Манифест на Европейските секс- работници

Идваме от различни държави, имаме различно
минало, но се оказва че имаме едни и същи
проблеми в работата и в живота.
В този документ ние разглеждаме неравенството и
несправедливостите, съществуващи в нашия живот
и в секс индустрията. Търсим корена на тези
проблемите, заставаме срещу тях, предизвикваме ги
и предлагаме нашето виждане за промените, които
са необходими за създаване на равноправното
общество, в което секс- работниците, техните права
и труд ще бъдат признати и оценени.

Този Манифест е разработен и одобрен от 120 секс- работници от 26 страни на
Европейска конференция посветена на секс- работата, правата на човека и
миграцията, която се проведе на 15- 17 Октомври 2005 година в Брюксел, Белгия.
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От толерантност и съчувствие до уважение на правата и
свободите
Живеем в общество, в което услугите се продават и купуват. Сексуалната работа е една
от тези услуги. Предоставянето на сексуални услуги не трябва да бъде
криминализирано. Не е приемливо да се жертват сексуални работници поради
религиозни или морални причини. Всеки човек има право да има свои религиозни или
сексуални убеждения, но този морал не трябва да бъде налаган или да оказва влияние
на каквито и да било политически решения.
Бихме искали да видим общество, в което сек- работниците не са отричана социална
сила.
Ние осъждаме лицемерието в нашето общества, в които нашите услуги са търсени, но
професията или бизнеса остават извън закона. Това положение довежда до
експлоатация и липса на контрол върху нашата работа и живот.
Ние сме против криминализацията на сексуалните работници, техните партньори,
клиентите, мениджърите и всички които са ангажирани в секс бизнеса. Тази
криминализация орича правото на сексуалните рабтници на равна защита пред закона.
Миграцията играе важна роля в определяне на търсенето на пазара на труда. Ние
искаме нашите правителства да признават и да прилагат фундаменталните човешки,
трудови и граждански права спрямо емигрантите.

Право на свобода от дискриминация
Ние искаме да сложим край на дискриминация и злоупотреба с власт от страна на
полиция и други структури на властта. Предлагането на сексуални услуги не е покана
към насилие. Трябва да се сложи край на недоверие към сексуалните работници.
Ние настояваме, правосъдната система да се отнася сериозно към престъпленията
срещу нас и към нашите свидетелски показания. Сексуалните работници трябва да се
смятат за невинни докато вината им не бъде доказана, като всеки друг гражданин на
обществото.
Клевета срещу секс- работниците поражда дискриминация и омраза. Настояваме сексработниците да бъдат защитени от антидискриминационно законодателство.

Право над нашите тела
Сексуалната работа, по определение, е секс по взаимно съгласие. Секс без съгласие не
означава сексуална работа, а сексуално насилие и робство.
Ние искаме нашето човешко право да използваме телата си както намерим за добре,
включвайки правото да започваме сексуални отношения по взаимно съгласие,
независимо от пола и етническата принадлежност на нашите партньори, независимо
дали ни плащат или не.
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Правото да бъдем чути
Ние защитаваме правото си на участие в обществените форуми и политически дебати,
на които се обсъждат и определят условията на нашия труд и живот.
Ние настояваме за това гласът ни да бъде чут, приет и за това мнението ни да се
уважава. Нашият житейски опит се отличава, но е също така ценен и ние осъждаме
тези, които крадат нашите гласове и говорят, че ние нямаме право да взимаме решения
или да изразяваме нашите нужди.

Право да се обединяваме
Ние отстояваме правото си да създаваме или да се присъединяваме към професионални
асоциации или съюзи.
Ние отстояваме нашето право на гласност.
Ние настояваме за нашето право да създаваме бизнес, партньорства и
взаимоотношения, формални и не формални и да участваме в социалните проекти.

