
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΌ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΌΜΙΑ

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.

 → Το να είσαι τρανς άνθρωπος δεν είναι έγκλημα και είναι ανθρώπινο δικαίωμα ο αυτοπροσδιορισμός της ταυτότητας φύ-
λου και η έκφραση του φύλου. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Ν2734/1999), οι τρανς εργαζόμενες στο σεξ μπορούν να 
έχουν νόμιμη άδεια εργασίας στο σεξ.

 → Το να είσαι τρανς δεν είναι ψυχική ασθένεια αλλά είναι ο τρόπος που προσδιορίζει την ταυτότητα φύλου του κάποιος 
άνθρωπος.

 → Οι τρανς άνθρωποι γίνονται πολύ συχνά θύματα εγκλημάτων μίσους και ρατσισμού και η αστυνομία μπορεί να διαδραμα-
τίσει καθοριστικό ρόλο στην προστασία τους και στην εξάλειψη τέτοιων περιστατικών.

 → Όταν συλλαμβάνετε μια τρανς εργαζόμενη στο σεξ, πρέπει να φροντίζετε να είναι ασφαλής στο κρατητήριο ή στο μέρος 
που θα τη μεταφέρετε. Οι τρανς άνθρωποι συχνά γίνονται θύματα σεξουαλικών επιθέσεων και ρατσιστικής βίας.

 → Υπάρχουν αρκετές τρανς εργαζόμενες στο σεξ από χώρες όπου η αστυνομική βία ανέρχεται στο 75% των βίαιων περιστα-
τικών. (http://redtrasex.org/IMG/pdf/informe_regional_esp-2.pdf)

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)

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: Τι να αποφεύγετε:

Να σέβεστε τον άνθρωπο, ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε την ταυτό-
τητα φύλου του.

Να αποφεύγετε κομπλιμέντα ή σχόλια που βασίζονται σε στερε-
ότυπα φύλου ή αφορούν την ταυτότητα φύλου (π.χ. Μοιάζεις με 
αληθινή γυναίκα!)

Προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε την ίδια ορολογία που χρησιμο-
ποιούν και οι ίδιοι οι τρανς άνθρωποι για τους εαυτούς τους.

Μην αποκαλείτε κάποιον με το όνομα που υπάρχει στην αστυνομι-
κή του ταυτότητα, πριν τον ρωτήσετε. Εάν δεν είστε σίγουροι/ες, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επίθετο.

Να σέβεστε τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της ανωνυμίας και 
της ιδιωτικής ζωής.

Μην παθολογικοποιείται τα τρανς σώματα και τις τρανς ταυτότη-
τες.

Σκεφτείτε ξανά εάν είναι πραγματικά απαραίτητη η καταγραφή 
του φύλου σε όλα τα επίσημα έγγραφα, και προτιμήστε να γίνετε 
χειρόγραφα από το ίδιο το άτομο.

Μην ρωτάτε μια τρανς εργαζόμενη στο σεξ ευαίσθητες προσω-
πικές ερωτήσεις (π.χ. για το αν έχουν κάνει επέμβαση ή για τα 
γεννητικά τους όργανα).

Να προσέχετε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο που δι-
ατυπώνετε τις ερωτήσεις.

Μην βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα για την ταυτότητα φύλου, 
τη σεξουαλική συμπεριφορά ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό 
κάποιοι ανθρώπου.

Να ρωτάτε τους ανθρώπους σχετικά με το φύλο και την αντωνυμία 
που προτιμούν να χρησιμοποιήσετε στις επίσημες καταγραφές.

Μην χρησιμοποιείτε το όνομα που υπάρχει στα επίσημα έγγραφα 
εάν αυτό δεν αντιστοιχεί με την ταυτότητα φύλου του καθώς αυτό 
συχνά είναι κακοποιητικό και ντροπιαστικό για το άτομο.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται κάποια διάκριση 
στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παρα-
πομπή, άρνηση) προς τις τρανς εργαζόμενες στο σεξ

Μην εμποδίζετε τη χρήση της τουαλέτας εξαιτίας της ταυτότητας 
φύλου του (π.χ. μία τρανς γυναίκα να χρησιμοποιεί τις γυναικείες 
τουαλέτες).

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 αντιμετωπίζετε τις τρανς εργαζόμενες στο σεξ «σαν να πή-
γαιναν γυρεύοντας» ή να τους άξιζε ό,τι τους συνέβη.

Σιγουρευτείτε ότι οι τρανς εργαζόμενες στο σεξ έχουν γνώση 
για το δικαίωμα τους στην καταγγελία βίαιων και τρανσφοβικών 
περιστατικών. Είναι σημαντικό να δώσετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι 
οι τρανς άνθρωποι, και ειδικά οι μετανάστες.
Εάν δεν υπάρχει, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα ειδικό 
τμήμα καταγραφής και καταγγελίας ρατσιστικών εγκλημάτων, 
εγλημάτων μίσους και τρανσφοβικών επιθέσεων/εγκλημάτων.
Όταν λαμβάνετε μία καταγγελία για τρανσφοβικό περιστατικό, να 
ακούτε πραγματικά το θύμα και προσπαθήσετε να νιώσει όσο το 
δυνατόν πιο άνετα. Η βία εξάλλου δεν είναι μόνο σωματική, αλλά 
έχει πολλές μορφές και τα θύματα χρειάζονται υποστήριξη, προ-
στασία και ενδυνάμωση.

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/
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