Erklæringen om rettigheter for
Sexarbeidere i Europa
Innledning
Denne erklæringen er produsert av sexarbeidere og organisasjoner viet til fremmelse
av deres menneskerettigheter og velferd. Erklæringen lister opp rettigheter som alle
individer i Europa, inkludert Sexarbeidere, nyter godt av under internasjonal
menneskerettighets lov. Erklæringen følger opp med å foreskrive tiltak og anbefaler
handlinger som underskriverne av erklæringen mener er minimalt nødvendig for å
forsikre at disse rettighetene er respektert og beskyttet. Disse rettighetene må
respekteres og sikres i utredningen og utførelsen av planer og programmer ment til å
adressere menneskehandel, uvanlig migrasjon eller terrorisme.

Erklæringen
Alle enkeltpersoner i Europa, inkludert sexarbeidere, skal berettiges av de følgende
rettigheter under internasjonal menneskerettighets lov. Alle europeiske
regjeringer er forpliktet til å respektere, beskytte og oppfylle:
I. Rett til liv, frihet og personlig sikkerhet
II. Rett til frihet fra vilkårlig innblanding i privatliv og familie, hjem og
Korrespondanse, eller fra angrep på ære og anseelse.
III. Rett til høyest mulig standard av fysisk og psykisk helse.
IV. Rett til fri bevegelse og bosted
V. Rett til å være fri fra slaveri, tvangsarbeid og trelldom
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VI. Rett til samme beskyttelse av loven og beskyttelse mot diskriminering og
oppfordring til diskriminering, mot noen variasjoner og avskygninger av status av
kjønn, rase, nasjonalitet, seksuell orientering osv.
VII. Rett til å inngå ekteskap og stifte familie
VIII. Rett til arbeid, til fritt valg av yrke og rettferdige og gode arbeidsforhold
IX. Rett til å delta i fredelige møter og organisasjoner
X. Rett til å forlate et hvilket som helst land, innbefattet sitt eget, og til å
vende tilbake til sitt land
XI. Rett til å søke asyl og beskyttelse mot forfølgelse
XII. Rett til å delta i samfunnets kulturelle og offentlige liv
Disse menneskerettighetene er grunnfestet i internasjonale avtaler som europeiske
land har blitt enige om å støtte.
De fleste avtaler inneholder en ikke-diskriminering paragraf som forutsetter at
disse rettighetene skal gjelde uten diskriminering på noe grunnlag, som rase,
hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen mening, nasjonal eller sosial
bakgrunn, tilhørighet til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status.
I tillegg har FNs Menneskerettighetserklærings komité erklært i Generell kommentar
15 - ‘hver enkelt rettighet i pakten må garanteres uten diskriminering mellom
innbyggere og utlendinger'.(Her bør dere finne den rette ordlyden)
Selv om disse rettighetene gjelder alle mennesker, så er erfaringer blant
sexarbeidere over hele Europa at stater ikke respekterer, beskytter, oppfyller og/eller
fremmer deres rettigheter på lik linje med andre innbyggere.
Vi erklærer hermed sexarbeideres rettigheter i Europa, og oppfordrer europeiske
myndigheter til å oppfylle disse rettighetene.
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I.

Liv, frihet og sikkerhet

Sexarbeidere har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Dette inkluderer avgjørelser
om deres egen seksualitet. Med bakgrunn i denne retten:
1. Ingen person skal tvinges av andre til å utøve seksuelle tjenester mot egen
vilje, eller under forhold mot deres egen tillatelse.
2. Kondomer er nødvendige for beskyttelsen av liv og sikkerhet. Konfiskering av
kondomer fra sexarbeidere, bør derfor forbys.
3. Myndigheter bør stoppe straffrihet for uforholdsmessig grad av vold mot og drap
begått mot sexarbeidere i alle land, innbefattet undersøkelse og straff av mishandling
begått av offentlige autoriteter og ansatte.

II.