Право на свободното придвижване
Ние отстояваме нашето право да имаме достъп до всички обществени места.
Ние отстояваме правото на всички граждани.
Ние защитаваме правото на всеки гражданин да се придвижва в страната и извън нея по
лични и финансови причини, включвайки търсене на по- доходна работа и избор на
място за живеене.
Съществуващите разговори за “трафика на хора” ни отдалечават от проблема свързан с
правата на емигрантите, техните ценности, техния труд и стигмата. Този примитивен
подход към този сложен проблем усилва дискриминацията, жестокостта и
експлоатацията на емигрантите, секс- работници и особено на емигрантите- сексуални
работници.
Опитът с жестокото третиране, експлоатация и принуждаване свързани с емиграцията и
секс- бизнеса трябва да бъдат разбрани и трябва да бъдат взети мерки за промяна на
отношението към емигрантите и за зачитане на техните фундаментални права.
Ограничаващото емиграцията законодателство и политика, насочена срещу
проституцията, трябва да се възприемат като допълнителни фактори застрашаващи
правата на емигрантите.
Всяка индустрия предоставя възможност за принуждаване и робски труд. Но там,
където индустрията е законна и трудът е признат съществуват повече възможности за
алармиране нарушаване на правата и предотвратяване на експлоатацията и насилието.
Ние настояваме нашите правителства да направят човешките права приоритет и да
защитават човешките права на жертвите на принудителния труд и робство без оглед на
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това по какъв начин те са се оказали в тази ситуация и независимо от тяхната
способност или желание да сътрудничат или да свидетелстват в съдебни и наказателни
процедури.
Ние призоваваме нашите правителства да предоставят подслон на тези, чието право да
бъдат свободни от принудителния труд и рабство е било нарушено и да подкрепи
техните семейства и любими. Неспособността да се направи това води до експлоатация
и нарушаване на техните фундаментални права и в бъдеще.

Насилие в сексуалната работа
Насилието присъства в секс- индустрията, но не я определя.
Всяко твърдение, което определя секс- работата като насилие е опростен подход, който
отрича нашия опит и различия и ни принизява до безпомощни жертви. Такова
определение отрича нашата автономност и право на самоопределение.
Ограничаващото законодателство способсва дискриминацията, стигмата и
експлоатацията на секс- работниците.
Ние искаме от нашите правителства да декриминализират сексуалната работа на
съзнателните възрастни хора и да сложат край на законодателство, което ни
дискриминира и заклеймява. Ние искаме правото да съобщаваме за насилие над нас, без
да се страхуваме от преследване.
Овластяване на секс- работниците би им позволило да съобщават за нарушаване на
техните човешки права.
Ние настояваме за защита от тези, които заплашват нас и нашите семейства.
Ние искаме възможност да запазваме анонимност, когато подаваме жалби и
съобщаваме за престъпления против нас.

Насилие над млади хора в сексуалната работа
Ние считаме, че за предотвратяване сексуалното насилие и експлоатация над деца е
много важно сексуалното образование да бъде насочено към придобиване на сексуална
автономност от младите хора. Настояваме за подкрепа и услуги за незщитени млади
хора, за да имат възможност за реален избор и алтернативни възможности.
Младите хора трябва да имат възможност да влияят на законодателство и политика,
които се отнасят към тяхното настояще и бъдеще.
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ЖИВОТЪТ НИ
Какво е да си секс- работник
Обществото отрича индивидуалните ни особености и социалната роля на сексработника и се намира извън границите на разбирането, че използваме телата и душите
си като индивидуален икономически ресурс за добиване на доходи.
“Идентичността” и “социалната роля”, които са ни наложени ни определят като не
притежаващи никакви ценности, застрашаващи моралния обществен и социален ред,
позорно заклеймявайки ни като грешници, престъпници или жертви- стигмата ни
отделя от “добрите” и “порядъчни”граждани и останалото общество.
Това клеймо води до това, че хората виждат в нас само “проститутки”в отрицателния и
стандартен смисъл- останалата част от живота ни и различията помежду ни остават
незабелязани. Това отрича нашето място в обществото. За да се защитят и да си
осигурят място в обществото, повечето от сексуалните работници крият участието си в
секс- индустрията, повечето приемат общественото клеймо на позор и безполезност и
живеят в страх, че ще бъдат разобличени. По тази причина повечето секс- работници
търпят насилие и унижение. Социалната изолация, която се явява резултат от
стигматизирането на секс- работниците довежда до липса на достъп до
здравеопазването, жилища, търсене на алтернативна работа, отделяне от им от
собствените деца и изолация.
Общественото мнение насажда морална йерархия вътре в секс- индустрията- основана
на мигрантски статус, раса, възраст, етническа принадлежност, пол, сексуалност,
употреба на наркотици, сектор на работа и предоставяни услуги- добавяйки стигмата и
социалната изолираност на някои групи сексуални работници. Измежду самите сексработници има и такива, които споделят това виждане. Ние считаме, че всички сексработници и всички форми на сексуална работа са еднакво ценни и значими и осъждаме
такива морални и предубедени разделения.
Ние смятаме, че това клеймо обединява всички секс- работници, образува сред нас
съобщества по интереси- без оглед на значителните различия между нас в нашата
същност на работа и в нашия живот. Събрали сме се заедно, за да се противопаставим и
да победим тази стигма и несправедливостите, които тя поражда.
Ние считаме, че сексуалната работа е сексуално- икономическа дейност и нищо не
говори за нашата личностна значимост или нашите граждански ценности и участието в
живота на обществото.

