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πίνακας περίεχομενων

icrse
Η Διεθνής Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζόμενων στο σεξ στην
Ευρώπη (ICRSE ) είναι ένα δίκτυο που διοικείται από εργαζόμενους στο σεξ,
και αντιπροσωπεύει πάνω από 90 οργανώσεις με κύριους εκπροσώπους
τους εργαζόμενους στο σεξ ή που συνεργάζονται με αυτούς στην Ευρώπη
και την Κεντρική Ασία, καθώς και 150 ατομικότητες, που περιλαμβάνουν
εργαζόμενους στο σεξ, ακαδημαϊκούς, συνδικαλιστές, υπέρμαχους των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών και τα
δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.Το ICRSE αντιτίθεται στην ποινικοποίηση της
εργασίας στο σεξ και κάνει έκκληση για την κατάργηση όλων των τιμωρητικών
νόμων και των κανονισμών που αφορούν και σχετίζονται με την εργασία
στο σεξ, ως ένα απαραίτητο βήμα για να εξασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις
επαγρυπνούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ. Όσο
η εργασία στο σεξ, συνεχίζει να ποινικοποιείται - άμεσα ή έμμεσα από νόμους
και πρακτικές που στοχοποιούν τους εργαζόμενους στο σεξ, τους πελάτες ή
τρίτους - οι εργαζόμενοι στο σεξ θα βρίσκονται σε υψηλό ρίσκο να δεχθούν
βία ( συμπεριλαμβανομένης και της αστυνομικής βίας ), συλλήψεις, εκβιασμό,
απελάσεις και άλλες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

πίνακας περίεχομενων
4 είςαΓωΓΗ
7 μερος 1 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
είναί καί ΓΥναίκεία ΔίκαίωμαΤα
11 μερος 2 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
είναί καί ΛοαΤκί ΔίκαίωμαΤα s
14 μερος 3 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
είναί καί ΔίκαίωμαΤα Των μεΤαναςΤων
18 μερος 4 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
είναί καί ερΓαςίακα ΔίκαίωμαΤα
23 μερος 5 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
καί Το Δίκαίωμα ςΤΗν ΥΓεία

είςαΓωΓΗ
ΔίαΤομεακος ακΤίΒίςμος
Ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ, διασταυρώνεται με την
μάχη που δίνουν άλλες κοινωνικές ομάδες που ιστορικά έχουν περιθωριοποιηθεί
και καταπιεστεί. Σε αντίθεση με τον αντιμαχόμενο φεμινιστικό λόγο,- ο οποίος
παρουσιάζει όλες τις εργαζόμενες στο σεξ, ώς ‘’εκδιδόμενες γυναίκες’’ χωρίς
καμία δυνατότητα να αναζητήσουν έναν τρόπο σωτηρίας,- οι κοινότητες
μας ειναι ποικιλόμορφες και δυνατές. Εργαζόμενοι στο σεξ είναι αρσενικά,
θηλυκά και μη δυαδικά άτομα, μητέρες, ΛΟΑΤΚΙ, μετανάστες και εργάτες. Το
να υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σεξ σημαίνει ότι
κατανοούμε την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των ζωών μας και
συμπεριλαμβάνουμε τους εργαζόμενους στο σεξ από διαφορετικές κοινότητες
σε συζητήσεις, σε λήψεις αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών.

1 Μπορείτε να βρείτε
τους συνδέσμους για το
ενημερωτικό έγγραφο κάτω
από τις πηγές της κάθε ενότητας
αυτού του εγχειριδίου.

επιπτώσεις στη ζωή και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων στο σεξ. Αν και
το παγκόσμιο κίνημα, ζητά να αποποινικοποιηθεί η εργασία στο σεξ, υπάρχει
μια κοινή συμφωνία που λέει, ότι μόνο μια νομοθετική πρωτοβουλία δεν αρκεί
για να μπορούμε να μιλήσουμε για την πολυπλοκότητα της καταπάτησης των
δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο σεξ και την καταπίεση που υφίστανται, για
να εξαλειφθεί η ξενοφοβία και οι αντι- μεταναστευτικές πολιτικές, η ομοφοβία
και η τρανσφοβία, η φτώχεια,ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι φυλετικές
ανισότητες, πραγματικότητες που υπάρχουν και στις δικές μας κοινωνίες. Ώς
αποτέλεσμα, η αποποινικοποίηση, θεωρείται, ώς ένα πρώτο κρίσιμο βήμα για να
απομακρύνουμε το στίγμα που περιβάλλει τους εργαζόμενους στο σεξ και να
μειώσουμε τη βία εις βάρος τους.

Αυτό το εγχειρίδιο, βασισμένο στα 5 Διαθεματικά Σύντομα Κείμενα που
εκδόθηκαν από τον ICRSE μεταξύ 2015 και 20171, έχει σκοπό να βοηθήσει τους
εργαζόμενους στο σεξ να εξερευνήσουν και να διασταυρώσουν τα δικαιώματα
τους με άλλα δικαιώματα, όπως αυτά που συνδέονται με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τις
γυναίκες, τους εργάτες, τους μετανάστες και την υγεία, και να δημιουργηθεί μια
ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κοινούς μας αγώνες. Ελπίζουμε ότι αυτό το
εγχειρίδιο θα αποτελέσει ένα εργαλείο για να αυξηθεί η αλληλεγγύη ανάμεσα
στα άτομα που εργάζονται στο σεξ και σε άλλες περιθωριοποιημένες κοινωνικές
ομάδες, αλλά και να συμβάλλει στο να εξοπλιστούν οι εργαζόμενοι στο σεξ
και οι ακτιβιστές σε άλλα κινήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων με γνώσεις για τους δυναμικούς τρόπους που υπάρχουν για να
υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σεξ σε διάφορα πλαίσια.

μία παΓκοςμία απαίΤΗςΗ : αποποίνίκοποίΗςΗ ΤΗς
ερΓαςίας ςΤο ςεΞ!
Αν και ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σεξ είναι ένας περίπλοκος
τομέας και είναι ενσωματωμένος στις τοπικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες,η
συντριπτική πλειοψηφία των οργανώσεων που στηρίζουν τους εργαζόμενους στο
σεξ σε όλο τον κόσμο έχουν μια κοινή νομική απαίτηση : να αποποινικοποιηθεί
η εργασία στο σεξ. Το μοντέλο αυτό της αποποινικοποίησης εισήχθη στην Νέα
Ζηλανδία το 2003 και από τότε έχει αποδειχθεί ώς το καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο
για την προώθηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο σεξ.
Οι δημόσιοι διάλογοι ανάμεσα σε φεμινίστριες, άτομα που εργάζονται στο
σεξ, ερευνητές και φορείς που χαράζουν την πολιτική σε όλο τον κόσμο,
εστιάζουν στα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη
δημιουργία διαφόρων νομοθετικών πλαισίων για να ρυθμιστεί η εργασία
στο σεξ. Η παρουσίαση που ακολουθεί, συμπυκνώνει σύντομα ποιες είναι οι
ιδεολογίες εκείνες που ορίζουν τα πιο γνωστά νομοθετικά μοντέλα και ποιες οι
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μερος 1 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των
ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ είναί καί
ΓΥναίκεία ΔίκαίωμαΤα
1. ΓίαΤί Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
ενΤαςςονΤαί ςΤα ΓΥναίκεία ΖΗΤΗμαΤα;
2 cis είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται για άτομα που η
ταυτότητα φύλου τους ταυτίζεται με το
φύλο το οποίο τους αποδόθηκε κατά τη
γέννηση τους.

3 τρανς και διεμφυλικά άτομα ,
είναι όροι που χρησιμοποιούνται
για τα άτομα των οποίων το φύλο
δεν συμβαδίζει με το φύλο που τους
αποδοθηκε κατά την γέννηση.
4 Παράτυποι μετανάστες είναι οι
άνθρωποι οι οποίοι εισέρχονται
και παραμένουν σε μια χώρα,
συνήθως σε αναζήτηση εργασίας,
χωρίς να έχουν στην κατοχή τους τα
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα
και άδειες. Δείτε περισσότερα για τη
μετανάστευση στο Μέρος 3ο.

Οι cis2 γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία στην κοινότητα των εργαζόμενων
στο σεξ, στα περισσότερα πλαίσια παγκοσμίως, στην Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό ποικίλλουν. Μερικά άτομα ίσως αποφασίσουν
να δουλέψουν στην βιομηχανία του σεξ, επειδή αυτό τους επιτρέπει να έχουν
πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και τους δίνει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις
συνθήκες εργασίας τους από ό,τι μπορεί να έχουν σε άλλες δουλειές, κάτι που
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μητέρες ή για γυναίκες που προσφέρουν
υπηρεσίες φροντίδας και των οποίων οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται από την
κύρια αγορά εργασίας. Άλλα άτομα επιλέγουν την εργασία στο σεξ, επειδή
την βρίσκουν οικονομικά αποδοτική, σε σχέση με άλλα επαγγέλματα που
προσφέρουν χαμηλότερους μισθούς σε γυναίκες και σε τρανς3 άτομα, από ό,τι
προσφέρουν σε cis άνδρες. Για άλλες εργαζόμενες στο σεξ, ίσως είναι κιόλας και
η πιο αποδεκτή επιλογή από άλλες που μπορεί να έχουν στη διάθεση τους όπως
είναι οι παράτυποι μετανάστες4, γυναίκες με χαμηλό κοινωνικό στάτους, τρανς
γυναίκες, ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένα
άτομο για την είσοδο του στην εργασία στο σεξ, είναι χαμηλές όσον αφορά τα
επαγγελματικά προσόντα και οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη δουλειά,
συχνά αποκτώνται εκτός της επίσημης εκπαίδευσης, το οποίο καθιστά σχετικά
εύκολο για ένα άτομο να ξεκινήσει την εργασία στο σεξ.
Η εργασία στο σεξ είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με τη γυναικεία
φτώχεια και τη γυναικεία κατάσταση στην αγορά εργασίας.Για παράδειγμα, έχει
γνωστοποιηθεί ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης και αυστηρών οικονομικών
μέτρων, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός
γυναικών ξεκινούν την εργασία στο σεξ. Πολλές από αυτές τις γυναίκες, έχουν
εργαστεί ξανά σε επαγγέλματα που θεωρούνται ‘’θηλυκά’’ και ως αποτέλεσμα
πληρώνονται λιγότερο και τις εκμεταλλεύονται, όπως η διδασκαλία, η
νοσηλευτική ή τα επαγγέλματα φροντίδας και οι οικιακές εργασίες. Τα μέτρα
λιτότητας έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, ειδικά σε έγχρωμες
γυναίκες, γυναίκες με ειδικές ανάγκες, τρανς γυναίκες ή οποιαδήποτε άλλη υποομάδα γυναικών που έχει παραδοσιακά περιθωριοποιηθεί μέσα σε μια κοινωνία.

