ELIBERARE CONDIȚIONATĂ: 
Eliberarea condiționată
poate dura între șase luni și doi ani. Dacăjudecătoria
încearcăsăemităun raport de eliberare condiționată
în aceeași zi cu cel de acuzare, trebuie săceri (sau
avocatul tău trebuie săceară) mai mult timp, pentru
ca situația ta săpoatăfi analizată.
AMENZI: 
Dacăți se aplicăo amendă, ai dreptul să
soliciți plata în rate, în funcție de venitul tău și
cheltuielile fixe. Dacănu reușești săplătești amenzile,
poți solicita prin judecatăsăse reconsidere amenzile
sau chiar săfie anulate. Dacăai fost ținutăsub arest
timp de 24 de ore, ai dreptul săsoliciți ca amenda să
fie consideratăachitată.
REABILITARE: 
Acuzările privind avertizările de
prostituţie, zăbovirile pe stradăîn scopuri de
prostituţie şi acostările trebuie eliminate din registru
dupăun an, deși sunt considerate în cazul unui control
detaliat al istoricului încălcărilor. Pentru alte încălcări,
depinde de sentință.
IMPOZITE: 
Plata impozitelor nu te apărăîmpotriva
urmăririi penale. Autoritățile fiscale pot încasa bani,
chiar dacăactivitatea desfășuratăeste ilegală.
RAPORTAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ: 
Multe femei
nu raporteazăcazurile de viol, asalt, jaf sau alte tipuri
de violență, din frica de a fi arestate. Luptăm pentru a
convinge poliția săinvestigheze atacurile violente în
locul încălcărilor de prostituţie. Te putem ajuta să
obții protecția la care ai dreptul. În 1995 am ajutat
douălucrătoare în industria sexului săobțină
urmărirea penalăa unui violator. Am câștigat cazul și
violatorul a fost închis timp de 11 ani.
POLIȚIE, ILEGALITATE ȘI RASISM: 
Unii ofițeri de poliție
abuzăde puterea lor și solicităservicii sexuale
gratuite, confiscăbanii sau sunt violenți. Nu lăsa
lucrurile astfel. Contactează-ne. Polițiștii corupți
trebuie opriți!

Colectivul Englez al Prostituatelor este o rețea de
femei care lucreazăsau au lucrat în diferite
domenii ale industriei sexului, atât pe stradă, cât și
din spaţii închise. Începând cu anul 1975, luptă
m
pentru dezincriminarea și siguranța lucrătorilor în
industria sexului. Ajutăm lucrătorii în industria
sexului săse apere în cazul acuzațiilor penale.
Luptăm pentru cazare, contribuții mai mari, salarii
și alte resurse, astfel încât fiecare din noi săpoată
părăsi prostituția dacăși când dorește.
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Cunoaște-ți
Drepturile
Ghid de la A-Z
pentru lucrătorii în
industria sexului
Cauți ajutor pentru a-ți apăra drepturile?
Vrei săștii mai multe despre: l controalele fă
cute
de către poliție și reprezentanții autorită
ţilor de
imigrare l acostă
ri și avertismente în cazul
prostituției l ASBO (ordinele privind
comportamentul anti-social) l ordinele pentru
angajament și sprijin l ordinele de închidere a
activității? l Lucrezi împreunăcu alte femei și îți
este teamăsănu săfii acuzatăde “întreținere
și/sau administrarea unui bordel”? l Vrei săștii
cum poți lucra mai sigur, ce trebuie săfaci dacă
ești amenințatăsau atacată? l Cunoști pe cineva
care este lovităsau forțatăsălucreze împotriva
voinței sale? l Are dreptul poliția să-ți confiște
bunurile? l Clienții tăi încalcălegea?
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OPRIRE ȘI PERCHEZIŢIE: 
Poliția te poate percheziţiona
pe stradă, numai dacăsuspecteazăcăești pe cale de a
încălca legea sau căporți la tine o armă. Poliția te
poate aresta numai dacănu le dai informații despre
adresa ta și numele complet, dacăte suspectează
pentru comportament anti-social, dacășofezi sau dacă
vor să-ți dea o somație de prezentare la judecată
pentru o încălcare a legii. În alte situații, nu răspunde
la nicio întrebare adresatăde către poliție.
AVERTIZĂRI: 
înainte de a fi acuzatăde zăbovire pe
stradăsau acostare a clienţilor (“avertizările de
prostituţie” sunt diferite de cele penale), este nevoie
săfi fost avertizatăde douăori, în douăsituații
diferite. Cere înregistrarea avertizărilor la biroul de
poliție. Acuzările pentru zăbovire sau acostare trebuie
eliminate din registru dupăun an.
ORDINE DE REABILITARE: 
Ai dreptul sărefuzi
“Ordinele de angajament și sprijin”. Dacăîl accepți și îl
încalci ulterior, poți fi arestatăpentru 72 de ore,
înaintatăîn judecatăși ți se poate aplica o amendă.
ORDINE PRIVIND COMPORTAMENTUL ANTI-SOCIAL:
Aceste ordine se folosesc frecvent și se bazează
deseori pe zvonuri: niciun martor nu se prezintăla
judecatăsădepunămărturie, numai ofițerii de poliție
care raporteazădespre ce au fost informați de către
persoane anonime. Poți primi sprijin juridic pentru a te
apăra în cazul acestor ordine.
ÎNTREȚINERE DE BORDEL: 
Dacăprestezi servicii
sexuale într-o locuință, împreunăcu alte persoane
(chiar dacănu văaflați concomitent în locuință),
locuința respectivăeste consideratăbordel. Însă
poliția trebuie sădemonstreze cămai mult de o
persoanăoferăservicii sexuale în acea locuință. Nu
ești obligatăsălași poliția înăuntru dacănu prezintă
un mandat. Nu oferi nicio informație. Programele de
lucru, lista serviciilor sexuale, numele tău sau a
chiriașului, facturi, texte…

