ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΞ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Προερχόμαστε από πολλές και διάφορες χώρες και από
πολλές και διάφορες καταβολές, όμως ανακαλύψαμε ότι
αντιμετωπίζουμε πολλά κοινά προβλήματα στην εργασία και
τη ζωή μας.
Σε αυτό το έγγραφο εξετάζουμε τις τρέχουσες ανισότητες και
αδικίες στη ζωή μας και τη βιομηχανία του σεξ, αμφισβητούμε
τις πηγές τους, αντιμετωπίζουμε και αμφισβητούμε αυτές τις
ανισότητες και τις αδικίες, και προβάλλουμε το όραμά μας για
τις αλλαγές που χρειάζονται για να δημιουργηθεί μια πιο
ισότιμη κοινωνία, στην οποία να αναγνωρίζονται και να
εκτιμούνται οι εργαζόμενοι του σεξ, τα δικαιώματά τους και η
εργασία τους.

Αυτό το μανιφέστο εκπονήθηκε και προσυπογράφηκε από 120
εργαζομένους του σεξ από 26 χώρες στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την
Εργασία του Σεξ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Απασχόληση και τη
Μετανάστευση, 15-17 Οκτωβρίου 2005, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ζούμε σε μια κοινωνία, όπου οι υπηρεσίες αγοράζονται και πωλούνται. Η εργασία του σεξ είναι μία
από αυτές τις υπηρεσίες. Η παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών δεν πρέπει να ποινικοποιείται.
Το να θυσιάζονται οι εργαζόμενοι του σεξ χάριν θρησκευτικών ή σεξουαλικών ηθικών αντιλήψεων
είναι απαράδεκτο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τις δικές τους προσωπικές
θρησκευτικές και σεξουαλικές αντιλήψεις, όμως αυτές οι αντιλήψεις δεν πρέπει να επιβάλλονται σε
κανένα άτομο ή να καθορίζουν οποιαδήποτε πολιτική απόφαση.
Επιθυμούμε να δούμε μια κοινωνία, στην οποία οι εργαζόμενοι του σεξ δεν θα στερούνται κοινωνικής
δύναμης.
Καταδικάζουμε την υποκρισία μέσα στις κοινωνίες μας, όπου οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται,
αλλά το επάγγελμα ή οι επιχειρήσεις μας καθίστανται παράνομες. Αυτή η νομοθεσία καταλήγει στην
κακοποίηση και την έλλειψη ελέγχου στη δουλειά και τη ζωή μας.
Αντιτασσόμαστε στην ποινικοποίηση των εργαζομένων του σεξ, των συντρόφων τους, των πελατών,
των μάνατζερ και κάθε άλλου που εργάζεται σε εργασία του σεξ. Η ποινικοποίηση αυτή στερεί από
τους εργαζομένους του σεξ την ίση προστασία του νόμου.
Η μετανάστευση παίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να αναγνωρίζουν την ύπαρξη των μεταναστών και να εφαρμόζουν για
αυτούς τα θεμελιώδη ανθρώπινα, εργασιακά και αστικά δικαιώματα.

Το δικαίωμα να είμαστε ελεύθεροι από διακρίσεις
Απαιτούμε τον τερματισμό των διακρίσεων και της κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία και τις
υπόλοιπες δημόσιες αρχές. Η προσφορά σεξουαλικών υπηρεσιών δεν αποτελεί πρόσκληση για
οποιουδήποτε είδους βία. Η έλλειψη αξιοπιστίας των εργαζομένων του σεξ πρέπει να τερματιστεί.
Απαιτούμε τα εγκλήματα εναντίον μας και οι μαρτυρικές μας καταθέσεις να λαμβάνονται σοβαρά υπ’
όψη από το δικαστικό σύστημα. Οι εργαζόμενοι του σεξ πρέπει, στην ίδια έκταση όπως οποιοσδήποτε
άλλος, να θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ενοχή.
Η δυσφήμηση των εργαζομένων του σεξ υποκινεί διακρίσεις και μίσος. Απαιτούμε οι εργαζόμενοι του
σεξ να προστατεύονται νομοθετικά από τις διακρίσεις.

Το δικαίωμα στο σώμα μας
Η εργασία του σεξ αποτελεί εξ ορισμού συναινετικό σεξ. Το μη συναινετικό σεξ δεν αποτελεί εργασία
του σεξ: αποτελεί σεξουαλική βία ή δουλεία.
Απαιτούμε το δικαίωμά μας ως ανθρώπινα όντα να χρησιμοποιούμε το σώμα μας με οποιονδήποτε
τρόπο δεν κρίνουμε επιζήμιο, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να συνάπτουμε συναινετικές
σεξουαλικές σχέσεις, ανεξάρτητα από το φύλο ή την εθνότητα των συντρόφων μας, ανεξάρτητα αν
πληρώνουν ή όχι.

Το δικαίωμα να ακουγόμαστε
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να συμμετέχουμε στα δημόσια φόρα και τους διαλόγους περί πολιτικής
όπου συζητούνται και καθορίζονται οι εργασιακές και βιοτικές μας συνθήκες.
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Απαιτούμε να ακούγονται οι φωνές μας, να εισακούονται και να γίνονται σεβαστές. Τα βιώματά μας
ποικίλλουν, όμως όλα είναι έγκυρα και καταδικάζουμε όσους υφαρπάζουν τη φωνή μας και λένε ότι
δεν έχουμε την ικανότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις ή να αρθρώνουμε τις ανάγκες μας.

Το δικαίωμα να συνεταιριζόμαστε και να συγκεντρωνόμαστε
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να σχηματίζουμε και να εντασσόμαστε σε επαγγελματικά σωματεία και
ενώσεις.
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε δημοσίως.
Διεκδικούμε το δικαίωμα να σχηματίζουμε επιχειρηματικές συμπράξεις, τόσο τυπικές όσο και άτυπες,
και να συμμετέχουμε σε κοινωνικά προγράμματα.