Privat og familieliv

Sexarbeidere har retten til frihet fra vilkårlig innblanding i privat og
familieliv, hjem eller korrespondanse og fra angrep på ære og anseelse. Med
bakgrunn i denne retten:
4. Ingen person skal nektes retten til etablering og utvikling av personlige
forhold. Å karakterisere partnere og voksne barn av sexarbeidere som ”halliker”
er diskriminerende og indikerer at det ikke er passende for sexarbeidere å ha et
privat- og familieliv. Videre skal andre kunne etablere eller utvikle forhold med
sexarbeidere, uten at det medfører hindring av bruk av tjenester.
5. Sexarbeidere har rett til å bestemme både antall barn og tidsrommet mellom egne
barn. Verken nåværende eller tidligere praksis som sex arbeider skal ikke brukes
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som grunn til å vurdere en persons skikkethet til å være foreldre, eller være ansvarlig
for hennes eller hans barn.

III.

Helse

Sexarbeidere, uavhengig av immigrasjons status, har rett til den høyest mulige nivå
av fysisk og psykisk helse. Dette inkluderer seksuell og reproduktiv helse. Med
bakgrunn i denne retten:
6. Ingen skal bli underlagt tvungen sjekk av seksuell helse eller HIV testing. All
testing av helse bør primært utføres for å fremme helse og rettigheter, for den
gjeldende person.
7. Opplysninger om seksuell helse og HIV status skal holdes konfidensielt.

IV.

Bevegelsesfrihet

Sexarbeidere har bevegelsesfrihet og frihet til valg av bosted. Med bakgrunn i
denne retten:
8. Ingen hindringer av bevegelsesfrihet mellom land skal være på bakgrunn av deres
engasjement i sex arbeid.
9. Ingen restriksjoner av individets bevegelsesfrihet skal settes mellom land og deres
samfunn. Regulativ, på alle nivå, må ikke overtre retten til bevegelse. Dette
innbefatter retten til å komme og gå til egen bolig, besøke familie og tilgang til
tjenester.

V.

Frihet fra slaveri og tvangsarbeid

Sexarbeidere har retten til frihet fra slaveri, tvangsarbeid og trelldom. Med
bakgrunn i denne retten:
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10. Tiltak bør taes for å sikre at Sexarbeidere nyter fulle rettigheter i arbeid,
er informert om disse, og har tilgang til alle tiltak og standarder for opphøring av
utbyttende arbeidsforhold.
11. Det bør utrettes tiltak for å tilby tilstrekkelig hjelp og beskyttelse til
ofre for menneskehandel, tvangsarbeid og slavelignende forhold med full respekt for
beskyttelse av deres menneskerettigheter. Oppholdstillatelser bør tilbys for å
forsikre effektiv tilgang til rettsvern og lovmessige tiltak, inkludert erstatning,
uavhengig av deres vilje til å samarbeide mer lovverket. Ofre for menneskehandel
må ikke returneres til situasjoner i land som vil lede til gjentatt menneskehandel eller
resultere i annen skade.

VI.

Samme beskyttelse av loven og beskyttelse mot diskriminering

Sexarbeidere har rett til samme beskyttelse av loven innbefattet tilgang til
effektive tiltak så vel som beskyttelse mot diskriminering og enhver tilskyndelse
til diskriminering. Med bakgrunn i denne retten:
12. Håndhevere av lovverket må forby misbruk av autoritet ved innblanding og
trakassering av sexarbeidere hvor personen ikke har overtrådt loven, og hvor salg av
seksuelle tjenester ikke er forbudt. Lovens representanter må respektere
rettighetene til alle tiltalte og beskyldte under arrest eller kriminell
etterforskning, uavhengig av tiltaltes status som sexarbeider.
13. Stater er ansvarlige for etterforskning, påtale og dom av kriminelle handlinger
mot personer uavhengig av om personen er involvert i sex arbeid og migrasjons
status. Tiltak bør også sikre at det juridiske system er rede til å reagere på
kriminelle handlinger rapportert av sexarbeidere, inkludert skoleringstiltak for
håndhevere av lovverket, påtalemyndigheter og domstolene. Bevis gitt av sex
arbeidere under kriminalprosedyrer skal ikke bli avvist på basis av deres status som
sexarbeidere.
14. Ingen skal ha sine lovmessige eiendeler konfiskert eller ødelagt av lovens
håndhevere.
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Med bakgrunn i retten til beskyttelse mot diskriminering:
15. Ingen skal avskrives i sivil- eller familieretten på grunn av hennes eller hans
Nåværende, eller tidligere engasjement i sex arbeid.
16. Tiltak bør brukes for beskyttelse av sexarbeidere og personer avhengige av
disse for å forhindre diskriminering i områdene rundt arbeid, bolig, juridiske
tjenester, barnepass og tilbud om medisinske, sosiale og velferds tjenester. Også
tilfeldig og urettferdig diskriminering fra private forsikringsselskaper.
17. Det bør være offentlig og profesjonell skolering hvis uttalte formål er utluking av
diskriminering av Sexarbeidere.