5 το έμφυλο χάσμα μισθοδοσίας
είναι η διαφορά μεταξύ των μισθών
που λαμβάνουν άτομα που ανήκουν
σε διαφορετικά φύλα, και συχνά
καταλαμβάνουν ακριβώς τις ίδιες θέσεις
εργασίας.
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Κατά αυτόν τον τρόπο, η εργασία στο σεξ διασταυρώνεται με πολλά ακόμα
κοινωνικά θέματα που έχουν επιπτώσεις στις γυναίκες, όπως οι διαφορές στην
αμοιβή ανάμεσα στα φύλα5, στα κοινωνικά επιδόματα για τις γυναίκες, στην
παιδική μέριμνα, στον αποκλεισμό από ευκαιρίες στο χώρο της εκπαίδευσης και
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στον κοινωνικό διαχωρισμό, στα δικαιώματα μειονοτήτων, στην κατάσταση με
τους αιτούντες άσυλο, στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στην ομοφοβία και
την τρανσφοβία.

2. Τα ΦεμίνίςΤίκα ίΔεωΔΗ ΤοΥ ακΤίΒίςμοΥ ποΥ αΦορα
ΤΗν ερΓαςία ςΤο ςεΞ

6 οι έμφυλες μειονότητες είναι
κοινότητες ανθρώπων που
παρεκκλίνουν από τις έμφυλες
κανονικότητες. Από το τοπικό στο
παγκόσμιο, το πώς προσδιορίζονται
αυτές οι κοινότητες εξαρτάται από
το ρόλο που διαδραματίζει η έμφυλη
κανονικότητα στη συγκεκριμένη
κοινότητα.
7 SWERF : ριζοσπαστική φεμινιστική
ομάδα, οργανώνει συχνά υποομάδες
ριζοσπαστικού φεμινισμού που
τάσσονται εναντίον της εργασίας στο
σεξ. Η SWERF συχνά ταυτίζονται με
την TERF που στοχοποιεί αντίστοιχα
τα τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ.

8 Η συναισθηματική εργασία που δεν
πληρώνεται και οι συναισθηματικές
υπηρεσίες που δεν αναγνωρίζονται και
προσφέρονται από γυναίκες και άλλα
άτομα που χαρακτηρίζονται από την
κοινωνία ‘’θηλυκά’’ κυρίως για άνδρες
π.χ φροντιστικές υπηρεσίες σε μια
οικογένεια.
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Οι διακρίσεις και η βία εναντίον των εργαζόμενων στο σεξ μπορούν να
κατανοηθούν μόνο ώς κομμάτι της πατριαρχίας, ένα ευρύ σύστημα καταπίεσης
των γυναικών και των έμφυλων μειονοτήτων6. Καθώς ένα μέρος του κινήματος
για τα γυναικεία δικαιώματα εξαιρεί τις εργαζόμενες στο σεξ7, πολλές
φεμινίστριες και πολλές οργανώσεις που στηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών,
υπερασπίζονται και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σεξ. Μόνο με το να
δουλεύουν συλλογικά με το κίνημα για τα γυναικεία δικαιώματα, μπορούν τα
εργαζόμενα στο σεξ άτομα να ελπίζουν ότι θα μπει ένα τέλος στη βία και στον
αποκλεισμό που υπάρχει εναντίον της κοινότητας τους.
Το κίνημα των εργαζόμενων στο σεξ παγκοσμίως αγωνίζεται για την
αντιμετώπιση των φεμινιστριών που είναι υπέρμαχοι της άποψης ότι η εργασία
στο σεξ είναι εγγενώς κακοποιητική και επιβλαβής. Οι εργαζόμενοι στο σεξ και
οι υποστηρικτές τους σε όλο τον κόσμο θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτήν την
άποψη, δείχνοντας ότι έχουν το σθένος και την ικανότητα να οργανωθούν για να
υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους, ακόμα και από αρκετά περιθωριοποιημένες
θέσεις. Η θέση των φεμινιστών αυτών βασίζεται στη δυνατότητα των
εργαζόμενων στο σεξ να εκφράζουν τη συγκατάθεση τους στο να πουλήσουν
σεξουαλικές υπηρεσίες, αν και δίνουν έμφαση και στο ότι αρκετές επιλέγουν να
δουλέψουν στο σεξ λόγω των λιγοστών ευκαιριών που τους παρουσιάζονται από
μια καπιταλιστική και πατριαρχική κοινωνία.
Σε αντίθεση με αυτή την ακραία απεικόνιση των εργαζόμενων στο σεξ ώς
ατόμων που έχουν έναν παθητικό ρόλο και αφήνονται έρμαια της ανδρικής
κυριαρχίας, οι εργαζόμενες στο σεξ αμφισβητούν τις έμφυλες προσδοκίες
με ποικίλους τρόπους. Καταλαμβάνουν δημόσιους και νυχτερινούς
χώρους και αψηφούν την ιδέα ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να τριγυρίζουν
μόνες τους την νύχτα χωρίς να συνοδεύονται από έναν άνδρα. Επιπλέον, οι
εργαζόμενες στο σεξ απαιτούν κατά κάποιον τρόπο και αποζημίωση για όλες
εκείνες τις ώρες συναισθηματικής εργασίας8 και του ‘’φυσικού καθήκοντος’’
στις ετεροσεξουαλικές σχέσεις που λάμβαναν χώρα μέσα στο γάμο για
αναπαραγωγικούς σκοπούς.
Οι ακτιβιστές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σεξ
δηλώνουν ότι η εθελοντική εργασία στο σεξ δεν σημαίνει ότι υπάρχει κατά
βάση και σε κάθε περίπτωση βία. Αντίθετα, υποδεικνύουν τους τρόπους με
τους οποίους τα εργαζόμενα στο σεξ άτομα είναι εκτεθειμένα σε πραγματική,
ξεκάθαρη, φυσική και σεξουαλική βία εξαιτίας της ποινικοποίησης και της
διασταύρωσης διαφόρων μορφών καταπίεσης, όπως : σεξισμό, πορνοφοβία,

ομοφοβία, τρανσφοβία, ρατσισμό και ταξισμό. Προτείνουν την αποποινικοποίηση
της εργασίας στο σεξ καθώς προστατεύει την υγεία και την ευημερία των
εργαζόμενων στο σεξ, ενώ η ποινικοποίηση τους, των πελατών τους και των
τρίτων τείνει να τους βλάπτει. Η ποινικοποίηση, σε οποιοδήποτε τομέα της
βιομηχανίας του σεξ, έχει ώς αποτέλεσμα να οδηγεί τους εργαζόμενους στο σεξ
σε συνθήκες φτώχειας, να μειώνει τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με τους
πελάτες τους, να διώκονται επειδή δουλεύουν σε ομάδες (για την ασφάλεια τους)
και έχει ώς αποτέλεσμα την παρακολούθηση τους από τις αστυνομικές αρχές και
την απέλαση των παράτυπων μεταναστών που εργάζονται στο σεξ.

3. Βαςίκα ςΤοίχεία
· εκτιμήσεις δείχνουν ότι σε μερικές χώρες της Δυτικής ευρώπης,
γυναίκες μετανάστριες, συχνά σε παράτυπες συνθήκες διαμονής
στη χώρα, χωρίς μόνιμη κατοικία και άδεια εργασίας, συνιστούν ένα
σημαντικό ποσοστό, εάν όχι την πλειοψηφία, των εργαζόμενων στο σεξ.
· Η πλειοψηφία των γυναικών που δουλεύουν στο σεξ είναι μητέρες,
συχνά μόνες μητέρες, σε πολλά πλαίσια. Για παράδειγμα, σύμφωνα
με τον ςύλλογο Γυναικών που εργάζονται στο ςεξ στην αργεντινή
(Ammar), το 86% των εργαζόμενων στο σεξ στη χώρα, είναι
μητέρες. ςτο Ηνωμένο Βασίλειο, μετρήσεις δείχνουν ότι το 70% των
εργαζόμενων στο σεξ γυναικών είναι μόνες μητέρες.
· οι τρανς γυναίκες συχνά εξαιρούνται από τη νόμιμη ενασχόληση με
την εργασία στο σεξ. Για παράδειγμα, στην Τουρκία, μόνο όσες έχουν
ταυτότητα που να τις παρουσιάζει ώς γυναίκες, μπορούν να δουλέψουν
στους οίκους ανοχής. οι περισσότερες τρανς γυναίκες δεν έχουν
πρόσβαση στο κρατικό σύστημα για να αλλάξουν τα επίσημα έγγραφα
τους και ώς αποτέλεσμα πρέπει να δουλέψουν στο δρόμο όπου
έρχονται αντιμέτωπες με τεράστια ποσοστά βίας.