Το δικαίωμα στην κινητικότητα
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να υπάρχουμε σε όλους τους κοινωνικούς χώρους.
Διεκδικούμε το δικαίωμα όλων των ατόμων να μετακινούνται στο εσωτερικό μιας χώρας και μεταξύ
χωρών για προσωπικούς και οικονομικούς λόγους, περιλαμβανομένης της αναζήτησης
προσοδοφόρου εργασίας και της διαμονής στην περιοχή της επιλογής τους.
Ο λόγος περί εμπορίας ανθρώπων συσκοτίζει τα ζητήματα των δικαιωμάτων των μεταναστών. Μια
τέτοια απλουστευτική προσέγγιση σε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα ενισχύει τις διακρίσεις, τη βία και την
εκμετάλλευση σε βάρος των μεταναστών, των εργαζομένων του σεξ και ιδίως των μεταναστών
εργαζομένων του σεξ.
Η βία, ο εξαναγκασμός και η εκμετάλλευση που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την εργασία του
σεξ πρέπει να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα πλαίσιο αναγνώρισης της
αξίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών.
Η περιοριστική νομοθεσία για τη μετανάστευση και οι περιοριστικές πολιτικές κατά της πορνείας
πρέπει να αναγνωριστούν ως παράγοντες που συμβάλλουν στην παραβίαση των δικαιωμάτων των
μεταναστών.
Η εξαναγκασμένη εργασία και οι πρακτικές που μοιάζουν με τη δουλεία είναι εφικτές σε πολλούς
εργασιακούς κλάδους. Όμως, όταν οι εργασιακοί κλάδοι είναι νόμιμοι και ο μόχθος των εργαζομένων
τους αναγνωρίζεται, είναι περισσότερο δυνατόν να καταγγελθούν και να τερματιστούν οι παραβιάσεις
των δικαιωμάτων και να προληφθεί η κακοποίηση.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να ιεραρχήσουν ως προτεραιότητα και να προστατεύσουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων εξαναγκασμένης εργασίας και πρακτικών που μοιάζουν με τη
δουλεία, ανεξαρτήτως του πώς έφτασαν στην κατάστασή τους και ανεξαρτήτως της ικανότητας ή της
προθυμίας τους να συνεργαστούν ή να καταθέσουν σε δίκες της ποινικής δικαιοσύνης.
Καλούμε τις κυβερνήσεις μας να δώσουν άσυλο στα θύματα εξαναγκασμένης εργασίας και πρακτικών
που μοιάζουν με τη δουλεία και να παράσχουν υποστήριξη στις οικογένειες και τους φίλους τους. Η
παράλειψη να γίνει αυτό διαιωνίζει την εκμετάλλευσή τους και παραβιάζει ακόμα παραπέρα τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Κακοποίηση στην εργασία του σεξ
Κακοποίηση συμβαίνει στην εργασία του σεξ, αλλά δεν ορίζει την εργασία του σεξ.
Οποιοσδήποτε λόγος ορίζει την εργασία του σεξ ως βία αποτελεί απλουστευτική προσέγγιση που
αρνείται την ποικιλότητα και το βίωμά μας και μας υποβαθμίζει σε αβοήθητα θύματα. Υπονομεύσει την
αυτονομία μας και το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση.
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Η περιοριστική νομοθεσία συμβάλλει στις διακρίσεις, τον στιγματισμό και την κακοποίηση των
εργαζομένων του σεξ.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να αποποινικοποιήσουν την εργασία του σεξ και να θέσουν τέρμα στη
νομοθεσία που κάνει διακρίσεις εναντίον μας και μας στιγματίζει. Απαιτούμε το δικαίωμα να
καταγγέλλουμε τις εναντίον μας καταπατήσεις χωρίς να διακινδυνεύουμε να μας ασκηθεί ποινική
δίωξη.
Η αναγνώριση δικαιωμάτων στους εργαζομένους του σεξ θα τους επέτρεπε να καταγγέλλουν τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Απαιτούμε προστασία από όσους απειλούν εμάς και τις οικογένειές μας επειδή τους ξεσκεπάζουμε.
Απαιτούμε μεθόδους που να μας επιτρέπουν να παραμένουμε ανώνυμοι όταν καταγγέλλουμε αδικίες
και εγκλήματα εναντίον μας.

Κακοποίηση νεαρών ανθρώπων στην εργασία του σεξ
Έχει ζωτική σημασία η παιδεία να επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των νεαρών ανθρώπων ώστε να
έχουν σεξουαλική αυτονομία. Απαιτούμε να παρέχονται υποστήριξη, υπηρεσίες και επαφή στους
νεαρούς ανθρώπους ώστε να τους δίνεται πραγματική επιλογή και δυνατότητες εναλλακτικών.
Οι νεαροί άνθρωποι πρέπει να έχουν φωνή στη νομοθεσία και τις πολιτικές που τους επηρεάζουν.

