
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΌ ΓΙΑ 
ΔΗΜΌΣΙΌΓΡΑΦΌΥΣ/ΜΜΕ

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 επικοινωνία μεγάλης εμβέλειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας και η αντίληψή μας εξαρ-
τάται αναπόφευκτα από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε.

 → Τα ΜΜΕ συχνά αναπαράγουν και ενισχύουν στερεότυπα και στιγματιστικές αντιλήψεις.
 → Σε αναφορές από ΜΜΕ για την εργασία στο σεξ και την ταυτότητα φύλου, οι πληροφορίες που παραθέτονται είναι σημα-

ντικό να βασίζονται σε έγκυρες και αξιόπιστες πηγές. 

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: Να αποφεύγετε:

Να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένη γλώσσα και ορολογία: είναι ση-
μαντικό να είστε ακριβείς και σαφείς σε αυτά που περιγράφετε.

Μην παθολογικοποιείτε τις τρανς ταυτότητες και τα τρανς σώμα-
τα.

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

Μην βιάζεστε να συμπεράνετε την ταυτότητα φύλου, τη σε-
ξουαλική συμπεριφορά ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό των 
συνεντευξιαζόμενών σας αλλά αν είναι απαραίτητο για το σκοπό 
της συνέντευξης να ζητάτε διευκρινήσεις.

Να ρωτάτε τους συνεντευξιαζόμενους σχετικά με το φύλο και 
την αντωνυμία που προτιμούν να χρησιμοποιείτε στις γραπτές 
δηλώσεις τους.

Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρετε την ταυτότητα φύλου κά-
ποιου, εφόσον αυτό δεν σχετίζεται με την ιστορία και το σκοπό 
της συνέντευξης ή του άρθρου.

Εάν είναι δυνατό, να εξηγείτε την ορολογία στο κοινό/ακροατήριο 
με απλό και κατανοητό τρόπο.

Αποφύγετε πατερναλιστικό τρόπο και στερεοτυπική προσέγγιση 
στην αρθρογραφία και στις συνεντεύξεις.

Να σκέφτεστε τις ερωτήσεις που απευθύνεται στους τρανς αν-
θρώπους.

Μην περιγράφετε τις τρανς εργαζόμενες στο σεξ σαν παθητικά 
θύματα.

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

Να μην συμπεραίνετε ότι κάποιο άτομο εργάζεται στο σεξ επειδή 
είναι τρανς ή/και μετανάστρια.

Να ακούτε τις ιστορίες των ακτιβιστριών-τρανς εργαζομένων στο 
σεξ και να τις κοινοποιείτε. Να μαθαίνετε από τους τρανς ακτιβι-
στές και τους τρανς δημοσιογράφους.

Μην κάνετε αδικαιολόγητες γενικεύσεις αλλά καλύτερα να 
επικεντρωθείτε στο συγκεκριμένο χαρακτήρα της δεδομένης 
συνθήκης που αφορά τη συνεντευξιαζόμενη τρανς εργαζόμενη 
στο σεξ.

Εάν είναι δυνατόν, να βασίζετε την ιστορία σας σε πηγές από 
τρανς εργαζόμενες στο σεξ ή συμμάχους. Να συμβουλεύεστε 
οργανώσεις τρανς εργαζομένων στο σεξ για θέματα και νέα που 
αφορούν τρανς ανθρώπους ή/και εργασία στο σεξ.

Να μην χρησιμοποιείτε μόνο μία πηγή για τα κείμενά σας.

Γράψτε ιστορίες διαφορετικές από τις στερεοτυπικές για επεμβά-
σεις, βία και σεξ. Προσπαθείστε να παρουσιάσετε θετικές πλευ-
ρές όπως επιιτεύγματα, ακτιβιστικά θέματα, επιτυχημένες διεκδι-
κήσεις δικαιωμάτων, κ.ά.

Μην χρησιμοποιείτε τις φωνές των εργαζομένων στο σεξ μόνο 
για να ενισχύσετε την άποψή σας. Να τους δίνετε τον χώρο για να 
είναι η φωνή του ειδικού στη δουλειά σας.

Οι τρανς εργαζόμενοι/ες στο σεξ δεν είναι μόνο εργαζόμενοι/
ες στο σεξ, αλλά έχουν ζωές και πραγματικότητες και εκτός δου-
λειάς.

Μην βασίζεστε στις απόψεις και τις πληροφορίες που προέρχο-
νται από την αστυνομία ή από άλλους παράγοντες, οι οποίοι είναι 
οι ίδιοι δυνητικοί δράστες διακρίσεων.

Η εργασία στο σεξ είναι πολύπλευρη σχετίζεται άμεσα με τις κοι-
νωνικοπολιτικές συνθήκες και το νομοθετικό πλαίσιο (Σκανδιναβι-
κό μοντέλο για εργασία στο σεξ, αποποινικοποίηση, κτλ.)

Μην εστιάζετε μόνο στην τρανσφοβία ή την εργασία στο σεξ 
ξεχωριστά. Να έχετε μια ολιστική προσέγγιση και να συμπερι-
λαμβάνετε παράοντες όπως η μετανάστευση, η οικονομική βία, ο 
ρατσισμός και ο σεξισμός.

Πριν γράψεις ένα κείμενο, ρώτα τον εαυτό σου: ποιο είναι το κίνη-
τρό σου για να ασχοληθείς με τρανς εργαζόμενες στο σεξ; Ποιοι 
θα ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη προσέγγιση σου;

Μην χρησιμοποιείτε τις τρανς εργαζόμενες στο σεξ και τις 
εμπειρίες τους για άλλους σκοπούς, π.χ. για να δείξετε τις βίαιες 
συνθήκες που υφίστανται όλοι οι τρανς άνθρωποι.

Όταν φωτογραφίζεις τρανς εργαζόμενες στο σεξ για το άρθρο 
σου, μην ξεχνάς να ρωτάς πάντα εάν συμφωνούν να τις δημοσιεύ-
σεις.

Αποφύγετε κλισέ αναπαραστάσεις τόσο στο γραπτό λόγο όσο και 
στις φωτογραφίες.

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/

WWW.TRANSR.EU


