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SUMÁRIO EXECUTIVO 
Profissionais do sexo na Europa enfrentam constantes 
violações de seus direitos humanos, ao contrário do que 
versam os princípios da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, incluindo no que diz respeito à igualdade entre 
géneros. A situação dessas pessoas é ainda mais 
exacerbada pelo crescente conservadorismo social e político, 
reações contra os direitos das mulheres e pessoas LGBT e 
crescentes esforços governamentais para criminalizar 
pessoas que fazem trabalho sexual, seus clientes e terceiros 
não exploradores, que facilitam ou lucram com o trabalho 
dessas trabalhadoras. 
Estima-se que profissionais do sexo migrantes representem 
mais de 65% da população de profissionais do sexo na 
Europa Ocidental e 16-17% na Europa Central. Além disso, 
nos últimos anos, o trabalho sexual tem se tornado cada vez 
mais uma estratégia de geração de renda entre requerentes 
de asilo e refugiados que fugiram para a Europa. 
O uso crescente do direito penal na gestão da migração, as 
ações na contramão da regulamentação do trabalho sexual e 
a mira de políticas equivocadas de combate ao tráfico em 
profissionais do sexo migrantes aumentaram 
significativamente a vulnerabilidade desta população ao 
abuso, violência e exploração. As repetidas batidas policiais e 
as chamadas “operações de resgate” em ambientes de 
trabalho sexual minam continuamente a segurança das 
pessoas que fazem trabalho sexual, forçando-as a trabalhar 
em contextos obscuros e expô-las à exploração e ao tráfico. 
Além disso, essas medidas frequentemente resultam na 
repatriação ou deportação de migrantes, muitas vezes para 
países onde enfrentam altos níveis de violência e 
perseguição com base na identidade de gênero. 
A magnitude destes problemas exige respostas urgentes das 
políticas europeias e nacionais. Elas precisam abordar as 



causas básicas da vulnerabilidade das pessoas migrantes: a 
criminalização da migração e da facilitação da entrada e 
permanência de migrantes sem documentos, falta de acesso 
ao emprego, leis repressivas que regulam o trabalho sexual e 
o uso de políticas anti-tráfico para detectar e deportar 
trabalhadoras do sexo sem documentos. 

O comitê internacional para os direitos de profissionais do 
sexo na europa (ICRSE), portanto, apela aos formuladores 
de políticas para: 
• Apoiar a descriminalização do trabalho sexual para garantir 
o acesso de trabalhadoras e trabalhadores do sexo 
migrantes (sem documentos) à saúde e à justiça. 
• Apoiar a regularização de migrantes irregulares e o fim das 
deportações de profissionais do sexo migrantes (sem 
documentos). 
• Garantir que requerentes de asilo, refugiados e migrantes 
(sem documentos) tenham acesso a apoio do Estado e a 
oportunidades económicas e de emprego. 



APRISIONADOS EM UMA TEIA DE 
POLÍTICAS REPRESSIVAS ANTI-
TRABALHO SEXUAL, ANTI-IMIGRAÇÃO E 
ANTI-TRÁFICO 

 
A criminalização da migração na Europa contemporânea e a 
confusão comum entre tráfico de pessoas com trabalho 
sexual migrante afetam adversamente a situação dos direitos 
humanos de profissionais do sexo migrantes. 
O crescente afluxo de migrantes para a região europeia tem 
sido seguido pela implementação de políticas repressivas de 
imigração.  Controles de fronteira e condições de entrada 1

mais rígidos, ampliação das capacidades de detenção e 
deportação semelhante a prisões, e as penas criminais cada 
vez mais usadas para crimes de migração — como entrada e 
permanência irregular — representam tendências alarmantes 
no tratamento de migrantes irregulares, requerentes de asilo 
e refugiados em todas as partes da Europa.  2

As consequências são graves para todos esses grupos. Em 
muitos países, requerentes de asilo não têm acesso a um 
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exame completo e justo de seus pedidos, são alojados em 
péssimas condições de recepção, podem enfrentar 
acusações criminais por mudarem de endereço sem 
autorização e não têm permissão para acessar empregos 
legais ou exercer qualquer atividade econômica. Uma vez 
que as autoridades públicas e os prestadores de serviços 
são muitas vezes obrigados a denunciar o seu estado 
irregular às agências de aplicação da lei, migrantes sem 
documentos muitas vezes evitam procurar ajuda em várias 
instituições, incluindo serviços sociais ou de saúde, e de 
denunciar crimes cometidos contra eles ou outras pessoas à 
polícia. O uso da lei criminal para atingir empregadores e 
proprietários restringe o acesso de migrantes irregulares à 
moradia e ao emprego e deixa essas pessoas mais 
vulneráveis à exploração. Além disso, a criminalização da 
migração acarreta práticas abusivas de identificação, tais 
como perfis raciais e étnicos de migrantes sem documentos 
pela polícia, por sua vez levando à desconfiança em relação 
à polícia, por parte das comunidades de migrantes. 
Como resultado, muitos refugiados, requerentes de asilo e 
migrantes sem documentos podem sentir que têm pouca 
escolha a não ser vender sexo devido às leis de imigração 
repressivas, ausência de outras oportunidades de emprego e 
pobreza. A falta de oportunidades sociais e econômicas nos 
respectivos países de origem das pessoas, o objetivo de 
melhorar a situação econômica e a necessidade de escapar 
de arranjos familiares opressores, relações patriarcais e 
transfobia ou homofobia também estão entre as motivações 
que levam um grande número de pessoas a migrar para e 
através da Europa a fim de encontrar trabalho na indústria do 
sexo. 
As populações migrantes de profissionais do sexo são 
freqüentemente visadas por medidas anti-tráfico, que são 
impulsionadas pela confluência histórica entre tráfico de 
pessoas e o trabalho sexual. Essas ações se manifestam em 
operações policiais que deveriam visar combater o tráfico 
com foco no julgamento dos traficantes. Na realidade, porém, 
eles levam a batidas policiais que causam traumas para 