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
Η ιδιότητα του εργαζόμενου του σεξ
Η κοινωνία επιβάλλει στους εργαζομένους του σεξ μια ‘ταυτότητα’ και έναν ‘κοινωνικό ρόλο’ που
προχωρά πέρα από την αναγνώριση του γεγονότος ότι χρησιμοποιούμε τα σώματα και τα μυαλά μας
ως οικονομικό ατομικό πόρο για να κερδίσουμε χρήματα.
Η ‘ταυτότητα’ και ο ‘κοινωνικός ρόλος’ που μας επιβάλλονται μας προσδιορίζουν ως εγγενώς
στερούμενους αξίας και ως απειλή για την ηθική, δημόσια και κοινωνική τάξη. Μας χαρακτηρίζουν
αμαρτωλούς, εγκληματίες ή θύματα – ο στιγματισμός μας χωρίζει από τους ‘καλούς’ και ‘ευπρεπείς’
πολίτες και από την υπόλοιπη κοινωνία.
Αυτός ο στιγματισμός οδηγεί τους ανθρώπους να μας βλέπουν μόνο ως ‘πόρνες’ με αρνητικό και
στερεότυπο τρόπο – η υπόλοιπη ζωή μας, όπως και οι διαφορές ανάμεσά μας, γίνονται αόρατες. Μας
αρνείται μια θέση στην κοινωνία. Για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και για να διασφαλίσουμε
ότι έχουμε θέση στην κοινωνία, οι περισσότεροι εργαζόμενοι του σεξ κρύβουν την ανάμιξή τους στην
εργασία του σεξ, πολλοί απορροφούν τον κοινωνικό στιγματισμό της ντροπής και της έλλειψης αξίας
και ζουν με τον φόβο μήπως αποκαλυφθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο, πολλοί εργαζόμενοι του σεξ
αποδέχονται τις καταπατήσεις που τους επιβάλλονται. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, που απορρέει από
τον στιγματισμό των εργαζομένων του σεξ, οδηγεί στην στέρηση της πρόσβασης στην υγεία, στη
στέγαση, σε εναλλακτική εργασία, οδηγεί στον αποχωρισμό από τα παιδιά μας και στην απομόνωση.
Οι κοινωνικές αντιλήψεις επιβάλλουν στο εσωτερικό της βιομηχανίας του σεξ μια ηθική ιεραρχία –
βασισμένη στη μεταναστευτική ιδιότητα, τη φυλή, την εθνοτική προέλευση, το κοινωνικό φύλο, την
ηλικία, τη σεξουαλικότητα, τη χρήση ναρκωτικών, τον τομέα εργασίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες–
που ενισχύει τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό ορισμένων ομάδων εργαζομένων του σεξ.
Ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζομένους του σεξ υπάρχουν εκείνοι που συμφωνούν με αυτού του
είδους τις απόψεις. Υποστηρίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι του σεξ και όλες οι μορφές εργασίας του
σεξ είναι εξίσου έγκυρες και αξιόλογες και καταδικάζουμε αυτού του είδους τις ηθικές και
προκατειλημμένες διαιρέσεις.
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Αναγνωρίζουμε το στίγμα ως τον κοινό τόπο που συνδέει όλους μας ως εργαζομένους του σεξ,
διαμορφώνοντάς μας σε μια κοινότητα συμφερόντων – παρά την τεράστια ποικιλότητα στις
πραγματικότητές μας στην εργασία και στις ζωές μας. Έχουμε ενωθεί για να αντιμετωπίσουμε και να
αμφισβητήσουμε αυτόν τον στιγματισμό και τις αδικίες στις οποίες οδηγεί.
Υποστηρίζουμε ότι η εργασία του σεξ είναι μια σεξουαλική-οικονομική δραστηριότητα και δεν υπονοεί
τίποτα για την ταυτότητα ή την αξία μας και για τη συμμετοχή μας ως μέρος της κοινωνίας.

Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη
Οι εργαζόμενοι του σεξ δεν πρέπει να εκλαμβάνονται απλώς ως θύματα που πρέπει να τους
προσφερθεί βοήθεια, εγκληματίες που πρέπει να συλληφθούν ή στόχοι για παρεμβάσεις δημόσιας
υγείας – είμαστε μέρος της κοινωνίας, με ανάγκες και όνειρα, άνθρωποι που έχουμε το δυναμικό να
προσφέρουμε πραγματική και αξιόλογη συμβολή στις κοινότητές μας.
Απαιτούμε οι σημερινοί μηχανισμοί εκπροσώπησης και διαβούλευσης να ανοίξουν στους
εργαζομένους του σεξ.

Ιδιωτική ζωή & οικογένεια
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι από αυθαίρετη ανάμιξη στην ιδιωτική μας ζωή και
στην οικογένειά μας και να παντρευόμαστε ή/και να κάνουμε οικογένεια.
Είμαστε ικανά ανθρώπινα όντα, που έχουν την ικανότητα να αγαπούν και να νοιάζονται για άλλα
ανθρώπινα όντα – όπως κάθε ανθρώπινο ον. Η εργασία μας μερικές φορές μας προσφέρει
μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και χρόνο για ένα παιδί ή έναν σύντροφο απ’ ότι άλλες, πιο
χρονοβόρες και χαμηλότερα αμειβόμενες εργασίες.
Ο χαρακτηρισμός των συντρόφων μας ως μαστροπών και εκμεταλλευτών / κακοποιών απλώς και
μόνο επειδή είναι σύντροφοί μας, υποθέτει εκ των προτέρων ότι δεν διαθέτουμε καμία αυτονομία και
υπονοεί ότι δεν είμαστε άξιοι αγάπης ή σχέσεων, στερώντας μας τη δυνατότητα ιδιωτικής ζωής.
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να συνάπτουμε προσωπικές σχέσεις και να έχουμε μέσα στις σχέσεις
αυτές αυτοδιάθεση χωρίς να κρινόμαστε.
Απαιτούμε τον τερματισμό της νομοθεσίας διακρίσεων που μας απαγορεύει να είμαστε μαζί με τον
σύντροφο της επιλογής μας ή / και να τον παντρευόμαστε και ποινικοποιεί τους συντρόφους μας και
τα παιδιά μας επειδή σχετίζονται μαζί μας και ζουν από τα έσοδά μας.
Ο χαρακτηρισμός μας ως ακατάλληλων γονέων από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα δικαστήρια και η
αφαίρεση των παιδιών μας, απλώς και μόνο επειδή παρέχουμε σεξουαλικές υπηρεσίες, είναι
αδικαιολόγητος και απαράδεκτος. Ο στιγματισμός αυτού του είδους αφαιρεί την ικανότητά μας να
επιζητήσουμε υποστήριξη και βοήθεια αν τη χρειαστούμε ως γονείς ή στο πλαίσιο μιας σχέσης
κακοποίησης, από τον φόβο μήπως χάσουμε τα παιδιά μας.
Απαιτούμε τον τερματισμό των διακρίσεων αυτού του είδους.