Активна гражданска позиция
Сексуалните работници не трябва да се възприемат само като жертви, нуждаещи се от
помощ, престъпници, подлежащи на арест или обекти на общественно порицание- ние
сме част от обществото, с нашите нужди и стремежи, която притежава потенциал да
даде истински и ценен принос в нашите общества.
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Ние искаме, съществуващите механизми за представяне и консултации да бъдат
отворени за секс- работници.

Личен живот и семейство
Отстояваме правото си да бъдем свободни от авторитарна намеса в личния ни живот,
семействата ни , както и в правото ни на брак и/или създаване на семейство.
Ние сме живи хора и , както и всичките хора, сме способни да обичаме, чувстваме и да
се грижим за другите. Понякога работата ни дава повече време, финансова сигурност за
децата ни и нашите партньори, отколкото друга работа, изискваща повече време и с по
– ниско заплащане.
Определянето на партньорите ни като сводници и експлоататори /насилници, само
защото са наши партньори, предполага отсъствие на всякаква автономия и подразбира,
че сме недостойни да бъдем обичани, да имаме връзка, отричайки възможността да
имаме личен живот.
Защитаваме правото си да имаме взаимоотношения и да се самоопределяме в тях без да
сме осъждани за това.
Настояваме да се сложи край на дискриминационото законодателство, забраняващо ни
да бъдем и /или да сключваме брак с партньор по наш избор и криминализиращо
нашите партньори и деца , поради връзката им с нас, лишавайки ги от възможността да
живеят с доходите ни.
Съществуващото отношение към нас и отнемането на децата ни от социалните служби
и съдебните органи, поради това че сме “неподходящи родители” и само защото
предоставяме сексуалните услуги е несправедливо и неприемливо. Подобна
стигматизация ни отнема възможността да търсим подкрепа и помощ, когато ни е
необходима по отношение на родителските ни задължения или насилствени
взаимоотношения поради страха да загубим децата си.
Искаме да сложим край на тази дескриминация.

Средствата за масова информация и образование.
Гласовете и опитът ни често се манипулира в средствата за масова имформация, рядко
имаме правото да отговорим а оплакванията ни не се приемат.
Портретът на секс работника в средствата за масова имформация почти винаги създава
стереотип на безполезна, загубена личност, жертва и/или заплаха за моралния,
обществен или социалния ред. Ксенофобски портрет на секс работника- емигрант
особено прибавя стигма и усилва социалната уязвимост. Такъв портрет на секс
работници добавят законост на онези в нашето общество, които търсят повод да ни
навредят и да нарушат правата ни.
Както и секс работниците, така и клиентите ни са представени в средствата за масова
имформация, като жестоки извратени хора с психически отклонения. Заплащане за
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сексуални услуги не подразбира жестоко или проблемно поведение. Подобна
стереотипизиране заглушава дискусията относно реалностите на секс индустрията- то
способства за изолацията ни, отвежда вниманието от реалната жестокост и
проблемното поведение на не голямо, но значимо количество на клиентите ни.
Предубеждението и дискриминацията против секс работниците са основни в
обществото ни. За преодоляването им ние искаме от правителствата ни разбиране за
вредата, която ни се причинява, значението на работата ни и да подкрепят нас и нашите
клиенти с образованието и информираноста не само на представителите на държавната
власт, но и обществото като цяло, за да бъдем подпомогнати пълноправно да участваме
в обществения живот.

Против жестокоста по отношение на секс работниците.
Секс работниците преживяват непропорционално високо ниво на жестокост и
престъпления.Стигматизацията на секс работниците доведе до това, че обществото и
държавната власт не пречат на жестокоста и престъпленията против нас , защото това
се води като последствие от нашата работа.
Искаме от нашите правителствата да разберат че жестокоста по отношение към нас е
престъпление, независимо от това, кой е извършителят- клиент, мениджър, партньор
или представител на държавната власт.
Ние настояваме нашите правителства да вземат мерки за обуздаване на реалната
жестокост, която преживяваме, а не да обсъждат жестокостта в проституцията, както
предлагат аболиционистите, които мечтаят да изкоренят всичките форми на
сексуалната работа.
-Времето и ресурсите, които сега се хабят за арести и съдебни преследвания на секс
работници и неопасни клиенти трябват да бъдат насочени към борба с изнасилванията
и други жестоки престъпления против нас.
-Трябва да бъдат изработени инструменти, които биха подкрепили секс работниците да
съобщават за престъпленията, както и изграждането на ранни системи за
предупреждаване на самите секс работници за потенциално жестоки клиенти.