4. Τί μπορείΤε να κανεΤε;
Οι γυναίκες εργαζόμενες στο σεξ οργανώνονται κατά της αποσιώπησης, της
καταπίεσης και της βίας σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Χρησιμοποιούν διάφορες
στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τα φλέγοντα ζητήματα που επηρεάζουν πιο
πολύ την κοινότητα τους, όπως το να προσφέρει άμεση βοήθεια η μία στην άλλη,
όταν κάποια αντιμετωπίσει ένα περιστατικό βίας ή μια δύσκολη κατάσταση,
να δημιουργήσουν συμμαχίες με άλλα κινήματα, όπως το να συμμετέχουν σε
κοινές διαμαρτυρίες κατά της κράτησης ή της απέλασης μεταναστών, ή να
δημιουργήσουν δυνατές, ενδοκοινοτικά ηγούμενες, φεμινιστικές οργανώσεις που
θα έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τις διάφορες πολιτικές.
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παραΔείΓμαΤα :

μερος 2 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των
ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ είναί καί ΛοαΤκί
ΔίκαίωμαΤα

· μαθήματα αυτοάμυνας: Πολλές οργανώσεις διοργανώνουν μαθήματα
αυτοάμυνας για εργαζόμενα στο σεξ άτομα, ώστε να είναι ικανά να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε περίπτωση που βρεθούν σε κάποιο βίαιο
περιστατικό.
· πρωινό για τις εργαζόμενες στο σεξ: Στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Η Υπεράσπιση των Εργαζόμενων στο Σεξ και το Κίνημα Αντίστασης SWARM, προσφέρει δωρεάν τσάι, καφέ και διάφορα σνακ για πρωινό σε
έναν χώρο προστατευμένο και φιλικό για τις εργαζόμενες στο σεξ.
· καμπάνια για την ασφάλεια των μητέρων: Ο Αγγλικός Συνεταιρισμός
Εκδιδόμενων Γυναικών -ECP, ξεκίνησε μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης απαιτώντας αποποινικοποίηση των εργαζόμενων στο σεξ, που
την ονόμασαν ‘’Κάνε τη μαμά πιο ασφαλή’’ http://makemumsafer.com/
· Διαμαρτυρίες: Οι εργαζόμενες στο σεξ και οι οργανώσεις τους,
σκαρφίζονται δημιουργικές διαμαρτυρίες και πορείες, όπως η Legalife
(UCO) στην Ουκρανία. Διοργάνωσαν μια πορεία για να κάνουν γνωστό
ότι η εργασία στο σεξ είναι εργασία, φορώντας κράνη και μάσκες‘’ τα
πιστοποιητικά των εργαζόμενων στο σεξ’’ καθώς και μερικές ενδυμασίες που
χρησιμοποιούν στο χώρο της εργασίας τους.
· ςτήριξη από τον ο.Η.ε : Ο SZEXE - Σύλλογος Ουκρανών Εργαζόμενων στο
Σεξ έχοντας δει ότι οι κυβερνήσεις δεν αναφέρονται στις παρανομίες που
συμβαίνουν σε βάρος των εργαζόμενων στο σεξ, κατέφυγαν στον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών και στην Επιτροπή του που στοχεύει στην εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών (Committee on the Elimination of Discrimination Against
Women - CEDAW) και απαίτησαν ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας για τις
εργαζόμενες στο σεξ. Η Επιτροπή ζήτησε από την κυβέρνηση να ακολουθήσει
το αίτημα αυτό και να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα.
· ομιλίες σε εκδηλώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών: Το 2018,
πολλές ακτιβίστριες εργαζόμενες στο σεξ στις Η.Π.Α αγωνίστηκαν για να
τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ομιλίας στις πορείες για τις Γυναίκες που
γίνονταν σε όλη τη χώρα.

5. πΗΓες :
Feminist Manifesto in Support of Sex Workers’ Rights : (available in 14 languages)
https://feministsforsexworkers.com
ICRSE,Feminism Needs Sex Workers, Sex Workers Need Feminism: Towards a
Sex-Worker Inclusive Women’s Rights Movement. Briefing Paper (2016) : http://
www.sexworkeurope.org/node/feminism-needs-sex-workers-sex-workers-needfeminism-sex-worker-inclusive-womens-rights
Refinery 29. 10 Reasons Decriminalizing Sex Work Is A Feminist Issue, (2017) : http://
www.refinery29.com/2016/09/122922/should-prostitution-be-legal-sex-work-feminism
Tilly Lawless at TEDxYouth@Sydney, Sex work is integral to the feminist
movement (2017 ) : https://youtu.be/hi_OwpNndo8
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9 Ο όρος ΛΟΑΤΚΙ είναι ακρωνύμιο και
αναφέρεται στις Λεσβίες τους Ομοφυλόφιλους, τους Αμφισεξουαλικούς, τα
Τρανς άτομα, τα queer άτομα και τα
Ιντερσεξ άτομα.

10 Η ομοφοβία και η τρανσφοβία
περιλαμβάνουν πλήθος αρνητικών
συμπεριφορών και συναισθημάτων
προς άτομα που θεωρούνται
ή χαρακτηρίζονται λεσβίες,
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και
τρανς. (ΛΟΑΤ)

1. ΓίαΤί Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
είναί καί ΛοαΤκί9 ΔίκαίωμαΤα;
Στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που
ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι εργαζόμενοι στο σεξ, ιδιαίτερα τα τρανς
άτομα και οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ). Οι λόγοι για τους οποίους
τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ασχολούνται με την εργασία στο σεξ είναι διάφοροι : πολλοί
επιλέγουν να το κάνουν εξαιτίας της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας10 που
επικρατεί, -κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση τους στην
εκπαίδευση και την εργασία και τους εκθέτει στο να βιώσουν την απόρριψη
από τον οικογενειακό τους περίγυρο, τη φτώχεια και την αστεγία- ή επειδή τους
προσφέρεται η πιθανότητα ενός καλύτερου εισοδήματος και περισσότερης
ευελιξίας στα ωράρια εργασίας κάτι που δεν ισχύει για τους περισσότερους
εργασιακούς τομείς. Για πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα που είναι εργαζόμενα στο σεξ, η
εργασία στο σεξ προσφέρει επιπλέον και μια αίσθηση κοινότητας, που μπορεί
να μην υπάρχει σε κάποια άλλη εργασία. Πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα από χώρες που
προσφέρουν από χαμηλό έως μέτριο εισόδημα, πρέπει να ταξιδεύουν ή να
μεταναστεύουν σε Ευρωπαϊκές χώρες ώστε να χτίσουν καλύτερες ζωές για τους
εαυτούς τους και να γλιτώσουν από τη βία που σχετίζεται με την ομοφοβία και
την τρανσφοβία.
Παρόλα αυτά, οι ζωές των ΛΟΑΤΚΙ εργαζόμενων στο σεξ και αντίστοιχα και
οι ‘’φωνές’’ τους συχνά αντιμετωπίζονται αδιάφορα και καταλήγουν να είναι
αόρατες για όσους πραγματοποιούν τις διάφορες δημόσιες συζητήσεις, που
ορίζουν την πορνεία ώς βία κατά των γυναικών. Αυτή η συστηματική αδιαφορία
και η αποσιώπηση των αναγκών και των αιτημάτων που έχουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα
που εργάζονται στο σεξ ενισχύει το στίγμα και τον αποκλεισμό εναντίον τους.

2. ΔίαςΤαΥρωνονΤας Τα αίΤΗμαΤα Των ΛοαΤκί
αΤομων καί Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
Οι εργαζόμενοι στο σεξ ανέκαθεν αποτελούσαν μέρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Ήταν οι έγχρωμες τρανς γυναίκες οι οποίες εργάζονταν στο σεξ, εκείνες που
ξεκίνησαν τις εξεγέρσεις στο Stonewall στις Η.Π.Α, γεγονότα που οδήγησαν
σε κοινωνικές αλλαγές για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα παγκοσμίως και στις σύγχρονες
παρελάσεις και εκδηλώσεις υπερηφάνειας (Prides). Όμως, αυτή η πλευρά της
ιστορίας συχνά ξεχνιέται και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που εργάζονται στο σεξ συχνά
εξαιρούνται από την υπόλοιπη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Ο στιγματισμός και οι διακρίσεις εναντίον των εργαζόμενων στο σεξ είναι συχνά
παρόμοιες με εκείνες που έχουν βιώσει ή συνεχίζουν να βιώνουν άτομα που
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ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα σε πολλές χώρες : στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αρνείται
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της σωματικής τους αυτονομίας και η πρόσβαση
σε ένα σύστημα υγείας υποστηρικτικό απαλλαγμένο από το στίγμα. Παρόμοια
ιδεολογική προπαγάνδα -ο προσδιορισμός δηλαδή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ώς
‘’ νοητικά άρρωστων’’, ‘’θυμάτων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης’’, μια ‘’
απειλή για τις οικογενειακές αξίες’’ ή πολύ απλά απόλυτο κακό - χρησιμοποιείται
εναντίον και των δύο κοινοτήτων απο συντηρητικές ομάδες, οι οποίες συχνά
υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από θρησκευτικές οργανώσεις.

3. Βαςίκα ςΤοίχεία
· Έχει εκτιμηθεί ότι ένα 3% από όλο τον πληθυσμό των εργαζόμενων
στο σεξ στην ευρώπη είναι τρανς άτομα και ένα 7% είναι cis άνδρες.
ωστόσο, αυτά τα ποσοστά ίσως είναι υψηλότερα, καθώς δεν
υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που να ασχολούνται με αυτές τις
ομάδες. επιπρόσθετα, τα τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ συχνά
συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις που γίνονται για τους ‘’άνδρες
εργαζόμενους στο σεξ’’.
· ςύμφωνα με το Τransgender europe, ένα δίκτυο οργανώσεων για τρανς
άτομα, πάνω από 2,600 τρανς άτομα δολοφονήθηκαν μεταξύ των ετών
2008 και 2017, και από αυτά τα άτομα πάνω από το 60% ήταν γνωστό
ότι το επάγγελμα τους ήταν η εργασία στο σεξ.
· οι διακρίσεις εις βάρος των ΛοαΤκί εργαζόμενων στο σεξ, που
λαμβάνουν χώρα σε ιατρικό περιβάλλον, όπως κλινικές και νοσοκομεία
και η έλλειψη μη-επικριτικών υπηρεσιών συχνά οδηγούν σε κατώτερα
αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία αυτών των ατόμων. ωστόσο,
ερευνητικά δεδομένα για τη ψυχική και σωματική υγεία των τρανς και
ανδρών εργαζόμενων στο σεξ, συχνά απουσιάζουν ή είναι ελλιπή.
· οι εκτιμήσεις δείχνουν, ότι τα ποσοστά μετάδοσης του HiV στους
άνδρες και τα τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ, τείνουν να είναι
ακόμα υψηλότερα, από ό,τι μεταξύ των cis γυναικών που εργάζονται
στο σεξ.

