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Το Red Umbrella Athens και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος "Θετική Φωνή" για πρώτη φορά
διοργάνωσαν στην Αθήνα εκπαίδευση με τίτλο " Sex Working Community Mobilisation Training"
με την υποστήριξη και τη συγχρηματοδότηση των οργανισμών «International Committee on the
Rights of Sex Workers in Europe» (ICRSE) και το «Sex Workers' Rights Advocacy Network»
(SWAN). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε 5-7 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 17 ατόμων που
εργάζονται στο σεξ ή/και ατόμων από ΜΚΟ και κρατικούς φορείς που ασχολούνται ενεργά με
την παροχή υπηρεσιών και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο σεξ.
Στόχος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου ήταν η ενδυνάμωση της κοινότητας των εργαζόμενων
στο σεξ στη διεκδίκηση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, και η έγκυρη ενημέρωση για τις
αρνητικές συνέπειες του Σουηδικού μοντέλου σε αντίθεση με το μοντέλο της Ν. Ζηλανδίας που
αποποινικοποιεί την εργασία στο σεξ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για όλα τα νομοθετικά μοντέλα εργασίας στο σεξ καθώς και τις επιπτώσεις τους στις ζωές των
εργαζομένων στην Ευρώπη, όπως και για το υπάρχον πλαίσιο της Ελλάδας.
Τα νομοθετικά μοντέλα εργασίας στο σεξ διακρίνονται σε 4 κατηγορίες:
 Πλήρης ποινικοποίηση όλων των μορφών και όλων των εμπλεκόμενων (εργαζομένων,
πελατών, άλλων συνεργατών, κτλ)
 Σουηδικό μοντέλο με ποινικοποίηση των πελατών και προγράμματα εξόδου για τα
άτομα που εργάζονται στο σεξ
 Νομιμοποίηση με καταχώρηση σε μητρώο εργαζομένων και συγκεκριμένα κριτήρια
λειτουργίας των χώρων εργασίας
 Αποποινικοποίηση με εξίσωση της εργασίας στο σεξ με κάθε άλλο επάγγελμα.
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Υπάρχουν πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα που τίθενται στην εφαρμογή των νομοθετικών
μοντέλων για την εργασία στο σεξ. Συχνά οι νόμοι παρουσιάζονται ότι παρέχουν βοήθεια και
υποστήριξη για το καλό των εργαζόμενων στο σεξ, ωστόσο θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις
αποκλείοντας πολλούς εργαζόμενους στο σεξ ή περιορίζοντας την ελευθερία τους. Για
παράδειγμα, η ένταξη στα προγράμματα εξόδου από την εργασία στο σεξ στη Γαλλία
προϋποθέτει να σταματήσει το άτομο την εργασία στο σεξ πριν την ένταξη του στο πρόγραμμα
εξόδου, ενώ σε περίπτωση που είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων απαιτείται καταδίκη του
δράστη. Ακόμα, σε αυτά τα προγράμματα εξόδου στη Γαλλία προβλέπεται μηνιαίο επίδομα
(300ευρώ) μικρότερο κατά το ήμισυ από αυτό που παρέχεται ως επίδομα ανεργίας, το οποίο
δεν επαρκεί να καλύψει το κόστος διαβίωσης. Ακόμα, και στη Ν. Ζηλανδία που θεωρείται ότι
εφαρμόζεται το καλύτερο αυτή τη στιγμή νομοθετικό πλαίσιο (αποποινικοποίηση), δεν
επιτρέπεται η μετανάστευση για εργασία στο σεξ όπως σε άλλα επαγγέλματα.
