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INTRODUÇÃO
Desde o início da pandemia COVID-19 na Europa e Ásia
Central, pro ssionais do sexo relataram extrema
preocupação com o dramático impacto em suas condições
de vida, incluindo a capacidade de ganhar a vida e o acesso
à saúde. ICRSE e SWAN publicaram várias declarações, bem
como apelos para ações e demandas de políticas, para
alertar autoridades e formuladores de políticas sobre a
situação. Este recurso foi desenvolvido como parte de um
exercício de monitoramento para documentar o impacto da
pandemia causada pela COVID-19 e medidas relacionadas no
acesso de pro ssionais do sexo aos serviços de saúde.
Embora o recurso não pretenda ser exaustivo, ele oferece
uma visão geral detalhada das questões enfrentadas por
pessoas que fazem trabalho sexual no acesso aos serviços
de saúde e focaliza algumas necessidades e demandas
especí cas de pro ssionais do sexo na Europa e na Ásia
Central. Em particular, destaca o trabalho crucial realizado
por organizações lideradas pela comunidade para preencher
as lacunas nos serviços de saúde, proteger pro ssionais do
sexo e suas famílias dos riscos de contrair a COVID-19, VIH e
ISTs, bem como apoiar sua segurança e proteção.

METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS
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Esta avaliação do impacto da COVID-19 no acesso de
pro ssionais do sexo aos serviços de saúde na Europa e na
Ásia Central foi desenvolvida pelo Comitê Internacional dos
Direitos de Pro ssionais do Sexo na Europa (ICRSE) e pela
Rede de Defesa dos Direitos de Pro ssionais do Sexo
(SWAN) por meio de consultas com seus membros. Uma
pesquisa preliminar com uma série de perguntas sobre o
acesso aos serviços de saúde e respostas da comunidade foi
desenvolvida e compartilhada com organizações de direitos

CONTEXTO REGIONAL
As pessoas que fazem trabalho sexual em toda a região
têm relatado o fechamento de seus locais de trabalho e a
perda de sua principal fonte de renda como o principal
problema. Ainda assim, por trabalharem no setor informal,
estigmatizado e/ou criminalizado, muito poucas foram
elegíveis para medidas econômicas emergenciais ou
benefícios sociais do governo. Mesmo em países onde o
trabalho sexual é legal, como Grécia e Turquia, a ajuda
nanceira para essa área de trabalho está sujeita a critérios
altamente improváveis de serem atendidos por pro ssionais
do sexo.
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Quirguistão, Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, Grécia, Turquia, Armênia,
Geórgia, Macedônia do Norte, França, Polônia, Noruega, Suécia.
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de pro ssionais do sexo na região. Uma reunião na web para
membros do SWAN e ICRSE foi organizada no dia 19 de maio
de 2020 e os dados foram coletados com base em um
questionário pré-preparado. Representantes de 17
organizações membros de 13 países participaram e
forneceram respostas.1 Duas organizações membros
enviaram respostas por escrito às mesmas perguntas.
Tanto o ICRSE quanto o SWAN têm organizado uma série
de reuniões na web desde o início da crise do COVID-19 para
monitorar a situação na região, reunir contribuições de seus
membros e formular respostas de advocacy. As informações
coletadas por meio dessas reuniões na web também estão
integradas a este documento.
As informações coletadas por pesquisas documentais
adicionais sobre avaliações recentes realizadas por outras
redes regionais e globais também foram adicionadas quando
relevantes.
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A mobilidade e o movimento foram restringidos na maioria
dos países, o que impede as pessoas de viajar para casa e/
ou de se conectar com redes de apoio social ou econômico,
familiares e amigos. O movimento é especialmente difícil
para pessoas sem documentos (migrantes sem documentos)
ou endereços de registo e pessoas trans (quando sua foto de
identidade e marcador de gênero não correspondem à sua
expressão de gênero), devido aos postos regulares de
controle da polícia nas ruas.
Essa perda de renda e apoio abriu um círculo vicioso de
vulnerabilidades: falta de moradia, pobreza, incapacidade de
pagar as contas e de prover alimentação para si ou sua
família. Muitas pessoas que fazem trabalho sexual relataram
ter que infringir as regras de bloqueio e trabalhar sob
maiores riscos de violência policial, chantagem, detenção e
penalidades, bem como potencial exposição ao vírus.
Especialmente vulneráveis estão as mães solteiras com
lhos, pessoas trans, migrantes e refugiadas e refugiados.
A pandemia se tornou uma ameaça não apenas para os
membros da comunidade e suas famílias, mas também para
as organizações lideradas pela comunidade. Alguns
doadores mudaram suas prioridades de nanciamento ou
critérios de nanciamento, o que tornou difícil para os grupos
se adaptarem e manterem as doações. Nem todas as
atividades puderam ser movidas online e algumas das
atividades não foram possíveis de implementar sob regras de
bloqueio e proibições de viagens. A ameaça de perda de
nanciamento também signi cou uma perda de recursos
humanos valiosos que não podem ser facilmente
substituídos, pois na maioria dos casos vários anos são
necessários para desenvolver organizações comunitárias e
recursos humanos capacitados.

ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE/
IMPACTO DA COVID-19
A pandemia causada pelo coronavírus tem um grande
impacto nos sistemas de saúde e no acesso aos serviços de
saúde em todo o mundo. Na Europa e na Ásia Central,
pessoas entrevistadas em todos os países relataram que uma
grande quantidade de recursos nacionais de saúde,
humanos e nanceiros foram realocados para departamentos
de teste e tratamento de COVID-19. Em muitos casos,
hospitais inteiros foram transformados em clínicas COVID-19
e, em alguns casos, hospitais ou departamentos foram
totalmente fechados devido à disseminação do COVID-19
entre pacientes e equipas médicas. Os pacientes foram
enviados para casa e apenas casos urgentes e que
apresentassem risco de vida foram admitidos em
departamentos designados. Todos os grupos participantes
desta avaliação relataram capacidade muito limitada ou
incompleta de acessar serviços de saúde pública de
qualquer tipo, a menos que fossem relacionados à COVID-19.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO AO VIH, REDUÇÃO DE
RISCOS E PSO
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Os grupos relataram que as clínicas ou departamentos de
VIH-SIDA não estavam completamente fechados, mas
continuavam a trabalhar com capacidades limitadas e
alteradas, adiando ou movendo as consultas online ou por
telefone e organizando a entrega de medicamentos pelo
correio ou entrega direta em casa. Muitos grupos relataram
que os tratamentos ARV ainda estavam disponíveis para
pacientes “antigos”, mas os novos não foram admitidos.

Uma avaliação rápida conduzida pelo Grupo Europeu de
Tratamento da AIDS (EATG) indicou que “algumas faltas de
medicamentos para HIV foram relatadas (Romênia, Albânia,
Itália, Ucrânia) e os sinais de problemas de abastecimento
iminentes estão lá.”2 Na Rússia, o orçamento para terapia
ARV foi cortado e realocado para tratamento da COVID-19.
O teste de VIH foi suspenso na maioria dos países.
Pro ssionais do sexo no Quirguistão relataram que os
laboratórios foram completamente fechados. No entanto, a
demanda por testes também diminuiu e nenhum teste de VIH
foi registado em 2 meses. Na Hungria, exames de saúde e
testes de VIH, que são obrigatórios para pro ssionais do
sexo, também foram interrompidos. Prosseguiram alguns
exemplos de programas de teste conduzidos pela
comunidade ou pela sociedade civil, como na Rússia e na
Macedônia do Norte.
A distribuição de preservativos e lubri cantes, bem como
os programas de troca de seringas, puderam continuar até
certo ponto, principalmente por causa dos esforços de
grupos comunitários e organizações da sociedade civil/
prestadores de serviços e do apoio de doadores. Em certos
casos, as autoridades locais intervieram para fornecer
máscaras e luvas para a população em geral, incluindo
pro ssionais do sexo, mas não preservativos e lubri cantes.
De acordo com a avaliação recente da Eurasian Harm
Reduction Associations (EHRA) nos países da Europa Central
e Oriental e da Ásia Central (EECA), “as organizações
conseguiram fornecer uma variedade de produtos, como agulhas e seringas esterilizadas, máscaras, desinfetantes,
produtos de higiene, naloxona, testes e materiais
informativos para pessoas que usam drogas (PWUD). Como
resultado da restrição de movimento causada pela COVID-19,
esses provedores de serviços acharam necessário entregar