Μέσα ενημέρωσης και παιδεία
Οι φωνές μας και οι εμπειρίες μας συχνά χειραγωγούνται από τα μέσα ενημέρωσης και σπάνια μας
δίνεται το δικαίωμα να απαντήσουμε, ενώ τα παράπονά μας απορρίπτονται.
Η απεικόνιση των εργαζομένων του σεξ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάρα πολύ συχνά διαιωνίζει
τη στερεότυπη εικόνα των εργαζομένων του σεξ ως ανάξιων, θυμάτων ή / και απειλής για την ηθική,
τη δημόσια και την κοινωνική τάξη. Ιδίως η ξενοφοβική απεικόνιση των μεταναστών εργαζομένων του
σεξ προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στιγματισμού και αυξάνει την ευπάθειά τους. Αυτού του είδους
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οι απεικονίσεις των εργαζομένων του σεξ προσδίδουν νομιμοποίηση στα μέλη εκείνα της κοινωνίας
μας που επιδιώκουν να μας βλάψουν και να παραβιάσουν τα δικαιώματά μας.
Δίπλα στις παραπλανητικές εικόνες των εργαζομένων του σεξ, οι πελάτες μας απεικονίζονται στα
μέσα ενημέρωσης ως βίαιοι, διεστραμμένοι ή ψυχολογικά διαταραγμένοι. Η καταβολή τιμήματος για
σεξουαλικές υπηρεσίες δεν αποτελεί συμπεριφορά εγγενώς βίαιη ή προβληματική. Αυτού του είδους η
στερεότυπη απεικόνιση φιμώνει τη συζήτηση γύρω από την πραγματικότητα της βιομηχανίας του σεξ
– διαιωνίζει την απομόνωσή μας και συσκοτίζει την πραγματική βίαιη και προβληματική συμπεριφορά
ενός μικτού αλλά σημαντικού αριθμού πελατών.
Οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων του σεξ διατρέχουν την κοινωνία μας
από άκρη σε άκρη. Για να το ξεπεράσουμε αυτό, αξιώνουμε οι κυβερνήσεις μας να αναγνωρίσουν την
πραγματική βλάβη που μας προκαλείται, καθώς και την αξία της εργασίας μας, και να υποστηρίξουν
εμάς και τους πελάτες μας στην επιμόρφωση και την πληροφόρηση όχι μόνο όσων βρίσκονται σε
δημόσιες αρχές, αλλά και του κοινού εν γένει, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουμε
πλήρως στην κοινωνία μας.

Καταπολέμηση της βίας εναντίον σεξουαλικών συντρόφων
Οι εργαζόμενοι του σεξ βιώνουν δυσανάλογα επίπεδα βίας και εγκληματικότητας. Ο στιγματισμός των
εργαζομένων του σεξ έχει οδηγήσει στο να παραβλέπουν η κοινωνία και οι δημόσιες αρχές τη βία και
την εγκληματικότητα εναντίον μας, επειδή θεωρείται εγγενής στην εργασία μας.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να αναγνωρίσουν ότι η βία εναντίον των εργαζομένων του σεξ αποτελεί
έγκλημα, είτε διαπράττεται από τους πελάτες μας, είτε από τους μάνατζέρ μας, από τους συντρόφους
μας, από κατοίκους της περιοχής ή από μέλη των δημοσίων αρχών.
Αξιώνουμε οι κυβερνήσεις να καταδικάσουν δημοσίως όσους διαπράττουν πραγματικές πράξεις βίας
εναντίον μας.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να προβούν σε ενέργειες για την καταπολέμηση της πραγματικής βίας
που βιώνουμε, και όχι της εκλαμβανόμενης βίας της πορνείας που προβάλλεται από τους
υπερμάχους της κατάργησης της πορνείας που επιδιώκουν να εξαλείψουν κάθε μορφή σεξουαλικής
εργασίας.
- Ο χρόνος και οι πόροι που δαπανούνται σήμερα για τη σύλληψη και την ποινική δίωξη εργαζομένων
του σεξ και μη βίαιων πελατών πρέπει να αναπροσανατολιστεί προς την αντιμετώπιση του βιασμού
και άλλων βίαιων εγκλημάτων εναντίον μας.
- Πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί για να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τους εργαζομένους
του σεξ στην καταγγελία των εγκλημάτων, περιλαμβανομένων συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων του σεξ γύρω από δυνητικά βίαιους πελάτες.

Υγεία και ευημερία
Κανείς, και λιγότερο απ’ όλους οι εργαζόμενοι του σεξ, δεν αρνείται ότι υπάρχουν κίνδυνοι υγείας που
συνδέονται με τη σεξουαλική μας εργασίας, όμως αποτελεί μύθο ότι είμαστε ‘βρώμικοι’ ή ‘ακάθαρτοι’.
Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε περισσότερα για τη σεξουαλική μας υγεία και εξασκούμε ασφαλές
σεξ περισσότερο απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός και λειτουργούμε ως επιμορφωτές για θέματα
σεξουαλικής υγείας για τους πελάτες μας.
Ζητάμε να αναγνωριστεί ο ρόλος μας μέσα στην κοινωνία ως πολύτιμου πόρου για την προαγωγή της
σεξουαλικής ευημερίας και υγείας.
Ο στιγματισμός συνεχίζει να αποτελεί φραγμό για την υγειονομική μέριμνα για τους εργαζομένους του
σεξ. Σημειώνονται προκαταλήψεις και διακρίσεις σε χώρους υγειονομικής μέριμνας, όπου οι
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εργαζόμενοι του σεξ βιώνουν ταπεινωτική και εξευτελιστική μεταχείριση από κάποιους εργαζομένους
της υγείας.
Απαιτούμε όλοι οι εργαζόμενοι στην υγειονομική μέριμνα να μας φέρονται με σεβασμό και
αξιοπρέπεια και οι καταγγελίες μας για μεταχείριση διακρίσεων να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη.
Για την εξυπηρέτηση της υγείας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων του σεξ απαιτούμε οι
κυβερνήσεις μας να παρέχουν:
- πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους μετανάστες εργαζομένους του σεξ,
- πρόσβαση στις επιλογές της ανταλλαγής βελόνων και της θεραπείας απεξάρτησης για τους
εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών,
- πρόσβαση σε επιλογές θεραπείας για όλους τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV, θεραπεία
χωρίς την οποία πολλοί μπορεί να πεθάνουν αχρείαστα,
- πρόσβαση σε επιλογές μεταβατικής θεραπείας για τα διάφυλα άτομα.