Επίσης, παρουσιάστηκαν ένας αριθμός παραδειγμάτων για την ιστορική πορεία των κινημάτων
των εργαζομένων στο σεξ από το 1975 έως και σήμερα στη διεκδίκηση ισότητας και ισονομίας,
ενάντια σε πολιτικές καταπίεσης, ρατσισμού και βίας. Οι εργαζόμενοι στο σεξ παγκοσμίως
διεκδικούν την εξάλειψη της βίας που υφίστανται από την αστυνομία, τους πελάτες και την
κοινωνία. Το κίνημα της εργασίας στο σεξ περιλαμβάνει όμως και μία σειρά από διεκδικήσεις
που αφορούν την έμφυλη βία, την τρανσφοβία, το ρατσισμό, τη φτώχεια, την πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας, τα δικαιώματα των μεταναστών όπως και των ατόμων που ζουν με τον HIV.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την κατάσταση στη χώρα που φαίνεται να έχει επηρεαστεί αρκετά
από τις μεταναστευτικές ροές και την διαστρεβλωμένη θεώρηση της εργασίας στο σεξ ως
σεξουαλική εκμετάλλευση εμπορίας ανθρώπων (sex trafficking). Κατά συνέπεια, φαίνεται να
έχει ενταχθεί ο δημόσιος διάλογος για εφαρμογή πολιτικών εξάλειψης της πορνείας μέσω
ποινικοποίησης των πελατών. Πολλά άτομα που εργάζονται στο σεξ εξέφρασαν το φόβο τους
σε μία πιθανή εφαρμογή τέτοιων πολιτικών, που δεν θα τις προστατεύουν αλλά θα έχουν το
αντίθετο αποτέλεσμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο σεξ
στην Ελλάδα λόγω της ανεφάρμοστης και αυστηρής νομοθεσίας για «τα επ’ αμοιβή εκδιδόμενα
πρόσωπα» (Ν.2734/1999) είναι πολυάριθμα και η βελτίωση της ισχύσουσας νομοθεσίας με
περισσότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα άτομα που εργάζονται στο σεξ θα επιφέρει
προστασία από παραβατικές βίαιες συμπεριφορές πελατών ή άλλων ατόμων (π.χ. κυκλωμάτων
εμπορίας ανθρώπων).
Στην Ελλάδα, ο φαύλος κύκλος της επιβολής προστίμων είναι μία πρακτική που μαρτυρά ένα
κράτος το οποίο ψηφίζει και επιβάλλει νομοθετήματα χωρίς να υπάρχει σχετική προεργασία,
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διαβούλευση μ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και χωρίς πολιτική στόχευση. Είναι πολύ
σημαντικό να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, σ’ έναν ήδη επιβαρυμένο, από δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης πληθυσμό και να υπάρξουν ουσιαστικότερες λύσεις ή εναλλακτικές ποινές
με γνώμονα την κοινωνική ένταξη. Η επίτευξη προσβασιμότητας στην έκδοση αδειών εργασίας
στο σεξ είναι πολύ σημαντική, αλλά και η επιβολή εναλλακτικών ποινών σε όσους δεν
συμμορφώνονται, όπως είναι για παράδειγμα η κοινωφελής εργασία που ενδεχομένως σε
ορισμένες περιπτώσεις να ανοίγει νέους ορίζοντες.
Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που αναλύθηκε εκτενώς ήταν η εφαρμογή υποχρεωτικών ιατρικών
εξετάσεων στους εργαζόμενους στο σεξ. Έχουν εφαρμοστεί για χρόνια τέτοιες πολιτικές
παγκοσμίως που προσπαθούν να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία, και στη χώρα μας ακόμα
ισχύει η υποχρεωτική εξέταση τόσο για την έκδοση άδειας εργασίας στο σεξ όσο και για τη
διατήρησή της (π.χ. κάθε μήνα έλεγχος για σύφιλη). Η υποχρεωτική εξέταση είναι παραβίαση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απορρέει από το στίγμα κατά των εργαζόμενων στο σεξ που οι
ίδιοι ενδιαφέρονται περισσότερο από κάθε άλλο για την υγεία τους αλλά είναι συχνά δύσκολο
λόγω των ελλειπών υπηρεσίων υγείας. Δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η υποχρεωτική
εξέταση επιφέρει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ούτε γενικά ότι αποτελεί μία εποτελεσματική
μέθοδο πρόληψης νοσημάτων.
Η συζήτηση και ο δημόσιος διάλογος για την ανάπτυξη πολιτικών που θα προστατεύουν τα
άτομα που εργάζονται στο σεξ και θα είναι κατάλληλες για την κοινωνικοπολιτική κατάσταση
της χώρας μας δεν ολοκληρώθηκε με τη λήξη αυτού του πολύ επιτυχημένου εκπαιδευτικού
εργαστηρίου, αλλά θα συνεχίσει να είναι στο επίκεντρο των δράσεων του Red Umbrella Athens
και του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος "Θετική Φωνή". Το εγχειρίδιο του ICRSE που
μεταφράστηκε επίσημα στα Ελληνικά είναι διαθέσιμο δωρέαν από τη σελίδα μας και ελπίζουμε
να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους παρόχους υπηρεσιών αλλά και πολιτικούς φορείς
που οφείλουν να συνομιλούν με την κοινότητα των εργαζόμενων στο σεξ και να
συναποφασίζουν για την καταλλήλοτητα των υπηρεσιών και των πολιτικών που καθορίζουν τη
ζωή τους.
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