Здраве и благополучие.
Никой от секс работниците не отрича, че съществува риск за здравето свързан с
сексуалната работа, обаче съществува мит за това, че сме “мръсни”. В действителноста
обаче ние сме по-грамотни по темите на сексуалното здраве и практиките на
безопасния секс, отколкото общото население и действаме като просветители по
въпросите на сексуалното здраве за нашите клиенти.
Искаме да ни бъде призната ролята на значимия ресурс за сексуалното благополучие и
за промоция на здраве.
Стигмата остава бариерата за опазване на здравето ни. Предубеждението и
дискриминацията царуват в коридорите на медицинските заведения, където секс
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работниците са жертви на унижения и оскърбително отношение от страната на
работниците в здравеопазването.
Настояваме всички медицински работници да се отнасят към нас с уважение и
достойнство и да бъдат чути оплакванията ни от унизителното отношение.
За здравето и благополучието на всички секс работници ние искаме, нашите
правителства да предоставят:
-достъп до услугите на здравеопазване за всички емигранти- секс работници
-достъп до обмяна на игли и възможности за лечение на наркотичната зависимост за
зависимите от наркотици
-достъп до лечение за всички хора, живеещи с ХИВ, без което много от тях биха
умрели преждевременно
-достъп до възможностите за смяна на пола за транссексуалните хора,

Регистрация и задължителни прегледи
Регистрацията и задължителните прегледи на секс работниците нямат никаква
профилактична стойност. Особено, когато същото не е задължително и за клиентите.
Едно от последствията на задължителните прегледи е, че клиентите смятат за ненужно
използването на презерватив, тъй като от една страна предполагат че секс работниците
са здрави, а от друга не смятат себе си за заплаха за тяхното здраве.
Регистрацията и задължителните прегледи за ХИВ и ППИ са нарушение на човешките
права на секс работниците. Това засилва стигматизацията им, представяйки ги като
заплаха за общественото здраве и подпомагайки стереотипното мнение, че само те
могат да предават тези инфекции на клиентите.
Ние настояваме да се сложи край на регистрацията и задължителните прегледи.

Право на пътуване, миграция и убежище
Ограничените възможности за миграция поставят здравето ни под заплха.
Настояваме да бъдем свободни да се придвижваме във и между държавите и да
сменяме местоживеенето си недискриминирани, заради нашата работа.
Настояваме за правото на убежище за секс работници- мигранти, които са подложени
на жестоко третиране от страна на държавата и/или обществото поради естеството на
работата им.
Настояваме за право на убежище за всеки, чиито човешки права се нарушават поради
участие в сексуалната работа, пол, сексуална ориентация или здравословно състояние.
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Нашият труд
Нашите тела и души се явяват индивидуален икономически ресурс за много хора и в
много различни форми. Всички форми на сексуалната работа са равнопоставени: танци,
стриптийз, улична или друга проституция, ескортни услуги, телефонен секс или
участие в порно индустрията.
За някои, сексът срещу възнаграждение остава част от личната им сфера на живот и по
този начин те се оказват извън пазара на труда.
За много други сексът се превръща в работа. Някои работят независимо, други
колективно, както и под наема- за трети лица. За тях това е дейност носеща дохот и тя
трябва да се счита за труд.
В секс индустрията съществуват отчуждение, експлоатация, насилие и принуждаване,
които обаче не са определящи за нас и нашата работа, тъй като съществуват и във всяка
една друга сфера на обществените дейности.
Когато трудът официално се признава, приема се от обществото като цяло и се
подкрепя от профсъюзи, работниците имат трудови права и се ръководят от трудови
правила. Те могат да съобщават за нарушаването им и да се организират против
неприемливи работни условия и прекалена експлоатация.
Липсата на признание на сексуалната работа, като трудова дейност и нейното
криминализиране в и извън секс индустрията довежда до това, че към сексработниците се отнасят като към престъпници, дори когато те не нарушават никакви
закони. Такова отношение отчуждава нас от останалото общество и намалява
възможностите ни да контролираме нашата работа и нашия живот. Това създава повече
възможности за неконтролируема експлоатация, насилие и принуждаваненеприемливо работно време, липса на хигиенни работни условия, несправедливо
разпределение на доходите и необосновано ограничение на свободата на придвижванетова в най- голяма степен се отнася за секс- работници- мигранти.
Ние настояваме за признание на правото ни на защита от закон, който да гарантира
честни и благоприятни условия на работа, заплащане и защита от безработица.
Ние изискваме, сексуалната работа да се смята за доходна дейност, давайки
възможност на мигрантите да се обръщат за разрешение за работа и пребиваване, за да
могат мигранти и без документи да имат всички трудови права.
Ние настояваме за създаване на Омбудсмен при Европейската комисия за ревизия на
националните законодателства по въпросите на секс- индустрията. Това може да бъде
новосъздадена длъжност или функциите могат да бъдат възложени на съществуващи
структури.