Καταγραφή και υποχρεωτικές εξετάσεις
Η καταγραφή και οι υποχρεωτικές εξετάσεις των εργαζομένων του σεξ δεν έχουν καμία αξία
πρόληψης, ιδίως εφ’ όσον δεν απαιτείται να εξετάζονται οι πελάτες. Εκεί όπου συνεχίζει να υπάρχει η
υποχρεωτική εξέταση, μία από τις συνέπειες είναι ότι οι πελάτες υποθέτουν ότι οι εργαζόμενοι του σεξ
είναι ‘υγιείς’ και αντιστέκονται στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικά, καθώς δεν θεωρούν
ότι οι ίδιοι αποτελούν απειλή για τον εργαζόμενο του σεξ.
Η καταγραφή και οι υποχρεωτικές εξετάσεις σεξουαλικής υγείας και HIV αποτελούν παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων του σεξ και ενισχύουν τον στιγματισμό των εργαζομένων
του σεξ ως απειλής για τη δημόσια υγεία, ενώ προάγουν τη στερεοτυπική άποψη ότι μόνο εκείνοι
μπορούν να μεταδώσουν μολύνσεις στους πελάτες.
Απαιτούμε τον τερματισμό της καταγραφής και της υποχρεωτικής εξέτασης.

Δικαίωμα στο ταξίδι, τη μετανάστευση, το άσυλο
Η έλλειψη δυνατοτήτων να μεταναστεύσουμε θέτει την ακεραιότητα και την υγεία μας σε κίνδυνο.
Απαιτούμε οι εργαζόμενοι του σεξ να είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν μέσα σε μια χώρα και από χώρα
σε χώρα και να μεταναστεύουν, χωρίς διακρίσεις βασισμένες στην εργασία μας.
Απαιτούμε το δικαίωμα στο άσυλο για τους εργαζόμενους του σεξ που υποβάλλονται σε κρατική ή/και
κοινοτική βία επειδή πουλάνε σεξουαλικές υπηρεσίες.
Απαιτούμε το δικαίωμα στο άσυλο για οποιονδήποτε στερείται ανθρώπινα δικαιώματα στη βάση ενός
«εγκλήματος ιδιότητας», είτε πρόκειται για τη σεξουαλική εργασία, είτε για την κατάσταση της υγείας,
είτε για το κοινωνικό φύλο, είτε για τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ
Τα σώματα και τα μυαλά μας αποτελούν ατομικό οικονομικό πόρο για πολλούς ανθρώπους σε πολλές
διαφορετικές μορφές. Όλες οι μορφές σεξουαλικής εργασίας είναι εξ ίσου έγκυρες, περιλαμβανομένων
του χορού, του στριπτίζ, της πορνείας στον δρόμο ή σε εσωτερικούς χώρους, της συνοδείας, του
τηλεφωνικού σεξ και της εμφάνισης σε πορνογραφικά έργα.
Για μερικούς, το αμειβόμενο σεξ παραμένει μέρος της ιδιωτικής τους σφαίρας, έτσι λειτουργούν εκτός
της αγοράς εργασίας.
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Για πολλούς άλλους, το σεξ γίνεται εργασία, ενώ μερικοί εργάζονται ανεξάρτητα, άλλοι εργάζονται
συλλογικά και πολλοί ‘απασχολούνται’ από τρίτους. Γι’ αυτούς αποτελεί δραστηριότητα παραγωγής
εισοδήματος και πρέπει να αναγνωριστεί ως εργασία.
Αποξένωση, εκμετάλλευση, κακοποίηση και καταναγκασμός υφίστανται όντως στη βιομηχανία του
σεξ, όπως σε οποιονδήποτε άλλο βιομηχανικό κλάδο, όμως δεν ορίζουν εμάς ή τη βιομηχανία μας.
Ωστόσο, τίθενται όρια όταν η εργασία σε έναν κλάδο αναγνωρίζεται επισήμως, γίνεται αποδεκτή από
την κοινωνία εν γένει και υποστηρίζεται από τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Η αναγνώριση εργασιακών
δικαιωμάτων δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους κανονισμούς εργασίας
για να καταγγέλλουν καταπατήσεις και να οργανώνονται κατά των απαράδεκτων συνθηκών

