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Працівники секс-індустрії пройшлись маршем по 

урядовому кварталу столиці 

Організатори акції кажуть, секс-працівники – це люди, що найбільш незахищені від ВІЛу. Тож, 

потурбуватись про них має держава. Натомість, вони сплачуватимуть податки до казни. Під час 

ходи, учасники маршу намагались поспілкуватись із представниками влади, однак невдало.  

 

 В Киеве состоялся марш секс-работников 

Фоторепортаж  

 

Sex workers rally in Kyiv for decriminalization of 
prostitution, protection of rights 

On the eve of the International Day of Rights of Sex Workers, activists who 

represent some 80,000 sex workers in Ukraine, rallied in the government quarter in Kyiv on March 1 to 

claim their social rights and demand the decriminalization of prostitution. 

 

Гройсман і "сталеві яйця": чого вимагають від 
урядовців секс-працівники 

"Покарання по цій статті є суто формальним, – каже одна з учасниць акції. – Нова поліція діє за 
старою "мєнтовською" звичкою і прикриває на нашу діяльність очі взамін на досить символічні 
суми, які ми заробляємо за півгодинний сеанс з клієнтом. Натомість наш нелегальний статус 
дозволяє нас шантажувати, ми наражаємось на пряме вимагання та насильство". 

Гройсману показали "сталеві яйця" 

На біду присутніх під снігопадом людей, до них ніхто не вийшов з державних 
установ. Але як виявилося, вони були готові до такого розвитку подій і до 

мітингувальників стали підходити люди у масках Володимира Гройсмана, Петра Порошенка та 
інших політиків. Відзначимо, що і «президент», і «голова ГПУ», і «прем'єр» висловилися за 
підтримку секс-працівників, і готові їм були допомагати різними способами. 

 Мороз їм не заважає: Секс-працівники пікетують 

Раду та Кабмін  
Незважаючи на мороз і сильний снігопад в Києві, в центрі столиці проходить акція секс-
працівників під назвою "Сталевi яйця". Нагадаємо, що попередня їхня акція пройшла в грудні на 
Майдані. Акцію за декриміналізацію секс-працівників організував "Легалайф". Його глава Юлія 
Дорохова була під Кабміном в будівельній касці і шарфі. Під Кабміном був хлопець-проститут в 
масці прем'єра Володимира Гройсмана. Він заявив, що готовий подати в Раду законопроект про 
декриміналізацію індивідуальної проституції. Люди стояли з плакатами, на яких написані їхні 
вимоги щодо зміни законодавства 
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