EATG Rapid Assessment COVID-19 crisis’ Impact on PLHIV and on
Communities Most A ected by HIV, EATG Rapid Assessment, 2020.
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suprimentos su cientes de uma vez para cobrir as
necessidades de um indivíduo por 1-2 semanas.”3
Grupos comunitários na Polônia, Macedônia do Norte,
Grécia, Rússia, Ucrânia, Quirguistão e Armênia continuaram
sua divulgação e distribuição de preservativos e lubri cantes,
adicionando máscaras, luvas e desinfetantes aos pacotes de
prevenção. No entanto, devido às restrições de viagens e à
mobilidade de pro ssionais do sexo, muitos contatos foram
perdidos e o alcance foi muito limitado. Países como o
Cazaquistão e a Macedônia do Norte relataram que, devido à
crise nanceira relacionada à pandemia de Covid,
trabalhadoras e trabalhadores do sexo começaram a viver e
trabalhar em acomodações comunitárias e se apoiarem umas
às outras com aluguel e contas. Mas, como trabalhar juntos
em um espaço privado é um ato criminoso em ambos os
países, as pessoas tiveram de esconder suas localizações, o
que torna difícil o acesso por pro ssionais de saúde e de
proximidade. O grupo no Cazaquistão relatou que devido a
esta nova técnica de sobrevivência, existem locais onde
vivem e trabalham 8 a 10 adultos com seus lhos, sem
acesso a materiais preventivos, o que aumenta os riscos
tanto para VIH/ISTs quanto para COVID-19. Da mesma forma,
e em particular desde a introdução da criminalização do
cliente na França e a subsequente redução na renda, muitas
trabalhadoras do sexo (como mulheres trans migrantes da
América Latina ou mulheres cis chinesas) compartilham
apartamentos ou hotéis para reduzir os custos diários. Nessa
situação, os riscos de criminalização sob leis de terceiros,
bem como a disseminação do COVID-19, aumentam.
A EHRA também relata que “para muitos países da região,
pela primeira vez os medicamentos do Programa de
Substituição Opiácea (PSO) foram disponibilizados para levar
para casa por períodos de 5 a 14 dias e às vezes até um mês.

Harm reduction programmes during the COVID-19 crisis in Central and
Eastern Europe and Central Asia, Review of harm reduction programs in
the situation of the COVID-19 crisis in 22 CEECA countries is published EHRA %, EHRA, 2020.
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A oportunidade de obter OST para levar para casa
(buprenor na e metadona) tornou-se disponível para todos
os clientes em todos os países da região, exceto Azerbaijão,
Bielo-Rússia e Cazaquistão. Inicialmente, houve di culdades
em alguns países para inscrever novos clientes nesses
programas. Alguns países desenvolveram parcerias, como
clínicas ambulatoriais móveis, para fornecer medicamentos
OST e, muitas vezes, junto com medicamentos de terapia
antirretroviral (TARV) para clientes em locais remotos.”4
Muitos migrantes sem documentos que permaneceram
dentro das fronteiras do estado quando a pandemia atingiu e
as viagens foram proibidas caram sem acesso ao sistema de
saúde e serviços de saúde. Embora algumas organizações
(Noruega) tenham conseguido fornecer algumas tarifas de
viagem para trabalhadoras do sexo migrantes que
desejassem retornar ao seu país de origem, a grande maioria
permaneceu no país de residência, incapaz de receber apoio
econômico ou acesso a cuidados de saúde. Para muitos, o
único apoio que receberam veio de grupos liderados pela
comunidade.