4. Τί μπορείΤε να κανεΤε;
Υπάρχουν πολλές οργανώσεις εργαζόμενων στο σεξ στην Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία, οι οποίες αγωνίζονται σε τοπικό ή και παγκόσμιο πλαίσιο, που έχουν μιλήσει
επανειλημμένα για τον αποκλεισμό που βιώνει η κοινότητα των τρανς ατόμων και
των εργαζόμενων στο σεξ, από το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Τα αιτήματα τους για δικαιώματα
είναι ίδια με αυτά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας : το δικαίωμα να καθορίζουν τα ίδια τα
άτομα το φύλο τους και τη σεξουαλικότητα τους και να αντιμετωπίζονται με τον
ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται ο οποιοσδήποτε πολίτης, σε θέματα εκπαίδευσης,
εργασίας και σε άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής.
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παραΔείΓμαΤα :
· πορείες: Στην Τουρκία, πολλά τρανς άτομα, ειδικά τρανς γυναίκες,
εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ, διότι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε
άλλες μορφές εργασίας. Δημιούργησαν μια ισχυρή οργάνωση, την Red
Umbrella, η οποία παρέχει νομική υποστήριξη, εκπαίδευση πάνω στη
σεξουαλική υγεία, στήριξη από ομότιμους και συχνά διοργανώνει πορείες
στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και σε εργατικές γιορτές.
· ςυνεργασία με ΛοαΤκί οργανώσεις: Ο ICRSE είναι μέλος και δουλεύει με
την ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association),
ένα δίκτυο χιλιάδων ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, για να γνωστοποιήσουν
τις ανησυχίες των ΛΟΑΤΚΙ εργαζόμενων στο σεξ ατόμων και να τις
ενσωματώσουν στον κατάλογο διεκδικήσεων των ΛΟΑΤΚΙ κινημάτων.
· Υπηρεσίες που προάγουν τη συλλογικότητα: Η Tais Plus, μια οργάνωση
για τα άτομα που εργάζονται στο σεξ και που βρίσκεται στο Bishkek
του Κιργιστάν, άρχισε να συνεργάζεται με την Labrys, μια οργάνωση
υποστήριξης ΛΑΤΔ δικαιωμάτων (Λεσβίες/Αμφιφυλόφιλα/Τρανς/Διεμφυλικά
άτομα), για να προσφέρουν κοινοτικά υποστηριζόμενες υπηρεσίες σε τρανς
εργαζόμενα στο σεξ άτομα.
· Θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον αποκλεισμό των εργαζόμενων
στο σεξ απο τις παρελάσεις Υπερηφάνειας (Pride) και τους ΛοαΤκί
χώρους : Στη Βουδαπέστη, πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, οι διοργανωτές της
εβδομάδας Υπερηφάνειας του 2016, απαγόρευσαν ένα ήδη συμφωνημένο
σεμινάριο για την εργασία στο σεξ από το πρόγραμμα της εκδήλωσης το
2016. Υπερασπίστηκαν αυτή την άποψη, λέγοντας ότι αυτό το σεμινάριο
έθετε σε κίνδυνο το Pride της Βουδαπέστης, καθώς θα παρουσίαζε την
εργασία στο σεξ, ώς μια δουλειά που γίνεται και εθελοντικά, ενώ στην
πραγματικότητα είναι ένας θεσμός βασισμένος στην καταπίεσης της
πατριαρχίας. Οι δύο ομάδες που θα διοργάνωναν αυτό το σεμινάριο,
κινητοποίησαν άμεσα τους τοπικούς και τους παγκόσμιους συμμάχους
τους και οργάνωσαν μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ΛΟΑΤΚΙ
εργαζόμενους στο σεξ απο όλο τον κόσμο και δημιούργησαν μια ταινία
μικρού μήκους βασισμένη σε αυτή την κοινή συζήτηση. Μπορείτε να την
παρακολουθήσετε εδώ : https://youtu.be/B65FAQTElDI
· ςυμμετοχή στις εκδηλώσεις Υπερηφάνειας (Prides) : Η Red Edition,
μια συλλογικότητα μεταναστών εργαζόμενων στο σεξ με έδρα τη Βιέννη,
συμμετείχε στην παρέλαση Υπερηφάνειας τον Μάρτιο του 2017, γεγονός
που αποτελούσε πρωτοπορία για την κοινότητα των εργαζόμενων στο σεξ
και για την ιστορία των παρελάσεων Υπερηφάνειας της Βιέννης. Η APROSEX
(Σύλλογος Εργαζόμενων στο Σεξ) από την Ισπανία, συχνά συμμετέχει στις
διάφορες ΛΟΑΤΚΙ εκδηλώσεις για να καταδείξει τις ανησυχίες των ΛΟΑΤΚΙ
εργαζόμενων στο σεξ, ειδικά των μεταναστριών τρανς γυναικών.
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· Δημιουργία υπηρεσιών για τα ΛοαΤκί άτομα που εργάζονται στο σεξ :
Η STAR-STAR που εδράζεται στην ΠΓΔΜ17, εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες
ανδρών και τρανς εργαζόμενων στο σεξ, καθώς οι ανάγκες που έχουν και
αφορούν την υγεία τους δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες του δημοσίου
και της κοινωνίας των πολιτών.

5. πΗΓες :
ICRSE, Underserved. Overpoliced. Invisibilised. LGBT Sex Workers Do Matter.
Briefing Paper. (2015) : http://www.sexworkeurope.org/underservedoverpoliced-invisibilised-lgbt-sex-workers-do-matter
SCOT- PEP-, Sex worker rights are an LGBTQ issue. (Η SCOT-PEP είναι μια
φιλανθρωπική οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση των δικαιωμάτων των
εργαζόμενων στο σεξ και την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τους. ) :
http://www.scot-pep.org.uk/sites/default/files/1709.pdf
Transgender Europe (TGEU),The vicious circle of violence: trans and genderdiverse people, migration, and sex work (2017) : http://transrespect.org/en/tvtpublication-series/ (available in English, Russian, Spanish, and Portuguese)
FRANCE24ENGLISH, Transsexual prostitutes in Paris face increasing violence
(2017) : https://youtu.be/dj1cooYHkwU

μερος 3 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των
ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ είναί καί
ΔίκαίωμαΤα Των μεΤαναςΤων
1. ΓίαΤί Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
είναί καί ΔίκαίωμαΤα Των μεΤαναςΤων ;
11 Ώς μετανάστες χαρακτηρίζονται
τα άτομα που μετακινούνται ή έχουν
μετακινηθεί προς ένα διεθνές σύνορο ή
τουλάχιστον μια χώρα μακριά από την
χώρα καταγωγής τους.
12 Μη καταγεγραμμένοι ή παράτυποι
μετανάστες χαρακτηρίζονται όσοι
για διάφορους λόγους, δεν έχουν τα
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα
διαμονής στην χώρα όπου ζουν και
δουλεύουν.
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Διάφορες εκτιμήσεις έχουν δείξει ότι σε μερικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι
μετανάστες11 που βρίσκονται σε παράτυπες συνθήκες και συχνά χωρίς άδειες
παραμονής και εργασίας12, αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, αν όχι την
πλειοψηφία των εργαζόμενων στο σεξ. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970,
η μετανάστευση εντός της βιομηχανίας του σεξ στην Ευρώπη απασχολούσε
κυρίως γυναίκες από τη Νότια Ασία, τη Λατινική Αμερική και τις χώρες της
Αφρικής. Τη δεκαετία του 1990, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε μια
μεγάλη στροφή στον αριθμό των εργαζόμενων στο σεξ απο την Κεντρική και την
Ανατολική Ευρώπη, που μετανάστευσε στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και μετά
από τις διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2004 και το 2007, το ίδιο κύμα
μετανάστευσης συνεχίστηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

13 Αιτούντες άσυλο, χαρακτηρίζονται
τα άτομα που αναζητούν προστασία
από διωγμούς ή από σοβαρούς κινδύνους σε μια άλλη χώρα εκτός της δικής
τους και που περιμένουν να εκδοθεί
απόφαση από σχετικούς διεθνείς και
κρατικούς μηχανισμούς, για να τους
χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα.
14 Πρόσφυγες είναι τα άτομα που
εξαιτίας ενός βάσιμου φόβου ότι θα
διωχθούν λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, λόγω συμμετοχής σε κάποια
κοινωνική ομάδα, ή λόγω πολιτικών
πεποιθήσεων, βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους και δεν μπορούν ή
δεν θέλουν να απομακρυνθούν από την
ασφάλεια της χώρας παραμονής τους.

Ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών εργαζόμενων στο σεξ που βρίσκονται
σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είναι μη Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίως από
την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία, την Αφρική, τη
Λατινική Αμερική και άλλες χώρες της Ασίας. Επιπλέον, έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια έδειξαν, με ολοένα και αυξανόμενο
ρυθμό, ότι η εργασία στο σεξ αποτελεί κάτι το σύνηθες μεταξύ των ατόμων που
αιτούνται άσυλο13, τους πρόσφυγες14 που έχουν ώς προορισμό την Ευρώπη αφού
πρώτα έχουν τραπεί σε φυγή από χώρες της Αφρικής, της Δυτικής και Νότιας
Ασίας, και της Μέσης Ανατολής.
Οι μετανάστες εργαζόμενοι στο σεξ στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία συχνά
ζουν και εργάζονται σε επισφαλή και επικίνδυνα πλαίσια. Δεν επηρεάζονται
μόνο από την ποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ, αλλά και από τις σκληρές
μεταναστευτικές πολιτικές και τα καταπιεστικά μέτρα κατά της εμπορίας
ανθρώπων. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν άλλες γλώσσες,
δεν μπορούν να έχουν υποστηρικτικά δίκτυα και αδυνατούν να αποκτήσουν
πρόσβαση στα κρατικά επιδόματα.