Професионално и лично развитие
Ние защитаваме правото си на присъединяване и създаване на обединения.
Ние, като секс- работници, настояваме за същите възможности за професионално
развитие като другите работници. Настояваме за правото да можем да развиваме
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професионални обучения и консултативни услуги, включвайки подкрепата за
основаване на собствен бизнес и независима работа.
Ние отстояваме нашето право да пътешестваме и да работим в други държави. Трябва
да има достъп до информация за работа в секс- индустрия и различните й сектори.
Настояваме чуждестранното образование и квалификация да се признават повсеместно.
Ние настояваме, анти- дискриминационното законодателство да се прилага и в сексиндустрията и към секс- работниците, които търсят алтернативна работа, имайки
предвид трудностите с които се сблъскват секс- работниците поради стигма.
Ние искаме подкрепа за секс- работниците, които искат да продължат образованието си
или търсят алтернативна работа.

Данъци и социалното осигуряване
Признаваме задължението на всеки гражданин да поддържа обществото, в което живее
финансово. Ние обаче не приемаме такива задължения ако не получаваме същите
привилегии, които получават другите граждани и ако нашето право на равна защита от
закона се отрича.
Ние настояваме за достъп до социално осигуряване, което дава предимства при
отсъствието на работа, по време на болест, пенсиониране и здравна грижа.
Секс- работниците трябва да плащат регулярни данъци по същия начин, както други
работници и независими специалисти, работещи на договор и да получават същите
привилегии. Данъчните схеми не трябва да се използват, като начин за регистрация на
секс- работниците и въпросите свързани със стигма и конфиденциалност трябва да са
приоритетни.
Информацията за данъците трябва да бъде достъпна и разбираема и представена на
различни езици за работниците- мигранти. Схемата за събиране на данъците трябва да
бъде прозрачна и лесна за разбиране, за да се избегне експлоатация и насилие от страна
на работодателя.
Закупуването на определени стоки и услуги, включвайки услуги на здравеопазването,
които се заплащат не трябва да се облагат с данъци.

Здраве и безопасност по време на работа
Ташите тела са нашият биснес. За поддържане на нашето здраве ние настояваме за
безплатни или евтини продукти за безопасен секс и достъп до услугите на
здравеопазването.
Настояваме нашите правителства да забранят конфискацията на презервативи и други
продукти за безопасен секс от секс- работниците и от заведенията на секс- индустрията.
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Ние изискваме от нашите правителства да предостави безплатен или евтин достъп до
грижа за сексуалното здраве за всички секс- работници, включвайки ваксинация за
предотвратими заболявания.
Ние настояваме, нашите здравни нужди да бъдат включени във всички схеми на
медицинкото застраховане и да ни се изплащат застраховките за професионалните
заболявания по същия начин, както се изплащат във всички други случаи.
Нашите работодатели са длъжни да ни защитават и да взимат мерки по отношение на
онези, които нарушават правото ни на безопасна работа, защото насилието на всяко
работно място е въпрос на здраве и безопасност.
Ние настояваме нашите правителства сериозно да се отнасят към нашето здраве и
безопасност и да способстват за създаване на безопасна работна атмосфера, в която
няма място за насилие и жестокост. За тази цел, правителствата ни трябва да създадат
телефон за спешни случаи, с помоща на който секс- работниците биха могли да получат
съвет или да съобщят за насилие анонимно.