migrantes e profissionais do sexo indocumentadas e 
indocumentados, freqüentemente levando à perda da 
capacidade de continuar a trabalhar ou mesmo resultando 
em sua detenção e deportação. Em muitas ocasiões, não 
existem mecanismos em vigor que garantam às pessoas 
traficadas a devolução dos bens apreendidos ou a 
indemnização por crimes cometidos contra elas.  Além disso, 3

as evidências mostram que as batidas policiais e as ações de 
resgate muitas vezes resultam em profissionais do sexo 
migrantes tendo de trabalhar clandestinamente, tornando 
essas pessoas particularmente vulneráveis a práticas injustas 
no local de trabalho, abuso e tráfico. 

Esta complexa teia de políticas anti-imigração e anti-
tráfico, juntamente com leis repressivas sobre o trabalho 
sexual, leva a violações dos direitos humanos fundamentais 
das trabalhadoras sexuais migrantes: 

1. direito ao emprego 
• Em países onde o trabalho sexual é ilegal, por ex. na 
Croácia, Romênia, Federação Russa e Ucrânia, as pessoas 
migrantes que fazem trabalho sexual têm negado o seu 
direito de trabalhar e estão sujeitas a punições pesadas, 
incluindo deportação. 
• Em países que não reconhecem o trabalho sexual como 
forma legítima de emprego, por ex. na Noruega, as pessoas 
migrantes que fazem trabalho sexual estão sujeitas a 
deportação porque não têm autorizações de trabalho e 
residência válidas. 
• Em países onde o trabalho sexual é legal ou 
regulamentado, algumas categorias de migrantes têm acesso 
limitado ao emprego legal (autônomo) no trabalho sexual. 
Profissionais do sexo romenas e búlgaras, por exemplo, não 
estão autorizadas a trabalhar fora das relações de emprego 
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na Holanda; Cidadãos e cidadãs não pertencentes ao EEE e 
não pertencentes à UE que desejem trabalhar como 
profissionais do sexo na Áustria precisam de um visto 
específico que lhes permite trabalhar por períodos de três a 
seis meses apenas, dentro de um período de 12 meses. 

2. direito à moradia 
• Em muitos países, pessoas migrantes que fazem trabalho 
sexual são excluídas de moradias subsidiadas pelo estado, 
serviços públicos para pessoas sem-teto e acomodações de 
emergência. 
• Sem autorizações de residência válidas, os pedidos de 
pessoas migrantes trabalhadoras do sexo são em sua maioria 
rejeitados e elas podem enfrentar despejos no mercado 
imobiliário privado. Elas também podem enfrentar exploração 
e frequentemente recebem ofertas de acomodações caras 
em condições extremamente ruins. 
• Quando pessoas que fazem trabalho sexual vivem juntas 
por questões de segurança e para dividir os custos 
associados à moradia, a polícia pode interpretar isso como 
um sinal de relações coercitivas com terceiros ou tráfico e 
realizar investigações e batidas, o que pode levar à 
interrupção do trabalho e deportação. 
• Se outras trabalhadoras do sexo fornecem ajuda para 
trabalhadoras do sexo migrantes recém-chegadas em 
situações irregulares, isso também pode ser interpretado 
pelas autoridades policiais como facilitação da entrada ou 
permanência irregular e pode levar a processos criminais. 

3. direito à saúde 
• Sem prova de emprego ou autorização de trabalho em 

países onde o trabalho sexual não é considerado trabalho 
legítimo, pessoas migrantes que fazem trabalho sexual não 
têm acesso aos serviços públicos de saúde. 

• Em todos os estados membros da UE, pessoas 
migrantes que fazem trabalho sexual sem documentos têm 
direito por lei apenas a cuidados de emergência e, em alguns 
países, têm de cobrir estes custos por si próprias. 



• Em muitos países, os serviços de saúde primários e 
secundários estão disponíveis apenas mediante pagamento. 
Os altos custos dos cuidados de saúde frequentemente 
levam pessoas migrantes que fazem trabalho sexual sem 
documentos a evitar os serviços de saúde ou a atrasar a 
procura de tratamento a que possam ter direito legal. 

• Em vários países, como na Alemanha e na Irlanda, 
provedores de saúde ou autoridades são obrigados a 
denunciar migrantes em situação irregular aos órgãos de 
fiscalização da imigração. 

