MÝTY A PRAVDY O SEX-BIZNISE
Informačný materiál

Neexistuje
žiaden dobrý
dôvod na prácu
v sex-biznise.

Pravda: Pre ľudí, ktorí pracujú v sex-biznise je táto práca zdrojom obživy.
Uživiť seba, svoju rodinu, zarobiť si peniaze na pokrytie svojich potrieb je
pri práci v sex-biznise (ktorá je dobrovoľná) práve ten dôvod, pre ktorý si
ľudia vyberútúto prácu.

MÝTUS!
Pravda: Každý nechránený sex je rizikový z pohľadu pohlavne prenosných
infekcií. Výskumy ukazujú, že nepravidelné používanie kondómov u ľudí
pracujúcich v sex-biznise je častým dôsledkom štrukturálnych bariér
a sociálnych tlakov1. Zároveň sú to práve zákazníci, ktorí presviedčajú
ženy pracujúce v sex-biznise, aby poskytli službu bez ochrany
a vytvárajú dopyt po nechránenom sexe2.

Sex-biznis a
obchod s ľuďmi
je to isté.

MÝTUS!

MÝTUS!

MÝTUS!

Pravda: Sex-biznis predstavuje dobrovoľnú prácu a toto označenie sa
odlišuje o nútenej prostitúcie – obchodu s ľuďmi, ktorý je nedobrovoľný.
Zároveň neexistuje výskum, ktorý by dokázal potvrdiť, že väčšina ľudí
pracujúcich v sex-biznise je k tomu donútená.3 Obchod s ľuďmi je široký
spoločenský problém, ktorý nezahŕňa iba nedobrovoľný predaj sexuálnych
služieb, ale i veľké množstvo iných činností.

Pravda: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie kriminalizácia sex-biznisu
zvyšuje riziko šírenia HIV. Zvyšuje zraniteľnosť ľudí pracujúcich v sexbiznise, nakoľko zhoršuje ich prístup k pomáhajúcim službám, podporuje
diskrimináciu týchto ľudí a celkovo ich marginalizuje (odsúva na okraj
spoločnosti). Zákaz práce v sex-biznise nikde na svete nedosiahol, že by sexbiznis z danej krajiny zmizol.

Pouličný sexbiznis je „horší“
ako privátny,
in-door.

Ľudia pracujúci
v sex-biznise
roznášajú
choroby.

Zakázanie
sex-biznisu je
pre spoločnoť
prospešné.

MÝTUS!

Pravda: Ľudia si vyberajú prácu na ulici z rôznych dôvodov. Ide často
o prácu na vlastnú päsť, čo do istej miery prináša väčšiu slobodu (aj keď aj
rôzne riziká). V konečnom dôsledku však ľudia pracujúci v sex-biznise na
ulici si sami vyberajú, kedy a za koľko budú pracovať, celý zárobok patríim
(napr. nemusia platiť prenájom).

Pravda: Neexistuje výskum, ktorí by potvrdil, že by všetci alebo väčšina ľudí
pracujúcich v sex-biznise užívala drogy. Výskyt užívania drog je medzi ľuďmi
pracujúcimi v sex-biznise veľmi rôznorodý, často ovplyvnenýpráve tým, kde
a za akých podmienok títo ľudia pracujú.

Všetci, ktorí
pracujúv sexbiznise užívajú
drogy.

MÝTUS!

Chcete vedieť viac?
Kontaktujte: Mgr. Olívia Strelková, OZ Odyseus,
sexwork@ozodyseus.sk
Program Červený dáždnik
Program Červený dáždnik občianskeho zruženia Odyseus zabezpečuje
služby pre ženy pracujúce v sex-biznise (vrátane osvety), presadzovanie
ich práv a podporu aktívneho zapájania, a svojpomoc ľudí, ktorí pracujú v
sex-biznise. Je jediným programom svojho druhu na Slovensku.

www.odyseus.org

www.drogy.org

Sex-biznis (z ang. sex work):
- dobrovoľná práca
- predaj sexuálnych služieb medzi
2 dospelými osobami
- nehodnotía neodsudzuje
Prostitúcia:
- nedobrovoľná činnosť – nútená
prostitúcia, detskáprostitúcia

www.hiviads.sk
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