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
Tal como acontece com outros serviços especializados, os
serviços ligados aos direitos sexuais e reprodutivos foram
limitados a consultas e exames básicos/prescrições
(Macedônia do Norte) ou totalmente cancelados (Quirguistão,
Rússia, Polônia, Turquia). O aborto em ambientes de saúde
pública não era possível na maioria dos países. Algumas
clínicas privadas continuaram a operar e aceitar clientes, mas
os serviços pagos pela iniciativa privada eram muito caros
para a maioria das pro ssionais do sexo mesmo antes da
Harm reduction programmes during the COVID-19 crisis in Central and
Eastern Europe and Central Asia, Review of harm reduction programs in
the situation of the COVID-19 crisis in 22 CEECA countries is published EHRA %, EHRA, 2020.
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crise da COVID-19 e, com a perda total de rendimentos,
tornaram-se ainda menos acessíveis. A mesma situação foi
relatada para anticoncepcionais hormonais. Eles estavam
disponíveis para compra em farmácias, mas eram caros e
inacessíveis para a maioria das pro ssionais do sexo que
lutavam por itens básicos, como comida e abrigo. O
atendimento especí co para mulheres trans foi interrompido.
As consultas presenciais relacionadas a tratamentos
hormonais, cirurgias e psicoterapia foram canceladas ou
adiadas. Em algumas cidades, como Moscou, as restrições de
viagens impediram as pessoas trans de ter acesso a
cuidados de saúde e terapia hormonal.
Na Polônia, onde o aborto é parcialmente criminalizado
(legal apenas em 3 circunstâncias excepcionais, mas ainda
raramente realizado), uma proposta de lei para criminalizar
ainda mais o aborto foi apresentada durante a pandemia
(proibição do aborto com base em malformações fetais). A
contracepção de emergência ("pílulas do dia seguinte") é um
medicamento prescrito para o qual é necessária uma
consulta médica. Tanto as consultas médicas quanto o
próprio medicamento são caros e, portanto, inacessíveis em
situações de crise nanceira causadas pela pandemia da
COVID-19. Restrições de movimento e/ou suspensão e
atrasos de consultas foram outra barreira ao acesso
atempado a este serviço. Ainda assim, grupos e coletivos
feministas e comunitários continuaram a ajudar qualquer
pessoa que precisasse de aborto, tanto farmacológico
quanto por meio de procedimento médico. Esses grupos e
coletivos também ajudaram na aquisição de
anticoncepcionais de emergência.
No Cazaquistão, devido a uma mudança na lei sobre
seguro saúde e à introdução de novos critérios para obter
seguro saúde (registro de emprego, endereço de registro), a
maioria das trabalhadoras do sexo não são elegíveis e,
portanto, nem mesmo tentam se aproximar do sistema
público de saúde. Em vez disso, compram pílulas para aborto
importadas da China e administram sem supervisão médica,

ultrassom ou acompanhamento, arriscando assim sua saúde
e suas vidas.