VII.

Ekteskap og stifting av familie

Sexarbeidere har retten til inngåelse av ekteskap og stifting av familie. Med
bakgrunn i denne retten:
18. Nåværende, eller tidligere sex arbeid skal ikke forhindre eller forby sexarbeidere
i å inngå ekteskap med eget valg av partner. Heller ikke fra å stifte familie og
oppdragelse av barn.
19. Regjeringer skal forsikre at nåværende eller tidligere engasjement i sexarbeid
ikke forhindrer sexarbeidere og deres familier, tilgang til helsetjenester.
Regjeringer må videre sikre at offentlig autoritet og helsetjenester ikke
diskriminerer sexarbeidere og deres familier og respekteres deres rett til
privat- og familieliv.

VIII. Arbeid og rettferdige og gode arbeidsforhold
Sexarbeidere har rett til arbeid, til fritt valg av arbeid og til rettferdig og
gode arbeidsforhold, i tillegg til beskyttelse mot arbeidsløshet. Med bakgrunn i
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denne retten:
20. Manglende erkjennelse av sex arbeid som arbeid og yrke har negative
konsekvenser for Sexarbeideres arbeidsforhold og forhindrer tilgang til beskyttelse
fra nasjonal og Europeisk arbeidsmiljølovgivning.
21. Sexarbeidere skal selv kunne bestemme, uten innblanding eller press fra andre
måten, og forholdene rundt de seksuelle tjenestene de utfører.
22. Sexarbeidere skal ha rett til trygge og sunne arbeidsplasser. Nøyaktig og
oppdatert informasjon om helse og sikkerhet skal være tilgjengelig enten de er
ansatt, eller driver egen næringsvirksomhet. I tillegg, skal ingen sex arbeider være
nødt til å innta alkohol, eller andre rusmidler som en betingelse i arbeidet.
23. Alle personer har rett til å bli behandlet med respekt på arbeidsplassen og være
beskyttet mot seksuell trakassering. Sexindustriens arbeidsplasser, som alle andre,
skal fremme respekt og frihet fra mishandling og trakassering av Sexarbeidere.
24. Sexarbeidere bør ha rett til rettmessig arbeid og sosial hjelp, innbefattet
fravær p.g.a. sykdom med medfølgende betaling, permisjon for gravide og nye
foreldre, ferie, og rett til arbeidsløshetstrygd hvis arbeidsforholdet
opphører, eller de bestemmer seg for å slutte som sexarbeider.
25. Sexarbeidere skal ikke bli diskrimineres gjennom betaling av kunstig høy
betaling av leie eller nødvendige goder slik som mat eller tjenester på
arbeidsplassen, på grunn av at de er sexarbeidere.
26. Ingen skal nektes ansettelse eller bli avskjediget på grunn av deres engasjement
i sex arbeid.

IX.

Fredelige møter og organisasjoner

Sexarbeidere har rett til fredelig møte og organisasjon. Med bakgrunn i denne retten:
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27. Engasjement i sex arbeid skal ikke vurderes som grunn for begrensing av sex
arbeideres mulighet til samarbeid, organisering og dannelse av organisasjoner for å
uttrykke sine meninger, involvere seg i kollektive forhandlinger og uttrykke sine
rettigheter.

X.