εργασίας και της υπερβολικής εκμετάλλευσης.
Η έλλειψη αναγνώρισης της εργασίας του σεξ ως μορφής εργασίας και η ποινικοποίηση
δραστηριοτήτων μέσα στη βιομηχανία του σεξ και γύρω από αυτήν έχουν ως αποτέλεσμα οι
εργαζόμενοι του σεξ να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, ακόμα και αν δεν παραβιάζουν κανέναν
νόμο. Η μεταχείριση αυτού του είδους μας αποξενώνει από την υπόλοιπη κοινωνία και μειώνει την
ικανότητά μας να έχουμε τον έλεγχο της εργασίας μας και της ζωής μας. Δημιουργεί μεγαλύτερες
δυνατότητες ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης, κακοποίησης και καταναγκασμού – απαράδεκτα ωράρια
εργασίας, ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, άδικο καταμερισμό εισοδήματος και παράλογους
περιορισμούς στην ελευθερία της μετακίνησης. Ορισμένες ομάδες εργαζομένων του σεξ, όπως οι
μετανάστες, πλήττονται δυσανάλογα από απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.
Απαιτούμε την αναγνώριση του δικαιώματός μας στην προστασία της νομοθεσίας που διασφαλίζει
δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, αμοιβή και προστασία κατά της ανεργίας. Απαιτούμε η
εργασία του σεξ να αναγνωριστεί ως προσοδοφόρος απασχόληση, δίνοντας στους μετανάστες τη
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για άδειες παραμονής και εργασίας, καθώς και να δικαιούνται
πλήρη εργασιακά δικαιώματα τόσο οι μετανάστες με χαρτιά, όσο και εκείνοι χωρίς χαρτιά.
Απαιτούμε τη δημιουργία ενός θεσμού Συνηγόρου του Πολίτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
επιβλέπει την εθνική νομοθεσία για τη βιομηχανία του σεξ. Μπορεί να είναι ένας νέος θεσμός ή να
εντάσσεται σε έναν υφιστάμενο ρόλο.
Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να εντασσόμαστε σε ενώσεις και να σχηματίζουμε ενώσεις.
Ως εργαζόμενοι του σεξ, απαιτούμε τις ίδιες δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης όπως οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι. Απαιτούμε το δικαίωμα να είμαστε σε θέση να αναπτύσσουμε υπηρεσίες
επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της υποστήριξης για να
ιδρύουμε τις δικές μας επιχειρήσεις και να εργαζόμαστε ανεξάρτητα.
Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να ταξιδεύουμε και να εργαζόμαστε σε άλλες χώρες. Πρέπει να υπάρχει
διαθέσιμη πρόσβαση σε πληροφόρηση για την εργασία στη βιομηχανία του σεξ και τους διάφορους
τομείς της.
Απαιτούμε να αναγνωρίζεται καταλλήλως η παιδεία και τα προσόντα που αποκτήθηκαν σε ξένη χώρα.
Απαιτούμε να εφαρμοστεί νομοθεσία κατά των διακρίσεων, τόσο μέσα στη βιομηχανία του σεξ, όσο
και για τους εργαζομένους του σεξ που αναζητούν εναλλακτική απασχόληση, δεδομένων των ειδικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του σεξ ως συνέπεια του στιγματισμού.
Ζητάμε να παρέχεται υποστήριξη στους εργαζομένους του σεξ που επιθυμούν να ενισχύσουν την
παιδεία τους ή να αναζητήσουν εναλλακτική απασχόληση.
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Φόροι και πρόνοια
Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση κάθε πολίτη να στηρίζει οικονομικά την κοινωνία στην οποία ζει.
Ωστόσο, όταν οι εργαζόμενοι του σεξ δεν λαμβάνουν τα ίδια οφέλη όπως οι υπόλοιποι πολίτες και εφ’
όσον στερούμαστε το δικαίωμά μας στην ίση προστασία του νόμου, μερικοί εργαζόμενοι του σεξ δεν
αισθάνονται αυτήν την υποχρέωση.
Απαιτούμε να έχουμε πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση, η οποία να παρέχει το δικαίωμα σε
επιδόματα ανεργίας και ασθενείας, σε συντάξεις και σε υγειονομική περίθαλψη.
Οι εργαζόμενοι του σεξ πρέπει να καταβάλλουν κανονικά φόρους στην ίδια βάση όπως οι υπόλοιποι
υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες και πρέπει να λαμβάνουν τα ίδια οφέλη. Τα συστήματα
φορολόγησης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μέσο καταγραφής των εργαζομένων του σεξ και τα
ζητήματα που σχετίζονται με τον στιγματισμό και την εμπιστευτικότητα πρέπει να τεθούν σε
προτεραιότητα.
Η πληροφόρηση για τους φόρους πρέπει να είναι προσιτή και ευνόητη, και να παρέχεται σε πολλές
γλώσσες για τους μετανάστες εργαζομένους. Τα συστήματα είσπραξης των φόρων πρέπει να είναι
διαφανή και ευνόητα ώστε οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν την εκμετάλλευση και την καταπάτηση από
τους εργοδότες.
Η αγορά των κατάλληλων αγαθών και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας, όπου
γίνεται με καταβολή αντιτίμου, πρέπει να θεωρείται φοροαπαλλασσόμενη.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Τα σώματά μας είναι η επιχείρησή μας. Προκειμένου να διατηρήσουμε την υγεία μας, χρειαζόμαστε
δωρεάν ή σε προσιτή τιμή προϊόντα ασφαλούς σεξ και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να απαγορεύσουν την κατάσχεση προφυλακτικών και άλλων
προϊόντων ασφαλούς σεξ από τους εργαζομένους του σεξ και τους χώρους εργασίας του σεξ.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να παρέχουν δωρεάν ή σε προσιτή τιμή πρόσβαση σε μέριμνα
σεξουαλικής υγείας για όλους τους εργαζομένους του σεξ, περιλαμβανομένων εμβολιασμών για
ασθένειες που μπορούν να προληφθούν.
Απαιτούμε οι ανάγκες υγειονομικής μέριμνας των εργαζομένων του σεξ να περιλαμβάνονται σε όλα τα
συστήματα υγειονομικής ασφάλισης και να υπάρχει διαθέσιμο επίδομα ασθενείας για τις ασθένειες
που σχετίζονται με την εργασία, όπως ισχύει στα άλλα επαγγέλματα.
Η βία μέσα σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας αποτελεί ζήτημα υγείας και ασφάλειας. Οι εργοδότες μας
έχουν υποχρέωση να μας προστατεύουν και να προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον όσων παραβιάζουν
το δικαίωμά μας να είμαστε ασφαλείς στον χώρο εργασίας μας.
Απαιτούμε οι κυβερνήσεις μας να αντιμετωπίσουν σοβαρά την υγεία και την ασφάλειά μας και να
προαγάγουν ασφαλή περιβάλλοντα εργασίας, στα οποία δεν θα είναι ανεκτή η βία και η κακοποίηση.
Προς αυτόν τον σκοπό, παροτρύνουμε τις κυβερνήσεις να ιδρύσουν τηλεφωνικές συμβουλευτικές
γραμμές έκτακτης ανάγκης, μέσα από τις οποίες οι εργαζόμενοι του σεξ να μπορούν να αναζητούν
συμβουλές και να καταγγέλλουν καταπατήσεις ανώνυμα.