4. Direito de não sofrer violência 
• Os meios de comunicação de massa, os políticos e a 

polícia alimentam a discriminação e a violência contra 
pessoas migrantes que fazem trabalho sexual, retratando-as 
como migrantes econômicas “ilegais” que são consideradas 
imorais e representam uma ameaça à ordem social, aos 
valores morais e à saúde pública. 

• As deportações de profissionais do sexo também 
expõem essas pessoas a mais criminalização e violência em 
seus países de origem. 

• As batidas policiais, frequentemente acompanhadas de 
vigilância, discriminação racial, extorsão policial e controle 
constante de trabalhadoras sexuais migrantes, têm um efeito 
negativo sobre a saúde física e mental das pessoas 
migrantes que fazem trabalho sexual e as impedem de 
buscar ajuda quando vítimas. 



DIREITOS, NÃO RESGATE! 
RECOMENDAÇÕES PARA DECISORES 
POLÍTICOS DA UNIÃO EUROPEIA 

 
CRIMINALIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO 

• Monitorar a implementação da Diretiva de Retorno e 
garantir que os Estados-Membros não sujeitem migrantes a 
penas privativas de liberdade por entrada ou permanência 
irregular, desde que a Diretiva de Retorno se aplique a eles e 
elas. 

• Recomendar aos Estados-Membros que os cidadãos e 
cidadãs não pertencentes à UE que sejam vítimas de 
exploração e abuso recebam uma autorização de residência 
que não dependa da assistência no processo contra os seus 
autores. 

• Promover a Convenção do Conselho da Europa sobre a 
prevenção e combate à violência contra as mulheres e 
violência doméstica e encorajar os Estados-Membros a 
assiná-la e ratificá-la. 

• Revisar a Diretiva de Facilitação, excluindo 
explicitamente a punição por assistência humanitária na 
entrada (por exemplo, resgate no mar e ajuda aos refugiados 
a buscarem segurança), bem como a prestação de 
assistência humanitária sem fins lucrativos (por exemplo, 
comida, abrigo, cuidados médicos, aconselhamento jurídico) 
para migrantes em situação irregular. 

• Rever a Diretiva de Facilitação de modo que o aluguel 
de acomodação para migrantes em situações irregulares não 
seja considerado facilitação de estada, garantindo ao mesmo 



tempo que o sistema legal puna as pessoas que alugam 
acomodações em condições de exploração. 

• Promover a facilitação de autorizações de residência 
para trabalhadores e trabalhadoras sem documentos, 
incluindo profissionais do sexo, e encorajar regularizações 
contínuas. 

• Abordar a demanda e a oferta de trabalho irregular 
estabelecendo melhores regulamentações para o mercado 
de trabalho da UE, facilitando a criação de mais 
oportunidades de entrada e permanência para trabalhadores 
e trabalhadoras migrantes de países terceiros em todos os 
níveis de qualificação e setores de trabalho nos Estados-
Membros, incluindo o trabalho sexual. 

• Reformar as leis e políticas que limitam o acesso aos 
serviços de saúde com base na residência ou na situação de 
emprego. 

CRIMINALIZAÇÃO DO TRABALHO SEXUAL E POLÍTICAS REPRESSIVAS 
DE COMBATE AO TRÁFICO 

• Promover uma abordagem baseada em direitos para o 
trabalho sexual, solicitando a descriminalização de todos os 
aspectos do trabalho sexual adulto consensual e a 
eliminação de todas as leis e regulamentos discriminatórios e 
repressivos, que contribuem para a vulnerabilidade das 
pessoas que fazem trabalho sexual à violência, abuso, 
discriminação e exploração. 

• Reconhecer o trabalho sexual como trabalho e promover 
os direitos trabalhistas de profissionais do sexo, 
proporcionando-lhes benefícios e proteções trabalhistas, 
incluindo acesso a serviços sociais e médicos, e o direito de 
reparação e de negociação coletiva. 

• Incluir a monitorização da disponibilidade e 
acessibilidade de proteções legais relativas à saúde, 
emprego e discriminação para profissionais do sexo, 
conforme trabalho em curso do Parlamento Europeu e na 
Comissão Europeia, por ex. no acompanhamento da 



aplicação da Diretiva relativa aos direitos das vítimas 
(2012/29/UE). 

• Apoiar a criação de mecanismos de reclamação e 
denúncia mais eficazes e acesso à justiça, criando 
oportunidades de financiamento direto para organizações da 
sociedade civil lideradas por profissionais do sexo e 
sindicatos que prestam assistência de primeira linha a 
trabalhadoras do sexo migrantes com queixas de trabalho, 
saúde e direitos das vítimas. 

• Explorar e aplicar as sinergias entre a Diretiva Antitráfico 
(2011/36/UE), a Diretiva sobre Vítimas (2012/29/UE) e a 
Diretiva de Sanção a Empregadores (2009/52/EC) a fim de 
desenvolver uma abordagem mais abrangente baseada em 
direitos humanos para assistência, proteção e acesso à 
justiça e indenização para pessoas traficadas.