Forlate og returnere til hjemlandet

Sexarbeidere har retten til å forlate alle land også sitt eget, og returnere til
hjemlandet. Med bakgrunn i denne retten:
28. Involvering i sex arbeid skal ikke godkjennes som grunn for begrensing av
retten til å forlate, eller returnere til hjemlandet. Enhver retur må utføres med hensyn
til deres sikkerhet.

XI.

Asyl og retten til beskyttelse mot forfølgelse

Sexarbeidere har rett til å søke om asyl og kan ikke returneres til situasjoner med
umenneskelig og degraderende behandling, eller tortur. Med bakgrunn i denne
retten:
29. Regjeringer bør ha tiltak for å forsikre at deltagelse i sex arbeid ikke
hindrer retten til å søke om asyl, eller beskyttelse mot forfølgelse.

XII.

Offentlig deltagelse

Sexarbeidere har rett til å delta i det kulturelle og offentlige liv i samfunnet.
Med bakgrunn i denne retten;
30. Sexarbeidere, som alle andre, skal ha rett til å delta i formulering av lover og
politiske tiltak, som angår deres arbeid og livsmiljø.
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Bakgrunn for erklæringen om rettigheter for sexarbeidere i Europa
Som svar på en økende undertrykkende lovgivning og politiske tiltak over hele
Europa, gikk en liten gruppe sexarbeidere og allierte i Nederland sammen i 2002 for
å organisere en konferanse for å gi sexarbeidere en stemme. Denne lille gruppen
oppfordret sexarbeidere, sexarbeidsprosjekter, og sexarbeider aktivister over
hele Europa om å slutte seg til dem. En organisasjonskomité ble nedsatt hvorav de
fleste var sexarbeidere. På bakgrunn av denne komiteen ble Den Internasjonale
Komité for Rettigheter til Sexarbeidere i Europa (ICRSE), dannet for å skaffe midler
og være vertskap for konferansen.
Komiteen bestemte at konferansen ikke bare skulle gi sexarbeidere en stemme, men
også å utruste dem med redskap som skulle kunne brukes i forsvar av deres
rettigheter over hele Europa. Å danne allianser med organisasjoner som drev med
menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og migrasjon. En av redskapene komiteen
ønsket og utvikle var
* En erklæring om sexarbeideres rettigheter i Europa - konstituert av sexarbeidere og
internasjonale

menneskerettighetseksperter.

Utdype

brudd

på

rettigheter

til

sexarbeidere i Europa, fastsette sexarbeideres rettigheter gjennom den nåværende
lovgivning, videre å identifisere tiltak som kan tas av statene for å respektere,
beskytte, og oppfylle sexarbeideres rettigheter.
En konsultasjons periode på et år ble gitt til Sexarbeidere og eksperter på
menneske rettigheter, arbeid og migrasjon. Resultatet ble samlet, vurdert, og brukt til
å produsere et utkast som skulle diskuteres på konferansen.
Denne erklæringen ble diskutert og støttet av 120 Sexarbeidere og 80 allierte fra
30 land på den Europeiske konferansen om Sexarbeid, menneskerettigheter, Arbeid
og Migrasjon den 16. oktober 2005. Den ble presentert den tredje dagen, styrt av
Monica Frassoni, italiensk medlem av Europa Parlamentet. Hun representerer den
grønne alliansen i EU parlamentet. Den ble godkjent den 17. oktober og signert av

9

Vittorio Agnoletto, italiensk medlem av EU parlamentet. Han representerer den
europeiske venstre alliansen og den nordiske grønne venstrealliansen.

Framtida
Erklæringen

vil

bli

distribuert

over

hele

Europa

og

kan

leses

på

sexworkereurope.com nettside på foreløpig på engelsk. Erklæringen vil bli oversatt til
alle språk som var representert på konferansen, og vi håper å kunne oversette den til
mange andre europeiske språk i framtida.
Vi håper at andre vil støtte Europas sexarbeideres menneskerettigheter ved å
underskrive denne erklæringen
For mer informasjon:
pion@pion-norge.no
www.pion-norge.no
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