
 

 

 

Το παρόν κείμενο δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Rights, Equality and Citizenship 
(REC)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του είναι ευθύνη των εταίρων του TransR και δεν 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- VANESSA CAMPOS 

 

 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TransR-Trans Sex Workers Rights are Human Rights»-που έχει ως βασικό στόχο να 

συμβάλλει στην αναγνώριση, στην πλήρη εφαρμογή και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

τρανς εργαζόμενων στο σεξ- συμμετέχει σε αυτή τη δράση στη μνήμη της Vanessa Campos. 

(http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/september-21st-we-want-live-international-day-action-

memory-vanessa-campos-trans) 

 

Η TransR κοινοπραξία αποτελείται από πέντε οργανισμούς από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες: APDES 

(Πορτογαλία), Θετική Φωνή (Ελλάδα), Hetaira (Ισπανία), LEFÖ (Αυστρία), και MIT (Ιταλία), και θα υλοποιήσει 

συγκεκριμένες δράσεις για τα τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ αλλά και για τους φορείς και τα πλαίσιοα που 

εμποδίζουν αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας την 

περίοδο 2018-2019. 

 

Συμμετέχουμε μαζί με τις οργανώσεις ICRSE, TGEU, STRASS, ACCEPTESS-T  όπως και με το Ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο κίνημα διεκδικώντας: α) εξάλειψη της βίας κατά των τρανς ατόμων, μεταναστών και εργαζόμενων 

στο σεξ, β) την κατάργηση της ποινικοποίησης των πελατών και την θεσμοθέτηση της αποποινικοποίησης της 

εργασίας στο σεξ, και γ) την υποστήριξη της νομιμοποίησης και της πρόσβασης των μεταναστών στην εργασία 

και τη δικαιοσύνη. 

 

Αυτά τα εγκληματα είναι άμεση συνέπεια των μέτρων καταστολής που εφαρμόζονται από πολλά κράτη-μέλη της 

ΕΕ, όπως στη Σουηδία και τη Γαλλία. Δυστυχώς, αποτελούν μέχρι και σήμερα αυτά τα εγκλήματα συνέπειες της 

έλλειψης συγκεκριμένων μέτρων που υιοθετήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, διαιωνίζοντας με αυτό τον 

τρόπο την απουσία και την παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπεια όλων 

των ανθρώπων- ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή νομικής κατάστασης. 

 

Καλούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς να αναλάβουν δράση και να εφαρμόσουν 

συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό τη μείωση των εγκλημάτων μίσους σε βάρος τρανς ατόμων στην Ευρώπη. 

 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό συντονιστή: 

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ-RED UMBRELLA ATHENS | Τηλέφωνο 210 86 27 572 

E-mail: redumbrellathens@gmail.com 
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