LIDERANÇA COMUNITÁRIA E RESPOSTAS
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Sem qualquer apoio dos governos e com tantas
necessidades urgentes, a comunidade de pessoas que
fazem trabalho sexual teve que encontrar maneiras criativas
de sobreviver e apoiar umas às outras durante a pandemia.
Isso incluiu organizar a distribuição de máscaras,
desinfetantes e preservativos, fornecer apoio psicológico e
necessidades básicas, como alimentação, e conectar e dividir
moradia e contas.
No Quirguistão, Tais Plus redirecionou uma de suas
doações para comprar alimentos para os mais necessitados e
distribuiu pacotes de alimentos. Também foram
disponibilizados preservativos. Eles realizaram divulgação e
aconselhamento online por meio do WhatsApp e outros
aplicativos de comunicação, ou por telefone. As principais
consultas versaram sobre medidas de prevenção contra
COVID-19, mas também sobre VIH e saúde geral.
Na Ucrânia, a Legalife-Ucrânia criou um grupo online no
Facebook para se conectar com pro ssionais do sexo e
veri car regularmente quem estava a precisar de apoio.
Desta forma, também promoveram o apoio mútuo entre
membros do grupo. Como o governo não estava dando
nenhum apoio, eles cuidaram de si e da comunidade.
Compraram máscaras e desinfetantes e organizaram
aconselhamento online sobre como se proteger durante o
bloqueio, as regras do bloqueio e como se manter em
segurança e evitar penalidades. Também tentaram conectar
as pessoas para compartilhar o espaço de vida e os custos,
quando essa era uma opção viável. No momento deste
relatório, estavam procurando maneiras de garantir e
fornecer alimentos também.
No Cazaquistão, Ameliya usou uma plataforma online
existente para distribuir informações do Ministério da Saúde
sobre a COVID-19 (como sobre medidas de proteção,
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tratamentos e regras durante as medidas de emergência).
Também prepararam informações e orientações sobre os
serviços sociais e assistenciais disponíveis e sobre os
serviços disponíveis em geral, e forneceram roupas
(especialmente para crianças).
Na Rússia, o Forum de Pro ssionais do Sexo usou redes
sociais para distribuir informações entre pessoas que fazem
trabalho sexual sobre como preparar máscaras e
desinfetantes em casa, e pacotes de informações
compartilhados sobre como se candidatar a apoio
governamental para aqueles e aquelas que eram elegíveis
(principalmente famílias com crianças). O Fórum deu ênfase
especial à colaboração com jornalistas e à mídia e à
conscientização sobre a vida de pro ssionais do sexo
durante este período. Silver Rose, um grupo liderado por
pro ssionais do sexo com sede em São Petersburgo,
conseguiu manter seus escritórios abertos e garantir trabalho
de proximidade básico, distribuição de preservativos e testes.
Também distribuíram máscaras, desinfetantes e luvas. Com o
apoio da Médicos do Mundo, trabalharam para garantir
abrigo para moradores de rua e distribuir alimentos e
anticoncepcionais.
Na Armênia, a ONG Rights Side forneceu assistência
sociopsicológica para pro ssionais do sexo e acesso a apoio
jurídico, tanto durante o dia quanto à noite. Também tentaram
identi car e apoiar as trabalhadoras do sexo trans elegíveis
para receber auxílios sociais do governo. Organizaram a
distribuição de produtos de higiene em conjunto com
organizações parceiras.
Na Macedônia do Norte, a STAR distribuiu pacotes de
comida, organizou uma arrecadação de fundos online para
apoiar pro ssionais do sexo, forneceu aconselhamento
psicológico online e colaborou com parceiros locais e
provedores de serviços para encaminhamentos a serviços
básicos e de referenciação. Também ofereceram
atendimento telefónico de plantão e materiais básicos de
proteção (preservativos, lubri cantes, máscara, luvas,
desinfetante). A STAR recebeu uma doação de máscaras de
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uma pequena empresa privada, que foi distribuída e, no
momento deste relatório, planejavam abordar outras
pequenas empresas que estavam prestando suporte a
pessoas necessitadas.
Na Polónia, Sex Work Polska continuou a trabalhar
durante a pandemia, oferecendo trabalho de proximidade,
consultas, materiais de prevenção e contraceptivos, mas
também apoio jurídico e apoio psicoterápico. Usaram os
subsídios disponíveis, mas também arrecadaram e
procuraram doações, e estabeleceram uma arrecadação de
fundos de emergência para apoio direto às trabalhadoras do
sexo.
O Red Umbrella Athens, na Grécia, continuou seu trabalho
de proximidade e distribuição de preservativos e
lubri cantes, junto com máscaras e luvas, e criou uma
arrecadação de fundos de emergência para distribuição de
vales-alimentação em supermercados.
Na França, membros do STRASS e ACCEPTESS-T
organizaram eventos de arrecadação de fundos para
fornecer apoio a pro ssionais do sexo que passavam por
necessidades. ACCEPTESS-T, que trabalha principalmente
com trabalhadoras do sexo trans migrantes, forneceu apoio a
várias centenas de trabalhadoras do sexo na região
parisiense. Kits incluindo alimentos, gel, medicamentos e
outros itens foram entregues às pro ssionais do sexo, bem
como dinheiro para pagar acomodações, como quartos de
hotel. As informações do Estado sobre a COVID-19, bem
como os documentos necessários para a autorização de
saída de casa, foram traduzidos para vários idiomas.
Vários grupos na Europa estabeleceram eventos de
arrecadação de fundos de emergência para apoiar os
membros da comunidade mais necessitados. A lista completa
de angariadores de fundos comunitários está disponível aqui:
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/sexworkers-europe-set-emergency- fundraisers-fornecer-foodand-shelter-community

