii ai for elor de ordine care fac astfel de infrac iuni.  

II. Via  privat  i de familie  

Lucr torii sexuali au dreptul de a nu fi supu i la interferen e arbitrare în via  lor privat  i 
de familie, în locuin e i coresponden  sau la atacuri asupra onoarei i reputa iei lor. 
Respectarea acestui drept implic : 

- niciunei persoane nu trebuie s -i fie limitat dreptul de a stabili i dezvolta rela ii1;  
Desemnarea partenerilor i copiilor adul i ai lucr torilor sexuali c  fiind !pe ti" este 

discriminatorie, i sugereaz  c  nu e bine c  lucr torii sexuali s  aib  vie i private sau de 
familie, sau c  al ii s  stabileasc  sau dezvolte rela ii cu ace tia. 

- lucr torii sexuali au dreptul s  determine câ i copii s  aib  i când. Participarea actual  
sau trecut  în munc  sexual  nu trebuie considerat  un motiv pentru contestarea competen ei 
de p rinte sau a custodiei asupra copiilor proprii. 

III. S n tate 

Lucr torii sexuali, indiferent de statutul lor de imigra ie/legal, au dreptul la cele mai înalte 
standarde posibile de s n tate fizic  i psihic , inclusiv s n tate sexual  i reproductiv . 
Respectarea acestui drept implic :   nicio persoan  nu poate fi supus  la teste obligatorii de HIV sau s n tate sexual . Toate 
testele medicale trebuie s  aib  loc cu scopul principal de a promova s n tatea i drepturile 
persoanei afectate;   informa iile privind starea de s n tate sexual  trebuie s  fie confiden iale.  

IV. Libertatea de mi care 

Lucr torii sexuali au dreptul la libertate de mi care i reziden . Respectarea acestui drept 
implic :   nicio restric ie nu trebuie impus  asupra mi c rii libere a persoanelor între state pe baza 
implic rii lor în munc  sexual .   nicio restric ie nu trebuie impus  asupra libert ii de mi care a persoanelor în untrul 
statelor sau propriilor comunit i. Toate normele, la orice nivel, care încearc  s  controleze 
lucr torii sexuali trebuie s  nu le violeze dreptul la libertatea de mi care, inclusiv libertatea de 
a p r si i a se întoarce la locuin a proprie, a- i vizit  familia sau a accesa servicii. 

 

                                                           
1 Potrivit unei hot râri CEDO, dreptul la via  privat  include dreptul !de a stabili i dezvolta rela ii 

cu alte persoane, mai ales în sfera emo ional , în scopul dezvolt rii i împlinirii personalit ii proprii" 
[(Dudgeon c. UK, Hot râre CEDO (1981)].  
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V. Dreptul de a nu fi supus sclaviei i muncii for ate 

Lucr torii sexuali au dreptul de a nu fi supu i sclaviei, muncii for ate i servitu ii. 
Respectarea acestui drept implic : 

- trebuie luate m suri care s  asigure accesul lucr torilor sexuali la drepturi de munc  
complete, informarea lor în privin a acestor drepturi i accesul lor la toate m surile i 
standardele menite s  pun  cap t condi iilor de munc  care exploateaz ; 

- trebuie luate m suri care s  ofere asisten  i protec ie adecvat  victimelor traficului, 
muncii for ate i oric rei practici asem n toare sclaviei, cu respectarea complet  a drepturilor 
acestor persoane. Trebuie s  fie oferite permise de reziden  pentru a asigura accesul eficient 
la justi ie i alte remedii legale, inclusiv compensa ii, indiferent de acceptul de a colabora cu 
organele de ordine. Persoanele traficate nu trebuie s  fie retrimise în situa ii care pot rezult  în 
noi v t m ri. 

VI. Protec ie egal  în fa  legii i protec ia împotriva discrimin rii 

Lucr torii sexuali au dreptul la protec ie egal  în fa  legii, inclusiv accesul la remedii 
legale adecvate. Au de asemenea dreptul de a fi proteja i împotriva discrimin rii i oric rei 
incit ri la discriminare. Respectarea acestui drept implic : 

- acolo unde lucr torul sexual nu a f cut o infrac iune i vânzarea serviciilor sexuale nu 
este ilegal , membrilor for elor de ordine trebuie s  le fie interzis abuzul autorit ii prin 
interven ia împotriva lucr torului sexual i h r uirea lui. În timpul unei investiga ii sau unui 
arest, for ele de ordine trebuie s  respecte drepturilor tuturor celor acuza i i inculpa i, 
indiferent de statutul lor de lucr tori sexuali; 

- statele sunt responsabile de investigarea, urm rirea penal  i rezolvarea infrac iunilor 
comise împotriva persoanelor, indiferent de implicarea acestora în munc  sexual  sau de 
statului lor legal/ de imigrant. Trebuie luate m suri care s  asigure capacitatea i voin a celor 
implica i în sistemul de justi ie penal  de a r spunde infrac iunilor semnalate de lucr torii 
sexuali. Membrii for elor de ordine, procurorii i judec torii trebuie s  fie preg ti i adecvat i 
munc  lor trebuie s  fie supravegheat  adecvat. În plus, probele aduse de lucr torii sexuali în 
timpul actului judiciar trebuie s  nu fie înl turate pe baza profesiei acestora; 

- niciunei persoan  nu trebuie s  i se confi te sau s  i se distrug  arbitrar bunurile de inute 
legal de c tre for ele de ordine. 