Συνθήκες εργασίας
Το γεγονός ότι το σεξ γίνεται εργασία δεν αφαιρεί το δικαίωμά μας να έχουμε τον έλεγχο με ποιον
κάνουμε σεξ ή ποιες σεξουαλικές υπηρεσίες παρέχουμε ή υπό ποιες συνθήκες τις παρέχουμε.
Απαιτούμε το δικαίωμα να ασχολούμαστε με την εργασία του σεξ χωρίς καταναγκασμό, να
μετακινούμαστε εντός της βιομηχανίας του σεξ και να την εγκαταλείπουμε αν το επιλέξουμε.
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Απαιτούμε το δικαίωμα να λέμε όχι σε κάποιον πελάτη ή σε κάποια υπηρεσία που μας ζητείται. Δεν
πρέπει να επιτρέπεται στους μάνατζερ να καθορίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε ή τις συνθήκες
υπό τις οποίες τις παρέχουμε – είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε ‘αυταπασχολούμενοι’.
Απαιτούμε το δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας – όπως το δικαίωμα στο ελάχιστο ημερομίσθιο,
σε διαλείμματα, σε ελάχιστα διαστήματα ανάπαυσης και σε ετήσια άδεια. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να
ισχύουν επίσης για όσους είναι κατ’ όνομα ‘αυταπασχολούμενοι’ μέσα σε έναν συλλογικό χώρο
εργασίας.
Απαιτούμε τον τερματισμό των απαράδεκτων πρακτικών, όπως το να απαιτείται από τους
εργαζομένους του σεξ να καταναλώνουν οινοπνευματώδη η / και ναρκωτικά στην εργασία, να
καταβάλλουν υπερβολικές αμοιβές για τρόφιμα, ποτά, υπηρεσίες και ρουχισμό στον χώρο εργασίας.
Απαιτούμε η υγεία και η ασφάλεια να τίθενται σε προτεραιότητα στους χώρους εργασίας μας, καθώς
και να προστατεύεται επίσης η υγεία και η ασφάλεια όσων εργάζονται ανεξάρτητα σε δημόσιους
χώρους.
Απαιτούμε οι εργοδότες να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, τα
προσωπικά μας στοιχεία να αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και κάθε τυχόν κατάχρηση των
προσωπικών μας στοιχείων να αντιμετωπίζεται σοβαρά από τις αρχές.
Η νομοθεσία που ρυθμίζει τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας είναι πολύπλοκη, είναι σημαντικό να
παρέχεται στους εργαζομένους του σεξ και να αναρτάται μέσα στους χώρους εργασίας σαφής και
ακριβής πληροφόρηση γύρω από τα δικαιώματά τους. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να παρέχεται σε
πολλές διαφορετικές γλώσσες για να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε αυτήν.
Για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας μας, είναι σημαντικό να έχουμε ευκαιρίες να
αυτοοργανωνόμαστε και να συνηγορούμε υπέρ των δικαιωμάτων μας. Καλούμε τις συνδικαλιστικές
ενώσεις να μας υποστηρίξουν στην αυτοοργάνωσή μας και στον αγώνα μας για δίκαιες συνθήκες
εργασίας.
Ζητάμε την καθιέρωση προκαθορισμένων χώρων για την πορνεία του δρόμου, σε συνεννόηση και
συμφωνία με τους εργαζομένους του σεξ, για να δίνεται σε όσους εργάζονται σε δημόσιους χώρους η
δυνατότητα να το πράττουν με ασφάλεια, χωρίς να αφαιρείται η επιλογή οποιουδήποτε ατόμου να
εργάζεται οπουδήποτε επιλέγει. Οι χώροι αυτού του είδους θα μας δώσουν τη δυνατότητα να
εργαζόμαστε συλλογικά και θα διευκολύνουν τις κατάλληλες υπηρεσίες, ενώ η αστυνομία θα μπορεί
να διασφαλίζει ότι είμαστε ελεύθεροι από την ανάμιξη εγκληματιών και άλλων ανεπιθύμητων.