2. ο αΓωνας Γία Τα μεΤαναςΤεΥΤίκα ΔίκαίωμαΤα
Ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός των μεταναστών που εισέρχεται στην
Ευρωπαϊκή περιφέρεια, έχει ώς αποτέλεσμα να αποφασίζονται πιο αυστηρές
μεταναστευτικές πολιτικές, συνοριακοί έλεγχοι και να υπάρχουν προϋποθέσεις
εισόδου σε μια χώρα. Οι μετανάστες, όλο και πιο συχνά, τίθενται υπό κράτηση,
απελαύνονται, και αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινές για μεταναστευτικά
αδικήματα, όπως το να μην έχουν επίσημα έγγραφα εισόδου και παραμονής
σε μια χώρα. Η έλλειψη επίσημων εγγράφων παραμονής και εισόδου είναι
παράτυπη σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες αυτές
είναι υποχρεωμένες να εκδώσουν απόφαση επιστροφής σε οποιονδήποτε
που είναι μετανάστης χωρίς επίσημα έγγραφα. Τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό
καθεστώς κράτησης για έως και έξι (6) μήνες, χρόνος που μπορεί να παραταθεί
ακόμα και για δεκαοκτώ (18) μήνες. Πολλές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνεχίζουν να τιμωρούν τους μετανάστες για παράνομη είσοδο ή παραμονή με
φυλάκιση καθώς και υψηλά πρόστιμα.
Ώς αποτέλεσμα, η καταγγελία αδικημάτων στην αστυνομία ή η πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν κράτηση από τις
αστυνομικές αρχές, οπότε πολλοί παράτυποι μετανάστες αντιμετωπίζουν μεγάλα
ποσοστά εκμετάλλευσης και βίας, καθώς είναι εύκολοι στόχοι για εγκληματίες
και κακοποιητικούς ιδιοκτήτες σπιτιών και εργοδότες. Η χρήση του ποινικού
δικαίου στοχοποιεί και τους ιδιοκτήτες των κατοικιών και τους εργοδότες, καθώς
μπορεί να τιμωρηθούν με ποινές φυλάκισης ή πρόστιμα με το να ‘’υποθάλπουν’’
παράτυπους μετανάστες. Η ποινικοποίηση της μετανάστευσης οδηγεί σε
κακοποιητικές και τιμωρητικές πρακτικές, όπως η φυλετική και εθνοτική
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15 Φυλετικό προφίλ, το να υποπτεύεσαι
ή να στοχοποιείς ένα άτομο μιας
συγκεκριμένης φυλής στηριζόμενος
σε στερεότυπα σχετικά με τη φυλή, το
χρώμα του δέρματος, την ιθαγένεια,
παρά την ατομική υποψία.

καταγραφή15 των παράτυπων μεταναστών από την αστυνομία, γεγονός που έχει
οδηγήσει την μεταναστευτική κοινότητα, να αντιμετωπίζει τα όργανα επιβολής
του νόμου με ένα αυξανόμενο αίσθημα καχυποψίας.

3. Βαςίκα ςΤοίχεία
· οι περισσότεροι νόμοι στην ευρώπη που σχετίζονται με τη
μετανάστευση και την εργασία στο σεξ, στοχοποιούν τους μετανάστες
εργαζόμενους στο σεξ, με το να τους απελάσουν ή να τους ωθούν στην
παρανομία με άλλα μέσα.
· Όταν εξωθούνται στην παρανομία ή στο περιθώριο της νόμιμης
αγοράς εργασίας, οι μετανάστες εργαζόμενοι στο σεξ αναγκάζονται
να εμπλακούν σε δραστηριότητες παραοικονομίας, γεγονός που τους
δημιουργεί επικίνδυνες και δυσμενείς συνθήκες εργασίας.
· οι παράτυποι μετανάστες δεν δικαιούνται παροχές, όπως η
αναρρωτική άδεια, η γονεϊκή άδεια, αποζημιώσεις ατυχημάτων,
συντάξεις ή επιδόματα αναπηρίας.
· Λόγω του οικονομικού, νομικού και κοινωνικού αποκλεισμού που
υφίστανται, πολλοί από τους διακινούμενους εργαζόμενους στο σεξ,
αποφασίζουν να μείνουν μαζί και να μοιράζονται τα έξοδα. αυτό συχνά
ερμηνεύεται από την αστυνομία ώς εμπόριο ανθρώπων.
· ακόμα και ευρωπαίοι πολίτες κινδυνεύουν να διωχθούν απο τη χώρα,
εάν αποκαλυφθεί ότι εργάζονται στο σεξ, καθώς σε πολλές χώρες το να
πουλάς σεξουαλικές υπηρεσίες δεν θεωρείται νόμιμο επάγγελμα. ςτο
Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, μετά το πέρας επιδρομών κατά του
εμπορίου ανθρώπων, ευρωπαίοι πολίτες που είναι και εργαζόμενοι στο
σεξ, έχουν λάβει χαρτιά απέλασης, δίνοντας τους διορία ένα μήνα για
να φύγουν από τη χώρα.
· ςε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανόμενων κρατών-μελών
και μη, η πρόσβαση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, στη διαμονή
και την ιατρική ασφάλεια, εξαρτώνται συχνά από την ιθαγένεια
του ατόμου. οι μη καταγεγραμμένοι μετανάστες δεν επιχειρούν να
αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας καθώς φοβούνται ότι θα
συλληφθούν και θα απελαθούν.

4. Τί μπορείΤε να κανεΤε :
Όταν υπερασπίζεστε τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζόμενων στο σεξ,
είναι βασικός παράγοντας να τους προσεγγίσετε, να συμπεριλάβετε και τις
κοινότητες τους και να συγκεντρώσετε πληροφορίες που είναι απαραίτητες
για να ενημερωθείτε για την κατάσταση τους και τις συνθήκες εργασίας τους.
Αυτές οι εντυπώσεις πρέπει να κοινοποιούνται σε βασικούς οργανισμούς όπως :
μεταναστευτικές οργανώσεις, ομάδες γυναικών, οργανώσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και κρατικούς φορείς.
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παραΔείΓμαΤα :
· νομική στήριξη και συμβουλευτική για τους μετανάστες
εργαζόμενους στο σεξ. Αρκετές οργανώσεις προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους ή δουλεύουν μαζί με μεταναστευτικές οργανώσεις, με σκοπό να
βοηθήσουν να ρυθμιστεί η παραμονή των μεταναστών εργαζόμενων
στο σεξ στη χώρα. Άλλοι βοηθούν τους εργαζόμενους στο σεξ που
βρίσκονται στο εξωτερικό,να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για
την ασφάλιση υγείας τους, συχνά σε συνεργασία με κάποια τοπική ομάδα
υποστήριξης των εργαζόμενων στο σεξ.
· παροχή πληροφοριών σε πολλές γλώσσες : Πολλές οργανώσεις
προσφέρουν έντυπα οδηγιών και ενημερωτικά φυλλάδια σε αρκετές
γλώσσες, τα οποία αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα π.χ πρόληψη σε
θέματα υγείας, νομοθεσία για την εργασία στο σεξ, υπηρεσίες υποστήριξης
θυμάτων.
· ανάπτυξη σχέσεων με τα μμε και τις αρχές : Πολλές οργανώσεις
που υποστηρίζουν την εργασία στο σεξ, προσπαθούν να αντικρούσουν
την άποψη ότι η εργασία στο σεξ είναι μόνο εμπόριο ανθρώπων. Για
παράδειγμα, όταν η Γερμανία θέσπισε νόμο που έλεγε πως οι εργαζόμενοι
στο σεξ πρέπει να καταγράφονται, οι οργανώσεις χρησιμοποίησαν την
άποψη της τοπικής Επιτροπής κατά του Εμπορίου Ανθρώπων, -η οποία
τόνιζε ότι η υποχρεωτική καταγραφή και η συμβουλευτική θα επηρέαζε
τους μη καταγεγραμμένους εργαζόμενους στο σεξ- και την εισήγαγαν στον
αγώνα τους κατά του νόμου αυτού.
· μαθήματα γλωσσών για τους μετανάστες εργαζόμενους στο σεξ :
Η X:Talk προσφέρει δωρεάν μαθήματα αγγλικών για τους μετανάστες
εργαζόμενους στο σεξ που ζουν στο Λονδίνο.
· προσέγγιση των εργαζόμενων στο σεξ και έρευνα πάνω στις
εμπειρίες των προσφύγων εργαζόμενων στο σεξ : Το Red Umbrella,
στην Τουρκία, την περίοδο 2016-2017, επισκέφθηκε πολλούς καταυλισμούς
προσφύγων στην Τουρκία με σκοπό να ενημερωθεί για τις εμπειρίες των
εργαζόμενων στο σεξ από την Συρία και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα
στις αρχές και την Κοινωνία των Πολιτών. Μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση
εδώ : http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/publication-firstreport-syrian-refugees-sex-workers-turkey
· ενδυνάμωση κοινότητας : Η Acceptess-T που βρίσκεται στο Παρίσι,
συνεργάζεται με μετανάστες τρανς εργαζόμενους στο σεξ και τους
συμπεριλαμβάνει στις διαμαρτυρίες τους που λαμβάνουν μεγάλη
ορατότητα. Επιπλέον, διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις όπως κολύμπι.
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μερος 4 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των
ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ είναί καί
ερΓαςίακα ΔίκαίωμαΤα
1.ΓίαΤί Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
αποΤεΛοΥν καί ερΓαςίακα ΔίκαίωμαΤα;
Η εργασία στο σεξ είναι εργασία, και μια μορφή βιοπορισμού και οικονομικής
δραστηριότητας. Οι εργαζόμενοι στο σεξ ανταλλάσσουν οικειοθελώς τις
υπηρεσίες τους στο σεξ με κάποιο αντίτιμο. Όσοι εργάζονται στη βιομηχανία
του σεξ συνιστούν μια ετερογενή ομάδα ανθρώπων όλων των φύλων, η οποία
αποφασίζει να ασχοληθεί με την εργασία στο σεξ για πολλούς και διάφορους
λόγους.
Η εργασία στο σεξ, αποτελεί, στην ισχύουσα φάση, μια τυπικά άτυπη εργασία,
η οποία δεν χαίρει νόμιμης κρατικής προστασίας. Συνίσταται κυρίως από
γυναικείο προσωπικό, συχνά μετανάστριες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
καθώς οι επαγγελματικές προϋποθέσεις είναι περιορισμένες σε θέματα που
αφορούν κεφαλαιακά και επαγγελματικά προσόντα, οι ικανότητες που συχνά
είναι απαραίτητες για τη δουλειά αυτή, συνήθως αποκτώνται εκτός της επίσημης
εκπαίδευσης. Πολλές εργαζόμενες στο σεξ, μπαίνουν στη βιομηχανία του σεξ,
καθώς έχουν αποκλειστεί από την επίσημη οικονομία ή τα κρατικά επιδόματα
για να μπορούν και ώς εκ τούτου να αποκτήσουν έναν ικανοποιητικό επίπεδο
διαβίωσης. Όπως και σε άλλες πτυχές της άτυπης οικονομίας, το μεγαλύτερος
μέρος της εργασίας στο σεξ ενέχει κινδύνους και χαρακτηρίζεται από ένα
αίσθημα ανασφάλειας και συνθηκών εκμετάλλευσης.
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Ωστόσο, πολλοί σύλλογοι των εργαζόμενων στο σεξ, έχουν αναπτύξει τα
δικά τους άτυπα συνδικάτα, τα οποία δεν αποτελούν μέρος των επίσημων
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η αυτό-οργάνωση των εργαζόμενων στο σεξ,
μέσα από τα συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις μπορεί να βοηθήσει σημαντικά
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζόμενων στο
σεξ και να προσφέρει πολύτιμα μέσα για μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη
αυτοοργάνωση για τους εργαζόμενους στο σεξ.