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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A pandemia COVID-19 teve um grande impacto na saúde
e no bem-estar de pro ssionais do sexo. A perda de renda e
a pobreza levam pro ssionais do sexo a continuar
trabalhando durante a pandemia e aumentam os riscos de
infecção por COVID-19. Ter que escolher entre a pobreza e
trabalhar com medo da polícia, por quebrar as regras de
bloqueio e medo do vírus, causa enorme sofrimento mental e
problemas de saúde mental. A suspensão dos serviços
relacionados ao VIH/ISTs, diminuição do acesso a
preservativos e lubri cantes e a suspensão dos serviços
sexuais e reprodutivos aumentam a vulnerabilidade ao VIH e
ISTs para aqueles e aquelas que continuam a trabalhar. As
trabalhadoras do sexo trans enfrentam interrupções na
terapia hormonal, enquanto as trabalhadoras e trabalhadores
migrantes são completamente excluídos do sistema de
saúde. Os governos que enfrentam di culdades para
responder à crise em geral, muitas vezes não prestam
atenção às comunidades marginalizadas e estigmatizadas e
nenhuma medida de apoio direcionada por governos foi
relatada.
Os únicos que se destacaram nesta situação de crise
foram os grupos liderados pela comunidade e seus parceiros
estratégicos da sociedade civil. Grupos comunitários se
organizaram para comprar e distribuir máscaras, luvas,
desinfetantes, preservativos e lubri cantes, criaram eventos
de arrecadação de fundos de emergência para garantir
alimentos e itens essenciais e criaram parcerias e sistemas
de referência para maximizar o uso dos recursos disponíveis
e apoio nas comunidades locais.
Como as medidas de bloqueio estão sendo lentamente
removidas, os governos estão anunciando que os sistemas e
serviços de saúde irão se recuperar e voltar ao
funcionamento normal em breve, ao mesmo tempo que estão
cientes de que a situação pode piorar novamente, já que a

segunda onda da pandemia poderia eclodir e medidas de
bloqueio poderiam ser reintroduzidas.
Com base nas experiências dos últimos 3 meses, e com
as lacunas e vulnerabilidades identi cadas, apelamos aos
governos, instituições de saúde e sociais, parceiros e
doadores para tomar todas as medidas necessárias e
preparar melhores respostas e proteção da saúde para
todos, incluindo pro ssionais do sexo, em quaisquer
emergências futuras.
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Recomendamos que:
- O acesso a medicamentos relacionados ao VIH e
serviços de redução de riscos devem permanecer
consistentes e ininterruptos durante as crises;
- O acesso a cuidados de saúde preventivos e curativos deve
ser garantido para todos, incluindo testes para COVID-19,
com particular atenção aos grupos mais marginalizados da
sociedade, independentemente de seu status de imigração;
- O tratamento hormonal deve ser classi cado como vital e
deve permanecer sem interrupção durante a crise;
- O acesso às medidas de benefícios econômicos e sociais
deve ser personalizado e garantido para todos, incluindo
aqueles e aquelas que operam em economias informais,
como pro ssionais do sexo;
- As organizações lideradas pela comunidade devem ser
reconhecidas como parceiras vitais na criação de respostas
durante crises e devem ser engajadas e apoiadas de forma
signi cativa por meio de fundos e recursos estatais;
- Os doadores devem mostrar exibilidade na (re)
programação e alocação de fundos de emergência para
atender às necessidades das trabalhadoras do sexo, mas
também para garantir a sobrevivência e sustentabilidade de
grupos liderados pela comunidade;
- Reconheça-se o trabalho sexual como trabalho! Apoie-se a
descriminalização como o único modelo que pode garantir
os direitos trabalhistas de pro ssionais do sexo e fornecer
proteção social e de saúde durante as crises!

CRÉDITOS
O Comitê Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores
do Sexo na Europa (ICRSE) é uma rede liderada por pro ssionais
do sexo que representa 105 organizações em 35 países da Europa
e Ásia Central, bem como mais de 150 indivíduos, incluindo
pro ssionais do sexo, acadêmicos, sindicalistas, defensores dos
direitos humanos e ativistas pelos direitos das mulheres e LGBT+.
Nós nos esforçamos para aumentar a conscientização sobre a
exclusão social de trabalhadoras e trabalhadores do sexo de todos
os gêneros na Europa e na Ásia Central; promover os direitos
humanos, de saúde e trabalhistas de todas as pessoas que fazem
trabalho sexual; e construir alianças com parceiros-chave, incluindo
pro ssionais do sexo e suas organizações em todo o mundo,
outras organizações da sociedade civil e as principais partes
interessadas ao nível da política e da tomada de decisões da UE.
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A Sex Workers 'Rights Advocacy Network (SWAN) é uma rede
liderada por pro ssionais do sexo que reúne pro ssionais do sexo
e defensores dos direitos de 28 organizações em 19 países da
Europa Central e Oriental e da Ásia Central, com uma visão comum
- criar sociedades onde o trabalho sexual seja descriminalizado/
despenalizado, onde pro ssionais do sexo podem operar livres de
violência, estigma e discriminação estatais e não estatais. Nessas
sociedades, pro ssionais do sexo têm autonomia e estão
ativamente envolvidas em questões que afetam diretamente suas
vidas e saúde.

