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ΛΌΤΑΚΙ ΌΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Να θυμάσαι ότι: 
 → «Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ταυτότητες και εκφράσεις φύλου. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να κα-

θορίζει τη δική του ταυτότητα και να του συμπεριφέρονται αντίστοιχα.» (Εγχειρίδιο της TGEU)
 → «Η κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των τρανς εργαζομένων στο σεξ απαιτεί δράση για βελτίωση επειγό-

ντως» (Κείμενο για Εργασία στο σεξ της TGEU)
 → Το στίγμα επιφέρει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συνέπειες τόσο για το σύνολο της κοινωνίας όσο και 

για το κάθε άτομο μεμονωμένα.
 → Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ (WHO), η Διεθνής Αμνηστία και η Παγκόσμια Επιτροπή για τον HIV και τη Νομοθεσία 

καλούν « [..] σε εφαρμογή της πλήρους αποποινικοποίησης της συναινετικής εργασίας στο σεξ μεταξύ ενηλίκων καθώς η 
ποινικοποίηση προκαλεί φραγμούς στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σεξ.» (AI Policy on 
Sex Work 2016)

 → Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και η εκμετάλλευση δεν είναι ταυτόσημες με την εργασία στο σεξ. Είναι διαφορετικά 
φαινόμενα και δεν θα πρέπει να συγχέονται ούτε να συνδέονται μεταξύ τους.

 → Η τρανσφοβία και η πορνοφοβία υπάρχουν σε πολλά ΛΟΑΤΚΙ πλαίσια.
 → Οι τρανς εργαζόμενες στο σεξ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στους ΛΟΑΤΚΙ αγώνες (π.χ. πορείες διαμαρτυρίας 

στο Stonewall)
 → Η οργάνωση ILGA-Europe έχει δημοσιεύσει τις θέσεις της για την εργασία στο σεξ το 2018 με τίτλο “ Ενδυναμώνοντας 

τους ΛΟΑΤΚΙ εργαζόμενους στο σεξ με στόχο τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ: 
 → 88 % των δολοφονημένων τρανς ανθρώπων στην Ευρώπη είναι εργαζόμενοι στο σεξ  (TGEU 2017)
 → 43% των δολοφονημένων τρανς ανθρώπων στην Ευρώπη είναι μετανάστες εργαζόμενοι στο σεξ  (TGEU 2017)
 → 33% των τρανς ανθρώπων αναφέρουν τουλάχιστον 1 αρνητική εμπειρία με γιατρούς ή ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

(Transgender Survey 2015)
 → Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 7 χώρες έχουν συμπεριλάβει στον αντιρατσιστικό νόμο την προστασία των ατόμων από τις 

διακρίσεις λόγω έκφρασης φύλου.
 → 86% των τρανς εργαζόμενων στο σεξ στις ΗΠΑ έχουν καταγγείλει την παρενόχληση, την επίθεση, τη σεξουαλική παρε-

νόχληση ή την κακομεταχείριση με άλλους τρόπους από την αστυνομία (TGEU 2017)

Η οργάνωση ILGA-Europe αναφέρει ότι « [..] οι ΛΌΑΤΚΙ οργανώσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση 
του στίγματος που υφίστανται οι ΛΌΑΤΚΙ εργαζόμενοι στο σεξ εντός των ΛΌΑΤΚΙ κοινοτήτων αλλά και ευρύτερα  

από την κοινωνία». (ILGA Europe 2018)

Το παρόν κείμενο δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Rights, Equality and Citizenship (REC)» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του είναι ευθύνη των εταίρων του TransR και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Καλές Πρακτικές: Να αποφεύγετε:

Λάβετε υπόψιν σας το επαγγελματικό ωράριο που έχουν οι τρανς 
εργαζόμενες στο σεξ όταν προγραμματίζετε ραντεβού και να έχε-
τε μία ευελιξία ωραρίων (π.χ. απογευματινές ώρες και όχι πρωινές 
ώρες).

Μη διαιωνίζετε το στίγμα προς τις/τους τρανς εργαζόμενες/ους 
στο σεξ σύμφωνα με ηθικοπλαστικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις.

Τοποθετήστε ειδική σήμανση σε εμφανές σημείο ή/και ενημερω-
τικό υλικό στην αίθουσα αναμονής που να δείχνει ότι δεν γίνονται 
διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου.

Μην αναπαράγετε αντιλήψεις για τους τρανς ανθρώπους που 
εργάζονται στο σεξ βάσει στερεοτύπων για τις τρανς ταυτότητες 
και την εργασία στο σεξ.

Να ενημερωθείτε εκτενώς για τις ιδιαιτερότητες των ΛΟΑΤΚΙ 
εργαζομένων στο σεξ.

Μην περιγράφετε τις τρανς εργαζόμενες/οι στο σεξ μόνο ως 
θύματα.

Να συμπεριλαμβάνετε την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ 
σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, δράσεις και συνέδρια. 

Να υποστηρίζετε δημόσια την αποποινικοποίηση της εργασίας 
στο σεξ και ειδικά σε επίσημα κείμενα με τις θέσεις σας.

Να είστε συγκεκριμένοι για τους διαφορετικούς τρόπους θυματο-
ποίησης των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων.

Να συμπεριλάβετε στο προσωπικό σας τρανς ανθρώπους που ερ-
γάζονται ή έχουν εργαστεί στο σεξ.

Να αναγνωρίζετε και να συμπεριλαμβάνετε στις δράσεις σας τα 
θέματα των ακτιβιστών/τρανς εργαζομένων στο σεξ.

Πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν ότι οι μεταναστευτικές τρανς κοινό-
τητες ίσως αυτοπροσδιορίζονται διαφορετικά από τις ευρωπαϊκές 
ταυτότητες φύλου ή κατηγοριοποιήσεις. Προσπαθείστε να ενημε-
ρωθείτε για τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζονται και μην βιαστείτε 
να τους απευθυνθείτε με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
Να ενδυναμώσετε την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ στη 
δημιουργία συλλόγων και οργανώσεων, και να τους υποστηρίζετε 
με τα κατάλληλα εργαλεία για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδό-
τησης.

WWW.TRANSR.EU

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό συντονιστή:

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”- Red Umbrella Athens  
Αγ. Αναργύρων 13, Αθήνα, Τ.Κ. 10554, Ελλάδα | Τηλ.: 210 86 27 572   
www.positivevoice.gr 
Fb https://www.facebook.com/RedUmbrellaAthens/