2. οί επίπΤωςείς ΤΗς ποίνίκοποίΗςΗς ΤΗς ερΓαςίας
ςΤο ςεΞ ςΤίς ερΓαςίακες ςΥνΘΗκες καί ςΤΗν
αςΦαΛεία Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
Η ποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ αποτελεί έναν από τους κυριότερους
παράγοντες που εμποδίζουν τους εργαζόμενους στο σεξ απο το να αποκτήσουν
εργασιακά δικαιώματα. Η ποινικοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τιμωρητικούς
νόμους που απαγορεύουν την προσέλκυση πελατών, την χρονοτριβή σε έναν
χώρο , το συνεταιρίζεσθαι, την ποινικοποίηση των πελατών τους ή την επιβολή
τιμωριών σε όσους ‘’υποθάλπουν’’ και ενθαρρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο
τους εργαζόμενους στο σεξ, οι λεγόμενοι ‘’τρίτοι’’ όπως managers ξενοδοχείων,
ιδιοκτήτες χώρων, διαχειριστές, οικιακοί βοηθοί, υπηρεσίες ασφαλείας, μέσα από
νόμους κατά της μαστροπείας και της διατήρησης οίκων ανοχής.
Ακόμα και σε πλαίσια όπου η εργασία στο σεξ είναι νόμιμη, οι εργαζόμενοι στο
σεξ αντιμετωπίζουν αυστηρό κρατικό έλεγχο και παρακολούθηση μέσα από
καταπιεστικά νομοθετικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν
νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν υποχρεωτική καταγραφή των εργαζόμενων
στο σεξ, υποχρεωτικές εξετάσεις υγείας, περιορισμούς ώς προς την τοποθεσία,
ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες
καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και νόμους που καθορίζουν
ποιος μπορεί να προσφέρει σεξουαλικές υπηρεσίες και υπό ποιες συνθήκες. Τα
εργαζόμενα στο σεξ άτομα που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να συμμορφωθούν
με αυτούς τους συχνά μεροληπτικούς και καταπιεστικούς κανονισμούς,
αντιμετωπίζουν ποινές σε μορφή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως
πρόστιμα, ποινική δίωξη ακόμα και φυλάκιση.
Η εκτεταμένη ποινικοποίηση και η έλλειψη νομικής αναγνώρισης ότι η
εργασία στο σεξ είναι εργασία, αναγκάζει πολλά εργαζόμενα στο σεξ άτομα να
λειτουργούν στον τομέα της παραοικονομίας και έξω από την επίσημη οικονομία.
Αρκετοί εργαζόμενοι στο σεξ εργάζονται χωρίς να έχουν υπογράψει σύμβαση
εργασίας με τον εργοδότη τους ή με τον ιδιοκτήτη του χώρου εργασίας τους.
Ένας μεγάλος αριθμός εργασιακών σχέσεων στηρίζεται σε πλαστά συμβόλαια,
τα οποία αποκρύπτουν την πραγματική εργασία και τις υπηρεσίες που
προσφέρονται. Άλλοι δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και καταλήγουν να
εργάζονται και να έχουν υποχρεώσεις τυπικά σχετιζόμενες με συνηθισμένες και
νομικά προστατευόμενες εργασιακές συνθήκες.
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Ώς αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι στο σεξ σπάνια μπορούν να απολαύσουν
επιδόματα πρόνοιας και παροχές που σχετίζονται με την εργασία και την
οικονομική τους κατάσταση, τα οποία εξασφαλίζονται με την προϋπόθεση να
υπάρχει μια σταθερή και τυπική σύμβαση εργασίας. Κατά συνέπεια, δεν έχουν
πρόσβαση ούτε σε επιδόματα, όπως αποζημίωση ατυχημάτων, αναρρωτική
άδεια, γονεϊκή άδεια, άδεια διακοπών μετ’ αποδοχών, συντάξεις ή επιδόματα
αναπηρίας και αναγκάζονται να καλύψουν όλα αυτά τα έξοδα μόνοι τους.
Εξαιτίας των νόμων που ποινικοποιούν την παρακράτηση προμήθειας απο
την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών, την ύπαρξη βοηθητικού προσωπικού
και την κατοχή οίκων ανοχής, καθώς και να συντηρείται κάποιος απο τα έσοδα
των εργαζόμενων στο σεξ, γεγονός που κυριαρχεί στις περισσότερες χώρες
της Ευρώπης, θέτει τους ‘’τρίτους’’ σε κίνδυνο φυλάκισης ή πολύ υψηλών
προστίμων. Κατά συνέπεια, τείνουν να εστιάζουν πιο πολύ στη δική τους
προστασία και την αύξηση των κερδών τους παρά στην ασφάλεια και την
ευημερία των εργαζόμενων στο σεξ και συχνά τείνουν να μεταφέρουν το κέντρο
βάρος της παράνομης δραστηριότητας που ειναι το να διευθύνεις παράνομες
δραστηριότητες, στους εργαζόμενους στο σεξ.

3. Βαςίκα ςΤοίχεία
· Η Διεθνής οργάνωση εργασίας (iLO), ο επίσημος φορέας για θέματα
εργασίας των Ηνωμένων εθνών, κάνει έκκληση για την οικονομική
αναγνώριση της βιομηχανίας του σεξ.

παραΔείΓμαΤα :
· απεργίες : Το 1975 στη Γαλλία, οι εργαζόμενοι στο σεξ οργάνωσαν μια
εθνική απεργία που διήρκεσε οκτώ (8) ημέρες και κατέλαβαν συνολικά
πέντε (5) εκκλησίες κατά τη διάρκεια της απεργίας. Περισσότεροι από 20.000
Γάλλοι εργαζόμενοι στο σεξ από όλη τη χώρα συμμετείχαν με αλληλεγγύη
στην απεργία. Αυτή τους η δράση ενέπνευσε το παγκόσμιο εργατικό κίνημα
των εργαζόμενων στο σεξ.
· Διαμαρτυρίες : Πολλές οργανώσεις για τους εργαζόμενους στο σεξ,
συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες και πορείες την Πρωτομαγιά, που αποτελεί και
την Παγκόσμια Ημέρα της Εργατικής Τάξης.
· ςυνδικαλισμός : Η STRASS (Syndicat du Travail Sexuel), μια Γαλλική
οργάνωση εργαζόμενων στο σεξ συσπειρώνει τα εργαζόμενα στο σεξ
άτομα και διοργανώνει καμπάνιες κατά της ποινικοποίησης των πελατών.
· ςτήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων : Σε χώρες όπου η εργασία
στο σεξ είναι νόμιμη, οι οργανώσεις των εργαζόμενων στο σεξ, συχνά
παράσχουν διάφορες υπηρεσίες όπως έκδοση αδειών , τήρηση λογιστικών
βιβλίων και άλλες υπηρεσίες ώστε οι εργαζόμενοι στο σεξ να είναι σε θέση
να ανταποκριθούν στις εργασιακές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.

· ςε πολλές χώρες της ευρώπης, δεν παρέχεται στους εργαζόμενους
στο σεξ ούτε κοινωνική ασφάλιση ούτε ασφάλιση υγείας καθώς αυτά
συνήθως χορηγούνται με βάση την κατοικία, το εργασιακό υπόβαθρο ή
τις εργασιακές σχέσεις κάποιου, προϋποθέσεις που δεν πληρούν λόγω
της ποινικοποίησης των χώρων εργασίας τους.

ICRSE, Understanding sex work: a brief guide for labour rights activists. Briefing
Paper (2017) : http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/icrselaunches-new-resource-understanding-sex-work-work-brief-guide-labour-rights

· οι μετανάστες εργαζόμενοι στο σεξ, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα,
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, όπως γλωσσικά εμπόδια,
έλλειψη πρόσβασης σε στέγαση, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές
υπηρεσίες καθώς και έντονα ποσοστά βίας.