Условия на труд
Фактът, че секса се е превърнал в работа не отменя нашето право да контролираме с
кого да правим секс, какви сексуални услуги да предоставяме или в какви условия да
предоставяме тези услуги.
Ние настояваме на правото си да практикуваме работата си доброволно, да се
“придвижваме” вътре в секс- индустрията или да я напускаме по наш избор.
Искаме правото да кажем “не” на всеки един клиент или да се откажем от предоставяне
на услугата.Управителите не трябва да определят какви услуги предоставяме или
условията на предоставянето им, независимо дали работим за себе си или за някого.
Настояваме на справедливите условия на работа- например: право на минимална
заплата, минимални почивки и на годишен отпуск. Същите условия трябва да се
отнасят и за тези, които исползват независимо колективното работно място.
Ние настояваме да се прекратят неприемливите практики, като например изискване
към секс- работника да употребява алкохол и/или наркотици, както и да плаща
извънредна цена за храна, напитки, услуги и дрехи на работното място.
Ние искаме нашето здраве и безопасност да станат приоритети на работното ни място,
както и здравето и безопасността на тези, които работят независимо на обществени
места.
Настояваме, работодателите да спазват закона за защита на личните данни, за да
остават нашите данни конфиденциални и тези, които ги разгласяват да бъдат наказвани
с цялата строгост предвидена от закона.
Законодателство, което регулира работното време и условия е трудно за разбиране и е
много важно на всички секс- работници да бъде предоставена ясна и точна информация
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за техните права. Тази информация трябва да бъде достъпна на работните места и
представена на различни езици за мигрантите.
За подобрения в условията на труда ни е много важно да имаме възможности за
самоорганизация и за защита на правата ни. Ние призоваваме профсъюзите да ни
подкрепят за нашата самоорганизация и за борбата ни за справедливите условия на
работа.
Ние призоваваме за създаване на специално обособени територии за улична
проституция, след обсъждане и съгласуване със секс- работниците. Това ще даде
възможност на тези, които работят на обществени места да работят безопасно и ще ни
помогне да работим колективно и дасе ползваме от всички съответни услуги. От друга
страна, полицията ще може да гарантира нашата свобода от намесата на престъпници и
други нежелателни проблеми.

Декриминализация на секс- бизнеса
Продажбата на сексуални услуги и работата в секс- индустрията много често се
определят, като престъпление в нашето общество, даже тогава когато те не са такива.
Лицемерието на действащото законодателство смята за престъпление много видове
дейност в самата секс индустрия, което ни пречи да работим колективно и безопасно.
Подобно законодателство, за което правителствата твърдят, че ни предпазва от
експлоатация всъщност усилва нашето отчуждение и дава почече визможности за
експлоатация, насилие и принуждаване в нашата индустрия.То ни отнася към
правното”малцинство”, като че ли не сме в състояние да взимаме информирани
решения.
Настояваме да сложим край на законодателствата, които криминализират нас и тези с
които работим, за които работим, организатори и управители, които соблюдават
правилата, нашите клиенти и семействата ни.
Настояваме да се сложи край на законодателството, което отрича нашето право на
създаване на обединения и отрича правото ни на самоорганизация.
Настояваме да се сложи край на законодателството, което отрича нашето право на
свобода на придвижване вътре и между държавите.
Настояваме за право на индивидуална или колективна работа по наш избор, като
независими работници или в качеството на наети с пълна защита на трудовите ни
права.
Настояваме за правото да наемаме помещения за работа, да рекламираме услугите си и
да плащаме на тези, които ни предоставят тези услуги.
Настояваме за правото си да използваме заработените средства, както ние решим. Ние
искаме да имаме право да използваме доходите си за подкрепа на нашите семейства и
любими.
Настояваме бизнесите свързани със сексуалната работа да се регулират от стандартно
бизнес- законодателство и при регистрация да не се обозначава вида на бизнеса.
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Ние настояваме за правото да прекарваме времето си на публични места и подкрепяме
призива за създаването на специално обособени територии за уличната сексуална
работа след консултации и съгласието на секс- работниците, без да се отнема личното
право на всеки да работи на места по избор.
Ние защитаваме правото на нежестоки и несклонни към насилие клиенти да купуват
сексуалните услуги.
За да направим сексуалната работа по- безопасна за всички, ние настояваме
наказателния кодекс да бъде засилен по отношение на мошенничеството, принудата,
сексуалното насилие на деца, детския труд, жестокостта, насилието и убийствата в
секс- индустрията.

For more information go to www.sexworkeurope.org or email info@sexworkeurope.org

P.O. Box 51319, 1007 EH Amsterdam, the Netherlands
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