Αποποινικοποίηση της εργασίας του σεξ
Η πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών και η ιδιότητα του εργαζομένου του σεξ συχνά ορίζονται στις
κοινωνίες μας ως εγκληματικές, ακόμα και όταν καμία από τις δύο δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η
υποκρισία της ισχύουσας νομοθεσίας είναι ότι ποινικοποιεί πολλές από τις δραστηριότητες μέσα στη
βιομηχανία του σεξ, που μας δίνουν τη δυνατότητα να εργαζόμαστε συλλογικά και με ασφάλεια. Η
νομοθεσία αυτού του είδους –που οι κυβερνήσεις μάς λένε ότι υπάρχει για να μας προστατεύει από
την εκμετάλλευση– στην πραγματικότητα αυξάνει την αποξένωσή μας και παρέχει μεγαλύτερες
δυνατότητες για εκμετάλλευση, κακοποίηση και καταναγκασμό μέσα στη βιομηχανία μας. Μας
μεταχειρίζεται ως νομικά ‘ανήλικους’, σαν να είμαστε ανίκανοι να λαμβάνουμε κατατοπισμένες
αποφάσεις.
Απαιτούμε να τερματιστεί η νομοθεσία που ποινικοποιεί εμάς, εκείνους με τους οποίους και για τους
οποίους εργαζόμαστε, τους οργανωτές και τους μάνατζερ που ακολουθούν καλές πρακτικές, τους
πελάτες μας και τις οικογένειές μας.
Απαιτούμε να τερματιστεί η νομοθεσία που μας στερεί την ελευθερία μας του συνεταιρισμού και
περιορίζει την ικανότητά μας να αυτοοργανωνόμαστε.
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Απαιτούμε να τερματιστεί η νομοθεσία που μας στερεί το δικαίωμα στην ελευθερία της μετακίνησης
μέσα σε μια χώρα και μεταξύ χωρών.
Απαιτούμε το δικαίωμα να είμαστε σε θέση να εργαζόμαστε ατομικά ή συλλογικά, είτε ως ανεξάρτητοι
εργαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι, με την πλήρη προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Απαιτούμε το δικαίωμα να είμαστε σε θέση να ενοικιάζουμε χώρους από τους οποίους να
εργαζόμαστε, να διαφημίζουμε τις υπηρεσίες μας και να αμείβουμε όσους πραγματοποιούν υπηρεσίες
για μας.
Απαιτούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα έσοδά μας με όποιον τρόπο επιλέγουμε. Απαιτούμε το
δικαίωμα να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε τα έσοδά μας για να συντηρούμε την οικογένειά μας
και τα προσφιλή μας πρόσωπα.
Απαιτούμε οι επιχειρήσεις της εργασίας του σεξ να ρυθμίζονται από τους συνήθεις επιχειρηματικούς
κώδικες. Με βάση αυτούς τους κώδικες, θα καταγράφονται οι επιχειρήσεις, όχι οι εργαζόμενοι του σεξ.
Απαιτούμε το δικαίωμα να περνάμε χρόνο σε δημόσιους χώρους και υποστηρίζουμε την έκκληση για
προκαθορισμένους δημόσιους χώρους για την εργασία του σεξ στον δρόμο, σε συνεννόηση και
συμφωνία με τους εργαζομένους του σεξ, χωρίς να αφαιρείται το δικαίωμα ενός ατόμου να εργάζεται
οπουδήποτε επιλέγει.
Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των μη βίαιων και μη καταχρηστικών πελατών να αγοράζουν
σεξουαλικές υπηρεσίες. Προκειμένου να κάνουμε την εργασία του σεξ ασφαλή για όλους, απαιτούμε
να επιβάλλονται οι ποινικοί νόμοι εναντίον της απάτης, του καταναγκασμού, της παιδικής σεξουαλικής
κακοποίησης, της παιδικής εργασίας, της βίας, του βιασμού και του φόνου μέσα στη βιομηχανία του
σεξ.

Υπόβαθρο του Μανιφέστου των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη
Ανταποκρινόμενη στους αυξανόμενα καταπιεστικούς νόμους, πολιτικές και πρακτικές ανά την
Ευρώπη, μια μικρή ομάδα εργαζομένων του σεξ και συμμάχων τους στην Ολλανδία συναντήθηκε το
2002 για να οργανώσει διάσκεψη ώστε να δώσει φωνή στους εργαζομένους του σεξ. Αυτή η μικρή
ομάδα απηύθυνε στους εργαζομένους του σεξ, στα προγράμματα για την εργασία του σεξ και σε
ακτιβιστές για τα δικαιώματα των εργαζομένων του σεξ σε όλη την Ευρώπη, έκκληση να ζητήσουν και
από άλλους να συμμετάσχουν. Σχηματίστηκε μια Οργανωτική Επιτροπή, τα περισσότερα μέλη της
οποίας ήταν εργαζόμενοι του σεξ. Συστάθηκε ένα νομικό πρόσωπο, η Διεθνής Επιτροπή για τα
Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη, για να βρει πόρους και να φιλοξενήσει τη
διάσκεψη.
Η επιτροπή αποφάσισε ότι ήθελε η διάσκεψη, όχι μόνο να δώσει φωνή στους εργαζομένους του σεξ,
αλλά και να δημιουργήσει εργαλεία, τα οποία να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι του
σεξ για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους ανά την Ευρώπη και να δημιουργήσουν συμμαχίες με
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργατών και μεταναστών. Ένα από τα εργαλεία που
αποφάσισε να αναπτύξει η επιτροπή ήταν


ένα Μανιφέστο των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη – που δημιουργήθηκε από
εργαζομένους του σεξ για τους 3εργαζομένουςτου σεξ και διατυπώνει τα κοινό τους όραμα για
μια ισότιμη κοινωνία.

Η επιτροπή ανέλαβε διαβούλευση διάρκειας ενός έτους με εργαζομένους του σεξ ανά την Ευρώπη και
με διεθνείς εμπειρογνώμονες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και τη μετανάστευση, τα
αποτελέσματα της οποίας κωδικοποιήθηκαν. Οι απόψεις, στις οποίες συμφώνησαν οι περισσότεροι
εργαζόμενοι του σεξ, χρησιμοποιήθηκαν για να συνταχθεί ένα σχέδιο μανιφέστου για να το εξετάσουν
οι εργαζόμενοι του σεξ στη διάσκεψη.
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Το Μανιφέστο των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη εκπονήθηκε και
προσυπογράφηκε από 120 εργαζομένους του σεξ από 26 χώρες στην Ευρωπαϊκή
Διάσκεψη για την Εργασία του Σεξ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Απασχόληση και τη
Μετανάστευση στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2005 και κατά την τρίτη ημέρα της διάσκεψης,
στις 17 Οκτωβρίου 2005, με τη βοήθεια της Μόνικα Φρασόνι, Ιταλίδας Ευρωβουλευτή,
Πράσινοι – Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, παρουσιάστηκε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το μέλλον
Το Μανιφέστο των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη θα διανεμηθεί
ανά την Ευρώπη και μέσω του ιστότοπου sexworkeurope, αρχικά στην
αγγλική γλώσσα. Εργαζόμενοι του σεξ μεταφράζουν το έγγραφο στα
γαλλικά, τα γερμανικά, τα ρωσικά και τα ισπανικά (τις υπόλοιπες γλώσσες
της διάσκεψης). Ελπίζουμε να πετύχουμε στο μέλλον τη μετάφρασή του
σε πολλές άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.sexworkeurope.org ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
manifesto@sexworkeurope.org

Τ.Θ. 51319, 1007 EH Amsterdam, Ολλανδία
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