ICRSE. Unfair labour arrangements and precarious working conditions in the
sex industry. Community Report. (2016) : http://www.sexworkeurope.org/news/
general-news/may-day-icrse-launches-community-report-exploitation-sexindustry

4. Τί μπορείΤε να κανεΤε;
Όταν αγωνίζεστε για καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας στη
βιομηχανία του σεξ, είναι σημαντικό να έχετε μια καλή γενική εικόνα των
συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων στο σεξ, σε διαφορετικά πλαίσια και να
καταγράψετε πως ακριβώς θα ήθελαν να εργάζονται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσω διαβουλεύσεων, ερευνών και εξωτερικών προσεγγίσεων, γεγονός που
μπορεί να θέσει τη βάση για τη διασύνδεση με συνδικαλιστικές οργανώσεις,
εργασιακούς φορείς, φορείς του δημοσίου και τα ΜΜΕ. Είναι, επίσης, εξαιρετικής
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σημασίας το να εξηγήσουμε ότι η εκμετάλλευση δεν απουσιάζει ποτέ από την
εργασία στο σεξ, όπως υπάρχει και σε άλλους εργασιακούς τομείς, αλλά να
υπογραμμιστεί κυρίως το πως η ποινικοποίηση των εργαζόμενων στο σεξ, των
πελατών και των τρίτων ενισχύει το ρίσκο της ευαλωτότητας τους.

5. πΗΓες :

Example of trade union motion debated at the UK Trade Union Congress (2017) :
http://prostitutescollective.net/2017/09/tuc-congress-2017-support-motion-39decriminalisation-sex-work/
Example of student union support for sex work as work, successfully passed
at Plymouth University, UK (2016) : https://www.upsu.com/pageassets/
studentvoice/training/Standing-Up-for-Student-Sex-Workers.pdf
NSWP (Global Network of Sex Work Projects), Research for Sex Work #14: Sex
Work is Work. (2015) : http://www.nswp.org/resource/research-sex-work-14-sexwork-work
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μερος 5 - Τα ΔίκαίωμαΤα Των
ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ καί Το Δίκαίωμα
ςΤΗν ΥΓεία
1. ΓίαΤί Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ
ςχεΤίΖονΤαί με Το Δίκαίωμα ςΤΗν ΥΓεία;
Οι εργαζόμενοι στο σεξ παγκοσμίως αντιμετωπίζουν ένα σημαντικά υψηλότερο
κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Ο κύριος
λόγος είναι ότι οι εργαζόμενοι στο σεξ, όλων των φύλων υπόκεινται σε
καταπιεστικους νόμους και πρακτικές που ενισχύουν τις διακρίσεις εις βάρος
τους, γεγονός που έχει ώς αποτέλεσμα να τροφοδοτείται ακόμα περισσότερο
ο στιγματισμός τους, οι διακρίσεις και σε ένα μεγάλο αριθμό περιστάσεων,
τα περιστατικά βίας εναντίον τους. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι στο σεξ
προβάλλονται σε πολλά πλαίσια ώς φορείς ασθενειών. Αυτές οι συνθήκες
πλήττουν σοβαρά την υγεία και την ευημερία των εργαζόμενων στο σεξ.

16 ART (στα αγγλικά Antiretroviral
Therapy) είναι η αντιρετροϊκή αγωγή,
η οποία καταστέλλει ή σταματά έναν
ρετροϊό. Ένας από αυτούς είναι και ο
ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(HIV) που προκαλεί το AIDS.

Οι εργαζόμενοι στο σεξ αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες ώς προς τη
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης για τον HIV, διάγνωσης,
θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης, και ώς εκ τούτου αποδυναμώνονται
οι προσπάθειες τους να προστατεύσουν την υγεία τους. Ωθούμενοι συχνά
να δουλέψουν παρανόμως εξαιτίας του φόβου και της περιθωριοποίησης, οι
εργαζόμενοι στο σεξ αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο βίας και κακοποίησης σε
καθημερινή βάση από κρατικούς και μη φορείς. Συνηθισμένα παραδείγματα
τέτοιων μορφών βίας και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους
είναι η αστυνομική βία, η σύλληψη και η κράτηση, η άρνηση πρόσβασης σε
αντιρετροϊκή θεραπεία (ART)16, οι επιδρομές και οι επιχειρήσεις διάσωσης που
συχνά συνοδεύονται από αναγκαστικές εξετάσεις και εισαγωγή σε προγράμματα
αποκατάστασης χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου.

2. ανΤίμεΤωπίςΗ ΤΗς ποίνίκοποίΗςΗς καί ΤΗς
νομοΘεΤίκΗς καΤαπίεςΗς
Τα γνωστά νομοθετικά πλαίσια και οι πολιτικές σε όλη την Ευρώπη και την
Κεντρική Ασία, συχνά χρησιμοποιούν τη ‘’δημόσια υγεία’’ για να δικαιολογήσουν
τον έλεγχο, την καταπίεση ή/και την υπαγωγή των εργαζόμενων στο σεξ και
των δραστηριοτήτων τους σε ρυθμιστικούς κανόνες. Για παράδειγμα, σε πολλές
χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, όπως την Αυστρία, την Ελλάδα,την
Λετονία και την Τουρκία - οι συχνές και υποχρεωτικές εξετάσεις για HIV και άλλα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν την ‘’τυπική’’ διαδικασία
που ακολουθείται για την καταγραφή των εργαζόμενων στο σεξ. Αυτό σημαίνει
ότι οι εργαζόμενοι στο σεξ αναγκάζονται συχνά να υπόκεινται σε εξετάσεις για
HIV και άλλα (ΣΜΝ) με στόχο να τους δοθεί η άδεια για να εργαστούν νόμιμα
στο σεξ και σε κάποιες περιπτώσεις για να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα να
βρίσκονται υπό μακρόν διαμένοντες στη χώρα. Ακόμη, σε μερικές περιοχές
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17 Χρησιμοποιήσαμε τον χαρακτηρισμό ΠΓΔΜ, καθώς η Συμφωνία των
Πρεσπών ψηφίστηκε πριν απο λίγες
ημέρες και ο όρος Βόρεια Μακεδονία
μένει να επικυρωθεί απο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2019.

της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, όπου η εργασία στο σεξ τιμωρείται, οι
εργαζόμενοι στο σεξ συχνά αναγκάζονται να κάνουν εξετάσεις για HIV και άλλα
ΣΜΝ κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιδρομών ή μετά από την σύλληψη και
την κράτηση τους. Περιπτώσεις όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν επιβάλλει
αναγκαστικές εξετάσεις στους εργαζόμενους στο σεξ, έχουν αναφερθεί από
κοινότητες εργαζόμενων στο σεξ ατόμων στην Ελλάδα, το Κιργιστάν,την ΠΓΔΜ17,
το Τατζικιστάν και την Ουκρανία.
Οι υποχρεωτικές εξετάσεις για HIV και άλλα ΣΜΝ όχι μόνο είναι ξεκάθαρη
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο σεξ,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τους στην ιδιωτικότητα, την
αξιοπρέπεια, τη σωματική τους ακεραιότητα, την αυτονομία και τη μη διάκριση,
αλλά είναι και μια καταπιεστική και ταπεινωτική μορφή επιβολής ελέγχου
στους εργαζόμενους στο σεξ και στην υγεία τους. Όταν οι εργαζόμενοι στο
σεξ αναγκάζονται με αυτόν τον τρόπο να υποβληθούν σε εξετάσεις, πολλές
φορές τα αποτελέσματα δεν διατηρούνται ανώνυμα και γίνονται γνωστά και
στο ‘’βοηθητικό προσωπικό’’ τους γνωστούς τρίτους, τις οικογένειες τους και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ώς εκβιασμός για να αποθαρρύνουν τους
εργαζόμενους στο σεξ από το να καταγγείλουν τις βίαιες επιθέσεις εναντίον
τους και τις άλλες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Επιπλέον,
σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο σεξ
δεν προστατεύονται, και όπου ο ιός HIV είναι αυστηρά ποινικοποιημένος, το
HIV στάτους δεν διατηρείται μυστικό και εμπιστευτικό, εκθέτοντας έτσι τους
εργαζόμενους στο σεξ σε συνθήκες εκβιασμού, διακρίσεων, στιγματισμού,
σύλληψης και δίωξης. Αυτό μπορεί ακόμα να αποθαρρύνει γενικά τους
εργαζόμενους στο σεξ από το να κάνουν εξετάσεις, ειδικά όταν τους έχει
απαγορευτεί να δουλεύουν λόγω της οροθετικότητας τους ή όταν έχουν
αναγκαστεί να αποκαλύψουν την κατάσταση της υγείας τους στους πελάτες τους.
Ωστόσο, οι υποχρεωτικές και οι καταναγκαστικές αυτές πρακτικές εξέτασης
έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Ωθούν τους εργαζόμενους στο σεξ και άλλες
περιθωριοποιημένες ομάδες στην παρανομία, μακριά από υπηρεσίες υγείας και
προγράμματα πρόληψης για τον HIV και εμποδίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης
των ατόμων αυτών σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς έχουν στο
μυαλό τους ότι υπάρχει κίνδυνος διακρίσεων, σύλληψης, παρενόχλησης και βίας.

3. Βαςίκα ςΤοίχεία
· Για τους εργαζόμενους στο σεξ είναι οκτώ (8) φορές πιο πιθανό να
ζουν με τον ιό του HiV, από ό,τι είναι για τους υπόλοιπους ενήλικες
παγκοσμίως. ςε χώρες χαμηλού εισοδήματος, οι εργαζόμενες στο σεξ
έχουν δεκατέσσερις (14) φορές πιο πολλές πιθανότητες να ζουν με τον
ιό του HiV, από ό,τι κάθε άλλη γυναίκα σε ηλικία αναπαραγωγής.
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οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας παρουσιάζονται ώς ελάχιστα
παγκόσμια πρότυπα:

· ςε χώρες όπως η ίνδία, η ίνδονησία και η καμπότζη, έχει αποδειχθεί
ότι το ποσοστό μετάδοσης του ιού HiV στον γυναικείο πληθυσμό
ανέρχεται σε αριθμό που φτάνει μέχρι και το 65%.