toate aceste informații pot fi folosite pentru a te
incrimina. Unele femei au fost considerate nevinovate,
demonstrând călocuința era folosităîn mod colectiv în
scopuri de siguranță, fărăfuncții sau persoane
responsabile. Proprietarii de locuințe pot da în chirie
locuința către o singurăprostituată, dar nu în cazul în
care știu căva fi folosităîn calitate de bordel (mai mult
de un lucrător în industria sexului). Nu ai dreptul să
dai în sub-chirie locuința unei persoane implicate în
activități obișnuite de prostituție.
ORDINE DE ÎNCHIDERE A ACTIVITĂȚII: 
Dacăse emite
un ordin de închidere a locuinței/sediului de lucru,
orice persoană“interesată” în acel sediu poate
obiecta. Ai la dispoziție doar 48 de ore pentru a face
acest lucru, însăpoți merge la judecatăpentru a cere o
amânare, pentru a-ţi pregăti cazul. Multe femei au
câștigat procesul, demonstrând contrariul fațăde
dovezile poliției. Ordinele sunt valabile timp de trei
luni.
ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚILOR DE PROSTITUȚIE:
Aceastăacuzare nu se folosește doar împotriva
managerilor, dar și femeilor care lucreazăîmpreună.
Închirierea locuințelor, organizarea de programe de
lucru, plata facturilor, angajarea și concedierea (chiar
și în lipsa constrângerilor) pot fi folosite drept dovadă
pentru a te incrimina.
DANSURI EROTICE: 
Nu este ilegal săfii dansatoare,
însăîn 2010 au fost emise schimbări privind licențele,
care au contribuit la creșterea gradului de
monitorizare și reglementare din partea managerilor.
Contactează-ne, dacăvrei săte alături cauzei pentru
îmbunătățirea condițiilor tale de muncă.
TRAFIC: 
Majoritatea oamenilor înțeleg prin trafic
aducerea persoanelor cu forța într-o altățarăși
constrângerea lor sălucreze. Lucrătorii în industria
sexului au ajutat victimele de multe ori săevadeze,

însălegile îngreuiazăacest proces. Legile se referăla
orice persoanăcare ajutălucrătorii în industria sexului
săvinăîn Marea Britanie sau săcircule prin Marea
Britanie. Lucrătorii în industria sexului nu sunt
întotdeauna forțați să-și desfășoare activitatea. Prin
urmare, prietenii lor, mai ales în cazul imigranților, pot
fi acuzați de trafic de persoane, chiar dacătot ce fac e
săajute.
PUBLICITATE: 
Este interzis prin lege săfaci publicitate
pentru servicii sexuale, pe internet, pe vitrinele
magazinelor, în ziare, reviste, etc. Unii lucrători în
industria sexului fac publicitate drept escorte, maseze,
etc. Este ilegal sălași cărți de vizităîn cutiile poștale.
VENITURI DIN ÎNCĂLCĂRI: 
judecătoriile au autoritatea
săînghețe conturile bancare și săconfiște economiile
și bunurile câş
tigate ca urmare a unei activități pe care
ei o considerăilegală(casă, mașină, bijuterii). Această
autoritate este de obicei aplicatădupăce ai fost
acuzată: un motiv serios săinsiști pe nevinovăție și să
îți aperi cazul.
CLIENȚI: 
Este ilegal săacostezi persoane pe stradă.
Începând cu 2010, este ilegal să“plătești pentru
servicii sexuale unei prostituate impuse cu forța sau
constrânsăsăofere servicii sexuale” și clienții pot fi
acuzați, chiar dacănu au știut călucrătorul în industria
sexului era constrâns.
JUDECĂȚI: 
Nu recunoaște niciodatăvinovăția pentru
ceva ce nu ai făcut. Merităsăîți aperi cazul, pentru a
evita orice fel de condamnare. Fiecare proces începe
în judecătorii. Un singur caz se trimite Curții de justiție
penală(cu juriu), dacăeste serios, însăposibilitățile să
fii achitatăde pedeapsăsunt mai mari cu un judecător
decât de un magistrat.
CAUȚIUNE: 
Dacăești ținutăsub arest, poți solicita
depunerea unei cauțiuni. Dacăcererea nu se aprobă
prima data, poți retrimite solicitarea în interval de 7
zile.