În ceea ce prive te dreptul de a fi protejat împotriva discrimin rii: 
- nicio persoan  nu trebuie s  fie discreditat  în instan ele civile sau de familie pe motivul 

implic rii sale curente sau trecute în munca sexual ; 
- trebuie luate m suri pentru a proteja lucr torii sexuali i dependen ii acestora de 

discriminarea în angajare, accesul la locuin e, servicii legale, medicale sau sociale i servicii 
ale companiilor de asigur ri private. 

- trebuie s  existe o educa ie public  i profesional  al c rei scop s  fie eliminarea discri-
min rii împotriva lucr torilor sexuali. 

VII. C s toria i familia 

Lucr torii sexuali au dreptul s  se c s toreasc  i s  fondeze o familie. Respectarea acestui 
drept implic : 
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- implicarea curent  sau trecut  în munc  sexual  nu ar trebui s  restric ioneze sau 
interzic  unei persoane s  se c s toreasc  cu partenerul ales sau s  fondeze o familie i s  
creasc  copii; 

- guvernele trebuie s  asigure accesul neîngr dit al celor implica i în munca sexual , i al 
familiilor acestora, la servicii medicale. Guvernele trebuie s  fac  în a a fel ca autorit ile 
publice i serviciile medicale s  nu discrimineze împotriva lucr torilor sexuali i a familiilor 
lor i s  respecte dreptul acestora la intimitate i via  de familie. 

VIII. Munc  i condi ii de munc  corecte i favorabile 

Lucr torii sexuali au dreptul s  munceasc , s - i aleag  liber locul de munc , la condi ii 
juste i favorabile de munc  i la protec ia împotriva omajului. Respectarea acestui drept 
implic : 

- guvernele trebuie s  recunoasc  munca sexual  ca munc . Lipsa încadr rii muncii 
sexuale ca munc  sau profesie are efecte negative asupra condi iilor de munc  ale lucr torilor 
sexuali i opre te accesul acestora la protec ia oferit  de legisla ia european  i na ional  în 
domeniul muncii; 

- lucr torii sexuali trebuie s  poat  decide, f r  interven ii i presiuni exterioare, natura i 
condi iile serviciilor sexuale pe care le ofer ; 

- lucr torii sexuali au dreptul la locuri de munc  sigure i s n toase. Informa ii corecte i 
curente despre s n tate i siguran  trebuie s  fie disponibile lucr torilor sexuali, atât cei ce 
lucreaz  pe cont propriu cât i cei care sunt angaja i. Niciunui lucr tor sexual nu trebuie s  i 
se cear  s  consume alcool sau droguri ca cerin  de angajare; 

- toate persoanele au dreptul s  fie tratate respectuos la locul de munc  i s  nu fie supuse 
la h r uire sexual . Locurile de munc  sexual , ca toate celelalte locuri de munc , trebuie s  
promoveze tratamentul respectuos, f r  abuzuri i h r uire. 

 - lucr torii sexuali trebuie s  aib  drepturi salariale i dreptul la servicii sociale, inclusiv 
concediu medical pl tit, concediu parental pl tit, concedii i dreptul la ajutor de omaj în 
cazul în care sunt concedia i sau decid s  renun e la munc  sexual ; 

- lucr torii sexuali nu trebuie s  fie obliga i s  pl teasc  suprataxe pentru chirie sau lucruri 
esen iale # mâncare i servicii # la locul de munc  pe baza încadr rii acestuia la categoria 
muncii sexuale; 

- niciunei persoane nu trebuie s  i se interzic  angajarea, sau s  fie concediat , pe motiv c  
a fost implicat  anterior în munc  sexual . 

IX. Întrunirea pa nic  i asocierea  

Lucr torii sexuali au dreptul la întrunire pa nic  i asociere. Respectarea acestui drept 
presupune:  

-  implicarea în munca sexual  nu trebuie sa fie considerat  un motiv pentru a limita 
abilitatea lucr torilor sexuali de a coopera, a se uni i a crea asocia ii care s  le exprime 
opiniile, s  se implice în negocieri colective i s - i promoveze drepturile. 
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X. Libertatea de mi care 

Lucr torii sexuali au dreptul de a p r si orice ar , inclusiv cea proprie i de a se întoarce 
în ara proprie. Respectarea acestui drept presupune: 

- implicarea în munca sexual  nu trebuie s  fie considerat  un motiv pentru a limita 
dreptul unei persoane de a pleca din sau a se întoarce în ara sa i orice întoarcere trebuie 
f cut  acordându-se întreaga aten ie siguran ei acesteia. 

XI. Azil 

Lucr torii sexuali au dreptul de a cere azil i nu pot fi trimi i înapoi în situa ii de tratament 
inuman sau degradant i de tortur . Respectarea acestui drept implic : 

- guvernele trebuie s  asigure dreptul celor implica i în munca sexual  de a cere azil i 
netrimiterea lor înapoi în situa ii abuzive inacceptabile. 

XII. Participare public  

Lucr torii sexuali au dreptul s  participe la via  public  i cultural  a societ ii lor. 
Respectarea acestui drept implic :   lucr torii sexuali trebuie s  aib  dreptul de a participa la formularea legilor i politicilor 
care îi afecteaz . 