‘’οι αρχές που διέπουν αυτόν τον οδηγό και τις λειτουργικές προσεγγίσεις
που παρουσιάζονται σε αυτόν, είναι εξίσου επίκαιρες και σε χώρες υψηλού
εισοδήματος και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ώς ελάχιστα παγκόσμια
πρότυπα.’’

· Για τους άνδρες εργαζόμενους στο σεξ και τα τρανς άτομα που
εργάζονται στο σεξ, ο κίνδυνος για τον HiV είναι ακόμα υψηλότερος
από ό,τι δείχνουν οι επιδημιολογικές αναφορές και η έρευνα δεν είναι
ευρέως διαδεδομένη και διαθέσιμη για τους πληθυσμούς αυτούς, που
συχνά εξαιρούνται από έρευνες για την εργασία στο σεξ ή για έρευνες
που αναφέρονται στους άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (αςα).

Σε συνέχεια αυτών των οδηγιών, οι WHO, UNFPA, UNAIDS και η Παγκόσμια Τράπεζα
μαζί με το NSWP δημιούργησαν ορισμένες κατευθυντήριες αρχές σε συνεννόηση
με εργαζόμενα στο σεξ άτομα για τους πιο κατάλληλους τρόπους για να να
εφαρμόσουν τα προγράμματα που σχετίζονται με τον HIV και τα λοιπά ΣΜΝ, σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αυτός ο οδηγός είναι γνωστός ώς SWIT. Πιο συγκεκριμένα,
ο SWIT αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής του σε πρώτο επίπεδο, η οποία
θα καθοδηγείται από τοπικές οργανώσεις εργαζόμενων στο σεξ, καθώς και της
εξέχουσας σημασίας που έχει η επιρροή που ασκούν οι εργαζόμενοι στο σεξ στις
πολιτικές για τον HIV σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από δίκτυα οργανωμένα
από τους ίδιους. Ο SWIT επιβεβαιώνει ότι η υγεία των εργαζόμενων στο σεξ δεν
είναι δυνατόν να αποκλειστεί από την υπόλοιπη κοινωνία, και οι χώρες θα πρέπει να
εργαστούν για την αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ, την ενδυνάμωση και
την αυτοδιάθεση των κοινοτήτων των εργαζόμενων στο σεξ, καθώς αυτό αποτελεί
θεμελιώδες κομμάτι του αγώνα κατά του HIV.

· Τα ποσοστά μετάδοσης του HiV και άλλων ςμν στους εργαζόμενους
στο σεξ, ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και την υποπεριοχή της ευρώπης. Το ποσοστό μετάδοσης του HiV ανάμεσα στις
εργαζόμενες στο σεξ της Δυτικής ευρώπης είναι σχετικά χαμηλό
(1% ή και λιγότερο) σε σχέση με το ποσοστό όσων εργαζόμενων στο
σεξ κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, είναι μη καταγεγραμμένοι
μετανάστες και τρανς άτομα.
· οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στο σεξ
αναφέρουν υψηλά ποσοστά χρήσης προφυλακτικού με τους πελάτες
τους σε περιοχές της ευρώπης και της κεντρικής ασίας, με ποσοστό
μεγαλύτερο του 80-90% όσον αφορά τη χρήση προφυλακτικού στις
περισσότερες χώρες της περιοχής αυτής.

Όπως έχει τονιστεί και στον SWIT, μια καλή πρακτική όταν κάποιος συνεργάζεται
με εργαζόμενα στο σεξ άτομα, θα είναι να επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας
ηγεσίας στην κοινότητα τους από προγράμματα που έχουν γίνει από και για
εργαζόμενους στο σεξ.

4. παρεμΒαςείς Γία Τον HiV: μία προςεΓΓίςΗ με
ΒαςΗ Τα ΔίκαίωμαΤα Των ερΓαΖομενων ςΤο ςεΞ |
εΓχείρίΔίο εΦαρμοΓΗς Γία ερΓαΖομενοΥς ςΤο ςεΞ
(sWiT - sex WOrker imPLemenTATiOn TOOL)
Οι πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις μέχρι σήμερα στον τομέα της υγείας και
δη στον HIV έγιναν από ομότιμους, παρεμβάσεις που στηρίζονται από την
ενδυνάμωση ατομικοτήτων ή και ομάδων που έχουν ώς στόχο τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εργαζόμενων στο σεξ. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (WHO) εξέδωσε πρόσφατα νέες οδηγίες όπου συγκεκριμένα
καλεί να πραγματοποιηθεί η αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ και να
κατοχυρωθούν δικαιώματα που θα αφορούν την προστασία των εργαζόμενων
στο σεξ απο πρακτικές βίας και διακρίσεων.Η έκδοση των οδηγιών αυτών έγινε
σε σύμπραξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Ταμείου του ΟΗΕ
(UNFPA), του Προγράμματος του ΟΗΕ για τον HIV (UNAIDS) και του Παγκόσμιου
Δικτύου Οργανώσεων που στηρίζουν τους εργαζόμενους στο σεξ (NSWP) και
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε μια ποιοτική έρευνα που διεξήχθη από και με την
συνεργασία εργαζόμενων στο σεξ, η οποία αναφερόταν στις εκτιμήσεις και τις
προτιμήσεις τους σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιούνταν. Αυτές
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Έξι βασικά στοιχεία του Εγχειριδίου
Εφαρμογής για Εργαζόμενους στο
σεξ (SWIT). Η ενδυνάμωση της
κοινότητας είναι στον πυρήνα όλων
των κατευθυντήριων οδηγιών του
Εγχειριδίου SWIT
http://www.nswp.org/resource/thesmart-sex-worker-s-guide-swit
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5. Τί μπορείΤε να κανεΤε:
· Υπηρεσίες για εργαζόμενους στο σεξ : Οργανώστε υπηρεσίες όπως
διανομή προφυλακτικών και λιπαντικών, εξετάσεις και συμβουλευτική για
ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες
των εργαζόμενων στο σεξ και θα στηρίζουν τη βελτίωση του τρόπου ζωής
τους. http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Global%20Report%20
English.pdf

WHO, NSWP, UNFPA, UNAIDS, The Sex Worker Implementation Tool (commonly
known as SWIT) (2013) : http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_
implementation/en/

nOTes

· Διεκδίκηση δικαιωμάτων με τη χρήση οπτικού υλικού. :
Χρησιμοποιήστε βίντεο που κάνουν μια εισαγωγή στον ευρύ πληθυσμό
σχετικά με τον HIV, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία στο σεξ, ένα
καλό παράδειγμα είναι το ‘’United we stand Introduction to Sex Worker
Implementation Tool‘’. διαθέσιμο εδώ : https://youtu.be/8enK8m5EDp8
· Άσκηση πίεσης για την απόκτηση χρηματοδοτήσεων: Σε πολλά σχέδια
δράσης που αφορούν τον HIV/AIDS οι εργαζόμενοι στο σεξ αναφέρονται
ώς σημαντικοί πληθυσμοί. Ασχοληθείτε με τον συντονισμό των μηχανισμών
γύρω από την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών και υποστηρίξτε την
σημασία συγκέντρωσης χρημάτων για τις οργανώσεις που αποτελούνται
από εργαζόμενους στο σεξ.
· Διαμαρτυρίες : Παρά τη ρητορική που τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στο
σεξ αποτελούν σημαντική πληθυσμιακή ομάδα, πολλές εκδηλώσεις
και συζητήσεις που αφορούν θέματα σχετικά με τον HIV/AIDS , τους
αποκλείουν. Το 2012 για παράδειγμα, λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών και
δυσκολίες έκδοσης βίζα σε εργαζόμενα στο σεξ άτομα από την Αμερικανική
κυβέρνηση, δεν μπόρεσαν να είναι παρόντα στο Παγκόσμιο Συνέδριο AIDS.
Αντιθέτως, οργάνωσαν τη δική τους εκδήλωση, το Φεστιβάλ Ελευθερίας για
τους εργαζόμενους στο σεξ, στην Καλκούτα της Ινδίας.
· ςυμβουλευτείτε την κοινότητα : Το NSWP ζήτησε τη γνώμη των μελών
του για να τονίσει τις ανησυχίες των εργαζόμενων στο σεξ σχετικά με την
PrEP (Προφύλαξη πριν την έκθεση) μια φαρμακευτική αγωγή που βασίζεται
στη χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων (ARVs) από άτομα που δεν έχουν
τον ιό HIV, με σκοπό να προλάβουν τη μετάδοση του. Δείτε περισσότερα :
http://www.nswp.org/resource/prep

6. πΗΓες :
ICRSE, Understanding Sex Workers’ Right to Health: Impact of Criminalisation and
Violence. Briefing Paper(2017) : http://www.sexworkeurope.org/news/generalnews/icrse-joins-european-health-forum-and-launch-fifth-intersection-briefingpaper
The Lancet Series on Sex Work and HIV (2014) : http://www.thelancet.com/series/
HIV-and-sex-workers
WHO Guidelines on Sex Work and HIV (2012) : http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/sex_worker/en/
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Right to health: AFP: Joel Saget. Available at: http://www.abc.net.au/news/201312-05/france-prostitution/5136310
Women's rights: English Collective of Prostitutes (ECP). Available at: https://www.
facebook.com/ProsColl/photos
Labour rights: AP Photo: Efrem Lukatsky. Available at: http://indianexpress.com/
article/world/sex-workers-march-in-ukraine-demanding-legalisation-4553121/
LGBTQ rights: Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, Turkey.
Migrant rights: AFP: Thomas Samson. Available at: https://www.lexpress.fr/
actualites/1/societe/les-prostituees-chinoises-de-paris-entre-crainte-de-lapolice-et-quete-de-leurs-droits_1688047.html
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Με την υποστήριξη:

